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تدابير ستاد ملي مبارزه با 
 كرونا و وزارت بهداشت

براي همه الزم االجراء است

 حمايت از تحقيقات روشمند 
 براي

كنترل كرونا

رهبر معظم انقالب اسالمي در پاسخ به گزارش 
وزير بهداشت درباره اقدامات مقابله با كرونا: 

 رييس مجلس دهم در ديدار
جمعي از  نخبگان حوزه سالمت تاكيد كرد

نيـاز اقتـصاد ايـران
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 صفحه7  

يادداشت

نفت ارزان چندين ماه ميهمان 
بازارهاي جهاني خواهد بود

همان ط��ور كه ش��اهد 
نوس��انات  هس��تيم 
منفي قيم��ت نفت در 
بازارهاي جهان��ي ادامه 
دارد و رقابت نفتي ميان 
عربس��تان و روس��يه از 
يك سو و كاهش تقاضا 
به واسطه كرونا از سوي 
ديگر، قيمت نفت را به ميزان قابل توجهي تنزل داده 
است. پس از عدم توافق اوپك با روسيه براي كاهش 
عرضه نفت، عربستان اقدام به افزايش عرضه كرد كه 
اين اقدام نه تنها براي رقابت با روسيه، كه رويكردي 
براي حفظ بازارهاي فروش خود نيز بوده است. به 
دنبال عربس��تان، امارات نيز از تصميم خود براي 
افزايش عرضه نفت در بازار خبر داد. اين سياست ها 
در شرايطي كه تقاضاي جهاني نفت به دليل ركود 

نسبي در فعاليت هاي اقتصادي...

مجيد  عباسپور

 صفحه 8 

پرونده

چالش هاي متفاوت از 
تحريم 

 محسن  شمشيري |
اقتصاد اي��ران در س��ال 98 و ادامه آن در س��ال 
99، تنها با مشكالت س��اختاري مانند وابستگي 
به خام فروش��ي و نوس��ان درآمد نفت و اقتصاد 
دولت��ي و رانت��ي و نب��ود نهاده��اي الزم ب��راي 
توسعه، قرار گرفتن در مس��ير توسعه نيافتگي و 
پس افتادگي ه��اي مختلف طي 60 س��ال اخير 
مواجه نبوده و عالوه بر ابرچالش هاي آب، محيط 

زيست، خشكسالي، بيكاري، ركود تورمي و... 

راه و شهرسازي

حناچي: قرنطينه تهران 
امكان پذير نيست

 جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران به مثابه دو 
جلسه قبلي تحت تاثير ش��يوع ويروس كرونا قرار 
داشت و مصوباتي در راس��تاي مقابله با گسترش 
كرونا به تصويب رسيد. از جمله اينكه اعضاي شورا 
به منظور كاهش مراجعات حضوري شهروندان و 
كاهش ميزان ساخت و س��ازها در پي شيوع كرونا 
مصوب كردند تا عوارض صدور پروانه ساختماني در 
دو ماه ابتداي سال 99 با نرخ سال 98 محاسبه شود. 
عالوه بر اين با موافقت اعضاي شوراي شهر تهران 
فعاليت كميته هاي نما به منظور كاهش ترددهاي 
غير ضروري متقاضيان حوزه شهرسازي تعطيل 
شد.روز گذشته همچنين پيروز حناچي شهردار 
تهران به صحن علني شوراي شهر آمد و گزارشي 
در خصوص اقدام هاي مديريت شهري براي مقابله 
با ويروس كرونا اراي��ه كرد. در حالي كه ش��هردار 
تهران از عدم امكان قرنطينه تهران صحبت كرد اما 
شهربانو اماني از قرنطينه نشدن پايتخت گاليه كرد. 
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رييس جمهور در جلسه مشترك  ستاد اقتصادي دولت و نمايندگان فعاالن اقتصادي:

كشورها براي مبارزه با آثار سوء اقتصادي كرونا چه كردند؟

چيزي به نام »قرنطينه« نداريم

نسخه مقابله با آثاراقتصادي كرونا

اخبار

رييس جمه��وري در حس��اب كاربري خ��ود در 
توييتر نوشت: پزشكان، پرس��تاران و كادر درماني 
در خط مق��دم مبارزه با كرونا هس��تند و فداكاري 
بس��يار بزرگي از خودش��ان نش��ان دادند. حسن 
روحاني روز يكشنبه در اين توييت افزود: پزشكان، 
پرس��تاران و كادر درماني در خط مق��دم مبارزه با 
كرونا هستند و فداكاري بسيار بزرگي از خودشان 
نش��ان دادند. روحاني تصريح كرد: آنها با كمترين 
استراحت و با همه توان در صحنه هستند از همه 
اين عزيزان تشكر و سپاس��گزاري مي كنم. حسن 
روحاني ديروز در نشستي با رييس، مديران و كادر 
درماني بيمارس��تان امام خمين��ي)ره( تهران كه 
از طريق ويدئو كنفرانس انجام ش��د، با توضيحات 
كارشناسي و فني مس��ووالن اين مجتمع درماني 
در جريان چگونگي و روند اراي��ه خدمات درماني 
به بيماران مبتال به ويروس كرونا در اين مركز قرار 
گرف��ت. وي در گفت وگو با مس��ووالن بخش هاي 
مختلف بيمارس��تان امام خمين��ي)ره( از جمله 
متخصص كنترل عفون��ت بيمارس��تان، معاون 
درمان، معاون آموزش و پژوهش و معاون پشتيباني 
بيمارستان و مدير پرستاري اين مركز، در خصوص 
كمبودها و مش��كالت پيش روي آنان در راستاي 
ارايه خدمات بهتر به مردم با آن��ان گفت وگو كرد. 
روحان��ي با قدردان��ي از تالش ه��ا و فداكاري هاي 
پزشكان، پرستاران و كادر درماني بيمارستان امام 
خميني)ره( و ساير مراكز درماني در سراسر كشور 
گفت: تالش ها و خدمات خستگي ناپذير پزشكان، 
پرستاران و كادر درماني كش��ور در اين ايام بسيار 

ارزشمند است.

روحاني: كادر درماني 
فداكاري بزرگي نشان دادند

افشين پروين پور، كارشناس اقتصاد مسكن گفت: 
عرضه مسكن استيجاري مشكل بخش مسكن و 
اجاره بها را حل نمي كند، بلكه مستاجران با توليد 
و عرضه مسكن صاحبخانه مي شوند. پروين پور در 
گفت وگو با فارس افزود: هنوز تا فصل نقل و انتقاالت 
مسكن فرصت باقي اس��ت، اما اينكه بگوييم رشد 
نرخ اجاره بها تنها منوط به اين فصل از سال است، 
اين طور نيست، چرا كه افزايش تعداد مستاجران 
موجب ش��ده تا تقاضا براي اجاره مسكن هميشه 
وجود داشته باشد. او با تاكيد بر اينكه وقتي توليد 
و عرضه مس��كن از تقاضا عقب است چه در بخش 
خريد و چه در بخش اجاره رشد قيمت را خواهيم 
داش��ت، گفت: پس ت��ا زماني كه عرضه مس��كن 
پاسخگوي تقاضا نباشد، بازار مسكن و بازار اجاره بها 
متعادل نخواهد شد و هر موقع از سال چه خارج از 
زمان فصل و انتقال و چ��ه در زمان نقل و انتقاالت 

مسكن شاهد بي ثباتي قيمت ها خواهيم بود.

تعداد مستاجران هر سال 
بيشتر از پارسال

بودجه

عضو حقوق��دان ش��وراي نگهبان گفت: ش��رايط 
كرونايي، كميس��يون تلفي��ق مجل��س را به جاي 
مجلس شوراي اسالمي نشاند و اين كميسيون نيز 
با اصالحاتي بودجه 99 را به تصويب رساند. »هادي 
طحان نظيف« ديروز در حس��اب كارب��ري خود در 
اينستاگرام نوش��ت: اليحه بودجه س��ال ۱۳99 در 
روزهاي پاياني سال به ش��وراي نگهبان ارسال شد. 
البته كار بررسي اين اليحه از بدو ارسال و حتي قبل 
از آن در پژوهشكده شورا آغاز شده بود. از چهارشنبه 
۲۱ اسفندماه نيز جلسات ش��ورا به صورت فشرده 
در نوبت هاي صبح و عصر براي بررس��ي اين اليحه 
تشكيل شد. عضو حقوقدان شوراي نگهبان با بيان 
اينكه به خاطر ش��رايط كرونايي، بعض��ي از اعضا به 
صورت ويدئوكنفرانس در جلس��ه شركت داشتند، 
گفت: خوش��حالم از اينكه كرونا ويروس باعث نشد 
شوراي نگهبان در مسووليت خود تعلل كند و سعي 
كرد با همان دقت س��ال هاي قبل و حتي بيشتر به 
وظيفه خود عمل كند. وي بيان كرد: اين اولين باري 
بود كه اليحه بودجه با تصويب كميسيون تلفيق - به 
جاي كل مجلس - به ش��ورا ارسال مي شد. طبيعتا 
پس از ش��يوع وي��روس منحوس و دس��تورالعمل 
ستادملي مقابله با كرونا براي عدم تشكيل جلسات 
صحن علني مجلس ش��ايد انتظار تشكيل مجلس 
به جا نبود. طحان نظيف ادام��ه داد: از طرفي تاخير 
انداختن در تصويب بودجه س��ال آينده نيز با توجه 
به شرايط فعلي كش��ور و همچنين ماه هاي پاياني 
فعاليت مجلس دهم درست نبود و آثار ناخوشايند و 
زيان باري براي اقشار ضعيف، بازنشستگان، كارمندان، 
صنايع، تجار و... داش��ت كه با حك��م رهبر انقالب، 
كشور از اين لطمات نجات پيدا كرد. عضو حقوقدان 
شوراي نگهبان اضافه كرد: البته اگر مجلس، تصويب 
اليحه اي ك��ه در ۱۷ آذرماه دريافت ك��رده بود را به 
تاخير نمي انداخت، شايد نيازي به صدور اين حكم 
حكومتي هم نبود؛ اما متاسفانه اين مشكل هر ساله 
وجود دارد ك��ه تصويب بودجه عمال به اس��فندماه 
كشيده مي ش��ود و در نتيجه صحن علني مجلس و 
شوراي نگهبان بايد در بررسي، تصويب و تاييد تسريع 
كنند و طبعا ناخودآگاه هر سرعتي از دقت مي كاهد. 
وي خاطرنشان كرد: البته مجلس كليات اين اليحه 
را هم رد ك��رده بود چ��را كه معتقد ب��ود اصالحات 
ساختاري بودجه كه دو سال قبل از سوي مقام معظم 
رهبري ابالغ شده بود، در اين اليحه صورت نگرفته 
است. وي تصريح كرد: انجام اين اصالحات به بودجه 
سال ۱۳98 نرسيد اما قرار بود در بودجه سال ۱۳99 
اعمال شود كه از نظر مجلس چنين اتفاقي نيفتاده 
بود، در نتيجه مجلس، كليات اين اليح��ه را رد كرد 
اما ش��رايط كرونايي، كميسيون تلفيق مجلس را به 
جاي مجلس نشاند و اين كميسيون نيز با اصالحاتي 

بودجه 99 را به تصويب رساند. 

شرايط كرونايي، كميسيون 
تلفيق را به جاي مجلس نشاند

جهان

 جدال آلمان و امريكا 
بر سر واكسن كرونا
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عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
شوراي اسالمي مي گويد اروپايي ها با كشتن زمان نشان 
دادند براي نجات برجام اقدام عملي ندارند. حش��مت اهلل 
فالحت پيشه در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به آخرين 
بيانيه اتحاديه اروپا در خصوص فعاليت هس��ته اي ايران 
و اجراي برجام، گف��ت: اروپايي ه��ا در زماني كه فرصت 
عملي براي حفظ برجام داش��تند، اق��دام عملي صورت 
نداده اند، اينكه اكنون در قالب بيانيه خواهان احياي توافق 
هسته اي هس��تند عمال اثري بر روي موضوع هسته اي 
داشته باشد. نماينده مردم اس��الم آباد غرب و داالهو در 
مجلس با تاكي��د براينكه عمال برجام گذش��ته ايم، بيان 
داشت: ايران تنها كشور پايبند به برجام است و در قالب 
همين توافق هسته اي بخشي از ممانعت هاي هسته اي 
را دوباره فعال كرده اس��ت. عضو كميسيون امنيت ملي 
و سياس��ت خارجي مجلس ادامه داد: اروپايي ها به طور 
كلي در بيانيه اعالم كردند كه ايران بايد از مزاياي برجام 
اس��تفاده كند اما هيچ راه كاري نشان نداده اند، البته آنها 
هيچ راه كاري ندارند، اروپا كشتن زمان را در دستور كار 
قرار داده اند تا در نهايت ايران در مقابل امريكا قرار گيرد. 
وي بيان داش��ت: در ش��رايط بحران كرونايي در ايران و 
شدت تحريم ها امريكا، در واقع نوعي تروريست تازه عليه 
ايران شكل گرفته است. با اين حال ايران قابليت هاي خود 
را در حوزه هسته اي دنبال مي كند. اين نماينده مجلس با 
اش��اره به موضع خنثي اروپايي ها درباره »اف اي تي اف« 
و قرار گرفتن پرونده ايران در ليست سياه، اظهار داشت: 

اروپايي ها نشان دادند كه در عمل حرفي براي گفتن ندارد 
و آخرين موضع عمليشان بي تفاوتي درمقابل قرار گرفتن 
ايران در ليست سياه بود. فالحت پيشه در ادامه گفت وگو 
با خبرگزاري خانه ملت با بيان اينكه بيانيه اتحاديه اروپا 
اثر مثبت يا منفي بر برجام ندارد، گف��ت: حمايت آنها از 
رفع تحريم هاي ايران در حد ش��عار است، در حال حاضر 
بحث بين امريكا و اروپا در خصوص تعليق همه يا بخشي 
از تحريم هاي ايران نيست، بحثي كه االن دارند اين است 
كه آيا ايران به ش��رايط قبل از برجام برگردد يا خير. اين 
نماينده مجلس تاكيد كرد: با اين حال اروپايي ها اعتقاد 
دارد راه زيادي را براي توافق با ايران طي كردند و و نگرانند 
ايران قابليت هاي خود را افزايش دهد و به نوعي مصونيت 
در مقابل تحريم ه��ا پيدا كند به طوري كه بودجه س��ال 
99 در طول تاريخ ايران بي س��ابقه بود چرا كه وابستگي 
بودجه به درآمد نفتي بس��يار كاهش يافته اس��ت. وي 
تصريح كرد: بنابراين اگر ايران مس��ير مقابله با تحريم ها 
را بپيمايد و تحوالتي در امريكا ش��كل بگي��رد آن موقع 
ايراني ها حاضر نيستند با شرايطي ش��بيه برجام توافق 
كنند. عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس با بيان اينكه تجربه اروپا در مذاكر با ايران بيشتر 
از تجربه محدود امريكايي ها با ايران اس��ت، گفت: ايران 
صبر ديپلماتيكي دارد كه درنهايت به ضرر كش��ورهاي 
اروپايي  تمام مي ش��ود، اروپايي هايي كه رويكرد افراطي 
داشتند به امريكا نزديك ش��دند تا ايران در ليست سياه 

»اف اي تي اف« قرار گيرد و ضرب شست نشان دهند.

 فالحت پيشه: اروپايي ها براي نجات برجام
 اقدام عملي نكرده اند

مجلس

 تنها 400 هزار واحد مس��كوني در نظر گرفته شده 
آزاد كردن روش پيامكي باعث شد سيل ثبت نامي ها 
از مرز يك ميلي��ون نفر عبور كند و نش��ان دهد كه 
متقاضيان مس��كن تا چه حد نيازمند كمك دولت 
براي خانه دار ش��دن هس��تند. به گ��زارش فارس، 
شايد حتي خود دولت نيز تصور نمي كرد كه ميزان 
اس��تقبال از طرح ملي مس��كن تا اين حد باال برود. 
طرحي كه كامال با طرح مس��كن مهر تفاوت داشت 
و قرار بود 400 هزار مس��كن در مرحله نخست آن تا 
سال ۱400 ساخته ش��ود. اگر چه دولت قرار نيست 
براي تمام اين 400 هزار مس��كن اق��دام به ثبت نام 
كند و در قالب اين طرح پروژه مشاركتي نيز طراحي 
شده است اما استقبال متقاضيان مسكن از طرح ملي 
مسكن نشان مي دهد كه رشد قيمت مسكن در دو 
سال گذشته تا چه حد اين طرح را از مقبوليت بااليي 
برخوردار كرده اس��ت. در طرح اقدام ملي مس��كن 
كه شرايط متقاضيان را ش��امل تاهل، فاقد مالكيت 
مسكوني از اول فروردين 84، عدم استفاده از امكانات 
دولتي و تس��هيالت يارانه دار در موضوع مس��كن و 
همچنين س��ابقه پنج سال س��كونت در شهر مورد 
تقاضا دانسته اينطور وانمود شد كه اين طرح مشابه 
و كپي شده طرح مسكن مهر خواهد بود و اقشار كم 
درآمد جامعه مي توانند پس از ثبت نام و آورده ناچيز 
به صاحب خانه ش��دن در س��ال هاي آينده اميدوار 
ش��وند. اما محمودزاده معاون مس��كن و ساختمان 
وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر اينكه طرح اقدام ملي 
مسكن تا حدودي براي اقشار متوسط جامعه تنظيم 
شده و قرار نيس��ت از يارانه دولتي براي آن استفاده 
شود به نوعي اعالم كرد كه دهك هاي يك، دو و سه 
جامعه چشم انتظار خانه دار شدن از قبال اين طرح 
جديد نباشند. اما با توجه به اينكه قيمت تمام شده 
براي مسكن ملي هر متر مربع دو و نيم تا سه ميليون 
تومان خواهد بود مي بينيم كه ب��از هم متقاضيان از 
مسكن ملي اس��تقبال كرده اند. اگرچه اين آمارها نه 
براي وزارت راه و شهرس��ازي و نه ب��راي دولت نبايد 
خوشحال كننده باشد؛ لكه بايد تلنگري براي دولت 
باشد كه عليرغم باال بودن قيمت مسكن ملي باز هم 
متقاضيان از آن استقبال مي كنند.  آخرين روند ثبت 
نام مرحله دوم طرح اقدام ملي كه به روش اينترنتي 
و پيامكي بوده نشان مي هد كه بيش از يك ميليون 
و 6۲ هزار نفر در اين مرحله ثبت ن��ام كرده اند. ايرج 
رهبر نايب رييس انجمن انبوه سازان پيشتر در پاسخ 
به اين س��وال كه اس��تقبال از در طرح ملي مسكن 
ديده مي شود گفت: اگر چه طرح ملي مسكن مشابه 
طرح مس��كن مهر اس��ت و تا ح��دودي از آن الهام 
گرفته اما چند تفاوت ميان اي��ن دو طرح وجود دارد 
و استقبال از ثبت نام در اين روزها نشان مي دهد كه 
با يك تقاضاي شديد و پنهان مسكن در كشور مواجه 

هستيم. نايب رييس انجمن انبوه سازان تاكيد كرد: 
اما فارغ از اشكالي كه به نظر مي رسد طرح اقدام ملي 
مس��كن براي متقاضيان دهك هاي متوسط جامعه 
بابت بازپرداخت ماهانه يك و ني��م ميليون توماني 
اقس��اط دارد، به نظر مي رسد اين استقبال يك زنگ 
خطري براي دولت است كه عليرغم تمام اين موانع 
باز هم متقاضيان نسبت به طرح ملي مسكن از خود 
استقبال نشان مي دهند. وي افزود: تسهيالتي كه در 
طرح مسكن مهر به شهرهاي مختلف داده مي شد با 
نرخ هاي 4، 9 و ۱۲ درصد بود اما تس��هيالتي كه در 
طرح ملي مسكن قرار است پرداخت شود نرخ سود 
۱8 درصدي دارد حال به نظر مي رس��د بازپرداخت 
اقساط با اين نرخ سود از عهده متقاضيان خارج باشد.

اما ثبت نام نش��ان مي دهد متقاضي��ان همچنان به 
خانه دار شدن از سوي دولت اميدوار هستند و به آن 
چشم دوخته اند. اما مهدي غالمي كارشناس مسكن 
نيز با تاكيد بر اينكه اجراي طرح اقدام ملي مس��كن 
بعد از شش سال سكوت در فضاي توليد مسكن يك 
حركت رو به جلو خواهد بود گفت: شايد بسياري از 
اين ثبت نامي ها نيز حائز ش��رايط نباشند و خود نيز 
بر آن واقف باشند اما به هر حال اين حجم از ثبت نام 
نش��ان مي دهد كه بايد طرح ملي مسكن ادامه پيدا 
كند و محدود به 400 هزار مسكن نباشد. وي ادامه 
داد: به هر حال طرح ملي مس��كن طرح خوبي است 
اما بايد تداوم داشته باش��د و قبل از اتمام 400 هزار 
مسكن مورد اشاره در طرح اقدام ملي مسكن پروژه 
جديدي آغاز ش��ود و اتفاقا اين بار تعداد آن بيشتر از 
400 هزار باشد چرا كه كشور نيازمند توليد و عرضه 
مسكن براي متعادل شدن بازار است. البته بر اساس 
اعالم دفتر اقتصاد مس��كن در مجم��وع تعداد 4۳۷ 
هزار و ۱۱۷ نفر از طريق سامانه مديريت طرح اقدام 
ملي مس��كن به نش��اني tem.mrud.ir ثبت نام 
كردند. همچنين تعداد پيامك دريافتي طبق آخرين 
آمار، 6۲۵ هزار و 48 نفر است كه متقاضيان كدملي 
سرپرس��ت خانوار را به سرش��ماره ۳000۷۳640 
ارس��ال كردند. در مجموع طبق آخرين آمار، تعداد 
ثبت نامي ه��ا از طريق س��امانه اينترنتي و س��امانه 
پيامكي ۱ ميليون و 6۲ هزار و ۱6۵ نفر اس��ت. اين 
آمار نشان مي دهد كه تقاضاي پنهان شديدي براي 
مسكن وجود دارد و اگر دولت و مجلس فكري براي 
موضوع انباش��ت تقاضاي مس��كن نكنند قطعا در 
سال هاي آينده باز هم س��ونامي قيمت مسكن رخ 
خواهد داد. دولت به خوبي مي داند كه بعد از جهش 
قيمت تعداد مس��تاجرها و اجاره نشين ها در كشور 
افزايش يافته و خان��ه دار كردن مردم ح��ال با دادن 
تسهيالت يا ساخت و ساز مناسب ش��رايط را براي 
خانه دار شدن مردم و متقاضيان دهك هاي پايين و 

ميان درآمد هموار كند.

بيش از يك ميليون نفر براي مسكن ملي ثبت نام كردند 

ركوردشكني ثبت نام مسكن ملي

گزارش

رضا كرمي محمدي رييس سازمان پيشگيري و مديريت 
بحران شهر تهران با انتقاد از برخي رويه هاي صداوسيما 
در مورد اطالع رس��اني پيرامون كرونا، گفت: گاهي نحوه 
اطالع رساني در شرايطي كه در شيب مبارزه هستيم مردم 
را سس��ت مي كند. به گزارش ايسنا، رضا كرمي محمدي 
درباره قرنطين��ه تهران اظهارك��رد: ما از اول اس��فندماه 
درگير اين موضوع بودي��م و بحث قرنطينه از همان زمان 
مطرح است، اما تقريبا تا همين س��ه چهار روز پيش هم 
خيلي ها عادي زندگي مي كردند و كرونا را جدي نگرفته 
بودند، اين افراد با حضور خ��ود در معابر و محيط خارج از 
خانه مشغول توزيع و گس��ترش اين ويروس بودند. البته 
بايد بگويم كه متاسفانه همچنان هم برخي بي توجهي ها 
ديده مي شود. او درباره اينكه آيا الزم است تهران قرنطينه 
شود، اظهار كرد: قرنطينه ترازهاي مختلفي دارد. شايد اگر 
مي خواستيم كل شهر را جلويش را بگيريم، شدني نبود، 
اما مي شود جلوي خيلي از كارها را بگيريم و همين االن 
هم مي شود. مانند اينكه رفت و آمد بيرون را كمتر و كنترل 
كنيم. ادارات تعطيل باش��ند، كارهاي��ي بكنيم كه مردم 
خيلي در شهر تردد نداشته باش��ند و... متاسفانه اگر اين 

اقدامات انجام نشود، ممكن است وضعيت همينطور ادامه 
پيدا كند. كرمي محمدي درم��ورد روند كنترل بيماري 
اظهاركرد: اگ��ر مردم همراه مي ش��دند و كنترل ها انجام 
مي شد مي توانستيم اميد داشته باشيم كه تا ۱۵ فروردين 
پيك اين بيماري طي شود. اگر رعايت نكنيم كه متاسفانه 
نكرديم، بازه زماني طوالني تر مي شود و همينطور هرچه 
رعايت نكنيم درگيري ها بيشتر مي شود. وي درباره اينكه 
چه اقداماتي بايد انجام مي شد كه نشده است، گفت: بايد 
حتما بعد از بحران بررسي كنيم. در حال حاضر به نظرم 
بايد اطالع رساني شفاف كنيم و نترس��يم از مردم، مردم 
پاي كار هستند و رعايت مي كنند. بايد از وضعيت ظرفيت 
بيمارستان ها بيش��تر به مردم آگاهي دهيم. اگر رعايت 
نكنيم، اين احتمال وجود دارد ك��ه نزديكان خود ما هم 
درگير شوند. رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران 
شهر تهران درباره اينكه در حال حاضر تمام ظرفيت هاي 
اطالع رساني كش��ور براي مقابله با كرونا بسيج شده اند، 
گفت: من قبول ندارم كه تمام ظرفيت را به كارگرفته ايم. 
من چين را نگاه مي كردم مي گفتند مساله ارگان ها در آن 

كشور ديگر اقتصاد نيست و فقط كرونا است. 

رفت و آمد روزانه ۲ ميليون نفر به شهر تهران در روزهاي كرونايي

ايرانشهر



روي موج خبر

رهبر معظم انقالب اسالمي : 
تدابير ستاد ملي مبارزه با كرونا 

 و وزارت بهداشت
براي همه الزم االجراء است 

حضرت آيت اهلل خامنه اي در پاس��خ به گزارش وزير 
بهداشت درمان و آموزش پزش��كي درباره اقدامات 
اين وزارتخانه براي پيشگيري و مقابله با كرونا از جمله 
طرح بسيج ملي مبارزه با كرونا، ضمن تشكر از زحمات 
انجام ش��ده، بر الزم االجراء بودن تدابير ستادملي و 
وزارت بهداشت براي جلوگيري از گسترش بيماري 

تأكيد كردند.
متن مرقومه رهبر انقالب اسالمي به اين شرح است: 

»بسمه تعالي
از زحمات وزير محترم و همكاران در اين گستره وسيع 
تشكر مي كنم. تدابير ستاد ملي و وزارت بهداشت براي 
جلوگيري از گسترش بيماري براي همه الزم االجراء 
است. طرح بسيج ملي مبارزه با كرونا كه داراي پشتوانه 
علمي و همراه با انگيزه هاي ديني و جهادي و انساني 
است، طرحي كارآمد است و همان چيزي است كه 
بال را به نعمت و تهديد را به فرصت تبديل خواهد كرد 
ان شاءاهلل. از خداوند متعال توفيق و پاداش براي اين 

جهادگران مسألت مي كنم.«

  س�پاه با همه توان براي مقابله با ويروس 
كرونا وارد ميدان شد؛ تسنيم|

جانشين فرمانده كل سپاه گفت: سپاه پاسداران انقالب 
اس��المي با همه توان خود به مقابله ب��ا اين ويروس 
منحوس آمده است و بايد بكوشيم بر اساس دستور 
فرمانده معظم كل قوا اين مساله را خاتمه دهيم. سردار 
دريادار پاسدار علي فدوي ديروز در مراسم تكريم و 
معارفه فرمانده جديد سپاه نينواي استان گلستان كه 
به علت شيوع بيماري كرونا به صورت ويدئوكنفرانس 
برگزار شد، اظهار داشت: اين نخستين بار است كه در 
سپاه پاس��داران انقالب اسالمي مراسم معارفه يك 
فرمانده اس��تاني را به صورت ويدئوكنفرانس برگزار 
مي كنيم. بعد از شكست ويروس كرونا حتماً به استان 
گلستان خواهيم آمد تا حضوري با سردار ملك ديدار 
داشته باشيم. وي با بيان اينكه سپاه با همه توان كنار 
مردم قرار دارد، گفت: سپاه پاسداران با همه توان خود 
به مقابله با اين ويروس منحوس آمده اس��ت و بايد 
بكوشيم بر اساس دستور فرمانده معظم كل قوا اين 

مساله را خاتمه دهيم.

  تست كروناي جهانگيري منفي شد؛ پاد |
دفتر معاون اول رييس جمهوري در اطالعيه اي ضمن 
قدرداني از الطاف محبت آميز قشرهاي مختلف مردم 
كه در طول دو هفته اخير پيگير وضعيت سالمتي وي 
بودند، اعالم كرد: به فضل الهي اسحاق جهانگيري 
با بهبودي كامل در محل كار حضور يافته است. در 
اين اطالعيه آمده است: با قدرداني از الطاف محبت 
آميز قشرهاي مختلف مردم و عالقه مندان اسحاق 
جهانگيري معاون اول رييس جمهوري كه در طول 
دو هفته اخير پيگير وضعيت سالمتي ايشان بودند، به 
اطالع ملت شريف ايران مي رساند، از روز شنبه مورخ 
98/١٢/10 با مشاهده آثار سرماخوردگي و با معاينه 
پزشك به استراحت و درمان در منزل توصيه شدند.  
اين اطالعيه مي افزايد: از آنجايي كه رعايت دستورات 
پزشكي به ويژه در اين روزها براي همه الزم االجراست 
و وي نيز خود را ملزم به رعايت توصيه هاي پزشكي 
مي دانند اما كارهاي مرتبط با هماهنگي وزارتخانه ها، 
دستگاه هاي مسوول و استانداري ها به ويژه امور مربوط 
به مقابله با ويروس كرونا را انجام داده اند كه به تناسب 
اخبار آن از طريق رسانه ها منتشر شد. در اين اطالعيه 
آمده است: به فضل الهي امروز پس از دوهفته با انجام 
تست كرونا و منفي شدن آن با بهبودي كامل به محل 

كارشان برگشتند و كار خود را از سر گرفتند.

  مرحله دوم انتخابات ۲۱ شهريورماه برگزار 
خواهد شد؛ وزارت كشور |

رييس ستاد انتخابات كشور از برگزاري مرحله دوم 
انتخابات در 11 حوزه انتخابيه در ۲1 شهريورماه با 
موافقت شوراي نگهبان خبر داد. جمال عرف در رابطه 
با نتيجه پيش��نهاد برگزاري مرحل��ه دوم انتخابات 
يازدهمين دوره مجلس شوراي اسالمي در تاريخي 
غير از ۲9 فروردين ماه به دليل شيوع بيماري كرونا به 
شوراي نگهبان اظهار داشت: با توجه به كارشناسي 
ستاد ملي مبارزه با كرونا و ادامه اين بيماري تا فروردين 
ماه، ما نامه اي را به ش��وراي نگهبان ارسال كرديم و 
پيشنهاد داديم زمان برگزاري اين انتخابات را به زمان 
آرام تري انتقال دهيم. لذا دو زمان را در ش��هريور ماه 
يعني در دو جمعه متوالي ۲1 و ۲8 شهريور پيشنهاد 
داديم كه روز گذش��ته ش��وراي نگهبان با تاريخ ۲1 
ش��هريور ماه موافقت كرد، لذا در 11 حوزه اي كه به 
مرحله دوم منتقل شدند و قرار بود در ۲9 فروردين 
برگزار شود را در ۲1 شهريور ماه برگزار خواهيم كرد.

۲ نقاهت�گاه بهبوديافت�گان كرون�ا   
آماده سازي شد؛ باشگاه خبرنگاران |

دانش��گاه علوم پزش��كي بقيه اهلل در راستاي قطع 
زنجيره انتق��ال بيماري كرون��ا، دو نقاهتگاه براي 
بيماران بهبوديافته آمادسازي كرد. دانشگاه علوم 
پزشكي بقيه اهللهّ )عج( با هدف قطع زنجيره انتقال 
بيم��اري كرونا از افراد ت��ازه بهبوديافته به جامعه، 
اقدام ب��ه آماده س��ازي دو نقاهت��گاه در مجموعه 
خود كرده اس��ت تا بيماران مبتال ب��ه كرونا پس از 
بهبودي و با اختيار خود در ح��دود 10 روز در اين 
نقاهتگاه حضور داشته باشند و فرآيند هاي تكميل 
درمان بر روي آنان صورت گيرد.برهمين اس��اس 
نقاهتگاه شماره يك بيمارستان بقيه اهلل )عج( با كار 
جهادي و تالش شبانه روزي كاركنان دانشگاه علوم 
پزشكي بقيه اهلل )عج( با ظرفيت ۷۵ تخت خواب به 
بهره برداري رسيد.براساس نظر كارشناسان، كساني 
كه به بيماري كرونا مبتال مي شوند تا 10 روز پس از 
بهبودي امكان انتقال اين بيماري به افراد س��الم را 
دارند. از اين رو لزوم رعايت نكات بهداشتي و رعايت 
فاصله با افراد سالم به بهبوديافتگان توصيه مي شود.

ايران۲

رييس جمهور در جلسه مشترك ستاد اقتصادي دولت و نمايندگان فعاالن اقتصادي

   به ۳ ميليون نفر ۴ بسته حمايتي پرداخت مي شود                مهلت سه ماهه در زمينه ماليات انجام مي شود 

چيزي به نام »قرنطينه« نداريم
گروه ايران|

در ش��رايطي كه طي روزه��اي اخير برخ��ي اخبار 
كذب در خص��وص اجراي ط��رح قرنطينه پايتخت 
و كالن ش��هرها باعث ش��لوغي برخي فروشگاه ها و 
مراكز عرضه اقالم اساسي شده بود؛ رييس جمهوري 
كش��ورمان با رد هرگون��ه طرح ه��اي اجرايي براي 
قرنطينه كردن شهرها و بستن فروشگاه هاي عرضه 
محصوالت مصرفي از مردم خواست كه به يك چنين 
شايعاتي توجه نكنند و خيالشان از بابت تامين اقالم 
اساسي آسوده باشد.  شايعات دامنه داري كه يك روز 
رييس جمهوري را به دليل عدم حضور در جلس��ات 
ستاد ملي مقابله با كرونا مورد شديدترين انتقادها قرار 
مي دهن��د و يك روز ديگر اعالم مي كنند كه به دليل 
قرنطينه ش��دن تهران و كالن شهرها مردم با مشكل 
تامين مايحتاج عمومي مواجه خواهند شد؛ يك روز 
از تعطيلي جلسات دولتي ها خبر مي دهند و روز ديگر 
حاش��يه تازه اي را مي آفرينند. رييس جمهوري اما با 
اش��اره به اين واقعيت كه »ما چيزي به نام قرنطينه 
نداري��م «اعالم مي كند» اينكه ش��ايع ش��ده برخي 
فروشگاه ها و مشاغل قرنطينه مي شوند، چنين چيزي 
نداريم.« روحاني كه ديروز در جلسه مشترك ستاد 
اقتصادي دولت و نمايندگان فعاالن اقتصادي صحبت 
مي كرد در ادامه گفت: »تصمي��م بر اين بود و بر اين 
تاكيد كرديم كه بايد شرايط اقتصادي، روند اقتصادي، 
تعامل مردم و فعاليت اقتص��ادي عليرغم اينكه ما با 
كرونا مواجه هستيم و پروتكل هايي را از نظر بهداشتي 
بايد مورد توجه قرار دهيم، اما بايد فعاليت اقتصادي 
عادي باش��د و نگذاريم در زمين��ه فعاليت اقتصادي 
مشكلي ايجاد ش��ود.« رييس جمهوري همچنين با 
اشاره به برنامه هاي حمايت معيشتي از توزيع بيش 
از 3ميليون بس��ته معيشتي طي روزهاي آينده خبر 
مي دهد. روحاني در واكنش به مش��كالتي كه براي 
فعاالن اقتصادي و صاحبان كسب و كار ايجاد شده از 
امهال سه ماهه  تعهدات مالياتي خبر مي دهد ضمن 
اينكه از رايزني هاي گسترده با همسايگان براي حل 
چالش هاي ارتباطي و اقتصادي پيش رو خبر مي دهد. 

    چيزي به نام قرنطينه نداريم
موضوع ديگري كه رييس جمهوري به ابعاد مختلف آن 
اشاره مي كند، بحث خساراتي است كه صاحبان كسب 
و كار به دليل شيوع كرونا متحمل مي شوند. روحاني 
در اين خصوص بيان داشت: البته در بعضي كسب و 
كارها به طور طبيعي شرايط مشكالتي برا ي آنها ايجاد 

كرده و ما در جلسه دنبال اين بوديم بتوانيم به  آنهايي 
كه در اين شرايط دچار مشكل هستند، كمك كنيم.

ما چيزي به نام قرنطينه نداريم اصال اينكه شايع شده 
در تهران يا بعضي شهرها برخي فروشگاه ها و برخي 
مشاغل قرنطينه هس��تند،  اصال چنين چيزي وجود 
ندارد. نه امروز قرنطينه اس��ت، نه اي��ام نوروز، نه بعد 
و قبلش و همه در كس��ب و كار و فعاليت خود آزادند.

خدمات دول��ت هم به طور معمول ب��ه مردم خواهد 
رس��يد.رييس جمهور اضافه كرد: همه تالش ما اين 
اس��ت فعاليت اقتصادي وخدمات دولت به گونه اي 
باشد مردم بيشتر در خانه بمانند يا اگر اقدامي انجام 
مي شود در چهارچوب پروتكل بهداشتي باشد. نسبت 
به اينكه كاري تعطيل شود، روز و ساعتي تعطيل شود، 
كسب خاصي مورد محدوديت قرار بگيرد، مرجع آن 
فقط ستاد ملي در تهران است.استان ها به هيچ عنوان 
حق تصميم گيري ندارند نه استانداران نه بخش هاي 
بهداشتي. هرگونه محدوديت در ستاد ملي در تهران 
تصميم گيري مي ش��ود بنابراين در استان ها در اين 

زمينه نباي��د اقدامي ص��ورت بگيرد.روحاني تاكيد 
كرد: مردم مطمئن باش��ند كاالي مورد نياز آنها اعم 
از كاالهاي مربوط به مس��ائل بهداشتي و درماني يا 
كاالهاي مصرفي و روزمره تامين خواهد شد و ذخاير 
ما به اندازه كافي وجود دارد و هم خريدهاي الزم انجام 

شده و بنادر ما پر از كاال است.

   ما با كشورهاي همسايه براي رفت و آمد 
در حال مذاكره هستيم

رييس جمهور با تاكيد بر اينكه اگر نياز به ثبت سفارش 
جديدباشد، بانك مركزي ارز الزم آن را تامين كرده و 
بعد هم تامين خواهد كرد، بيان داشت: ما با كشورهاي 
همس��ايه براي رفت و آمد در حال مذاكره هس��تيم، 
مخصوصا ب��راي نق��ل و انتق��ال كاال در مرزها كه با 
پروتكل هاي بهداشتي كه مورد توافق ما قرار مي گيرد 
و در چارچوب و مدنظر س��ازمان بهداشت جهاني در 
حال انجام است وزارت خارجه هم در اين زمينه فعال 
اس��ت. رييس جمهور گفت: در جلس��ه امروز دو نوع 

تصميم اتخاد شد؛ يك نوع به كسب و كارهايي كه در 
اين ايام بيشتر تحت فشار قرار گرفتند اعم از اينكه در 
شرايطي تعطيل شدند يا اينكه فعاليت آنها عمال خيلي 
زياد نيست؛ حمايت از اين كسب و كارها ضروري بود. 
در بخش ماليات هم تصميمات خوبي اتخاذ شده كه 
براي پرداخت ماليات فرصت سه ماهه به آنها داده شود 
و مقرراتي كه راجع به ماليات است، تصميم گيري شد 
كه شايد فردا اعالم كنيم، چون برخي موارد را بايد فردا 
در ستاد ملي مطرح و در مورد آن تصميم گيري كنيم.

     به ۳  ميليون نفر۴  بسته حمايتي پرداخت مي شود
رييس جمهوري تاكيد كرد: امهال سه ماهه در زمينه 
ماليات انجام مي شود.در اين جلسه تصميم گرفته شد 
به مردم در زمينه آب، برق، گاز و عوارض ش��هرداري 
و بدهكاري هايي كه در اين س��ه ماه خواهند داشت 
را به تعويق بيندازند و اين مهلت هم داده ش��د. يكي 
از موضوع��ات مورد بحث مربوط ب��ه افراد خيلي كم 
درآمد است و دچار مضيقه هس��تند و در اين روزها 

آنها بيشتر دچار مضيقه مي شوند مانند دست فروشان 
يا افرادي كه به شكل موقت كار مي كردند كه شامل 
3 ميليون نفر هستند و ليس��ت آنها مشخص است؛ 
پيش بيني ش��ده ك��ه در ۴ نوبت بس��ته حمايتي به 
آنها پرداخت ش��ود. روحاني با بيان اينكه نخستين 
حمايت��ي در اين هفت��ه يعني تا قبل از پايان س��ال 
پرداخت مي شود، گفت: سه بسته حمايتي ديگر نيز 
در ماه هاي بهار 99 پرداخت خواهد شد كه مبالغي از 
۲00 تا ۶00 هزار تومان را ش��امل مي شود و به شكل 
تفصيلي از سوي سازمان برنامه و بودجه و وزارت رفاه 
بيان مي ش��ود. رييس جمهور خاطرنشان كرد: براي 
۴ ميليون خانواري كه دچار مش��كل بودند غير از 3 
ميليوني كه گفته شد كه متاثر از اين شرايط هستند 
ميان يك ميليون تا ۲ ميليون وام با بهره بس��يار كم 
و نازل ۴ درصدي دريافت مي كنن��د كه به تدريج از 
يارانه اي كه به آنها پرداخت مي شود كسر خواهد شد 
و 8 درصد ديگ��ر را دولت به بانك ها پرداخت خواهد 
كرد كه به تفصيل سازمان برنامه و وزارت رفاه تشريح 

خواهد شد.
وي ب��ا تاكيد بر اينكه خدم��ات بانكي براي صاحبان 
چك هاي برگش��تي در ماه هاي )اسفند، فروردين و 
ارديبهشت( متوقف نخواهد شد، گفت: كارفرمايان 
حق بيمه سه ماه )اس��فند، فروردين و ارديبهشت( 
را تا پايان سال 99 مي توانند پرداخت كنند.روحاني 
تصريح كرد: در بحث ماليات و س��هم بيمه و اقساط 
بانكي براي مش��اغلي كه در اين سه ماه دچار مشكل 
شدند مهلتي براي آنها قرار داديم و هم براي افرادي 
كه در زندگي دچار س��ختي هس��تند يارانه ويژه اي 
براي آخر اس��فند و 3 ماه به��ار 99 در نظر گرفتيم و 
هم براي ۴ ميلي��ون خانواري كه نيازمند بودند وام با 
بهره ۴ درصد مدنظر قرار داديم. اين موارد مصوباتي 
است كه در اين جلس��ه اعالم شد و برخي ديگر فردا 
اعالم مي ش��ود.روحاني خاطرنشان كرد: درست اين 
اس��ت كه اين روزها روزهاي راحتي نيست و زندگي 
مردم ما با سختي هايي توام هست. اما مردم مطمئن 
باشند نيازهاي بهداشتي و درماني آنها، ارزاق عمومي 
و نيازمندي هاي ضروري زندگي آنها تامين شده است 
و در حد امكان دولت حمايت خود را نسبت به افرادي 
كه اعالم كردم، انجام خواهد داد.اميدوارم مردم بتوانند 
با مراعات همه دستورالعمل هاي بهداشتي به زندگي 
معمولي و فعاليت هاي اقتص��ادي خود ادامه دهند. 
خداوند ه��م در اين روزهاي پايان��ي به مردم كمك 
خواهد كرد و از اين مقطع سخت عبور خواهيم كرد.

در گفت وگوي تلفني با ظريف

وزير خارجه امارات بر همبستگي با دولت و ملت ايران در مبارزه با كرونا تاكيد كرد
گروه ايران|

يكي از راهبردهاي مهم دول��ت دوازدهم براي عبور 
از چالش ه��اي پيش روي كش��ور ايجاد مناس��بات 
ارتباطي تنگاتنگ با مس��ووالن دولت ها در س��طح 
جهان براي انعكاس اقدامات خصمانه آمريكا بر عليه 
كشورمان و آثار آن بر برنامه هاي دولت براي مقابله با 
ويروس كروناست؛ بر اساس همين راهبرد است كه 
هم رييس جمهوري و ه��م وزير امور خارجه اش اين 
روزها دامنه وسيعي از تماس هاي بين المللي را با ساير 
كش��ورها برنامه ريزي كرده اند تا تهديدهاي برآمده 
از كرونا را تبديل به فرصتي براي توس��عه مناسبات 

ارتباطي براي عبور همگاني از اين چالش بدل كنند. 
ديروز هم شيخ عبداهلل بن زايدآل نهيان وزير خارجه 
ام��ارات در تم��اس تلفني با محمد ج��واد ظريف بر 
همبس��تگي با دولت و ملت اي��ران در مبارزه با كرونا 
تاكيد كرد. به گزارش اداره كل اطالع رس��اني و امور 
سخنگويي وزارت امور خارجه، شيخ عبداهلل بن زايد 
آل نهيان وزير خارجه و همكاري بين المللي امارات 
متحده عربي دقايقي پيش در تماس تلفني با وزير امور 
خارجه بر همبستگي با دولت و ملت ايران در مبارزه با 
شيوع كرونا تاكيد كرد. محمد جواد ظريف نيز ضمن 
قدرداني از اعالم همبستگي و كمك هاي امارات، كرونا 

را موضوعي جهاني خواند كه عزم، همكاري و همياري 
همه كشورهاي جهان براي شكست آن ضرورت دارد. 
پيش از اي��ن محمد جواد ظريف و الم��ار ممديارف 
وزي��ران ام��ور خارجه جمه��وري اس��المي ايران و 
جمه��وري آذربايج��ان در گفت وگوي��ي تلفني در 
خصوص ش��يوع كرون��ا در منطقه و جه��ان و لزوم 
همكاري جمعي همه كش��ورها رايزني و تبادل نظر 
كردن��د. وزير ام��ور خارجه در اي��ن گفت وگو ضمن 
قدردان��ي از كمك ه��اي دول��ت و مل��ت جمهوري 
آذربايج��ان، تحريم هاي ظالمان��ه و يكجانبه اياالت 
متحده امريكا را مانعي مهم بر سر راه مبارزه كشورمان 

با اين ويروس خطرناك خواند و يادآوري كرد ايران و 
جهان اين مرحله سخت را پشت سر خواهند گذاشت.

 تحريم هاي ظالمانه امريكا 
مانعي مهم بر سر راه مبارزه با كروناست

وزير امور خارج��ه تحريم هاي ظالمان��ه و يكجانبه 
اياالت متحده امريكا را مانعي مهم بر س��ر راه مبارزه 
ايران با وي��روس خطرناك كرونا خواند و تاكيد كرد: 
ايران و جهان اين مرحله سخت را پشت سر خواهند 
گذاش��ت. به گزارش اداره كل اطالع رس��اني و امور 
سخنگويي وزارت امور خارجه، محمد جواد ظريف 

و الم��ار ممدي��ارف وزيران امور خارج��ه جمهوري 
اس��المي ايران و جمه��وري آذربايج��ان ديروز در 
گفت وگوي��ي تلفن��ي در خصوص ش��يوع كرونا در 
منطقه و جهان و لزوم همكاري جمعي همه كشورها 
رايزني و تبادل نظر كردند. وزير امور خارجه در اين 
گفت وگو ضمن قدرداني از كمك هاي دولت و ملت 
جمهوري آذربايجان، تحريم هاي ظالمانه و يكجانبه 
اياالت متحده امريكا را مانعي مهم بر س��ر راه مبارزه 
كشورمان با اين ويروس خطرناك خواند و يادآوري 
كرد ايران و جهان اين مرحله س��خت را پش��ت سر 

خواهند گذاشت.
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اقدامات قرارگاه نيروهاي مسلح 
با هماهنگي ستاد ملي كرونا 

س��خنگوي وزارت كشور 
گفت: همه اقدامات قرارگاه 
تش��كيل شده س��تاد كل 
نيروه��اي مس��لح بايد با 
هماهنگي كميته اجتماعي، 
امنيتي و انتظامي ستاد ملي 
مقابله با كرونا دنبال شود. 
به گزارش مهر، سيد سلمان ساماني گفت: در دومين 
نشس��ت حوزه هاي هفتگانه وزارت كشور با موضوع 
بررسي آخرين وضعيت استانداري ها در روند مديريت 
بيماري كرونا كه با حضور وزير كشور برگزار شد، مقرر 
شد تمام استانداري ها به منظور كنترل و پيشگيري 
از شيوع بيماري به ساير اس��تان هاي كشور، مطابق 
دستورالعمل مربوطه از تمام ظرفيت ها براي كنترل 
دقيق خروجي هاي استان استفاده كنند. وي افزود: 
كنترل خروجي هاي استاني با تأمين تجهيزات توسط 
ستاد ملي مديريت كرونا، همراهي بسيج و جمعيت 
هالل احمر و با هماهنگي استانداران در سراسر كشور 
صورت خواهد پذيرفت.س��خنگوي وزارت كش��ور 
خاطرنشان كرد: همچنين با توجه به برخي نگراني ها و 
دغدغه هاي غير ضروري ايجاد شده در يكي دو روز اخير 
تاكيد شد كه همه اقدامات قرارگاه ايجاد شده از سوي 
ستاد كل نيروهاي مسلح، با هماهنگي كميته اجتماعي، 
امنيتي و انتظامي ستاد ملي مديريت بيماري كرونا 
و بر اس��اس پروتكل هاي مصوب دنبال شود. ساماني 
ادامه داد: در نشست رحماني فضلي با متوليان ارشد 
حوزه هاي هفتگانه تخصصي وزارت كشور همچنين 
مقرر شد با برنامه ريزي مناسب ضمن رعايت بيشتر 
اصول بهداش��تي و دس��تورالعمل هاي ابالغ شده، از 
تعطيلي متروها، اتوبوسراني ها و پايانه هاي مسافري 

درون شهري و برون شهري خودداري شود.

نامه هاي ظريف تحويل 
نمايندگي هاي خارج

دستياران وزير امورخارجه 
در مالقات هاي��ي جداگانه، 
نامه ه��اي محم��د ج��واد 
ظريف به همتاي��ان وي را 
تحويل س��فرا و روس��اي 
نمايندگي ه��اي خارجي 
مقيم  ايران كردند. به گزارش 
اداره سخنگويي و اطالع رساني وزارت خارجه، به دنبال 
ارس��ال نامه محمدجواد ظريف وزير ام��ور خارجه به 
»آنتونيو گوترش« دبيركل سازمان ملل متحد، در روز 
شنبه )۲۴ اسفندماه( دس��تياران وزير امور خارجه در 
حوزه هاي منطقه اي در مالقات هاي جداگانه و متعدد با 
سفرا و روساي نمايندگي هاي خارجي مقيم در كشورمان 
ديدار كرده و ضمن تش��ريح آخرين وضعيت مقابله با 
ويروس كرونا و بيان مشكالت و موانع ناشي از تحريم هاي 
يكجانبه اياالت متحد ه امريكا در مس��ير تأمين اقالم 
بهداشتي و درماني مورد نياز، نامه هاي وزير امور خارجه 
خطاب به همتايان وي در كشورهاي مختلف با محتواي 
مش��ابه نامه وي به دبيركل سازمان ملل متحد جهت 
تسليم به وزراي امور خارجه به روساي نمايندگي هاي 
خارجي مقيم تحويل شد. در اين ديدارها ضمن تاكيد 
بر اينكه تحريم هاي يكجانبه غيرقانوني اياالت متحده 
عليه ايران مانع اصلي در مس��ير مبارزه موثر و جامع با 
شيوع كرونا اس��ت، بر ضرورت عدم شناسايي و اجراي 
اين تحريم هاي غيرقانوني از سوي جامعه بين المللي 
تاكيد شد.وزير امور خارجه در اين نامه، تاثير تحريم هاي 
امريكا بر فروش نفت و همچنين ديگر صادرات كشور 
توسط بخش هاي دولتي و غيردولتي و در نتيجه كاهش 
درآمدهاي كشور و توان دولت براي تامين يارانه كاالهاي 
اساسي بر شمرد و از بي عملي جامعه جهاني در مقابل 

اقدامات غيرقانوني دولت اياالت متحده انتقاد كرد.

غربالگري مردم در مبادي 
ورودي شهر توسط »نزاجا«

فرمان��ده نزاج��ا گف��ت: 
م��ا در آس��تانه ورودي 
مراكز اس��تان هاي هدف، 
پست هاي غربالگري ايجاد 
مي كنيم تا كساني كه قصد 
ورود به استان را دارند ابتدا 
غربالگري شوند. به گزارش 
مهر، امير سرتيپ كيومرث حيدري در جريان رزمايش 
پيش��گيري و پايش ش��يوع كرونا كه دي��روز در مركز 
نوسازي و بهينه سازي شهيد زرهرن برگزار شد در جمع 
خبرن��گاران، گفت: از روزهاي آغازين ش��يوع ويروس 
كرونا در كش��ور، در پي صدور اوامر فرمانده معظم كل 
قوا، نيروهاي مسلح قدرتمند كشورمان از جمله ارتش و 
نيروي زميني محوري پاي كار آمدند.وي با بيان اينكه در 
نيروهاي مسلح از جمله ارتش قابليت هاي ويژه و منحصر 
به فردي در مواقع اينچنيني وجود دارد، افزود: ما در تمام 
يگان هاي نزاجا واحدها و ساختارهاي رفع آلودگي هاي 
خاص داريم.فرمانده نزاجا با بيان اينكه ما در اقصي نقاط 
كش��ور بيمارس��تان هاي تخصصي و فوق تخصصي 
گسترده داريم، تاكيد كرد: نيروي زميني ۲8 بيمارستان 
تخصصي و فوق تخصصي در خارج از تهران دارد كه هر 
كدام از اين بيمارستان ها، بيمارستان هاي سيار وابسته 
به خودشان نيز دارند.امير حيدري افزود: متعاقب فرمان 
اخير فرمانده معظم كل قوا به نيروهاي مسلح، قرارگاه 
بهداشتي و درماني ويژه اي در نيروهاي مسلح، ارتش و 
نيروي زميني ايجاد شد. فرمانده كل قوا بر پيشگيري از 
شيوع ويروس كرونا تحت يك رزمايش دفاع بيولوژيك 
كه موجب افزايش اقتدار ملي شود تاكيد داشتند. با توجه 
به حكمي كه فرمانده��ي كل ارتش به اينجانب دادند، 
رزمايش بزرگي در گستره ارتش تحت عنوان رزمايش 

لبيك يا امام خامنه اي 98 انجام شد. 

 احتساب   فعاليت   مشمولين 
در مقابله با كرونا به عنوان سربازي
سخنگوي س��پاه با تشريح 
اقدام��ات جديد و تكميلي 
سپاه در پيشگيري و مقابله 
با كرونا از پيشنهاد احتساب 
زمان فعاليت مشمولين فعال 
در صحنه پيشگيري و مقابله 
با كرونا به عنوان بخش��ي از 
خدمت س��ربازي خبر داد. به گزارش سپاه نيوز، سردار 
سرتيپ دوم پاسدار رمضان شريف در تشريح اقدامات 
جديد و تكميلي سپاه و بسيج در عرصه پيشگيري و مقابله 
با ويروس كرونا گفت: طي روزهاي اخير و در چارچوب 
مصوبات و ابالغيه هاي قرارگاه بهداشتي و درماني امام 
رضا )ع(، قرارگاه پدافند زيس��تي س��پاه روند انسجام 
بخشي بيشتر ظرفيت ها و توانمندي هاي ميداني براي 
بهبود خدمات را تقويت و شتاب بخشيده است.سردار 
شريف با اشاره به فعاليت شبانه روزي مراكز درماني سپاه 
و نيروهاي بسيجي در سراسر كشور و تالش همه جانبه و 
فراگير سازماني براي پاسخ به نيازهاي ستاد ملي مبارزه با 
كرونا خاطرنشان كرد: در همين راستا ۷00 تخت ديگر 
به ظرفيت بستري بيمارستان بقيه اهلل )عج( تهران افزوده 
شده است و با تجهيز نقاهتگاه ها و كمپ هاي مراقبتي و 
نيز تزريق نيروي انساني متخصص پزشك و پرستار به 
مجموعه هاي درماني و تشخيصي در كنار تمهيدات و 
تالش هاي ساير دستگاه ها، نهادها و سازمان هاي فعال 
در حوزه مبارزه با كرونا شرايط مطمئن تري فراهم شده 
است. سخنگوي سپاه يادآور شد: در حوزه تامين اقالم 
بهداشتي و توسعه عمليات آلودگي زدايي و ضدعفوني 
كردن معابر و اماكن، هم اكنون 10 هزار پايگاه مقاومت 
بس��يج در استان ها و شهرهاي مختلف فعال هستند و 
با حمايت هاي مستقيم و غيرمستقيم در زمينه توليد 
ماسك، دستكش در وضعيت رضايت بخشي رسيده ايم.

 حمايت از تحقيقات روشمند 
براي كنترل كرونا

رييس مجلس دهم در ديدار 
علي اكبر حقدوست، معاون 
آموزشي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي، 
جمعي از پژوهش��گران و 
نخبگان حوزه سالمت، بر 
لزوم داده كاوي و تحقيقات 
 روش��مند ب��راي تحليل تح��والت كرونا ب��ه منظور 
پيش بيني و پيش��گيري از اين بيماري تاكيد كرد.به 
گزارش ايسنا، علي الريجاني، مطالعه سير شيوع و رصد 
اوج و فرودهاي گسترش اين بيماري در كشور را الزمه 
مبارزه علمي با آن دانست و گفت: بايد با تلفيق مطالعات 
دو حوزه آمار و س��المت، ميزان تاثير رعايت بهداشت 
فردي و اجتماعي و مهارت هاي خودمراقبتي در كنترل 
كرونا سنجش علمي شده و نتايج آن در اختيار مردم قرار 
گيرد تا رفتار جمعي را متاثر سازد.وي با اعالم حمايت 
مجلس از گسترش دانش در حوزه بهداشت عمومي و 
استفاده از نتايج آن در رسانه ها، اين اقدام را نياز امروز 
جامعه عنوان كرد و افزود: درباره ويروس كرونا فرضيه ها 
و پرسش هاي فراواني وجود دارد كه پاسخ به آنها جامعه 
را در غلبه بر اين بيماري ياري خواهد داد.رييس مجلس 
دهم با بيان اينكه البته طبيعي است برخي پژوهش ها 
در كوتاه مدت به ثمر نرسد، تصريح كرد: در عين حال از 
جامعه علمي انتظار است كه با نياز امروز مردم هماهنگ 
ش��ده و يافته هاي خود را در اولين فرصت در خدمت 
مديريت درمان و كنت��رل كرونا قرار دهند.الريجاني، 
توس��عه مدل ها و روش هاي نو براي تحليل اطالعات 
بيماري هاي همه گير به ويژه  كرونا در مناطق درگير و 
پرابتال را راهكاري اساسي براي  پيش بيني و پيشگيري 
از شيوع آنها دانست و گفت: مجلس، آمادگي دارد تا از 

مراكز پژوهشي كشور حمايت كند .

چهره ها
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كشورها براي مبارزه با آثار سوء اقتصادي كرونا چه كردند؟

نسخه مقابله با آثار اقتصادي كرونا
كروناويروس در دسامبر 2019 از شهر ووهان چين شروع 
ش��د. ولي به سرعت به ساير كشورهاي دنيا سرايت كرد. 
س��والي كه پيش مي آيد اين اس��ت كه آيا كروناويروس 
مي تواند به يك بيماري همه گير جهاني تبديل شود؟ در 
پاسخ به اين سوال بايد گفت با توجه به اينكه در حال حاضر 
اقتصاد جهاني قويا مرتبط و يكپارچه است، بله. در حال 
حاضر با توجه به آمار روز 13 مارس 2020 كرونا ويروس 

در 118 كشور دنيا شناسايي شده است. 
به گزارش »تعادل«، مركز آموزش و پژوهش هاي اقتصادي 
و اجتماعي ش��وراي پژوهش��ي اتاق بازرگاني شيراز، در 
گزارشي مبس��وط درباره آثار اقتصادي كرونا بر جهان و 
ايران پرداخته است. در اين گزارش آمده است: كرونا صرفا 
يك بيماري فردي و موثر بر سالمت فردي نيست، بلكه 
يك نوع بيماري است كه اثرات كالن اقتصادي آن بسيار 
بيش از اثرات فردي اس��ت. كروناويروس 2019 در سال 
2020 اثرات مخربي بر اقتصاد جهاني و كشور ايران خواهد 
داشت. براي مثال با كاهش خدمات حمل و نقل دروني و 
بين كشوري، سبب محدوديت مبادالت و بازرگاني داخلي 
و خارجي و افزايش هزينه نهاده هاي توليدي به دليل اخالل 
در زنجيره تامين مي شود كه نتيجه اي جز كاهش رشد 

اقتصادي ندارد.
 از طرفي ب��ا افزايش ع��دم اطمينان رون��د آتي اقتصاد 
آسيب پذير بنگاه ها به دليل تغييرات شرايط كالن اقتصادي 
بيش��تر مي ش��ود. هدف از اين گزارش بررس��ي كلياتي 
درخصوص تاثي��رات كروناويروس بر اقتصاد ايران و ارايه 
راهكارهايي در راستاي كاهش و تسكين اين تاثيرات در 
اقتصاد است.  كروناويروس در دسامبر 2019 از شهر ووهان 
در استان هوبي چين شروع شد و به سرعت در برخي ديگر 
از استان هاي چين و ساير كشورهاي دنيا سرايت كرد. در 
ح��ال حاضر با توجه به آم��ار روز 13 مارس 2020 كرونا 
ويروس در 118 كشور دنيا شناسايي شده است. در اين 
تاريخ 133 هزار و 860 نفر به اين ويروس مبتال ش��ده و 
4967 فوت كرده اند. بيش��ترين تعداد مبتاليان در آسيا 
پس از چين، مربوط به كش��ورهاي جنوب شرق آسيا و 
ايران است. بخش هايي از اروپاي غربي ديگر بخش هاي 
درگير در جهان هس��تند. بررس��ي روند تعداد مبتاليان 
نشان مي دهد كه از 26 فوريه به بعد تعداد مبتاليان جديد 
در خارج از چين از مبتاليان جديد چيني سبقت گرفته 
است. در حالي كه روند در چين كامال كاهشي شده و رو به 
صفر رفته در خارج از چين روند افزايشي است. همچنين 
بررسي ها نشان مي دهد كه بيشترين تعداد مبتاليان جديد 
در حال حاضر مربوط اروپا و آسياي بدون لحاظ چين است. 
در خصوص مبتاليان جديد بيشترين تعداد در روزهاي 
اخير مربوط به اروپاست. تعداد كل ابتال روزانه و رشد آن، 
موارد بهبود يافته و رش��د آن، موارد فوتي و رشد آن، تراز 
ابتال و نياز بالقوه به بس��تري از 30 بهمن ماه تا 23 اسفند 
1398 نشان مي دهد كه روند رشد تعداد مبتاليان تا 18 
اسفند كاهشي بوده و پس از آن در نرخ حدود 12 درصد 
ثابت شده است. الزم به ذكر اس��ت كه بر اساس سناريو 
واقع بينانه اوج ش��يوع در اواس��ط فروردين بوده و تعداد 
مبتاليان به 90 هزار نفر مي رسد. اتفاق مهم و منفي كه 
از 18 اسفند افتاده بيشتر شدن نرخ رشد فوتي ها از بهبود 

يافته هاي كروناويروس است. 

   تراز ابتال
 اي��ن ش��اخص از حاص��ل تفري��ق مبتالي��ان جديد از 
بهبودي هاي جديد در هر روز به دست مي آيد كه منفي 
شدن اين تراز به مفهوم روند رو به بهبود كروناويروس در 
كل كشور است و روند مثبت و افزايشي آن نشان مي دهد 
هن��وز به اوج بحران نرس��يده ايم و وضعيت در حال بدتر 
شدن اس��ت. اطالعات اين تراز نيز نش��ان مي دهد هنوز 
كروناويروس در ايران به اوج نرس��يده و روند در روزهاي 

آتي در حال بدتر شدن است.
شاخص نياز بالقوه به بستري حاصل از تعداد ابتال منهاي 
مجموع تعداد بهبود يافته و تعداد فوتي است. اين شاخص 
نشان مي دهد ظرفيت بالقوه بستري و درماني بيمارستاني 
مورد نياز در كشور براي مقابله با بيماري چه وضعيتي دارد.

بر اساس اين ش��اخص نيز به صورت روزانه نياز بالقوه به 
خدمات درماني بيمارس��تاني در حال افزايش است. اگر 
اين نياز بالقوه از ظرفيت بالفعل و موجود بيمارس��تاني 
كشور بيشتر ش��ود كش��ور دچار بحران درماني شده و 
نرخ مرگ و مير ناشي از بيمار سرعت بيشتري مي گيرد. 
متاسفانه در حال حاضر اين شاخص نيز افزايشي بوده و 
برنامه ريزي دقيق و رصد روزانه براي ايجاد ظرفيت هاي 
جديد درماني از طريق افزايش بودجه يا مشاركت ساير 
نهادها به حوزه درمان را الزام��ي مي كند. البته امكانات 
نيروي هاي نظام كشور از جمله س��پاه و ارتش در ايجاد 
بيمارس��تان هاي موقت با توجه به روند فعلي ش��اخص 
نياز بالقوه به بس��تري يك مزيت راهبردي اس��ت. يك 
راهكار ديگر جبران عدم تطبيق نياز بالقوه به بس��تري با 
ظرفيت هاي بالفعل درماني كش��ور، افزايش آموزش در 

خصوص قرنطينه خانگي افراد مبتال شده به كروناست.
همچنين وضعيت استاني كروناويروس در 4 هفته اخير 
مشخص شده اس��ت. اطالعات نشان مي دهد روند رشد 

شيوع در استان هاي تهران، مازندران، قم، اصفهان، گيالن و 
مركزي باالتر از ساير استان ها بوده است. روند رشد استاني 
شيوع نشان مي دهد نزديكي به تهران و قم با ميزان شيوع 

استاني كامال ارتباط نزديك دارد.

    اثرات اقتصادي كروناويروس 
كروناويروس از 3 كانال اصلي بر اقتصاد موثر اس��ت. اول 
كانال عرضه؛ كروناوي��روس از طريق ايجاد اختاالل قابل 
توجه در زنجيره تأمين جهاني، توقف فعاليت هاي اقتصادي 
و بسته شدن كارخانه ها و ركود در بسياري از فعاليت هاي 
بخش خدمات عرضه اقتصاد را تحت تاثير قرار مي دهد. از 
طرفي با توجه به اثر مرگ و مير و كاهش نيروي انساني و 
اثر بيماري بر كاهش فعاليت و بهره وري نيروي كار شوك 
در طرف عرضه ايجاد مي ش��ود. نتايج��ي چون افزايش 
اخراج و بيكاري نيروي كار نتايج قابل پيش بيني در اين 

خصوص است. 
دوم كانال تقاضاست. در نتيجه شيوع كروناويروس كاهش 
زيادي در مس��افرت هاي تجاري و گردشگري، تقاضاي 
فعاليت هاي مرتبط با حمل و نق��ل، كاهش در خدمات 
آموزش��ي و كاهش س��رگرمي و خدمات تفريحي اتفاق 
مي افتد. اين تغيير در تقاضا ناشي از تغيير در ترجيحات 
مصرف كننده به دليل ترس در نتيجه تغيير الگوي مصرف 
است. انتظار مي رود نتيجه كالن اين كاهش تقاضا كاهش 
سرعت گردش پول باشد. س��وم كانال عدم اطمينان؛ بر 
اساس اين كانال كروناويروس از طريق ايجاد عدم اطمينان 
نسبت به آينده اقتصاد س��بب كاهش در مصرف كاالها 
و خدمات و تاخير تصميمات مرتبط با س��رمايه گذاري 

خواهد شد. 
به عبارتي افزايش ترس جهاني و عدم اطمينان پيش روي 
سرمايه گذاران داخلي و خارجي، تصميمات سرمايه گذاري 
را به تاخير مي اندازد. در مطالعه اي در قالب دو سناريو به 
بررس��ي تاثير كروناويروس بر نرخ رشد مناطق مختلف 
جهان پرداخته ش��ده است. اول، س��ناريو شيوع شامل 
حالتي كه كروناويروس صرفا در چين ش��يوع يافته و در 
ساير كشورها شيوع نيابد. دوم حالتي است كه به جز چين 
كرونا ويروس در منطقه گسترده تري از آسيا- پاسيفيك 
)شامل شرق، جنوب و جنوب شرقي آسيا و اقيانوسيه( و 
اقتصادهاي پيشرفته در نيم  كره شمالي گسترش يابد.  بر 
اساس سناريو اول نرخ رشد اقتصاد جهاني نيم و بر اساس 
سناريو دوم 1.5 درصد نسبت به حالت اول كاهش مي يابد. 

    تاثير اقتصادي ويروس كرونا بر ايران
در خصوص تاثير كروناويروس بر اقتصاد ايران به طور كلي 
دو دوره را بايد تقسم كرد. دوره اول زماني كه كروناويروس 
وارد ايران نشده بود و دوره دوم زماني كه كروناويروس به 
ايران نيز وارد شده است. در دوره اول با كاهش ميزان توليد 
در چين و به دنبال تضعيف زنجيره تامين جهاني، ميزان 
توليد تمامي صنايع وابسته به نهاده ها و كاالهاي واسطه اي 

چيني در ساير كشورها كاهش مي يابد.
در چين در ابتداي ش��يوع كروناويروس انبارهاي برخي 
اسكله هاي چين پر شد زيرا به دليل كاهش تقاضا و حمل 
و نقل و در نتيجه نبود كاميون امكان جابه جايي مواد اوليه 
از بنادر به كارخانه ها وجود نداشت و از اين رو بسياري از 
كارخانه ها به دليل فقدان دسترسي به قطعات بيكار شدند. 
در حال حاضر سه پنجم ظرفيت كاميون هاي چين به كار 
برگش��ته اند و كار در برخي بنادر به حالت عادي برگشته 
اس��ت. هر چند هنوز بس��ياري از كارخانه ها با كسري از 
ظرفيت كار مي كنند چون كاميون ها نمي توانند كاالي 
نهايي را تحويل دهن��د، محدوديت خطوط حمل و نقل 
كانتينر بسياري از سفرهاي دريايي را لغو كرده  است. پكن 
در حال حاضر تالش مي كند تا اقتصادي به ركود رفته خود 

را مجدد به حالت عادي برگرداند.
 يكي از بزرگ ترين موانع صنعت لجستيك نيمه فلج اين 
كشور است. هر چند چين داراي بزرگ ترين و جديدترين 
فرودگاه ها در جهان است، اما استفاده از آنها به دليل انسداد 
جاده ها، قرنطينه ها و تعطيلي كارخانه ها بس��يار سخت 
اس��ت. از طرفي ش��ركت Maersk يكي از بزرگ ترين 
شركت هاي كشتيراني دنيا پس از شروع كرونا در چين 
بخش��ي از حمل و نقل را قطع كرد. اين روند روي داده در 
چين نشان مي دهد حمل و نقل جهاني يكي از بزرگ ترين 
آسيب ديدگان كرونا ويروس است. به گفته تيم هاكسلي، 
مدير اجرايي كشتيراني ماندارين، نرخ اجاره روزانه تانكرها 
و باري هاي حمل و نقل دريايي نسبت به اوايل ژانويه 2020 
بيش از 70 درصد كاهش يافته است . يا IATA تخمين 
مي زند كه صنعت حمل و نقل هوايي مي تواند تا 29 ميليارد 
دالر زيان كند. بنابراين سرريزهاي اقتصاد چين به ساير 
كشورها از مسير تجارت، جريان سرمايه و تغيير در حق 
بيمه ريسك در بازارهاي مالي جهاني ممكن است. از طرفي 
بورس هاي جهاني به داليل انتظارات منفي در خصوص 

كاهش سودآوري بنگاه ها دچار ركود و ريزش شده اند. 
يكي از مسيرهاي اثرگذاري ركود چين بر جهان از مسير 
تقاضاس��ت. چين يكي از بزرگ تري��ن متقاضيان كاال و 
خدمت در جهان است. براي مثال چين بزرگ ترين منبع 
تقاضاي اقتصاد جهاني است براي مثال 40 درصد درآمد 

صنايع خودرويي آلمان از چين است كه در روزهاي اخير 
به شدت كاهش يافته و البته پيش بيني مي شود اين روند 
موقت باشد. با توجه به كاهش تقاضاي مواد اوليه در چين 
قيمت اين مواد در چين كاهش يافت. بنابراين كشورهايي 
كه چين جزو شركاي تجاري مهم آنها باشد در مرحله اول 
آسيب مي بينند. چين مهم ترين شريك تجاري ايران به 
لحاظ واردات از ايران است. بنابراين هرگونه كاهش توان 
مالي چين در واردات يا كاهش قيمت كاالهاي وارداتي در 
چين به طور مستقيم سبب آسيب به تجارت و درآمدهاي 
ارزي ايران مي شود. البته از آنجا كه مساله كروناويروس 
در چين رو به اتمام است، در صورتي كه ايران بتوان هرچه 
سريع تر مس��اله كروناويروس را حل كند پس از كاهش 
بازده براي مدتي امكان برگش��ت و حتي بهبودي سريع 
براي جبران ركودهاي قبلي در برخي بخش ها وجود دارد.

   ايران و بازارهاي كرونايي
مهم ترين بازارهاي هدف صادراتي ايران يا كش��ورهايي 
مانند چين، ك��ره جنوبي، ايتاليا و آلمان بوده كه در حال 
حاضر درگير كروناويروس هستند يا كشورهاي همسايه 
مانند عراق، افغانستان و امارات هستند كه پس از شيوع 
كروناويروس در ايران مرزه��اي ارتباطي خود بر ايران را 
بسته اند. به گفته دبير شوراي اطالع رساني گمرك طي 
11 ماه س��ال جاري، ميزان صادرات ايران به كشورهاي 
عضو اتحاديه اقتصادي اوراس��يا در مجموع يك ميليارد 
و244ميليون و536 هزارو 210 دال بوده كه اين مقدار در 
مدت مشابه سال 97، با ميزان 550 ميليون و 410 هزار و 
9 دالر، رشد 105 درصدي را به همراه داشته كه متاسفانه 
به دليل وضعيت فعلي كروناويروس در ايران اين بخش از 

صادرات كشور نيز دچار مشكل شده است . 
بر اين اساس فعاليت هايي كه به طور مستقيم بيشترين اثر 
منفي را مي پذيرند عبارتند از: فعاليت هاي عمده فروشي و 
خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه موتوري و موتور سيكلت، 
حمل ونقل ريلي، جاده اي، آبي،  ريلي و هوايي، انبارداري 
و فعاليت هاي پشتيباني حمل و نقل، فعاليت هاي پست 
و پيك، فعاليت خدماتي مربوط به تامين جا و غذا مانند 

اقامتگاه ها و رستوران ها و آموزش در همه سطوح.
با توجه به اينكه اوج و پيك س��فرهاي دريايي از بيستم 
اسفندماه تا پانزدهم فروردين ماه است برخي فعاليت ها 
نيز به لح��اظ اقتصادي اثر مثبت دريافت مي كنند مانند 
صنايع توليد داروها و فرآورده هاي دارويي و شيميايي و 
گياهي، اطالعات و ارتباطات و كليه فعاليت هاي مربوط 

به سالمت انسان.
بر اساس تحليل بخش هاي اقتصادي متاثر از كرناويروس 
مشخص مي شود يكي از مهم ترين بخش هاي اقتصادي 
متاثر بخش گردشگري و فعاليت هاي مرتبط با آن است. 
اين اثر از اين رو براي ايران مهم اس��ت كه در سال هاي 
اخير، پس از تحريم هاي شديد امريكا يكي از منابع اصلي 
درآمدهاي ارزي ايران درآمدهاي گردشگري بود. براي 
مثال به گفته رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري كشور در سال 1397 درآمد ارزي 
از محل گردشگري براي كشور 1 8.11  ميليارد بوده 
است . در سال 2018 بر اساس گزارش سازمان جهاني 
گردش��گري، ايران با 49 درصد رش��د پس از اكوادور 
در رتبه دوم س��ريع ترين كشورها از حيث رشد جذب 
گردش��گر خارجي قرار گرفته بود. به عبارتي مجموع 
گردشگران كشور از 867.4 ميليون توريست خارجي 
در س��ال 2017 به 295.7 ميليون نفر در سال 2018 
رسيده بود . همچنين بر اساس گفته معاون گردشگري 
وزارت ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دستي 

تعداد گردشگران خارجي در 6 ماه اول سال 98 به مرز 
پنج ميليون نفر رسيده است. در همين مدت، نزديك به 
چهار ميليون و 260 هزار نفر از ايران به خارج از كشور 
س��فر كرده اند. بر اين اس��اس، آمار سفرهاي خارجي 
ايراني ها در 6 ماه نخست امسال 16درصد بيشتر شده 
است. سفر گردشگران خارجي به ايران نيز در همين 
مدت حدود 26 درصد بيش��تر از زمان مشابه در سال 

97 بوده است . 
بنابراين آسيب به گردشگري در شرايط تحريمي فعلي 
براي اقتصاد ايران بس��يار زيان بخش اس��ت. تاثير كرونا 
ويروس بر گردشگري در دو دوره قابل تقسيم است. دوره اي 
كه هنوز كروناويروس وارد ايران نشده بود. در اين دوره با 
كاهش شديد گردشگران از كشورهايي كه كرونا ويروس 
در آنها ش��يوع يافته بود، مواجه هس��تيم. در اين 4 دوره 
كروناويروس در چين از دو مسير بر گردشگري كشورهاي 
خاورميان��ه از جمله ايران تاثير دارد. اول عامل كش��ش 
است. به اين مفهوم كه اين كشورها مسير گردشگري خود 
بر چيني ه��ا را مي بندند و امكان حضور چيني ها كاهش 
مي يابد. دومين مورد عامل فشار است. به اين معني كه با 
ركود در اقتصاد چين توان مالي گردشگران چيني كاهش 

يافته و در نتيجه تقاضاي سفر آنها كاهش مي يابد . 
تاثير بعدي كروناويروس بر گردشگري مربوط به دوره اي 
است كه كروناويروس در ايران نيز شيوع يافته است. در اين 
دوره گردشگري خارجي به ايران با اثر عامل مسدودسازي 
مرز ساير كشورها بر ايران و قطع ارتباطات ورودي گردشگر 
از طرف كشورهاي فرستنده گردشگر متوقف مي شود. الزم 
به ذكر است مطالعه »توريسم اكاناميكس«، تاثير ويروس 
»كرونا« بر گردشگر جهاني درسال جاري را 1.9 درصد 
كاهش سفر ارزيابي كرده كه اين رقم بيشترين افتي است 
كه توسط »توريس��م اكاناميكس« در 40 سال تخمين 
زده شده است . اثر ديگر كروناويروس بر درآمدهاي نفتي 
ايران است. با كاهش حدود 20 دالري قيمت هاي نفت و 
پيش بيني اي كه آژانس بين المللي انرژي دارد كه اثر اين 
افت قيمت تا اواخر سال 2020 باقي مي ماند، افت زيادي 

در درآمدهاي نفتي ايران رخ مي دهد.
با كاه��ش 20 دالري قيمت نفت با ف��رض خوش بينانه 
فروش روزانه 200 هزار بش��كه نفت خام، درآمد ماهيانه 
كش��ور از محل فروش نفت خام ح��دود 120 هزار دالر 
معادل 1800 ميليارد تومان كاهش مي يابد. الزم به ذكر 
اس��ت كه اين كاهش با فرض عدم تغيير در مقدار فروش 
اس��ت. برگش��ت قيمت نفت به روند قبلي تا حد زيادي 
بستگي به موفقيت جهاني به ريشه كني بيماري كرونا و 

برگشت اقتصاد جهاني به رونق دارد.

   چه راهكاري وجود دارد؟
اين گزارش در ادامه توضيح داده است: آنچه در شوك ها 
مهم است مقياس، مدت و ماندگاري آن است. به عبارتي 
مقياس شوك بسته به گستره فراگيري و شيوع بيماري 
دارد و اينك��ه اعمال محدوديت ب��ر آن منطقه الزامي 
اس��ت. اگر چه نرخ مرگ و مي��ر كروناويروس كمتر از 
ويروس هايي چون ابوال، س��ارس و برخي ويروس هاي 
فراگير ديگر است ولي نرخ شيوع آن بيشتر است. بنابراين 
ويروس كرونا ويروسي بسيار مسري با نرخ كشندگي كم 
است. از اين رو در كل مي تواند با نرخ مرگ و مير كمتر 
ولي تعداد مطلق مرگ و مير بيشتر ايجاد كند. مدت و 
ماندگاري شوك كروناويروس كامال مرتبط با زنجيره 
شيوع اين بيماري است به عبارتي هرچه زنجيره شيوع 
متصل تر باشد، شوك داراي ماندگاري و زمان بيشتري 
است و هر اقدامي كه سبب گسست در زنجيره شيوع 

ش��ود، ماندگاري و مدت زمان ش��وك كروناويروس را 
كاهش مي ده��د.  بنابراين اقدامات مهار مانند كاهش 
روند كار، محدوديت در جلسات و سفر يكي از مهم ترين 
اقدام��ات ممكن جهت ايجاد گسس��ت در زنجيره در 
راستاي كاهش شيوع و در نتيجه كاهش شوك است. در 
راستاي گسست زنجيره ارتباطي اولين راهكار قرنطيه 
اس��ت. قرنطينه كامل، مانند آنچه در چين انجام شد، 
اقدامي اس��ت كه سبب توقف كامل توليد و مصرف در 
يك دوره كوتاه مدت شده ولي زنجيره شيوع را به شدت 
دچار گسست مي كند. اين شيوه در يك منطقه محدود 
قابل اجرا بوده و دوره قرنطينه كوتاه بايد باش��د. از اين 
رو اين شيوه در شروع بيماري كه هنوز ويروس فراگير 
نشده و در يك محدوده خاص وجود دارد ممكن است.

اين سياست مثال براي ايران در 30 بهمن 1398 حداكثر 
تا 1 اسفندماه 1398 در خصوص قرنطينه شهر قم كارايي 
داشت و در حال حاضر كارايي ندارد. در حال حاضر ارايه 
راهكارهاي محدوديت فعاليت بهترين راهكارهاي شكست 
زنجيره شيوع است. مثل محدوديت در رويدادها، مثال 
فرانس��ه براي مقابله با كروناويروس در 29 فوريه 2020 
تمامي تجمع هاي باالي 5000 نفر را در اين كشور ممنوع 
اعالم كرد. اين محدوديت ها در ايران هم بايد اعمال شود.

   نقش دولت در كاهش فشارهاي اقتصادي
در راستاي جلوگيري از فشارهاي مالي و حقيقي اقتصاد 
دولت نقش مهم��ي دارد. اطمينان بانك مركزي و وزارت  
امور اقتصادي و دارايي از عدم س��قوط اقتصاد در صورت 
ادامه بيماري اهميت زيادي دارد. برخي مطالعات نشان 
داده در مواجه اقتصادي با كروناويروس سياست هاي مالي 
اهميت بيشتري نسبت به سياست هاي پولي دارد. شواهدي 
نيز نش��ان داده كشورهايي هنگ كنگ و سنگاپور دست 
به طراحي يك بس��ته محرك مالي براي تحريك تقاضا و 
افزايش اعتماد در نظر گرفتند كه سياس��ت هاي موفقي 
بوده اس��ت. مثال اين بسته براي سنگاپور حدود 2 درصد 

از GDP آن است.
مهم ترين آس��يب مس��تقيم از كروناويروس در ايران به 
فعاليت هاي عمده فروشي و خرده فروشي، تعمير وسايل 
نقليه موتوري و موتور سيكلت، فعالن حوزه حمل و نقل 
و فعاليت هاي پشتيباني حمل و نقل، فعاليت هاي پست 
و پيك، فعالي��ت خدماتي مربوط به تامين جا و غذا مانند 
اقامتگاه ها و رستوران ها و فعاالن حوزه آموزش مي رسد. 
در اين خصوص الزم است بسته هاي حمايتي از فعاالن اين 
مشاغل، خصوصا فعاالن با ابعاد فعاليت كوچك و متوسط كه 
آسيب جدي مي بينند ارايه شود. بسته هايي شامل بخشش 
عوارض صنفي توسط شهرداري ها، بخشش ماليات هاي 
اين دوره، ارايه فرصت براي بازپرداخت اقساط بانكي، ارايه 
فرصت براي پرداخت هزينه هاي آب، برق، گاز و تلفن، ارايه 
فرصت براي پرداخت حق بيمه ها و پرداخت وام با بهره پايين 
براي تامين گردش مالي مورد نياز بنگاه هاي آسيب ديده.

 از طرفي حدود 25 درصد ارزش افزوده و بخش بيشتري از 
اشتغال كشور و استان مربوط به بخش هاي عمده فروشي و 
خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه موتوري و موتور سيكلت، 
فعاالن حوزه حمل و نقل و فعاليت هاي پشتيباني حمل و 
نقل، فعاليت هاي پست و پيك، فعاليت خدماتي مربوط 
به تامين جا و غذا مانند اقامتگاه ها و رستوران ها و فعاالن 
حوزه آموزش است. از اين رو خانوارهاي زيادي از محل اين 
فعاليت ها آسيب اقتصادي جدي مي بينند بنابراين تامين 
مالي موقت خانوارهاي آسيب پذير از طريق پرداخت يارانه 
هدفمند در بازه زماني ش��يوع تا فروكش كردن بيماري 

ضرورت دارد.

ورود ۱۰۰۰ دستگاه كمك تنفسي براي بيماران كرونايي
معاون گمرك ايران از ترخيص 1000 دس��تگاه كمك تنفسي براي 
بيماران كرونايي خبر داد و گفت: 1000 دس��تگاه ديگر نيز امروز از 
گمرك انزلي ترخيص مي شود. مهرداد جمال ارونقي با اشاره به تالش 
بي وقفه گمرك و دستگاه هاي ذي ربط براي ترخيص شبانه روزي اقالم 
مورد نياز بهداشتي و پزشكي مقابله با كرونا از گمركات اجرايي سراسر 
كشور اظهار داشت: روز گذشته بالغ بر 1000 دستگاه كمك تنفسي، 
3000 دستگاه ماسك هاي مخصوص مربوط به اين دستگاه ها به مرحله 
ترخيص رسيد كه اين دستگاه هاي تنفسي كاربرد موثري براي بيماران 

كرونايي خصوصًا در راستاي جبران كاهش اكسيژن دارند.
معاون فني گمرك با اشاره به اينكه صادركننده مجوز اين اقالم اداره 
كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي است، 

افزود: 13600 كيلوگرم مواد ضدعفوني كننده بيمارس��تان ها نيز از 
ديگر اقالم ترخيص شده اس��ت. وي ادامه داد: گمرك قزوين حدود 
954 دستگاه اظهار و ظرف كمتر از 24 ساعت، متعاقب پيگيري هاي 
به عمل آمده، مجوز قانوني ترخيص از سوي وزارت بهداشت صادر شد.

ارونقي با تاكيد به پيگيري مستمر گمرك ايران، سازمان اطالعات سپاه 
و وزارت بهداشت براي شناسايي و ترخيص اقالم ضروري اين روزهاي 
كشور، بيان داشت: گمركات اجرايي به استناد بخشنامه اخير در اسرع 
وقت تشريفات گمركي را انجام دادند و توزيع و استفاده با نظارت وزارت 
بهداش��ت درمان و آموزش پزشكي انجام خواهد شد. معاون گمرك 
گفت: 1000 دس��تگاه ديگر از اين دس��تگاه ها در گمرك بندرانزلي 

منتظر اظهار بوده كه امروز براي اظهار و ترخيص آنها اقدام مي شود.

ترخيص ملزومات پزشكي و اقالم بهداشتي شبانه روزي شد
معاون توسعه مديريت و منابع گمرك با بيان اينكه گمركات كشور 
روزانه ضدعفوني مي شوند، گفت: ترخيص ملزومات پزشكي و اقالم 

بهداشتي در گمركات شبانه روزي شده است.
احمد ذاكري گفت: به منظور مقابله با شيوع ويروس كرونا و محافظت از 
ذي نفعان و كارمندان گمرك، همه روزه اقدامات الزم براي ضدعفوني 
كردن محيط هاي اداري و محوطه هاي گمركي در گمركات ستادي 
و اجرايي انجام مي ش��ود. وي ادامه داد: به دليل امكان ابتالي افراد به 
ويروس كرونا از طريق تماس با سطوح مختلف و اشيايي كه احتمال 
آلودگي آنها وجود دارد، تيم هاي ويژه در گمركات ستادي و اجرايي 
سراس��ر كش��ور به خصوص گمركات مرزي همه روزه با استفاده از 
محلول هاي ضدعفوني كننده فضاهاي اداري، محوطه هاي گمركي  

همچنين وس��ايل نقليه حامل كاالي تجاري را ضدعفوني مي كنند. 
معاون توسعه مديريت و منابع گمرك اظهار داشت: تجهيز كاركنان 
گمركات به ماس��ك هاي تنفس��ي و دس��تكش و س��اير ملزومات 
حفاظت كننده در برابر ويروس كرونا از ديگر اقداماتي است كه به طور 
مداوم در گمركات انجام مي شود. ذاكري ضمن قدرداني از كاركنان 
پر تالش گمركات اجرايي كه با تمام توان و امكانات موجود در جهت 
مبارزه با شيوع ويروس كرونا وارد ميدان شده اند، اضافه كرد: با توجه به 
نياز شديد مراكز درماني كشور به ملزومات پزشكي و اقالم بهداشتي، 
كاركنان گمركات كشور به طور شبانه روزي سرگرم انجام تشريفات 
اينگونه اقالم هستند و تالش مي كنند تا در كوتاه ترين زمان ممكن 

كاالهاي مورد نياز از گمرك ترخيص شود.
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پيش بيني مركز آمار ايران
از رشد اقتصادي سال 98

پژوهش��كده مركز آمار ايران در گزارشي پيش بيني 
كرد، رشد اقتصادي س��ال 98 با نفت 7.2- درصد و 
بدون نفت صفر درصد شود. اطالعات جمع آوري شده 
از وضعيت رشد اقتصادي ايران در پژوهشكده مركز 
آمار ايران نشان مي دهد توليد ناخالص داخلي در سال 
1397 با نفت معادل 541 هزار و 343 ميليارد تومان 
و بدون نفت معادل 430 هزار و 353 ميليارد تومان 
بوده است. در حالي كه در سال 1398 )پيش بيني( 
محصول ناخالص داخلي با نفت، منفي 7.2 درصد و 
بدون نفت صفر درصد در 9 ماهه سال 1398 رشد دارد. 
اين گزارش جزييات رشد اقتصادي 9 ماهه را هم آورده 
و اعالم كرده اس��ت كه در 9 ماهه سال 1398 رشته 
فعاليت هاي گروه كش��اورزي 3.2، بخش استخراج 
نفت خام و گاز طبيع��ي 37-، گروه صنايع و معادن 
)بدون نفت( 2 و گروه خدمات 0.2 درصد نس��بت به 
9 ماهه سال قبل، رشد داشته است. در حالي كه پيش 
بيني مي شود در سال 1398 رشته فعاليت هاي گروه 
كشاورزي 3 درصد، بخش استخراج نفت خام و گاز 
طبيعي 37-، گروه صنايع و معادن )بدون نفت( 2.2 
و گروه خدمات 0.1 درصد نسبت به سال قبل، رشد 
داشته باشند. اين گزارش جزييات رشد 98 را همچنين 
پيش بيني كرده است:  هزينه مصرف نهايي خصوصي 
معادل منفي 2.6 درصد، هزينه مصرف نهايي دولت 
معادل منفي 0.3 درصد، تش��كيل س��رمايه ثابت 
ناخالص معادل منفي 00.3 درصد، تشكيل سرمايه 
در ماش��ين آالت معادل منفي 0.1 درصد، تشكيل 
سرمايه در ساختمان معادل 0.7 درصد، صادرات كاال 
و خدمات معادل منفي 8.7 درص��د و واردات كاال و 

خدمات معادل منفي 1.5 درصد.

تمهيدات  حمايتي مالياتي از 
كسب و كارها  در برابر شيوع كرونا

رييس كل س��ازمان امور مالياتي كشور تمهيدات 
حمايتي س��ازمان امور مالياتي كش��ور در راستاي 
حمايت از فعاليت هاي اقتصادي آسيب ديده از بيماري 
كرونا براي موديان مالياتي را تشريح كرد.  اميدعلي 
پارسا درخصوص اقدامات سازمان امور مالياتي كشور 
به منظور پيشگيري از گسترش بيماري كرونا و رعايت 
حقوق موديان مالياتي، گفت: در مرحله اول برخي 
تمهيدات با صدور بخشنامه هاي الزم از سوي سازمان 
امور مالياتي صورت گرفت و در مرحله دوم بس��ته 
حمايتي پيشنهادي سازمان امور مالياتي كشور تهيه 
و براي تصويب به شوراي هماهنگي اقتصادي سران 
قوا ارسال شد كه تاكنون 3 بند آن به تصويب رسيده 
است. وي افزود: در گام نخست به منظور پيشگيري 
از گسترش بيماري، جلسات هيات هاي حل اختالف 
مالياتي از 15 اسفندماه 1398 تا پايان فروردين ماه 
1399 لغو شد. رييس كل سازمان امور مالياتي كشور 
با اشاره به اينكه براساس ماده 186 قانون ماليات هاي 
مستقيم بانك ها مكلفند جهت ارايه تسهيالت براي 
اش��خاص حقيقي و حقوقي از سازمان امور مالياتي 
استعالم كنند، اظهارداشت: با توجه به شرايط اخير 
بانك ها و موسسات اعتباري براي اعطاي تسهيالت به 
اشخاص حقيقي تا دو ميليارد ريال و براي اشخاص 
حقوقي تا 5 ميليارد ريال نياز به استعالم از ادارات امور 
مالياتي ندارند. وي همچنين در خصوص مصوبات 
ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، گفت: 
طبق تصميمات صورت گرفته سررس��يد پرداخت 
ماليات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم س��ال 
1398، از 15 فروردين 1399 به تاريخ 31 ارديبهشت 
ماه 1399 تغيير يافت.  پارس��ا اف��زود: دراين طرح 
حمايتي مصوب شد كه كليه عمليات اجرايي وصول 
ماليات كه در باب چهارم از فصل نهم قانون ماليات هاي 
مستقيم ذكر شده اس��ت، تا انتهاي ارديبهشت 99 
متوقف شود. اوخاطرنشان كرد: باتوجه به اينكه صدور 
يا تجديد پروانه كسب و كار اشخاص حقيقي از طرف 
مراجع صالحيت دار منوط به ارايه گواهي از اداره امور 
مالياتي ذي ربط مي باشد، باتوجه به شرايط اخير كشور 
صدور يا تجديد پروانه كسب و كار اشخاص حقيقي 
موضوع ماده 186 قانون ماليات هاي مستقيم تا پايان 
شهريورماه سال 1399 نياز به اخذ گواهي از اداره امور 
مالياتي مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي 

مالياتي نخواهد داشت.

پرداخت تسهيالت بانكي منوط 
به پرداخت بدهي مالياتي شد 

طبق بخشنامه رييس س��ازمان مالياتي، پرداخت 
تسهيالت بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي منوط 
به پرداخت بدهي مالياتي شد. اميد علي پارسا رييس 
كل سازمان امور مالياتي در نامه اي به مديران اجرايي و 
استاني اعالم كرد: دريافت وام از سوي اشخاص حقيقي 
و حقوقي منوط به پرداخت بدهي مالياتي قطعي و ارايه 
صورت مالي از سوي بانك ها شد. در راستاي بهبود و 
ارتقاي فضاي كسب و كار، حد نصاب مذكور در ماده 
)1( ضوابط اجرايي موضوع تبص��ره )1( ماده )186( 
قانون ماليات هاي مستقيم بازنگري شد. همچنين 
دامنه تسهيالت مشمول تبصره موصوف در چارچوب 
قوانين و مقررات موج��ود، مورد بازبيني قرار گرفت. 
بر اين اساس متن اصالحي ماده )1( ضوابط اجرايي 
مذكور به شرح ذيل جهت اجرا، ابالغ مي شود.ماده يك: 
اعطاي هرگونه تسهيالت ارزي با ريالي، توسط بانك ها 
و موسسات اعتباري غير بانكي كه از اين پس به اختصار 
موسسه اعتباري ناميده مي شوند، به كليه اشخاص 
حقوقي و حقيقي )صاحبان مش��اغل موضوع قانون 
ماليات هاي مستقيم براي اشخاص حقوقي از مبلغ 
5ميليارد ريال و باالتر و براي اشخاص حقيقي از مبلغ 
دو ميليارد ريال و باالتر( ظرف مدت يك سال شمسي، 
مشمول مقررات تبصره يك ماده 186 قانون مذكور 
مي باشد. تبصره دو: معادل ريالي تسهيالت اعطايي 
بر اساس نرخ مرجع بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران، مبناي تعيين شمول يا عدم شمول تسهيالت 

و تعهدات مذكور به حكم تبصره ياد شده مي باشد.



اخبار

»تعادل« از تحوالت بازار ارز و طال گزارش مي دهد 

اتحاديه طال و جواهر تعطيل شد

اقدامات بازارهاي مالي، ارز و طال براي مقابله با تبعات كرونا

حذف سود مركب بانكي؛ شايد وقتي ديگر

گروه بانك و بيمه |
در بازار طال و ارز ايران روز يكشنبه 25 اسفند 98، نرخ 
دالر در معامالت نق��دي و بازار آزاد به 15650 تومان ، 
دره��م 4330 و يورو 17350 تومان معامله ش��د و به 
دنبال اعالم نرخ اونس جهان��ي طال، به قيمت 1530 
دالر، نرخ طال و سكه نيز در ايران افزايش داشته است. 
هر گرم طالي 18 عيار 590 هزار، مظنه مثقال 17 عيار 
2 ميليون و 556 هزار تومان، سكه جديد 6 ميليون و 
35 هزار، سكه قديم 5 ميليون 825 هزار، نيم سكه 2 
ميليون و 990 هزار، ربع سكه 1 ميليون و 745 هزار و 

سكه گرمي 965 هزار تومان اعالم شده است. 
به گزارش »تعادل«، نرخ لحظه اي فروش دالر در سامانه 
س��نا به 14800، نرخ خريد دالر 14700، نرخ فروش 
يورو 16700 و نرخ خريد يورو 16600 تومان رس��يد. 
سامانه سنا نيز ميانگين نرخ معامالت ارز در روز شنبه 
24 اس��فند 98 را ب��راي دالر 14816، يورو 16 هزار و 
520، درهم 3723، پوند 19 هزار و 111، يوان 1856، 

لير تركيه 2410 تومان اعالم كرد. 
نرخ داد و س��تد ارز بانك ها و صرافي هاي مجاز نسبت 
به روز گذشته تغيير چنداني نكرده است. در معامالت 
ارزي روز يكشنبه بانك ها نرخ خريد هر دالر امريكا را 14 
هزار و 400 تومان اعالم كردند. همچنين قيمت خريد 
هر اسكناس يورو از سوي بانك ها 16 هزار تومان عنوان 
شد.در صرافي هاي مجاز بانك مركزي نيز قيمت خريد 
هر دالر امريكا 14 هزار و 700 تومان و قيمت فروش آن 
14 هزار و 800 تومان اعالم شد كه نسبت به روز قبل 
ثابت مانده است. همچنين اين صرافي ها هر اسكناس 
يورو را مانند روز قبل 16 هزار و 600 تومان خريدند و 
16 هزار و 700 تومان فروختند.نرخ ارز مسافرتي هم با 
احتساب كارمزد بانك مركزي و بانك هاي عامل حدود 

16 هزار و 850 تومان اعالم شد.

   ثبات نرخ ارز ۴۷ ارز بانكي
 در بازار ارز رسمي نيز بانك مركزي نرخ 47 ارز را ثابت 
اعالم كرد. بر اساس اعالم بانك مركزي هر دالر امريكا 
براي »يكشنبه بيس��ت و پنجم اسفند ماه 98« بدون 
تغيير 42 هزار ري��ال قيمت خورد. همچنين هر پوند 
انگليس نيز به قيمت 51 هزار و 546 ريال و هر يورو نيز 

به نرخ 46 هزار و 675 ريال ارزش گذاري شده است.

    اتحاديه طال و جواهر تعطيل شد
 براس��اس اعالم اتحاديه طال و جواهر، اين اتحاديه به 
مدت س��ه روز به دليل ش��يوع ويروس كرونا تعطيل 
خواهد بود.براس��اس اعالم اتحاديه ط��ال و جواهر، با 
توجه به شرايط ايجاد ش��ده و فراگيري ويروس كرونا 
و لزوم رعاي��ت موارد اعالمي از طرف س��تاد مبارزه با 
اين بيماري، اتحاديه در روزهاي دوشنبه، سه شنبه و 
چهارشنبه مورخ 26، 27 و 28 اسفندماه98 و پنجم و 
ششم فروردين99 تعطيل است.همچنين ساعت كاري 
اتحاديه در ايام نوروز همانند سال هاي گذشته از ساعت 

9 الي 12 است.

    بازار ارز از جو رواني خالي مي شود 
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با 
رد نرخ گذاري هاي دستوري در بازار ارز، گفت: به دنبال 
كاهش تقاضا به زودي بازار ارز از جو رواني تهي و كاهش 
نرخ ها را باز هم تجربه مي كند.مهرداد بائوج الهوتي در 
گفت وگو با ايِبنا با اشاره به نوسانات نرخ ارز در روزهاي 
اخير با وجود ثبات و ركود نسبي در بازارهاي مختلف 
گفت: متاسفانه باز هم در مورد ارز فضاي رواني در حال 

كنترل بازار است.

نماينده مردم لنگرود در مجلس شوراي اسالمي با بيان 
اينكه در پي لغو مسافرت ها و كاهش واردات نياز به ارز و 
تقاضاي آن كاهش يافته است، افزود در چنين شرايطي 
بايد منتظر كاهش قيمت ارز باش��يم اما متاسفانه جو 
رواني حاك��م اجاره برقراري قيمت با مكانيزم عرضه و 

تقاضا را نداده است.
وي با تاكيد بر اينكه قيمت ارز با توجه به اينكه دولت 
سال آينده نيز ١٠ ميليارد دالر براي ارز 4٢٠٠ توماني 
اختصاص داده و نگاه به واردات نيز كاهش يافته، روند 
نزولي خواهد داشت، تصريح كرد: با اين اوصاف بازار ارز 
محل مناسبي براي سرمايه گذاري نبوده و به متضرر 

شدن مردم منجر خواهد شد.
اي��ن نماينده م��ردم در مجل��س دهم با بي��ان اينكه 
س��رمايه گذاري در ب��ازار ارز به مثابه متضرر ش��دن 
اس��ت، گفت: با توجه به بي ثباتي نرخ ه��ا مردم بايد با 
سپرده گذاري يا سرمايه گذاري در محل هاي مطمئن 
به حفظ نقدينگي خود كمك كنند.پيش بيني مي شود 
در روزها و هفته هاي آينده شاهد روند نزولي نرخ ارز با 

از بين رفتن جو رواني باشيم.
عضو كميس��يون برنامه بودجه و محاسبات مجلس 
شوراي اسالمي در پاسخ به اين سوال كه آيا نرخ ارز باز 
هم به كانال كمتر از ١٠ هزار تومان خواهد رسيد يا خير، 
گفت: نمي توان در اين باره پيش بيني درستي انجام داد 
اما بعيد نيست و با توجه به نفي نرخ گذاري هاي دستوري 
بهتر است بازار با عرضه و تقاضا و تحت تاثير اين مكانيزم 
به تعادل نسبي در قيمت نزديك شود.در همه جاي دنيا 
بازار تعيين كننده نرخ ارز است و در كشور ما نيز با توجه 
به كاهش تقاض��اي ارز در بازار پيش بيني افت قيمت 

دور از ذهن نيست.

    تير خالص كرونا بر پيكر لير
برخي از كارشناسان نسبت به بروز بحران ارزي در تركيه 
هشدار دادند.به گزارش اهوال، دو سال پيش ارزش لير 
در برابر دالر به كمترين سطح خود رسيد و از آن زمان 
تاكنون بانك مركزي و دولت اين كشور مجبور به تزريق 
ده ها ميليارد دالر ارز به بازارها براي كاس��تن از تبعات 
اقتصادي اين بحران ارزي شدند. از سوي ديگر نيز بانك 
مركزي با روي كار آمدن رييس جديد و بدون توجه به 
توصيه هاي كارشناسان نرخ بهره را به سرعت كاهش 
داد تا به تحقق هدف تورم تك رقمي در كوتاه ترين زمان 

ممكن كمك كند.
با وجود كاهش سريع نرخ بهره، نرخ بهره دست كم در 
سه ماه اخير مجددا سير صعودي به خود گرفته است و با 
كاهش هر چه بيشتر نرخ بهره توسط بانك هاي مركزي 
جهان، شركت هاي ترك با فراموش كردن تجربه تلخ 
قبلي اقدام به استقراض هاي سنگيني كرده اند كه حاال 
اين بده��ي به ويژه در بخش خصوص��ي در زماني كه 
تجارت خارجي و فعاليت هاي داخلي در اين كشور تحت 
تاثير شيوع ويروس كرونا در جهان با كاهش محسوسي 
هراه ش��ده، مي تواند مقدمه اي بر پيدايش يك بحران 

ارزي جديد در تركيه باشد. 
در ماه ژانويه كسري تراز حساب تجاري تركيه به 1.8 
ميليارد دالر افزايش يافت و اين در حالي اس��ت كه با 
كاهش چشمگير درآمدهاي توريستي، تركيه از نظر 
منابع ارزي در تنگنا قرار گرفته است و اين وضعيت روز 

به روز بدتر مي شود. 
نرخ برابري دالر تا پايان معامالت هفتگي به 6.27 لير 
رس��يد كه اگرچه هنوز فاصله زيادي با نرخ 7.2 لير دو 
سال پيش دارد اما اختالف آن با متوسط 5.6 لير سال 
قبل نيز كامال مشخص است. تخمين زده مي شود كه با 
تداوم روند كنوني بانك مركزي مجبور به تزريق دست 

كم 15 درصد از ذخاير ارزي خود به بازارهاي ارز براي 
كنترل اوضاع شود.  در شرايطي كه تركيه براي حفاظت 
از نرخ برابري لير نياز به افزايش نرخ بهره دارد، سياست 
فعلي بانك مركزي كامال بر خالف اين مسير حركت 
مي كند و به نظر مي رسد مقامات مصمم به تك رقمي 

كردن نرخ تورم تحت هر شرايطي هستند.

    اقدامات مالي امارات و عربستان
براي مقابله با كرونا

بانك هاي مركزي امارات و عربس��تان از بس��ته هاي 
حمايتي جديدي رونمايي كردند.به گزارش رويترز، با 
گسترش شيوع ويروس كرونا در جهان عرب، دو اقتصاد 
بزرگ اين منطقه يعني امارات و عربستان از بسته هاي 
محرك جديدي به صورت جداگانه با هدف تقويت رشد 
اقتصادي و كاستن از تبعات زيان بار اين ويروس روي 
كسب و كارهاي تجاري رونمايي كردند. تاكنون 105 
نفر در عربستان و 84 نفر در امارات به كوويد-19 مبتال 
شده اند. بانك مركزي امارات در بيانيه اي اعالم كرد كه 
از يك بسته محرك 100 ميليارد درهمي )27 ميليارد 
دالر( با تمركز روي حمايت از بخش هاي حمل و نقل و 
گردشگري رونمايي كرده است.بانك مركزي عربستان 
هم يك بسته 50 ميليارد ريالي )13.32 ميليارد دالر( 
با تمركز  روي حمايت از كس��ب و كارهاي كوچك و 
متوسط در نظر گرفته اس��ت. در دوبي نيز كه يكي از 
قطب هاي اصلي مالي، تجاري و حمل و نقل خاورميانه 
محسوب مي شود، بسياري از كسب و كارها به حالت 
تعلي��ق درآمده اند.بانك مركزي امارات به كس��ب و 
كارهاي آسيب ديده از كرونا يك تنفس شش ماهه براي 
بازپرداخت اقساط خواهد داد.انتظار مي رود تعطيلي 
بخش بزرگي از اقتصاد عربس��تان آن هم در زماني كه 
رياض وارد يك جنگ نفتي با مسكو شده است، باعث 
افزايش بيش از پيش كسري بودجه شود.از سوي ديگر 
در روزهاي اخير ارزش ارزهاي عربي كه به دالر پيوند 
زده شده اند كاهش يافته است.شاخص هاي بورسي نيز 
در عربس��تان و امارات به مانند بسياري از كشورهاي 

ديگر با ريزش هاي سنگين مواجه شدند.

   تالش براي كاهش نرخ بهره در امريكا
ترام��پ گفت كه جروم پ��اول تصميمات بد زيادي 
گرفته اس��ت! به گزارش رويترز، فشار ترامپ روي 
مديران بانك مركزي امريكا براي كاهش بيشتر نرخ 
بهره كه از چند هفته پيش شروع شد، باز هم شدت 
يافته و رييس جمهور امريكا بار ديگر خواهان كاهش 
نرخ بهره شده است. با وجود آنكه بانك مركزي امريكا 
در اقدامي كم سابقه تصميم گرفت به منظور حمايت 
از بازارهاي مالي اين كش��ور در برابر ويروس كرونا 
و كمك به رش��د اقتصادي، نرخ بهره را 0.5 درصد 

كاهش دهد، ترامپ آن را ناكافي دانسته است.
تا پايان روز گذشته شمار تلفات مربوط به كوويد-19 
در امريكا به 49 نفر رس��يد و ش��مار مبتاليان نيز از 

2206 نفر عبور كرد.
ترام��پ كه در يك كنفرانس خبري در كاخ س��فيد 
حاضر شده بود با ابراز اميدواري نسبت به بازگشت 
فدرال رزرو به مس��ير درس��ت گفت: به عقيده من 
جروم پاول تا حاال تصميمات بد زيادي گرفته است. 
مديران فدرال رزرو بايد از بانك هاي مركزي اروپايي 

ياد بگيرند كه جسورانه عمل كنند!
دونال��د ترامپ كه يكي از منتق��دان جدي عملكرد 
جروم پاول، رييس بانك مركزي امريكا محس��وب 
مي ش��ود، بارها و بارها از وي به خاطر كاهش ندادن 
نرخ بهره به سطح صفر يا منفي انتقاد كرده و وي را 
عامل اصلي كند شدن شتاب رشد اقتصادي امريكا 

معرفي كرده است.
وي يك بار ديگر به موضوع بركناري پاول اشاره كرد 
و افزود: قدرت بركن��اري اش را دارم اما نمي خواهم 

اين كار را بكنم. 
سال گذش��ته و براي نخستين بار در طول يك دهه 
اخير، فدرال رزرو نرخ بهره را سه مرتبه كاهش داد 
تا نرخ بهره اين كشور به 1.5 تا 1.75 درصد برسد. با 
اين حال دونالد ترامپ و برخي از مقامات دولت وي 
معتقدند در ش��رايطي كه نرخ بهره در منطقه يورو، 
سوييس و ژاپن منفي ش��ده است، فدرال رزرو بايد 
نرخ بهره را بسيار بيشتر از سطح فعلي كاهش دهد.

    فرار سرمايه گذاران خارجي از چين
س��رمايه گذاري خارج��ي در چين ط��ي دو ماه اخير 
كاهش محسوسي يافته اس��ت. به گزارش تريدينگ 
اكونوميكس، داده هاي منتشر ش��ده از سوي وزارت 
بازرگاني چين نشان مي دهد كه سرمايه گذاري خارجي 
مستقيم در چين در مجموع دو ماه نخست امسال به 
134.4 ميليارد يوان )19.26 ميليارد دالر( رس��يده 
كه اين رقم در مقايس��ه با مدت مشابه سال قبل 8.6 
درصد كاهش نشان مي دهد. اصلي ترين دليل اين روند 
كاهشي با وجود شروع نسبتا خوب در ماه ژانويه، ناشي 

از انتشار ويروس كرونا بوده است.
هر چند كه كوويد-19 در چين تا حد زيادي مهار شده 
و روند بازگشايي كس��ب و كارها و بازگشت زندگي به 
ش��رايط عادي آغاز شده اس��ت، اما اين كشور با بيش 
از 3180 كشته و 80 هزار مبتال، كماكان اصلي ترين 
كانون درگير با اين بيماري در سطح جهان محسوب 
مي ش��ود.   در م��اه ژانوي��ه 3485 ش��ركت جديد در 
چين ثبت ش��ده است. همچنين بيش��ترين افزايش 
س��رمايه گذاري توسط يك كش��ور خارجي در چين 
در ماه ژانويه مربوط به كره جنوبي بوده كه نس��بت به 
ژانويه سال قبل 157.1 درصد بيشتر شده است. ژاپن 
با افزايش 50.2 درصدي سرمايه گذاري و سنگاپور با 
افزايش 40.6 درصدي نيز ديگر كشورهايي بوده اند كه 
سرمايه گذاري خود در چين را شديدا افزايش داده اند.

متوسط س��رمايه گذاري خارجي چين در بازه زماني 
1997 تا 2019 معادل 4.52 ميليارد دالر بوده است 
كه باالترين رقم ثبت ش��ده مربوط به سرمايه گذاري 
134.96ميليارد دالري س��ال 2018 و كمترين رقم 
ثبت شده نيز مربوط به سرمايه گذاري 1.83 ميليارد 
دالري سال 2000 بوده است. از سو ديگر شروع كرونا بر 
فعاليت هاي دومين اقتصاد بزرگ آسيا نيز تاثير گذاشته 
است؛ تا جايي كه برگزاري مراسم المپيك در ژاپن در 
هاله اي از ابهام قرار دارد. شينزو آبه، نخست وزير ژاپن 
با اشاره به همه گيري جهاني كرونا از اتخاذ تدابير ويژه 
جديد براي تقويت رشد اقتصادي اين كشور و حمايت 

از كسب و كارهاي ژاپني خبر داده است.

ياسر مرادي| كارشناس حقوق بانكي|
نحوه وصول مطالبات بانك ها يكي از چالش برانگيزين 
مباحث ساليان اخير در جامعه بوده كه در اين زمينه 
مباحث جدي را بين مراجع معظم تقليد، تسهيالت 

گيرندگان و بانك ها شاهد هستيم.
فارغ از اختالفات موجود بر س��ر نحوه اجراي ضوابط 
بانكداري اسالمي، يكي از اعتراضات هميشگي به شبكه 
بانكي، دريافت سود مركب است؛ بدين معنا كه اصل و 
س��ود و جرايم تسهيالت يكجا جمع شده و مجددا در 
قالب تقسيط مجدد مبناي دريافت سود و وجه التزام 
قرار مي گيرد. اين امر باعث ش��د كه در سال 98 شاهد 
دو اق��دام مثبت ب��راي تغيير روال موجود در ش��بكه 
بانكي باشيم؛ اول تصويب قانون تسهيل تسويه بدهي 
بدهكاران توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام )پس 
از قريب به دو سال رفت و برگشت اين قانون بين مجلس 

و ش��وراي نگهبان( كه كليه قراردادهاي امهالي را كه 
منجر به دريافت سود مركب مي شد، از حدود سال 93 
به بعد بالاثر مي كند؛ دوم تصويب دستورالعمل امهال 
مطالبات غيرجاري موسسات اعتباري در شوراي پول 
و اعتبار كه بر اساس آن دريافت هر گونه سود و جريمه 
از وجه التزام بانكي ممنوع شده و رويه واحدي را براي 
اعطاي مهلت به بدهكاران بانكي از ابتداي س��ال 99 
ايجاد مي كرد. هرچند كارشناسان حقوقي و اقتصادي 
بر اين باور بودند كه با تصويب و اجرايي شدن دو مقرره 
فوق شاهد حذف عملي امكان دريافت سود مركب در 
شبكه بانكي خواهيم بود اما برخي اتفاقات اخير و اعمال 
سليقه ها اين باور مثبت را تا حدود زيادي كمرنگ كرده 
و ممكن است اجراي اين مهم را به آينده اي نه چندان 
نزدي��ك موكول نماي��د. برخي از اي��ن عوامل اجماال 

بدين شرح است: 

1- در متن قانون تسهيل بانك ها مكلف شده اند براي 
محاس��به ميزان بده��ي پس از حذف س��ود مركب، 
اطالعات بدهي تس��هيالت گيرنده را در سامانه اي كه 
بانك مركزي اع��الم مي نمايد، گزارش كنند اما بانك 
مركزي در دس��تورالعمل اجرايي مس��ووليت ايجاد 
سامانه مذكور را متوجه بانك ها نمود و صرفا خواستار 
حق دسترسي خود به اين سامانه شد كه به علت عدم 
وجود زيرساخت هاي الزم بعيد به نظر مي رسد بانك ها 
امكان راه اندازي سامانه و اعالم بدهي مشتري در زمان 
پيش بيني شده يعني دو ماه پس از درخواست مشتري 

را داشته باشند.
2- در متن قانون سقف مجاز بهره مندي از مزاياي 
اين قانون براي اشخاص حقيقي و حقوقي به ترتيب 
500 ميليون و 2 ميليارد تومان در نظر گرفته شده 
و اين برداشت وجود داشت كه اگر فردي مثال 501 

ميليون تومان تس��هيالت دريافت كرده تا س��قف 
500 ميلي��ون تومان مش��مول مزاي��اي اين قانون 
خواهد بود اما دس��تورالعمل اجرايي بانك مركزي 
طي تفس��يري محدود اعالم كرده است كه چنانچه 
اصل مبلغ قرارداد بي��ش از مبالغ 500 ميليون و 2 
ميليارد تومان باشد، كل قرارداد مشمول مزاياي اين 
قانون نخواهد ش��د و اين امر عمال بخش عمده اي از 
تسهيالت مشمول سود مركب را از شمول اين قانون 

خارج مي نمايد.
3- دستورالعمل اجرايي ابالغي بانك مركزي اجراي 
قانون را صرفا مشمول افرادي دانسته است كه تمام يا 
بخشي از بدهي غيرجاري آنها در پايان سال 97 پرداخت 
نشده باشد؛ اين در حالي است كه بدهكاران بانكي براي 
رفع محروميت و دريافت خدمات بانكي ناچار به توافق 
با بانك براي امهال مطالبات خود ش��ده اند؛ در نتيجه 

سررسيد بدهي آنها به تاخير افتاده و از حالت غيرجاري 
خارج شده است؛ حال اگر بانك ها نخواهند اين افراد را 
مشمول اين قانون كنند، عمال حذف ربح مركبي رخ 

نخواهد داد و اجراي قانون ابتر خواهد ماند.
4-  قان��ون تس��هيل در تاري��خ 20 آذر 98 در مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام تصويب و 30 آذر توس��ط 
رييس جمه��ور اب��الغ گرديد؛ بر اس��اس اي��ن قانون 
بدهكاران صرفا تا پايان سال 98 فرصت ارايه درخواست 
خود به بانك ها را داشتند و طي آن مقرر گرديد بانك 
مركزي دستورالعمل اجرايي آن را ظرف دو هفته ابالغ 
نمايد اما با تعلل بانك مركزي ابالغ اين دستورالعمل 
با حدود 2 ماه تاخير در تاريخ 5 اس��فند رخ داد و عمال 
فرصتي براي اقدام بانك ها و بدهكاران باقي نماند كه اين 
امر منجر به ورود مجمع تشخيص مصلحت براي تمديد 

3 ماه مدت اجراي قانون شد.

وام يك تا دو ميليوني به ۴ ميليون خانوار با نرخ ۴ درصد
حدود 6000 ميليارد تومان وام به 4 ميليون خانوار با نرخ 4 
درصد پرداخت مي شود و مقرر شده تا به 4 ميليون خانواري 
كه كسب و كارشان آسيب ديده بين يك تا دوميليون وام 
ارايه ش��ود. به گزارش »تعادل«، در جلسه ستاد اقتصادي 
دولت تصميم گرفته شد تا كسب و كارهايي كه در اين مدت 
به خاطر كرونا دچار آسيب شده اند و چك هاي آنها برگشت 
خورده است مورد حمايت قرار بگيرند. مديران بانكي اعالم 
كرده اند كه به رابطه حقوقي كسي كه چك كشيده و كسي 
كه بايد دريافت كند كاري نداريم و آن س��ر جاي خودش 
باقي است. اما طبق قانون بانك ها ضوابطي داشتند و فردي 

كه چكش برگشت مي خورد را محروم مي كردند اما در اين 
جلسه تصميم گرفته شده تا از يكم اسفندماه سال جاري تا 
پايان ارديبهشت ماه سال 99 اگر چك كسي برگشت بخورد 
به خاطر برگشت چك از خدمات بانكي محروم نمي شود و 
مي تواند بقيه خدمات بانكي را دريافت كند. همچنين اگر 
چك كس��ي 15 يا 29 ارديبهشت ماه هم برگشت بخورد 
مي تواند خدمات بانكي را در اين مدت دريافت كند و تا 3 ماه 
هم فرصت دارد تا براي رفع اثرچك اقدام كند.در جلسه ستاد 
اقتصادي دولت قرار شد سازمان تامين اجتماعي به مشاغلي 
كه آسيب ديده اند درباره سهم كارفرما 3 ماه مهلت بدهد و 

براي اينكه مشكلي پيش نيايد قرار شد سيستم بانكي به 
تامين اجتماعي كمك كند. در جلسه ستاد اقتصادي دولت 
مقرر شد تا 4 ميليون خانواري كه كسب و كار آنها آسيب ديده 
است بين يك تا دوميليون وام در اختيار آنها قرار داده شود 
و اقساط آنها نيز از مبلغ يارانه آنها برداشت مي شود و نيازي 
نيست قرارداد وام با سيستم بانكي انعقاد كنند و بانك ها هم 
تعهد كرده اند كه با نرخ 12 درصد حس��اب كنند كه البته 
8 درصد آنها را دولت پرداخت مي كند و در مجموع به طور 
ميانگين حدود 6000 ميليارد تومان 4 ميليون خانوار وام 
دريافت خواهند كرد كه با نرخ 4 درصد خواهد بود. همچنين 
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 مساعدت بانك  پاسارگاد
 در بازپرداخت تسهيالت 

 بانك پاس��ارگاد طي اطالعيه اي، شرايط حمايت و 
مساعدت در بازپرداخت تسهيالت دريافتي فعاالن 
اقتصادي به ويژه صاحبان كسب و كارهاي كوچك 
را اعالم كرد.  به گزارش روابط عمومي بانك پاسارگاد، 
طبق بخشنامه بانك مركزي ج.ا.ا در خصوص شرايط 
به وجود آمده ناشي از شيوع ويروس كرونا در جامعه 
و مشكالت پديد آمده براي فعاالن اقتصادي به ويژه 
صاحبان كس��ب و كارهاي كوچك در بازپرداخت 
تسهيالت دريافتي، بانك پاسارگاد با هدف مساعدت و 
حمايت از تسهيالت گيرندگان مذكور )اعم از اشخاص 
حقيقي و حقوقي( و همچنين ايفاي مسووليت هاي 
اجتماعي خود در شرايط حاضر، جزييات اين اقدام را 
اعالم كرد. بر اين اساس، دريافت كنندگان تسهيالت 
قرض الحس��نه، تس��هيالت در قالب كلي��ه عقود و 
تس��هيالت مربوط به كارت هاي اعتباري كه حائز 
ش��رايط زير باش��ند، مي توانند از مزاياي اين طرح 
استفاده كنند: صاحبان كسب و كارها به ويژه كسب 
و كارهاي كوچك كه در ليست مصاديق اعالم شده 
توس��ط دولت قرار دارند. تسهيالت گيرندگاني كه 
به دليل شرايط ناشي از ش��يوع ويروس كرونا، قادر 
به بازپرداخت اقس��اط تعيين ش��ده در موعد مقرر 
نيستند. تسهيالت گيرندگاني كه در چارچوب مفاد 
دس��تورالعمل طبقه بندي دارايي هاي موسس��ات 
اعتباري، بدهي آنها تا تاريخ اول دي سال 1398در 
طبقه جاري ق��رار داشته باش��د. دريافت كنندگان 
تسهيالت كه اقساط آنها طي ماه هاي اسفند 1398، 
فروردين و ارديبهش��ت 1399 سررسيد مي شود. 
مزايايي كه در اين طرح به مشموالن ارايه مي شود، 
به اين ش��رح اس��ت: اعطاي مهلت 3 ماهه در مورد 
تس��هيالت و وام دريافتي اش��خاص مش��مول كه 
بازپرداخت آنها به صورت دفعي است و سررسيد آنها 
در بازه زماني اول اسفند سال 1398 تا 31 ارديبهشت 
س��ال 1399 قرار دارد دريافت اقس��اط تسهيالتي 
كه طي ماه هاي اس��فند س��ال 1398، فروردين و 
ارديبهشت س��ال 1399 سررسيد مي شود، پس از 
پايان دوره بازپرداخت اقساط- عدم دريافت جريمه 
)مابه التفاوت ن��رخ وجه التزام تأخي��ر تأديه دين و 
نرخ س��ود مندرج در قرارداد( و كارم��زد اضافي، از 
وام گيرندگان و تسهيالت گيرندگان مشمول در دوره 
مذكور  چنانچه بدهي اشخاص مشمول در بازه زماني 
مذكور، در چارچوب مفاد دستورالعمل طبقه بندي 
دارايي ها ي موسسات اعتباري در طبقات غيرجاري 
طبقه بندي مي شود، مشتري يادشده بابت مطالبات 
مذكور، مشمول ممنوعيت هاي ناظر بر اشخاص داراي 

بدهي غير جاري نخواهد شد.

امکان خريد بيمه نامه برخط
از شرکت های بيمه ای

رييس کل بيمه مرکزی با هدف پيشگيری از شيوع 
ويروس کرون��ا برای ايجاد ام��کان خريد بيمه نامه 
برخط از شرکت های بيمه ای بخشنامه ای را صادر 
کرد. به گزارش شادا، رييس کل بيمه مرکزی با هدف 
پيشگيری از شيوع ويروس کرونا، طی بخشنامه ای 
به تمامی شرکت های بيمه ای کشور، ضمن صدور 
دس��تور برای ايجاد امکان خري��د بيمه نامه برخط 
از ش��رکت های بيمه ای، از آنان خواست نسبت به 
تجديد بيمه نامه های صادره آن دسته از بيمه گذاران 
که امکان خريد بيمه نامه از طريق سايت الکترونيک 
شرکت های بيمه ندارند، اقدام کنند. در اين بخشنامه 
آمده اس��ت: با توجه به ضرورت پيشگيری از  شيوع 
ويروس کرونا در سطح کش��ور، در راستای کاهش 
مراجعات هموطنان گرامی به ش��رکت های بيمه و 
نمايندگی های آنها به منظور پيش��گيری از انتقال 
ويروس، کليه بيمه گذاران بيمه شخص ثالث وسايل 
نقليه می توانند با مراجعه به سايت شرکت های بيمه 
نسبت به خريد بيمه نامه برخط اقدام نمايند. طبق 
هماهنگی به عمل آمده با ش��رکت ه��ای بيمه و در 
راستای مسئوليت اجتماعی مقرر شد برای آن دسته 
از بيم��ه گذارانی که امکان خريد بيمه نامه از طريق 
فوق الذکر ميسر نباشد، شرکت بيمه ذی ربط، نسبت 
به تجديد بيمه نامه های صادره شرکت خود که تا 15 
ارديبهشت 1396 منقضی می شوند به صورت يکساله 
اقدام و مراتب را به روش های مقتضی به بيمه گذاران 

خود اعالم نمايد.

۱۰ شغل آسيب ديده
از شيوع کرونا

ط��ی بخش��نامه ای مصادي��ق کس��ب و کارهای 
آسيب ديده از شيوع کرونا ويروس اعالم شد. به گزارش 
»تعادل«، اين بخشنامه جهت اطالع مديران عامل 
بانک های دولتی، غيردولتی، ش��رکت دولتی پست 
بانک، موسسات اعتباری غير بانکی و بانک مشترک 
ايران - ونزوئال ارسال شد كه در آن تاكيد شده  در مورد 
مصوبه ش��ورای پول و اعتبار در خصوص مساعدت 
به صاحبان کس��ب و کارهايی که به دليل ش��رايط 
ناشی از ش��يوع ويروس کرونا در کسب و کار خود با 
مشکالتی مواجه شده اند. مراکز توليد و توزيع غذاهای 
آماده اعم از رس��توران ها، بوفه ها، طباخی، تاالرهای 
پذيرايی، قهوه خانه ها، اغذيه فروشی هاو موارد مشابه 
به تش��خيص وزارت صنعت، معدن و تجارت. مراکز 
مربوط به گردشگری شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، 
مجتمع های جهانگردی و گردشگری، مهمانپذيرها 
مهمانسراها، مسافرخانه ها، زائرس��راها، مراکز بوم 
گردی، مراکز اقامتی و پذيرايی و تفريحی و خدماتی 
بين راهی و موارد مش��ابه به تشخيص وزارت ميراث 
فرهنگی، گردش��گری و صنايع دستی. حمل و نقل 
عمومی مس��افر درون ش��هری و برون شهری اعم از 
هوايی، ج��اده ای، ريلی و درياي��ی و... دفاتر خدمات 
مسافرتی و گردشگری. توليد و توزيع پوشاک . توليد 
و توزيع کيف و کفش. مراکز توزيع آجيل، خشکبار، 
قنادی، بستنی و آبميوه. مراکز و مجتمع های ورزشی 
و تفريحی و  مراکز و مجتمع های فرهنگی و آموزشي. 

يادداشت

در خصوص امهال ماليات مشاغل هم تصميماتي گرفته شد 
و قرار شد 3 ماه وزارت اقتصاد به سازمان مالياتي مهلت بدهد 
تا مشكلي كه براي كسب و كارها شكل نگيرد و خيلي فشار 

براي آنها ايجاد نشود.

    سقف برداشت پول ۵۰۰ هزار تومان است
تمام تالش بانك ها اين اس��ت كه مردم كمتر به ش��عب 
مراجعه كرده و كمتر از اس��كناس استفاده كنند. مديران 
بانكي مي گويند كه علت اينكه سقف برداشت خودپردازها 
را به 500 هزار تومان افزايش داديم براي اين بود كه مردم 
به شعب مراجعه نكنند.يك يا دو بانك، سقف برداشت را 
كاهش داده اند كه اقدام شخصي آنها بوده اما سقف 500 هزار 
تومان همچنان پابرجاست افزايش مبلغ كارت به كارت از سه 

ميليون تومان به 10 ميليون تومان نيز همچنان پابرجاست، 
اگر بانكي سقف كارت به كارت را كاهش داده باشد، اقدام 
اشتباهي كرده و بايد اصالح كند. همچنين اقدام ديگر براي 
كاهش استفاده مردم از پول نقد و اسكناس، باال بردن سقف 
كارت هديه است. قبال سقف كارت هديه 500 هزار تومان 

بود كه از ديروز به 2 ميليون تومان افزايش يافت.

    ساعت كار بانك ها 
طبق روال س��ال هاي گذشته، براي هم ايام حتي روزهاي 
تعطيل نيز بانك ها كشيك داشته و به ارايه خدمات خواهند 
پرداخت.كاركنان سيستم بانكي در شرايط سختي هستند، 
برخي فوت كرده و برخي به قرنطينه رفته اند، بنابراين اگر 

مردم كار ضروري ندارند به شعب مراجعه نكنند.



روي خط خبر 5 بازار سرمايه

»تعادل«تداومريزشهادربازارسهامرابررسيميكند

بورس تهران و از دست رفتن يك حمايت رواني مهم
گروه بورس|محمد امين خدابخش|

بازار سرمايه طي دو هفته اخير روزهايي متفاوت با آنچه 
در كل س��ال ۹۸ شاهد بود را طي مي كند. در روزهاي 
گذش��ته بورس تهران در حالي بي��ش از ۱۱ درصد از 
ارزش خود را از دست داده كه تا پايان بهمن ماه جريان 
نقدينگي ورودي به اين ب��ازار به حدي بود كه تمامي 
قيمت ها بدون توجه به ارزندگي س��هام در گروه هاي 

مختلف با افزايشي دسته جمعي رو به رو بودند.
با اين حال در روزهاي ابتدايي اس��فند ورق معامالت 
برگشت و افزايش ريسك هاي سيستماتيك نظير آنچه 
در شوراي عالي بورس رخ داد و پس از آن شدت گرفتن 
شيوع ويروس كرونا، سبب شد تا سرمايه گذاران پس 
از يك دوره طوالني كسب سود، جهت سيل نقدينگي 
وارد ش��ده به بازار را تغيير دهند. به موجب اين امر در 
روزهاي معامالتي گذشته شاهد ريزش هاي سنگين در 

شاخص هاي بورس و فرابورس بوده ايم. 
بر اين اس��اس در پايان معامالت روز گذشته شاخص 
كل بورس ته��ران در حالي كه افت بي��ش از ۸ هزار و 
۵۰۰ واحدي را شاهد بود كه حمايت رواني پانصد هزار 
واحدي را نيز از دس��ت داد و با ثبت افتي ۱.۷ درصدي 
وارد كانال ۴۹۴ هزار واحدي شد. اين رخداد از آنجا كه 
نماگر اصلي بازار سهام تاثير رواني قابل توجهي بر اذهان 
فعاالن بازار دارد، رخدادي با اهميت است و سبب شد 
تا بسياري از سرمايه گذاران و تحليلگران بازار سرمايه 
راه را براي افت بيش��تر قيمت ها طي روزهاي پيش رو 

هموار بدانند.
اين عامل در كنار عرضه سنگين برخي از نمادها و لزوم 
تسويه اعتبارات برخي از سرمايه گذاران با كارگزاري ها 
سبب شده تا افت قيمت ها در بازار سهام وارد شرايطي 
شود كه پيش بيني اتمام آن براي بسياري مبهم يا حتي 

غير ممكن است.
به همي��ن منظور »تعادل« ضم��ن گفت وگو با ميثم 
رادپور به واكاوي عوامل شكل دهنده به شرايط بازار در 
روزهاي جاري و بررسي ريزش هاي مكرر قيمت در آن 
پرداخت. اين كارشناس بازار سرمايه در ابتدا با اشاره به 
كاهش قيمت روزهاي گذشته گفت: شكي نيست كه 
اگر بخواهيم رشد مداوم قيمت ها طي ماه هاي اخير را 
بررسي كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه كليت بازار به 
سبب رشد چند برابري آن طي ۲ سال گذشته فراتر از 
ارزش ذاتي ب��وده و همين امر زمينه اي را فراهم آورده 
تا ريزش قيمت ها طي يك هفته اخير س��مت و سوي 

تند داشته باشد.
وي افزود: با اين حال نمي توان صرفًا با اشاره به كاهش 
حدوداً ۱۱ درصدي ارزش بازار سهام طي روزهاي اخير 
به اين نتيجه رسيد كه قرار گرفتن قيمت ها در مسير 
نزول به معناي تغيير روند بلندمدت بورس و فرابورس و 
تداوم ركود در آن است. همان طور كه در چند ماه اخير 
شاهد بوديم عوامل متعددي سبب شد تا در كوتاه مدت 
شاهد افت هاي هيجاني در بورس تهران باشيم. يكي 

از اين كاهش هاي تند و تيز بدون ش��ك تغييراتي بود 
كه بازار س��رمايه پس از ترور ش��هيد قاسم سليماني 
ش��اهد آن بود. با اين حال همان طور كه ديديم حتي 
افزايش ريسك هاي سياس��ي تا آن حد نيز نتوانست 
هيجان خريد و ميل به كس��ب سود از بازار سهام را در 
ميان فعاالن آن كاهش دهد. بنابراين نمي توان صرفًا 
با مشاهده افت هايي از اين قبيل مسير حركتي بازار را 

تمام شده تلقي كرد.

ابهامبيماريوسختشدنتصميمگيري
رادپور در ادامه شرايط فعلي بازار را مورد توجه قرار داد 
و گفت: بدون شك در حال حاضر بازار سرمايه كشور 
تحت تاثير عوامل متعددي قرار گرفته كه يكي از آنها 
شيوع كرونا و تبعات احتمالي آن است. اين امر سبب 
شده تا سرمايه گذاران در حال حاضر مسير پيش روي 
بازار را مبهم تلقي كنند، چرا كه دقيقًا مشخص نيست 
در هفته هاي پيش رو وضعيت توليد و فروش بسياري 
از شركت ها تحت تاثير آثار جانبي شيوع اين بيماري تا 

چه حد تغيير خواهد كرد.
اين كارش��ناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه آيا اخبار 
مربوط به تغييرات حجم مبنا و آنچه در ابتداي هفته 
گذش��ته در خصوص كاهش دامنه نوس��ان، توانسته 
دليلي براي افزاي��ش ترس س��رمايه گذاران و خروج 
آنها از چرخه معامالت بازار س��هام باش��د، گفت: اين 

عامل نيز مي تواند يكي از مسائلي باشد كه روي رفتار 
سرمايه گذاران اثر گذاشته است. به هر روي نمي توان 
تغيير در زيرساختارهاي يك بازار را مسير بلندمدت آن 
به خصوص نگاه س��رمايه گذاران، ناديده گرفت. با اين 
حال نمي شود تنها با ذكر اين نكته به اين جمع بندي 
رسيد كه همزماني افت قيمت ها با اعمال تصميمات 
ياد شده سبب تغيير جهت معامالت و افت قيمت در 
روزهاي اخير بوده اس��ت. به هر روي بايد توجه داشت 
كه بهاي سهام براي مدت طوالني رشد كرده بود و در 
بخش بزرگي از نمادهاي بازار شاهد رشد قيمت ها بيش 

از ارزش ذاتي بوده ايم.
ميثم رادپور در اشاره به عواقب احتمالي ناشي از تعطيلي 
واحدهاي توليدي و تاثير آن بر روند خصوصي سازي 
شركت ها گفت: بدون شك در صورتي كه واحد توليدي 
شركتي به دليل عواقب ناشي از شروع بيماري تعطيل 
ش��ود مي تواند بر روند سودآوري شركت ها اثر بگذارد 
با اين حال آنچه كه در اين ميان حايز اهميت اس��ت، 
تاثيراتي است كه ممكن است از يك واحد توليدي به 

واحد توليدي ديگري متفاوت باشد.
وي افزود: در حال حاضر به دليل آنكه عواقب ش��يوع 
بيم��اري كرونا چندان ملموس و مش��خص نيس��ت 
نمي ت��وان گفت ك��ه در صورت تعطيل��ي يك بنگاه 
اقتص��ادي تا چه م��دت از اهداف و فعالي��ت خود در 
بلندمدت باز مي ماند. عالوه بر آنكه حتي اگر اين عامل 

نيز مش��خص بود باز نمي توانس��تيم براي بسياري از 
بنگاه ها تغييرات واقع��ي را به طور پيش فرض تعيين 
كنيم.  ممكن اس��ت برخي از شركت ها تعطيل شدن 
واحدهاي توليدي خود را حتي براي بازه زماني طوالني 
تاب بياورند و بعضي ديگر به دليل س��اختار متفاوت 
عمليات تنها با اندكي تعطيلي سهم خود را از بازار فروش 
از دس��ت بدهند. از اين رو فك��ر مي كنم به دليل آنكه 
زواياي اين مساله عمال مشخص نيست، براي تخمين 
زدن چنين عواقب احتمالي زود اس��ت. حتي ممكن 
است شرايط در روزهاي پيش رو به گونه اي پيش برود 
كه شركت ها از اين بابت دچار مخاطره نشوند و چنين 

نگراني براي بسياري از آنها بي اساس باشد.

لزومتحليلدقيقوگوشنكردنبهشايعات
اين تحليلگر بازار سرمايه ضمن اشاره به شايعاتي كه 
به واسطه كرونا در مورد برخي از گروه ها و صنايع ايجاد 
ش��ده، گفت: به نظر مي رسد برخي از اشخاص تالش 
مي كنند تا در روزهاي كاهش��ي بازار نيمه پر ليوان را 
ببينند و شرايط را از آنچه هست مثبت تر جلوه دهند. با 
اين حال بايد توجه داشت كه براي تاثير پذيري صنعتي 
مانند شوينده نمي توان شرايط را به طور كلي بررسي 
كرد. اگر چه ممكن است تمامي شركت هاي زير گروه 
اين صنعت در بخش��ي معين فعال باشند با اين حال 
محصول تمامي آنها در ش��رايط فعل��ي به يك ميزان 

فروش نمي رود. در بررسي هايي از اين دست بايد توجه 
داشت كه ممكن است در شرايط فعلي تقاضا براي يك 
محصول افزايش يابد اما به همان اندازه تقاضا براي برخي 
محصوالت ديگر كاهش  يابد، چ��را كه بودجه خانوار 
محدود است و در ش��رايط خاص ممكن است نسبت 
خريد يك كاال را به نفع كاالي ديگر كاهش دهند. از اين 
رو براي اينكه بتوان تصويري دقيق از تاثيرات شرايط 
فعلي روي يك صنعت ارايه دهيم بايد ش��ركت ها را با 
روش تحليلي مورد بازبيني قرار دهيم و شرايط توليد و 

فروش آنها را بررسي كنيم.
وي تاكيد ك��رد: بنابراين س��رمايه گذاران نبايد بدون 
تحليل و صرفًا با اين تصور كه شيوع يك بيماري مي تواند 
صنعتي خاص را دگرگون كند، سرمايه خود را وارد يك 
گروه يا صنعت كنند. از طرفي ديگر بايد توجه داش��ت 
كه اگر ش��رايط بازار قرار باشد در بيشتر نمادها به شكل 
فعلي تداوم پيدا كند ممكن است فشار فروش در بيشتر 
نمادهاي بازار به تضعيف نمادهايي منجر شود كه حتي 
ارزندگي بنيادي كافي را براي جذب سرمايه گذاران به 
خود دارند.رادپور ادامه داد: نبايد فراموش كرد كه بازار در 
روزهاي مثبت خود به دليل آنكه جريان نقدينگي به شكل 
قدرتمند وارد چرخه معامالت مي ش��د، قيمت تمامي 
نماد ها را با هم افزايش مي داد و آن دسته از نمادهايي كه 
ارزنده بودند به آنهايي كه نبودند تمايزي قائل نمي شد. 
بر اين اساس چنين احتمالي نيز وجود داردكه به فرض 
وجود در ارزندگي در برخي نمادها در صورت تشديد فشار 
فروش ش��اهد جرياني معكوس با آنچه پيش تر رخ داده 
باشيم. مضاف بر آنكه ممكن است اين بيماري در چند 
هفته آينده كاهش يابد و از اين رو نمي توان تغييري قابل 
توجه در جريان توليد يا فروش شركت را در بازه هاي چند 

هفته اي بيش از حد مورد توجه قرار داد.

مثبتامانهدرچارچوببنيادي
اين كارشناس بازار س��رمايه در پايان چشم انداز بازار 
سهام در سال ۹۹ را ارزيابي كرد و با اشاره به لزوم تحليل 
و عقالي��ي گفت: اگر بخواهيم ب��ر مبناي مولفه هاي 
بنيادي بررسي كنيم، فكر مي كنم كه سال آتي سال 
پررونقي براي بازار سهام نباشد. با اين حال از آنجايي 
كه طي ماه هاي گذشته نيز شاهد بوديم كه بسياري از 
نمادها تنها به دليل ورود نقدينگي رشد غيرمنطقي را 
شاهد بودند، از اين رو صرف ارزنده نبودن چند دارايي 
را بر مبن��اي چارچوب تحليلي؛ به اي��ن معنا در نظر 
بگيريم كه ريزش قيمت دارايي هاي ياد ش��ده امري 
نزديك و در كوتاه مدت حتمي است. ممكن است تغيير 
مولفه هاي موثر بر رفتار سرمايه گذاران طي سال آينده 
به گونه اي باشد كه آنها بخواهند همچنان با ورود پول 
خود به بازار سرمايه قيمت سهام موجود در اين بازار را 
باال ببرند. بنابراين نمي توان در خصوص اينكه سمت و 
سوي قيمت ها طي سال آتي چگونه خواهد بود نظري 

قطعي ارايه داد.

رددرخواستافزايشسرمايهازمحلسودتسعيرارز
رييس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمايه اي 
سازمان بورس، با اشاره به رد درخواست افزايش سرمايه 
بانك ملت از محل سود تسعير ارز گفت: سازمان بورس 
در زمان بررسي افزايش س��رمايه از محل سود انباشته 
ش��ركت ها همواره بندهاي حس��ابرس و بازرس قانوني 
صورت ه��اي مالي كه تاثيرگذار بر ميزان كفايت س��ود 
انباشته است را مدنظر قرار مي دهد و اظهارنظر نسبت به 

افزايش سرمايه بعد از كسر ذخاير مزبور اعمال مي شود.به 
گزارش سنا، طهماسب زاده گفت: بر اساس استانداردهاي 
حسابداري، س��ود و زيان حاصل از تس��عير دارايي ها و 
بدهي هاي ارزي به حس��اب سود )زيان( انباشته منتقل 
مي ش��وند، ولي بانك ها و موسسات اعتباري در راستاي 
رعايت بخشنامه بانك مركزي، بدون لحاظ آثار احتمالي 
بند هاي گزارش حس��ابرس و بازرس قانوني نس��بت به 

صورت هاي مالي حسابرسي شده سال مالي منتهي به 
۹۷.۱۲.۲۹ نسبت به انتقال تمام يا بخشي از سود ناشي 
از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي به حساب اندوخته 
اقدام كرده اند. اين در حالي است كه ممكن است در صورت 
لحاظ نمودن اثرات بندهاي گزارش حسابرس و بازرس 
قانوني، سودي جهت انتقال به حساب ساير اندوخته ها و 
افزايش سرمايه از محل ياد شده وجود نداشته باشد.وي 

افزود: اين موضوع طي جلسات حضوري به بانك ها اعالم 
و درخواست مدارك و مستندات شده است و با توجه به 
اهميت موضوع، اين س��ازمان با مراجع مربوط از جمله 
بانك مركزي و س��ازمان حسابرسي مكاتبه كرده كه در 
نهايت سازمان حسابرسي ضمن اذعان به ابهامات مطرح 
شده توسط سازمان، عنوان كرد گزارش افزايش سرمايه 
صادره مورخ ۹۸.۱۰.3۰ صرفًا در رعايت مقررات تعيين 

شده توس��ط بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران و 
براساس دستورالعمل تهيه گزارش توجيهي هيات مديره 
در خصوص افزايش سرمايه بر اساس مقررات تنظيم شده 
است و در صورت اعمال بند هاي گزارش صورت هاي مالي، 
بانك ملت كفايت الزم جهت انجام افزايش سرمايه مدنظر 
را ندارد. از اين رو و بر اس��اس ضوابط، سازمان با تقاضاي 

افزايش سرمايه اين بانك موافقت نكرده است.
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هشداربهكارگزاريهاي
متهمكنندهسامانهمعامالت

سرپرس��ت مركز نظارت بر امني��ت اطالعات بازار 
سرمايه گفت: ارس��ال هر پيام به مشتريان درباره 
مشكالت سامانه معامالت بايد با ارايه مدرك مستند 
و بدون حدس و گمان باش��د، در غير اين صورت با 

متخلفان برخورد قضايي مي شود.
 به گزارش س��نا، حامد سنجري در نامه اي خطاب 
به روح اهلل ميرصانعي، دبيركل كان��ون كارگزاران 
بورس و اوراق بهادار اعالم كرد: با توجه به مشاهده 
موارد متعدد در خصوص ارسال پيام از شركت هاي 
كارگزاري به مشتريان از طريق سامانه هاي برخط، 
مبني بر انتساب مش��كالت فني يا كندي سامانه 
مذكور به هسته معامالت، به شركت هاي كارگزاري 
اطالع رساني شود كه ارسال پيام فوق منوط به داشتن 

مدرك مستند و مستدل است.
در ادامه اين نامه آمده است: در مواردي مشاهده شده 
است كه بدون داشتن دليل و مدرك و صرف حدس 
و گمان، مشكالت فني سامانه معامالت برخط به 
هسته معامالت انتساب داده شده است؛ بنابراين، 
از تاريخ اين نامه )۲۴ اسفند ۹۸(، ارسال پيام توسط 
كارگزاران به مشتريان در سامانه هاي برخط، مبني 
بر انتساب مشكالت سامانه برخط به هسته معامالت 
بدون داليل كافي و محكمه پسند، باعث مي شود 
اقدامات حقوقي مقتضي از طريق كميته تخلفات 

و مراجع قضايي در دستور كار سازمان قرار گيرد.

نويدبازگشتبازار
بهمنطقوتعادل

يك مقام مس��وول با اعالم توضيح درباره عملكرد 
روزهاي اخير صندوق توس��عه بازار سرمايه گفت: 
شرايط فعلي بازار، نويد بازگشت به روال منطقي و 
تعادل را نشان مي دهد. به گزارش بورس پرس، يك 
مقام مسوول درباره عملكرد روزهاي اخير صندوق 
توسعه بازار سرمايه به بورس پرس توضيح داد: اين 
صندوق طبق رس��التي كه دارد همواره در شرايط 
منفي و ريزش قيمت ها وارد ميدان شده و در سطح 
كالن اقدام به بازارگرداني مي كن��د.وي ادامه داد: 
بنابراين طي روزهاي اخير كه بازار س��هام با ريزش 
قيمت ها روبه رو ش��ده، مانند قبل فقط صف هاي 
فروش ش��ركت هاي بزرگ ارزنده و داراي وضعيت 
بنيادي مطلوب با قيمت هاي مناسب، جمع آوري 
مي شود اما واقعيت اين است كه بازار با لحاظ كردن 
همه متغيرها، رفتارهاي طبيعي را انجام مي دهد و 
هم اكنون هم با بهبود شرايط روبه رو شده است.  وي 
افزود: به نظر مي رسد شرايط فعلي بازار نويد بازگشت 

به روال منطقي و تعادل را نشان مي دهد.

ردشائبهفشاربرايتسويه
اعتباراتكارگزاريها

مدير نظارت بر كارگزاران، شائبه اعمال فشار سازمان 
بورس براي تسويه اعتبارات شركت هاي كارگزاري 
در اسفند و رعايت مقررات كفايت سرمايه را تكذيب 
كرد.محمد عطايي درباره شائبه اعمال فشار سازمان 
بورس براي تسويه اعتبارات شركت هاي كارگزاري 
در اس��فند و رعاي��ت مقررات كفايت س��رمايه به 
سنا گفت: مقررات مربوط به فعاليت شركت  هاي 
كارگزاري درحوزه معامالت اعتباري شامل الزامات 
دستورالعمل هاي خريد اعتباري و كفايت سرمايه در 
تمام سال )و نه در ماه يا ايامي خاص( به طور مستمر 
و يكسان اعمال شده و مورد نظارت قرار مي گيرند. 
وي با اشاره به اينكه سال مالي اكثر كارگزاري ها پايان 
شهريور است، افزود: اعطاي اعتبار به مشتريان توسط 
شركت هاي كارگزاري و تسويه، تابع الزامات قرارداد 
بين كارگزاري و مشتريان است نه تابع زمان. بنابراين 
شائبه كه تسويه اعتبارات شركت هاي كارگزاري 
با اعمال فش��ار از س��وي واحدهاي نظارتي براي 
رعايت مقررات كفايت سرمايه توسط شركت هاي 
كارگزاري در اس��فند ماه انجام ش��ده، مورد تأييد 
نيست. عطايي ادامه داد: آخرين بررسي ها از كفايت 
سرمايه شركت هاي كارگزاري، نشان مي دهد عمده 
شركت هاي كارگزاري ها در حوزه معامالت اعتباري 
اوراق بهادار مش��كلي از بابت رعايت نس��بت  هاي 
كفايت سرمايه ندارند كه ريشه اين موضوع هم به 
اوضاع مناسب كارگزاران از حيث درآمد عملياتي در 
يك سال و نيم اخير و انتقال درآمد به حقوق صاحبان 

سهام باز مي گردد.

ارسالپيامدربارهمشكل
سامانهمعامالتمشروطشد

س��ازمان بورس به ۱۰ ش��ركت خدمات رسان 
آنالي��ن اعالم كرد از اين پس ارس��ال هر پيام به 
مشتريان درباره مشكالت سامانه معامالت بايد 
با ارايه مدرك مستند باش��د در غيراين صورت 
برخورد قضايي خواهد شد.در پي افزايش گاليه ها 
و اعتراضات فعاالن بازار درباره اختالل س��امانه 
معامالت كه گاه با درخواست برخي سهامداران به 
عدم تاييد معامالت همراه مي شود، سازمان بورس 
اعالم كرد از اين پس بايد ارسال هر پيامي به ۱۰۸ 
شركت كارگزاري و همچنين سهامداران بايد با 
ارايه مدرك مستند باشد. براساس اين گزارش، در 
اين رابطه حامد سنجري سرپرست مركز نظارت 
بر امنيت اطالعات بازار سرمايه با ارسال نامه اي 
به ۱۰ شركت خدمات رسان آنالين )OMS( و 
رونوشت آن به معاونين اجرايي و حقوقي سازمان 
بورس، مديران فناوري، نظارت بر بورس ها، نظارت 
بر كارگ��زاران و مديريت فن��اوري بورس تهران 
اعالم كرد از ديروز ۲۴ اس��فند ارسال هر پيامي 
در سامانه هاي برخط مبني بر انتساب مشكالت 
فني يا كندي سامانه معامالت بايد با ارايه مدرك 
مستند و مستدل باشد .در غير اين صورت ضمن 
تشكيل پرونده تخلفاتي از طريق مراجع قضايي 

پيگيري خواهد شد.

گروه بورس|
دومي��ن روز معام��الت هفت��ه ج��اري نيز ب��ا افت 
ش��اخص هاي بورس و فرابورس به اتمام رس��يد. در 
اين روز شاخص كل بورس تهران ۸ هزار و ۵6۹ واحد 
افت كرد و با گذر از حمايت رواني ۵۰۰ هزار واحدي 
به سطح ۴۹۴ هزار واحد رس��يد. در اين روز كاهش 
۱.۷ درصدي ارزش بورس سبب شد تا بهاي مجموع 
سهم هاي اين بازار مجددا به سطح هزار و ۸۰۰ هزار 

ميليارد تومان بازگردد.
ب��ر اس��اس آماره��اي معامالت��ي، روز گذش��ته اكثر 
شاخص هاي بورس با ريزش دسته جمعي مواجه شدند 

به طوري كه شاخص قيمت »وزني - ارزشي« با )۲3۰۲( 
واحد افت معادل )۱.۷۲( درصد به ۱3۱ هزار 6۸۸ واحد، 
شاخص كل »هم وزن« با )33۴۵( واحد ريزش معادل 
)۱.۹۰( درص��د ب��ه ۱۷۲ هزار و 3۸۵ واحد، ش��اخص 
قيمت »هم وزن« با )۲۲۲۵( واحد افت، معادل )۱.۹۰( 
درصد به ۱۱۴ هزار و 6۸۹ واحد، شاخص آزاد شناور با 
)۱3۸۷۵( واحد ريزش، معادل )۲.۱6( درصد به 6۲۸ 
هزار و ۲3 واحد، شاخص بازار اول با )6۷۸۷( واحد افت 
معادل )۱.۹۰( درصد به 3۴۹ هزار ۵۸۱ واحد و شاخص 
بازار دوم با )۱۵3۱6( واحد ريزش معادل )۱.۴۴( درصد 
به يك هزار و ۴۷ واحد رسيد.از سوي ديگرجزييات داد و 

ستدهاي روز گذشته حكايت از آن دارد كه در اين روز ۵ 
نماد » فوالد با )۴۵۷( واحد، پارس با )۴۱۴( واحد، وغدير 
با )36۲( واحد، حكش��تي با )3۱۵( واحد، و حكشتي با 
)3۱3( واحد« افت، بيشترين تاثير منفي را در كاهش 

شاخص كل بورس بر جاي گذاشتند.
بر اساس آمار به ثبت رسيده در بورس تهران در خالل 
معامالت روز قبل اكثر شاخص صنايع تاالر شيشه اي 
با نوسان مواجه ش��دند به طوري كه شاخص صنايع 
»وس��ايل ارتباطي با ۱۵۲۰ واحد رشد معادل ۴.۹۸ 
درصد به 3۲ هزار و ۲۷ واحد، فني مهندسي با ۱۲۹ 
واحد افزايش معادل 3.۵۲ درصد ب��ه 3 هزار و ۸۰6 

واحد، ساير معادن )66۵6( واحد افت معادل )3.3۸( 
درصد به ۱۹۰ هزار و ۲۲۸ واحد، س��اير مالي )3۷۴( 
واحد كاهش معادل )۴.۱۴( درصد به ۱۰ هزار و 6۷6 
واح��د، اطالعات و ارتباطات ب��ا )۱3( واحد كاهش، 
مع��ادل )۴.۷۵( درصد به 366 واح��د، حمل و نقل 
)۷۲۵( واحد افت معادل )۴.۹۴( درصد به ۱۸ هزار و 
۴۹۴ واحد، اداره بازارهاي مالي با )3۲( واحد كاهش 

معادل )3.۸۹( درصد به ۸۰۹ واحد« رسيد.
در عين حال نگاهي به آمارهاي معامالتي ثبت طي روز 
ش��نبه در بازار سهام حاكي از آن است كه قيمت سهام 
نمادهاي »بكام، لپارس، غشصفا، چكاران، دابو، تپمپي 
و غشان« بيش��ترين افزايش قيمت و نمادهاي »ددام، 
شبريز، بترانس، وپخش، كاال، كبافق و ونيكي« بيشترين 

كاهش قيمت را در بازار سهام رقم زدند.
به اين ترتيب، در پايان سومين روز معامالتي بورس در 

هفته جاري، 6۹6 هزار و ۱6 نوبت معامالتي، 6 ميليارد 
و ۴۰۱ ميلي��ون برگه اوراق بهادار به ارزش ۴۷ هزار و 

۲۱۵ ميليارد تومان در بورس معامله شد.
در فرابورس ايران سمت و سوي كلي معامالت همانند 
بورس تهران بود به طوريكه شاخص كل اين بازار در 
پايان معامالت روز گذشته ۷۴ واحد كاهش يافت و به 
رقم 6 هزار و ۵۰۹ رسيد. ارزش بازار اول ودوم فرابورس 

ايران به بيش از 3۹۴ هزار ميليارد تومان بالغ شد. 
در اين روز معامله گران فراب��ورس ايران بيش از ۱.۱ 
ميليارد س��هام حق تقدم و اوراق مالي در قالب ۱۵۲ 
هزار نوبت معامله و ب��ه ارزش ۲ هزار و ۷3۹ ميليارد 
تومان داد و ستد كردند. گفتني است طي روز گذشته 
در فرابورس ايران حدود ۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان 
داد و ستد كردند كه اين مقدار نقدينگي جديد براي 

شركت هاي بورسي و فرابورسي فراهم شده است.

شاخصكلبهكانال494هزارواحديسقوطكرد
مروريبرمعامالتبورسوفرابورس

رييسكميتهفقهيسازمانبورسمطرحكرديككارشناسبازارسهاممطرحكرد

سهمبازارسرمايهدرمبارزهباكرونابهبودمعامالتدرروزهايپيشرو
به گفته يك كارش��ناس بازار سرمايه به دليل اصالح صورت گرفته در 
شاخص بورس و قيمت سهام شركت ها پيش بيني مي شود معامالت 
بازار سهام طي چند روز پيش رو به تعادل رسيده و شاهد بهبود قيمت ها 
نيز باشيم.به گزارش ايبنا، رضا رنجكش با اشاره به افت بيش از ۵۰ هزار 
واحدي شاخص بورس در چهار روز معامالتي گذشته گفت: هر چند كه 
به صورت سنتي در چند روز باقي مانده به پايان سال به داليل مختلف از 
جمله موعد تسويه اعتباري كارگزاري ها و ترجيح برخي سهامداران به 
ويژه حقوقي ها به نقد كردن و فروش سهام، شاهد فشار عرضه هستيم، اما 
بايد به اين مولفه شناسايي سود توسط برخي معامله گران و البته اصالح 
شاخص بورس و قيمت ها را نيز اضافه كرد.اين كارشناس بازار سرمايه 
افزود: البته به اين موارد بايد عدم ثبات در سياست ها و تصميم گيري هاي 
متوليان بازار س��رمايه از جمله تغيير يك شبه دامنه نوسان و لغو آن و 
سردرگمي سهامداران در خصوص تصميمات اتخاذ شده و عدم ثبات 
قوانين و مقررات و همچنين دستورالعمل ها را هم اضافه كرد.وي ادامه 
داد: از سوي ديگر نوسانات قيمت جهاني نفت و كاموديتي ها و همچنين 
نوسانات شديد بورس هاي جهاني نيز از ديگر عواملي هستند كه موجب 

شده تا اين روزها ثبات و روند صعودي را در معامالت بازار سهام كشور 
شاهد نباشيم.اين كارشناس بازار سرمايه در خصوص اثرپذيري بازار 
سهام از ويروس كرونا گفت: اين ويروس دست كم يك ماه است كه در 
كش��ور وجود دارد و اگر قرار بود بازار سهام به كرونا واكنش نشان دهد 
تاكنون اين اتفاق افتاده بود كه البته به دليل حجم باالي نقدينگي اين 
واكنش تا حدودي كم و بي اثر بوده است. اما نكته مهم حواشي ناشي از 
ويروس كرونا است؛ به طوري كه شايعه تعطيلي و قرنطينه كردن شهرها 
در روز گذشته موجب شد تا شاهد بروز رفتارهاي هيجاني در بازار سهام 
باشيم.وي در توصيه به سهامداران اذعان داشت: معامله گران همان طور 
كه نبايد از خود رفتارهاي هيجاني در خريد سهام نشان دهند، نبايد در 
فروش س��هام نيز هيجاني عمل كنند. بنابراين بايد به مسائل بنيادي 
شركت ها، توليد و گزارش هاي آنها نيز دقت كرده و با دليل و منطق اقدام 
به خريد و فروش سهام كنند.اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اصالح 
صورت گرفته در شاخص بورس و قيمت سهام شركت هاطي چند روز 
گذشته گفت: به نظر مي رسد طي چند روز پيش رو معامالت بازار سهام 

به تعادل رسيده و شاهد بهبود قيمت ها نيز باشيم.

بازار سرمايه به دليل حضور گسترده مردم در كارگزاري ها براي صدور 
كد معامالت و تاالر بورس جهت انجام معامالت از جمله اماكن عمومي 
است كه مي تواند منجر به انتقال ويروس و گسترده تر شدن شيوع اين 
بيماري باشد كه در اين زمينه سازمان بورس اقداماتي را به منظور قطع 
كردن زنجيره ويروس كرونا در دس��تور كار قرار داده و آن را به فعاالن 

بازار ابالغ كرده است.
به گزارش ايرنا، غالمرضا مصباحي مقدم به نقش مردم براي مبارزه با 
كرونا و نجات از اين بحران اشاره كرد و افزود: دستوراتي مانند جلوگيري 
از سفرها و ماندن در خانه كه از سوي ستاد مبارزه با كرونا مطرح شده 
بايد به طور حتم از سوي مردم اجرا شود، اين اقدام از سوي مردم مي تواند 
كمك بزرگي در قطع زنجيره كرونا و امكان كنترل اين ويروس در كشور 
باشد.رييس كميته فقهي سازمان بورس درباره صحبت هاي مطرح 
شده در خصوص نقش امريكا در انتقال ويروس كرونا گفت: اين موضوع 
به عنوان يك احتمال جدي مطرح است و به هيچ عنوان نبايد نسبت 
به اين موضوع غفلت كرد.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: 
شواهد بسياري وجود دارد مبني بر اينكه امريكا از سال هاي گذشته 

از طريق تحقيقات بيولوژيك و ايجاد ويروسي به دنبال نابود كردن و 
زمين گير كردن دشمنان خود است.طبق تجربيات گذشته محققاني 
از كشورهاي استكباري مانند امريكا در حوزه كشورهاي آفريقايي ايدز و 
در شرق آسيا سارس را ايجاد كردند؛ بنابراين بعيد نيست و اين احتمال 
قوي وجود دارد امريكايي ها براي زمين گير كردن اقتصاد چين و مقابله 
با ايران از موضع انتقال ويروس كرونا استفاده كرده باشند.وي با تاكيد 
بر اينكه بايد اين مساله مورد بررسي و پيگيري دقيق تري صورت گيرد، 
اظهار داشت: بايد در اين زمينه اقدامات حقوقي و قضايي انجام و شواهد 
و قرائن الزم جمع آوري شود تا اقدام بين المللي عليه ايجاد كنندگان 
اين بيوتروريس��م به كار گرفته شود.مصباحي مقدم با اشاره به اينكه 
اقدامات س��ازمان بورس در راستاي جلوگيري از انتقال ويروس قابل 
تحسين است، گفت: بس��ياري از مردم مي توانند از طريق ارتباطات 
اينترنتي خود با كارگزاري ها تقاضاي خود را منتقل و با امكانات فراهم 
شده براي ارتباط اينترنتي اقدام به معامله كنند، بنابراين احتياجي به 
حضور فيزيكي مردم در كارگزاري ها و ايجاد تجمع در اين مكان ها براي 

انجام معامالت در بازار سرمايه نيست.



تشكلها6گزارش

وقتي همه چيز عليه صادركنندگان است

درهاي بسته بر روي صادرات
ش��رايط درآمد ارزي كشور حتي از ماه هاي پيش هم 
بغرنج تر شده اس��ت. كاهش شديد قيمت نفت عمال 
درآمد ناچيز نفتي را كمتر كرد تا الزم باش��د تمامي 
ارز مورد نياز صرفا از صادرات غيرنفتي به دست آيد. 
ويروس كرونا هم باعث شد كه صادرات به مقاصد اصلي 
صادراتي ايران قطع ش��ود و هنوز تخمين روشني از 
زمان آغاز مجدد صادرات غيرنفتي وجود ندارد. با اين 
شرايط به نظر مي رسد در ماه هاي آينده صادركنندگان 

با كار سختي روبرو هستند.
در چنين ش��رايطي مهم ترين مس��اله جلوگيري از 
ورشكستگي صادركنندگان و ادامه فعاليت آنها به هر 
قيمتي اس��ت. با اين وجود بخش زيادي از مشكالت 
صادركنندگان مربوط به قوانين داخلي است. ماليات 
ارزش اف��زوده صادراتي كه بايد ب��ه صادركنندگان 
مس��ترد ش��ود هنوز صورت نگرفته اس��ت و همين 
موضوع چرخه نقدينگي صادركنن��دگان را كاهش 
جدي داده اس��ت. از س��وي ديگر وضعيت توليد نيز 
هنوز مشخص نيس��ت و علي رغم مصوبات جلسات 
اخير رييس جمهور با فعاالن اقتصادي هنوز ساز و كار 
مشخصي براي جلوگيري از توقف صادرات در پيش 

گرفته نشده است..

  استرداد سال 98 صورت نگرفته است
در همين رابطه رييس كنفدراسيون صادرات اظهار 
داش��ت: در حالي كه ما در اواخر س��ال ۹۸ هستيم، 
برگشت ماليات بر ارزش افزوده سال ۹۸ تعيين تكليف 
نش��ده اس��ت و هيچ پرداختي براي اين سال صورت 
نگرفته است و براي ۹۷ هم براي يك ماه و نيم شروع 

شد كه با موضوعات بيماري كرونا تداخل پيدا كرد.
محمد الهوتي در مورد روند صادرات كش��ور گفت: 
تا اوايل اس��فندماه ۹۸ صادرات غيرنفتي كشور روند 
مثبتي داشت و از رش��د وزني برخوردار بود. با وجود 
شرايط سخت تحريمي و پيش بيني هاي صورت گرفته 
براي سال ۹۸، خوشبختانه صادركنندگان ما توانستند 
هم صادرات را افزايش داده و ه��م ارز حاصل از آن را 
به چرخه اقتصادي بازگردانند و كاهش فروش نفت را 
به نوعي جبران كنن��د. به طوري كه رييس كل بانك 
مركزي از اين موضوع تقدير و اعالم كردند كه بيشتر ارز 
كاالهاي غيراساسي از محل صادرات تامين شده است.

وي ادامه داد: متاس��فانه اتفاقي ك��ه در تمام دنيا و به 
ويژه ايران با شيوع كرونا روي داد، در مرحله نخست بر 
سالمت مردم تاثير منفي داشت و در مرحله دوم نيز 
اقتصاد كش��ور و به ويژه بخش صادرات را تحت تاثير 
قرار داد و بايد توجه داش��ت كه تقريبا تمام كشورها 
مرزهاي خود با ما را بس��تند. بنابراين صادرات بعد از 
بخش سالمت دومين بخشي بود كه مورد تهديد كرونا 
قرار گرفت و صادركنندگان كشور را دچار مشكل كرد و 
تا زماني كه اين مشكل حل نشود قطعا صادرات اولين 

جايي است كه لطمه خواهد ديد.

  روند صادرات مثبت خواهد شد
الهوت��ي تصريح ك��رد: اما معتقد هس��تم به محض 
برطرف شدن مش��كالت، ش��رايط صادرات به روال 

گذش��ته برمي گ��ردد و رون��د مثبت خ��ود را ادامه 
خواهد داد و اميدواريم در س��ال ۹۹ مانند س��ال ۹۸ 
كه صادركنن��دگان در خط مقدم تامين ارز مايحتاج 
كشور بودند به وظيفه خود عمل كنند. ضمن اينكه 
اين موضوع بس��تگي ب��ه اين دارد كه كش��ور در چه 
زماني بتواند بر اين ويروس غلبه كند و شرايط كشور 

عادي شود.
اين كارشناس اقتصادي متذكر شد: البته در موضوع 
كرونا هر كشوري متناس��ب با بضاعت خود برخورد 
مي كند، ما در ش��رايطي هستيم كه با ساير كشورها 
متفاوت است اما دستگاه هاي اجرايي ما نهايت تالش 
خود را مي كنند تا از اين شرايط عبور كنيم. همچنين 
امريكا و اروپا ب��ه دروغ مي گويند كه دارو و تجهيزات 
پزشكي شامل تحريم نيست، در حالي كه حتي آنها 

حاضر نش��دند كه تحريم اين دو م��ورد را بردارند يا 
حداقل انتقال پول آن را تسهيل كنند.

رييس كنفدراس��يون صادارت با اش��اره به موضوع 
استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادركنندگان گفت: 
دولت ش��رايطي حمايتي از جمله در بحث ماليات، 
بدهي هاي بانكي يا حمايت هاي تشويقي در نظر گرفته 
است كه اميدواريم اجرا شود اما امروز صادركنندگان 
با مشكل بزرگي روبرو هستند كه از سال ۹۸ تحميل 
ش��ده اس��ت و آن اس��ترداد ماليات بر ارزش افزوده 
صادر كنندگان است. چون در قانون رفع تعهد ارزي 
الزام است و يكي از ش��روط استرداد ماليات بر ارزش 
افزوده، رفع تعهد ارزي است از همين روي عماًل منابع 

ريالي هنگفتي از صادركنندگان بلوكه شده است.
وي ادامه داد: در حالي كه ما در اواخر سال ۹۸ هستيم، 

برگشت ماليات بر ارزش افزوده سال ۹۸ تعيين تكليف 
نش��ده اس��ت و هيچ پرداختي براي اين سال صورت 
نگرفته است و براي ۹۷ هم براي يك ماه و نيم شروع 
ش��د كه با اين موضوعات تداخل پيدا كرد. بنابراين 
يكي از ابزارهايي كه در شرايط كنوني دولت مي تواند 
براي صادركنندگاني كه اغلب توليدكننده نيز هستند 
فراهم كند تا بتوانند حقوق، دستمزدها و بدهي هاي 
خود را بپردازند و همچني��ن مواد اوليه را تامين و در 
اين شرايط خود را حفظ كنند، آزادسازي منابعي است 
كه تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده توسط سازمان 

امور مالياتي بلوكه شده است.
وي ادام��ه داد: دول��ت مي توان��د با گرفت��ن تعهد از 
صادركنندگان نس��بت ب��ه بازگش��ت ارز حاصل از 
صادرات اطمين��ان حاصل كند و در مقابل ماليات بر 
ارزش افزوده واحدهاي توليدي را مسترد كند تا اين 
واحدها بتوانند به توليد خود ادامه دهند. البته تصميم 
اخير در مورد استمهال بدهي ها تصميم درستي است 
و به نقدينگي اين واحدها كمك مي كند اما در مقابل 
اي��ن واحدها ارقام بزرگي از س��ازمان ام��ور مالياتي 

طلبكار هستند. 
الهوتي افزود: بنابراين دولت در اين شرايط مي تواند از 
منابع خود توليدكنندگان و صادركنندگان در راستاي 
حمايت از توليد و صادرات استفاده كند. ضمن اينكه 
روش هاي بسيار مختلفي در اختيار حاكميت است 
كه مي تواند ب��ا صادركنندگان متخلف برخورد كند. 
شايد در شرايط عادي اين موضوع پذيرفته شده باشد 
اما در اين شرايط منصفانه نيست كه منابع هنگفتي 

از صادركنندگان تحت اين عنوان پرداخت نشود.
رييس كنفدراس��يون صادرات اي��ران در مورد ميزان 
ماليات بر ارزش افزوده بلوك شده توسط سازمان امور 
مالياتي گفت: در مهرماه سال ۹۸ منابع سال ۹۷ و ۹۸ 
بالغ بر ۲۵۰۰ ميليارد تومان بود و سازمان امور مالياتي 
نيز براي س��ال ۹۷ رقم ۱۵۰۰ ميليارد تومان را اعالم 
كرده است. بنابراين در خوشبينانه ترين حالت و براساس 
پيش بيني ها براي س��ال ۹۸ نيز مي توان رقم ۱۵۰۰ 
ميليارد تومان را در نظر گرفت. البته از مجموع ۱۵۰۰ 
ميليارد تومان سال ۹۷، تقريبا ۵۰۰ ميليارد تومان آن 
پرداخت شده است بنابراين در مجموع حداقل ۲۵۰۰ 

ميليارد تومان منابع صادركنندگان بلوكه شده است.

رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو اعالم كردعضو اتاق بازرگاني ايران و پاكستان: 

افت شديد معامالت خودرودولت پاكستان هيچ تاريخي براي بازگشايي مرزها اعالم نكرد
عضو اتاق بازرگاني ايران و پاكستان گفت: ما دام هاي سنگين را از 
پاكستان تأمين مي كنيم و اين احتمال وجود دارد كه بسته شدن 
مرزها بر روي قيمت گوش��ت تاثير بگذارد. محمود تهيدس��ت در 
گفت وگو ب��ا ايلنا در خصوص آخرين وضعيت مرزهاي مش��ترك 
دو كشور گفت: به دليل ش��يوع ويروس بيماري كرونا و همچنين 
بازگشت تمام اتباع و زوار پاكس��تاني از مشهد مقدس، پاكستان 
اعالم ك��رد كه تا ف��ردا رانندگان دو كش��ور فرص��ت دارند كه به 
كش��ورهاي خود باز گردند و پس از آن مرزه��ا به مدت نامعلومي 

بسته خواهد شد.
عضو ات��اق بازرگاني زاهدان ادامه داد: با توجه به ش��رايط موجود 
مشخص نيست كه بس��ته بودن مرزها تا چه تاريخي ادامه خواهد 
داشت در اطالعيه دولت پاكستان هيچ اشاره اي به تاريخ بازگشايي 
نشده است. وي افزود: پس از شيوع ويروس كرونا و بسته شدن اكثر 
مرزها بيشتر رفت و آمد اتباع شامل زوار پاكستاني بود كه در مشهد 
حضور داشتند و كمتر ايراني ها به پاكستان تردد مي كردند اكنون 
كه مي توان گفت تمام اين زوار به كشور خود بازگشتند؛ مرزها كامال 
بسته ش��ده و فقط امروز كاميون داران ايراني و پاكستاني فرصت 

دارند تا به كشورهاي خود باز گردند. وي در خصوص تاثير بستن 
مرزها بر روي واردات و صادرات كاالها گفت: كاالهاي صادراتي ما 
عمدتًا كاالهاي مشتقات نفتي، سيمان، كاشي و مصالح ساختماني 
بود كه طبيعتا سرعت صادرات آنها كاهش پيدا خواهد كرد. البته 
بايد اين موضوع را در نظر داش��ت كه با ش��يوع ويروس كرونا اكثر 
واحدهاي توليدي ما بسته اند، ضمن آنكه ما در ۱۵ روز تعطيالت 
عيد به س��ر مي بريم و اكثر واحدها تعطيل هستند پس نمي توان 
گفت تاثير آنچناني بر روي فعاليت آنها خواهد گذاشت. اما از سوي 
ديگر واردات مهمي از پاكس��تان داريم، ما دام هاي س��نگين را از 
اين كش��ور تأمين مي كنيم و اين احتمال وجود دارد كه اين بسته 
ش��دن مرز بر روي قيمت گوشت تاثير بگذارد. عضو اتاق بازرگاني 
سيستان و بلوچس��تان در پايان تصريح كرد: اميدواريم كه تا ۱۵ 
فروردين كه كارخانجات ايران شروع به فعاليت مي كنند و كشور 
حالت عادي را مي گيرد اين وضعيت شيوع ويروس كرونا به پايان 
برسد زيرا بازارهاي مرزي دو كش��ور نيز به تبع اين تصميم بسته 
ش��ده اند و مي تواند تاثير منفي بر روي كسب و كار به خصوص در 

بين اهالي منطقه داشته باشد.

طبق اعالم رييس اتحاديه نمايش��گاه داران و فروشندگان خودرو تهران، 
ويروس ناخوانده، بازار ش��ب عيد خودرو را برهم زده و ميزان معامالت را به 
صفر نزديك كرده است و باتوجه به اينكه عرضه و تقاضا هميشه تعيين كننده 
قيمت هاست، تا زماني كه تقاضا در بازار وجود ندارد، روند قيمتي خودرو هم 
نزولي خواهد بود.  سعيد موتمني در گفت وگو با ايسنا، ضمن تاكيد بر اينكه 
برخالف روال هرساله كه در روزهاي پاياني سال، بازار خودرو به دليل افزايش 
تقاضا روند صعودي به خود مي گرفت، امسال شيوع ويروس كرونا بازار شب 
عيد را از نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو گرفته است، اظهار كرد: اين در 
شرايطي است كه برخي دارندگان و فروشندگان خودروهاي خود را نگه داشته 
بودند تا در روزهاي پاياني سال به بازار عرضه كنند و سود بيشتري ببرند، اما 
خالي شدن بازار از خريدار سبب شد فعاالن خرد اين حوزه از خطر ورشكستي 
احساس نگراني كنند و حتي حاضر شوند زير قيمت بازار، خودروي خود را 
بفروشند. رييس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو ادامه داد: نبود 
خريدار در بازار آن هم در روزهاي پاياني سال موجب نگراني دست اندركاران 
اين بازار شده اس��ت. نگراني اصلي اين فعاالن بازار خودرو تداوم وضعيت 
فعلي در سال آينده است. خالي شدن بازار از خريدار خودرو باعث شده براي 
خودروهاي خود مشتري پيدا نكنند. در حال حاضر مشتريان حتي براي 

پرسيدن قيمت هم مراجعه نمي كنند و نمايشگاه داران در بهترين حالت 
به مش��اوره تلفني اكتفا كرده اند. اين روزها نسبت به قبل از شيوع ويروس 
كرونا و خانه نشين ش��دن مردم، ميزان معامالت تا ۸۰ درصد كاهش پيدا 
كرده و مي توان گفت اكنون هم ميزان معامالت تقريبا به صفر رسيده است. 
به اعتقاد موتمني، تا زماني كه شيوع ويروس كرونا و نگراني ها از بابت آن كم 
نشود، وضعيت بازار خودرو به همين صورت خواهد بود؛ چراكه بازار خودرو 
هميشه تابع عرضه و تقاضا بوده است؛ بنابراين تا زماني كه تقاضا وجود ندارد، 
روند كاهشي قيمت ها هم ادامه دارد. اين كارشناس در امر خريد و فروش 
خودرو اعالم كرد: در حال حاضر نگاه به روند قيمتي خودروها در سايت هاي 
خريد و فروش نيز نشان مي دهد كه خودروهاي داخلي تا ۱۰ ميليون تومان، 
 مونتاژي ها حدود ۵۰ - ۶۰ ميليون توم��ان و خودروهاي وارداتي بيش از

 ۸۰ - ۹۰ ميليون تومان كاهش قيمت داش��ته اند. جالب است كه در تمام 
سال هاي اخير قيمت پرايد ۱۱۱ هميشه از ساير مدل هاي آن به دليل عرضه 
كمتر و تقاضاي بيشتر، گران تر بود اما اكنون كاهش تقاضا موجب شده كه 
قيمت اين مدل خودرو حتي به كمتر از پرايد ۱۳۲ نيز برسد. وي افزود: در بازار 
روز گذشته قيمت پرايد ۱۱۱ معادل ۶۱ ميليون تومان بوده است در حالي كه 

پرايد ۱۳۲ معادل ۶۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان قيمت داشت.

وضعيت كاالهاي ضروري شب عيد در سايه كرونا

 بازار اقالم اساسي تعطيلي ندارد
با ش��يوع بيماري كرونا و گس��ترش آن در سراس��ر دنيا، 
محدوديت هايي در سيستم مديريتي رستوران و تاالرهاي 
پذيرايي اعمال شد كه همين امر منجر به نقش بر آب شدن 

برنامه ريزي هاي صنوف مرتبط با اين حوزه شد.
همچنين همه ساله كاسبي بازارهاي مختلف مواد غذايي 
همچون آجيل و خش��كبار، شيريني و ش��كالت، ميوه و 
محصوالت پروتئيني در ايام پاياني سال حسابي سكه بود، 
اما امسال با شيوع ويروس كرونا تقاضاي چنداني براي خريد 
اين اقالم در بازار وجود ندارد چرا كه با تعطيلي كسب و كار 
و كاهش قدرت خريد خانوار، بيشتر نگاه ها به خريد مواد 
بهداشتي و ضدعفوني معطوف ش��ده است. حال به سراغ 
مسووالن ذي ربط مي رويم  تا از تاثير شيوع ويروس كرونا 

بر وضعيت عرضه و تقاضاي بازار مواد غذايي با خبر شويم: 

   ويروس كرونا آجيل و خشكبار را ارزان كرد
عليرضا ارزاني ممقاني رييس اتحاديه آجيل و خشكبار با 
اشاره به اينكه بازار آجيل و خشكبار تعريفي ندارد، اظهار 
كرد: با توجه به گسترش ويروس كرونا و تعطيلي صنوف، 
مراودات مالي اين بخش كاهش يافته اس��ت. وي افزود: با 
توج��ه به كاهش قدرت خريد خان��وار، فعاالن اين صنف، 
قيمت آجيل و خشكبار را نسبت به ماه هاي اخير حداقل ۲۰ 

درصد كاهش دادند. 
ارزاني ممقاني در پايان تصريح كرد: علي رغم كاهش قيمت 

آجيل و خشكبار تقاضاي چنداني در بازار وجود ندارد .

  كرونا، بازار داللي گوشت را داغ كرد
سعيد س��لطاني مديرعامل اتحاديه دامداران درباره تاثير 
ش��يوع كرونا بر وضعيت عرضه دام  اظهار كرد: با توجه به 
گسترش ويروس كرونا، تقاضا براي خريد گوشت در بازار 
افزايش يافته كه همين موضوع بر التهاب قيمت گوشت 
دامن زده است. وي افزود: با ازدياد تقاضا براي خريد گوشت، 

 قيمت همانند ديگر كاالها همچون دستكش، ماسك و ... 
س��ير صعودي داشت چرا كه در ش��رايط بحران دالالن و 
واسطه گران از هجوم افراد براي خريد سوءاستفاده مي كنند 

تا بتوانند سود هنگفتي را به جيب بزنند.
سلطاني با اشاره به اينكه كمبودي در عرضه دام و گوشت 
وجود ندارد، بيان كرد: اين در حالي است كه قيمت گوشت در 
خرده فروشي ها به ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان هم افزايش يافته 
است. مديرعامل اتحاديه دامداران كشور ادامه داد: با توجه 
به شرايط مساعد توليد و زايش دام، جاي هيچ گونه نگراني 
مبني بر كمبود عرضه گوشت و دام زنده در بازار وجود ندارد.
وي قيمت فعلي هر كيلو دام سنگين را ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان 
و دام سبك را ۳۶ هزار تومان اعالم كرد و گفت: براين اساس 
قيمت واقعي هر كيلو گوشت گوساله ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان و 
گوسفند ۸۰ هزار تومان است كه متاسفانه به سبب حلقه هاي 
واسط با نرخ هاي باالتري در بازار عرضه مي شود. اين موضوع 
هيچ ارتباطي به دامدار ندارد و تنها با اعمال نظارت بيشتر 

بايد از سوءاستفاده متخلفان جلوگيري شود .

   شيوع ويروس كرونا، قدرت خريد خانوار 
را كاهش داد

حبيب اسداله نژاد نايب رييس كانون انجمن صنفي مرغداران 
گوشتي درباره آخرين وضعيت بازار  مرغ اظهار كرد: هم اكنون 
متوسط نرخ هر كيلو مرغ زنده درب مرغداري ۷ هزار و ۵۰۰ 

تومان و مرغ گرم در خرده فروشي ها ۱۲ هزار تومان است.
وي گسترش ويروس كرونا و تعطيلي كسب و كار را عامل 
اصلي افت قيمت مرغ در بازار اعالم كرد و گفت: با توجه به 
مازاد ۱۵ تا ۲۰ درصدي توليد مرغ، شيوع بيماري و كاهش 
قدرت خريد خانوار پيش بيني مي شود كه روند فعلي قيمت 
در بازار ادامه يابد. اسداله نژاد قيمت واقعي هر كيلو مرغ زنده 
را ۹ هزار و ۵۰۰ تا ۱۰ هزار تومان و مرغ گرم را ۱۴ هزار و ۵۰۰ 
تومان اعالم كرد و افزود: فروش با نرخ هاي فعلي بيانگر زيان 

يك هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار توماني مرغداران است كه استمرار 
اين روند چالش جدي براي صنعت طيور به شمار مي رود.

   توزيع مرغ منجمد بايد متوقف شود
وي با تاكيد بر توقف توزيع مرغ منجمد بيان كرد: شركت 
پش��تيباني امور دام براي حمايت از توليد بايد توزيع مرغ 
منجمد را قطع كند و خريد مرغ در قبال تهاتر نهاده را انجام 
بدهد چرا كه در خريد نقدي پرداخت وجه مرغ بيش از ۲ 
ماه طول مي كشد. اسداله نژاد با اشاره به اينكه دولت بايد 
سياست افزايش حجم توليد را به صورت دستوري اجرا كند، 
بيان كرد: دپوي مرغ مشكلي است كه دولت بايد سياست 
افزايش حجم توليد را بصورت دستوري اجرا كند و به عبارتي 
دولت بايد اشتباه خود را جبران كند چرا كه صنعت بعد از 
چند ماه ضرر تاوان زيان كمر شكن را ندارد. اين مقام مسوول 
ادامه داد: با وجود دپوي مرغ در ايام پاياني سال با درگيري 
مرغداران براي فروش و كمبود براي نگه داري بيشتر مرغ ها 
در واحدهاي مرغداري رو به رو هستيم. نايب رييس كانون 
انجمن صنفي مرغداران گوشتي با اشاره به اينكه قيمت 
نهاده هاي دامي نسبت به هفته گذشته تغيير خاصي نداشته 
است، اظهار كرد: در حال حاضر مشكلي در تامين نهاده هاي 
دامي وجود ندارد و تنها به سبب نبود تقاضا، ماندن مرغ ها در 
سالن هاي مرغداري موجب شده مرغ ها دان  بيشتري بخورند 
و وزن كمتري دهند كه اين موضوع آسيب جدي به امنيت 
ملي وارد كند. اس��داله نژاد قيمت كنوني هر قطعه جوجه 
يك��روزه را ۲ هزار و ۲۰۰ تا ۲ هزار و ۳۰۰ تومان اعالم كرد و 
گفت: نرخ فعلي قيمت جوجه يكروزه پايين تر از نرخ مصوب 
ستاد تنظيم بازار است، به همين خاطر سياست دستوري 
قابل اجرا براي صنعت طيور نيست چرا كه در صورت پايين 
بودن قيمت كمتر از نرخ مصوب، دس��تگاه هاي مسوول 
كاري ندارند و در صورت افزايش قيمت، تمامي دستگاه ها 
ورود مي كنند. نايب رييس كانون انجمن صنفي مرغداران 

گوش��تي در پايان تصريح كرد: اگر دولت به دنبال اجراي 
قيمت دستوري است، از اين رو بايد كف و سقف مشخصي 
در نظر بگيرد به طوري كه در صورت پايين آمدن قيمت از 
حداقل اقدام به خريد كند و تخطي از سقف قيمت با توزيع 

مرغ هاي ذخيره شده و واردات بازار را تنظيم كند.

  تعجي�ل م�ردم در خريد گوش�ت ب�ازار را 
ملتهب كرد

علي اصغر ملكي رييس اتحاديه گوش��ت گوسفندي 
درباره تاثير ويروس كرونا بر بازار گوشت قرمز اظهار كرد: 
با شيوع ويروس كرونا و نگراني ها مبني بر قرنطينه شدن 
اس��تان تهران در هفته اخير، افراد براي خريد گوشت 
شتابزده عمل كردند كه همين موضوع موجب شد تا 

بازار دچار التهاب شود.
وي با اش��اره به اينكه كمبودي در عرضه دام و گوشت 
قرمز نداريم، افزود: با توجه به توزيع گوش��ت منجمد 
برزيلي با نرخ مصوب ۴۰ هزار تومان در كنار گوش��ت 
داخل، محدوديتي در عرضه وجود ندارد. ملكي درباره 
آينده بازار گوشت قرمز بيان كرد: با توجه به محدوديت 
س��فر در ايام عيد و تعطيلي رس��توران ها پيش بيني 
مي شود كه در صورت جلوگيري از خروج غيرقانوني دام 

از مرزهاي كشور بازار به روال عادي خود بازگردد. رييس 
اتحاديه گوشت گوسفندي ادامه داد: هم اكنون هر كيلو 
شقه گوسفندي با نرخ ۹۵ هزار تا ۱۰۰ هزار تومان به 
مغازه دار و ۱۱۰ هزار تومان به مشتري عرضه مي شود.

  ازدياد تقاضا براي خريد زنجبيل و سير 
همزمان با شيوع ويروس كرونا

مصطفي داراي��ي نژاد رييس اتحاديه بارفروش��ان ميدان 
مركزي ميوه و تره بار درب��اره آخرين تحوالت بازار ميوه و 
صيفي اظهار كرد: با توجه به واردات زنجبيل با ارز آزاد و تامين 
نياز كشور از طريق واردات، قيمت اين محصول با نوساناتي 
در بازار روبرو شده است. وي افزود: بنابر انعقاد تفاهم نامه با 
واردكنندگان زنجبيل قرار شد هر كيلو زنجبيل با نرخ ۵۰ 
هزار تومان در اختيار عمده فروشان قرار گيرد و سپس با نرخ 

۶۰ هزار تومان در خرده فروشي ها عرضه شود .
دارايي نژاد ادامه داد: با توجه به گسترش ويروس كرونا، تقاضا 
براي خريد برخي اقالم همچون ليموترش، ليموشيرين، 
زنجبيل و س��ير افزايش يافت كه همين موضوع منجر به 
نوسان قيمت در بازار شد. به گفته اين مقام مسوول، با وجود 
گسترش شيوع ويروس كرونا جاي هيچ گونه نگراني مبني 

بر كمبود عرضه اقالم  ميوه و صيفي در بازار وجود ندارد.
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99؛ سالي سخت براي فعاالن 
اقتصادي و كارآفرينان

امين شاكري|  رييس مجمع عالي كارآفرينان|
س��ال ۱۳۹۸ يكي از س��ال هاي پر فراز و نشيب 
اقتصاد كشور بود كه متأثر از خروج امريكا از توافق 
هس��ته اي )برجام( و اعمال تشديد تحريم هاي 
اقتصادي و تنش هاي سياس��ي در كش��ورهاي 
منطقه، حوادث غيرمترقبه طبيعي نظير سيل، 
زلزله و اين اواخر هم ش��يوع ويروس كرونا، همه 
بخش هاي اقتصاد كش��ور را دچ��ار چالش هاي 
جدي كرد. چالش هاي فعلي اقتصاد ايران از دو 
جهت ايجاد ش��ده بود؛ جهت اول اثر مس��تقيم 
تحريم ها بر اقتص��اد ايران و جهت دوم جو رواني 
ناش��ي از تحريم ها و پروژه ايران هراس��ي بود. از 
اين دو طريق اقتصاد ايران دچار بي ثباتي شد كه 
حاصل آن افزايش چند برابري نرخ ارز، افزايش 
نرخ تورم ت��ا ۴۵ درصد، كاهش ق��درت خريد، 
قاچ��اق كاال از داخل به خ��ارج، ركود اقتصادي 
در اثر گران ش��دن مواد اوليه وارداتي، تعطيلي 
بسياري از بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط 
و نهايتا ًافزايش بيكاري بود. سال ۱۳۹۸ يك سال 
كم نظير به لحاظ مشكالت اقتصادي در اقتصاد 
ايران در دوران پس از انقالب اسالمي و چهار دهه 
گذشته بوده است، به طوري كه معيشت بسياري 
از خانوارهاي ايراني تحت فش��ار قرار گرفت. در 
سال ۱۳۹۹ تداوم تحريم هاي اقتصادي، جهت 
اول يعني اثر مستقيم تحريم ها بر اقتصاد ايران 
همچنان وج��ود دارد اما جه��ت دوم يعني جو 
رواني حاصل از تحريم ها كاهش خواهد يافت و 
حباب رواني تحريم برداشته شده و نگاه جامعه 
و فعاالن اقتصادي به مس��ائل اقتصاد منطقي تر 
ش��ده و رفتار هاي هيجاني تا حد زيادي كنترل 
خواهد شد.اما همچنان مي بايد سياست كنترلي 
در قبال رش��د نقدينگي در جامعه اتخاذ شود و 
اين نقدينگي را به س��مت حوزه صنعت و توليد 
هدايت كرد تا ش��اهد افزايش قيمت در س��اير 
بازار ها نباش��يم. به عبارت ديگر شوك خروج از 
برجام در كنار اثر مستقيم يك شوك رواني بود 
كه اين شوك در مهرماه ۹۷ به اوج خود رسيد كه 
مشخصه آن دالر ۱۸۵۰۰ توماني در مهر ماه ۹۷ 
بود. اين شوك رواني به تدريج تخليه و با تغيير در 
سياست هاي دولت و بانك مركزي به تدريج اثر 
رواني آن كم تر شد و دالر به كانال ۱۳ هزار تومان 
برگشت. بنابراين مي بايست در حوزه ايجاد امنيت 
رواني براي جامعه به ويژه سرمايه گذاران اقدامات 
اساسي را انجام دهيم تا از وارد شدن شوك هاي 

هيجاني به اقتصاد كشور، جلوگيري شود.
موضوعي كه در سال ۱۳۹۹ فعاالن اقتصادي و 
كارآفرينان كشور را دچار ابهام كرده است، نحوه 
چگونگي محقق شدن درآمد هاي دولت است كه 
سازو كارهاي پيش بيني شده در تحقق بودجه، 
فشار بيشتري را به بخش خصوصي وارد خواهد 
كرد كه ضروري  است دولت در بازنگري اين اليحه 
با همفكري تشكل هاي بخش خصوصي نظير اتاق 
بازرگاني ايران، اق��دام نمايد. ركود تورمي كه در 
اقتصاد كشور براي سال آينده وجود دارد، قطعًا 
سال سختي را براي فعاالن اقتصادي و كارآفرينان 
رقم خواهد زد. البته جهت گيري هاي سياس��ي 
دولت چه در حوزه داخلي و چه در حوزه خارجي، 
مي تواند تأثيرات بسزايي در رونق توليد و حمايت 
از فعاالن اقتصادي و كارآفرينان ايجاد كند، اما با 
وضعيت فعلي عمق ركود در سال ۱۳۹۹ بيشتر 
خواهد بود. دولت بايد تالش كند تا كنترل تورم را 
به عنوان يك وظيفه اصلي خود دنبال كند و مانع 
افزايش قيمت ها به صورت افسارگسيخته شود. 
بهترين كار اين است قدرت خريد مردم از طريق 
حفظ و كنترل نرخ تورم در حد معقولي با توجه به 
سياست هاي پولي اتخاذ شود و همچنين دولت با 
ارايه كمك هاي نقدي و غير نقدي، كاهش قدرت 
خريد مردم را جبران كند. انتظار از دولت اين است 
كه نقش آفريني بيشتري نسبت به گذشته داشته 
باشد و مخصوصًا در تنظيم بازار كاالهاي اساسي 
مردم، نظارت قوي تري را از خود بروز دهد. دولت 
بايد افرادي را به كار بگيرد كه آماده مقابله با بحران 
هستند و براي روزهاي سخت برنامه هاي اجرايي 
دارند.هم اكنون مش��اهده مي كنيد كه ش��يوع 
ويروس كرونا بازار ش��ب عيد بسياري از كسب و 
كارهاي كوچك و متوسط را كه سهم بسزايي در 
آمار اشتغال كشور دارند را تا آستانه تعطيلي پيش 
برده است. اما سوال اساسي اين است: آيا ضروري 
نبود قبل از شيوع اين ويروس در كشور تمهيدات و 
تصميمات الزم در جهت حمايت از كسب و كارها 
اتخاذ مي ش��د؟ اگرچه نمي توان در علم اقتصاد، 
رقمي دقيق را براي نرخ رشد اقتصادي كشور در 
سال پيش رو پيش بيني كرد، آن هم در شرايطي 
كه عوامل و متغيرهاي بسياري بر اين شاخص ها 
موثر است، اما به نظر مي رسد كه كشور در همين 
مسير رشد منفي اقتصادي، حركت كند؛ به هر 
حال ميزان رشد اقتصادي كش��ور در ۱۳۹۹ به 
دو عامل و پارامتر شدت تأثير تحريم هاي اياالت 
متحده امريكا بر ميزان فروش نفت كش��ور و نيز 
قيمت هاي بازار جهاني طالي سياه و در كنار آن 

ميزان صادرات غير  نفتي و نرخ ارز، بستگي دارد.
مسائل حوزه اقتصاد خرد و كالن و سياست هاي 
حمايتي از توليد و كارآفريني در كشور نيازمند 
بهبود فضاي كس��ب و كار و حذف قوانين زائد و 
بروكراسي هاي پيچيده و همچنين بررسي هاي 
دقي��ق و كارشناس��ي اس��ت، ك��ه مي باي��د با 
همفكري صاحب نظ��ران و متخصصان اجرايي 
براي آن راهكارهايي مدون ش��ود. اگر همچنان 
 ش��اهد اصرار برخ��ي مديران ب��ه تصميم هاي 
تك جانبه خود باشيم، قطعا به بهبود و پيشرفت 
نخواهيم رسيد .لذا ضروري است در اين شرايط 
جنگ اقتصادي، با درك صحيح و نگاه واقع بينانه 
به فكر بهبود وضعيت اقتصادي كش��ور در سال 

۱۳۹۹ باشيم.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

كاهش مصرف سوخت در فروردين ماه نيز ادامه دارد

كاهش ترددها و رشد توان صادراتي بنزين
گروه انرژي|

خيابان هاي خل��وت كه به خصوص در س��اعت هاي 
خاصي پديده اي نادر در ش��هرهايي مث��ل تهران بود، 
اكنون با كاهش سفرهاي درون شهري مردم به خاطر 
ترس از مبتال ش��دن به بيم��اري كرونا اتف��اق افتاده 
است. خبر مي رس��د كه در نيمه دوم اسفندماه كه هر 
ساله ترافيك ش��هري در تب و تاب خريدهاي نوروزي 
دوچندان پرازدحام است، امسال ركورد 12 ساله خلوتي 
خيابان هاي تهران شكس��ته مي شود. احتماال كرونا تا 
يكي دو م��اه ديگر مهمان ناخوانده اغلب كش��ورهاي 
جهان از جمله ايران خواهد ماند و تداوم اجتناب مردم از 
رفت وآمد كه به توصيه پزشكان و ستادها و سازمان هاي 
بهداش��ت و درماني صورت گرفت��ه، به معناي كاهش 
مصرف روزانه چندين ميليون ليتر سوخت در كل ايران 
است. حس��ن بهرام نيا، عضو كميسيون انرژي مجلس 
شوراي اسالمي به »تعادل« گفت كه هر چند صراحتأ 
خبري مبني بر تعطيلي مدارس و دانشگاه ها و همچنين 
ادامه كار ادارات به صورت ش��يفتي اعالم نشده است، 
اما پيش بيني مي شود كه اين روند در فروردين ماه نيز 
ادامه يابد و طبيعتأ سوختي كه قرار نيست توسط مردم 
مصرف ش��ود، فرصتي را براي دولت ايجاد مي كند كه 
با افزايش صادرات س��وخت ارزآوري بيشتري را براي 
كشور فراهم كند.تقالي چند ساله دولت براي كاهش 
مصرف سوخت در ايران به منظور كاهش وابستگي به 
واردات آن تا اواخر س��ال 97 و پس از آن افزايش حجم 
صادرات سوخت و ارز آوري از اين مسير، در شرايطي كه 
سخت ترين تحريم هاي امريكا عليه صنعت نفت ايران 
حجم صادرات نفت خام ايران را به ش��دت كاهش داده 
است، در آبان ماه نقطه عطفي داشت. قيمت بنزين 3 برابر 
شد و اين حامل انرژي سهميه بندي شد. اكنون كه كل 
كشور درگير يك ويروس است و به واسطه آن حمل ونقل 
شهري و برون شهري افت كرده است، بنا بر اعالم شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي مصرف س��وخت نيز با 
كاهش روبرو ش��ده است. اما اين كاهش مصرف تا كي 
ادامه مي  يابد و آيا در ماه هاي نخستين سال 99 نيز ادامه 
خواهد داشت؟ و آيا اين امر به معناي فرصتي براي دولت 
است تا با صادرات سوخت بيشتر، ارزآوري بيشتري را 

براي كشور حاصل كند؟
حسن بهرام نيا، عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي 
اسالمي در اين باره گفت: »با توجه به توصيه هايي كه 
از س��وي وزارت بهداشت و ستاد پيشگيري از بيماري 

كرونا، به دليل گس��ترش اين بيماري صورت گرفته و 
رسانه ها هم مردم را به اجتناب از سفرهاي بين شهري و 
داخل شهري دعوت مي كنند، مردم اكنون ديگر به اين 
باور رسيده اند كه تنها راه مبارزه با كرونا و از بين بردن 
زنجيره ابتال به آن ماندن در خانه است. يكي از پيامدهاي 
اين موضوع كاهش حمل و نقل چه در داخل شهرها و 
چه در جاده ها است كه بر مصرف انواع سوخت از جمله 

بنزين تأثير مي گذارد.«
بهرام ني��ا ادامه داد: »طبيعتأ ما اكنون ش��اهد كاهش 
مصرف سوخت در كشور هستيم و با توجه به برآوردهاي 
موجود، پيش بيني مي شود كه اين روند در فروردين ماه 
هم ادامه يابد.«نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراي 
اس��المي در خصوص احتمال تداوم تعطيلي مدارس، 
دانش��گاه ها و ادارات در فروردين ماه و اثر آن بر كاهش 
مصرف سوخت بيان كرد: »چيزي با صراحت در اين باره 
گفته نشده است، اما باالخره دولت نيز اهم و في االهم 
مي كند و آن چيزي كه فعال براي كش��ور از هر موضوع 
ديگري اهميت بيشتري دارد، جان و سالمت مردم است. 
بنابراين اگر مردم و مسووالن رعايت نكنند، هزينه هاي 
شيوع ويروس كرونا چندين برابر خواهد شد كه از سبد 

ملي و سبد خانوارها بايد هزينه آن را پرداخت كرد.«
عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي تصريح 
كرد كه دولت مي تواند بخشي از ضرر و زيان اقتصادي 
ناش��ي از همه گير ش��دن بيماري كرونا در اي��ران را با 
صادرات بنزين و ساير سوخت هايي كه به واسطه اين 
بيماري مصرفش��ان كاهش يافته است جبران كند. او 
گفت: »طبيعي است بنزيني كه قرار نيست در داخل 
مصرف ش��ود براي صادرات مورد استفاده قرار بگيرد و 

عامل ارزآوري براي كشور شود.«
البته چند روز پيش، مرتضي بهروزي فر، كارش��ناس 
اقتصاد انرژي نيز به »تعادل« گفت كه هر چند كاهش 
مصرف س��وخت در كش��ور، به همان ميزان موقعيت 
صادرات آن را فراهم مي كند، اما حتي اگر معادل ارزي 
حجم صادرات س��وخت افزوده شده به توان صادراتي 
ايران به دليل شيوع ويروس كرونا را محاسبه كنيم، بعيد 
است كه جبران خسارات اقتصادي اين اپيدمي را بكند. 
او تصريح كرد: »درآمد بالقوه اي كه دولت مي توانست 
از رش��د فعاليت هاي اقتصادي در اسفند و فروردين به 
دست آورد به مراتب بيشتر از درآمد حاصل از صادرات 
سوخت است. در تهران كامال مشهود است كه ترددي 
وجود ندارد و شاهد افت فعاليت هاي اقتصادي هستيم. 

بقيه نقاط كش��ور هم به همين منوال است.« و »بايد 
در نظر داش��ت كه اگر كاهش مصرف سوخت ناشي از 
بهبود بهره وري و اس��تفاده از تكنولوژي هاي روز بود، 
مي شد گفت كه به نفع اقتصاد كشور تمام خواهد شد، 
ولي حاال كه كاهش مصرف سوخت صرفا به دليل افت 
فعاليت اقتصادي در ايران است، نمي توان نتيجه گرفت 
كه اين كاهش مصرف به نفع اقتصاد كش��ور يا به نفع 

دولت است.«
اين كارشناس حوزه اقتصاد انرژي همچنين گفته بود 
كه »اين تصور اش��تباه اس��ت كه ايران به هر اندازه اي 
كه بخواهد مي تواند س��وخت صادر كند، زيرا هر چند 
صادرات بنزين و فرآورده ه��اي نفتي راحت تر از نفت 
خام اس��ت، اما به دليل تحريم هاي امريكا، فروش اين 
فرآورده هاي نفتي هم كامال پنهاني و به سختي انجام 
مي شود و چندين واس��طه محموله هاي فرآورده هاي 
نفتي ايران را به مصرف كننده نهايي اروپايي يا آسياي 

جنوب ش��رقي مي رس��انند«.به گفته فاطمه كاهي، 
سخنگوي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي رقم 
مصرف بنزين پس از ش��يوع ويروس كرونا در ايران به 
حدود ۶7.۶ ميليون ليتر در روز رسيده است. اين بدين 
معنا اس��ت كه ميزان مصرف نس��بت به بهمن ماه 10 
درصد كاهش يافته است. اردشير دادرس، رييس انجمن 
صنفي جايگاهداران سي ان جي ايران نيز به »تعادل« 
گفت كه با ش��يوع ويروس كرونا، مصرف س��ي ان جي 
در كش��ور حدود 50 درصد كاهش پيدا كرده كه اين 
به واسطه كاهش سوختگيري توسط تاكسي ها و ساير 

وسايل حمل ونقل عمومي است.
در همين راس��تا، چند روز پيش اعالم شد كه سهميه 
ن��وروزي بنزين كه قرار بود به ان��دازه ۶0 ليتر براي هر 
خودرو به كارت سوخت ها واريز شود، به دليل تشويق 
نشدن مردم به سفر در تعطيالت نوروزي فعال به حالت 
تعليق درمي آيد. علي ربيعي، سخنگوي دولت گفت: 

دولت ت��الش مي كند س��هميه بنزين ن��وروزي را در  
فرصتي مناسبت تر و بعد از شكست كرونا به كارت هاي 
سوخت واريز كند. ربيعي با تاكيد بر اينكه همه آنچه در 
مجلس شوراي اسالمي تصويب شود، دولت موظف به 
اجراي آن است، افزود: درصورت تصويب نهايي بودجه، 
تالش دولت اين خواهد بود كه اين سهميه براي فرصتي 
مناسبت تر و ان شاءاهلل بعد از شكست كرونا مورد استفاده 
قرار گيرد. كميس��يون تلفيق مجلس شوراي اسالمي 
اواخر بهمن ماه تصويب كرد كه دولت اين سهميه را به 

خودروها اختصاص دهد.
بدين ترتيب به واسطه ش��يوع ويروس كرونا، عالوه بر 
كاهش مصرف سوخت در سراسر ايران، سهميه اي از 
بنزين كه قرار بود براي انجام س��فرهاي نوروزي مردم 
اختصاص يابد نيز به ماه هاي بعد موكول ش��د كه خود 
به معناي پتانس��يل ص��ادرات حدود ي��ك ميليارد و 

300ميليون ليتر بنزين است.

چرا عربستان بازار اروپا را براي جنگ نفتي انتخاب كرده است؟
آغاز جنگ قيمتي ميان عربستان و روسيه، بازار اروپا به 
عنوان بازار اصلي در تيررس رياض قرار گرفت؛ بازاري 
كه بازار سنتي روس ها محسوب مي شود و عربستان در 
تخفيف هايي كه اعالم كرده، بيشترين ميزان را به اروپا 

اختصاص داده است.
به گزارش خبرگ��زاري ميزان، اصوال در كش��ورهاي 
توليد كننده مانند عربستان، تحويل فيزيكي يا نقدي 
نفت از طريق قراردادهاي بلندمدت صورت مي گيرد. 
قراردادهاي بلندمدت بين 1 تا 2 سال اعتبار دارد. معمواًل 
بهاي هر بشكه طالي سياه مورد قرارداد بر اساس يك 
بنچمارك تعيين شده و دولت ها در فروش هاي رسمي 
خود با اس��تفاده از اي��ن فرمول، قيمت خ��ود را اعالم 
مي كنند. معمواًل قيمت نفت مرجع در دوره بارگيري 
يا تحويل مبناي محاسبه قيمت نهايي نفت است. در 
معامالت رسم بر اين است كه اگر قيمت نفت درج شده در 
قرارداد، بيشتر از قيمت روز باشد فروشنده در محوله هاي 
بعدي با كاهش مابه التفاوت و تعديل قيمت، بخشي از 
ضرر خريدار را جبران مي كند كه عربستان اين ابزار را 
يكي از شاخص هاي مشخص شده براي تعيين قيمت 

نفت خود تعيين كرده است.
در واقع و در حالت عادي، قيمتي كه مثال عربس��تان 
ب��راي انواع نفت خود براي تحوي��ل در ماه بعد اعالم 
مي كن��د، يك رويه مرس��وم در بازار اس��ت ولي اين 
موضوع زماني تبديل به يك جنگ قيمتي مي ش��ود 
كه كاهش يا افزايش قيمت نفت، فراتر از تحوالت بازار 

نفت و معادالت قيمتي باشد نه آنكه سعودي ها براي 
هر بش��كه از نفت سبك خود، 25 دالر قيمت تعيين 
كرده اند. اقدامي كه عربستان در كاهش شديد قيمت 
نفت خود انجام داد، يك بدعت بسيار قديمي است كه 
نمونه تاريخي آن براي چند دهه پيش است؛ همزمان 
با اين كاهش قيمت، اين كشور ادعا كرده قصد دارد 
توليد خود را به باالي 12 ميليون بشكه در روز برساند 
و هدف از اين اقدام، تثبيت بازارهاي خود اس��ت در 
حالي كه عربستان بازارهاي س��نتي و پايدار خود را 
دارد و چنين توجيهي، تنها براي فشار به روسيه جهت 

پذيرش كاهش توليد است.
به همين دليل، آل سعود نقطه اتكاي جنگ خود را بازار 
اروپا قرار داده؛ جايي كه روسيه با فشارهاي امريكا مواجه 
شده است و زمزمه تحريم اين كشور در بازار نفت اروپا 
به گوش مي رس��د.اين بازار پذيراي بيش از 3 ميليون 
بش��كه نفت خام روسيه اس��ت و رقابت همواره ميان 

ايران و روسيه در اين بازار بوده است كه با حذف ايران از 
بازار، روسيه يكه تاز شده است.بر اساس آخرين آمارها، 
اروپايي ها روزانه 15 ميليون بشكه نفت مصرف مي كنند؛ 
عربستان سهمي معادل 5 درصد از بازار اروپا را در اختيار 
دارد هرچند كه اين يك تخمين است؛ آمار رسمي كه 
از سال 2018 در اختيار است نشان مي دهد عربستان 
معادل ۶.۶ درصد صادرات خود را به اروپا اختصاص داده 
است. البته اين ميزان در دوره اي به 3 درصد رسيده است 
اما با وجود اين، متوسط صادرات نفت عربستان به اروپا 

كمتر از 400 هزار بشكه در روزاست.
البته بخشي از اين نفت، براي ذخيره سازي در بندر رتردام 
هلند به عنوان يكي از مناطقي كه عربستان نفت خود را 
درآن  ذخيره مي كند، ارسال شده است. طبق آمارهاي 
موجود، روسيه بيشترين سهم را در تامين نفت مورد 

نياز اروپا دارد.
سهم مسكو ازبازار اروپا معادل 27 درصد است؛ پس از 
روسيه، كشور نروژ با 10.7 درصد، عراق با 8.۶ درصد، 
قزاقستان با 8.2 درصد، نيجريه با 7.۶ درصد، امريكا با 

7.1 درصد در رتبه هاي بعدي قرار دارند.
در مقابل اما بيش از 70 درصد صادرات نفت عربستان به 
كشورهاي شرق آسيا از جمله چين، كره جنوبي، ژاپن، 
تايوان و ... است. اينكه عربستان براي ضربه زدن به روسيه 
بازار اروپا را انتخاب كرده نشان مي دهد اين كشور قصد 
دارد با تخفيف هاي نجومي نفت، ضربه مهلكي را به روسيه 
وارد كند كه كامال در راستاي اهداف غربي هاست. نفت 

عرب اليت عربستان نزديك ترين به نفت اورال روسيه 
است و عربستان با علم بر اين موضوع، براي نخستين بار 
به جنگ با روسيه در بازار سنتي اين كشور گام برداشته 
است.عربستان هم اكنون حدود 9.۶ ميليون بشكه نفت 
توليد مي كند كه بين ۶.8 تا 7 ميليون بشكه آن صادر 
مي شود؛ حدود 5 ميليون بشكه از صادرات نفت عربستان 
 به پااليشگاه هايي مي رود كه آرامكو در آن سهامدار است 
مابقي به س��اير پااليش��گاه ها منتقل مي شود. بيشتر 
بازارهاي سعودي تا سال 2024 تضمين شده است و با 
توليد فعلي عربستان -  9.۶ ميليون بشكه در روز- نفت 
مازادي براي ساير مشتريان وجود ندارد تا رياض براي 
برطرف كردن اين موضوع، افزايش توليد را در دستور 
كار خود قرار دهد.واكنش روس ها به اين جنگ قيمتي، 
مقابله به مثل است؛ اين كشور اعالم كرده است آماده 
افزايش توليد است و مي تواند حداقل 400 هزار بشكه 
به توليد خود بيافزايد؛ اين به معناي پمپاژ نفت بيشتر 
به بازاري اس��ت كه اروپايي ها منتف��ع آن خواهند بود 
هرچند در كوتاه مدت. ضمن اينكه روس��يه در برنامه 
راهبردي خود، براي افزايش صادرات نفت خود به هند 
برنامه ريزي كرده كه در صورت تحقق اين مهم، عربستان 
احساس خطر بيشتري خواهد كرد و جنگ بيشتري 
ميان طرفين شكل خواهد گرفت. چه كسي فكر مي كرد 
روسيه و عربستان كه طي سه سال اخير به متحدان نفتي 
يكديگر تبديل شده بودند، روزي در يك جنگ نفتي، 

دنيا را دگرگون كنند. 
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ضدعفوني كردن پمپ بنزين ها 
آغاز شد

ايسنا|مش��اور عالي انجمن مال��كان جايگاه ها و 
مجتمع ه��اي خدماتي، رفاه��ي و بين راهي گفت: 
ضدعفوني همه جايگاه ها آغاز شده است و اين كار با 
كمك عمده جايگاهداران پيش مي رود اما الزم است 

كه يك بسيج همگاني براي اين مهم ايجاد شود.
محمد عطاپور با اشاره به تدابير در نظر گرفته شده براي 
ضدعفوني كردن جايگاه هاي سوخت، اظهار كرد: هر 
جايگاه با هزينه خود بنرهايي را براي آگاهي مشتريان 
نصب كرده و تا آنجايي كه توانسته اند جايگاه ها را به 
مواد ضد عفوني و دستكش مجهز كرده اند اما همچنان 
مش��كالت زيادي در جايگاه ها وجود دارد.وي يكي 
از بزرگ ترين مشكالت را تبادل پول نقد برشمرد و 
افزود: متاسفانه عليرغم هشدارهاي داده شده برخي 
همچنان پول نقد پرداخت مي كنند. خواهش ما اين 
است كه افراد از كارت عابر بانك خود براي پرداخت ها 
استفاده كنند.مشاور عالي انجمن مالكان جايگاه ها و 
مجتمع هاي خدماتي، رفاهي و بين راهي با تاكيد بر 
اينكه خوشبختانه تاكنون هيچ كدام از اپراتورهاي 
جايگاه ها ب��ه ويروس كرونا مبتال نش��ده اند، گفت: 
سالمتي كاركنان براي ما بسيار اهميت دارد و به همين 
دليل هزينه هاي سنگيني براي مقابله با اين ويروس در 

جايگاه هاي سوخت انجام شده است.

پيامك  هشدار قطع برق را 
جدي نگيريد

پانا| در حالي كه وزارت نيرو اعالم كرده مشتركان تا 
پايان ارديبهشت ماه براي پرداخت قبوض برق خود 
مهلت دارند، اما بعضا پيامك هشدار قطع برق براي 

عده اي ارسال مي شود.
چندي پيش شركت توانير اعالم كرد به آن دسته از 
مشتركان خانگي و تجاري كه درخواست استمهال 
هزينه هاي برق مصرفي دارند، تا پايان ارديبهشت ماه 
مهل��ت پرداخت داده خواهد ش��د. همچنين اعالم 
ش��د كه متقاضيان برق مي توانند هزينه انشعابات 
درخواستي را در سه قسط پرداخت كنند. با وجود اين 
پيامك هشدار قطع برق براي برخي از مشتركان ارسال 
مي شود.مصطفي رجبي مشهدي، سخنگوي صنعت 
برق درباره چرايي اين مس��اله گفت: اين پيامك به 
صورت سيستمي براي مشتركان ارسال مي شود و برق 
هيچ كدام از مشتركان به علت عدم پرداخت قبوض 
قطع نخواهد شد.وي با بيان اينكه صنعت برق نهايت 
همكاري خود را با مشتركان براي پرداخت قبوض 
خواهد داشت، اظهار كرد: خواهش ما از مشتركاني كه 
توانايي پرداخت دارند اين است كه نسبت به پرداخت 
قبوض خود اقدام كنند.سخنگوي صنعت برق با بيان 
اينكه اين موضوع شامل حال مشتركان تجاري نيز 
مي شود، گفت: منظور از مصارف آمپري كه در اطالعيه 
منتشر شده آمده بود، مشتركاني هستند كه ميزان 
مصرف برق آنها كم است كه شامل حال مشتركان 
تجاري كوچك همچون مغازه ها، سوپر ماركت ها يا 
توليدي هاي كوچك مي شود و اين تسهيالت شامل 

حال كارخانه اي كه توليد كافي دارد، نخواهد شد.

رشد 40 درصدي مصرف آب 
در مازندران

ايلنا| در راس��تاي پيشگيري از شيوع ويروس 
كرونا و هش��دارها و توصيه هاي مكرر مبني بر 
شستشوي دست ها، مصرف آب در مازندران 35 
تا 40 درصد در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 

افزايش يافته است.
مجيد عبداللهي، مديرعامل شركت آب و فاضالب 
مازندران با اعالم اين خبر با اش��اره به مقايس��ه 
ميزان مصرف آب گفت: در 24 روز منتهي به آخر 
سال 97 ميزان مصرف آب در شهرهاي مازندران 
13 ميليون و 850 هزار متر مكعب و در روستاها 
5 ميليون و 450 هزار متر مكعب بوده است اما 
اين آمار در مدت مشابه سال جاري در شهرهاي 
اس��تان به بيش از 17 ميليون و 520 هزار متر 
مكعب و در روستاها به 7 ميليون و 480 هزار متر 
مكعب رسيده است.عبداللهي ادامه داد: بررسي ها 
بيانگر مصرف روزانه 730 هزار متر مكعب آب در 
شهرها و 310 هزار متر مكعب در روستاهاست 
كه بر اين اس��اس مص��رف آب 35 تا 40 درصد 

افزايش يافته است.

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

نفت ارزان چندين ماه ميهمان بازارهاي جهاني خواهد بود
همان طور كه شاهد هستيم نوسانات منفي 
قيمت نف��ت در بازارهاي جهاني ادامه دارد 
و رقابت نفتي ميان عربس��تان و روس��يه از 
يك س��و و كاهش تقاضا به واسطه كرونا از 
س��وي ديگر، قيمت نفت را ب��ه ميزان قابل 
توجهي تنزل داده است. پس از عدم توافق 
اوپك با روس��يه براي كاه��ش عرضه نفت، 
عربس��تان اقدام به افزاي��ش عرضه كرد كه 
اين اقدام نه تنها براي رقابت با روس��يه، كه 
رويكردي براي حفظ بازارهاي فروش خود 
نيز بوده است. به دنبال عربس��تان، امارات نيز از تصميم خود براي 
افزايش عرضه نفت در بازار خبر داد. اين سياست ها در شرايطي كه 
تقاضاي جهاني نفت به دليل ركود نسبي در فعاليت هاي اقتصادي به 
واسطه شيوع كرونا، كاهش قابل مالحظه قيمت ها را رقم زده است. 
معتقدم در شرايط كنوني روس ها حاضر به كوتاه آمدن براي كاهش 
عرضه نباشند زيرا يكي از مهم ترين داليل آنها براي اين سياست، فشار 
بر نفت شيل امريكا و توليدات اين كشور است. توليد نفت در قيمت 

كمتر از 55 دالر، براي شيل صرفه اقتصادي ندارد. 
اما آنچه كه قابل تصور است آنكه نمي توان براي بازه كوتاه مدت يك يا 
دو ماهه انتظار بهبود قيمت نفت را داشت. در واقع معتقدم حداقل تا 
تيرماه يا حتي مرداد وضعيت قيمت نفت به شكل فعلي باقي خواهد 
ماند و تا آن زمان همچنان نفت ارزان در بازار حاكم باش��د. به واسطه 
ش��يوع ويروس كرونا، تقاضاي جهاني نفت كاهش پيدا كرده و تصور 
مي ش��ود حداقل تا چند ماه آينده نتوان جلوي شيوع اين ويروس را 
در جهان گرفت. كمااينكه حتي مي توان تصور كرد كه مدتي پس از 

كنترل كرونا در جهان نيز مدتي زمان ببرد تا قيمت نفت به نرخ هاي 
قبلي حدود ۶0 دالر بازگردد. در حال حاضر احتمال آن وجود دارد كه 
قيمت نفت باز هم نوسانات منفي را داشته باشد اما بعيد است قيمت 

آن به زير 20 دالر برسد. 
شرايط فعلي باوجود آنكه بازارهاي جهاني و اقتصاد برخي كشورها از 
جمله عربستان، امارات، عراق و ... را به شدت تحت الشعاع قرار داده، براي 
ايران چندان تفاوتي ندارد زيرا سهم درآمدهاي نفتي به واسطه تحريم ها 
در منابع درآمدي كش��ور به حداقل رسيده است. براين اساس ميزان 
صادرات نفت كشور در ماه هاي آتي به واسطه شرايط فعلي بازار چندان 
تغييري نكرده و ايران مي تواند همان ميزان فروشي كه در ماه هاي اخير 
داشت را همچنان صادر كند، البته با قيمت كمتر. نفت ارزان قيمت 
موضوعي اس��ت كه ايران در دو دهه اخير ني��ز آن را تجربه كرده بود. 
زمانيكه قيمت نفت در فاصله سال هاي 1374 تا 137۶ كاهش يافت 
و به حدود 8 دالر در هر بشكه رسيد. در آن زمان به واسطه جنگ، برخي 
كشورها از ذخاير اس��تراتژيك خود استفاده كرده بودند و اين ذخاير 
به ميزان قابل توجهي براي آنها كاهش يافته و براي برخي كش��ورها 
به حدود دو ماه رسيده بود. پس از جنگ كشورهاي مصرف كننده از 
جمله اروپا به دنبال افزايش ذخاير استراتژيك خود بودند و زمانيكه اين 
ذخاير در اين كشورها افزايش يافت، آنها شروع به بازي خود براي كاهش 
قيمت نفت شدند كه نهايتا اين قيمت را با كاهش خريد خود به حدود 
هشت دالر رساندند. در آن زمان اوپك تصميمي منطقي براي كنترل 
عرضه نفت گرفت و همين سازوكار موجب افزايش قيمت به حدود 22 
دالر شود. اما در آن زمان نه امريكا و نه روسيه به عنوان توليدكنندگان 
نفت، سهمي در مديريت بازار نداشتند در حالي كه امروز اوپك در كنار 

خود بازيگران نفتي ديگري نيز دارد.

مجيد عباسپور
 رييس انجمن 

اقتصاد انرژي ايران

يادداشت

بازار آب مي تواند در ايران پياده سازي شود؟
گروه انرژي | 

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی چارچوبی هدفمند برای 
کاهش مصرف آب و ارائه پيشنهادی جايگزين برای بازار آب پرداخته و در 
گزارشی با عنوان چارچوبی هدفمند برای کاهش مصرف آب؛ پيشنهادی 
جايگزين برای بازار آب« آورده است؛ برخی معتقدند که بازار آب می تواند 
راهکاری برای چالش های عميق مديريت آب ايران مانند بهره وری پايين، 
ضعف های اداری و حتی بازگرداندن تعادل بين منابع و مصارف باشد. براين 
اساس اين سوال مطرح مي شود كه باتوجه به جنس مسائل آب در ايران، نظام 
حكمراني بازار آب كه اساسا مبتني بر نفع مادي است، مي تواند براي كشوري 
كه با اضافه برداش��ت از منابع آب روبروست و بايد براي كاهش مصرف آب 
چاره اي بينديشد گزينه مناسبي باشد؟ پاسخي كه از سوي حاميان بازار آب 
مطرح مي شود اين است كه در صورت استقرار بازار مي توان اين نياز را پاسخ 
گفت. براين اساس تجربه كشورهايي همچون استراليا مصداقي از اجرايي 

شدن اين هدف باشد.
در اين خصوص از تجربه بازار آب در حوضه  آبريز موری-دارلينگ کش��ور 
اس��تراليا معمواًل به عنوان يک الگوی خوشنام ياد می شود که توانسته در 
دوره  خشکسالی ش��ديد دهه 2000 ميالدی با فراهم ساختن مبادله  آب 
در سطح حوضه  آبريز، مانع از خسارات اقتصادی جدی بر بخش کشاورزی 
شود. سازوکار مبادله و امکان خريد حق آب در اين حوضه، اين امکان را پديد 
آورده که دولت بتواند برای جبران کمبود تأمين آب برای محيط زيست، حق 
آب کشاورزان را خريداری کند و به نفع محيط زيست رها سازد. بنابراين بازار 
آب در استراليا به عنوان تيری معرفی می شود که توانسته چندين هدف را 
همزمان نشانه بگيرد. در اين پژوهش سعی می شود تا با ارائه شواهد، تصورات 
مزبور از توانايی بازار آب به صورت عام و عملکرد آن در کشور استراليا به صورت 

خاص، مورد نقد قرار گيرد.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی پس از باز کردن مفهوم 
بازار آب، مروری بر بازار آب استراليا و چالش های آن صورت گرفته است و 
براساس آن به اين موضوع پرداخته شده که بازار آب - به عنوان يک راهکار 
عمومی – چقدر با چالش های مديريت آب در ايران متناسب است. آنچه 
تحت عنوان بازار آب ارائه مي شود؛ صرفا يك مدل اقتصادي است و اين مدل 
با محدوديت هايي جدي در ايران روبرو است. براين اساس مركز پژوهش هاي 
مجلس عنوان مي كند كه گرچه برخي بازار آب را به عنوان راهي براي ارتقاي 
كارايي اقتصادي معرفي مي كنند اما شواهدي وجود دارد كه نشان مي دهد 
ب��ازار آب محدوديت هاي قابل توجهي دارد. مالكيت رايگان بر آب و لحاظ 
نكردن هزينه فرصت آن، در نظر نگرفتن هزينه هاي مبادالتي در برآورد كردن 
موفقيت بازار در ارتقاي كارايي اقتصادي، وابستگي بازار محصوالت به نهادهاي 
مختلف مانند نيروي كار و انرژي، همگي مواردي هستند كه محدوديت بازار 
آب را براي ارتقاي كارايي اقتصادي نشان مي دهند. با اين حال كنترل برخي 
از آثار جانبي بازار آب امري دشوار است. آزاد كردن آب از زمين و فراهم شدن 
زمينه مبادله آب فارغ از زمين، آثار جانبي قابل توجهي دارد كه براي كشوري 
همچون ايران كه با اضافه برداش��ت روبروست، به يك تهديد جدي مبدل 
مي شود. آزاد كردن آب از زمين و مبادله آن اگر چه موجب فراهم شدن آب 
براي بهره برداران اقتصادي تر مي شود و از توليدات كم ارزشتر مي كاهد اما از 
سوي ديگر مي تواند موجب تضعيف عدالت و حقوق برخي از بهره برداران 
و همينطور فشار بيش��تر بر منابع آب شود. مركز پژوهش هاي مجلس در 
برآورد نهايي خود مي نويسد؛ نمي توان از غيركارا بودن مصرف آب در بخش 
كشاورزي اين نتيجه را گرفت كه بازار آب راهكاري براي حل بحران خواهد 
بود، بلكه مسير سومي را مي توان پيشنهاد داد كه با متشكل كردن جامعه و 
ارتقاي انسجام بين دولت و مردم، مسير بهره برداري از منابع آب را به مرور 

زمان پايدار و كارا مي سازد. 

تحليل



پرونده8يادداشت

اقتصاد ايران در سال 98 و چشم انداز 99

چالش هاي متفاوت از تحريم 
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |

اقتصاد ايران در س��ال 98 و ادامه آن در سال 99، تنها با 
مشكالت ساختاري مانند وابس��تگي به خام فروشي و 
نوسان درآمد نفت و اقتصاد دولتي و رانتي و نبود نهادهاي 
الزم براي توسعه، قرار گرفتن در مسير توسعه نيافتگي و 
پس افتادگي هاي مختلف طي 60 سال اخير مواجه نبوده 
و عالوه بر ابرچالش هاي آب، محيط زيست، خشكسالي، 
بيكاري، ركود تورمي و... كه در چهار دهه اخير تشديد 
شده است، اكنون عالوه بر مقابله با مشكالت تحريم كه 
در س��ال هاي 1390 تا 1398 در دو مرحله ايجاد شده، 
با نوعي از مش��كالت جديد حاصل از تشديد مشكالت 
ساختاري، ابرچالش ها، بحران ناكارآمدي، سوء مديريت 
مواجه شده و در نتيجه در مسير بحران زايي با مشكالتي 
مانند تنش در روابط خارجي، قرار گرفتن در ليست گروه 
اقدام مالي FATF، اتفاقاتي مانند شيوع ويروس كرونا در 
انتهاي سال 98 قرار گرفته و برخي اين پرسش را مطرح 
كرده اند كه با توجه به مش��كالت ايجاد شده در يكي دو 
سال اخير، بحران يا مشكالت بعدي و آثار آن بر اقتصاد 
ايران چه خواهد بود و شاخص هاي كالن اقتصاد تا چه 

حد تاثيرپذير خواهد بود. 
براين اساس در بررسي شاخص هاي كالن اقتصاد و آمار 
و اعداد رشد و تورم و بيكاري، ابرچالش هاي ايجاد شده 
در چند دهه اخير، و رش��د هزينه هاي مبادله حاصل از 
تحري��م، بايد به عوام��ل داخلي و خارجي، ش��وك ها و 
تحوالت غيرقابل پيش بيني، س��وء مديري��ت و تداوم 
اقتصاد دولتي و رانتي، عوامل ايجاد فساد مالي، و بازيگران 
اجتماعي، سياس��ي و اقتصادي و... نيز توجه ش��ود و به 
اين پرس��ش پاس��خ دهيم كه در مسير توسعه هستيم 
يا در مس��ير برعكس حركت مي كنيم؟ در حال توسعه 
هستيم يا در مسير عقب افتادگي و پس افتادگي گام بر 
مي داريم؟ همچنين سرعت حركت ما در مسير توسعه 

يا توسعه نيافتگي چقدر است؟ 
مدارهاي توسعه نيافتگي كدام هستند؟ بازيگران اصلي 
و تصميم گيران و مديري��ت كالن اقتصاد چگونه عمل 
مي كند و مي��زان تفاهم نهادهاي مختلف قدرت چقدر 
اس��ت. اثر تصميم گيري و رفت��ار قدرت هاي خارجي 
و منطقه اي تا چه حد اس��ت و اثر شوك هاي خارجي و 
عوامل ناشناخته تا چه حد موثر است وچگونه بايد با آن 
مقابله كرد. ظرفيت موجود كشور براي مقابله با مشكالت 
داخلي، سوء مديريت ها، تحوالت جهاني ومنطقه اي و 

شوك هاي احتمالي، ابرچالش ها چقدر است؟
مس��ائل منطق��ه اي، رواب��ط خارجي، نظ��م جهاني، 
بحران هاي جهاني مانند كرونا و... تا چه حد موثر است 
و براي بهبود وضعيت ايران در بازار نفت و مواد معدني، 

تجارت و... چه بايد كرد؟
به عب��ارت ديگر، نمي توان تنها با اتكا به آمار يكس��ري 
از ش��اخص ها، تصميمات دولت، استراتژي اقتصادي، 
آزادسازي يا محدود سازي قيمت ها و رفتارها، پيش بيني 
دقيقي در مورد ميزان رفاه، كاهش مش��كالت، رضايت 
مردم، ارايه داد و قبل از پرداختن به اين شاخص ها از نگاه 
اقتصادي، بايد برآورد نسبي در مورد مسير حركت توسعه 
و تحوالت اجتماعي، سياسي، فرهنگي، روابط خارجي 
يا مسير توسعه نيافتگي و شوك ها و رويدادهاي آن ارايه 
داد.  برخي صاحب نظران حقوق اقتصادي در اين زمينه 
مي گويند كه در بررس��ي عملكرد اقتصاد ايران، بايد به 
عوامل سبب س��از و مسبب مشكالت اقتصادي بيش از 
تحريم توجه داشت زيرا اگرچه بخشي از مشكالت حاصل 
از تحريم به عنوان مباشر است اما بخش ديگري حاصل 
از اسباب و عللي است كه موثر تر از تحريم در برخي موارد 
عمل مي كند و مثال باعث قرار گرفتن نام ايران در ليست 
FATF مي ش��ود. به عبارت ديگر، سبب اقوي از مباشر 
مي شود و روي تصميم گيري ها و سياست ها و عملكرد 

اقتصاد اثر مي گذارد. 
در اين راس��تا، اقتصاد ايران در پايان سال 1398 عالوه 
بر بحران هاي شناخته شده ساختاري خود مانند ركود 
تورمي باال، ابرچالش هاي بيكاري و تورم، رشد اقتصادي 
و سرمايه گذاري منفي، مشكالت محيط زيستي، آب، 
حوادث طبيعي س��يل و زلزله، بافت هندسي نامناسب 
شهري، حمل ونقل، اقتصاد دولتي، رانتي، عوامل فساد 
مالي، و همچنين مش��كالت حاصل از تحريم دو سال 
اخير مانند نوسان نرخ ارز، رشد هزينه مبادله، مشكالت 
كانال هاي مالي، افزايش هزينه هاي واردات و مش��كل 
صادرات نف��ت و... با ابعاد تازه اي از عوامل ناش��ناخته و 
اخالل و خالف قاعده هاي موثر بر شاخص هاي اقتصادي 

مواجه شد.
برخي تحوالت و رويدادهاي داخلي و خارجي كه حاصل 
از توسعه نيافتگي و دور شدن كشور از مسير توسعه است 
نيز مش��كالت و ابرچالش هاي اقتصاد را تشديد كرده و 
مشكالتي مانند افزايش قيمت بنزين و تحوالت آبان 98، 
درگيري با امريكا در عراق، ترور شهيد سليماني، حادثه 
هواپيماي اوكرايني، قرار گرفتن كشور در ليست سياه 
FATF، به دليل عدم تصويب كنوانسيون هاي مبارزه با 
تروريسم ماليCFT و جرايم سازمان يافته پالرمو و شيوع 
ويروس كرونا و مشكالت آن، همگي عوامل اجتماعي، 
سياس��ي داخلي و روابط خارجي هس��تند كه عالوه بر 
تحريم ها، مشكالت پيچيده بيشتري را ايجاد كرده و روي 

شاخص هاي اقتصادي اثرگذار بوده است. 
 از جمله ويروس بي اعتم��ادي عمومي كه از زبان آقاي 
روحاني رييس جمهور مطرح ش��ده نيز باعث شده كه 
رفتار مصرفي و س��رمايه گذاري مردم و عملكرد فعاالن 
اقتصادي نيز تحت تاثير قرار گيرد و اين تحوالت غيرقابل 
پيش بيني روي ش��اخص هاي اقتصادي، كاهش رشد 
اقتصادي و توليد، افزايش تورم، نوس��ان بازارها در سال 
آينده نيز اثرگذار خواهد ب��ود.  به عبارت ديگر، اقتصاد 
ايران تنها با مش��كالت تحريم و كاه��ش درآمد نفت و 
گران شدن قيمت ها و هزينه هاي مبادله و پنهان تحريم 
مواجه نيست، بلكه ابرچالش هاي ساختاري و همچنين 
سوء مديريت ها و آثار توسعه نيافتگي كشور و دور شدن 
از مسير توسعه، عمال هزينه هاي سنگين تري را ايجاد 

مي كند.  در نتيجه براي تحليل و ارزيابي عملكرد اقتصاد 
در سال 98 و چش��م انداز آن بر سال 99، تنها نمي توان 
روي شاخص هاي كالن اقتصاد از جمله تورم، بيكاري، 
رش��د اقتصاد وس��رمايه گذاري، قدرت خري��د مردم، 
نقدينگي و خلق پول و چاپ پول، ماليات و در آمد نفت 
و كس��ري بودجه و... متمركز شد. بلكه بايد اثر شوك ها 
و حوادث غيرقابل پيش  بيني مانند ويروس كرونا، ابعاد 
شيوع بر اقتصاد جهان و اثر آن با تاخير چندماهه بر اقتصاد 
اي��ران را نيز مورد توجه قرار داد. به اين موارد، بايد نوعي 
نااميدي از بهبود اقتصاد كشور به داليل متعدد داخلي 
و خارجي را اضافه كرد كه دچار سوء مديريت گسترده 
و نبود توافق بين گروه هاي سياس��ي و اجتماعي براي 
عبور از ابرچالش هاي اقتصاد كشور و به خصوص مقابله با 

بحران زايي مستمر است. 
همچني��ن بايد تح��والت جهاني مانند كاهش رش��د 
اقتصادي جهان، رشد هزينه ها و كاهش جذابيت بورس 
و سهام و توليد درجهان، انتخابات امريكا و پيروزي بايدن 
معاون اوباما در انتخابات داخلي دموكرات ها و احتمال 
معرفي بايدن به عنوان رقيب شدن ترامپ در انتخابات 
سال 99 و تحوالت غير قابل پيش بيني سال 99 جهان 
براي ايران را نيز اضافه ك��رد و از جمله كانال هاي مالي 
اينستكس اروپا و كانال مالي سوييس براي دارو و غذا و 
كمك انسان دوستانه به ايران، و چگونگي روند غني سازي 
و خ��روج ايران از برج��ام و مكانيزم ماش��ه و... مي تواند 

خوش بيني هايي را نيز به همراه داشته باشد.
ب��ه عقيده برخي صاحب نظ��ران، اقتصاد اي��ران دچار 
دورهاي توسعه نيافتگي و جدا ش��دن از مسير توسعه 
و در نتيجه اضمحالل س��اختاري است و براين اساس، 
نمي توان باور كرد كه س��ال 1398 سال سختي بوده و 
س��ال 99 از دوران سخت عبور مي كنيم و توليد داخلي 
با گشايش هايي مواجه مي شود و.... زيرا مشكل اقتصاد 
ايران تنها تحريم هاي امريكا نيست كه با دور زدن تحريم 
و كاهش وابس��تگي به نفت و رشد صادرات غيرنفتي و 

گشايش در توليد داخلي رفع شود. 
مش��كل اقتصاد اي��ران ق��رار گرفتن در مس��ير زايش 
بحران هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي است 
كه به شكل هاي مختلف، مانند سه برابر شدن يك باره 
نرخ بنزين در آبان 98، ترور ش��هيد سليماني، حمله به 
پايگاه امريكا در بغداد، ماجراي هواپيماي اوكرايني، قرار 
گرفتن در ليست سياه FATF، تهديد اروپا به فعال سازي 
مكانيزم ماشه و تحريم هاي احتمالي، ارتباط با چين در 
دوران شيوع ويروس و انتقال آن به قم و شهرهاي ديگر، 
انتش��ار اخبار ش��روع بحران كرونا همزمان با انتخابات 
مجلس و گس��ترش آن از قم به شهرهاي ديگر شمالي 
و تهران، ويروس بي اعتم��ادي و ترس كه آقاي روحاني 
رييس جمهور نيز به آن اشاره كرد و... ادامه دارد و عده اي 

اين پرسش را مطرح كرده اند كه بحران بعدي چيست؟
 و قرار است كه بعد از كرونا چه مشكلي ايجاد شود. 

رستوران ها و هتل و اقامت گاه شهرها تمام تورها و سفرها 
و اقامت ها را تعطيل كرده اند و كسب وكارهايشان كساد 
است و س��ال آينده نيز در ارديبهشت، ماه رمضان را در 

پيش دارند. 
در بازار ش��ب عيد نوروز، كه خيلي از كس��ب وكار ها و 
فعاالن بازار دلش��ان به ش��ب عيد خوش است تا درآمد 
داشته باشند و طلب ها را وصول كنند و بدهي ها را بدهند، 
عمال ركود و تعطيلي و خيابان هاي خالي از مش��تريان 

مشاهده مي شود. 

  كانال هاي مالي بخش خصوصي
اين نمونه ها نش��ان مي دهد كه مشكالت اقتصاد ايران 
 نه تنه��ا از ناحيه تحريم هاي اقتصادي در س��ه س��ال

 99- 1397 گس��ترش يافته، بلكه از ناحيه بحران هاي 
حاصل از سوء مديريت بخش هاي مختلف حاكميتي، 
مشكالت اجتماعي و سياسي و فرهنگي، و خروج اقتصاد 
از مسير توسعه نيز گسترش يافته است. قرارگرفتن در 
ليس��ت FATF و عدم تصويب كنوانسيون هاي مبارزه 
با تامين مالي تروريس��م CFT و جرايم س��ازمان يافته 
پالرمو، به نوعي خود تحريمي ارزيابي شده كه مي تواند 
كانال هاي مالي بخش خصوصي را تنگ تر كند. هر چند 
كه دولت راهكارهاي دور زدن تحريم ها و كانال هاي ديگر 
را ايجاد كرده اما حداقل براي بخش خصوصي و تجاري 
كشور، كانال هاي بانكي اهميت زيادي دارد و اين تحوالت، 
مشكالت بخش خصوصي در انتقال پول وكانال هاي مالي 
و بانكي را افزايش مي دهد.   به قول يكي از صاحب نظران، 

وقتي همه چيز از واردات كاال تا پيمانكاران را ساخت چين 
تعريف مي كنيم، طبيعي است كه ويروس و گرفتاري ها 

نيز بايد ساخت چين باشد. 

  كنترل نقدينگي در هدف گرفتن بازارها
از آنجا كه كاهش درآمد صادراتي نفت به دليل تحريم ها، 
كاهش رش��د اقتص��ادي و توليد وماليات ه��ا به دليل 
بحران هاي قبلي و همچنين ش��يوع وي��روس كرونا بر 
فعاليت هاي اقتصادي، گردشگري، مسافرت ها وحمل 
و نق��ل و... ادامه دارد و وضعيت بودجه س��ال 99 دولت 
و كسري بودجه در وضعيت نامش��خصي قرار دارد، در 
نتيجه از يك سو كاهش درآمدها و از سوي ديگر، افزايش 
هزينه ها و خسارت ها و نياز به تزريق بيشتر نقدينگي عمال 

بازارهاي مختلف را تحت تاثير قرار مي دهد. 
يكي از نگراني ها رشد قابل توجه و كم سابقه شاخص هاي 
بورس در سال 98 است كه به دليل كنترل شديد بازار ارز 
و طال و سكه، ركود بخش مسكن و... عمال بخش عمده اي 
از رش��د باالي 28 درصدي نقدينگي در يكس��ال اخير 
جذب خريد وفروش س��هام در بازار سرمايه شده است. 
عده اي از ابتداي س��ال 98 اعالم كردند كه امسال سال 
سودآوري بورس است. زيرا رشد ارز و سكه و طال و خودرو 
و مس��كن به اندازه كافي افزايش داشته و ظرفيت آن پر 
شده است و لذا بايد بازار ديگري براي جذب نقدينگي و 
كسب سود و متناسب سازي شاخص ها و قيمت ها مورد 
توجه قرار گيرد و طبيعي اس��ت كه متاثر از تحريم هاي 
اقتصادي در دو س��ال اخير و رش��د هزينه هاي مبادله، 
ش��اخص هايي مانند ارز و سكه و طال و خودرو و مسكن 
و س��اير دارايي ها رش��د كرده و تنها سهام و بورس باقي 
مانده بود كه متناسب با رشد ارز و قيمت كاالها و ملك 
و دارايي، بايد رشد مي كرد.  هر چند كه رشد اقتصادي 
منفي بوده و رشد سرمايه گذاري و قدرت خريد و سطح 
تقاضا و مصرف منفي بوده است اما به دليل رشد قيمت 
ملك و زمين و دارايي، موجودي انبار، ماش��ين آالت و... 
طبيعي اس��ت كه انتظار مي رود شاخص قيمت سهام 
برخي ش��ركت ها از جمله پتروشيمي ها و شركت هاي 

صنعتي ديگر افزايش يابد. 
البته به دليل گران شدن كاالهاي وارداتي، افزايش قيمت 
ارز و كاهش شديد واردات برخي كاالها به دليل تحريم، 
كاالهاي مشابه خارجي مورد توجه قرار گرفت و فروش 
و سود و درآمد اين شركت ها باال رفت و در نتيجه قيمت 
سهام آنها نيز باال رفت و اين بخش از سهام به دليل رشد 

توليد و فروش و تقاضا بوده است. 
اما بخش ديگري از شركت ها به دليل افزايش قيمت ارز، 
افزايش ارزش موجودي انبار و ماش��ين آالت، افزايش 
قيمت كاالهاي صادراتي آنها، با افزايش درآمد از محل 
صادرات به كشورهاي همسايه و منطقه مواجه شدند و 
سودآور شدند و در نتيجه رشد سهام حاصل از صادرات 

غير نفتي نيز حاصل شد. 
اما مجموعه افزايش توليد داخلي و رش��د ريالي درآمد 
صادرات غير نفتي برخي شركت ها، به اندازه اي نبوده كه 
قيمت سهام و ارزش كل بازار را تا اين اندازه باال ببرد. به 
نظر مي رسد كه بازار رشد هيجاني و حباب گونه داشته 
و همين موضوع باعث نگراني مس��ووالن و كارشناسان 

بورس شده است. 
البته دولت و برخي مسووالن دولتي و كارشناسان از اين 
موضوع استقبال مي كنند زيرا اگر نقدينگي جذب بازار 
سرمايه نش��ود، قطعا به سمت ارز و سكه و طال و خودرو 

و مس��كن و مواد غذايي ومايحتاج مردم هدايت شده و 
موج جديد تورم��ي ايجاد مي كند كه قادر به كنترل آن 

نخواهند بود. 
عوامل بنيادي رش��د تورم به دليل رش��د 28 درصدي 
نقدينگي، هزينه سنگين باالي 200 هزار ميليارد تومان 
پرداخت س��ود بانكي براي حفظ پول در بانك ها، وجود 
دارد و افزايش روزانه 1400 ميليارد تومان به نقدينگي 
و س��پرده ها عامل عمده اي براي رشد قيمت هاست. اما 
برخي كارشناس��ان ترجيح مي دهند كه اين نقدينگي 
جذب بورس ش��ود و جذب ارز و كاالهاي مصرفي مردم 
نشود.  در چنين شرايطي، هيات مديره سازمان بورس و 
اوراق بهادار، دامنه نوسان در تمامي نمادهاي معامالتي 
بازار س��رمايه را از روز شنبه 17 اس��فندماه 1398 به 2 
درصد كاهش داد. اما قبل از اجرايي شدن اين مصوبه، به 
نحوي كه هنوز 48 ساعت از صدور اين اعالميه نگذشته 

بود، اين مصوبه توسط وزير اقتصاد لغو شد. 
وزير اقتصاد به دليل لزوم مديريت و تعادل بازارهاي مالي 
كشور، اين مصوبه را منتفي اعالم و تاكيد كرد دامنه نوسان 
در بورس و فرابورس به روال عادي بازگردد. در ادامه نيز 
ش��ركت بورس و اوراق بهادار ضمن تاييد عدم تغيير در 
دامنه نوس��ان اعالم كرد كه تصميم قبلي هيات مديره 
سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر كاهش دامنه نوسان 
با توجه به رشد قريب به 190 هزار واحدي شاخص بورس 
طي دو ماه اخير صورت پذيرفته اس��ت كه به نظر تماما 
چنين رشدي با عوامل بنيادي اقتصاد همخواني ندارد 
و لذا ضرورت دارد سرمايه گذاران و فعاالن بازار سرمايه 
در س��رمايه گذاري هاي خود احتي��اط الزم را به عمل 
آورند. رييس كل بانك مركزي نيز پيرو اين موضع گيري 
وزيراقتصاد از آن حمايت كرد و توضيح داد كه اين موضوع 
به خاطر اثر نقدينگي بر بازار ارز نيست بلكه الزم است كه 
اينگونه تصميمات با حضور س��اير مسووالن اقتصادي 

كشور و در يك برنامه جامع تر تصويب شود. 
اين نكته نش��ان مي دهد كه وزير اقتص��اد و رييس كل 
بانك مركزي اگرچه منكر نگراني خود در مورد اثر خروج 
نقدينگي موجود در ب��ورس، بر ارز و س��اير دارايي ها و 
قيمت ها در بازارهاي مختلف شده اند اما واقعيت اين است 
كه دولت نگران رشد سرسام آور نقدينگي و سپرده هاي 

بانكي است.
بديهي اس��ت اخبار فوق، س��واالت متع��دد و ابهامات 
دوچندان��ي را براي همه كارشناس��ان و فعاالن مطرح 
ساخته اس��ت كه بازارها به كدام س��مت و سو خواهند 
رفت؟ واقعيت اين اس��ت كه به قول فعاالن ب��ازار ارز و 
كارشناساني مانند حسين عبده تبريزي، فنر نرخ ارز را تا 

مدتي مي توان مهار كرد. 
برخي كارشناسان بازار ارز و ملك و خودرو گفته اند كه 
ركود موجود در بازار در نتيجه افزايش قيمت ها و كنترل 
برخي قيمت ها تا حدي قابل كنترل است و كنترل هاي 
ش��ديد بانك مركزي، تقاضاي ارز، واردات كاال، ارتباط 
دادن ص��ادرات به واردات و بازار ارز و صادرات به ش��رط 
عرضه ارز به بازار تا جايي مي تواند راهگشا باشد و اگر عامل 
اصلي يعني نقدينگي كنترل نش��ود باعث رشد شديد 
قيمت ها خواهد ش��د و در عين حال ركود شديدتري با 

تورم باال را به همراه خواهد داشت. 
به عبارت ديگر، ركود تورمي شديد تر خواهد شد و اقتصاد 
ايران با بحران گراني، نبود درآمد، كاهش مصرف و قدرت 
خريد مردم، ركود خريد و فروش با قيمت هاي باال همراه 
خواهد بود.  در عين حال، مشكالتي مانند تحريم هاي دو 

سال اخير، نوسان قيمت ها و بازارها، رشد قيمت بنزين 
در آبان، هواپيماي اوكرايني، ويروس كرونا و بس��ياري 
موضوعات پيرامون اين تح��والت، جذابيت زندگي در 
شهرها را نيز كاهش داده و قيمت هاي باال عمال با تقاضاي 
كم مواجه اس��ت و ركود خريد و فروش همراه با رش��د 
قيمت ها ادامه دارد.  مباني علم اقتصاد و علوم اجتماعي در 
اين زمينه تذكر مي دهد كه در دوره هايي از مسير توسعه 
نيافتگي، پس افتادگي اقتصاد و خروج از مسير توسعه، 
كش��ورها به رشد مس��تمر بحران ها و مشكالت مواجه 
مي شوند. به شكلي كه خبر يك رويداد و تحول تنها براي 
چند روز ذهن مخاطبان، شبكه هاي اجتماعي، رسانه ها 
و مردم را به خود جلب مي كند و هنوز خبر قبلي تجزيه 
و تحليل نشده، خبر ديگري از راه مي رسد. در سال هاي 
97 و 98، با وجود آنكه دولت و بانك مركزي سعي كرد با 
كاهش سقف تراكنش ها، جمع آوري چك هاي تضميني، 
كنترل هاي بازار ارز و صرافي ها، واردات و... عمال نرخ ارز 
را كنترل كند و نرخ دالر پيش خور شده در سال 97 كه 
از 5 هزار تا 15 هزار تومان باال رفته بود را مهار كند. اما در 
عين حال اخبار اجتماعي و سياسي و اقتصادي ديگري 
مطرح شد كه از دستگيري زم مدير يك شبكه اجتماعي 
تا نرخ بنزين در آبان و تحوالت آن، ترور شهيد سليماني، 
حمله ب��ه پايگاه امريكا در ع��راق، هوايپماي اوكرايني، 
ويروس كرونا، اخبار پش��ت سر هم ذهن مخاطبان را به 
خود جلب كرده و اين پرسش را مطرح مي كنند كه خبر 
بعدي چيست و اقتصاد با چه روندي در سال 99 مواجه 
مي شود و براي مقابله با دوره بحران زايي اقتصاد اجتماعي 

ايران چه بايد كرد؟
پاس��خ به اين پرس��ش از نظر صاحب نظران توس��عه، 
بازگشت به مسير توسعه و تقويت نهادهاي دموكراسي، 
كاهش تنش در روابط بين المللي، قوه قضاييه مستقل 
و ارزان و دس��ترس، رسانه ها و احزاب مستقل و كارآمد، 
تقويت نهادهاي مدني، شايسته س��االري در مديريت 
و... است تا از منابع كش��ور كه 7 درصد منابع دنيا براي 
يك درصد جمعيت جهان است در مسير رفاه و رضايت 
شهروندان استفاده شده و از رويش بحران ها جلوگيري 
كن��د و در عين حال با بحران هاي موجود مقابله كرده و 

بتواند مسير توسعه را با سرعت بيشتري هموار سازد. 
 

  چشم انداز شاخص هاي اقتصادي براي سال 99 
ش��اخص هاي اقتصادي در سال هاي 96 تا 98 مي تواند 

تاحدودي چشم انداز اقتصاد سال 99 را روشن سازد. 

  رشد اقتصادي 
با توجه به رش��د منفي اقتصاد در س��ال هاي 97 و 98 و 
همچنين شيوع ويروس كرونا كه باعث تعطيلي و كاهش 
توليد بسياري از كسب وكارها شده و تا ارديبهشت 99 
ادام��ه دارد و در نتيجه روي درآم��د مالياتي دولت كه 
تكيه گاه اصلي درآمد دولت محسوب مي شود اثر منفي 
خواهد داش��ت، برآورد مي شود كه رشد اقتصادي سال 
99 نيز منفي ش��ده و همراه با تورم باال حاصل از رش��د 
28 درصدي نقدينگي سال 98 باشد كه عمال مشكالت 
معيشتي، مصرف، قدرت خريد، سطح تقاضا و در نتيجه 
رشد منفي س��رمايه گذاري و توليد و اقتصاد را به همراه 

خواهد داشت. 
 برآورد صندوق بين المللي پول، از كاهش 4.8 درصدي 
توليد ناخالص داخلي در سال 97 و پيش بيني كاهش 
9.5 درصدي در سال جاري، به اين معناست كه توليد 
ناخالص داخلي نسبت به سال 96 و قبل از تحريم هاي 
امريكا، در سال 97 ابتدا به 95.2 درصد سال 96 رسيده 
و در سال 98 نيز طبق پيش بيني حدود 9.5 درصد ديگر 
منفي خواهد بود كه روي هم در اين دو سال 1397-98 
توليد ناخالص داخل��ي 14 درصد كاهش يافته و به 86 
درصد توليد ناخالص داخلي در 96 خواهد رسيد. يعني 
وضعيت توليد ناخالص داخلي س��ال 98 به ميزان 86 

درصد سال 96 خواهد بود. 
به عبارت ديگر، رقم توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت 
سال 1390 از رقم 5854 هزار ميليارد ريال در سال 92 
به 6941 هزار ميليارد ريال درس��ال 96 رسيده و رشد 
اقتصادي در س��ال هاي 92 تا 96 به ترتيب 0.3-، 3.2، 

1.6-، 12.5 و 3.7 درصد بوده است.

  ارز 
واقعيت اين اس��ت كه طبق اعالم بانك مركزي، حتي 
در بازار ارز كه قيمت ها مهار شده، ميانگين رشد هزينه 
تامين ارز در هفت ماه اول س��ال 98 نسبت به هفت ماه 
اول سال 97 بيش از 31 درصد، قيمت سكه بيش از 42 
درصد رش��د كرده است. اين آمارها نشان مي دهد كه با 
وجود كاهش نوسان هاي نرخ سكه و دالر و يورو در بازار 
ارز و سكه در سال 98 نسبت به نوسان هاي زياد سال 97، 
كه از 5 هزار تا 19 هزار تومان را در سال 97 شاهد بوديم، 
ميانگين قيمت ها در سال 98 باالتر از ميانگين قيمت ها 
در هفت ماه اول سال 97 بوده و فشار هزينه اي و تامين 
دالر و يورو و خريد سكه معادل 26 تا 42 درصد نسبت به 
سال قبل باالتر بوده است. يعني هزينه ها فشار بيشتري 

را به اقتصاد و معيشت مردم وارد كرده است. 
از س��وي ديگر، تحت فش��ار نقدينگي، فنر ارز در حال 
پريدن اس��ت و رش��د قيمت آن از باالي 11 هزار تا 15 
هزار تومان درچند ماه اخير نيز نش��ان مي دهد كه نرخ 
دالر نيز تمايل به رشد دارد و تحت تاثير رشد نقدينگي و 
ساير شاخص هاي اقتصادي رو به افزايش خواهد داشت 
و هرچند كه بانك مركزي تالش دارد كنترل بيشتري 
داشته باشد اما در عين حال نمي توان انتظار داشت كه 
قيمت ارز در سطح فعلي تثبيت شود. البته كاهش مصرف 
و تقاضا به دليل شيوع ويروس كرونا مي تواند تاحدودي 
روي ثبات نرخ اثر گذار باش��د ولي برخي كارشناس��ان 
معتقدند كه شيوع كرونا در منطقه، باعث كاهش صادرات 
غيرنفتي شده و اين موضوع مي تواند روي درآمد و عرضه 
ارز صادراتي اثرگذاش��ته و در نتيجه تمايل بازار به رشد 

نرخ ارز را موجب شود.
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شرط سياست انبساط پولي 
براي توليد و ركود

محبوبه  داودي| 
صرف مشاهده منفي ش��دن نرخ رشد توليد، نبايد 
برچسب ركود به شرايط اقتصاد زده شود و سريعا با 
استفاده از برخي مباحث ابتدايي اقتصاد سياست هاي 
پولي و مالي انبساطي پيشنهاد شود.  يكي از مهم ترين 
بحث هاي پيرامون بودجه 1399 بين كارشناسان، 
كه طي ش��رايط تحريم همواره موضوعيت داشته، 
مساله واكنش بودجه به شرايط اقتصادي است. به 
عبارت ديگر مساله اين است كه آيا بايد شرايط فعلي 
در چارچوب ركود و رونق اقتصادي تحليل شود و لذا 
سياست هاي پولي و مالي به عنوان يك راه حل پذيرفته 
شده در اقتصاد پيشنهاد شود يا بايد در چارچوب افت 
روند بلندمدت توليد به دليل عوامل موثر بر توليد و 
به عبارت دقيق تر شوك دايمي به بهره وري تحليل 
شود كه در اين صورت راه حل را بايد در ميان مباحث 
مربوط به رف��ع موانع عرضه و عوامل موثر بر رش��د 
بهره وري جست وجو كرد و چنانچه چنين باشد اتفاقا 
بايد از نوسان هاي ناشي از سياست هاي پولي و مالي 
اجتناب كرد. برخي كارشناسان معتقدند كه پاسخ 
قطعي اقتصاد به ركود فعلي، افزايش مخارج دولت در 
قالب سياست هاي مالي انبساطي است. پيشنهاد آنها 
اين است كه با وجود افت درآمدهاي دولت به ويژه از 
ناحيه درآمدهاي نفتي، براي تحريك اقتصاد جهت 
خروج از ركود، همراه ب��ا كاهش ماليات ها، مخارج 
دولت افزايش يابد و اين مخارج از محل انتشار اوراق 
تامين مالي شود، و به اين صورت با سياست هاي مالي 
انبساطي به ركود فعلي واكنش داده شود. از چند منظر 
اين پيشنهاد را مي توان نقد كرد؛ اول؛ از منظر لزوم 
انبساطي بودن مخارج دولت، دوم؛ از منظر پايداري 
بدهي  هاي دولت، س��وم؛ از منظ��ر وضعيت و نقش 
ماليات ها كه در اين نوشتار تمركز بر مورد اول است. از 
آنجا كه اين پيشنهاد بر اساس گزاره هايي از علم اقتصاد 
مطرح شده است، الزم است كمي عميق تر به موضوع 
بپردازيم. اول توجه كنيم كه مسير علم اقتصاد بسيار 
متاثر از مسائل پيش روي اقتصاد امريكا بوده است، چرا 
كه طي عمر حدود 90 ساله اقتصاد كالن، امريكا مهد 
اقتصاددانان بزرگ و ايده هاي اصلي اقتصاد بوده است.   
مسير توليد ناخالص داخلي براي اقتصاد امريكا بسيار 
هموار است و تغيير روندهاي پي در پي در مسير توليد 
ناخالص داخلي براي اقتصاد امريكا به چشم نمي خورد 
كه اين بدان معناست كه اقتصاد امريكا به مراتب كمتر 
از اقتصاد ايران در معرض شوك هاي دايمي كه روند 
توليد را تحت تاثير قرار مي دهند قرار داشته است. بر 
اين اساس است كه در كتاب هاي غيرسطح پيشرفته 
اقتصاد، تمركز زيادي بر سياست هاي پولي و مالي 
است كه تحت شرايطي اهميت دارد كه شوك دايمي 
به اقتصاد وارد نش��ده است كه در نتيجه روند توليد 
تغيير نكرده و توليد به داليلي كه عمدتا گره خورده با 
افت تقاضا در اقتصاد است، موقتا از روند بلندمدت خود 
خارج شده است. در اقتصادي كه همواره مسير باثباتي 
را طي كرده، نرخ رشد مثبت و منفي توليد مي تواند به 
سادگي نشانگر رونق و ركود باشد، و بنابراين با مشاهده 
منفي ش��دن نرخ رشد همگام با كاهش تورم، بحث 
سياست هاي پولي و مالي انبساطي مطرح شود. اما 
در ايران همواره شوك هاي زياد و نسبتا ماندگاري به 
اقتصاد وارد شده كه روند توليد بارها تغيير مسير داده 
است. لذا در بسياري از زمان ها نرخ رشد منفي توليد با 
افزايش تورم همراه شده )ركود تورمي( كه نشانگر اين 
بوده كه افت توليد نه از جنس ركود بلكه از جنس افت 
روند بلندمدت اقتصاد بوده است. ركودي كه راه حل 
اقتصاد براي آن سياست هاي پولي و مالي انبساطي 
است، شرايطي است كه سطح تقاضا از عرضه كمتر 
است كه با كاهش تورم همراه مي شود و سياست هاي 
پولي و مالي مي توانند با تحريك تقاضا به برگشت به 
روند بلندمدت كمك كنند. ولي وقتي اقتصاد با افت 
روند مواجه است، ممكن است تقاضا نسبت به عرضه 
فزوني يابد كه انعكاس آن در افزايش تورم خواهد بود و 
در چنين شرايطي سياست هاي پولي و مالي انبساطي 
نه تنها كمكي به حل مشكل نمي كنند بلكه با ريختن 
نفت در آتش تقاضايي كه تا همينجا نيز از سطح عرضه 
فراتر رفته، منجر به وخيم تر شدن اوضاع مي شوند. اگر 
چه بايد توجه كرد كه يكي از مهم ترين داليل وجود 
همين شوك هاي زياد و ماندگار در روند توليد در ايران، 
عدم اتخاذ سياست هاي ضدچرخه اي است. به طوري 
كه هر بار ش��وك هاي نفتي با سياست هاي موافق 
چرخه اي، تبديل به شوك هاي ماندگاري بر توليد 
شده اند. بنابراين شكي در اين نيست كه بسياري از 
شوك هاي برونزاي وارده به اقتصاد بايد با سياست هاي 
ضدچرخه اي پاسخ داده شوند. اما اين واكنش ها چه 
زماني موضوعيت دارند؟ فرض كنيد كه توليد نفت 
موقتا كاهش يابد. با كاهش منابع ورودي به اقتصاد، 
تقاضاي كل شروع به كاهش مي كند و فعاليت هاي 
اقتصادي وارد ركود مي ش��وند و ت��ورم نيز كاهش 
مي يابد. تحت چنين شرايطي مشروط به اينكه دولت 
وابستگي ساالنه به درآمدهاي نفتي ندارد و صندوقي 
جهت هموارسازي مخارج خود در اختيار دارد، بايد 
مخارج خود را از منبع صندوق افزايش دهد تا با ركود 
موقتي حاصل از كاهش منابع ورودي حاصل از نفت، 
مقابله كند. اين همان سياست ضدچرخه اي )در اينجا 
انبساطي( است كه اصوال در واكنش به افت تقاضا در 

اقتصاد است.
 اما شرايطي را در نظر بگيريم كه بخش عرضه اقتصاد 
متاثر از پديده اي مانند تحريم باشد، كه در آن عرضه 
تمايل به افزايش دارد اما ام��كان افزايش ندارد، و از 
طرف ديگر تقاضا هم در اقتصاد باالست، در چنين 
شرايطي تورم ش��روع به افزايش مي كند. كاري كه 
دولت در اينجا بايد انجام دهد رفع موانع توليد است 
نه تحريك سمت تقاضا با سياست هاي پولي و مالي 
انبساطي. بنابراين نبايد صرف مشاهده منفي شدن 
نرخ رشد توليد، برچسب ركود به شرايط اقتصاد زده 
شود و سريعا با استفاده از برخي مباحث ابتدايي اقتصاد 
سياست هاي پولي و مالي انبساطي پيشنهاد شود؛ 
بلكه بايد موشكافانه ماهيت اين افت توليد بررسي 
شود، كه آيا ناشي از موانع سمت عرضه است يا  تقاضا.

درصد رشد يكساله رقم )ميليارد تومان(شاخص

35832 هزار ميليارد تومانبدهي دولت به سيستم بانكي 

88101 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به بانك مركزي 

25-111بدهي بانك ها به بانك مركزي 

226228نقدينگي 

17114مطالبات معوق 

247127مانده سپرده بانكي 

174023مانده تسهيالت بانكي 
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اخبار كالن 9 پرونده

فرصت سازي كرونا براي اصالح ساختارهاي اقتصادي

راهكار اقتصاددانان براي كاهش ضربات اقتصادي كرونا به كسب و كارها
تعدادي از اقتصاددان��ان راهكارهاي خود براي كاهش 
مشكالت كسب و كارهايي كه در پي شيوع كرونا، با ركود 
مواجه شده اند، به دولت و ستاد مقابله با كرونا ارايه كردند. 
گروهي از اس��تادان و پژوهش��گران اقتصاد با توجه به 
مس��ووليت اجتماعي خود، براي كاهش انتشار كرونا و 
تسكين زيان هاي اقتصادي ناشي از آن، طي يادداشتي 
مش��ترك به اراي��ه راهكارهاي سياس��تي ب��ا تاكيد بر 

به كارگيري ابزارهاي اقتصادي پرداخته اند.
پيشنهادهاي ارايه شده جمع بندي اي از نظرات محققين 
اقتصاد و ترجمه راهكارهاي كشورهاي دنيا براي مقابله 
با آثار زيان بار اقتصادي اين ويروس است كه به صورت 
اش��اره وار و با تاكيد بر انطباق با ساختارهاي اقتصادي 

اجتماعي ايران ارايه شده است.
راهكارهاي ارايه شده در دو دسته كلي تقسيم مي شوند: 
دسته اول به پيش��نهاداتي براي كاهش انتشار ويروس 
كرونا در كشور مي پردازد. از آنجايي كه مهم ترين راهكار 
كاهش انتشار ويروس، قطع زنجيره انتشار آن و كاهش 
سفرهاست، ابزارهاي اقتصادي كه مشوق هاي الزم براي 
كاهش تعامالت اجتماعي را فراهم كنند در اين زمينه 

مي توانند به سياست گذار كمك كنند.
دسته دوم پيش��نهادات كه در سه قسمت عنوان شده 
است، به سياس��ت هاي مقابله با آثار زيان بار اقتصادي 
سمت تقاضا، سمت عرضه و بخش حقيقي اقتصاد اشاره 
دارد. تاكيد مي ش��ود كه سياست هاي پيشنهادي بايد 
مورد بررسي و امكان س��نجي قرار گيرند و از بين آنها، 

مناسب ترين ها كه قابليت اجرايي دارند را انتخاب كرد.
پيشنهادها به صورت خالصه عبارتند از: 

   اول( پيشنهادهايي براي كاهش انتشار كرونا
   طراحي مش��وق هايي كه موجب كاهش سفر خواهد 
ش��د )به طور مثال فروش��ندگان آنالين با ثبت لينك 
سفارش ها و معامالت آنالين خود در يك سامانه به ازاي 
تعداد سفارشات، كمك هزينه حمل و نقل دريافت كنند( 
   طراحي مشوق هايي كه موجب كاهش سفر خواهند 
ش��د )به طور مثال اخذ عوارض از رف��ت و آمدهاي بين 

شهري يا اعمال موقت ماليات بر بنزين( 
   استفاده رايگان از نسخه هاي تجاري اپليكيشن هاي 
ح��وزه آم��وزش، س��المت و بازرگاني ب��راي مدارس، 

سازمان هاي غيردولتي و...
   پياده سازي طرح تداوم كس��ب و كار انعطاف پذير يا 

)BCP(Business Continuity Planning
   آموزش كسب و كارها در طراحي استراتژي ارتباطات 
چند جانبه با مش��تريان و همچنين اس��تفاده از تمام 

كانال هاي ارتباطي موجود
   طراحي استانداردهاي مختلف براي نحوه معامله با انواع 
خرده فروشان و اطالع رساني از طريق رسانه هاي عمومي

   ترويج استفاده از خريد آنالين به جاي نمايشگاه هاي 
عرضه مستقيم در انواع كاالها به خصوص مواد غذايي

   دعوت از ش��ركت هاي فناوري و دان��ش بنيان براي 
ايجاد محصوالتي جهت كمك به جلوگيري از گسترش 

كرونا ويروس
   برآورد دقيق مبتاليان و پيش بيني تغييرات آتي آن 
جهت فراهم كردن امكانات لجستيكي نظير تخت هاي 

بيمارستاني، دستگاه هاي تنفس مصنوعي و...
   راهنمايي و آموزش كسب و كارها در خصوص اطالعات 
مربوط به كرونا ويروس، چگونگي امكان آلوده شدن و راه 

جلوگيري از آن
   محدود كردن دامنه افراد آلوده از طريق انتصاب يك تيم 
كوچك قابل اعتماد با آزادي عمل در تصميم گيري هاي 

تاكتيكي و حياتي در شركت
   بهره گي��ري از هوش مصنوعي و بانك هاي اطالعاتي 
براي رديابي و پي گردي اف��راد مبتال به كرونا به كمك 

شركت هاي فناوري

   نگه��داري و مراقب��ت دقي��ق و وس��واس گون��ه از 
زيرساخت هاي شهري نظير اينترنت، تلفن، آب و برق

   استفاده از تكنولوژي براي اجتناب از تماس با انسان 
نظير سيستم هاي عامل، اپليكيشنها و … كه مي تواند 

زمينه همكاري و ارتباط موثر را برقرار كند
   به اشتراك گذاري و ترويج داستان افراد واقعي كه مبتال 

به كرونا بوده اند ولي با مراجعه به موقع بهبود يافته اند
   استانداردسازي و اتوماسيون فرآيند تشخيص ابتالي 

افراد به كرونا و اطالع رساني در مورد آن
   ساده سازي و كاهش موانع و مراحل فرآيند تشخيص 
ابتالي افراد به كرونا با تعيين مراكز و پايگاه هاي موقتي 

در تمامي محالت شهرها
   تبديل سهميه بنزين نوروزي به كمك معيشتي اقشار 

ضعيف يا اختصاص آن به تابستان سال بعد

   دوم( راهكارهاي سياستي طرف تقاضا
   ايجاد حساب اعتباري ماهانه جهت فقط خريد آنالين، 
براي افراد آسيب پذير كه فقط قابليت خريد داشته باشد 

و به تدريج با حساب يارانه تسويه شود.
   تأس��يس صندوق هاي حمايتي از اقشار فرودست با 

كمك هاي داوطلبانه اقشار فرادست و نخبگان نظام
   ترويج و سازماندهي مسووليت اجتماعي شركتي جهت 

تأمين منابع الزم براي مقابله با كروناويروس
   اعطاي بس��ته معيش��تي و يارانه نقدي جهت تأمين 
حداقل نيازهاي خانوارهايي كه به دليل شرايط بازارها، 
درآمدش��ان افت كرده اس��ت مانند رانندگان تاكسي 
و اتوبوس، كارگران بخش ه��اي خدماتي، راهنماهاي 

تورهاي گردشگري و...
    افزايش حمايت هاي مالي از كسب و كارهاي آسيب 
پذير نظير افزايش دوره بازپرداخت وام ها و كاهش هزينه 
تأمين مالي )نرخ بهره(، گسترش كانال هاي تأمين مالي 

مستقيم
   بازرس��ي و نظارت مستمر بر قيمت عرضه و كيفيت 

اجناس فروخته شده فروشگاه هاي آنالين
   پرداخت هزينه هاي بيمه بي��كاري براي چند ماه به 
كاركنان واحدهاي خدماتي و ش��ركت هاي كوچك و 
كارگران س��اختماني و… كه به دلي��ل كرونا ويروس 

بيكار شده اند
   نظارت بر زنجي��ره تأمين كاالهاي توليدي و واكنش 

سريع و انعطاف پذيري به تغييرات زنجيره عرضه
   تالش براي افزايش تاب آوري زنجيره عرضه از طريق 
استفاده از منابع جايگزين، ثبات در زنجيره تأمين و ارتباط 

حداكثري با تأمين كننده ها
   برق��راري امكان ظرفيت توليد اضاف��ي براي جبران 

نوسانات زنجيره عرضه
   ارتب��اط متقابل زنجيره تأمين كس��ب و كارها، بين 

استان هاي كشور
   هماهنگي و ارتباط در بازاريابي و فروش محصوالت و 

همچنين پاسخگويي به شوك هاي تقاضا
   رصد روزان��ه آمار توليدات م��واد و مصرف ملزومات 

بهداشتي
   پرداخت يارانه هاي آموزش نيروي كار و خريد خدمات 

دوركاري كسب و كارها

   س�وم( راهكاره�اي سياس�تي ط�رف عرضه 
محصوالت مرتبط با مقابله و درمان كرونا ويروس

اي��ن بخش معطوف به انواع سياس��ت هايي اس��ت كه 
ظرفيت انعطاف پذيري بخش عرضه براي توليد هر چه 
بيشتر محصوالت مورد نياز در دوره بحران و نيز مقابله 
با شوك هاي منفي تقاضا را بيشتر مي كند. مثال هايي از 

چنين سياست هايي عبارتند از: 
   كاهش عوارض گمركي روي مواد اوليه زنجيره تأمين 

محصوالت مورد نياز در دوره بحران

   كاهش و به تعويق انداختن پرداخت هاي مالياتي كسب 
و كارها تا برگشت فروش آنها به سطوح قبلي

   كاهش هزينه مبادالتي و بهبود كارايي زنجيره تأمين 
از طريق ايجاد بسترهاي الكترونيك جفت و جورسازي 
)Matching( مختص زنجي��ره تأمين محصوالت و 
تجهيزات پزش��كي مربوط به پيشگيري و درمان كرونا 

ويروس
   پرداخ��ت حق بيمه س��هم كارفرمايان��ي كه به رغم 
مشكالت به وجود آمده نيروي كار خود را اخراج نكرده يا 

كمترين تعديل نيروي كار را داشته باشند
   طراحي بسته هاي حمايتي براي كسب و كارهايي كه 

از كاهش تقاضاي عمومي متضرر شده اند
   رايزني براي كاهش دوره تسويه حساب فروشگاه هاي 
اينترنتي با صاحبان مشاغل خرد از دو ماه به كمتر از يك 

ماه جهت بهبود وضعيت نقدينگي آنها
   كاهش اجاره بهاي كس��ب و كارهاي��ي كه از امالك و 
مستغالت دولتي، ش��به دولتي و نهادهاي حاكميتي 
نيروي كار خود را اخراج نكرده يا كمترين تعديل نيروي 

كار را داشته باشند
   به تعويق انداختن پرداخت هاي هزينه اي نظير قبوض 

آب، برق، گاز و تلفن تا زمان عادي شدن شرايط
   به تعويق انداختن عوارض نوس��ازي ش��هرداري ها و 

فاضالب و پسماند تا زمان عادي شدن شرايط
   كاهش و به تعويق انداختن پرداخت حق بيمه تأمين 

اجتماعي كارگران تا زمان عادي شدن شرايط
   كوتاه كردن زمان صدور مجوزهاي كسب و كار براي 

جلوگيري از مراجعات
   توجه بيشتر به ش��ركت هاي درگير توليد تجهيزات 

پزشكي، مانند لباس هاي محافظتي، ماسك و...
   منع صادرات و تسهيل در واردات كاالهايي كه به توليد 

تجهيزات پزشكي، بهداشتي و … كمك مي كند
   تسهيل شرايط خريد اعتباري

   طراح��ي تس��هيالت ليزين��گ ب��راي خري��د اقالم 
بيمارستاني

    چهارم( كمك به بخش حقيقي اقتصاد 
)محيط كسب و كار( 

هدف از اين سياس��ت ها كمك به بقا و رشد بنگاه هاي 

اقتصادي در شرايط حين و بعد از بحران كرونا است.
   اعطاي كمك هاي اقتصادي و تمديد سررسيد وام يا 
تجديد وام براي كاهش تأثيرات منفي كرونا ويروس بر 
اقتصاد و به خصوص بخش هاي صنعتي، حمل و نقل، 

توريسم، ساخت و ساز، خطوط هوايي و هتل ها
   طراحي و اعمال سياس��ت هاي حمايتي درپاسخ به 

نگراني هاي آتي كسب و كارها
   تسريع در ارايه پشتيباني لجستيك، اداري و همچنين 

ارايه مجوزهاي گمركي
   همكاري شركت هاي بيمه با كسب و كارهاي زيان 

ديده از كرونا ويروس
   كاهش نرخ وام براي كمك به مشاغلي كه تحت تأثير 

شيوع كروناويروس آسيب ديده اند
   كاه��ش هزينه ه��اي اداري ب��راي ش��ركت هاي و 

بنگاه هاي توليدي كه از كروناويروس آسيب ديده اند
   تقويت خدمات به شركت ها و ارايه راه حل به بنگاه هاي 
توليدي جهت بهبود ساخت و سازها، جذب نيروي كار 

و… تا عمليات عادي خود را از سر بگيرند
   شناسايي و توسعه ابزارهاي نوين تأمين مالي براي 

دولت و كسب و كارها
   شناس��ايي و توس��عه ابزاره��اي ضمانتي توس��ط 
صندوق هاي حمايتي و به خصوص صندوق ضمانت 
صادرات براي تس��هيل حضور بنگاه ه��اي كوچك و 
متوسط و همچنين بنگاه هاي صادراتي در تأمين مالي 

از بازار سرمايه
   استفاده از اوراق بدهي جهت تأمين منابع مالي مورد 

نياز زيرساخت هاي بهداشتي و درماني
   طراحي موسسات يا نهاد مالي كه بتواند تسهيل كننده 
تأمين مناب��ع مالي بنگاه ه��اي توليدي باش��د، اين 
موسس��ات تحت عنوان Bill Broker ها ش��ناخته 
مي شوند و به طور معمول حس��اب دريافتني، اسناد 
تجاري و اوراق بهادار توليدكنندگان يا تجار را تنزيل 

مي نمايند
   تمدي��د مدت قرارداد ش��ركت هاي طرف قرارداد با 
دولت كه تحت تأثير شيوع كروناويروس نتوانسته اند 

به تعهدات خود عمل كنند
   ارايه قيمت ترجيحي برخي از نهاده ها همچون انرژي 

به بنگاه هاي توليدي

   كاهش موقت سطح ذخاير بانك ها نزد بانك مركزي 
جهت تأمين منابع مورد نياز

   افزايش بهره گيري از مدل هاي عملياتي مشاركت 
بخش خصوصي و همچنين ان��واع مدل هاي تحويل 
 BBO، BOT، پروژه با مشاركت بخش خصوصي مانند

BLT، ROT، LBO، MOT و ...
   توس��عه خدمات تجارت الكترونيكي جهت تقويت 

تجارت خارجي
   تأمي��ن نقدينگ��ي الزم براي س��رمايه در گردش 

واحدهاي توليدي آسيب ديده
در پايان تاكيد مي شود كه به رغم آثار زيان بار اقتصادي 
كرونا ويروس، ش��يوع اين بيماري فرصت هايي براي 
اص��الح س��اختارهاي اجتماعي و اقتص��ادي فراهم 
كرده اس��ت كه پس از مهار اين بيماري مي بايست از 
اين فرصت ها به نحو احس��ن اس��تفاده شود. كاهش 
سفر و سفرزايي، توس��عه تجارت الكترونيك و دولت 
الكترونيك، حذف مجوزهاي كسب و كار، خريد آنالين، 
ايجاد فرصت هاي شغلي جديد در زمينه مراقبت هاي 
بهداشتي و توليد لوازم آن، ارزيابي مجدد زنجيره هاي 
عرض��ه، گرايش حكمراني به س��مت اقتصاد رقابتي، 
افزايش سطح نظافت اماكن عمومي، بهبود بهداشت 
فردي و اجتماعي، كوتاه كردن مسافت محل زندگي 
تا محل اشتغال، بهبود سيستم درماني كشور و بيمه ها 
و كاهش حجم اس��كناس و مس��كوك برخ��ي از اين 

فرصت ها هستند كه بايد دنبال شوند.
مشاركتكنندگان: آرمن سيد عزيز، اشرفي وحيد، 
افضلي وجيه، پژوهشگر اقتصادي، امام وردي قدرت اهلل، 
اميني فرد عب��اس، اندايش يعق��وب، اوالد محمود، 
آقاجري س��يد جواد، بخشي لطفعلي، بشيري سحر، 
پارس��ا حجت، پيش بين جهانمير، جنتي مش��كاني 
ابوالفضل، جهانگيري خليل، حسيني سيد فخرالدين، 
خيرخواه��ان جعفر، دين��ي تركماني عل��ي، رجايي 
ليتكوهي محمد هادي، رضايي پورمحمد، سوري امير 
رضا، شيرازي همايون، صادقي عمروآبادي بهروز، صالح 
نيا نرگس، صفرزاده اسماعيل، صوفي مجيدپور مسعود، 
عليزاده محمد، عيس��ي زاده س��عيد، فرازمند حسن، 
محمدي احمد، محمدي اسماعيل، مرادخاني نرگس، 

مسائلي ارشك، منصوري سيد امين، 
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توضيحات گمرك درباره 
ابهامات ترخيص كاالهاي گروه ۴ 
معاون امور گمركي گم��رك ايران درخصوص 
مصوبه صادره از سوي هيات وزيران درخصوص 
تعيي��ن تكليف كااله��اي گ��روه 4 داراي ثبت 
س��فارش را چنين اعالم كرد: هي��ات وزيران در 
جلس��ه 16 بهمن ماه 1398 به پيشنهاد وزارت 
ام��ور اقتصادي و دارايي و به اس��تناد اصل 138 
قانون اساسي جمهوري ايران مصوبه مذكور را در 
خصوص تعيين تكليف كاالهاي گروه چهار داراي 
ثبت سفارش رسوب ش��ده در بنادر و گمركات 
تصويب و در تاريخ 29 بهمن ماه 1398، نسبت 

به ابالغ اين مصوبه اقدام نموده است .
مهرداد جمال ارونقي، با اشاره به اينكه كليه اين 
اقالم قبل از ممنوعيت وارد بنادر و گمركات شده 
و به داليل مختلف صاحبان كاال نتوانسته اند در 
مهلت هاي قانوني قبلي نس��بت به ترخيص اين 
كااله��ا اقدام كنند، افزود: پيش��نهادات صورت 
پذيرفته در راس��تاي تعيين تكلي��ف كاالهاي 
رسوب شده در بنادر و گمركات كشور و رعايت 
حقوق مكتس��به اي بوده كه براي صاحبان اين 
كاالها ايجاد شده است و چنانچه اقالمي مشمول 
شرايط مندرج در مصوبه ابالغي از نظر تاريخ ثبت 
سفارش، تاريخ قبض انبار يا تاريخ بارنامه نشوند 
به هيچ عنوان قابليت ترخيص نخواهند داشت و 
بايد با توجه به قوانين مربوطه نسبت به اعاده آنها 

به خارج از كشور اقدام شود.
معاون امور گمركي گمرك اي��ران ادامه داد: به 
نظر مي رسد اينكه درخصوص اقالم مشمول اين 
مصوبه بصورت كلي اظهارنظر شود و نام چند قلم 
از اين كاالهاي دپوشده بزرگنمايي شده و گمرك 
متهم به ارايه پيشنهاد در راستاي ورود كاالهاي 
ممنوعه شود يا دولت متهم به آزادسازي بعضي 
كاالهاي ممنوعه شود صحيح نباشد؛ چراكه در 
خصوص تعيين تكليف اين كاالها پيگيري هاي 
متعددي از سوي مراجع مختلف صورت پذيرفته 
و جلس��ات كارشناس��ي الزم با حض��ور تمامي 
دستگاه هاي ذي ربط و ذي صالح تشكيل و نهايتًا 
تصميم الزم اتخاذ و به اس��تناد اصل 138 قانون 
اساسي جمهوري اسالمي ايران، نحوه اقدام دراين 

خصوص مصوب و ابالغ گرديده است.
ارونقي با اشاره به ارزش و نوع اين اقالم اضافه كرد: 
همان گونه كه قباًل نيز اين موضوع شفاف سازي 
شده است اقالم مش��مول اين مصوبه از ارزشي 
معادل 60 تا 70 ميليون يورو برخوردارند كه الزم 
اس��ت به ارزش و نوع برخي كاالها در ميان اين 
اقالم توجه شود. به گفته وي مطابق بررسي هاي 
انجام شده و سوابق موجود، حدود 27 هزار يورو از 
اين كاالها اسباب بازي بوده كه در سه ماهه اول 
سال 1397 و زماني كه ممنوعيتي براي كاال اعالم 
نشده بود وارد و در يكي از گمركات دپو شده است. 
حدود 206 هزار يورو از اين كاالها پيانو و ويولن 
مي باشد كه طي سه فقره ثبت سفارش در سال 
1396، به يكي از گمركات رس��يده و در يكي از 
بنادر دپو شده و به  رغم تمديد ثبت سفارش در يك 
مرحله، نماينده صاحب كاال موفق به اظهار كاال به 
گمرك در مهلت يك ماهه اعطايي طي مصوبات 

قبلي جهت ترخيص كاال نشده است.
ارونقي گفت: حدود 11 ميليون و 425 هزار يورو از 
اين كاالها، پوشاك در انواع مختلف بوده كه به رغم 
صدور ثبت سفارش، به دليل عدم تأييد منشأ ارز 
توسط مرجع ذي ربط و عدم اظهار كاال به گمرك 
و اخطاره��اي صورت پذيرفته درخصوص پايان 
مهلت مان��دگاري كاال، صاحب كاال نس��بت به 
مرجوع نمودن اين كاالها كه موضوع 11 فقره ثبت 
سفارش را شامل مي شود اقدام نموده و مي توان 
گفت هيچ پوشاكي درحال حاضر در گمركات و 

بنادر وجود ندارد كه مشمول اين مصوبه گردد.
معاون امور گمركي گمرك ايران با اشاره به ميزان 
ژل هاي تزريقي موجود در گمرك گفت: تمامي 
ژل هاي تزريقي موجود در گمرك فرودگاه امام 
خميني )ره( ك��ه ارزش آنها به 5 ميليون و 800 
هزارو 915 ي��ورو برآورد مي گ��ردد داراي ثبت 
س��فارش بانكي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بوده و حتي داراي كد رهگيري بانك نيز مي باشند. 
موضوع اين ژل ها بدين صورت است كه اين كاالها 
در فصل 30 جدول تعرفه ثبت سفارش شده اند 
ك��ه در گروه كااليي 2 قرار دارد و با اين وضعيت، 
هم ثبت سفارش آنها مورد تأييد قرار گرفته و هم 
منشأ ارز آنها تأييد شده است ليكن براساس اعالم 
نظر سازمان جهاني گمرك درخصوص اين كاال 
)ژل هاي تزريقي(، گمرك فصل 33 جدول تعرفه 
را براي طبقه بندي اين كاالها صحيح اعالم نموده 
كه رديف تعرفه استنباطي در گروه 4 كااليي قرار 
گرفته و بدين لحاظ از ترخيص اين كاال جلوگيري 

به عمل آمده است .

راهكار كارگراني كه با كرونا 
شغل خود را از دست دادند 

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: كارگران 
شغل از دس��ت داده مش��مول قانون كار، براي 
درخواست بيمه بيكاري نياز به مراجعه حضوري 
ندارند. محمد ش��ريعتمداري،  وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي در صفحه شخصي خود در فضاي 
مجازي نوش��ت: كارگران ش��غل ازدست داده 
مشمول قانون كار براي درخواست بيمه بيكاري 

نياز به مراجعه حضوري ندارند.
وي در حساب ش��خصي توييتر خود اعالم كرد: 
براي پيش��گيري از شيوع  كرونا و حفظ سالمت 
كارگران عزيز مشمول   قانون كار و تامين اجتماعي 
كه ش��غل خود را از دس��ت داده اند، از اين پس 
براي ثبت درخواس��ت بيم��ه بي��كاري نياز به 
مراجعه حضوري ندارند.  به منظور رعايت مهلت 
قانوني بيمه بيكاري، كارگران مشمول به سامانه 

bimebikari.mclsgov.ir مراجعه كنند.

تشكيل كميته نظارت براي سالمت نيروي كار 
معاون رواب��ط كار وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي با 
اعالم اين خبر گفت: اولين جلسه كميته نظارت و كنترل 
براقدامات پيشگيرانه روزگذش��ته با حضور نمايندگان 
سازمان تامين اجتماعي، تشكل هاي كارگري و كارفرمايي، 
مديران معاونت روابط كار و معاونت فرهنگي و اجتماعي 

تشكيل شد. 

حاتم شاكرمي ضمن اشاره به ضرورت تشكيل اين كميته 
گفت: نمايندگان حاضر در نشس��ت گزارشي از اقدامات 
پيشگيرانه انجام شده در برابر ويروس كرونا را ارايه كردند 
و در ادامه بر اساس پيشنهادات ارايه شده اعضا نسبت به 
مواردي بحث و تصميماتي اتخاذ ش��د. وي افزود: در اين 
نشست مقرر شد معاونت فرهنگي و اجتماعي با استفاده 

از تمام ظرفيت هاي سازمان تامين اجتماعي و همكاري 
معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي در خصوص تهيه انيميشن، فيلم و چاپ نشريه 
در جهت اطالع رس��اني و ارتقاي آگاهي نسبت به اقدام 
پيش��گيرانه در محيط هاي كارگري اقدام��ات الزم را به 
عمل آورند. شاكرمي تصريح كرد: براساس مصوبات اين 

نشست قرار بر اين شد كه با سياست حفظ توليد نسبت به 
پيشنهاد تقليل نيروي كار در واحدهاي توليدي، صنعتي 
و اقتصادي با اس��تفاده از روش ه��اي دوركاري و اعطاي 
مرخصي و توزيع نيروي كار در شيفت هاي متفاوت كاري 
اقدام شود. در صورت نياز نسبت به تعطيلي بخش هايي 
از فعاليت غير ضروري بنگاه ها با همكاري كميسيون هاي 
كارگري شوراي تامين استانداري نيز اقدام مي شود.  معاون 
روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: طبق 
تصميمات گرفته شده در اين نشست قراربر اين شد كه 

»فرهاد شيخي « مشاور معاونت روابط كار به عنوان رابط 
اين كميته با مناطق آزاد و دبيركميته نسبت به پيگيري 
مصوبات و دس��تورالعمل هاي اين كميته در مناطق آزاد 
همكاري و اقدامات الزم را به عمل آورند. شاكرمي اضافه 
كرد: مقرر ش��د مديركل بازرسي كار با همكاري مديران 
كل اجتماعي و فرهنگي نسبت به فعال سازي كميته هاي 
حفاظت فني و بهداش��ت كار در كارخانجات و خانه هاي 
بهداشت كارگري به عنوان پل ارتباطي بنگاه هاي اقتصادي 

و ناظرين مقيم در كارخانجات و اين كميته اقدام كند.

تورم به كدام سو مي رود؟
اقتصاد ايران بعد از رشد چشمگير قيمت ها در سال 1397، 
در سال 1368 به لحاظ ميزان رشد تورم وضعيت با ثباتي را 
سپري كرد. بعد از يك دوره ثبات نسبي و كاهش نرخ تورم 
ساالنه، از اواخر سال 1396 اين نرخ شروع به افزايش كرده 
و با جهش نرخ ارز در اوايل سال 1397 شتاب افزايش نرخ 
تورم هم بيشتر شد اما بعد از يك دوره افزايش شتابان نرخ 
تورم، از ابتداي سال 1398 نرخ تورم نقطه اي و از نيمه دوم 

سال نرخ تورم ساالنه شروع به كاهش كردند. 
به گ��زارش تعادل،  مركز آم��ار ايران روند ن��رخ تورم در 
سال هاي اخير بعد از يك دوره ثبات نسبي و كاهش نرخ 
تورم كه از ابتداي س��ال 1393 شروع شده بود، نرخ تورم 
نقطه اي و ساالنه از ابتداي سال 1397 شروع به افزايش 
كرد؛ به طوري كه نرخ تورم نقطه اي از 7.1 درصد در ابتداي 
سال 1397 به 475 درصد در انتهاي سال 1397 رسيده و 
اين روند افزايشي تا ارديبهشت ماه 1398 ادامه داشت؛ به 
گونه اي كه نرخ تورم نقطه اي در اين مقطع زماني به 52.1 
درصد رسيد و بعد از آن اين نرخ روند كاهشي داشته است. 
نرخ تورم ساالنه نيز از 80 درصد در ابتداي سال 1397 به 
26.6 درصد در انتهاي اين سال رسيد. روند افزايشي نرخ 
تورم ساالنه نيز تا ش��هريور 1396 ادامه داشته و به عدد 

42.7 درصد رسيده است. 

در ماه هاي ابتدايي سال و بعد از جهش نرخ ارز، روند نرخ 
تورم ماهانه افزايشي بود كه در مهر ماه 1397 به حداكثر 
خود يعني 7.1 درصد رسيده و بعد از آن با ثبات نسبي بازار 
ارز و كنترل قيمت آن شتاب نرخ تورم ماهانه نيز كم شده و 
روند نزولي پيدا كرد؛ در ماه هاي اسفند  تورم ماهانه مجددا 
افزايش پيدا كرد. بعد از آن با ثبات نس��بي كه بر اقتصاد 
حكمفرما بود مجدد نرخ تورم ماهانه كاهش و با نوسان كم 
همراه بود كه در اواخر آبان با افزايش قيمت بنزين جهشي 
در نرخ تورم اتفاق افتاد كه در تورم ماهانه ماه آذر نش��ان 
داده شده است. همين تحليل را براي نرخ تورم نقطه اي 

نيز مي توان ارايه كرد. 
در ماه هاي ابتدايي سال 1397 و همزمان با افزايش نرخ 
ارز، نرخ تورم نقطه اي شروع به افزايش كرده و شيب اين 
افزايش تا مهر 1397 فزاينده بوده و بعد از آن با ش��تاب 
كمتري افزاي��ش پيدا كرده به طوري كه تا ارديبهش��ت 
1396 اين روند افزايش��ي تداوم داشته و در اين ماه نرخ 
تورم نقطه اي به بيشترين مقدار خود يعني 52.1 درصد 
رس��يد و بعد از آن روند كاهشي نرخ تورم نقطه اي شروع 
شده و تاكنون ادامه داشته است )جز آذر ماه كه به خاطر 
افزايش قيمت بنزين نرخ تورم تقطه اي افزايش داشت( . 

سه ماه ابتدايي سال 1397 نرخ تورم ساالنه تقريبا ثابت 

بوده و با يك وقفه اي به نوسانات نرخ ارز واكنش نشان داده 
و ش��روع به افزايش كرده است به طوري كه به عدد 42.7 
درصد در اين ماه رسيده و بعد ازآن روند نزولي آن شروع 

شده و تاكنون هم ادامه دارد. 
شتاب افزايش نرخ تورم نقطه اي بيشتر از نرخ تورم ساالنه 
بوده و زودتر از آن به نقطه حداكثر خود مي رسد و شروع به 
كاهش مي كند. دليل اين امر تفاوت در فرمول محاسباتي 
اين دو نرخ است. نرخ تورم نقطه اي فقط دو ماه )ماه جاري 
و ماه مشابه سال قبل( را مقايسه مي كند؛ بنابراين هر تغيير 
قيمتي كه در ماه جاري رخ دهد تماما در نرخ تورم نقطه اي 
منعكس مي ش��ود و اين نرخ واكنش فوري به نوسانات را 
نشان مي دهد. اما نرخ تورم ساالنه مقايسه تغييرات قيمت 
12 ماه اخير نسبت به 12 ماه قبل از آن بوده بنابراين زماني 
كه يك جهش كوتاه مدت قيمت��ي رخ دهد هر ماه فقط 
حدود يك دوازدهم اين شوك قيمتي در نرخ تورم ساالنه 

منعكس مي شود.

    آخرين وضعيت نرخ تورم 
آخري��ن گزارش نرخ تورم مربوط به بهمن س��ال 1398 
اس��ت در اين ماه ع��دد ش��اخص كل )1395=100( به 
198.6 رسيد كه نس��بت به ماه قبل 1.1 درصد افزايش 

نشان مي دهد. در اين ماه درصد تغيير شاخص كل نسبت 
به ماه مشابه سال قبل 250 درصد است. نرخ تورم دوازده 
ماه منتهي به تير ماه سال 1398 به 37.0 درصد رسيد كه 
نسبت به همين اطالع در ماه قبل )38.6 درصد( 1.6 واحد 
درصد كاهش نشان مي دهد. كمترين تورم ماهانه مربوط 
به گروه ارتباطات با 0.4 درصد و بيشترين تورم ماهانه در 
اين ماه با 4.3 درصد مربوط به گروه حمل و نقل است كه 
دليل آن مي تواند تبعات افزايش قيمت بنزين در آبان ماه 
باش��د. بعد از افزايش قيمت بنزين در آبان ماه نرخ تورم 
ماهانه اين گروه با افزايش مواجه بود. چون افزايش قيمت 
بنزين در هفته آخر آبان اعمال شد. بيشترين اثر بر تورم 
گروه حمل و نقل در ماه بعد يعني آذر ماه منعكس شد؛ به 
نحوي كه تورم ماهانه اين گ��روه در آذر ماه به عدد 14.7 
درصد رسيد و اين افزايش تورم ماهانه تاكنون ادامه دارد.

همچنين بررسي تورم استاني نيز حاكي از آن است كه در 
بهمن ماه استان هرمزگان با 32.1 درصد بيشترين و استان 
كردستان با 18.8 درصد كمترين تورم نقطه اي را داشتند.

    پيش بيني تورم
 براي پيش بيني ماده اي آتي ابتدا بايد سناريوهاي مختلف 
را معرفي كرده و بر اساس آن نرخ تورم را پيش بيني كرد. 
در اي��ن گزارش پيش بيني نرخ تورم با اس��تفاده از چهار 
سناريو انجام مي شود. سناريو اول استفاده از الگوي مشابه 
ماه پاياني سال 1397 و سه ماه ابتدايي سال 1398 است. 

با توجه به اينكه در سال 1397 با تورم بااليي مواجه بوديم 
اين سناريو مي تواند به عنوان حالتي بدبينانه در نظر گرفته 
شود. سناريو دوم استفاده از الگوي مشابه ماه پاياني سال 
1396 و سه ماه ابتدايي 1397 است و چون در اين بازه با 
ثبات نسبي در نرخ تورم مواجه بوديم اين سناريو حالتي 
خوشبينانه دارد. و سناريو سوم ميانگين اين دو حالت است. 
براي سناريو چهارم مي توان از رابطه نرخ تورم توليدكننده 
و مصرف كننده اس��تفاده كرد. با توجه به اينكه شاخص 
قيمت توليدكننده بر اس��اس قيمت تمام شده كاالهاي 
توليدشده محاس��به مي ش��ود انتظار مي رود تغييرات 
قيمت اين بخش با يك وقفه زماني به تورم مصرف كننده 
منتقل شود. همان طور كه مش��اهده مي شود بين تورم 
ماهانه توليدكننده و مصرف كننده ب��ا وقفه زماني دو تا 
سه دوره اي رابطه مستقيم وجود دارد. بنابر اين بر اساس 
سناريوي چهارم تغييرات نرخ تورم ماهانه مصرف كننده، 
تغييرات نرخ تورم ماهانه سه ماه قبل توليدكننده است. 
با توجه به اينكه نرخ تورم توليدكننده فقط تا آذر ماه تهيه 
شده بنابراين پيش بيني بر اساس اين سناريو فقط براي 
اسفند 1398 انجام شده است.  بر اساس سناريوي سوم كه 
احتمال تحقق آن بيشتر است، روند نزولي نرخ تورم ساالنه 
ادامه داش��ته و در خرداد 1399 به 27.9 درصد مي رسد. 
اما روند نزولي نرخ تورم نقطه اي در ارديبهشت 1399 در 
عدد 20.9 درصد متوقف شده و در خرداد ماه همين سال 

با افزايش 0.8 درصدي به 21.7 درصد مي رسد. 
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تكنولوژي نيوز| وزارت دادگستري امريكا در ادامه 
نبرد تجاري با ش��ركت هاي فن��اوري چيني، اين بار 
زد تي اي، غول مخابراتي اين كشور را به رشوه خواري 
متهم كرده است. به گزارش مهر، وزارت دادگستري 
امري��كا مي گويد در حال تحقي��ق در مورد عملكرد 
زد تي اي اس��ت تا مشخص ش��ود آيا اين شركت به 
برخي مقامات خارجي رشوه پرداخت كرده يا خير. 
در صورت اثبات اين موضوع دولت امريكا براي وضع 
مجازات ه��اي جديد عليه زد ت��ي اي بهانه اي جديد 

خواهد يافت. 
دولت امريكا پيش از اين با متهم كردن شركت چيني 
هواوي به جاسوسي سايبري به نفع پكن تالش كرده 
بود تا كش��ورهاي ديگر را از هم��كاري با آن بازدارد. 
اما تا به امروز اكثر متحدان اروپايي و آس��يايي كاخ 
س��فيد درخواس��ت هاي دولت ترامپ در اين زمينه 

را رد كرده اند.
 تحقيقات در مورد زد تي اي در امريكا از سال ۲۰۱۷ و 
پس از متهم شدن آن به دور زدن تحريم هاي اياالت 
متحده بر ضد ايران و تالش غيرقانوني براي دستيابي 
به فناوري امريكايي آغاز شد و امريكا به همين علت 
زد ت��ي اي را ۸۹۲ ميلي��ون دالر جريمه ك��رد. البته 
دولت امريكا تصريح كرده كه رشوه خواري يادشده 
در ارتباط با مقامات امريكايي رخ نداده، اما باز هم با 
تسري فرامرزي قوانين داخلي خود به دنبال بهانه اي 

براي تحريم و اعمال فشار به زد تي اي است.

 امريكا غول مخابراتي چين را 
به رشوه خواري متهم كرد

ديلي ميل| مايكروسافت با همكاري چند شركت 
ديگر با ت نتي ش��امل بيش از ۹ ميلي��ون رايانه را از 
كارانداخت ك��ه يكي از قديمي تري��ن و بزرگ ترين 
با ت نت هاي جهان بود. به گزارش مهر، مايكروسافت 
يكي از بزرگ ترين و قديمي ترين با ت نت هاي جهان 
را از كار انداخ��ت. با ت ن��ت ش��بكه اي غيرقانوني از 
رايانه هايي اس��ت كه به بدافزاري مبتال ش��ده اند و از 
آنها براي انجام طرح هاي گسترده فيشينگ استفاده 
مي شود. عمليات از كار انداختن با ت نت با همكاري 
واحد »جرايم ديجيتالي« مايكروس��افت، ش��ركت 
امنيت سايبري »بيت سايت« و چند شريك ديگر در 
۳۵ كشور مختلف انجام شد. با ت نت مذكور »نكورز 
)Necurs( « نام داش��ت و طي هشت سال بيش از 
۹ ميليون رايانه را مبتال كرد. اين با ت نت براي ابتالي 
رايانه ها از شيوه ارسال ايميل هاي انبوه و فعاليت هاي 
كالهبردارانه ديگر اس��تفاده مي كرد. طبق پس��ت 
وبالگي مايكروس��افت، اين با ت نت در روس��يه قرار 
 GameOver Zeus داش��ت و با حمله س��ايبري
در س��ال ۲۰۱۴ مرتبط بود كه طي آن بيش از ۱۰۰ 
ميليون دالر از حس��اب هاي بانكي افراد سرقت شد. 
مايكروس��افت براي از كارانداخت��ن با ت نت مذكور، 
الگوريتمي در ش��بكه رايانه ها را شناس��ايي كرد كه 
از آن براي تولي��د اتوماتيك دامنه ه��اي جديد وب 
استفاده مي شد. اين بخشي از برنامه ارسال ايميل هاي 

كالهبردارانه بود.

حذف يكي از بزرگ ترين 
با ت نت ها توسط مايكروسافت

جي اس ام آرن�ا| وات��س آ پ ب��ه عن��وان يك��ي از 
پرطرفدارتري��ن برنامه هاي پيام رس��ان در جهان به 
شمار مي رود، اما عموما ويژگي هاي جديد را به كندي 
به برنامه خود اضافه مي كند. اكنون به نظر مي رس��د 
كاربران اين پيام رسان به زودي مي توانند از پيام هاي 
موقت اس��تفاده كنند. به گزارش ديجياتو، پيام هاي 
موقت عمال پيام هايي هستند كه تاريخ انقضا دارند؛ 
يعني پ��س از مدتي كه فرس��تنده تعيين مي كند از 
بين مي روند. اين ويژگي اولين بار توسط اسنپ چت 
معروف شد و كم كم به اكثر پيام رسان ها نيز سرايت 
كرد. اكنون نوبت واتس آپ است كه اين قابليت را در 
اختيار كاربران ق��رار دهد. البته پيام هاي موقت فعال 
در نسخه هاي بتا سيستم عامل اندرويد در دسترس 
هستند. كاربراني كه از نس��خه بتاي اين اپليكيشن 
استفاده مي كنند مي توانند پيام هايي ارسال كنند كه 
پس از يك ساعت، يك روز، يك هفته، يك ماه يا يك 
س��ال از بين بروند. البته پيش از اينكه اين ويژگي به 
صورت كامل در اختيار تمامي كاربران اين پيام رسان 
 iOS قرار گيرد، بايد در نسخه هاي بتاي سيستم عامل
نيز تست ش��ود؛ روندي كه در رابطه با دارك مود نيز 
ديده شده بود. در هر صورت همين كه مشخص شده 
است توسعه دهندگان اين پيام رسان محبوب در حال 
كار روي پيام هاي موقت هستند، خود نشان دهنده 
اين است كه نبايد بيش از دو تا سه ماه زمان با انتشار 

آن فاصله داشته باشيم.

 ارسال پيام ناپديدشونده
 به واتس آپ اضافه شد

تكنولوژي نيوز| فرانسه سرانجام به هواوي اجازه مي دهد 
تا از برخي تجهيزات خود براي كمك به راه اندازي شبكه نسل 
پنجم اين كشور بهره بگيرد. اين امر دستاوردي مهم به رغم 
فشارهاي تحريمي امريكاست.  به گزارش فارس، امريكا بارها 
به فرانسه براي كنار گذاشتن شركت چيني هواوي از طرح 
توسعه شبكه نسل پنجم خود فشار آورده بود، اما فرانسه 
سرانجام تسليم اين فشارها نشد. قرار است آژانس امنيت 
سايبري فرانسه به شركت هاي مخابراتي و اپراتورهاي اين 
كشور اعالم كند كه مجازبه استفاده از كدام يك از محصوالت 
توليدي هواوي در شبكه هاي نسل پنجم خود هستند.      اين 
تجهيزات، محصوالتي كليدي و حساس نيستند و استفاده 
از آنها خطر امنيتي در پي ندارد. پيش از اين دولت ترامپ به 
تمامي متحدان اروپايي خود براي قطع همكاري با هواوي 
فشار وارد كرده بود، اما حتي انگليس متحد بسيار نزديك 
امريكا در قاره اروپا نيز حاضر نشده بود چنين درخواستي 
را بپذيرد. امريكا بيم دارد كه تسلط هواوي بر بازار خدمات 
مخابراتي نس��ل پنجم در درازم��دت باعث عقب ماندگي 

فناورانه اياالت متحده از چين شود.

همكاري قطعي هواوي براي 
راه اندازي 5G فرانسه

ديلی ميل| يک س��ازمان حمايت از مشتريان ادعا 
می کند ش��کافی در سيس��تم ثبت نقد وب س��ايت 
»ای بی« به فروش��ندگان کاالهای بی کيفيت اجازه 
می دهد نقدهای مثبت را به کاالهايشان بچسبانند و 
مشتريان را فريب دهند. به گزارش مهر، افراد سودجو با 
سوءاستفاده از شکافی در سيستم ثبت نقد درباره يک 
کاال در وب سايت » ای بی« مشتريان را فريب داده اند. 
گروه حمايت از مصرف کننده ادعا می کند فروشندگان 
کاالها در اين وب سايت می توانند با استفاده از سيستم 
ثبت نقد درباره کاالها، يک نقد خوب را به محصولی 
با کيفيت پايين بچس��بانند. هنگاميکه کاالها برای 
فروش در وب س��ايت ای بی عرضه می شوند، ID کاال 
اطالعات مرتبط  ب��ا آن را از مخ��زن اصلی اطالعات 
دريافت می کند تا فرايند فهرست بندی و همچنين نقد 
و اظهار نظر درباره آن تسهيل شود. در نتيجه نقدهای 
مربوط به تمام فهرس��ت بندی های کاالهای مش��ابه 
بدون در نظر گرفتن فروش��نده يا ش��رايط محصول، 
به اشتراک گذاش��ته می ش��ود. اين بدان معنا است 
که فروش��نده يک کاالی نامرغوب می تواند نقدهای 
مثبت از کاالهای محبوب ش��رکت هايی مانند اپل و 
سامس��ونگ را به محصوالت تقلبی خود بچسباند. به 
اين ترتيب مش��تريان گمراه می ش��وند. اين سازمان 
اکنون از مقامات دولتی خواس��ته تا وب سايت هايی 
مانند ای بی را مجبور کنند برای جلوگيری از اين روند 

اقداماتی انجام دهند.

فروشندگان  »ای بی« مشتريان 
را فريب می دهند

دنياي فناوري

بررسي طرح كالن و معماري شبكه ملي اطالعات به 
دليل آنكه جلسه شوراي عالي فضاي مجازي در اسفند 
۹۸ برگزار نش��د به تعويق افتاد و به س��ال ۹۹ موكول 
شد. به گزارش مهر، با وجود آنكه شوراي عالي فضاي 
مجازي هر سه هفته يك بار تشكيل جلسه مي داد اما 
به نظر مي رسد به دليل شيوع بيماري كرونا در كشور، 
آخرين جلسه اين شورا در سال ۹۸ برگزار نشد و موضوع 
بررسي طرح كالن و معماري شبكه ملي اطالعات كه 
از بهمن ماه در دستور كار اين شورا قرار داشت به سال 
۹۹ موكول شده است. اين شورا آخرين جلسه سال ۹۸ 
خود را در ۲۶ بهمن ماه برگزار كرد و موضوع بررس��ي 
طرح كالن شبكه ملي اطالعات به بحث و تبادل نظر 
گذاشته شد. هم اكنون با گذش��ت يك ماه از آخرين 
جلسه شوراي عالي فضاي مجازي و پايان سال ۹۸ اين 

شورا جلس��ه جديدي برگزار نكرده است و ادامه روند 
بررس��ي طرح كالن و معماري ش��بكه ملي اطالعات 
به س��ال آينده موكول شده است. شوراي عالي فضاي 
مجازي با حضور رييس جمهور به عنوان رييس شورا 
و روساي قوا و اعضاي حقيقي و حقوقي حداقل ماهي 

يك بار در سال ۹۸ برگزار شده است.

معماري شبكه ملي اطالعات سال آينده  بررسي مي شود
نايب رييس هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت گفت: 
»به دليل افزايش اس��تفاده كارب��ران از اينترنت و با هدف 
مديريت ريسك اثرات كرونا در نوروز ۹۹، افزايش ظرفيت 
پهناي باند شبكه ارتباطي پيش بيني شد.« به گزارش مهر، 
طي ۲۰ روز اخير و با توجه به افزايش اس��تفاده كاربران از 
اينترنت به دليل دوركاري و خانه نش��يني، ميزان مصرف 
ديتاي كشور مطابق با برآورد س��ازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي حدود ۵۰ درصد افزايش يافته است كه 
گفته شده از اين ميزان افزايش ۵۰ درصدي، سهم شبكه 
ملي اطالعات ۳۰ درصد و سهم اينترنت بين الملل ۲۰ درصد 
در ميزان مصرف ديتاي كاربران بوده است. از ۱۷ اسفندماه 
جاري نيز وزير ارتباطات در پاسخ به درخواست بسياري از 
كاربران براي ارزان شدن قيمت اينترنت در شرايط بحران 
كرونا، از اپراتورهاي اينترنت ثابت خواست تا بسته اينترنت 

با حجم مصرف ۱۰۰ گيگابايت را به صورت رايگان و تا پايان 
اسفندماه براي كاربرانش��ان فعال كنند. اين هديه شامل 
كاربران اينترنت موبايل نمي شود و اپراتورهاي موبايل تنها، 
مصرف داخلي كاربران روي شبكه ملي اطالعات را در شرايط 
كنوني به يك سوم قيمت اينترنت بين الملل كاهش دادند. 
سجاد بنابي با توجه به ادامه روند تعطيالت كرونا و همزماني 
با عيد نوروز از ظرفيت سازي جديد براي شبكه پهناي باند 
اينترنت خبر داد و گفت: »با توجه به آثار مساله بيماري كرونا 
بر رفتار كاربران كه افزايش ۵۰ درصدي استفاده از اينترنت و 
ديتا را در هفته هاي اخير در پي داشته است، با هدف مديريت 
ريسك اثرات تداوم اين بيماري در ايام نوروز، افزايش ظرفيت 
پهناي باند شبكه پيش بيني شده است. اين افزايش ظرفيت 
براي ش��بكه IP داخلي و درگاه هاي بين الملل و نيز بستر 
انتقال آن است كه به همراه مذاكره و توافق با تامين كنندگان 

بين المللي جهت تامين ظرفيت پيش بيني شده، از طرف 
ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت صورت پذيرفته است.« 
نايب رييس هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت تاكيد 
كرد: »طي هماهنگي با اپراتورهاي تلفن همراه و اينترنت 
ثابت، افزايش ظرفيت ش��بكه دسترسي و بهبود كيفيت 
سرويس دريافتي كاربران نيز براي روزهاي آينده و تعطيالت 
نوروز ۹۹ در حال انجام است.« بنابي همچنين اظهار كرد: 
»براي جلوگيري از گران فروشي سايت هاي اينترنتي با شيوع 
كرونا بايد س��ازمان تعزيرات حكومتي در قالب يك طرح 
ضربتي به برخورد با سايت هاي متخلف بپردازد. موضوع 
رسيدگي به گران فروشي سايت هاي اينترنتي بايد مانند 
ديگر فروشندگان در دستور كار سازمان تعزيرات قرار گيرد. 
سايت هايي كه اقدام به گران فروشي در شرايط وجود ويروس 

كرونا مي كنند به عنوان مجرم بايد با آنها برخورد شود.«

پيش بيني افزايش ظرفيت پهناي باند براي اينترنت كشور 
اخبار

تكليف خدمات ارزش افزوده 
مشخص شد

ضوابط استفاده از خدمات ارزش افزوده در كميسيون 
تنظيم مقررات تصويب شد كه به موجب آن دارنده 
پروانه اراي��ه خدمات ارتباطي موظف اس��ت پس از 
دريافت درخواس��ت خدمات ارزش افزوده از سوي 
مشترك، شرح خدمات، هزينه و زمان استفاده از آن 
را به مشترك اطالع دهد و همچنين براي مشترك 
به صورت جداگانه صورتحساب صادر كند.  خدمات 
ارزش اف��زوده )Value Added Services( كه 
به اختصار VAS ناميده مي شوند، شامل مواردي غير 
از خدمات اس��تاندارد اپراتورها مانند تماس صوتي و 
پيامك معمول است و مهم ترين موضوعات خدمات 
ارزش افزوده تلفن همراه، ش��امل اخبار، مسابقات و 
رأي گيري، تبليغات موبايلي و اطالع رساني مي شود. 
اگرچه اس��تفاده از اين خدم��ات ارزش افزوده بايد 
اختياري و توس��ط كاربر انتخاب ش��ود، اما برخي از 
ش��ركت هاي ارزش افزوده، كاربران را بدون آگاهي 
خودشان، به عضويت اين سرويس ها درآورده اند. از آنجا 
كه اين خدمات معمواًل هزينه هاي بااليي دارند، براي 
مثال ارسال يك پيامك ارزش افزوده به كاربر مي تواند 
حداقل ۳۰۰ تومان هزينه داشته باشد، هزينه هاي 
زيادي كه در قبوض كاربران سيم كارت هاي دايمي 
آمده يا س��رويس هايي كه موجب تمام شدن اعتبار 
سيم كارت هاي اعتباري ش��ده، اعتراض بسياري از 
كاربران را در پي داش��ت. دراين راس��تا محمدجواد 
آذري جهرمي، وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات، 
در توييتر نوشت: »به رغم وجود چالش ها و فشارهاي 
بسيار زياد، مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 
درباره  پايان دادن به كالهبرداري هاي خدمات ارزش 
افزوده، روز گذش��ته به اپراتورها ابالغ شد.« حسين 
فالح جوش��قاني، دبير كميس��يون تنظيم مقررات 
ارتباطات ني��ز از تصويب و ابالغ مصوب��ه مربوط به 
ضوابط ارايه و اس��تفاده از خدمات ارزش افزوده خبر 
داد و گفت: »كميس��يون تنظيم مقررات ارتباطات 
در آخرين جلسه سال ۹۸ با توجه به مصوبه شوراي 
عالي مجازي و با هدف حمايت از حقوق مشتركين 
الحاقيه اي براي مصوبه ۲۴۸ درباره ارايه و اس��تفاده 
از خدمات ارزش افزوده تصويب كرد.« وي با اش��اره 
به وجود برخي چالش ه��ا در ارايه خدم��ات ارزش 
افزوده و ناآگاهي برخي از مشتركان در مورد شرايط 
و هزينه هاي عضويت، روش هاي استعالم وضعيت 
عضويت يا لغو آن افزود: »در اين مصوبه موضوع اعتبار 
خدمات ارزش افزوده پيش بيني شده است كه براساس 
آن مشترك مي تواند بسته خدمات ارزش افزوده را با 
قيمت مشخصي خريداري كند و اپراتورها نيز صرفا 
به مش��ترك اجازه مي دهند خدمات ارزش افزوده را 
تا سقف اعتبار تعيين شده فعال كند. هرگونه مبلغي 
كه بابت خدمات ارزش افزوده از مشتركان تلفن ثابت 
يا تلفن همراه دايمي يا اعتباري كسر مي شود بايد از 
محل اعتبار تعيين شده باش��د. دارندگان پروانه هم 
موظف هس��تند پس از دريافت درخواست خدمات 
ارزش افزوده از سوي مشترك، شرح خدمات، هزينه و 
زمان استفاده از آن را به مشترك اطالع داده و حداكثر 
تا سقف اعتبار خدمات ارزش افزوده مشترك، خدمت 
درخواستي را براي وي فعال كنند.« فالح جوشقاني با 
اشاره به اينكه هرگونه تمديد يا فعال سازي مجدد اعتبار 
خدمات ارزش افزوده بايد پس از درخواست مجدد از 
سوي مشترك انجام شود افزود: »دارنده پروانه موظف 
است پس از پايان اعتبار خدمات ارزش افزوده پيامكي 
مبني بر پايان اعتبار اين خدمات براي مشترك ارسال 
كند و براي مشتركين تلفن ثابت و همراه دايمي به 

صورت جداگانه صورتحساب صادر كند.«

   مفاد مصوبه كميسيون تنظيم مقررات
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به منظور حمايت 
از حق��وق مش��تركين و با توجه به وج��ود برخي از 
چالش ه��ا در اراي��ه خدمات ارزش اف��زوده از قبيل 
ناآگاهي برخي از مشتركين از شرايط و هزينه هاي 
عضويت، روش هاي اس��تعالم وضعيت عضويت و 
لغو آن، عضويت ناخواسته و همچنين شفاف سازي 
درخصوص ارايه و استفاده از خدمات ارزش افزوده، 
اين مصوبه را تصويب كرد. در اين مصوبه آمده است 
هرگونه جمع آوري مبالغ بابت خدمات ارزش افزوده 
براي مش��تركان تلفن ثابت و هم��راه پس پرداخت 
)دايمي( و پيش پرداخت )اعتباري( صرفا بايد از محل 
اعتبار خدمات ارزش افزوده انجام شود. دارنده پروانه 
موظف است پس از دريافت درخواست خدمات ارزش 
افزوده از سوي مشترك، شرح خدمات، هزينه و زمان 
استفاده آن را به مش��ترك اطالع داده و حداكثر در 
سقف اعتبار خدمات ارزش افزوده مشترك، نسبت 
به فعال سازي خدمت ارزش افزوده درخواستي اقدام 
كند. دارنده پروانه درصورت عدم وجود اعتبار خدمات 
ارزش افزوده، نمي تواند هيچ خدمت ارزش افزوده اي 
را به صورت غيررايگان براي مش��ترك فعال كند و 
همچنين موظف است درصورت اتمام اعتبار خدمات 
ارزش افزوده، پيامكي مبني بر پايان اعتبار خدمات 
ارزش افزوده به مشترك ارسال كند. دارنده پروانه در 
توقف يا ادامه خدمات ارزش افزوده به صورت رايگان 
و در چارچوب قرارداد خود ب��ا ارايه دهنده خدمات 
ارزش افزوده به مش��ترك مختار اس��ت. همچنين 
هرگونه تمديد يا فعال سازي مجدد اعتبار خدمات 
ارزش افزوده منوط به ارايه درخواست جديد از سوي 
مشترك است و دارنده پروانه موظف است مكانيزمي 
ساده و ش��فاف براي مش��اهده و اطالع مشترك از 
جزييات ميزان كاركرد خدم��ات ارزش افزوده وي، 
فراهم كن��د. دارنده پروانه موظف اس��ت به منظور 
اطالع رساني و انجام محاسبات خدمات ارزش افزوده 
ارايه شده به مشتركين تلفن ثابت و همراه پس پرداخت 
)دايمي( صورتحساب جداگانه صادر كند. مسووليت 
پاسخگويي به هزينه هاي كسرشده از مشترك بابت 
خدم��ات ارزش افزوده برعهده دارنده پروانه اس��ت 
و دارنده پروانه بايد تمهي��دات الزم براي نگهداري 
جزييات مرتبط با مفاد اين مصوبه را به مدت شش 
ماه فراهم كند. اين مصوبه از تاريخ ۱۵ ارديبهشت ۹۹ 

الزم االجرا است.

شيوع ويروس کرونا در دنيا به سطح همه گير رسيده است

روش هاي جهاني مهار كرونا 
گروه دانش و فن   

در حال حاضر ويروس کرونا مهم ترين بحران در جهان 
محسوب می شود و بس��ياري از كشورها را درگير خود 
كرده اس��ت. كرونا اگرچه از چين شروع شد اما اكنون 
كش��ورهاي آس��يايي و اروپايي و حتي امري��كا را وادار 
كرده فكري جدي به حال اين همه گيري كنند. يکی از 
مواردی که اين روزها برای کاهش هرچه بيشتر مراجعه 
به مکان های عمومی مورد توجه قرار گرفته، استفاده از 
دورکاری در محيط های اداری است. همچنين اين روزها 
استفاده از ابزارهاي فناوري اطالعات و روش هاي آنالين 
فعاليت ها باب شده است، خريد از فروشگا ه هاي آنالين و 
استفاده از خدمات پستي افزايش يافته، زيرا بيشتر افراد 
قرنطينه خانگي را به عن��وان بهترين روش براي كمتر 
قرار گرفتن در مع��رض ويروس كرونا انتخاب كرده اند. 
ارائه خدمات متنوع اينترنتي توسط شركت ها از اينترنت 
رايگان تا پخش رايگان بخشي از سريال ها و انيميشن ها  
در تلويزيون هاي اينترنتي هم از مواردي است كه براي 
كمك به آموزش آنالين و گذراندن اوقات فراغت افراد 
در نظر گرفته شده است. در اين ميان هر يك از دولت ها، 
سازمان ها و شركت ها به نوبه خود در تالشند اقداماتي 

براي جلوگيري از گسترش اين ويروس انجام دهند.

    فراهم كردن امكان دوركاري براي کارمندان 
در هفته های اخير به دليل شيوع ويروس کرونا در كشور، 
بخش��ی از کارمندان دولتي نظير فرهنگيان تعطيل 
شدند، برخی ديگر به شکل نوبتی و شيفتی سرکار رفتند 
و يک عده ديگر هم دورکاری کردند. با توجه به شيوع 
ويروس کرونا و دورکاری اجباری هزاران کارمند دولت 
هند، وزارت مخابرات اين کشور از طراحی نرم افزارها و 
ابزاری به منظور تسهيل دورکاری خبر داد. به گزارش 
آس��ين ايج، ابزار دورکاری در اختيار تمامی کارمندان 
بخش دولتی و حتی بخش خصوصی قرار می گيرد که 
بر اساس دستور دولت بايد تا تاريخ ۳۰ آوريل يعنی در 
حدود ۴۵ روز فعاليت های خود را از منزل انجام دهند. 
عالوه بر تأمين نرم افزارها و برنامه های مختلف موردنياز 
کارکنان دولت به منظور دورکاری، مقامات اين کشور 
برخی قوانين سختگيرانه مرتبط را نيز تغيير داده  اند. 
براي مثال، دولت ديگر درباره استفاده از نرم افزارهای 
وی پی ان که برخی ش��رکت ها از آنها ب��رای راه اندازی 
ش��بکه های ايمن ارتباطی مجازی بهره می گرفتند، 
سخت گيری نمی کند و مديران شرکت ها به تشخيص 
خود می توانند از هر وی پی ان که برای پيشبرد امور خود 
مناسب تشخيص می دهند استفاده کنند. تا پيش از اين 
شرکت ها و نهادهای دولتی بايد تنها از وی پی ان های 
موردتأييد دولت اس��تفاده می کردند. علت اين مساله 
نگرانی های امنيتی عنوان ش��ده بود. اگرچه وی پی ان 
دراصل برای اتصال ايمن و از راه دور کارکنان مؤسسات 
و ش��عب ادارات مختل��ف به منابع تحت ش��بکه آنها 
طراحی ش��ده، اما برخی افراد از آن برای مخفی کردن 
هويت خود و فعاليت های غيرقانونی استفاده می کنند. 

وزارت مخابرات هند هشدار داده که جلوی سوءاستفاده 
از ش��رايط جديد را می گيرد و اگر اثبات ش��ود افراد از 
وی پی ان برای فعاليت های غيرقانونی استفاده کرده اند 
ب��ه ازای هر تخلف تا ۱۲ دالر جريمه ب��رای آن در نظر 
گرفته می شود. شرکت های متخلف نيز جريمه شده و 
امکان استفاده آزادانه از وی پی ان را از دست خواهند داد.

    استفاده از نفوذ اینفلوئنسرها
مقامات بريتانيا برای مقابله با انتشار اطالعات نادرست 
در م��ورد بيماری کرونا بر آن ش��ده اند ت��ا با اختصاص 
بودجه  ای نيم ميليون پوندی از ظرفيت اينفلوئنسرها 
برای آگاهی بخشی به قشر جوان و نوجوان استفاده کنند. 
به گزارش انگجت، پس از ش��يوع بيماری کرونا شاهد 
انتشار اطالعات مختلفی در مورد نحوه سرايت، عالئم 
و حتی پيش��گيری از آن بوديم. با نگاهی به اين دسته 
از اطالعات می توان مش��اهده کرد که بسياری از آن ها 
نادرست است. يکی از اين موارد، آزمايش شخصی برای 
تشخيص ابتال به بيماری کرونا بود که اگر بيش از ۱۰ ثانيه 
بتوانيد نفستان را حبس کنيد، مبتال به کرونا نشده ايد. 
متخصصان حوزه سالمت گفته اند که چنين آزمايشی 
دقيق نيست و اين دسته از اطالعات، فاقد اعتبار هستند. 
در کنار شيوع بيماری کرونا، انتشار اخبار کذب و اطالعات 
نادرست، آسيب های فراوانی به جامعه وارد کرده است. 
مقامات بريتانيا برای مقابله با چنين اطالعات نادرستی، 
برنامه  جالبی را ترتيب داده اند. آن ها از افراد تأثيرگذار و 
يوتيوبرهای محبوب خواسته اند که به کمپين مبارزه با 
انتشار اطالعات نادرست در مورد بيماری کرونا بپيوندند. 
وزارت توسعه بين المللی بريتانيا بودجه ای بالغ بر ۵۰۰ 
هزار پوند )معادل ۶۲۳ هزار دالر( برای اين پويش در نظر 
گرفته اس��ت. اين بودجه در اختيار سازمان H۲H قرار 
می گيرد که در سال ۲۰۱۳ برای مبارزه با انتشاراطالعات 
 H۲H نادرست در مورد بيماری ابوال تشکيل شد. سازمان
نيز در نظر دارد برای مبارزه با انتشار اطالعات نادرست در 
مورد بيماری کرونا از افراد تأثيرگذار در فضای مجازی 
ازجمله يوتيوبرهای معروف استفاده کند. هدف اصلی 
سازمان H۲H نيز انتشار اطالعات درست به جوانان و 
نوجوانان کشورهای آفريقايی و جنوب شرقی آسيا است. 
در فهرست افراد مشهور می توان به بيانکا گونزالز فليپينی 
اشاره کرد که در حوزه سالمت اطالع رسانی می کند و 
بيش از ۷ ميليون فالوور در توييتر دارد. طبق گفته های 
مقامات بريتانيا، انتشار اطالعات نادرست گاهی اوقات 
باعث به خطر افتادن جان مردم در سراسر دنيا می شود؛ 
برای مثال در کشورهای غرب آفريقا پيام هايی از طريق 
پيام رسان واتس آپ ارسال ش��د مبنی بر اينکه وزارت 
بهداشت کانادا به مردم توصيه کرده است برای جلوگيری 
از ابتال به بيماری کرونا آب گرم بنوشيد. وزارت توسعه 
بين المللی بريتانيا توضيح داده است: »پيروی از چنين 
اطالعات نادرس��تی نه تنها جلوی شيوع بيماری کرونا 
را نمی گيرد، بلکه خط��ر ابتال به بيم��اری کرونا را نيز 
افزايش می دهد؛ زيرا مردم ديگر توصيه های بهداشتی 

مانند شستن مکرر دست ها را انجام نمی دهند.« اقدام 
مقامات بريتانيا هوشمندانه به نظر می رسد؛ زيرا نوجوانان 
توجه چندانی به رسانه ها ندارند. درواقع مخاطب اصلی 
يوتيوبرها يا افراد تأثيرگذار در شبکه های اجتماعی ديگر 

را نوجوانان و جوانان تشکيل می دهند.

    اینترنت رایگان و نامحدود براي كاربران 
محمدج��واد آذري جهرمي، وزير ارتباط��ات در ايران 
چندي پيش اعالم كرد اپراتورهاي ثابت از ۱۸ اس��فند 
ماه تا پايان سال جاري، ۱۰۰ گيگابايت اينترنت رايگان 
را در اختيار كاربران قرار مي دهند. همچنين در امريكا 
شرکت های AT&T و Verizon و Comcast که از 
بزرگ ترين اپراتورهای مخابراتی فعال به شمار می روند، 
به منظور تش��ويق و ترغيب کاربران و مشترکان خود 
به مان��دن در خانه و کاهش تردده��ای غيرضروری در 
خيابان ها و جاده ها، اع��الم کرده اند که در دو ماه آينده 
که احتم��اال روزهای اوج همه گيری و ش��يوع ويروس 
خطرناک کرونا خواهد بود، سرويس و خدمات اينترنت 
نامحدودی به مشترکان خود ارائه خواهند داد. شرکت 
تی موبايل عالوه ب��ر وعده اينترنت نامحدود به کاربران 
خود همچنين مژده داده اس��ت که پهنای باند خود را 
نيز به مي��زان قابل توجهی افزايش خواه��د داد تا آنها 
بدون هيچ مش��کل، قطعی يا کاهش سرعت اينترنت 
بتوانند به تماش��ای فيلم و س��ريال و محتوای آنالين 
موردعالقه خود در منزل بپردازند. اين در حالی است که 

به مشترکان تلفن همراه خود نيز در طول ۶۰ روز آينده 
۲۰ گيگابايت اينترنت همراه رايگان هديه داده اس��ت. 
اين اپراتور همچنين به مشترکان خود اعالم کرده که 
می توانند به منظور ارتباط از راه دور و بهتر با دوس��تان 
و اعضای خانواده خود که در کش��ورها و مناطق درگير 
کرونا همچون چين، کره جنوبی، ايران و تمام کشورهای 
اروپايی هستند، تماس بين المللی رايگان برقرار کنند. اين 
شرکت با انتشار بيانيه ای در اين خصوص خاطرنشان و 
تاکيد کرده است: »در شرايط حساس کنونی، سرعت و 
کيفيت باالی اينترنت از هر زمان ديگری ارزش و اهميت 
بيشتری دارد.« عالوه بر اين، دانش آموزان و دانشجويانی 
 EmpowerED که از برنامه و پلتفرم های آموزش��ی
استفاده می کنند، قادر خواهند بود ۲۰ گيگابايت بسته 
اضافی اينترنت از اين اپراتور دريافت کنند تا بدين ترتيب 
با کيفيت، سرعت و فراغ بال بيشتری به پيگيری دروس 
و واحدهای آموزش��ی خود بپردازند. ساير اپراتورهای 
مخابراتی نظي��ر Verizon و Comcast نيز در اين 
خصوص اعالم کرده اند برنامه های مشابهی به منظور 
تش��ويق مش��ترکان خود به ماندن در منزل و استفاده 
از خدم��ات اينترنت��ی ارائه خواهن��د داد و تمامی آنها 
تعهدنامه های کميسيون فدرال ارتباطات را در اين باره به 
امضا رسانده اند که طبق اين کنوانسيون، متعهد شده اند 
که تا اطالع ثانوی و تا زمان بحران شيوع ويروس کرونا 
هيچ کدام از حساب های اينترنتی مشترکان خانگی يا 
کسب و کارهای کوچک را در صورت عدم پرداخت هزينه، 

قطع نکنند و به همه کاربران آمريکايی ظرف ۶۰روز آينده 
اينترنت نامحدود ارايه دهند.

    سخت گيري برای انتشار اپليكيشن های کرونا
چند روزی اس��ت که اپل س��ختگيری بيشتری درباره 
اپليکيش��ن های مربوط به ويروس کرونا انجام می دهد. 
اما اکنون اين شرکت قوانين خود برای اپليکيشن های 
قابل عرض��ه در اپ اس��تور را اعالم کرده اس��ت. اپل با 
انتشار پستی، قوانين ارائه اپليکيشن های کوويد ۱۹ را 
شفاف سازی کرده است. براساس اين قوانين سختگيرانه، 
توسعه دهندگان اپليکيشن بايد ماهيت هايی معتبر مانند 
س��ازمان های دولتی، انستيتوهای آموزشی و پزشکی، 
سازمان های  بهداشتی غيردولتی و شرکت هايی معتبر 
در حوزه بهداشت باشند. اين شرکت هرگونه اپليکيشن 
س��رگرمی با تم کووي��د ۱۹ را رد می کن��د. همچنين 
طبق شرايط جديد اپل، توس��عه دهندگان اپليکيشن 
در س��ازمان های دولتی، غيرانتفاعی و دانش��کده های 
معتبر الزم نيس��ت برای انتش��ار رايگان محصول خود 
در اپ استور هزينه عضويت س��االنه را پرداخت کنند. 
البته اپل تنها شرکتی نيست که  قوانين سختگيرانه ای 
برای اپليکيشن های مرتبط به ويروس کرونا وضع کرده 
است. اين اواخر گوگل نيز اعالم کرده طبق سياست های 
فعلی پلی استور از انتشار اپليکيشن های سودجويانه و 
گمراه کننده جلوگيری می کند. با وجود اين شيوه برخورد 
اپل با اپليکيشن های مذکور هدفمندتر به نظر می رسد.
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در مسير قطع زنجيره كرونا انجام شد

توليد اكسيژن ساز بيماران كرونايي با  حمايت  موسسه  دانش بنيان  بركت
با حمايت موسسه دانش بنيان بركت ستاد اجرايي 
فرمان امام)ره( دس��تگاه هاي اكسيژن  ساز بيماران 
كرونايي در داخل كش��ور توليد مي شود. به گزارش 
روابط عمومي موسس��ه دانش بنيان بركت، با توجه 
به نياز مبرم بيماران مبتال به كرونا به دس��تگاه هاي 
اكسيژن ساز و باي پپ )دستگاه فشار مثبت دوطرفه 
تنفس��ي(، توليد اين دس��تگاه ها در داخل كشور و 
به ش��كل كامال بومي در اس��تان تهران آغاز ش��ده 
است. بر اساس اين گزارش، دس��تگاه اكسيژن ساز 
يك��ي از مهم ترين تجهيزات براي اكسيژن رس��اني 
به بيماران مبتال به كرونا اس��ت. همچنين دستگاه 
باي  پپ )دس��تگاه فشار مثبت دوطرفه تنفسي( نيز 
براي بيماران مبتال به كرونا اس��تفاده مي ش��ود كه 
ريه هايش��ان از كار افتاده يا به ش��دت ضعيف شده 
است. اين دس��تگاه عالوه بر اكسيژن رساني، به طور 
خ��ودكار عمل دم و بازدم را ه��م انجام مي دهد و در 
واقع ب��ه جاي ريه بيمار عمل مي كن��د. الزم به ذكر 
اس��ت، در بيماري كرونا سطح اكسيژن خون پايين 
مي آيد و فرد با مش��كالت تنفس��ي مواجه مي شود. 
در اين مرحله الزم است كه عمل اكسيژن رساني به 
بيمار با دستگاه انجام شود. نياز مبرم بيماران كرونايي 
به دستگاه اكسيژن س��از و ايجاد مشكالتي كه براي 
توليد كمپرسور اين دس��تگاه در خارج كشور ايجاد 
شده بود، موسس��ه دانش بنيان بركت ستاد اجرايي 

فرمان امام را بر آن داشت تا با سرمايه گذاري، فرآيند 
توليد اين دستگاه را در داخل و به شكل صد در صد 

بومي آغاز كند. 
در همين راستا، شركت زيس��ت تجهيز دانش پويا 
ب��ا حمايت ها و س��رمايه گذاري 100 ميليارد ريالي 
موسس��ه دانش بني��ان بركت توليد دس��تگاه هاي 
اكسيژن ساز را آغاز كرده است. اين شركت به شكل 
ش��بانه روزي و در سه ش��يفت كاري مشغول توليد 
دس��تگاه اكسيژن  س��از اس��ت. قيمت دستگاه هاي 
اكسيژن ساز داخلي بين 2 تا 3 ميليون تومان ارزان تر 
از نمونه هاي معمولي خارج تمام مي ش��ود. موسسه 
دانش بنيان بركت همچنين براي تامين دستگاه هاي 
باي  پپ )دستگاه فشار مثبت دوطرفه تنفسي( مورد 
نياز بيماران كرونايي، عالوه بر توليد 5 عدد دستگاه 
در روز در ش��رايط فعلي، خط توليد اين دس��تگاه را 
از ابتداي س��ال آينده به ش��كل صد در صد بومي در 
شركت زيس��ت تجهيز دانش پويا آغاز خواهد كرد. 
اين دستگاه به طور كامال بومي سازي شده و با امكانات 
بسيار باالتر نسبت به نمونه هاي مشابه خارجي توليد 
خواهد ش��د.گفتني اس��ت، فعاليت شركت زيست 
تجهي��ز دانش پويا در اس��تان تهران با مش��اركت و 
سرمايه گذاري ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
اشتغال زايي مستقيم و غيرمستقيم براي 150 نفر را 

نيز به همراه داشته است.

»تعادل« فعاليت هاي مدني و عمومي براي حمايت از مشاغل خرد را بررسي مي كند

پويشحمايتازصاحبانمشاغلزيانديدهدراستانها
براي حمايت از مش��اغل خرد و كمتر كردن آس��يب هاي 
برآمده از كرونا در فضاي اقتصادي و معيشتي خانواده ايراني 
چ��ه راهكارهايي را مي توان در پيش گرفت؟ اين پرس��ش 
و پاس��خ هاي متفاوتي كه براي آن مي توان در نظر گرفت، 
امروز شايد يكي از مهم ترين دغدغه هايي باشد كه هم فعاالن 
اقتصادي و هم مسووالن با آن دست به گريبان هستند. در 
مسير پاس��خگويي به اين دغدغه ها مسووالن ارشد كشور 
و شخص رييس جمهوري ديروز از حمايت هاي ويژه براي 
فعاليت هاي كالن اقتصادي خبر دادن��د و اعالم كردند در 
حوزه هايي چون مهلت دهي به تعهدات مالياتي، حمايت 
از وام هاي دريافت شده براي كسب و كار، توزيع بسته هاي 
معيشتي و... تالش خواهند كرد تا بخشي از خسارات ناشي از 
شيوع كرونا در فضاي اقتصادي و معيشتي را كاهش دهند؛ 
اما پرسشي كه با اين توضيحات به ذهن خطور مي كند آن 
است كه اس��تان هاي مختلف و شبكه هاي بومي و مدني از 
چه طريقي مي توانند به بهبود شاخص هاي درآمدي اين نوع 
مشاغل كمك كنند. با اين مقدمات چراغ به دست گرفتيم تا از 
دل فعل و انفعاالت خبري در استان هاي مختلف رويكردهاي 
تازه اي كه براي حمايت از فضاي كلي كسب و كار تدارك ديده 

شده را در قالب يك گزارش خبري در اختيارتان قرار دهيم.

بخششكرايهواحدهايموقوفات
دربلوچستان

با توجه به اينكه بخش قابل توجهي از واحدهاي اقتصادي 
خرد در استان سيستان و بلوچستان در زمره امالك موقوفه 
دسته بندي مي ش��وند، نماينده ولي فقيه در سيستان و 
بلوچستان و امام جمعه زاهدان مي گويد: با توجه به اختيارات 
موجود اجاره بهاي واحدهاي صنفي موقوفات كه زيرنظر 
مجموعه اين نمايندگي و دفتر امام جمعه زاهدان اس��ت 
براي ماه هاي اسفند و فروردين بخشيده شد. راهكاري كه 
از طريق آن بخشي از ضررو زيان مشاغل خرد فعال در اين 
واحدها جبران خواهد شد و فرصتي براي بهبود وضعيت 
به آنها داده خواهد ش��د. همين اقدام دفتر امام جمعه در 

استان باعث شد تا بسياري از صاحبان واحدهاي صنفي نيز 
به اين پويش استاني بپيوندند.حجت االسالم والمسلمين 
مصطفي محامي ديروز در ديدار با جمعي صاحبان واحدهاي 
صنفي سيستان و بلوچستان كه اجاره بهاي واحدهاي خود 
را بخشيدند اظهار داش��ت: اين اقدام عزيزان در بخشش 
اجاره بهاء، الگويي خوب ب��ود و ما نيز با توجه به اختيارات 
موجود اجاره بهاي واحدهاي صنفي موقوفات كه تحت نظر 
مجموعه نمايندگي ولي فقيه و دفتر امام جمعه زاهدان است 
را براي ماه هاي اسفند و فروردين بخشيديم و اميدواريم كه 
اين بال زودتر از س��ر مردم ما كم شود. وي بيان كرد: زماني 
كه خبر اقدام شما عزيزان را شنيدم بسيار خوشحال شده و 
براي شما دعاي خير كردم.نماينده رهبر معظم انقالب در 
امور اهل سنت سيستان و بلوچستان افزود: اين اقدام شما 
نشان از روح بلند و اعتقادتان به خداوند دارد كه اين روحيات 
در جامعه براي ما خوشحالي به بار مي آورد و موجب رضايت 
خداوند هم مي شود.حجت االسالم محامي ادامه داد: همانند 
دانيال شه بخش ورزشكار اين استان كه به المپيك راه يافت 

و روحيه اميد را در چند روز اخير به وجود آورد اين اقدام شما 
نيز قهرمانانه و موجب شادي شد. اين اقدام بايد موجب به 
وجود آمدن الگويي در جامعه شود كه به فكر همنوع بودن و 
كمك به يكديگر را رواج دهد.امام جمعه زاهدان خاطرنشان 
كرد: اين بال امتحاني براي همه مردم است و هركس در حد 
خود امتحاني را پس مي دهد و دعا مي كنيم خداوند متعال بر 
مال و جان شما عزيزان توفيق بيشتر عنايت كند.رييس خانه 
اصناف مركز سيستان و بلوچستان نيز در اين نشست گفت: 
ما در سطح استان ۴5 هزار واحد صنفي داريم كه بالغ بر ۶0 
درصد مساجر بوده و با اقدام اين عزيزان در بخشش اجاره بها 
بسيار به اين افراد كمك شده و بار بزرگي از دوش كسبه ما 
برداشته است. سيدعلي ميرحسيني افزود: اميدواريم ما در 
اين امتحان بزرگ س��ربلند بيرون آمده و با وجود عزيزاني 
همچون افرادي كه اجاره بها را بخشيدند بتوانيم كمكي به 
قشر كسبه خود بكنيم. شرايط كنوني دنياي ما به اين شكل 
در آمده كه نيازمند همراهي همه مردم و ياري رساندن به 

يكديگر شده است.

پويشمليحمايتازفعاالناقتصاديايران
تشكيلشد

يكي ديگر از استان هايي كه با استفاده از ظرفيت هاي مردمي 
و عمومي تالش مي كند تا پويش هاي متناسب با شرايط 
فعلي براي حمايت از مشاغل خرد ترتيب دهد؛ استان البرز 
اس��ت. در همين خصوص يكي از فعاالن اقتصادي گفت: 
پويش ملي حمايت از مراكز خريد از كسبه و فعاالن اقتصادي 
ايران براي كاهش فشارهاي اقتصادي ناشي از انتشار ويروس 
كرونا توسط انجمن هاي مدني و اقتصادي در داخل و خارج 
تشكيل شد. شاهرخ كشاورز ديروز در گفت وگو با ايرنا افزود: 
اين پويش با هدف حمايت از كسب و كار هزاران توليدكننده، 
فروشنده و مستاجر مراكز خريد سراسر ايران شكل گرفته 
چراكه درساير كشورهاي عضو انجمن خريد و فروش هاي 

پاياني سال )ماه ژانويه( شده است.
وي ادامه داد: اكنون ويروس شوم كرونا زندگي هزاران ايراني 
را تحت تاثير قرار داده كه مي تواند عالوه بر سالمتي مردم، 
تعطيلي واحدهاي تجاري، تعديل و بيكاري، حجم بسيار 
زيادي از چك هاي برگش��تي، عدم ايفاي تعهدات مالي را 
در پي داشته باشد. اين فعال اقتصادي در ادامه گفت: از اين 
رو تالش كرديم تا با اين راه اندازي اين پويش، حمايت ويژه 
را از مراكز خريد كشور داشته باشيم و بابخشش يا تعديل 
اجاره بهاي اسفندماه بسترهاي نوعدوستي را براي واحدهاي 
تجاري عملياتي كنيم.كشاورز تاكيد كرد: بحران كرونا بايد 
به عرصه اي براي نوعدوستي و توانمندسازي اقشار آسيب 
پذير تبديل ش��ود.۴0 مركز خريد كش��ور در اين روزها با 
بخشش حدود 50 ميليارد تومان اجاره واحدهاي تجاري 
و كسبه سهم خود را در نوعدوستي اعالم داشته و لحظه به 
لحظه اين سيل مهرباني در كشور گسترش مي يابد.كشاورز 
درادامه گفت: به طور يقين هيچ ايراني راضي نخواهد بود كه 
خانواده مراكز خريد و واحدهاي تجاري به دليل نداشتن بازار 
فروش در شب عيد با مشكل معيشت مواجه باشد و امروز 
شاهد آن هستيم كه اين پويش مهرباني در تمام شهرهاي 
كشور به راه افتاده است. با توجه به اينكه فروش پاياني سال 

براي مراكز خريد بسيار مهم است اميدواريم با اين پويش 
نوعدوستي بتوانيم گام هاي موثرتري را در ترويج مهرباني 

و همدلي برداريم .

اجارهبهاي۴۰۰واحدصنفيمركزخريد
شهرقدسبخشيدهشد

در ميان اخبار ريز و درش��تي كه در شبكه هاي اجتماعي 
و فضاي مجازي نش��ر و بازنشر مي شوند، ديدن خبري در 
خصوص بخشيده شدن اجاره بهاي واحدهاي صنفي در 
شهرقدس قابل توجه است؛ خبري در اين خصوص كه يكي 
از مراكز تجاري در شهرقدس اجاره بهاي حدود ۴00 باب 
مغازه و فروشگاه هاي خود را به صاحب مغازه هاي اجاره اي 
بخشيد.براثر شيوع ويروس كرونا و كاهش تقاضاي مردم 
در آستانه شب عيد براي خريد فعاليت هاي كسب و كار و 
اصناف تحت تاثير بيماري ويروسي كرونا قرار گرفته است. 
در شهرقدس برخي مالكان نسبت به بخشش اجاره بهاي 
واحدهاي خود اق��دام كرده اند و اين حركت خيرخواهانه 
و خداپس��ندانه آنها بازخورد اثرگذاري در فضاي مجازي 
داشته است. يكي از مراكز تجاري در شهرقدس اجاره بهاي 
حدود ۴00 باب مغازه و فروش��گاه هاي خود را به صاحب 
مغازه هاي اجاره اي بخشيد. در اطالعيه اين مركز خريد آمده 
است: »با توجه به شيوع گسترده ويروس كرونا و به تبع آن، 
خسارات وارده به كسب و كارها و مشاغل هموطنان محترم، 
صاحبان مركز خريد ميالد شهرقدس، با درك شرايط به 
وجود آمده و در جهت همدلي و همراهي با كسبه محترم و 
مستاجران گرامي در نظر دارند با بخشش اجاره بهاي كليه 
مغازه ها و فروشگاه ها تا پايان فروردين ماه ضمن ابراز تاسف 
از وضعيت به وجود آمده، سهمي اندك در جبران خسارات 
وارده به اين عزيزان و قشر شريف و زحمتكش جامعه داشته 
باشند. از تمامي كسبه محترم كه در اين ايام همكاري الزم 
جهت ضدعفوني مس��تمر و مدوام كليه سطوح و معابر و 
فروشگاه هاي مركز خريد ميالد ش��هر قدس را داشته اند 

صميمانه قدرداني و تشكر مي كنيم.«
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۱۳۵نفرازبيمارانكرونايي
درشاهرودبهبوديافتند

شاهرود|رييس دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
بابيان اينكه 135 نفر از بيماران كرونايي در حوزه 
اين دانش��گاه بهبود يافتند، گفت: رعايت نكات و 
اصول اوليه بهداش��تي نقش موثري در شكست 
كرونا خواهد داشت. رضا چمن ديروز در گفت وگو 
با خبرنگاران به ميزباني دانش��گاه علوم پزشكي 
ش��اهرود ضمن بيان اينكه حفظ سالمت مردم 
مهم ترين رويكرد اين نهاد در شرايط فعلي است، 
اظهار داشت: تاكنون نتيجه آزمايش 221 نفر از 
افراد مشكوك به كرونا در شاهرود مثبت اعالم شده 
اس��ت.وي بابيان اينكه در اين م��دت 135 نفر از 
افراد مبتال با بهبودي كامل از بيمارستان ترخيص 
شدند، افزود: كنترل تماس ها در منزل در اين مرحله 
بسيار حائز اهميت است و بايد توجه شود كه حتي 
تا يك هفته پس از بهبودي و رفع عالئم باليني هم 
احتمال انتقال كروناويروس از شخص مبتال شده 
به ديگران وجود دارد.رييس دانشگاه علوم پزشكي 
سمنان گفت: رعايت اصول بهداشتي و عدم خروج 
از منزل در دستور كار عموم مردم براي شكستن 

حلقه انتقال اين ويروس قرار گيرد.

ذوبآهناصفهان
افتخارايرانياناست

 مديرعامل شركت سرمايه گذاري صدر تامين 
در سالگرد راه اندازي كارخانه ذوب آهن اصفهان 
گف��ت: روزي آرزوي ه��ر ايراني داش��تن يك 
كارخانه به عظم��ت ذوب آهن ب��ود و امروز به 
نياب��ت از آن روزگار ايرانيان به وجود ذوب آهن 
افتخار مي كنند. غالمرضا سليماني، مديرعامل 
تاصيكو ضمن تبريك سالگرد راه اندازي كارخانه 
ذوب آه��ن اصفهان به نقش اي��ن مجموعه در 
اقتصاد كشور اش��اره كرد و گفت: بي گمان در 
اين عرصه جنگ اقتصادي كسب موفقيت هاي 
بي بدي��ل كاركنان و كارگ��ران اين عرصه طي 
چندين سال گذشته در بخش هاي مختلف اين 
شركت نشانه اي آشكار و مصداقي بارز از توسعه، 
پيشرفت و تالش صادقانه فرزندان برومند اين 
سرزمين است. وي ادامه داد: ذوب آهن اصفهان 
امروز افتخار ايرانيان به ش��مار مي آيد و بنده به 
عنوان نماينده خانواده صدر تامين وظيفه خود 
مي دانم اين روز را به همه همكاران در ش��ركت 
ذوب آهن و همچنين تمامي فعاالن عرصه فوالد 
و صنعتگران پرتالش تبريك گفته و از خداوند 
متعال توفي��ق روز افزون و موفقيت در س��ايه 
عنايت حضرت بقيه اهلل االعظم عجل اهلل و تحت 

زعامت رهبر فرزانه انقالب را مسئلت نمايم.

دفترپژوهشهايجامعكرونا
دردانشگاهعلومپزشكيمشهد

روابط عمومي علوم پزش�كي مشهد|معاون 
پژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مشهد از 
آغاز به كار دفتر پژوهش هاي جامع كرونا با همكاري 
پژوهش��گران و اعضاي هيات علمي اين دانش��گاه 
خبر داد.دكتر محسن تفقدي روز يكشنبه گفت: با 
توجه به وضعيت كنوني كشور از نظر شيوع ويروس 
كرونا و به منظور استفاده از توانمندي اعضاي هيات 
علمي، دانش��جويان و محققين دانشگاه در زمينه 
بيماري كرونا، دفتر پژوهش ه��اي جامع كرونا در 
دانشگاه علوم پزشكي مشهد ايجاد شده است.وي 
افزود: به روز نمودن اطالعات اساتيد و دانشجويان و 
مديران درگير در بحران، نقد شواهد علمي منتشر 
ش��ده جهاني، ارزيابي صحت و ام��كان كاربردي 
نمودن شواهد جهاني، نقد و ارزيابي وضعيت موجود 
بيماري، ديده باني و ارزيابي عملكرد مديريت بحران، 
آينده پژوهي اپيدم��ي كرونا با اراي��ه راهبردهاي 
مرحله اي، هدايت جامعه به خصوص ش��بكه هاي 
مجازي و اطالع رس��اني با ارايه ش��واهد درس��ت 
علمي به كميته علمي بيماري كرونا، انتشار مقاله 
و كتاب، اطالع رساني عمومي از طريق رسانه هاي 
جمعي، تحقيقات ويروس شناس��ي و ايمونولوژي 
و ژنتيك، اقدامات تش��خيصي و درماني، مطالعات 
اپيدميولوژيك - مدلينگ بيماري و بررسي ريسك 
فاكتورهاي همراه و مطالعات كيفي با رويكرد هاي 
اپيدميولوزي اجتماع��ي، رواني و معنوي از جمله 

فعاليت هاي در نظر گرفته شده در اين دفتر است.

پسماندهايعفوني
دراستاناردبيلپايشميشود

اردبيل|مع��اون نظارت و پايش محيط زيس��ت 
اس��تان اردبيل از تالش براي پايش نحوه مديريت 
پسماندهاي عفوني در مراكز بيمارستاني، بهداشتي 
و درماني اين اس��تان خبر داد.رامين جمش��يدي 
ديروز در بازديد ميداني از وضعيت مديريت و رعايت 
ضوابط دفع و بي خطرسازي پسماندهاي پزشكي 
بيمارس��تان امام خميني )ره( گفت: بررس��ي ها و 
بازديدهاي ص��ورت گرفته حاكي از رعايت ضوابط 
مديريت پسماندهاي پزشكي در بيمارستان امام 
)ره( به عنوان مركز درماني پذيرش كننده بيماران 
مبتال به كوويد 1۹ و بي خطرسازي زباله هاي عفوني 
در اين بيمارستان مي باشد.وي پايش مستمر مراكز 
بيمارس��تاني، بهداش��تي و درماني و بررسي نحوه 
مديريت پسماندهاي پزشكي در اين مراكز و پايش 
محل دفن زباله شهري توسط كارشناسان محيط 
زيست را از جمله اقدامات به عمل آمده در راستاي 
نظارت بر مديريت اجرايي پس��ماندهاي پزشكي 
و ع��ادي ذكر كرد.وي افزود: ش��هرداري ها موظف 
هستند ناوگان حمل و نقل مجزا جهت حمل و انتقال 
پسماندهاي عفوني بي خطرسازي شده اختصاص 
داده و به صورت مكرر و روزانه نسبت به گندزدايي 
و آهك دهي پس��ماندهاي عفوني بي خطرسازي 
ش��ده و دفن آنها در قسمت جداگانه در مركز دفن 

زباله اقدام كنند.

 ۳۰ميليارد ريال تسهيالت 
به متقاضيان گردشگري

مدي��ركل  س�منان| 
ميراث فرهنگي س��منان 
گف��ت: در س��ال ۹۸ و ب��ا 
هدف ارتقاي اشتغال زايي 
و گردشگري، 30 ميليارد 
ريال تسهيالت به متقاضيان 
تاسيس��ات گردشگري در 
اس��تان پرداخت ش��د. مهدي جمال ديروز در جمع 
خبرن��گاران از پرداخت 30 ميليارد ريال تس��هيالت 
تأسيسات گردشگري در سطح استان طي سال جاري 
خبر داد و ابراز كرد: اين ميزان تس��هيالت در راستاي 
ايجاد اشتغال و حمايت از متقاضيان بخش خصوصي 
در سال ۹۸ پرداخت شده است. وي با اشاره به ادامه روند 
اعطاي تسهيالت و رونق گردشگري ابراز كرد: اعتبار 
اين تسهيالت از محل منابع اشتغال پايدار روستايي 
و عش��ايري و هدف آن نيز رونق گردشگري و ارتقاي 
اش��تغال از اين روش است.مديركل ميراث فرهنگي 
سمنان همچنين گفت: بهره برداراني كه از تسهيالت 
ارايه شده بهره مند شده اند به احداث، توسعه و تجهيز 
سفره خانه هاي سنتي و مجتمع هاي خدمات رفاهي 
بين راهي پرداخته اند.جمال با اشاره به ظرفيت هاي 
عظيم گردشگري استان سمنان ابراز كرد: با پرداخت 
تسهيالت بخشي از مشكالت متقاضيان استان برطرف 
و براي 23 نفر فرصت ش��غلي فراهم ش��ده است.وي 
همچنين از ثبت پنج اثر ناملموس سرخه در فهرست 
آثار ملي كش��ور نيز خبر داد و افزود: اين آثار در جلسه 
كميته ثبت ملي آثار ناملموس كشور با تأييد و تصويب 
اعضاي شوراي عالي ثبت در فهرست ميراث ملي شماره 

ثبت دريافت كردند.

تجارت فرآورده هاي نفتي 
۲۶درصد افزايش يافت

هرمزگان|حجم صادرات 
تجارت دريايي فرآورده هاي 
نفتي به خارج از كش��ور با 
ثبت رش��د 2۶.۷ درصدي، 
از رقم ۸ ميليون و 5۶5 هزار 
تن فراتر رفت.مديركل بنادر 
و دريان��وردي هرمزگان در 
خصوص عملكرد 11 ماه��ه اين اداره كل گفت: در اين 
مدت، ۷۷ هزار و ۹1۹ تن فرآورده نفتي ترانزيت شد كه 
رشد 100درصدي در اين بخش را نشان مي دهد.اهلل مراد 
عفيفي پور روز يكشنبه در جمع خبرنگاران ادامه داد: در 
اين مدت همچنين 15ميلي��ون و 52۴هزار و35۷ تن 
فرآورده نفتي با رش��د 2.۴ درصدي، كابوتاژ )كاربري( 
شد.وي در خصوص تخليه و بارگيري فرآورده نفتي در 
بندر شهيد رجايي نيز بيان داشت: در اين مدت همچنين 
2۴ ميليون و 1۶۷ هزار و ۸0۸ تن فرآورده نفتي با افزايش 
5.5 درصدي تخليه و بارگيري ش��د.مدير منطقه ويژه 
اقتصادي بندر شهيد رجايي در خصوص تخليه و بارگيري 
كاالي هاي غيرنفتي نيز گفت: در اين مدت حجمي افزون 
بر۷0 ميليون و ۹۶1 هزار تن كاالي نفتي و غيرنفتي در 
منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي جابه جا شد كه 
در همسنجي با سال پيش، رشد )3.۷( درصدي داشته 
است.وي حجم عمليات جابه جايي محموله هاي تجاري 
غير نفتي را ۴۶ ميليون و ۷۹3 هزار و 3۸3 تن اعالم كرد و 
گفت: در اين مدت حجم صادرات غيرنفتي در اين بندر به 
رقم 31 ميليون و 1۸۴ هزار و 2۶2 تن رسيد.از فروردين 
امسال تا ابتداي اسفند ماه جاري، 3 هزار و ۹3۹ فروند 
شناور در بندرشهيد رجايي پهلو گرفت كه درهمسنجي 

با مدت مشابه سال گذشته 1۶.۴درصد افزايش دارد.

براي مقابله با كرونا بايد به 
قرنطينه ۶۲.۵ درصدي برسيم
ن  و معا | ن س�تا ز خو
بهداش��ت دانش��گاه علوم 
پزش��كي دزف��ول گف��ت: 
بررسي ها حاكي از اين است 
در صورتي كه كشوري نتواند 
ضريب نف��وذ قرنطينه را به 
بيش از ۶2.5 درصد برساند، 
اپيدمي در آن كشور براي هفته ها و ماه ها ادامه خواهد 
داشت.دكتر شاپور مس��عودي فر در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار كرد: بررسي ها حاكي از اين است در صورتي كه 
كشوري نتواند ضريب نفوذ قرنطينه را به بيش از ۶2.5 
درصد برساند، اپيدمي در آن كشور براي هفته ها و ماه ها 
ادامه خواهد داش��ت. اين در حالي اس��ت كه اكنون در 
كشور ما وضعيت نفوذ قرنطينه با عدد ۶2.5 درصد بسيار 
متفاوت است. اگر كش��ور چين در كنترل شيوع كرونا 
موفقيت دارد، به دليل قرنطينه شديد است. در چين اگر 
فردي بدون مجوز از منزل خارج شود، دستگير مي شود.

مسعودي فر گفت: وضعيت كنوني ما نگران كننده است. 
در حال حاضر در آستانه نوروز هستيم و هر ساله شاهد 
تردد مسافران نوروزي هستيم و قطعا امسال نيز درصدي 
از اين افراد س��فر نوروزي خواهند داشت.ويروس كرونا 
بزرگ و كوچك نمي شناسد. اگر به ماندن در خانه توجه 
نشود، در روزهاي آينده و به ويژه بعد از تعطيالت عيد، 
وضعيت شيوع ويروس كرونا به ش��دت وخيم خواهد 
شد.مسعودي فر گفت: اگر در كشوري به قرنطينه خانگي 
توجه نشود، بيش از 50 درصد جمعيت كشور در طول 
چندين ماه به كروناويروس مبتال خواهند شد و مرگ و 
مير وحشتناكي رخ مي دهد و تخريب زيرساخت هاي 

توسعه و پيشرفت كشور اتفاق مي افتد.

 سامانه »برنامه ملي مبارزه
 با كرونا« فعال شد

كردستان|در مسير مقابله 
با تشديد دامنه هاي بيماري 
كرونا مع��اون بهداش��تي 
دانش��گاه عل��وم پزش��كي 
كردس��تان، مي گويد: افراد 
مي توانند در سامانه »برنامه 
ملي مبارزه با كرونا « مراجعه 
كنند و در صورت مش��كوك به ابتال ب��ه ويروس كرونا 
شناس��ايي ش��وند.ابراهيم قادري از فعال شدن سامانه 
»برنامه ملي مبارزه با كرونا« در استان خبر داد و اظهار 
كرد: تش��خيص زودرس و تحت نظر قرار دادن بيماران 
مبتال به كرونا ويروس از اساس��ي ترين اركان مبارزه با 
اين بيماري به ش��مار مي آيد و بنابراين وزارت بهداشت 
و دانشگاه هاي علوم پزش��كي اين موضوع را به صورت 
جدي مورد توجه قرار داده اند.وي با اشاره به راه اندازي و 
فعال شدن سامانه »برنامه ملي مبارزه با كرونا« به آدرس 
http://salamat.gov.ir، اف��زود: هم اس��تاني هاي 
مي توانند با مراجعه به اين س��ايت و وارد كردن كد ملي 
و ش��ماره موبايل و سپس تكميل پرسشنامه مذكور، از 
وضعيت سالمتي خود مطلع شوند.پس از ثبت اطالعات 
توس��ط افراد در سامانه، مراقبين سالمت با آنان تماس 
گرفته و در صورت داشتن عالئم خطر سريعا شخص را به 
پزشك مراكز جامع سالمت ١۶ ساعته تعيين شده براي 
درمان سرپايي بيماران مذكور ارجاع مي دهند.در صورت 
حاد بودن شرايط بيماران، پزشكان، آنان را به درمانگاه هاي 
سطح دوم يا بيمارستان هاي معين ارجاع خواهند داد. 
اطالعات ثبت ش��ده موجب بهبود غربالگري بيماران و 
كاهش ميزان بروز بيماري و تعداد بيماران بستري شده 

در مراكز درماني در روزهاي آينده خواهد شد.

 شايعه پراكنان »كرونا« 
در فضاي مجازي دستگير شدند
زنجان|فرماندهي نيروي 
انتظامي، از دستگيري 15 
ش��ايعه پراكن و فروشنده 
م��واد ضدعفوني كننده در 
فض��اي مج��ازي درب��اره 
»كرونا« در زنجان خبر داد. 
به گزارش ايلنا، سردار رحيم 
جهانبخش، با اشاره به رصد فضاي مجازي در خصوص 
تشويش اذهان عمومي در خصوص بيماري كرونا در بين 
خبرنگاران اظهار كرد: با تالش هاي كاركنان پليس فتاي 
استان 15 شايعه پراكن و فروشنده مواد ضدعفوني كننده 
در فضاي مجازي دستگير شدند . فرمانده انتظامي استان، 
ادامه داد: هم اكنون پليس فتاي استان به صورت كامال 
تخصصي همه جريانات خبري منتشر شده در فضاي 
مجازي و نشانگاه هاي انتشار اخبار را رصد مي كند و در 
صورت مش��اهده هرگونه موارد محتوايي شامل فيلم، 
خبر، عكس كه حاوي مطالب ش��ايعه و كذب به قصد 
ايجاد تشويش اذهان عمومي و افزايش نگراني در جامعه 
را تشديد كند؛ موضوع را به صورت قانوني مورد پيگيري 
ق��رار داده و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد كرد.
اين مقام ارشد انتظامي استان زنجان با اشاره به تشكيل 
كارگروه ويژه در پليس فتا ادامه داد: رويه پليس فتا در 
برخورد با متخلفان بارگذاري هر گونه شايعه و اخبار كذب 
در فضاي مجازي در مرحله اول بيان تذكر و ارشاد مبني 
بر حذف مطالب و عدم تكرار است كه در اين راستا 5 نفر 
شناسايي و ضمن احضار به اين پليس، مورد تذكر و ارشاد 
قرار گرفتند كه اين افراد با اظهار ندامت و با اذعان به عدم 
آگاهي از قوانين و مقررات و عدم اطالع از فعل مجرمانه 

خود نسبت به حذف مطالب منتشره اقدام كردند.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

گزارش »تعادل« از آخرين وضعيت شيوع كرونا در كشور

كرونا هم مسووالن را به يكپارچگي در تصميم گيري نرساند

انتقادهاي مركز پژوهش هاي مجلس بر نحوه آموزش مجازي دروس

براس��اس اعالم وزارت بهداش��ت پس از گذشت ۲۶ روز 
از ش��يوع بيماري كوويد 1۹ در كش��ور تاكنون 1۲ هزار 
و 7۲۹ نفر به اين بيماري مبتال ش��ده اند كه از اين تعداد 
۶11 نف��ر جان باخته اند و 4هزار و 33۹ نفر بهبود يافته و 
از مراكز درماني ترخيص ش��ده اند. اين در حالي است كه 
نگاهي به نقش��ه پراكندگي كرونا در اس��تان هاي كشور 
نش��ان مي دهد كه در بيس��ت و شش��مين روز از شروع 
انتشار، 10 استان تهران، مازندران، اصفهان، قم،  گيالن، 
مركزي، البرز، خراسان رضوي، سمنان و قزوين با باالترين 
ميزان مبتاليان يعني عددي بين هزار تا پنج هزار مبتال 
در رده اس��تان هاي با وضعيت قرمز قرار دارند و در مقابل 
اس��تان هاي سيستان و بلوچس��تان، كرمان، هرمزگان، 
بوشهر، كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و بختياري با 
كمترين ميزان مبتاليان يعني عددي بين يك تا 100 نفر 
در وضعيت زرد هس��تند درحالي كه در روزهاي نخست 
شيوع بيماري تنها دو اس��تان تهران و قم وضعيت قرمز 
داش��ت و بعد از آن با سرعت كمي گيالن و مازندران هم 
به وضعيت قرمز درآمدند با اين حال هنوز تصميمي براي 
قرنطينه شهرها و ممنوعيت و محدوديت تردد به معناي 
واقعي گرفته نش��ده و تنها تاكيد كادر پزشكي بر كاهش 
تردد و قرنطينه خانگي براي قطع چرخه ابتال به كرونا مانند 
روزهاي نخست ادامه دارد. اين وضعيت درحالي است كه 
به گفته ايرج حريرچي، نماينده ويژه وزير بهداش��ت اگر 
مردم به ويژه در قم در خانه نمانند و نكات بهداشتي رعايت 
نشود شاهد اوج گيري بيماري خواهيم بود. تمام اين اما 
و اگرها براي كاهش ترددهاي غيرضروري، در شرايطي 
مطرح مي شود كه با وجود اختصاص خط توليد ويژه براي 
توليد ماس��ك و موادضد عفوني آنطور كه رييس انجمن 
داروسازان ايران مي گويد، هنوز هيچ برنامه اي براي توزيع 
ماسك و دستكش هم در داروخانه ها جهت عرضه به بازار 

وجود ندارد.

    قرنطينه آري يا خير؟ 
اما و اگرهاي مردم و مس��ووالن درباره موضوع قرنطينه 
شهرها و همچنين تجربه كشورهاي مختلف درباره اين 
موضوع در زمان درگيري با كرونا درحالي است كه هنوز 
اتفاق نظري ميان مسووالن بر س��ر اين موضوع صورت 
نگرفته است. درحالي كه برخي اين موضوع را مهم دانسته 
و معتقدند به كاهش زنجيره مبتاليان كمك مي كند اما 
گروه ديگر معتقدند شرايط براي اجراي طرح فراهم نيست. 
روز گذشته حيدرعلي عابدي، عضو كميسيون بهداشت 
مجلس ش��وراي اس��المي درباره اين موضوع بيان كرد: 
حقيقت اين است كه سيستم سالمت جامعه مان ضعيف 
است. مثال اگر خواستيم قرنطينه كنيم مفهومش اين است 
كه مركز تلفن داشته باشيم و مردم به اين مركز تلفن زنگ 
بزنند و نيروها و تيم ها را براي اينكه به داخل منازل اعزام 
كنيم. سيستم بهداشت و درمان ما طوري طراحي شده 
كه متاسفانه سيستم سالمت جامعه نداريم. مثال پرستاران 
بهداشت جامعه بايد يك مركز داشته باشد و در اين مركز 
آماده بنشينند و به محض اينكه به آنها تلفن زدند تيم مورد 
نظر اعزام شود و به منازل بروند كه اينها را نداريم. قرنطينه 
تعدادي ابزار مي خواهد كه ما آنها را نداريم. مثال در نيروي 
انتظامي به اندازه كافي نيرو نداريم كه اگر اعالم قرنطينه 
كرديم كس��ي از خانه بيرون نيايد و اگر كسي بيرون آمد 

جلوي او را بگيرند؟ 
 او افزود: واژه قرنطينه خيلي س��اده اس��ت اما اجرايش 
بسيار سخت است. نتيجه چه مي شود؟ )هدف از قرنطينه 
جلوگيري از انتشار بيماري است كه بايد براي دستيابي 
به اين هدف( آموزش دهيم و روي توانمندسازي مردم و 
جامعه كار كنيم؛ فقط قرنطينه س��ازي مشكل ما را حل 
نمي كند. هيچ انسان عاقلي نمي گويد قرنطينه بد است 
ولي قابل اجرا نيست. بايد براي تكليفي كه گفته مي شود 
بررسي كنيم كه آيا اين تكليف قابل اجراست؟ توانش وجود 

دارد و امكاناتش فراهم است؟
عضو كميسيون بهداش��ت و درمان مجلس خاطرنشان 
كرد: مثال نمي توانيم قرنطينه كنيم و مدام شروع به انتقاد 
كنيم، درست نيس��ت يا مثال توجيهات علمي بياوريم و 
بگوييم قرنطينه الزم نيس��ت و مربوط به گذشته است، 
خير؛ ما اگ��ر بتوانيم قرنطينه كنيم )خوب اس��ت( ولي 
توانايي اش را نداريم، نه تنها ما بلكه در چين هم باور نكنيد 
كه توانسته باشند شهر را قرنطينه كنند. در چين هم يك 

بازي سياس��ي راه انداختند و شهر ووهان را بر سر زبان ها 
انداختند و بقيه كشورشان را آزاد كردند. مثال ما هم اگر 
شهري را قرنطينه اعالم مي كرديم تردد بقيه شهرهايمان 
به س��اير نقاط راحت تر بود. بارها در صحبت هايم گفتم 
كشور ايران نه قابل تحريم است، نه قابل محاصره و نه قابل 
قرنطينه سازي؛ چراكه مرزهاي بسيار متعددي در اطراف 
كشور و همس��ايه هاي زيادي داريم و روش ها و راه هاي 
مختلفي براي تعامل و تردد با دنيا داريم. خيلي سخت است 

بتوانند مرزها را كنترل كنند، اينها همه اش شعار است.
وي ادامه داد: ما مش��كالت زيادي داري��م و بايد چيزي 
بخواهيم كه عمال امكان پذير باشد. اينكه خودمراقبتي را 
انجام دهيم بسيار عملي تر است. مهم ترين موضوع حتي در 
ووهان و ديگر جاها تيم هاي مراقبت سالمتي است كه در 
شهرها مستقر هستند و در مواردي كه قرنطينه مي شوند 
تيم ها به منازل اعزام مي شوند و افراد بيمار را در خانه مورد 

بررسي و معاينه قرار مي دهند كه ما اين تيم ها را نداريم.
اظه��ارات عابدي درحالي اس��ت كه روز گذش��ته ايرج 
حريرچي، نماينده ويژه وزير بهداش��ت بع��د از بازديد از 
شهر قم اعالم كرد اگر قم قرنطينه نشود كرونا دوباره اوج 
مي گيرد. او درباره اين موضوع گفت: ميزان بستري بيماران 
در مراكز درماني قم اندكي كاهش يافته است اما با شلوغي 
كه در قم ديديم ممكن است ش��اهد اوج گيري بيماري 
باشيم. اگر مردم رعايت كنند بيماري كاهش مي يابد ولي 
اگر مردم رعايت نكنند شاهد اوج گيري بيماري در قم و 

ديگر شهرها خواهيم بود.
او همچنين با اشاره به مشكالت در زمينه كمبود ماسك و 
ديگر تجهيزات، گفت: مصرف ۲0 برابر شده است و بسياري 
از كارخانه ه��ا خط توليد را تغيير داده و از خارج كش��ور 
واردات صورت گرفته است ولي تالش مي كنيم پرسنل 

در معرض كمترين آسيب باشند.
اين اظهارنظرها درحالي است كه دكتر زالي، رييس ستاد 
فرماندهي عمليات مديريت بيماري كرونا در تهران با بيان 
اينكه قرنطينه شهر )فاز 4( اكنون نه مبناي علمي دارد و 
نه مناسب است درباره اين موضوع گفت: قرنطينه سازي 
مطلق شهر جواب نمي دهد، چرا كه شهرها و استان هاي 
زيادي درگير آن شده اند و اگر هم انجام شود تاثيري ندارد.

او افزود: اگر فاز س��ه اجرا نش��ود هر فردي كه كرونا دارد، 
مي تواند دو تا ۲0 نفر را مبتال كند و در واقع اگر فرد مبتال 
براي خريد به مغازه برود دو نفر و اگر در داخل مترو حضور 

پيدا كند مي تواند ۲0 نفر را آلوده كند.

    بيشتر فوتي هاي كرونا در تهران
بيماري زمينه اي نداشتند

در همين ح��ال زالي، رييس س��تاد فرماندهي عمليات 
مديريت بيماري كرونا در شهر تهران با تاكيد بر اينكه كرونا 
يك ويروس كامال سياسي است و نبايد در اين موضوع شك 
داشت درباره ابعاد تازه اين بيماري در نشست روز گذشته 
خود با هنرمندان گفت: هم اكنون بخش زيادي از ظرفيت 
بيمارستاني ما درگير مقابله با اين بيماري است و با تداوم 
اين روند اگر همه ظرفيت بيمارستاني را نيز درگير كنيم 
باز جوابگو نخواهد بود. اكنون ما به دنبال اين هستيم كه 
ببينيم آيا ما در ايران و ايتاليا با يك ويروس وحشي نسبت 
به چين و ساير اروپا مواجه هس��تيم؟ بسياري از افرادي 
ك��ه در ايران بر اث��ر اين بيماري ف��وت كرده اند، بيماري 
زمينه اي نداشتند. بيش��ترين ميزان مبتاليان در تهران 
كساني هستند كه به ترتيب از البرز، قم، كاشان و مازندران 
آمده اند. بنابراين بايد سياست هاي ما در بحث كنترل در 
مبادي ورودي و خروجي در محدوده غرب و شرق تهران 

شديدتر باشد.
وي افزود: از فردا در مبادي ورودي و خروجي شهر تهران 
دستگاه هاي حرارت سنج مستقر خواهد شد كه قادرند 
100 خودرو را در لحظ��ه از طريق دوربين هاي حرارتي 
سنجش كنند.در صورتي كه فردي عالئم تب داشته باشد 
از ورود يا خروج وي جلوگيري مي ش��ود و بايد به خانه و 

شهر خود برگردد.
رييس ستاد فرماندهي عمليات مديريت بيماري كرونا در 
كالن شهر تهران درباره به كارگيري سوله هاي مديريت 
بحران ش��هرداري براي اس��تفاده بيماريان كرونايي نيز 
گفت: اين سوله هاي شهرداري براي استفاده بيماران بعد 
از بهبودي و طي كردن دوران نقاهت است تا اين دوره را 
به مدت ۹ روز در آنجا سپري كنند.اين كار براي جلوگيري 

از گسترش ويروس بسيار موثر است و اينگونه نيست كه 
ظرفيت بيمارستاني مان پايين است يا ظرفيت كم داريم 

و از اين سوله ها به عنوان بيمارستان استفاده مي كنيم.

    تاخير در جواب آزمايش افراد مشكوك، 
عامل آلودگي ديگران

موضوعي كه مورد انتقاد كادر پزشكي و درمان كشور است ، 
تاخير در اعالم نتيجه آزمايش كروناي افراد مشكوك است 
كه سبب مي ش��ود فرد اگر ناقل ويروس باشد ساير افراد 
را هم آلوده كند تا جايي كه عضو هيات علمي انس��تيتو 
پاس��تور اعالم كرد تاخير در اعالم نتايج تس��ت كروناي 
افراد مشكوك، ممكن است، باعث ابتالي ساير افراد شود. 
احمدرضا بهره مند درباره اين موض��وع بيان كرد: نتايج 
تست هاي كرونا كه از افراد مشكوك گرفته مي شود، 3 الي 
4 روز زمان مي برد تا اعالم شود. البته نتايج به بيمار اعالم 
نمي شود و در اختيار وزارت بهداشت قرار مي گيرد و اين 
در حالي است كه اين فرد در اين مدت با خانواده، همكاران 
و ديگر افراد نيز سر و كار دارد و ممكن است، باعث ابتالي 

ساير افراد نيز شود.
وي ادمه داد: موضوع ديگري كه وجود دارد اين است كه 
گفته مي ش��ود، درصدي از پاسخ تست هاي برخي افراد 
بيمار كه داراي عالئم كرونا هستند و پزشك نيز اين عالئم را 
براي بيماري كرونا تشخيص داده است، منفي است؛ يعني 
با وجود اينكه بيمار عالئم بيماري كرونا را دارد و پزشك 
نيز تشخيص داده است، اما پاس��خ تست كروناي بيمار 
مبتال منفي است و معلوم نيست اين مشكل از كجا نشات 
مي گيرد و مشخص نيست كه آيا اين مشكل از نمونه گيري، 
روش تس��ت يا چيز ديگري است در حالي كه اسكن ريه 
كامال نشان مي دهد كه ريه درگير اين بيماري است يا نه. 

اسكن ريه يكي از بهترين راه هاي تشخيص كرونا است.

    خبري از توزيع ماسك نيست
رييس انجمن داروس��ازان ايران با بيان اينكه هنوز هيچ 
برنامه اي براي توزيع ماس��ك و دستكش در داروخانه ها 
جهت عرضه به بازار وجود ندارد، گفت: در اين شرايط كه 
حجم تقاضا براي داروهاي ضدويروس��ي افزايش يافته، 
اين داروها از طريق داروخانه هاي منتخب و دولتي عرضه 
مي شود. محمد باقر ضيا بيان كرد: مواد ضدعفوني كننده 
و بهداشتي مانند الكل و ژل هاي ضدعفوني كننده، به جز 
ماسك و دستكش به تدريج از توليد، در داروخانه ها توزيع 
و توسط اين واحدها با جديت و مراقبت عرضه مي شوند. 
اين در حالي است كه هنوز هيچ اقدامي در راستاي توزيع 
ماسك و دستكش در داروخانه ها انجام نشده و هيچ ماسك 

و دستكشي هم به داروخانه ها تحويل داده نشده است.
او افزود: مي بينيم كه ماس��ك و دس��تكش به راحتي در 
ابزار فروش��ي ها و سوپر ماركت ها و بس��ياري از مراكزي 

كه شناسنامه دار نيستند، با قيمت هاي گزاف به فروش 
مي رسد، اما از آنجايي كه شركت هاي توزيع رسمي ماسك 
و دستكش ندارند كه به داروخانه ها ارايه دهند و از طرفي 
داروخانه ها هم مجاز به خريد از جاي ديگر نيس��تند، در 
نتيجه ماسك و دستكشي براي توزيع ندارند. مگر اينكه 
اجازه دهند كه داروخانه ها با فاكتور از مراكزي كه ماسك 
دارند، تهيه كنند.متاسفانه هنوز هيچ برنامه اي براي توزيع 
ماسك و دستكش به داروخانه ها براي عرضه اين اقالم به 
مردم ارايه نشده است، در حالي كه با كمال تاسف اين اقالم 
در بازار آزاد عرضه مي شوند و در ويترين مغازه ها زده اند كه 
ماسك و دستكش داريم. ضيا درباره وضعيت داروهاي ضد 
ويروس مانند تاميفلو كه در درمان كرونا نيز به كار گرفته 
مي شوند، گفت: از آنجايي كه فشار مصرف باال رفته است، 
طبيعتا اين داروها از دسترسي كامل خارج شده و از طريق 
داروخانه هاي منتخب و دولتي توزيع و عرضه مي شوند. 
اميدوارم كه دس��ت اندكاران بتوانند به زودي عرضه را با 

تقاضا مطابقت دهند.
وي تاكيد ك��رد: البته اين قس��مت از مس��اله به تقاضا 
بازمي گردد. تامين و توليد داروها در شرايط عادي براي 
نيازهاي روتين بود، اما اكنون حجم تقاضا بسيار باال رفته و 
تا زمانيكه تامين و توليد بتواند خودش را با اين تقاضا تطابق 

دهد، زمانبر خواهد بود. تصور مي كنم كه بايد سطح توليد 
افزايش يابد تا بتوانيم نياز را پوشش دهيم. به هر حال اين 
كمبود در حال حاضر متاسفانه در برخي از اين داروها وجود 
دارد و توزيع آن هم به سمت داروخانه هاي منتخب و مراكز 

دولتي رفته است. 
با اين حال اظهارات ضي��ا درباره داروي تاميفلو و كمبود 
آن در داروخانه ها درحالي است كه روز گذشته كيانوش 
جهانپور، س��خنگوي وزارت بهداش��ت، اع��الم كرد اين 
دارو از پروت��كل درمان كرونا حذف ش��ده اس��ت. او در 
  Oseltamivir صفحه توئيتر خود نوشت: »تاميفلو يا
مهاركننده رقابتي آنزيم نورآمينيداز ويروس��ي است و 
مطابق بررسي هاي انجام ش��ده، در پيشگيري يا درمان 
 كرونا تاثيري ندارد. موضوع در كميته هاي علمي، بررسي 
و در كميته درمان ستاد ملي مقابله با كرونا نيز مطرح شد، 
 COVID  1۹-  حسب آخرين اطالع، از پروتكل درمان

حذف گرديد.«
اما به نظر مي رسيد ميان مسووالن بر سر توزيع دارو هم 
اتفاق نظ��ر وجود ندارد چرا كه كريم همتي سرپرس��ت 
جمعيت هالل احمر روز گذش��ته اعالم ك��رد: حدود ۲ 
ميليون كپسول »تامي فلو« تا هفته آينده وارد كشور شده 

و در چرخه توزيع قرار خواهد گرفت.

عقب افت��ادن دانش آم��وزان از برنامه منظم درس��ي و 
جايگزين ش��دن آموزش الكترونيكي و مجازي با شيوع 
كرونا اظهارنظرهاي موافق و مخالفي را نسبت به اين سبك 
از آموزش ايجاد كرد. اگرچه گروهي معتقد بودند آموزش 
مجازي راه حل مناسبي براي جبران عقب ماندگي برنامه 
درسي است اما برخي ديگر از كارشناسان اين موضوع را 
مصداق بارز از بين رفتن عدالت آموزشي اعالم كردند. به 
دنبال اين اظهارنظرها روز گذش��ته مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اس��المي در گزارش��ي ايرادات آموزش 
مجازي دروس را بررسي كرده و راهكارهايي براي جبران 
امور آموزشي و تربيتي ارايه داد كه حكايت از آن دارد ارايه 
آموزش ها از طريق تلويزيون براي دانش آموزان در عين 

ارزشمندي با كمبودها و نقدهاي جدي همراه است.
در بخش ارزيابي كارشناسي گزارش مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي در توضيح نواقص اجراي آموزش 
مجازي آمده است: برخي از دانش آموزان از تلفن همراه 
و فضاي مجازي والدينش��ان اس��تفاده مي كنند، اين در 
حالي است كه والدين شاغل در طول روز در خانه حاضر 
نيس��تند و همين موضوع دسترسي اين دانش آموزان به 
آموزش هاي الكترونيكي ارايه شده در بستر فضاي مجازي 
را محدود مي كند. ضمن آنكه برخي ديگر از دانش آموزان 
و اوليا اساسا دسترسي به فضاي مجازي ندارند. در بخش 
ديگري از اين ارزيابي آمده اس��ت: برنامه هاي آموزش��ي 

تلويزيون ويژه دانش آموزان عادي است و دانش آموزان با 
نيازهاي ويژه مانند نابينا، كم بينا، ناشنوا و كم شنوا از اين 
آموزش ها بي بهره اند. همچنين فش��ردگي و محدوديت 
زماني برنامه هاي آموزش��ي تلويزيون از ديگر مشكالتي 

است كه در اين گزارش به آن اشاره شده است.
در بخش ديگري از اين گزارش كارشناسي ذكر شده 
است كه رعايت بودجه بندي سرفصل هاي درسي در 

مدارس يكسان نيست و اين عدم همزماني امكان بهره 
مندي دانش آم��وزان مناطق جغرافيايي مختلف را از 
آموزش هاي تلويزيوني با مشكل مواجه كرده است و 
نمي توان با پايان ارديبهشت، سال تحصيلي را براي همه 
دانش آموزان پايان يافته تلقي كرد. نكته ديگري كه در 
اين گزارش به آن توجه شده اين است كه برنامه هاي 
آموزشي رس��انه ملي همه دروس را در بر نمي گيرد و 

عمدتًا ش��امل دروس پايه اس��ت و در دوره ابتدايي به 
س��ه درس رياضي، علوم و فارسي محدود شده است، 
اين آموزش ها از جنس الكترونيكي تعاملي نيس��ت و 
رصد تحوالت يادگيري و پايش آن صورت نمي گيرد، 
پس نمي ت��وان از تحقق هدف يادگي��ري با اطمينان 
سخن گفت، تضميني براي مشاركت دانش آموزان در 
فرآيند آموزش وجود ندارد، تقريبًا ابتدايي ترين شيوه 
آموزش الكترونيك، آموزش تلويزيوني است و نمي تواند 

جايگزين آموزش مدرسه اي باشد.
همچنين در اين ارزيابي كارشناس��ي تأكيد شده است 
كه آموزش و توانمندس��ازي معلم��ان در حوزه آموزش 
الكترونيكي يكي از پيش ش��رط هاي آموزش مبتني بر 
فناوري و آم��وزش الكترونيك اس��ت، در حالي كه اين 
روزها آموزش و پرورش با فراخواني جهادگونه، فرهنگيان 
داوطلب را براي تهيه محتواي الكترونيكي دعوت كرده 
است. اين موضوع اگر چه اقدامي الزم است اما انجام دير 
موقع آن چند ضعف اساس��ي را نشان مي دهد كه يكي از 
آنها ضعف مديريت آموزش مجازي در آموزش و پرورش و 
ضعف ديگر آن ضعف دانشگاه فرهنگيان در تربيت معلمان 
با توانمندي آموزش مجازي اس��ت. در پايان اين گزارش 
آمده اس��ت: در صورت اصرار آم��وزش و پرورش بر عدم 
تغيير تقويم آموزشي سال تحصيلي و برگزاري امتحانات 
در خردادماه با توجه به مشكالت عديده اي كه ذكر شد، 

مي توان پنج راهكار را پيشنهاد داد. در راهكارها آمده است: 
1- وزارت آموزش و پرورش با اس��تفاده از ظرفيت ديگر 
شبكه هاي رس��انه ملي به ويژه ش��بكه هاي راديويي به 
توليد و ارايه برنامه هاي آموزشي تمامي دروس با در نظر 
گرفتن دانش آم��وزان عادي و دانش آم��وزان با نيازهاي 

ويژه اقدام كند.
۲- آموزش و پرورش با توجه به غلبه رويكرد آموزشي در 
آموزش هاي تلويزيوني فعلي، از ظرفيت شبكه پويا )نهال( 
و ش��بكه اميد براي ارايه آموزش هاي تربيتي پرورشي و 
مهارت هاي زندگي به ويژه براي نوآموزان پيش دبستاني 

و دوره ابتدايي استفاده كند.
3- آموزش هاي مجازي نمي تواند جايگزين آموزش هاي 
مدرسه اي شود، بنابراين فرآيند يادگيري و زمان واقعي 
آم��وزش محقق نمي ش��ود، از اين رو س��ال تحصيلي با 
مصوبه مجلس به منظور جبران تعطيالت به وجود آمده 

تغيير كند.
4- آموزش و پرورش بسته هاي آموزشي به منظور آموزش 
توليد محتواي الكترونيكي و نحوه ارايه آن براي معلمان در 

اسرع وقت تهيه و توزيع كند.
۵-وزارت ارتباطات و فن��اوري اطالعات حجم اينترنتي 
رايگان در اختيار معلمان و دانش آموزان قرار دهد تا معلمان 
بتوانند به آموزش مجازي در بستر شبكه پيام رسان هاي 

داخلي و مجاز اقدام كنند.
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مخالفت محيط زيست  با 
درخواست جديد خودروسازان

رييس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت گفت: دو 
شركت خودروساز به ما نامه زده اند و خواسته اند كه با 
توجه به تحريم ها و بيماري كرونا و... ارتقاي استانداردها 
به يورو ۵ را همچنان به تاخير بيندازد.  عيسي كالنتري 
در يك برنامه تلويزيوني با تاكيد بر اينكه عامالن اصلي 
آلودگي هوا فرس��وده ها هس��تند، افزود: دو شركت 
خودروساز سايپا و ايران خودرو به ما نامه زده و خواسته 
بودند كه با توجه به تحريم ها و شيوع بيماري كرونا 
و... ارتقاي استانداردها به يورو ۵ را همچنان به تاخير 
بيندازند. ما نيز پاسخ داديم كه سالمت مردم از پول 
شما مهم تر است و از سال آينده موظف هستيد كه 
خودروهايي با استاندارد يورو۵ توليد كنيد. او تاكيد 
كرد: علت آلودگي هوا در فصل زمستان ذرات معلق 
كمتر از ۲.۵ ميكرون كه از سوخت هاي فسيلي توليد 
مي شوند، اس��ت همچنين ما در كشور 11 ميليون 
موتورس��يكلت داريم كه ح��دود 10 ميليون آنها 
كاربراتوري است. اين موتورسيكلت هاي كاربراتوري 
7 تا 8 برابر خودروها آلودگي توليد مي كنند. از سويي 
70 درصد خودروهاي ديزلي در كش��ور فرس��وده 
هستند. رييس سازمان حفاظت محيط زيست ادامه 
داد: برنامه دولت اين بود كه از س��ال ۹7 ساالنه 70 
هزار كاميون را نوسازي كند. متاسفانه تحريم ها مانع 
اجراي اين برنامه شد چراكه هر كاميون براي نوسازي 
به ۲00 هزار دالر نياز داشت همچنين اگر بخواهيم 
۹ ميليون دستگاه موتورسيكلت كاربراتوري را از رده 
خارج و با موتورسيكلت برقي جايگزين كنيم ۹۶0 
سال با توليد فعلي موتورسيكلت، طول خواهد كشيد. 
معاون رييس جمهور ي در بخشي ديگر از صحبت هاي 
خود درباره مرگ پرندگان مهاجر در ش��مال كشور 
گفت: متاسفانه به دليل بوتوليس��م حدود 43 هزار 
پرنده مهاجر را از دست داديم. كالنتري در پايان در 
مورد اس��تانداردهاي باغ وحش هاي كشور تصريح 
كرد: به باغ وحش ها و مراكز نگهداري از حيات وحش 
يك س��ال فرصت داده ايم تا خود را با استانداردهاي 
سازمان حفاظت محيط زيست منطبق كنند. چنانچه 
اين اتفاق رخ ندهد اين مراكز را تعطيل خواهيم كرد.

ارزآوري ۵.۲ ميليارد دالري 
كشاورزي در 11 ماه امسال

سرپرس��ت معاونت برنامه ري��زي و امور اقتصادي 
وزارت جه��اد كش��اورزي، از ارزآوري ۵.۲ ميليارد 
دالري بخش كشاورزي و غذا در 11 ماه امسال خبر 
داد. شاهرخ شجري، سرپرست معاونت برنامه ريزي 
و امور اقتصادي وزارت جهاد كش��اورزي با اشاره به 
تجارت بخش كشاورزي و غذا در 11 ماه سال 13۹8 
اظهارداشت: در 11 ماه نخست امسال، محصوالت 
بخش كشاورزي و غذا با وزن تقريبي شش ميليون 
و 348 هزار تن ، به ارزش پنج ميليارد و ۲0۵ ميليون 
دالر، صادر شده است. همچنين واردات محصوالت 
بخش كش��اورزي و غذا با ۲۲ ميليون و ۶۵۹ هزار 
تن، ب��ه ارزش 11 ميليارد و ۶48 ميليون دالر بوده 
است. وي به اقالم عمده صادراتي بخش كشاورزي 
اش��اره كرد و گفت: هندوانه با 7۲8 هزار تن، سيب 
با ۶0۶ هزار تن، گوجه فرنگي تازه با 4۹۶ هزار تن، 
س��يب زميني تازه با 4۲۲ هزار تن، پياز و موسير با 
374 هزار تن، پنج محصول مه��م از نظر وزني در 
صادرات محصوالت كشاورزي به شمار مي روند. از 
نظر ارزش��ي نيز پسته با پوست تازه يا خشك ۶۲8 
ميليون دالر، سيب تازه 30۹ ميليون دالر، گوجه 
فرنگي ۲۲3 ميليون دالر، مغز پسته تازه يا خشك 
1۹4 ميليون دالر و هندوانه با 17۲ ميليون دالر به 
عنوان پنج محصول عمده صادراتي در اين 11 ماه 
براي كش��ور ارزآوري داشته اند.سرپرست معاونت 
برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي 
با اش��اره به وزن هر يك از زيربخش هاي كشاورزي 
در صادرات بخش كشاورزي و غذا، افزود: زيربخش 
باغي با وزن يك ميليون و ۶۶۶ هزار تن، دو ميليارد 
و 37۵ ميليون دالر و زيربخش زراعي با وزن چهار 
ميليون و ۲1 هزار تني، يك ميليارد و ۹17 ميليون 
دالر براي كشور ارزآوري داشته اند. شجري در ادامه 
به صادرات محصوالت دام و طيور اشاره كرد و گفت: 
صادرات محصوالت دام و طيور ب��ا وزن ۵30 هزار 
تني، ارزآوري ۶۵8 ميليون دالري را به همراه داشته 
است. همچنين زيربخش شيالت با وزن 113 هزار 
تن، ۲۲۵ ميليون دالر ارزآوري داشته است. به گفته 
وي، وزن صادرات زيربخش هاي كشاورزي و غذا در 
مجموع به شش ميليون و 348 هزار تن از لحاظ وزني 
رسيده است كه در حدود پنج ميليارد و ۲0۵ ميليون 

دالر براي كشور ارزآوري داشته اند.

 اقساط وام هاي دانشجويي 
علوم پزشكي به تعويق افتاد

رييس صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت به 
دليل شيوع ويروس كرونا از تعويق پرداخت اقساط 
وام هاي دانشجويي خبر داد. بهروز رحيمي با اعالم 
اين خبر گفت: دانشجويان دانشگاه ها و دانشكده هاي 
علوم پزشكي مي توانند اقساط وام هاي دانشجويي 
ماه هاي اسفند ۹8 و فروردين ۹۹ را بدون پرداخت 
جريمه به انتهاي اقس��اط خ��ود منتقل كنند. وي 
يادآور شد: اين تصميم به دليل شيوع ويروس كرونا 
و در جهت حمايت از دانشجويان و دانش آموختگان 
علوم پزش��كي اتخاذ شده اس��ت. رييس صندوق 
رفاه دانشجويان وزارت بهداشت اضافه كرد: ضمنًا 
دانش��جوياني كه تمايل به پرداخت اقساط خود را 
دارند بدون مراجعه به بان��ك و با مراجعه به پايگاه 
www. اطالع رساني صندوق به آدرس اينترنتي
srd.ir نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام كنند. 
رحيمي اف��زود: دانش��جويان و دانش آموختگان 
مي توانند جهت هر گونه تس��ويه حس��اب بدون 
مراجعه حضوري به صن��دوق و با مراجعه به پايگاه 
اطالع رساني صندوق نس��بت به درخواست خود 
اقدام و پاسخ خود را كمتر از ۲4 ساعت دريافت كنند.
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راي پارلمان شهري پايتخت به 2 پيشنهاد براي مقابله با كرونا تصويب شد

حناچي: قرنطينه تهران به داليل اقتصادي امكان پذير نيست
گروه راه و شهرسازي |

 جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران به مثابه دو جلسه 
قبلي تحت تاثير ش��يوع ويروس كرونا قرار داش��ت و 
مصوباتي در راستاي مقابله با گسترش كرونا به تصويب 
رس��يد. از جمله اينكه اعضاي ش��ورا به منظور كاهش 
مراجعات حضوري شهروندان و كاهش ميزان ساخت و 
سازها در پي شيوه كرونا مصوب كردند تا عوارض صدور 
پروانه ساختماني در دو ماه ابتداي سال ۹۹ با نرخ سال ۹۸ 
محاسبه شود. عالوه بر اين با موافقت اعضاي شوراي شهر 
تهران فعاليت كميته هاي نما به منظور كاهش ترددهاي 
غير ضروري متقاضيان حوزه شهرسازي تعطيل شد.روز 
گذشته همچنين پيروز حناچي شهردار تهران به صحن 
علني شوراي شهر آمد و گزارشي در خصوص اقدام هاي 
مديريت شهري براي مقابله با ويروس كرونا ارايه كرد. 
در حالي كه ش��هردار ته��ران از عدم ام��كان قرنطينه 
تهران صحبت كرد اما شهربانو اماني از قرنطينه نشدن 
پايتخت گاليه كرد. بررسي اعتراض فرمانداري تهران 
به اليحه بودجه س��ال ۹۹ شهرداري تهران، سازمان ها 
و شركت هاي تابعه از ديگر دستور جلسات روز گذشته 

شوراي شهر تهران بود.

   عوارض پروانه ساختماني در دو ماه اول ۹۹ 
در ابتداي جلس��ه محمد س��االري، رييس كميسيون 
شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران پيشنهادي مبني 
بر دريافت عوارض ساختماني در دو ماهه اول سال ۹۹ بر 
مبناي نرخ سال ۹۸ را ارايه كرد. او در توضيح اين پيشنهاد 
گفت: به منظور كم��ك به موديان ش��هرداري، كاهش 
مراجعات حضوري شهروندان به دليل شيوع بيماري كرونا، 
تحت تأثير قرار گرفتن ساخت و ساز شهري و در راستاي 
كمك به مديريت بيماري كرونا، طرح دو فوريتي »دريافت 
عوارض ساختماني در دو ماهه اول سال ۹۹ بر مبناي نرخ 
سال ۹۸« ارايه مي شود. اين طرح پس از بحث و بررسي به 

تصويب اعضاي شوراي شهر تهران رسيد.

   فعاليت كميته هاي نما به مدت دو ماه تعطيل شد
يكي ديگر از مصوبات روز گذش��ته ش��وراي شهر تهران 
تعطيلي فعاليت كميته هاي نم��ا به مدت دو ماه بود و در 
اين خصوص »طرح دو فوريتي اعطاي مجوز به شهرداري 
تهران براي اخذ تعهد از مالكين پروژه هاي ساختماني براي 
ارايه تاييديه نماي ساختمان به منظور كاهش ترددهاي 
غير ضروري متقاضيان حوزه شهرسازي در راستاي مقابله 
با شيوع كرونا « مورد بررسي قرار گرفت.براساس اين طرح 
و با پيشنهاد كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر 
تهران در راستاي مقابله با شيوع كرونا، فعاليت كميته هاي 
نماي مناطق تا پايان ارديبهش��ت ماه ۹۹ تعطيل شد و 
بدين ترتيب مالكان و ذي نفعان هن��گام دريافت صدور 
پروانه متعهد مي شوند تا پس از گذار از دوران بحران شيوع 

بيماري، نسبت به كسب تاييديه نما اقدام كنند. 

   بررسي ۱۱ ايراد فرمانداري
 به بودجه ۹۹ شهرداري

بررسي نامه اعتراض فرمانداري در خصوص تبصره هاي 
بودجه ۹۹ شهرداري تهران از ديگر دستورجلسات آخرين 
جلسه شوراي شهر تهران در س��ال ۹۸ بود كه روي ميز 
بررسي قرار گرفت. محسن هاشمي رييس شوراي شهر 
تهران در اين باره توضيح داد: هيات تطبيق كليات بودجه 
۹۹ ش��هرداري را پذيرفته اما از ۴۴ بند بودجه به ۱۱ بند 
ايراداتي وارد دانس��ته است كه اعضا در مورد اين ايرادات 
به جمع بندي رسيدند.كميسيون برنامه و بودجه نظرات 
كارشناسي خود را در اين خصوص ارايه كرده است. در ادامه 

حسن رسولي بندهاي مورد انتقاد فرمانداري را قرائت و 
پاسخ هاي كميسيون را نيز عنوان كرد.

   درب هاي بهشت زهرا)س( بسته شود
تذكرات و درخواست هاي اعضاي شورا نيز متاثر از شيوع 
كرونا بود . زهرا صدر اعظم نوري رييس كميسيون سالمت، 
محيط زيس��ت و خدمات شوراي اسالمي شهر تهران در 
خصوص مسدود كردن درهاي آرامستان هاي سطح شهر 
تذكر داد و گفت: امسال با توجه به شرايط بحراني ايجاد 
شده انتظار مي رود، شهروندان سنت حسنه زيارت اهل 
قبور را كنار گذاش��ته و از حضور در آرامستان ها اجتناب 
كنند. همچنين از مديريت سازمان بهشت زهرا مي خواهم 
تمهيدات الزم را اتخاذ و ورودي هاي بهشت زهرا)س( را 

مسدود كند و فقط امكان ترددهاي ضروري فراهم شود.

   انتقاد از قرنطينه نشدن پايتخت
شهربانو اماني عضو كميس��يون عمران و حمل و نقل 
شوراي ش��هر تهران نيز درباره قرنطينه نشدن تهران 
انتقاد كرد و با اشاره به اينكه مسووالن تصور مي كنند 
هنوز زمان كافي براي مقابله با كرونا وجود دارد، گفت: 
در بحران جهاني ناشي از شيوع بيماري كرونا بنا بر آمار 
سازمان جهاني بهداش��ت، ايران بعد از چين و ايتاليا 
داراي باالتري��ن نرخ همه گيري در جهان محس��وب 
مي ش��ود در حالي كه قرنطينه بسته به شدت و سطح 
اپيدمي به عنوان تنها راه حل كنترل اپيدمي محسوب 
مي شود، هنوز هيچ سطحي از قرنطينه در شهر تهران 
ديده نمي شود و مس��ووالن تنها به توصيه براي عدم 

خروج از منزل بسنده كرده اند.
او با بيان اينكه ايتاليا از نظر آمار مبتاليان و فوت ناشي از 
ويروس كرونا به ايران نزديك اس��ت، تصريح كرد: دراين 
كش��ور ورود و خروج از ش��هرها ممنوع اعالم شده و جز 
خواربارفروش��ي ها و داروخانه ها تمام فعاليت ها تعطيل 
است، در ايتاليا جرايم س��نگيني براي افرادي كه بدون 
دليل قانع كننده در س��طح ش��هر تردد مي كنند در نظر 
گرفته شده و نخس��ت وزير ايتاليا اعالم كرده كه هدف از 

اتخاذ اين تصميمات اين است كه ديگر هيچ زماني براي 
از دست دادن وجود ندارد.او با اشاره به اينكه مسووالن ما 
فكر مي كنند هنوز زمان كافي براي آنها وجود دارد گفت: 
طي دو بازديدي از دو مركز گل و گياه ش��هيد محالتي و 
درياچه شهداي خليج فارس داش��تم هيچ گونه كاهش 
جمعيتي در حضور مردم نسبت به ايام عادي در اين اماكن 

ديده نمي شود.
اماني با بيان اينكه شدت و ضعف اپيدمي افزون به همكاري 
مردم ب��ه كنترل هاي اجتماعي وابس��ته اس��ت، گفت: 
هم اكنون هيچ سطحي از كنترل اجتماعي در شهر ديده 
نمي ش��ود تصاويري كه از شهرهاي خالي از جمعيت در 
چين و ايتاليا ديده مي شود افزون بر همكاري مردم ناشي 
از مداخله دولت ها است. تاكنون در سطح شهر تهران جز 
درخواست از مردم براي حضور نيافتن در سطح شهر هيچ 
مداخله اي صورت نگرفته و اينكه برخي از مردم هشدارها را 
جدي نگرفته اند، نشان دهنده آن است كه هيچ عزم عملي 

در مسووالن ديده نمي شود.
او تصريح ك��رد: عدم اعمال ممنوعي��ت در فعاليت هاي 
غيرض��روري و تعطيل��ي اماكن تجمع مانن��د بازارها نه 
تنها منجر به گس��ترش دامنه بحران و افزايش فش��ار بر 
بيمارس��تان ها و كادر درماني و پرستاري مي شود بلكه 
خسارت هاي مالي را نيز به س��بب طوالني كردن مدت 
بحران افزايش مي دهد. مردم تهران قطعا درك خواهند 
كرد كه يك قرنطينه عمومي در مدتي كوتاه، بس��يار كم 
خسارت تر از يك بحران طوالني مدت است، پس با درك 
عمق بحران ضروري اس��ت، فرمانداري ب��ا به كارگيري 
راهكارهاي اجرايي هرگونه ورود و خروج از شهر را جز در 
موارد خاص و اضطراري ممنوع اعالم كند و با اتخاذ تدابير 
الزم تأمين نيازهاي مردم به اقالم روزمره را در اولويت قرار 
دهد.وي با تذكر به شهردار تهران گفت: حناچي در اسرع 
وقت بايد نسبت به تعطيلي مراكز مربوطه اقدام كند و تمام 
تالش خود را براي اراي��ه خدمات عمومي متمركز كند. 
درخواست دارم اين سازمان با بهره گيري از ظرفيت سامانه 
۱37 مشاركت هاي مردمي در شناسايي اقشار آسيب پذير 
مانند كودكان كار در طول مدت بحران حمايت هاي ويژه 

را انج��ام دهد.وي گفت:  در بازديدي كه چند روز پيش از 
گودهاي زباله اطراف تهران داشتيم با وضعيت دردناكي 
مواجه ش��ديم به طور جدي به همه مس��ووالن هشدار 
مي دهم كه در صورت عدم مديريت بحران كنوني آسيبي 
بيشتر از شيوع كرونا در انتظار است و آن هم نابودي كامل 

سرمايه اجتماعي است.

   نگهداشت بهبوديافتگان كرونا؟
در ادامه سيدحسن رس��ولي، عضو كميسيون برنامه 
و بودجه ش��وراي ش��هر تهران از موافقت سيدحسن 
خميني براي استفاده از مرقد امام خميني )ره( براي 
نگهداشت بهبوديافتگان كرونا و نيازهاي ضروري در 

اين زمينه خبر داد.
او با بي��ان اينكه تجربه ب��ه من آموخته كه در ش��رايط  
سخت نبايد خوشبينانه  تصور كرد و بايد تمهيدات الزم 
براي مواجهه با بدترين وضعيت انجام دهيم، اظهار كرد: 
سيدحس��ن خميني توليت مرقد حضرت امام خميني 
)ره( اعالم كرده كه با تعطيلي حرم موافق اس��ت و همه 
ظرفيت هاي مرقد مي تواند در اختيار ش��هرداري جهت 
پيشگيري و مقابله از كرونا قرار گيرد.رسولي گفت: امكان 
نگهداشت بهبوديافتگان كرونا يا ساير نيازهاي ضروري در 
مرقد مطهر امام خميني )ره( وجود دارد كه ضمن قدرداني 
از توليت مرقد حضرت امام خميني )ره( از شهرداري تهران 
درخواست دارم كه تدابير الزم را در اين راستا اتخاذ كنند 

و هماهنگي هاي الزم با ستاد مركزي كرونا انجام گيرد.

   دليل هجوم مردم به فروشگاه ها
به روايت هاشمي

محسن هاشمي در حاشيه جلسه و در جمع خبرنگاران 
بر لزوم انتشار اخبار صحيح در خصوص كرونا صحبت 
كرد و گفت: بعضا ديده ش��ده اس��ت كه برخي از افراد 
غيرمسوول س��خن مي گويند و اين مساله سبب بروز 
شايعاتي همچون قرنطينه تهران مي شود، بروز اينگونه 
شايعات سبب ش��د كه مردم به فروشگاه ها و ميادين 
تره بار هجوم ببرند و اين در حالي است كه فرماندهي 

مبارزه با كرونا را قرار شده است به رييس جمهور بدهند و 
امورات نيز تحت نظر وزير بهداشت پيگيري شود و دكتر 
زالي نيز فرمانده س��تاد كرونا در تهران است و در مورد 
تهران صرفا زالي مي تواند صحبت كند. وي با بيان اينكه 
به نظر مي رسد در ابتدا بايد تعريف درستي از قرنطينه 
ارايه شود، گفت: اينكه قرنطينه چيست و چه اثري دارد 
و آيا درصدبندي دارد بايد به مردم توضيح داده شود چرا 
كه نمي شود مردم در خانه بنشينند. اموراتشان چگونه 
بگذرد و بهتر است بررس��ي شود كه چه نوع قرنطينه 
و با چه درصدي در كش��ورهاي ديگر اعمال مي شود.

هاش��مي در پاسخ به اينكه نظر شخصي شما در مورد 
قرنطينه چيست، گفت: امثال من نبايد نظر بدهند چرا 
كه من به عنوان رييس شوراي شهر تهران عضو ستاد 
مبارزه با كرونا نيستم و بعضا از ما دعوت مي شود و ما نيز 
نظرات تخصصي خود را مي دهيم اما بهتر است افراد 
مختلف در مورد اين موضوع صحبت نكنند تا موجبات 

سوءتفاهم ايجاد نشود.

   حناچي: امكان قرنطينه تهران وجود ندارد
پيروز حناچي شهردار تهران روز گذشته با حضور در صحن 
علني شوراي شهر گزارشي در خصوص اقدام هاي انجام 
شده مديريت شهري در خصوص مقابله با ويروس كرونا 
ارايه كرد و گفت: امكان قرنطينه تهران با توجه به شرايط 
اقتصادي وجود ندارد.شهردار تهران با اشاره به اينكه در 
حال حاضر همه كش��ورها درگير موضوع كرونا شده اند، 
گفت: همه بايد اقدامات الزم را انجام دهيم تا كمك هاي 
مورد نياز به دست آسيب ديدگان برسد بر همين اساس 
جلس��ه اي با شهرداران كالنش��هرها برگزار شد تا انتقال 
تجربيات انجام گيرد.حناچي با اشاره به اينكه شب جمعه 
گذش��ته تراكم جمعيت در بهشت زهرا بسيار اندك بود، 
گفت: بايد تالش كنيم كه آخرين پنجش��نبه س��ال نيز 
همين طور باش��د و براي چهارشنبه سوري نيز اقدامات 
الزم انجام گيرد تا كمترين تراكم و تجمعات را شاهد باشيم.

شهردار تهران ادامه داد: بيمارستان هاي زيادي همچون 
بيمارستان امام )ره(، سينا و مسيح دانشوري كانون اصلي 
مراجعات بيماران مبتال به كرونا هس��تند و بايد اقدامات 
الزم را انجام دهيم كه كمك هاي مورد نياز به آنها برسد.

او با اشاره به اينكه كرونا سبب بيكار شدن بسياري از افراد 
شده و مشكالتي را در اين زمينه به وجود آورده است، گفت: 
 رييس بنياد مستضعفان اعالم كرد كه كمك هايي در اين 
راستا انجام مي دهد كه ما هم از اين موضوع استقبال كرديم 
و اقدامات مناسبي صورت گرفت.ش��هردار تهران ادامه 
داد: در حوزه خدمات ش��هري در شرايط كرونا بيشترين 
اقدامات انجام گرفت و مديريت بحران مانور جدي را پشت 
سر گذاشت. س��وله هاي مديريت بحران به عنوان محل 
استقرار تخت هاي نقاهتگاه پيش بيني شد و حدود هزار 
تخت در اين راستا آماده سازي شد ولي شهروندان از تبديل 
سوله هاي مديريت بحران به محل نگهداري بيماران مبتال 
به كرونا استقبال نمي كنند كه بايد تمهيدات الزم در اين 
زمينه پيش بيني شود.وي در مورد موضوع پسماند گفت: 
در حال حاضر تنها پس��ماندهاي بيمارس��تاني از ساير 
پسماندها جدا مي شود و حجم زيادي از زباله هاي ديگر 
هيچ گونه جداسازي براي آنها صورت نمي گيرد.شهردار 
تهران درب��اره فعاليت ميادين تره بار گف��ت: ما به دولت 
پيشنهاد كرديم كه اگر قرار است حداقل تعطيلي انجام 
گيرد اقدامات مناس��ب را انجام دهيم كه اكنون ساعات 
كار ميادين به ۱۶ ساعت و برخي از شعب شهروند به ۲۴ 
ساعت افزايش يافته است ولي نحوه اطالع رساني بايد به 
صورتي باشد كه شهروندان بدانند كه حتي در شرايط حاد 

اين مراكز باز هستند.

گروه راه و شهرسازي|
درحالي كه طي بهمن ماه س��ال ج��اري، حجم معامالت 
آپارتمان هاي مس��كوني ش��هر تهران به ۱3.3 هزار واحد 
مسكوني رسيد و نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 
ترتيب ۲۴.۱ و ۴۲ درصد افزايش داشت، براساس گزارش 
اتحاديه مشاوران امالك تعداد قراردادهاي خريد و فروش 
در اسفند ماه كاهش ۴0 درصدي را نسبت به ماه قبل تجربه 
كرد.به گفته رييس اتحاديه مشاوران امالك استان تهران 
حجم معامالت مسكن طي اسفندماه و در پي شيوع ويروس 
كرونا كاهش چشمگيري داشته است و تعداد قراردادها اعم 
از خريد و فروش، رهن و اجاره به ٦ هزار و ٩٧٩ فقره رسيده 
است.مصطفي قلي خسروي به ايرنا گفت: اين رقم در بهمن 
ماه امسال ١١ هزار و ٧٠٣ مورد بوده و شيوع ويروس كرونا 
دليل اصلي كاهش معامالت مسكن در آخرين ماه سال٩٨ 
است. )آمار بانك مركزي با اتحاديه تا حدودي متفاوت است( 
درواقع اگرچه طي بهمن ماه، بازار مس��كن نسبت به 
دي ماه شرايط بهتري را از نظر حجم قراردادهاي امضا 
شده سپري كرد اما براساس مشاهدات ميداني فعاالن 
بازار مسكن طي روزهاي اخير و با شيوع ويروس كرونا 

در تهران، تعداد مراجعان به بنگاه هاي مشاوران امالك 
كاهش يافته است و حتي بسياري از مشاوران امالك 
به دليل افت قابل مالحظه مراجعات، اقدام به تعطيلي 
دفاتر خود كردند. دليل تعطيلي دفاتر مش��اورامالك 
اين اس��ت كه از يك س��و فروش��ندگان به دليل عدم 
شفافيت بازار مسكن در سال آينده و همچنين نگراني 
بابت انتقال ويروس كرونا در بازديد خريداران از منزل 
تمايلي به فروش مس��كن نداش��ته و ندارند و از طرف 
ديگر هم متقاضيان خريد مسكن به علت شيوع كرونا، 
خريد خود را به س��ال بعد و پس از فروكش كردن تب 
بيماري موكول كرده اند، همين موضوع موجب شده 
كه تعداد مراجعات به دفاتر مشاورامالك و به تبع آن 
حجم قراردادهاي خريد و فروش مسكن طي اسفندماه 
سال جاري تناسبي با ماه هاي قبل و حتي اسفند سال 
قبل داشته باشد و برهمين اساس رونق نسبي بازار كه 
از آذرماه س��ال جاري آغاز ش��ده بود و در دي و بهمن 
ماه هم ادامه يافت، تحت الش��عاع قرار گرفت و حجم 
قراردادهاي خريد و فروش نسبت به ماه قبل كاهشي 

۴0 درصدي را شاهد بود. 

   تغيير رفتار مالكان 
اما در شرايطي كه ركود دوباره به بازار خريد و فروش و رهن 
و اجاره سايه افكنده و بازار شور و شوق روزهاي آخر سال را 
ندارد، رييس اتحاديه مشاوران امالك معتقد است كه كاهش 
معامالت بر رفتار برخي مالكان مسكن اثرگذاشته است. او 
اظهار كرد: براي مثال به دليل كاهش مراجعات حضوري 
مردم به بنگاه هاي امالك و افزايش فايل هاي خالي رهن و 
اجاره بسياري از مالكان خواستار تغيير قيمت ها و اجاره ملك 
خود زير قيمت بازار هستند.خسروي اضافه كرد: تعدادي از 
مالكان هم با كاهش نرخ هاي اجاره تالش مي كنند تا ملك 
خود را زودتر از صف انتظار پيدا كردن مستاجر خارج كنند.

رييس اتحاديه مشاوران امالك در پاسخ به اينكه آيا مالكان 
تصميمي ب��راي كاهش نرخ هاي اجاره به��ا يا تخفيف به 
مستاجران ندارند، گفت: ادامه شرايط فعلي موجب مي شود 
كه مالكان تالش كنند مشوق هايي براي يافتن مستاجر براي 
خانه هاي خالي خود داشته باشند و همين ممكن است تا 
حدودي قيمت ها را كاهش دهد.او گفت: اگر مثل پرويز فتاح 
در بنياد مستضعفان صاحب امالك بودم؛ دستور مي دادم كه 
اجاره چندين ماه را از مستاجران نگيرند، اما مالكيت در ايران 

و اس��الم محترم است و نمي توانيم مالكان را مجبور كنيم 
دريافت اجاره بها را چندين ماه به تعويق اندازند.

   عيد نيمه كرونايي مسكن در شمال تهران 
درحالي كه بازار مسكن روزهاي خوبي را سپري نمي كند، 
حجم معامالت به نصف بهمن ماه كاهش يافته و معامالت 
از نوع مصرفي در بازار مسكن تقريبًا به صفر رسيده است 
اما فعاالن بازار مسكن شمال پايتخت از معدود خريدهاي 
س��رمايه گذاري در اين مناطق مي گويند، درواقع به نظر 
مي رس��د كه بازار ش��مال تهران به دليل وجود جذابيت 
در سرمايه گذاري همچنان مش��تري هاي خود را دارد.به 
عبارت ديگر در شرايطي كه ركود گريبان بازار مسكن را در 
بخش مصرفي گرفته، گزارش هاي ميداني نشان مي دهد 
معامالت در مناطق شمال تهران كه اغلب قراردادها از نوع 
سرمايه گذاري است، تا حدودي انجام مي شود، هرچند از 
ابتداي اسفند ماه و با ورود ويروس ناخوانده كوويد ۱۹ خريد 
و فروش در مناطق ۱ و ۲ پايتخت نيز به نصف رسيده است. 
واسطه هاي ملكي فعال در مناطق شمالي پايتخت مي گويند 
كه گروهي از سفته بازان در شمال تهران با استفاده از ركود 
فعلي اقدام به خري��د واحدهاي زير قيمت مي كنند و اين 
بازار به شكل نيمه جان هنوز سرپاست.اما مشاوران امالك 
در مناطق پر تقاضا از جمله ۴، ۵، ۱۴ و ۱۵ از كسادي بازار 
ناراضي اند اغلب آنها مي گويند كه ويروس كرونا بازار را تقريبا 
تعطيل كرده است و بعضي بنگاه دارها از حدود يك هفته قبل 

مغازه ها را بسته اند،  عده ديگر هم مي گويند كه  جز معدود 
قراردادهاي تمديد اجاره، قرارداد ديگري در بخش فروش و 
اجاره امضا نمي شود.ناگفته نماند كه امتناع از انجام معامله 
بيشتر از طرف فروشنده ها است، چرا كه از آذر امسال به بعد 
با ورود سفته بازان به بازار مسكن معامالت رونق گرفته بود 
و فعاالن انتظار داشتند شب عيد با يك بازار خوب مواجه 
باشند اما ويروس كرونا تمامي اين معادالت را به هم ريخت و 
اندك معامالتي هم كه اين روزها انجام مي شود در واحدهاي 
خالي است، چراكه خريدار و فروشنده از مواجهه با يكديگر 
خودداري مي كنند.يكي از مشاوران امالك در منطقه يك 
ته��ران درباره وضعيت اين روزهاي بازار مس��كن گفت: با 
افزايش معامالت طي يكي ، دو ماه اخير قيمت ها در بهمن 
ماه بين سه تا هفت درصد در منطقه يك افزايش پيدا كرد 
كه البته تاثير منفي روي معامالت ايجاد نكرد.او افزود: اين 
روند ادامه داشت تا اوايل اسفند كه گفتند ويروس كرونا آمده 
است و به يك باره معامالت نصف شد. اما با توجه به اينكه اغلب 
خريدها در منطقه يك به قصد سرمايه گذاري است به نظر 
مي رسد اوضاع در منطقه يك به نسبت ديگر مناطق بهتر 
است.درشرايطي كه ورود و شيوع ويروس كرونا بازار مسكن 
را در ركود فروبرده و حجم معامالت را به شدت كاهش داده 
است، اما قيمت مسكن مانند سه ماه گذشته به روند صعودي 
خود ادامه مي دهد، افزايش قيمت زمين، رشد هزينه عوارض 
ساخت مسكن  و افزايش قيمت مصالح طي ماه هاي اخير 

موجب شده كه قيمت ها در بازار مسكن رشد كنند .
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ورشكستگي ايرالين ها
با ادامه كرونا تا 2 ماه ديگر 

 )IATA( سازمان بين المللي حمل و نقل هوايي ياتا
ب��ه تازگي برآورد كرده اس��ت كه در ص��ورت تداوم 
ويروس كرونا در دو تا س��ه ماه آينده، ش��ركت هاي 
هواپيمايي بسيار بيشتري به مرحله ورشكستگي و 
فروپاشي خواهند رسيد. به گزارش ايسنا، الكساندر 
دژونياك، مديرس��ازمان بين الملل��ي حمل و نقل 
هوايي ياتا در اين رابطه گفت: ضرر و زيان هاي ناشي 
از شيوع گسترده ويروس كرونا و تبعات منفي آن بر 
درآمدزايي و س��ودآوري ايرالين ها دست كم ۱۱3 
ميلي��ارد دالر پيش بيني و برآورد ش��ده بود كه اين 
رقم قبل از اعالم و اجراي قانون و محدوديت جديد 
اياالت متحده امريكا براي لغو و ممنوعيت 30 روزه 
تمامي پروازهاي اروپايي بود.او اظهار كرد: پيش بيني 
مي شود، اين رقم بسيار بيشتر از عدد ذكر شده خواهد 
بود و به گونه اي سرس��ام آور ض��رر و زيان هاي مالي 
گسترده اي را براي شركت هاي هواپيمايي سراسر 
جهان به ويژه اروپايي ها و امريكايي ها به وجود خواهد 
آورد.كارشناسان س��ازمان ياتا با ارايه پيشنهاداتي 
جديد از تمامي دولت هاي جهان درخواست كرده اند 
كه در صورت امكان و به منظور جلوگيري از فروپاشي 
شركت هاي هواپيمايي كمك و تسهيالت مالي ويژه 
به آنها ارايه دهند، ماليات ه��اي دريافتي از آنها را به 
صفر رسانده و تمامي بدهي هاي قبلي آنها را تسويه 
كنند تا بدين ترتيب بتوانند اندكي از فشارهاي وارده 
بر آنها بكاهند و از ورشكستگي و فروپاشي ايرالين ها 

جلوگيري به عمل بياورند.

جزييات محدوديت تردد
در خروجي ۱۱ استان

محمد اس��المي، وزير راه و شهرس��ازي با اشاره به 
ضرورت اجراي مصوبه هاي س��تاد مقابل��ه با كرونا 
اعالم كرد: براساس اين مصوبات از خروج افراد داراي 
عالئم مشكوك و مبتال به اين ويروس از منزل و شهر 
جلوگيري مي شود و اعمال محدوديت تردد در ۱۱ 
استان به همين منظور انجام ش��ده و اين كار هيچ 
مش��كلي براي مردم ايجاد نخواهد كرد.به گزارش 
ايسنا، اسالمي در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: در 
مصوبه ستاد مقابله با كرونا آمده است، كسي كه عالئم 
كرونا دارد از خانه و ش��هر خود خارج نشود و به جاي 
آنكه در ورودي شهرها و با پيمودن مسافت طوالني 
از تردد افراد مبتال و مشكوك به بيماري كوويد-۱۹ 
جلوگيري كنيم، در خروجي شهرها اين كار را انجام 
دهيم تا كساني كه عالئم آن را دارند از شهرهاي خود 
خارج نشوند.او، افزود: همين اقدامات غربالگري و رصد 
افرادي كه داراي عالئم اين بيماري هستند، هم اكنون 
در فرودگاه ها، ايس��تگاه هاي راه آه��ن و پايانه هاي 
مسافري انجام مي ش��ود و از سفر افراد مشكوك به 
اين بيماري از طريق سيس��تم حمل و نقل عمومي 
جلوگيري مي شود.به گفته وزيرراه و شهرسازي، اين 
كار را از همان روزهاي ابتدايي در فرودگاه ها و راه آهن 
شروع كرديم و با دستگاه هاي پيشرفته دماي بدن 
افراد را سنجيديم و اگر كسي عالئمي داشت، اسم، كد 
ملي و شماره تماسش را يادداشت كرديم تا در سيستم 
غربالگري وزارت بهداشت وارد كنيم و به امور فرد مبتال 

يا مشكوك رسيدگي شود.

ورود سامانه بارشي تازه
از 28 اسفند

مدير پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي با بيان 
اينكه امروز )دوشنبه( در بسياري از نقاط كشور بارش 
باران داريم، گفت: س��امانه بارشي تازه اي مجددا از 
چهارشنبه ۲۸ اس��فند وارد كشور مي شود.صادق 
ضياييان در گفت وگو با فارس، در تش��ريح آخرين 
وضعيت جوي كشور اظهار كرد: امروز )۲۶ اسفند( 
هم در اغلب مناطق كش��ور غي��ر از جنوب فارس، 
جنوب سيستان و بلوچس��تان و استان هرمزگان 
آسمان ابري و باراني است.مدير پيش بيني و هشدار 
س��ازمان هواشناس��ي گفت: امروز عمده بارش ها 
در برخي نقاط اس��تان هاي يزد، كرمان و خراسان 
جنوبي خواهد بود و روز سه ش��نبه ۲7 اس��فند در 
استان هاي واقع در نيمه ش��مالي كشور در برخي 
س��اعات بارندگي داريم.ضياييان ادامه داد: از روز 
چهارشنبه ۲۸ اسفند سامانه بارشي ديگري از غرب 
وارد كشور ش��ده و موجب رگبار باران، رعدوبرق و 
وزش باد ش��ديد موقت در غرب كشور، استان هاي 
واقع در س��واحل غربي خ��زر، دامنه هاي زاگرس 

مركزي و دامنه هاي جنوبي البرز مركزي مي شود.

استقبال بازوي پژوهشي مجلس 
از ماليات بر عايدي امالك

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي با انتشار 
گزارشي به بررسي تجربيات كشورهاي مختلف جهان 
در مديريت بازار مسكن با محوريت ماليات بر عايدي 
امالك پرداخت، براساس نتايج اين پژوهش، ماليات 
بر عايدي امالك ضمن ماهيت كنترل و هدايت بازار و 
جلوگيري از سفته بازي و سوداگري و همچنين كسب 
درآمد براي دولت هاي محلي و مركزي، ابزار كم نظيري 
براي پياده سازي سياست هاي كالن حمايتي و هدايتي 
آمايشي، اقتصادي، شهرسازي و مسكن و... به شمار 
مي آيد.به گزارش فارس، استفاده از ابزار مالياتي براي 
كنترل وضعيت بازار مسكن نيازمند يك برنامه كل نگر 
است. به عنوان مثال وضع ماليات بر عايدي معامالت 
امالك، نيازمند وضع ماليات بر ساير شقوق دارايي ها 
است. ازاين رو، عدم برنامه ريزي كل نگر درخصوص 
آن، موجب حركت جريان نقدينگي و ايجاد مشكل 
در س��اير بازارهاي موازي خواهد شد.دراين گزارش 
آمده است: درخصوص تدوين ضوابط جديد مالياتي 
بر امالك، در نظر داشتن موقعيت سكونت اصلي افراد 
و اشخاص، خانه اولي ها و موارد مصرفي براي خانوار و 
شفافيت هاي معامالتي )كنار رفتن شيوه هاي وكالتي 

و غيررسمي( شرط الزم است.

     ستاد كرونا، تصميم گيرنده تعطيلي
حمل و نقل عمومي 

يوسف حجت، سرپرس��ت معاونت حمل و نقل و ترافيك 
شهرداري تهران گفت: تصميم گيري در مورد تعطيلي حمل 
و نقل عمومي تهران در اختيار تصميم ستاد مبارزه با كرونا 
است اما تجربه جهاني ) جز شهر ووهان( نشان مي دهد كه 
هيچ گاه حمل و نقل عمومي تعطيل نمي شود.به گزارش مهر، 
حجت درباره احتمال تعطيلي حمل و نقل عمومي پايتخت 
عنوان كرد: معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران 
اجرا كننده است و نمي تواند در اين باره تصميمي اتخاذ كند. 
ما پيشنهادي در اين باره ارايه نكرديم. فقط از ستاد مبارزه 

با كرونا پرس��يديم كه آيا تعطيلي حمل و نقل و عمومي را 
در دس��تور كار قرار دهيم؟او افزود: تصميم گيري در مورد 
تعطيلي حمل و نقل عمومي تهران در اختيار تصميم ستاد 
مبارزه با كرونا است.حجت با بيان اينكه تجربه جهاني ) جز 
شهر ووهان( نشان مي دهد كه هيچ گاه حمل و نقل عمومي 
تعطيل نمي شود، گفت: شهر ووهان به علت قرنطينگي، 
فعاليت مترو و اتوبوس ها را تعطيل كرد. شرايط متروي تهران 
با شهرهاي ديگر تفاوت دارد چرا كه در شهرهاي ديگر مترو 
به عنوان مد اصلي حمل و نقل به شمار نمي رود. در تهران 

بسياري از افراد رفت وآمد خود را وابسته به مترو مي دانند.
سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران 

در پاسخ به اين سوال كه مسافران مترو چند درصد كاهش 
يافته است؟ گفت: متروي تهران كاهش 70 درصدي مسافر 
را هم رد كرده است. از يك ميليون و ۸00 هزار مسافر به يك 

ميليون و ۵۱0 هزار مسافر در روز چهارشنبه رسيده ايم.

     استقرار گشت هاي ويژه نظارت بر پاكسازي
 و جمع آوري پسماندهاي تهران

صدرالدين عليپور مديرعامل س��ازمان مديريت پسماند 
شهرداري تهران از آغاز به كار گشت هاي ويژه نظارت بر رفت 
و روب مناطق و جمع آوري و انتقال پسماندهاي خانگي، 
پزشكي و ساختماني خبر داد.به گزارش مهر، صدرالدين 

عليپور با بيان اين مطلب اظهار كرد: حضور شبانه گشت هاي 
سازمان پسماند در شهر امري معمول است كه در سال هاي 
گذش��ته نيز انجام مي ش��د. اين بار اما با فروش تعدادي از 
خودروهاي اسقاطي س��ازمان، از محل اعتبار حاصله ۲۵ 
خودروي وانت مزداي دو كابين خريداري ش��د تا اقدامات 
مربوط به نظارت واحدها در مناطقي همچون آبعلي و آرادكوه 
و نقاط مختلف تهران با سهولت بيشتري صورت بگيرد. او 
ادامه داد: ۲۵ خودرويي كه در قالب تيم هاي گشت در معابر 
پايتخت مستقر مي شوند، موظف اند تا نظارت دقيقي بر رفت 
و روب مناطق و جمع آوري و انتقال پسماندهاي خانگي، 
پزشكي و ساختماني داشته باش��ند.مديرعامل سازمان 

مديريت پسماند شهرداري تهران با بيان اينكه حضور ويژه 
اين گشت ها در شرايطي كه كشور و به طور خاص تهران، با 
ويروس كرونا دست و پنجه نرم مي كند ضروري است، گفت: 
يكي از ماموريت هاي تيم گشت جلوگيري از هر نوع زباله 
گردي در پايتخت است؛ از آنجا كه همزمان با شيوع ويروس 
كرونا با حكم دادستاني پديده زباله گردي كاماًل ممنوع اعالم 
شد، نيروهاي ما با حضور شبانه در خيابان ها و محالت در 
صورت مشاهده زباله گردها، اين موضوع را به نيروي انتظامي 
گزارش داده و اخطارهاي الزم را به منطقه مي دهند.عليپور 
گفت: نيروهاي سازمان پسماند هيچ گونه حق قانوني براي 

برخورد قهري با اين گروه را ندارند.

در شهر

ركود با ويروس كوويد 19 دوباره بر بازار مسكن سايه انداخت

ريزش 40 درصدي معامالت ملكي در اسفند
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براساس تحليل جديد يونيدو مشخص شد

چالش بزرگ رقابت پذيري صنايع ايران 
تعادل| گروه صنعت |

يافته هاي جديد يونيدو )2019( از تحليل عملكرد 
رقابت صنعتي كشورها نشان مي دهد، عملكرد 
رقابت صنعتي اي�ران در س�ال 2017 )1396( با 
امتياز 0.062 در ميان 150 كش�ور دنيا درجايگاه 
49 قرار گرفته كه در مقايس�ه با س�ال 2016 كه 
رتبه آن 53 گزارش شده، از درجه رقابت پذيري 
صنعتي بيش�تري برخوردار ش�ده است. البته 
براس�اس گزارش يوني�دو، بي�ش از 65 درصد 
محصوالت صنعتي ايران در س�ال 1396، منابع 
محور يا RB بودند كه س�هم محصوالت با سطح 
فناوري متوسط و حدود 25.5 درصد و محصوالت 
با س�طح فناوري باال ح�دود 0.9 واح�د درصد 
بود كه اين مورد، مهم تري�ن چالش محصوالت 
صنعتي كش�ور در جهت رقابت پذيري بيش�تر 
در بازارهاي جهاني به ش�مارمي رود. همچنين 
ارزيابي بلندم�دت آماره هاي عملك�رد رقابت 
صنعت�ي در دوره 2017- 1990، حاك�ي از اي�ن 
اس�ت كه توس�عه صنعتي در ايران از ش�رايط 
خوبي برخوردار اس�ت، اما در مقايس�ه نس�بي 
با كش�ورهاي مختلف جهان پسرفت داشتيم. 
البته براس�اس داده هاي اين تحقيق كه از سوي 
بازوي پژوهش�ي مجلس منتشر ش�ده، ميزان 
اثرگذاري و نقش آفريني بخش صنعت ايران در 
عرصه بين المللي را در مجموع افزايشي نشان 
 مي دهد كه البته با فراز و نشيب هايي در سال هاي
 1396 - 1395هم�راه ب�وده كه كام�ا متأثر از 
فشارهاي تحريمي و فضاهاي باز خارجي مانند 
پسابرجام بوده است. از سوي ديگر، يافته هاي به 
دست آمده در عملكرد صنعتي نشانگر اين است 
كه وضعيت ايران به كش�ورهاي »قطر و امارات 
متحده عربي« نزديك، اما از عربستان سعودي، 
12 رتبه پايين تر قرار دارد. همچنين براس�اس 
اين گزارش، »آلم�ان، ژاپن، چين، كره جنوبي و 
امريكا« پنج كشور اول در رتبه عملكرد رقابت 
صنعتي در دنيا محسوب مي شوند. اما مهم ترين 
توصيه سياستي اين تحقيق كه از تحليل روند 
ش�اخص هاي رقابت پذيري صنعت�ي ايران طي 
يك دوره بلندمدت حدود 30 س�اله منتج شد، 
اين است كه تحريم نمي تواند مانع جدي سرراه 
صادرات محصوالت صنعتي با سطح فناوري باال 
يا هايتك باشد؛ بنابراين در اجراي سياست هاي 
كلي اقتصاد مقاومتي به منظور افزايش تاب آوري 
و مقابله با فش�ارهاي تحريمي، موضوع تقويت 
و حمايت از صنايع با س�طح فناوري باال، بايد در 

اولويت قرار گيرد. 

    شاخص عملكرد رقابت صنعتي چيست؟ 
شاخص عملكرد رقابت صنعتي، يكي از شاخص هايي 
اس��ت كه يونيدو براي ارزيابي ت��وان رقابت و عملكرد 
صنعتي اقتصاده��اي مختلف م��ورد اس��تفاده قرار 
مي دهد. در اين ش��اخص با بهره گيري مجموعه اي از 
زيرشاخص هاي مرتبط، توان توليد و صادرات كاالهاي 
صنعتي يك اقتص��اد م��ورد ارزيابي ق��رار گرفته و با 
ساير كشورها مقايسه مي شود. اين شاخص، ظرفيت 
كشورها را براي حضور در بازارهاي داخلي و بين المللي 
و فعاليت هاي ب��ا ارزش افزوده باال و داراي فناوري برتر 

نشان مي دهد. قدرت هر كشور در زمينه رقابت صنعتي 
با ساير كشورها در حوزه توليدات صنعتي با عددي بين 
صفر تا يك اندازه گيري مي شود. هرچه اين رقم به عدد 
يك نزديك تر باشد نشانگر قدرت بيشتر آن كشور در 

عملكرد رقابت صنعتي است. 
بر اساس تعريف يونيدو، منظور از رقابت پذيري صنعتي، 
توانايي كشورها بر اي ماندگاري و افزايش حضور همزمان 
در بازارهاي داخلي و بين المللي است و اين امر از طريق 
توسعه فعاليت هاي صنعتي داراي ارزش افزوده باالتر و 
ارتقاي محتواي فناوري تحقق پيدا مي كند. كشورها 
مي توانند با يادگيري از بازاره��اي بين المللي، قدرت 
رقابت پذيري خ��ود را افزايش دهن��د، تحقق اين امر 
منوط به سه شرط اس��ت: »نخست آنكه اين كشورها 
قابليت هاي تكنولوژيكي خود را بهبود دهند؛ دوم آنكه 
ظرفيت توليدي خود را گسترش دهند وسرانجام اينكه 
سرمايه گذاري كافي در زيرس��اخت ها صورت گيرد. 
ازاي��ن رو، افزايش در قدرت رقاب��ت صنعتي، نيازمند 
اتخاذ سياس��ت هاي مناسب از سوي دولت ها بوده تا با 
بهره گيري از مزيت هاي نس��بي در يك كشور، بتوان 

مزيت هاي رقابتي جديدي را خلق كرد.

    شاخص هاي  عملكرد  رقابت پذيري صنعتي 
بين عملكرد ص��ادرات صنعتي و رش��د اقتصادي در 
كشورهاي مختلف جهان همبس��تگي مثبت و قوي 
وجود دارد و معموال كشورهايي كه از صادرات صنعتي 
و رشد صنعتي بيشتري برخوردارند، رشد اقتصادي در 
آنها بيشتر بوده است و بررس��ي آمار سري زماني نرخ 
رشد GPP و نرخ رشد صادرات صنعتي 8 كشور داراي 
بيشترين ميزان رش��د اقتصادي طي سال هاي 2016 
-1990 از قبيل »چين، ميانمار، ويتنام، كامبوج و...« 

مويد اين ادعا است.
براساس جديدترين گزارش عملكرد رقابت صنعتي 
 )CIP( عملكرد رقابت صنعتي ،)2019 CIP( يونيدو
اي��ران در س��ال 2017 )1396( با امتي��از 0.062 در 
ميان 150 كش��ور دنيا و رتبه 49 بود كه در مقايس��ه 
با رتبه 53 ام در س��ال 2016 از رقابت پذيري صنعتي 
بيشتري برخوردار شد. براساس گزارش يونيدو، بيش 
از 65 درصد محصوالت صنعتي ايران در سال 1396، 
منابع محور يا RB بودند. س��هم محصوالت با س��طح 
فناوري متوس��ط و حدود 25.5 درصد و محصوالت با 
س��طح فناوري باال حدود 0.9 واحد درصد بود كه اين 
مورد اخير مهم ترين چالش محصوالت صنعتي كشور 
در جه��ت رقابت پذيري بيش��تر در بازارهاي جهاني 

محسوب مي شود. 
در بررسي بلندمدت آماره هاي عملكرد رقابت صنعتي 
در دوره 2017-1990، يافته هاي اين تحقيق حاكي 
از اين است كه توسعه صنعتي در ايران از شرايط خوبي 
برخوردار اس��ت، اما در مقايسه نس��بي با كشورهاي 
مختلف جهان پسرفت داش��تيم. ميزان اثرگذاري و 
نقش آفريني بخش صنعت ايران در عرصه بين المللي 
در مجموع افزايش��ي بود، اما با فراز و نش��يب هايي در 
س��ال هاي 1396 -1395همراه ب��ود كه كامال متأثر 
از فش��ارهاي تحريمي و فضاهاي ب��از خارجي مانند 

پسابرجام بوده است. 
بررسي روند شاخص هاي شدت صنعتي سازي نشان 
مي دهد كه برنامه س��وم توس��عه نقطه عطف توسعه 
صنعتي در ايران بود كه نقطه عزيمت آن سال 1379 

بود و با فراز و فرودهايي در سال هاي بعد ادامه پيدا كرد، 
اما به مرور طي يك دهه اخير ان��دازه يا جايگاه بخش 
صنعت در توليد ناخالص داخلي ايران به داليل مختلف 
از جمله تجربه نرخ رش��دهاي منفي متوالي و تشكيل 
س��رمايه منفي در اين بخش كوچك تر شد و به حدود 
12.5 درصد كاهش يافت. اين موضوع تلنگري به حوزه 
سياست گذاري صنعتي است كه با جلب اعتماد بخش 
خصوصي و تقويت تشكيل سرمايه و رفع موانع توليد، 
به دنبال نقش آفريني بيش��تر اين بخ��ش در اقتصاد 

ايران باشد. 
مهم ترين توصيه سياس��تي اين تحقيق كه از تحليل 
روند شاخص هاي رقابت پذيري صنعتي ايران طي يك 
دوره بلندمدت حدود 30 ساله منتج شد، اين است كه 
تحريم نمي تواند مانع جدي سرراه صادرات محصوالت 
صنعتي با سطح فناوري باال يا هايتك باشد؛ بنابراين در 
اجراي سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي به منظور 
افزايش تاب آوري و مقابله با فشارهاي تحريمي، موضوع 
تقويت و حمايت از صنايع با سطح فناوري باال، بايد در 

اولويت قرار گيرد. 
در تحليل تطبيقي امتياز و رتبه عملكرد رقابت صنعتي، 
ايران با كش��ورهاي منطقه و منتخب جهان، وضعيت 
ايران به كشورهاي »قطر و امارات متحده عربي« نزديك 
است و از عربستان سعودي، 12 رتبه پايين تر قرار دارد. 
همچنين كشورهاي »آلمان، ژاپن، چين، كره جنوبي و 
امريكا« پنج كشور اول در رتبه عملكرد رقابت صنعتي 
در دنيا هستند. كشورهاي قابل مقايسه با اقتصاد ايران 
مانند تركيه )امتياز 0.13(، مالزي )0.17(، سنگاپور 
)0.26( تايلند )0.15( و كره جنوبي )0.36( به ترتيب 
داراي رتبه عملكرد رقاب��ت صنعتي 28، 21، 12، 27 
و 4 هستند كه در مقايس��ه با ايران كه داراي رتبه 49 
است، از ميزان رقابت پذيري صنعتي بااليي در جهان 

برخوردارند.

در شاخص شدت صنعتي سازي، وضعيت ايران در سال 
2017 از كشورهاي »تركيه، قطر، عربستان سعودي، 
امارات متحده عرب��ي، آفريقاي جنوبي و برزيل« بهتر 
اس��ت و اين امر بيانگر اين اس��ت كه نقش صنعت در 
اقتصاد و پيچيدگي هاي فني توليد بيش��تر است. در 
بحث توسعه يافتگي صنعتي يا شدت صنعتي سازي، 
كشورهاي »كره جنوبي، تايوان، سنگاپور، چين، ژاپن، 
تايلند و مالزي« بهترين ش��رايط را دارند و ش��اخص 
شدت صنعتي سازي كشورهاي »كره جنوبي، تايوان و 
سنگاپور« حدود 75 درصد تا 85 درصد است؛ درحالي 
كه مقدار اين ش��اخص براي اقتص��اد ايران، حدود 50 
درصد اس��ت و اين فاصله، شكاف بين سطوح فناوري 
در محصوالت صنعتي توليد شده در كشورها را نشان 
مي دهد. در كشورهاي »سنگاپور، تايوان، كره جنوبي 
و ژاپن« بين 55 تا 80 درصد ارزش افزوده محصوالت 
صنعتي توليد شده آنها داراي سطح فناوري متوسط و 
باال است كه اين رقم براي ايران حدود 45 درصد است 
و اين موضوع در س��بد صادرات اين كشورها نيز قابل 

مشاهده است. 
هرچه ش��دت صنعتي س��ازي باالتر باشد سهم ارزش 
افزوده محصوالت صنعتي با سطح فناوري متوسط و 
باال در كل ارزش افزوده صنعتي شان بيشتر خواهد بود 
و براساس اين شاخص، ايران با رقم حدود 45 درصد از 
وضعيت بهتري نسبت به كشورهاي »مالزي، هند، چين، 
تايلند، عربستان سعودي، اندونزي و تركيه« برخوردار 
است، اما مقدار اين شاخص در كشورهاي »سنگاپور، 
تايوان، كره جنوبي و ژاپن« با رقم بين 55 درصد تا 80 
درصد قرار دارد كه از سطوح باالي فناوري محصوالت 

صنعتي يا كارخانه اي در اين كشورها حكايت دارد. 
از اين رو، نتايج اين پژوهش نشان مي دهد، سهم ارزش 
افزوده صنعتي در توليد ناخالص داخلي، شاخص مهمي 
در نشان دادن اندازه و جايگاه بخش صنعت آن كشور در 

ميان بخش هاي مختلف اقتصاد آن كشور است. سهم 
ونقش بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي كشورهاي 
»چين، كره جنوبي، تايلند و مالزي« در س��ال 2017 
بين 20 تا 30 درصد است و اين سهم براي كشورهاي 
»س��نگاپور، هند و تركيه« حدود 17 درصد است اين 
درحالي اس��ت كه اندازه بخش صنع��ت ايران همانند 
كشورهاي »عربستان س��عودي و آفريقاي جنوبي«، 

حدود 12.5 درصد است. 
اين گزارش همچنين نش��ان مي دهد، سهم صادرات 
صنايع با فناوري متوس��ط و باال در كل صادرات ايران 
در سال 2017 حدود 26 درصد بود اين در حالي است 
كه اين رقم در كشورهاي »ژاپن، كره جنوبي، تايوان و 
سنگاپور« به ترتيب حدود 80، 76، 75 و 70درصد بود. 
س��هم صادرات صنايع با فناوري متوسط و باال در كل 
صادرات در كشورهاي »چين، مالزي و تايلند« حدود 
60 درصد و در كشورهاي »عربستان سعودي، آفريقاي 
جنوبي و تركيه« حدود 45 درصد است. سهم صادرات 
صنعتي در كل ص��ادرات، توان رقاب��ت و نفوذپذيري 
در بازارهاي بين المللي را نش��ان مي دهد كه نتايج اين 
گزارش نش��ان مي دهد، سهم صادرات صنعتي در كل 
صادرات ايران در س��ال 2017 ح��دود 45 درصد بود. 
در بين كشورهاي مورد بررسي نزديك به 100 درصد 
محصوالت صادراتي كشورهاي »كره جنوبي، تايوان 
و چين« از نوع كاالهاي صنعتي يا كارخانه اي اس��ت. 
همچنين حدود 85 تا 90 درصد از محصوالت صادراتي 
كشورهاي »ژاپن، سنگاپور، تايلند، تركيه، مالزي و هند« 
از نوع صنعتي است و اين رقم براي كشورهاي »اندونزي، 
آفريقاي جنوبي و برزيل« حدود 55 تا 65 درصد است. 
در بين كشورهاي منطقه سهم صادرات صنعتي در كل 
صادرات »عربستان س��عودي، امارات متحده عربي و 
قطر« به ترتيب حدود 30، 12 و 10 درصد است كه در 
مقايسه با مقدار اين شاخص در ايران، كوچك تر است. 

قيمت محلول 
ضدعفوني كننده چند است؟

ايرنا| مديركل نظارت بر محصوالت بهداشتي 
س��ازمان حماي��ت، ن��رخ مص��وب محصوالت 
ضدعفوني كنن��ده را اعالم ك��رد وگفت: قيمت 
ژل 60 ميلي ليتر 75000 ريال است. اسماعيل 
مهدي پ��ور ب��ا اعالم ن��رخ مص��وب محصوالت 
ضدعفوني كننده گف��ت: حداكثر قيمت مصوب 
انواع ژل و محلول هاي ضدعفوني كننده دس��ت 
كه قباًل در سامانه 124 اين سازمان ثبت و مالك 
عمل بازرسان قرار داش��ت، به تصويب كارگروه 
مقابل��ه با كرونا رس��يد. وي گف��ت: قيمت هاي 
اعالم شده بايد از سوي تمام توليدكنندگان بر روي 
محصوالت درج و مالك عمل در سطح عرضه قرار 
گيرد. مهدي پ��ور در ادامه گفت: هر گونه فروش 
باالتر از قيمت هاي مصوب، تخلف گرانفروش��ي 
محسوب شده و با واحدهاي خاطي برخورد قاطع 
صورت خواهد پذيرفت. مهدي پور افزود: با توجه 
به ش��رايط كنوني كشور و بحث ش��يوع كرونا و 
افزايش تقاضاي مصرف كنندگان براي خريد مواد 
بهداشتي و ضدعفوني كننده دست، در جهت رفاه 
حال هموطنان، قيمت هاي مذكور در س��امانه 
قيمت 124 اين سازمان، اپليكيشن هاي مربوطه 
و موبايل نيز قابل رويت اس��ت. مهدي پور افزود: 
حداكثر نرخ مصرف كننده انواع ژل و محلول هاي 
ضدعفوني كننده دست با لحاظ ماليات بر ارزش 
افزوده به شرح زير بوده و قيمت ها به ريال محاسبه 
شده اس��ت: »ژل 60 ميلي ليتر، 75.000 ريال، 
تيوپ. ژل 100 ميلي ليت��ر 80.000 ريال )درب 
فيليپ تاپ(، ژل 500 ميلي ليتر 300.000 ريال 
)پم��پ دار(، ژل 450 ميلي ليتر 294.000 ريال 
)پم��پ دار(، ژل 880 ميلي ليتر 580.000 ريال 
)پم��پ دار(، ژل 2700 ميلي ليتر 1.700.000 
ري��ال )گالن(، محلول ضدعفوني كننده دس��ت 

500 ميلي ليتري 200.000 ريال )پمپ دار( .«

 تعطيلي دو صنف 
 فقط در  يكم فروردين 

مهر | سخنگوي س��تاد تنظيم بازار با بيان اينكه 
ميادين مي��وه و تره بار و فروش��گاه هاي زنجيره اي 
فقط يكم فروردين ماه تعطيل خواهند بود، گفت: 
كارخانجات آرد و نانوايي ها مكل��ف به توزيع آرد و 
پخت نان هستند. محمدرضا كالمي با بيان اينكه 
مردم نگران تأمين مايحتاج خود در ايام نوروز نباشند، 
گفت: طبق هماهنگي هاي به عمل آمده با سازمان 
ميادين ميوه و تره بار و مراكز عمده عرضه كاالهاي 
مورد نياز مردم و ارزاق عمومي، سازمان ميادين ميوه 
و تره بار و تمامي فروش��گاه هاي زنجيره اي سراسر 
كش��ور فقط يكم فروردين ماه تعطيل خواهند بود 
و مابقي ايام تعطيالت نوروز بدون وقفه به خدمات 
رس��اني ادامه خواهند داد. سخنگوي ستاد تنظيم 
ب��ازار افزود: در عين حال، كاالهاي اساس��ي و مواد 
شوينده مورد نياز مردم به اندازه كافي تأمين شده و 
هيچ گونه نگراني در ايام پاياني سال براي تأمين اين 
كاالها وجود ندارد؛ بنابراين مردم نبايد نگران باشند؛ 
چراكه روند تأمين و توزيع كاالهاي مورد نياز بدون 
وقفه و تعطيلي ادامه خواهد يافت. كالمي بيان كرد: 
هماهنگي الزم با تشكل هاي صنفي و صنعتي نان 
به عمل آمده و كارخانجات آردسازي و نانوايي هاي 
صنعتي بدون وقفه كار تأمين و توزيع نان مورد نياز 
مردم را انجام خواهن��د داد؛ بنابراين از بابت نان نيز 
هيچ گون��ه نگراني وجود ندارد. وي اظهار داش��ت: 
تمامي فروشگاه هاي زنجيره اي و خواربارفروشي ها، 
مراك��ز عمده عرضه آماده تأمي��ن و توزيع به موقع 
كاالهاي اساس��ي و مواد ش��وينده مورد نياز مردم 

هستند و جاي نگراني وجود ندارد.

توليد روزانه ۴۰ هزارگان 
بيمارستاني كليد  خورد

تس�نيم| نايب رييس اتحاديه تولي��د وصادرات 
نس��اجي و پوش��اك با اعالم اينكه بعد از جلسات 
بس��يار با وزارت صنعت در نهايت قرار شده پارچه 
مورد ني��از گان بيمارس��تاني در اختيار واحدهاي 
پوش��اكي قرار گيرد، گفت: از امروز به توليد روزانه 
40هزار  گان بيمارستاني مي رسيم. بهرام شهرياري 
با بيان اينكه در شرايط فعلي استفاده از توانمندي 
واحدهاي توليدي پوشاك براي تأمين ماسك و گان 
بيمارس��تاني در اولويت كاري ما قرار گرفته است، 
اظهار داشت: مشكل ما تأمين پارچه براي توليد بوده 
است كه در اين رابطه خوشبختانه به توافقاتي دست 
پيدا كرده ايم. وي با اش��اره به اينكه بعد از جلسات 
بسيار با وزارت صنعت در نهايت قرار شده پارچه مورد 
نياز گان بيمارستاني در اختيار واحدهاي پوشاكي 
قرار گيرد، افزود: براس��اس توافقات به عمل آمده 
پارچه مورد نياز توليدكنندگان بيمارستاني توسط 
يك شركتي تحت عنوان بافتينه در اختيار واحدهاي 
توليد قرار مي گيرد. نايب ريي��س اتحاديه توليد و 
صادرات نساجي و پوش��اك تصريح كرد: با كمك 
40 كارگاه و كارخانه توليدي پوشاك، توليد روزانه 
گان بيمارستاني را به 40 هزار عدد خواهيم رساند.

سرپرست مركز روابط عمومي 
وزارت صمت منصوب شد

وزي��ر صنعت، مع��دن و تجارت ط��ي حكمي، 
علي اكب��ر رضايي را به عنوان سرپرس��ت مركز 
روابط عمومي و اطالع رس��اني اي��ن وزارتخانه 
منصوب كرد.  ب��ه گزارش  خبرگزاري فارس، در 
حكم رضا رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت 
آمده اس��ت: جن��اب آقاي علي اكب��ر رضايي؛ با 
عنايت به شايس��تگي، تعهد، تخصص و تجارب 
ارزشمند جنابعالي، به موجب اين حكم به سمت 
»سرپرست مركز روابط عمومي و اطالع رساني« 

منصوب مي شويد. 

دستورالعمل كنترل و پايش عرضه و قيمت ميوه نوروز ۹۹ ابالغ شد
از سوي سازمان حمايت اعالم شد

رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، 
دس��تورالعمل كنترل و پايش مستمر وضعيت عرضه و 
قيمت ميوه نوروز 99 ابالغ شد. به گزارش سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان، عباس تابش، معاون 
وزير صنعت و رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان پيرو ابالغيه طرح نظارتي ويژه ايام پاياني 
س��ال و نوروز 99، دستورالعمل كنترل و پايش مستمر 
وضعيت عرضه و قيمت ميوه نوروز 99 را به سازمان هاي 

صنعت، معدن و تجارت استان ها ابالغ كرد.
رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
هدف از اين بخش��نامه را جلوگي��ري از التهاب و حفظ 
آرامش بازار به لحاظ شرايط خاص عرضه و تقاضاي ميوه 
شب عيد دانست و از سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت 
استان ها خواس��ت كه در بحث كنترل و پايش مستمر 
وضعيت توزيع، عرضه و قيمت كاالهاي اساسي با جديت 
ورود پيدا كنند. بر اساس بندهاي اين بخشنامه الزم است 
ضمن برنامه ريزي و نظارت دقيق توام با هم افزايي در بحث 

نظارت بر بازار از ظرفيت هاي موجود دستگاه ها و نهادهاي 
مرتبط استاني و نيز بهره گيري از ظرفيت اتاق اصناف، به 

خوبي استفاده شود.
در اين بخشنامه آمده است سازمان هاي صنعت، معدن 
و تجارت استان تأمين كننده موظفند در بحث كنترل و 
نظارت بر عرضه و تحويل كاال، تدابير و تمهيدات الزم را 
انديش��يده تا اين امر به صورت دقيق انجام و در صورت 
احراز تقلب از سوي واحد ذخيره ساز ميوه، اقدامات سلبي 
و ايجابي از قبيل تش��كيل پرونده و معرفي به تعزيرات 
حكومتي، اعمال محدوديته��اي صادراتي و... با جديت 
در دستور كار قرار گيرد. رييس سازمان حمايت در اين 
بخشنامه تأكيد كرده است سازمان هاي صمت ترتيبي 
اتخاذ كنند تا بر ورود ميوه به سردخانه شامل فك پلمب 
كاميونها، تطبيق ميزان باسكول مبدأ و مقصد، شماره 
كاميون، راننده با مشخصات بارنامه، كنترل كيفيت ميوه، 
مشخصات كمي و كيفي، تعداد جعبه و همچنين خروج 
ميوه از سردخانه در زمان توزيع ميوه شامل مقدار، برگ 

باسكول، مقصد خروج، پلمب كاميون يا هر نوع خودرو 
حمل ونقل، س��اعت خروج و وزن ميوه خروجي نظارت 
دقيقي صورت پذيرد. در ضمن مطابق تصميمات كارگروه 
تنظيم بازار در زمينه اجراي طرح خريد و ذخيره سازي 
ميوه تنظيم بازار ايام پاياني سال جاي سازمان هاي صمت 
استان ها تنها نقش هماهنگ كننده و نظارتي خواهند 
داشت و قيمت هاي خريد و فروش ميوه توسط كارگروه 

تنظيم بازار و كميته ملي راهبري طرح ابالغ مي شود.
همچنين براساس تصميمات كارگروه تنظيم بازار؛ خريد 
و فروش ميوه تنظيم بازار در زنجيره هاي مختلف تامين 
تا حلقه نهايي توزيع با احتس��اب وزن سبد بايد مالك 
عمل قرار گيرد. اطالعات مباشران تامين و توزيع توسط 
استان هاي مبدأ و مقصد تأمين و توزيع كننده در سامانه  
WWW.ntsw.ir ثبت ش��ود.   در اين بخشنامه بر 
بازديد، نظ��ارت دقيق و كنترل رون��د عمليات تخليه 
تاكيد شده است و بازرسان سازمان هاي صمت استان ها 
مي بايست با استقرار در جايگاه عرضه ميوه ترتيبي اتخاذ 

كنند. از ابتدا تا انتهاي زنجيره جهت كنترل و نظارت و 
تاييد قيمت و ميزان فروش تا پايان فروش ميوه با ثبت 
ميزان فروش رفته، باقيمانده، ضايعات صورتجلسه تنظيم 
شود. تابش در اين بخشنامه تأكيد كرده است به منظور 
جلوگيري از سوءاستفاده از جو رواني حاكم بر بازار در ايام 
پاياني س��ال متأثر از افزايش تقاضا و اطمينان از رعايت 
ضرايب سود مصوب خرده فروشي بازرسان با بهره گيري 
از ظرفيت اتاق اصناف به لحاظ مسووليت هاي قانوني در 
تمامي موارد از جمله دخ��ل و تصرف ميوه فروش ها در 
ميوه هاي تحويل ش��ده به آنها و نيز نحوه توزيع كنترل 
دقيقي داش��ته باش��ند و با متخلفان برخ��ورد نمايند.   
براساس بندهاي اين بخشنامه كنترل عدم توزيع همزمان 
سيب و پرتقال طرح تنظيم بازار به همراه اقالم ميوه مشابه 
در مبادي توزيع منتخب اعم از غرف ميادين ميوه و تره بار 
يا واحدهاي صنفي، نظارت بر رعايت قيمت تعيين شده 
و كيفيت ميوه هاي توزيعي در قالب طرح تنظيم بازار به 
صورت مستمر و ممانعت از عرضه ميوه نامرغوب و نهايتًا 

كنترل و نظارت بر نصب پالكارد و تابلو قيمت در معرض 
ديد مشتري در سطح مبادي عرضه به  خصوص عوامل 
توزيع منتخب ميوه طرح تنظيم ب��ازار از ديگر مواردي 
است كه بايد در اولويت كار سازمان هاي صنعت، معدن و 

تجارت استان ها قرار گيرد. 
در اين بخشنامه به رسيدگي فوري و سريع به گزارش ها 
و ش��كايات مردمي توأم با هماهنگي الزم ب��ا اداره كل 
تعزيرات حكومتي اس��تان براي برگزاري گش��ت هاي 
مشترك سيار به همراه بازرسان اتاق اصناف تأكيد شده 
است. معاون وزير صنعت با بيان اينكه مردم ما بهترين 
ناظر هستند و نقش موثري نيز مي توانند در تنظيم بازار 
ايفا كنند، از شهروندان درخواست كرد در صورت مشاهده 
هر گونه تخلف، موارد را از طريق تلفن 124 يا اپليكيشن 
آپ گزارش كنند و مطمئن باش��ند سازمان حمايت و 
سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها بر اساس 
رسالت خود در اين راستا از تمام ظرفيت هاي قانوني خود 

استفاده خواهند كرد.

فهرست اقالم بهداشتي موجود در انبارها ۴۸ ساعته اعالم شود
قائم مقام وزير صمت در نامه اي به مديرعامل سازمان بنادر 
از دپو محموله هاي مربوط به توليد اقالم بهداشتي مقابله 
با كرونا در انبارهاي مستقر در بنادر يا انبارهاي عمومي 
خبر داد و نوشت: فهرست اقالم 48 ساعته به وزارت صمت 
و سازمان غذا و دارو اعالم ش��ود. به گزارش خبرگزاري 
تس��نيم، در نامه حسين مدرس خياباني قائم مقام وزير 
صمت در امور بازرگاني خطاب به محمد راس��تاد آمده 
است: »احترامًا پيرو نامه ش��ماره 328892/60 مورخ 
98/12/13 و ب��ا توجه به تأكيدات س��تاد ملي مبازره 
با بيماري كرونا مبني بر همراهي و همكاري و بس��يج 
همگاني در تأمين و توليد محصوالت بهداشتي، الكل، 
آب ژاول و مواد ضدعفوني كننده، ماس��ك، دس��تكش 
و روپ��وش محافظ پرس��تاري و توزيع و عرض��ه آن در 
شبكه هاي تعريف شده خواهشمند است با توجه به قرار 
اطالع كه مقاديري از محموله هاي مذكور در انبارهاي 

مس��تقر در بنادر يا انبارهاي عمومي دپو ش��ده است و 
از طرفي نياز مبرم اين اقالم در س��طح مراكز درماني و 
بيمارستاني دستور فرماييد فهرست مقادير اقالم مذكور 
اعم از صادراتي و وارداتي به تفكيك صاحب كاال، نوع و 
ميزان كاال حداكثر ظرف مدت 48 ساعت به اين حوزه 
و سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت اعالم دارند. بديهي 
است نگهداري كاالهاي يادش��ده فوق در انبار سازمان 
بنادر يا انباره��اي عمومي بدوم اطالع و اعالم موجودي 
به سازمان غذا و دارو و سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان احتكار محسوب شده و مطابق ضوابط 
رفتار خواهد شد. لذا اطالع رساني به صاحبان كاال جهت 
اعالم موجودي و تحويل كاال به سازمان غذا و دارو جهت 
توزيع در شبكه امروز ضروري است.«  همچنين به گزارش 
شاتا، حس��ين مدرس خياباني قائم مقام وزير صمت با 
بيان اينكه كارخانجات و شبكه لجستيك و توزيع كاال، 

دوشادوش كادر درماني، نيازهاي شب عيد مردم را تامين 
خواهند كرد، گفت: توليدژل و محلول ضدعفوني كننده 
بي وقف��ه ادامه مي ياب��د. وي اف��زود: توليدكنندگان و 
كارخانجات توليدي دوش��ادوش پزشكان و پرستاران 
كه خط مقدم مبارزه و كنترل كرونا هستند، لجستيك 
و پشتيباني تامين مواد ضدعفوني كننده، الكل، ماسك 
و لباس پزش��كي را انجام خواهند داد و تعطيلي در كار 
نيس��ت. مدرس خياباني تصريح كرد: بخش لجستيك 
اعم از تامين و توزيع كاالهاي مورد نياز مردم بدون وقفه 
و در ايام تعطيالت نوروز به كار خود ادامه خواهند داد و 
توليدكنندگان و توزيع كنندگان بايد همپاي كادر درماني 
به تامين مايحتاج مورد نياز مردم بپردازند. به گفته وي، 
روند تامين و توزيع كاالها و مواد ضدعفوني كننده و اقالم 
پزشكي، به هيچ عنوان تعطيل بردار نيست و كارخانجات 

حق تعطيل كردن ندارند.

كدام  بنگاه ها تا پايان فروردين  تعطيل نمي شوند؟
يك مسوول در وزارت صمت گفت: واحدهاي توليدي 
مرتبط ب��ا محصوالت و مقابله با ش��يوع ويروس كرونا، 
مواد اوليه آنه��ا و همچنين واحدهاي توليدكننده مواد 
غذايي، آشاميدني تا پايان فروردين تعطيل نمي شوند. به 
گزارش وزارت صمت، مهدي صادقي نياركي، سرپرست 
معاون��ت صنايع وزارت صنعت، مع��دن و تجارت اعالم 
كرد: واحدهاي توليدي مرتبط با محصوالت پيشگيري و 
مقابله با شيوع ويروس كرونا، مواد اوليه آنها و همچنين 
واحدهاي توليدكننده مواد غذايي، آشاميدني، خوراكي 
و محصوالت بهداش��تي تا پاي��ان فروردين ماه تعطيل 
نمي شوند.  وي در نامه اي به روساي سازمان هاي صنعت، 
معدن وتجارت 31 استان با تاكيد بر لزوم اجراي ابالغيه 
قبلي اين معاون��ت درباره نظارت ب��ر توليد حداكثري 
محصوالت مرتبط با پيشگيري و مقابله با شيوع ويروس 
كرونا و عدم توقف و تعطيلي واحدها و خطوط توليدكننده 

اين محصوالت، مواد اوليه و ملزومات بسته بندي مستقر 
در آن استان ها با داليل مختلف )اعم از تعطيالت پايان 
سال، تعطيالت رسمي و اورهال خط توليد(، اظهار داشت: 
بايد به گروه ياد شده، واحدهاي توليد كننده مواد غذايي، 
آش��اميدني، خوراكي و محصوالت بهداشتي نيز اضافه 
شوند تا ضمن افزايش توليد در ايام پاياني سال و شروع 
س��ال جديد، خطوط توليد آنها به صورت 24 ساعته و 
بدون وقفه تا پايان فروردين ماه فعاليت مستمر داشته 
باشند. وي همچنين از سازمان هاي استاني خواست كه 
با تعامل با دستگاه هاي ذيربط استاني، اقدامات الزم براي 
برنامه ريزي تردد كاركنان و حمل مواد اوليه و محصوالت 
اين واحدها را انجام دهن��د و مجوزهاي الزم براي تردد 
ناوگان بار و مسافر آنها را صادر كنند تا از هر گونه اختالل 
در روند توليد و توزيع اين محصوالت در س��طح كشور 

جلوگيري شود.
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جدال آلمان و امريكا بر سر واكسن كرونا

قرعه نخست وزيري عراق؛ اين بار »نعيم السهيل«

گروه جهان|
 دونالد ترامپ از روند توليد داروي ضدكرونا در آلمان باخبر 
ش��ده اس��ت و قصد دارد به هر قيمتي آن را به دست آورد. 
شگفت انگيز آن است كه رييس جمهور امريكا اصرار دارد كه 
كشورش حق استفاده انحصاري از داروي احتمالي را داشته 
باشد. سازمان جهاني بهداشت تصريح كرده كه اروپا هم اينك 

به مركز پاندمي كرونا در سراسر جهان مبدل شده است.
تارنماي آلماني »ولت ام زونتاگ« به نقل از منابع دولتي آلمان 
نوشته، يك بنياد آلماني در توليد واكسن و داروي مقابله با 
ويروس كرونا پيشرفت هايي داشته و به نتايج خوبي رسيده 
است. گزارش ها حاكي از آن است كه دونالد ترامپ عالقه 

زيادي دارد كه اين دارو را از آن خود كند.
بنا بر اين گزارش، رييس جمهوري امريكا تالش دارد با 
عرضه مبالغي هنگفت به كاركنان بنياد CureVac آنها 
را به امريكا بكشاند يا دست كم داروي در دست توليد را از 
آن كشور خود كند. او تاكيد دارد كه دارو بايد منحصرا در 
اختيار امريكا و فقط امريكا باشد. يك سخنگوي وزارت 
بهداشت آلمان در اين باره گفته: »ما با بنياد داروسازي 
CureVac در تماس نزديك هستيم و عالقه زيادي 
داريم كه اگر دارويي بر ضد ويروس كرونا توليد مي شود، 
در آلمان و سرتاسر اروپا نيز قابل استفاده باشد.« بنا به 
گزارش مزبور، دولت آلمان نيز به نوبه خود تالش مي كند 
به داروي مزبور دسترسي پيدا كند. هنوز روشن نيست 
كه كاركنان بنياد يادشده چه تصميمي مي گيرند. بنياد 
CureVac چند هفته پيش تحقيق و مطالعه درباره 
توليد واكسن اپيدمي كوويد۱۹ را شروع كرده و تمام توش 
و توان خود را در اين راستا به كار انداخته است. اين بنياد 
علمي اميد فراوان دارد كه تا فرا رسيدن تابستان اولين 

نمونه دارو را براي تست و آزمايش توليد كند.

   تشديد محدوديت ها در جهان 
بنابر گزارش ها تا شامگاه شنبه شمار مبتاليان قطعي 
ب��ه ويروس كوويد ۱۹ در جهان ب��ه بيش از ۱۵۶هزار 
تن رسيد و تعداد قربانيان اين بيماري ويروسي نيز از 
مرز پنج هزار و هشتصد نفر گذشته است. تركيه براي 
مصون ماندن از كرونا، تا پنج هفته ديگر مسافري از ۹ 
كشور اروپايي نمي پذيرد. دانمارك و جمهوري چك 
نيز درهاي خود را به روي ديگران بستند. لهستان نيز 
اعالم كرده از اولين ساعت يكشنبه تا ده روز ديگر )۱۵ 
تا ۲۵ مارس( عبور و مرور در مرزهاي محدوده شنگن 

را كنترل مي كند و ورود خارجي ها به خاك اين كشور 
با سخت گيري زياد همراه خواهد بود. تردد قطارهاي 
بين المللي و فرود پروازهاي خارجي در لهستان نيز تا 
دو هفته لغو شده اند. كميسيون اروپا هم سرگرم بحث 

درباره نحوه كنترل  مرزهاي حوزه يوروست.
با اينكه در هفته هاي اخير ايتاليا كانون شيوع كرونا در اروپا 
بود و از هفته گذشته كل اين كشور قرنطينه شد، اما شمار 
مبتاليان و جان باختگان كرونا در اسپانيا و فرانسه در هفته 
گذشته بسيار افزايش يافت. اسپانيا از شنبه قرنطينه شد 
و فرانسه نيز محدوديت هاي شهري براي ده ها ميليون 
شهروند خود وضع كرد. گزارش هايي درباره مبتال شدن 
برخي از مقامات اين دو كشور، از جمله يك وزير فرانسوي 

و همسر نخست وزير اسپانيا، نيز منتشر شده است.
همچنين اكث��ر كارمندان مقر اصلي س��ازمان ملل در 
نيويورك به دستور آنتونيو گوترش دبيركل اين نهاد، از 

خانه كار مي كنند. دفتر اين سازمان در ژنو نيز از شنبه به 
اين تصميم پيوسته است. مقر اروپايي سازمان ملل در ژنو 
كه حدود ۱۶۰۰ كارمند دارد از كارمندان خود، به استثاي 
معدودي افراد كه حضورش��ان الزم است، خواست كه از 
خانه كار كنند. اعالم شده يكي از كاركنان اين مقر به كرونا 
مبتال شده اما او از زمان بروز نخستين عالئم، در محل كار 
حاضر نشده و با كسي تماس نداشته است. ژنو مقر شمار 
زيادي از نهادهاي بين المللي است و اكثر اين سازمان ها 
محدوديت هايي وضع كرده و از جمله تمامي همايش هاي 

خود را تا دست كم يك ماه آينده لغو كرده اند. 
در استراليا اسكات موريسون نخس��ت وزير اين كشور، 
اعالم كرده از نيمه شب يكشنبه تمامي مسافران خارجي 
كه وارد اين كش��ور مي ش��وند بايد خود را براي ۱۴ روز 
قرنطينه كنند و ورود كشتي هاي گردشگري نيز براي ۳۰ 
روز ممنوع مي شود. تاكنون بيش از ۲۵۰ نفر در استراليا 

به كوويد۱۹ مبتال ش��ده و ۳ نفر بر اثر اين بيماري جان 
باخته اند. شماري از مقام هاي استراليا، از جمله فرماندار 
ايالت ويكتوريا، خواستار استفاده از تمهيداتي شديدتر شده 
و از جمله بر ممنوعيت ورود پرواز از امريكا تاكيد كرده اند. 
نيوزيلند، همسايه استراليا، يك روز پيش تر محدوديت هاي 

مسافرتي وضع كرد.
در چين، كانون اوليه شيوع كروناي جديد، اعالم شد كه 
يكشنبه دومين روز پياپي بود كه تعداد مبتاليان به كرونا 
در بين مس��افران بيش از مقيمان اين كشور بود. پس از 
اعالم آمار جديد، دولت چين محدوديت هايي بيشتر بر 
مسافران ورودي وضع كرد و مقامات چيني مي گويند در 
حالي كه ميزان شيوع در داخل كشور شيبي نزولي يافته 
و شمار بهبوديافتگان به حدود ۶۷هزار تن رسيده، چالش 
فعلي جلوگيري از شيوع از طريق مسافران است.  در اياالت 
متحده ش��مار مبتاليان به بيش از دوهزار تن رسيده و 

۵۰ تن بر اثر اين بيم��اري جان باخته اند و دونالد ترامپ 
از روز جمعه »وضعيت اضطراري ملي« در كش��ور اعالم 
كرده است. در روزهاي اخير ورود مسافران از كشورهاي 
اروپايي، به جز بريتانيا و ايرلند، به امريكا ممنوع اعالم شده 
بود اما ترامپ اين دو كشور را نيز مشمول اين محدوديت 
قرار داد. محدوديت هاي مس��افرتي در جهان باعث لغو 
پروازهاي بس��ياري شده و ش��ركت هاي هواپيمايي هر 
روز از لغو پروازهاي بيشتري خبر مي دهند. بزرگ ترين 
ش��ركت هواپيمايي اياالت متحده، »امريكن ايرالينز«، 
اعالم كرده ۷۵ درصد از پروازهايش در دو ماه آينده را لغو 
مي كند. در قاره امريكا، شمار بيشتري از كشورها بر دامنه 
محدوديت هاي مرزي خود مي افزايند. آرژانتين ورود هر 
كس را كه در دو هفته اخير به يكي از كشورهاي با شيوع 
باال سفر كرده به خاك خود ممنوع كرده است. پاناما نيز 
پروازهاي ورودي از اروپا و آس��يا، به استثناي پروازهاي 
حامل پزشكان و تجهيزات پزشكي را موقتا لغو كرده است. 
كلمبيا هم مرزهاي خود با همسايه اش ونزوئال را بسته و 
اعالم كرده چهار شهروند اروپايي را كه از اين قانون تخطي 

كرده بودند از كشور اخراج مي كند.
در كره جنوبي اعالم شده از تمامي مس��افران ورودي از 
فرانسه، آلمان، بريتانيا، اسپانيا و هلند تست كرونا مي گيرد. 
اين مقررات پي��ش از اين صرفا براي مس��افران ورودي 
از ايران، چين و ايتاليا اعمال مي ش��د. صدها هزار نفر در 
كره جنوبي تاكنون تست كرونا داده اند و موارد مشكوك نيز 
از طريق تلفن همراه و تجهيزات ماهواره اي رصد مي شوند.

چندين كشور مقررات منع تجمع صادر كرده و دستور 
به بسته شدن موقت مراكز ورزشي، مذهبي و فرهنگي 
داده اند. پزشكان و كارشناسان پزشكي نيز هشدار داده اند 
براي جلوگيري از شيوع ويروس بايد بر مهارت »معاشرت 

از راه دور« تاكيد كرده است.
شيوع كرونا بر مراسم مذهبي مسيحيان نيز اثر گذاشته و 
در آستانه »عيد پاك« واتيكان اعالم كرده تمامي مراسم 
بزرگ كه پ��اپ در آنها حضور دارد )تا ۱۲ آوريل، يك ماه 
ديگر( بدون حضور جمعيت برگزار مي شود و مسيحيان 
مي توانند مراس��م پاك را از طري��ق تلويزيون و اينترنت 
پيگيري كنند. درباره مبتال شدن مقام هاي كشورهاي 
مختلف گزارش هاي متعددي منتشر شده و رسانه هاي 
عربي نيز گ��زارش داده ان��د وزي��ر راه و ترابري مراكش 
نخستين وزير در كشورهاي عربي است كه به اين بيماري 

مبتال مي شود.

گروه  جهان|
 برهم صالح رييس جمهور عراق، قصد دارد نعيم السهيل 
معاون رييس دفتر خود را براي پس��ت نخس��ت وزيري 
منصوب كند. گفته ش��ده، اين تصميم پ��س از موافقت 
اوليه احزاب شيعه گرفته شده است. محمد توفيق عالوي 
نخس��ت وزير پيش��ين عراق، دوم مارس از پذيرش اين 
مسووليت انصراف داده بود. عالوي كه از سوي برهم صالح 
مامور تشكيل كابينه شده بود، با ارسال نامه اي اعالم كرد 
به دليل مشكالت و مخالفت ها از پذيرش آن منصرف شده 
اس��ت. اين اتفاق پس از آن رخ داد كه يكم مارس، جلسه 
پارلمان براي راي اعتماد به كابينه عالوي براي پنجمين بار 

به دليل نرسيدن به حد نصاب به تعويق افتاد. 
حال س��ومريه نيوز ب��ه نقل از احمد االس��دي رييس 
فراكسيون س��ند ملي پارلمان عراق گزارش داده كه 
بزودي نام نخس��ت وزير مكلف اعالم خواهد شد. يك 
منبع در دفتر رياس��ت جمهوري عراق نيز يكشنبه از 
توافق فراكسيون هاي سياسي عراق درباره نخست وزير 
كابينه انتقالي خبر داده است. نعيم السهيل كه در حال 
حاضر به عنوان معاون رييس دفتر رياس��ت جمهور 
عراق مشغول به فعاليت است، همان شخصي است كه 

فراكسيون هاي عراق در مورد او به توافق رسيده اند.
بر اساس قانون اساس��ي عراق مهلت رييس جمهور اين 
كشور براي تعيين نخس��ت وزير كابينه انتقالي دوشنبه 
)امروز( به پايان مي رس��د. احتمال معرفي نعيم السهيل 
به عنوان نخس��ت وزير عراق در شرايطي است كه پيشتر 
برخي منابع از احتمال انتخاب مجدد عادل عبدالهمدي 

نخست وزير پيشين عراق خبر داده بودند. 
يكي ديگر از گزينه ه��اي جدي نخس��ت وزيري عراق، 
مصطفي الكاظمي رييس دستگاه اطالعات عراق، است 
كه به گفته ناظران ش��انس زيادي براي نخس��ت وزيري 
دارد به خصوص كه از حمايت ائتالف هاي اهل س��نت و 
كرد هم برخوردار است. اين در حالي است گروه »كتائب 
حزب اهلل« عراق با اشاره به نقش احتمالي الكاظمي در طرح 
ترور سردار قاسم سليماني فرمانده نيروهاي سپاه قدس و 
ابو مهدي المهندس از فرماندهان گروه هاي مردمي حشد 
ش��عبي و فرمانده كتائب حزب اهلل تهديد كرده نامزدي 
الكاظمي به نخست وزيري اعالم جنگ به مردم خواهد بود. 
علي ش��كري وزير برنامه ريزي اس��بق و مش��اور ارشد 
رييس جمهور، همچنين عدنان الزرفي اس��تاندار سابق 
نج��ف، و يك قاضي و يك رييس دانش��گاه ه��م از ديگر 

گزينه هاي مطرح هس��تند. با اين حال ناظران سياسي 
هشدار داده اند كه ضرورت برخورداري نامزد نخست وزيري 
از سابقه سياسي و اطالع از ابعاد گوناگون كشمكش هاي 
منطقه اي باعث مي ش��ود كه انتخاب چهره اي از خارج از 

منطقه سبز ريسكي بزرگ باشد. 

   راه دشوار پيشرو 
عراق عالوه بر بحران سياسي، با چالش هاي جدي اقتصادي 
روبروست. كاهش شديد و غيرمنتظره قيمت جهاني نفت، 
عراق متكي بر درآمدهاي نفتي را در مرحله ورشكستگي 
اقتصادي قرار داده اس��ت. كارشناس��ان اقتصادي عراق 
نسبت به تبعات ريزش قيمت جهاني نفت كه بخشي از 
آن به ش��يوع ويروس كرونا در كشورهاي مصرف كننده 
مانند چين ارتباط دارد، بر اقتصاد كشورش��ان هش��دار 
دادند. رييس كميسيون مالي پارلمان عراق در اظهاراتي 
كه بازتاب گسترده اي در اين كشور داشته گفته كه عراق 
به احتمال در يك و حداكثر دو سال آينده با ورشكستگي 
اقتصادي مواجه شود. »هيثم الجبوري« هشدار داده است 
كه صن��دوق بين المللي پول به تمامي بانك هاي جهاني 
ابالغ كرده اس��ت كه از وام دادن به عراق به دليل وضعيت 

نامناسب اقتصادي خودداري كنند. اين مقام عراقي گفته 
است كه خطر فرو ريختن قيمت جهاني نفت، جدي است و 
براي مقابله با تبعات اين تهديد بر اقتصاد عراق بايد از حجم 
هزينه ها به شدت كاسته شود. ناظران سياسي معتقدند كه 
مهم ترين چالش هاي پيشروي نخست وزير عراق عبارتند 
از: متقاعد ك��ردن معترضان در خصوص بهبود وضعيت 
عراق و بازگرداندن آرامش به شهرهاي مختلف اين كشور از 
جمله دغدغه هاي اصلي نخست وزير خواهد بود. توانمندي 
او در به بهبود شرايط مطمئنا مي تواند راه را براي ادامه كار 
هموارتر كند. فراهم كردن شرايط در خصوص برگزاري 

انتخابات زودهنگام با توجه به مطالبات مردم و مرجعيت 
ديني نجف اشرف در اين خصوص، چالش ديگري است 
كه در مسير نخست وزير جديد عراق وجود دارد. عمل به 
مصوبه پارلمان در مورد خ��روج نيروهاي بيگانه از عراق 
يكي از مهم ترين مسائلي است كه نخست وزير در آينده 
نزديك با آن دست و پنجه نرم خواهد كرد. به ويژه پس از 
تظاهرات ميليوني مردم عراق، خروج نظاميان امريكايي 
به يكي از مطالبات اصلي از نخست وزير تبديل شده است. 
ايجاد رابطه متوازن با همه كشورهاي همسايه، قدرت هاي 

منطقه اي و جهاني. 

دريچه

تعويقدادگاهرسيدگيبه
اتهامفسادمالينتانياهو

گروه جهان| يك دادگاه كيفري بيت المقدس اعالم 
كرده جلسه رسيدگي به اتهام هاي فساد مالي بنيامين 
نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي به دليل وضعيت 
اضطراري ناشي از گس��ترش ويروس كرونا، اين هفته 
برگزار نمي شود. به گزارش يورونيوز، قرار بود نخست وزير 
اسراييل سه شنبه اين هفته و براي دفاع از خود در برابر 
كيفرخواست دادستاني، ناظر به چندين مورد اتهامي 
از جمله ارتشاء و سوءاس��تفاده از قدرت در يك دادگاه 
كيفري حضور يابد. اين محاكمه اما به ۲۴ ماه مه موكول 
شد. نتانياهو پيشتر از پارلمان اسراييل تقاضاي مصونيت 
پارلماني كرده بود كه رد ش��د. حزب ليكود به رهبري 
بنيامين نتانياه��و در چهارمين انتخاب��ات زودهنگام 
پارلماني، توانست ۳ كرسي بيش از رقيب اصلي خود، 
»ائتالف آبي و سفيد« به رهبري بني گانتس كسب كند. 
به اين ترتيب ائتالف راس��ت و راست ميانه اسراييل به 
رهبري نتانياهو شانس اصلي كسب دوباره قدرت است. 
نخست وزير اسراييل در چهار پرونده فساد مالي متهم 
است و در ماه هاي گذشته به همراه همسرش بارها مورد 
بازجويي قرار گرفته است. بر اساس يكي از اين پرونده ها، 
نتانياهو متهم است كه در ازاي جلب حمايت رسانه اي 
يك پايگاه خبري ميليون ها دالر تسهيالت مالي به يك 
شركت بزرگ پرداخته است. در مورد ديگر نخست وزير 
رژيم صهيونيستي به دريافت هدايايي به ارزش حدود 
۱۰۰ هزار دالر از شماري از دوستانش به  ويژه در هاليود 
متهم شده است. پليس مي گويد رهبر حزب ليكود از 
سال ۲۰۰۹ به بعد اين »هدايا« را دريافت كرده است. وي 
همچنين متهم است از جيمز پيكر، ميلياردر استراليايي 

سيگارهاي گران قيمت هديه گرفته است. 

طرحژاپنبرايتوليدموشكهاي
مافوقصوتپيشرفته

گروه جهان| محتواي يك س��ند مربوط به دولت 
ژاپن نش��ان مي دهد اين كشور تحقيق و توسعه به 
منظور توليد س��الح هاي مافوق صوت پيشرفته در 
خاك خود را در دستور كار قرار داده است. به گزارش 
ديفنس نيوز، بر اس��اس يك س��ند منتشر شده در 
وب سايت سازمان »تامين، تكنولوژي و لجستيك 
ژاپن«، اين كش��ور قصد دارد دو دسته از تسليحات 
مافوق صوت پيشرفته ش��امل موشك كروز مافوق 
صوت و همچني��ن كالهك ه��اي HVGP كه در 
ارتفاعي باال از موش��ك جدا شده و با سرعت بسيار 
زيادي هدف را مورد اصابت قرار مي دهند توليد كرده 
و به كار بگيرد. اين س��ازمان وابس��ته به دولت ژاپن 
جزيياتي را درباره اين سالح ارايه كرده از جمله اينكه 
به دنبال كالهك هاي متف��اوت به منظور حمله به 
اهدافي دريايي و زميني است. بر اساس اين سند، ژاپن 
هم به دنبال يك كالهك ضد زره براي هدف گرفتن 
عرشه ناوهاي هواپيمابر و هم به دنبال يك كالهك 
به منظور انجام حمالت زميني و سركوب منطقه اي 
است. ژاپن در اين سند مربوط به نقشه راه خود فاش 
كرده كه مسير پيشرفت تدريجي را در زمينه طراحي 
اشكال كالهك ها و توسعه تكنولوژي هاي مربوط به 
موتورهاي سوخت جامد موشك در پيش گرفته و 
برنامه ريزي كرده تا در ب��ازه ۲۰۲۴ تا ۲۰۲8 اولين 
نسخه هاي اين سالح مافوق صوت خود را توليد كند 
و انتظار مي رود كه از اوايل ۲۰۳۰ اين س��الح را در 
ارتشش به خدمت بگيرد. ژاپن در سال هاي پيش نيز 
مشغول تحقيق و توسعه در حوزه هاي ديگر مرتبط با 

تسليحات مافوق صوت بوده است.

كاهشمحسوس
سرمايهگذارانخارجيدرچين
گ�روه جهان| داده هاي منتشر ش��ده از سوي وزارت 
بازرگاني چين نشان مي دهد كه سرمايه گذاري خارجي 
مس��تقيم در چين در مجموع دو ماه نخست امسال به 
۱۳.۴ميلي��ارد يوان )۱۹.۲۶ميليارد دالر( رس��يده كه 
اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل8.۶ درصد 
كاهش نشان مي دهد. اصلي ترين دليل اين روند كاهشي 
با وجود شروع نسبتا خوب در ماه ژانويه، ناشي از انتشار 
ويروس كرونا بوده است. هر چند كه كوويد۱۹ در چين 
تا حد زيادي مهار شده و روند بازگشايي كسب و كارها و 
بازگشت زندگي به شرايط عادي آغاز شده است، اما اين 
كشور با بيش از ۳۱8۰ كشته و 8۰ هزار مبتال، كماكان 
اصلي ترين كانون درگير با اين بيماري در سطح جهان 
محسوب مي ش��ود. در ماه ژانويه ۳۴8۵ شركت جديد 
در چين ثبت ش��ده است. همچنين بيشترين افزايش 
سرمايه گذاري توس��ط يك كش��ور خارجي در چين 
در م��اه ژانويه مربوط به كره جنوبي بوده كه نس��بت به 
ژانويه س��ال قبل ۱۵۷.۱درصد بيشتر شده است. ژاپن 
با افزايش ۵۰.۲درصدي س��رمايه گذاري و سنگاپور با 
افزايش ۴۰.۶درصدي نيز ديگر كشورهايي بوده اند كه 
س��رمايه گذاري خود در چين را شديدا افزايش داده اند. 
متوسط سرمايه گذاري خارجي چين در بازه زماني ۱۹۹۷ 
تا ۲۰۱۹ معادل ۴.۵۲ميليارد دالر بوده است كه باالترين 
رقم ثبت شده مربوط به سرمايه گذاري۱۳۴.۹۶ميليارد 
دالري ۲۰۱8 و كمترين رقم ثبت ش��ده نيز مربوط به 
س��رمايه گذاري ۱.8۳ ميليارد دالري سال ۲۰۰۰ بوده 
است. از سوي ديگر شروع كرونا بر فعاليت هاي دومين 
اقتصاد بزرگ آس��يا نيز تاثير گذاش��ته است؛ تا جايي 
برگزاري مراسم المپيك در ژاپن در هاله اي ابهام قرار دارد. 

حملهتندترامپبهرييسكل
بانكمركزيامريكا

گروه جهان|فشار رييس جمهوري امريكا روي 
مديران بانك مركزي امريكا براي كاهش بيش��تر 
نرخ بهره كه از چند هفته پيش ش��روع شد، شدت 
يافته و دونالد ترامپ بار ديگر خواهان كاهش نرخ 
بهره شده است. به گزارش رويترز، با وجود آنكه بانك 
مركزي امريكا در اقدامي كم سابقه تصميم گرفت 
به منظور حمايت از بازارهاي مالي اين كش��ور در 
برابر ويروس كرونا و كمك به رشد اقتصادي، نرخ 
بهره را ۰.۵درصد كاهش دهد، ترامپ آن را ناكافي 
دانسته اس��ت. تا پايان روز گذش��ته شمار تلفات 
مربوط به كوويد۱۹ در امريكا به ۴۹ نفر رس��يد و 
ش��مار مبتاليان نيز از ۲۲۰۶ نفر عبور كرده است. 
ترامپ كه دولتش اين روزها به دليل سوءمديريت در 
كنترل بحران كرونا به شدت تحت فشاراست با ابراز 
اميدواري نسبت به بازگشت فدرال رزرو به مسير 
درست گفته: »به عقيده من پاول تا حاال تصميمات 
بد زيادي گرفته اس��ت. مديران فدرال رزرو بايد از 
بانك هاي مركزي اروپايي ياد بگيرند كه جسورانه 
عمل كنند.« ترامپ يكي از منتقدان جدي عملكرد 
رييس بانك مركزي محس��وب مي شود. او بارها از 
پاول به خاطر كاهش ندادن نرخ بهره به سطح صفر 
يا منفي انتقاد كرده و او را عامل اصلي كند ش��دن 
شتاب رش��د اقتصادي معرفي كرده است. ترامپ 
به موضوع بركناري پاول هم اش��اره كرده و گفته: 
»قدرت بركناري اش را دارم اما نمي خواهم اين كار 
را كنم.« سال گذشته و براي نخستين بار در طول 
يك دهه اخير، فدرال رزرو نرخ بهره را س��ه مرتبه 
كاهش داد تا نرخ بهره به ۱.۵ تا ۱.۷۵درصد برسد.

برگزاريانتخاباتشهرداريها
درفرانسهدرسايهكرونا

گ�روه جهان|حوزه ه��اي اخ��ذ راي انتخاب��ات 
شهرداري ها در سراسر فرانس��ه يكشنبه از ساعت 8 
صبح و با وجود نگراني از گسترش سريع ويروس كرونا 
در اين كش��ور كار خود را آغاز كردن��د. نزديك به ۴8 
ميليون شهروندان فرانسوي واجد شرايط راي دادن در 
اين انتخابات هستند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، با 
وجود تعطيلي تمام كسب و كارها و مكان هاي دولتي 
غيرضروري و مراكز آموزش��ي در اين كش��ور، دولت 
امانوئل ماك��رون بر برگزاري اي��ن انتخابات در موعد 
مق��رر تاكيد كرده بود. براس��اس آخرين آمار تاكنون 
۴۴۶۹ نفر در فرانسه به بيماري كوويد۱۹ مبتال شده 
و۹۱ نف��ر هم جان خود را از دس��ت داده ان��د. امانوئل 
ماكرون رييس جمهوري فرانسه، هفته گذشته در نطق 
تلويزيوني، ورود سراسر اين كشور به مرحله ۳ )باالترين 
مرحله( مقابله با يك بيماري را اعالم كرد. به اين ترتيب 
تمام مراكز آموزشي، از مهدكودك ها گرفته تا دانشگاه 
در سراسر اين كشور تا اطالع ثانوي تعطيل شد. به عالوه، 
ادوارد فيليپ نخست وزير، شامگاه شنبه دستور تعطيلي 
تمام كسب وكارهاي فرانسه از جمله رستوران ها، كافه ها 
و همچنين سينما و موزه ها و ديگر مراكز فرهنگي را 
صادر كرد. تاكيد بر برگزاري انتخابات شهرداري ها در 
زماني كه به نظر مي رسد بسياري از شهروندان به دليل 
نگراني از شيوع كرونا پاي صندوق هاي راي نمي روند، 
انتقاد احزاب و جريان هاي سياسي مخالف را برانگيخته 
است. بسياري از شهرداران شامگاه شنبه و پس از تاكيد 
دولت بر برگزاري انتخابات به نشانه اعتراض از مقام خود 
استعفا كردند. با اين حال تقريبا تمام حوزه هاي اخذ 

راي در فرانسه صبح يكشنبه كار خود را آغاز كردند.
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لغو انتخابات درون حزبي در 
ايالت هاي امريكا

گروه جهان| يك روز پس از آنكه ايالت لوييزيانا در 
اياالت متحده امريكا انتخابات مقدماتي درون حزبي 
را به دليل شيوع كرونا متوقف كرد، ايالت جورجيا نيز 
اين انتخابات را تا ماه مه به تعويق انداخت. نامزدها هم 
كمپين انتخاباتي خود را آنالين كرده اند. به گزارش 
دويچه ول��ه، ايالت جورجيا اعالم ك��رده كه به دليل 
نگراني هاي گسترده از انتشار سريع ويروس  كرونا، 
مقام ه��اي انتخاباتي اين ايالت برگ��زاري انتخابات 
مقدماتي را تا ماه مه به تعويق انداخته اند. اين تصميم 
يك روز پس از تصميم مشابهي از سوي ايالت لوييزيانا 
اتخاذ ش��ده اس��ت. وزير امور داخلي ايالت جورجيا 
گفه: »رخدادها سريع اتفاق مي افتند و اولويت اول 
ما حفاظت از سالمت همه كارمندان انتخاباتي و در 
نهايت جامعه است.« انتخابات مقدماتي قرار بود در 
روزهاي آتي برگزار شود كه تا ۱۹ مه به تعويق افتاد. 
ايالت لوييزيانا نيز اعالم كرده كه انتخابات مقدماتي 
۴آوريل، ۲۰ژوئن برگزار خواهد شد. چهار ايالت ديگر 
كه قرار بود روزهاي آتي انتخابات برگزار كنند گفته اند 
طبق برنامه پيش خواهند رف��ت. رقابت هاي درون 
حزبي دموكرات ها اكنون بين جو بايدن، معاون باراك 
اوباما، رييس جمهور سابق و سناتور برني سندرز از 
ايالت ورمونت در جريان است. با شيوع كرونا ويروس در 
امريكا هر دو نامزد كمپين هاي عمومي خود را لغو كرده 
و به تبليغات آنالين روي آورده اند. براساس گزارش 
دانشگاه جان هاپكينز، تا روز شنبه تعداد مبتاليان در 
امريكا به رقم ۲۷۰۰ تن رسيد كه۵۰ تن تاكنون در اثر 
اين بيماري جان باخته اند. امريكا هم ناچار شده براي 
مقابله با ويروس كرونا به اقدامات فراگير و سختگيرانه 
دست بزند. دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، در 
سراسر كشور وضعيت اضطراري اعالم كرده است. 
مجلس نمايندگان نيز با اكثريتي قوي، مجموعه اي 
از تدابي��ر را در قالب يك طرح قانوني، براي مقابله با 
شيوع ويروس كرونا تصويب كرده است. با اينكه رقابت 
ميان دموكرات ها و جمهوري خواهان با نزديك شدن 
انتخابات رياست جمهوري شدت گرفته، اما شنبه هر 
دوجناح در مجلس نمايندگان با يكديگر كنار آمدند 
و بدين ترتيب طرح پيش��نهادي به تصويب رسيد. 
به گفته نانسي پلوس��ي رييس مجلس نمايندگان، 
مطابق طرح پيشنهادي تس��ت بيماري كوويد١٩ 
براي همه، حتي براي كساني كه بيمه درماني ندارند، 
رايگان خواهد بود. همچنين ام��كان بهره گيري از 
مرخصي هاي استعالجي كه معموال در امريكا بسيار 
نادر و سختگيرانه است، تسهيل خواهد شد. تسهيالتي 
نيز براي قشر كم درآمد و كساني كه از بيمه بيكاري 

بي بهره اند در نظر گرفته شده است. 

كوتاه از منطقه

هشدار درباره بحران ارزي 
در تركيه 

برخي از كارشناسان نسبت به بروز بحران ارزي در 
تركيه هشدار دادند. به گزارش اهوال، دو سال پيش 
ارزش لير در برابر دالر به كمترين سطح خود رسيد 
و از آن زمان تاكنون بانك مركزي و دولت مجبور به 
تزريق ده ها ميليارد دالر ارز به بازارها براي كاستن 
از تبعات اقتصادي اين بحران ارزي شدند. از سوي 
ديگر نيز بان��ك مركزي ب��ا روي كار آمدن رييس 
جديد و بدون توجه به توصيه هاي كارشناسان نرخ 
بهره را به سرعت كاهش داد تا به تحقق هدف تورم 
تك رقم��ي در كوتاه ترين زمان ممكن كمك كند. 
با وجود كاهش سريع نرخ بهره، شركت هاي ترك 
اقدام به استقراض هاي سنگيني كرده اند كه حاال اين 
بدهي به ويژه در بخش خصوصي در زماني كه تجارت 
خارجي و فعاليت هاي داخلي تحت تاثير شيوع كرونا 
با كاهش محسوسي همراه شده، مي تواند مقدمه اي 

بر پيدايش يك بحران ارزي جديد در تركيه باشد.

تعهد طالبان به پاكسازي 
افغانستان از داعش

گروه طالبان اعالمي��ه اي در مورد مبارزه با گروه 
داعش صادر كرده اس��ت. به گزارش بي بي سي، 
گروه طالبان دوش��نبه در اطالعي��ه خود گفته 
اس��ت كه گروه تروريس��تي داعش را از مناطق 
مختلف افغانستان بيرون رانده و اكنون تنها در 
مناطق محدود شرقي كش��ور باقي مانده اند كه 
در مقاب��ل آنها عمليات پاكس��ازي جريان دارد. 
داعش افغانس��تان مس��ووليت حمل��ه اخير به 
سالگرد عبدالعلي مزاري در كابل و مراسم تحليف 
رياست جمهوري را برعهده گرفت. در اين حمله 
ده ها تن كشته و زخمي ش��دند. پس از امضاي 
موافقتنامه صلح ميان گروه طالبان و امريكا، گروه 
طالبان دس��ت به عمليات هايي عليه داعش در 

واليت هاي شرقي افغانستان زده است.

اقدامات مالي امارات و 
عربستان براي مقابله با كرونا

بانك هاي مركزي امارات و عربس��تان از بسته هاي 
حمايتي جديدي رونمايي كردند. به گزارش رويترز، 
با گسترش شيوع ويروس كرونا در جهان عرب، دو 
اقتصاد بزرگ اين منطقه يعني امارات و عربستان 
از بسته هاي محرك جديدي با هدف تقويت رشد 
اقتصادي و كاستن از تبعات زيان بار اين ويروس روي 
كس��ب و كارهاي تجاري رونمايي كردند. تاكنون 
۱۰۵ نفر در عربستان و 8۴ نفر در امارات به كوويد۱۹ 
مبتال ش��ده اند. بانك مركزي امارات اعالم كرده از 
بس��ته محرك ۱۰۰ ميليارد درهمي )۲۷ ميليارد 
دالر( با تمركز بر حمايت از بخش هاي حمل ونقل 
و گردشگري رونمايي كرده اس��ت. بانك مركزي 
عربستان هم بسته ۵۰ ميليارد ريالي )۱۳.۳۲ميليارد 
دالر( با تمركز بر روي حمايت از كس��ب وكارهاي 

كوچك و متوسط در نظر گرفته است. 
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عكسروز

چهرهروز

اكبرزنجانپورپيامروزمليهنرهاينمايشيرامينويسد
اكبر زنجانپور، هنرمند پيشكسوت و چهره شناخته شده عرصه فرهنگ وهنر، پيام چهارمين سال گراميداشت هفتم فروردين به عنوان روز ملي 
هنرهاي نمايشي در ايران را مي نويسد. پيام چهارمين سال گراميداشت هفتم فروردين به عنوان روز ملي هنرهاي نمايشي در ايران توسط اكبر 
زنجانپور صادر خواهد شد. هفتم فروردين  مطابق با ۲۷ مارس، روز جهاني تئاتر، از سال ۹۶ به عنوان روز ملي هنرهاي نمايشي در تقويم رسمي 
به ثبت رسيد. علي نصيريان، زنده ياد جمشيد مشايخي و محمدعلي كشاورز هنرمندان پيشكسوتي بودند كه به ترتيب، طي سه سال گذشته در 
پيامي اين روز را به عنوان روز ملي هنرهاي نمايشي گرامي داشته اند. اكبر زنجانپور هنرمند پيشكسوت كه نگارش پيام چهارمين سال گراميداشت 

هفتم فروردين به عنوان روز ملي هنرهاي نمايشي را بر عهده گرفته، بازيگر و كارگردان پيشكسوت تئاتر، تلويزيون و سينماست. 

بازارهنر

درخواست  عوامل فيلم هايي كه اكرانشان متوقف  شد
دس��ت اندركاران برخ��ي فيلم ه��اي 
روي پ��رده پي��ش از تعطيل��ي، در 
نام��ه اي سرگش��اده پيش��نهادات و 
درخواس��ت هايي را مطرح كردند. در 
بخش��ي از متن اين نامه كه نسخه اي 
از آن در اختيار ايسنا قرار گرفته، آمده 
است: »متاس��فانه امروز مردم كشور 
ما به دليل ش��يوع ويروس، ش��رايط 

خوبي را س��پري نمي نمايند و س��ينماگران هم، 
مانند ديگر اتفاقات تلخ گذش��ته تا برطرف شدن 
مش��كل، در كنار مردم خواهند ب��ود. ما به عنوان 
فيلمسازان و تهيه كنندگان چند فيلم سينمايي 
كه پس از جش��نواره فيلم فجر اكران خود را آغاز 
كرديم، اين روزها و پس از تعطيلي س��ينماها، كه 
البته به حق اقدام درستي در جهت سالمت جامعه 
بود، نگراني مان را از ش��رايط به وجود آمده براي 
فيلم هايمان، اعالم مي كنيم. مهم ترين خواس��ته 
ما، جبران خسارات مالي وارد شده، از سوي وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي به فيلم هايي است كه پس 
از اكران در فصل ُمرده سينما، تنها چند روز بر پرده 
سينماها به نمايش در آمدند.تمامي اين فيلم ها با 
سختي هاي بس��يار و با حمايت بخش خصوصي 
توليد ش��ده اند، از طرفي مدت ه��ا در صف اكران 
منتظر بوده اند و در زمان اكران كوتاه، هزينه هاي 
بسياري هم بابت تبليغات انجام شده است. از سويي 
كامال روشن است در زمان بازگشايي سينماها - در 
هر زماني- اثرات اين اوضاع و نگراني جامعه باعث 
خواهد شد كه »سينما« تا چندين ماه نتواند كمر 

راس��ت كند و طبيعتا تم��ام تبليغات 
پيش از اي��ن و هزينه هاي پخش بايد 
مج��ددا ص��ورت بگي��رد، در نتيجه 
خواستار جبران خسارت هاي وارده به 
اين فيلم ها هستيم، فيلم هاي مستقلي 
كه با مرارت هاي بسيار توانسته اند به 
اكران برسند و اين اكران كوتاه مدت، 
صدمات جبران ناپذير روحي و مادي 
براي سازندگان آنها در پي داشته است. اما نگراني 
بعدي ما، در زمان بازگشايي سينماها خواهد بود.

ما خواس��تار آن هس��تيم، با هماهنگي س��ازمان 
سينمايي، شوراي صنفي نمايش و سينماداران، 
اكران خود را بر مبناي عدالت از ابتدا شروع كنيم، 
چرا كه فرصت اكران چند روزه براي اين فيلم ها، 
قطعا نابودي كام��ل اين فيلم ه��ا را در بر خواهد 
داشت. تمامي هزينه ها و تالش هاي تبليغاتي ما، 
يك ش��به از بين رفت و با توج��ه به فضاي روحي 
جامعه در زمان بازگش��ايي، فيلم ه��ا بايد از ابتدا 
تبليغات خود را براي معرفي به مخاطب داش��ته 
باشند. در بازگشايي سينماها، مطمنا چندروز اول 
ش��اهد ركود خواهيم بود و تاكيد مي نماييم، كه 
فرصت چند روزه براي اك��ران فيلم هاي ما، قطعا 
باعث فيلم سوزي و عدم استقبال از سوي تماشاگر 
خواهد بود. از طرفي، ظرفيت سانس هاي سينماي 
ايران با توجه به تعداد سالن ها بسيار محدود است و 
اگر فيلم جديدي به چرخه اكران اضافه شود، قطعا 
هيچ كدام از فيلم هاي ما، سانس و زمان مناسب را 

براي مراجعه مخاطب نخواهد داشت.

تاريخنگاري

پليسجنوبتشكيلشد
روز ۲۶ اسفند ۱۲۹۴ »پليس جنوب« با واژه اختصاري S. P. R توسط ژنرال »سر پرسي 
سايكس« انگليسي در جنوب ايران شكل گرفت. تصميم انگليس براي ايجاد چنين 
تشكلي در اوايل زمستان   همان سال اتخاذ شده بود. در دهم دي ۱۲۹۴ و در كشاكش 
جنگ اول جهاني، دولت انگلستان اعالم كرد قصد دارد يك نيروي نظامي در جنوب 
ايران به دليل آنچه كه »ناامني در اس��تان هاي فارس و بوشهر« خوانده شد، به وجود 
آورد. اين تصميم در حقيقت در دومين سال جنگ اول جهاني اتخاذ شد. در آن  زمان 
كشورهاي درگير جنگ هر يك به شكلي مناطقي از خاك ايران را عرصه جوالن خود 
قرار داده بودند. روس ها در شمال، عثماني ها در غرب، انگليسي ها در جنوب و جنوب 
شرقي و آلماني ها به طور پراكنده در مركز ايران و نواحي ديگر فعاليت مي كردند. فعاليت 
اين نيرو ها در شهرهاي مختلف ايران در حالي جريان داشت كه دولت وقت ايران � كابينه 
مس��توفي الممالك � بي طرفي خود را در جنگ اعالم كرده بود.  در پي اين حوادث در 
تابستان سال ۱۹۱۶ نمايندگان دولت هاي انگلستان و روسيه توافق كردند كه نيروهاي 
خود را در ش��مال و جنوب ايران تقويت كنند. خطر آلماني ه��ا يا ترك هاي عثماني  
همچنين بازگرداندن امنيت به جنوب ايران، بهانه هايي بود كه در لندن براي توجيه 
تقويت نظامي انگلستان در جنوب ايران ذكر مي شد. قرار بر اين شد كه روس ها نيروي 
قزاق را تا ۱۱ هزار نفر در شمال كشور افزايش دهند و انگليسي ها نيز يك سازمان نظامي 
به نام »پليس  جنوب« تحت فرماندهي افسران انگليسي  و با مشاركت نظاميان هندي و 
ايراني در جنوب كشور تشكيل دهند. ژنرال »سايكس« انگليسي مامور تشكيل »پليس 
جنوب« ش��د. سايكس كه به زبان فارسي تسلط كامل داشت، در ۱۸۹۴ كنسولگري 
انگلستان را در كرمان و در ۱۸۹۸ كنسولگري انگليس را در سيستان تأسيس كرده بود. 
او از ۱۹۰۵ تا ۱۹۱۳ سركنس��ول انگليس در خراسان بود و در ۱۹۱۵ همين سمت را 
در تركستان چين عهده دار شد. بدين ترتيب سايكس به مدت ۱۸ سال در ايران حضور 
فعال سياسي و اجتماعي و نظامي داشته است. در ۲۷ بهمن ۱۲۹۴ ژنرال سايكس با 
هدف تأسيس پليس جنوب وارد بندر عباس شد و در ۲۶ اسفند   همان سال سازمان 

پليسي مزبور را با نام اختصاري S.P.R تشكيل داد. افراد پليس جنوب از اونيفورم يكسان 
برخوردار بودند. يك دست لباس آبي به عنوان پوشش رسمي و يك دست لباس خاكي 
به عنوان لباس كار همراه با كالهي كه داراي نش��ان شير و خورشيد و عبارت S.P.R و 
»پليس جنوب ايران« بود مجموعه لباس هاي آنان را تشكيل مي داد. انديشه تشكيل 
پليس جنوب از مدت ها قبل در ذهن دولتمردان انگليسي وجود داشت. دولت انگلستان 
در ۲۲ مهر ۱۲۸۹ يادداش��ت شديد اللحني براي دولت ايران ارسال كرد و در آن ۳ ماه 
فرصت داد تا دولت ايران به اعاده نظم و امنيت در راه هاي بوش��هر به شيراز و شيراز به 
اصفهان بپردازد و تهديد كرد چنانچه دولت ايران از عهده اين كار بر نيايد انگلستان رأسًا 
 اقدام به تشكيل قوايي زيرنظر افسران و صاحب منصبان خود كرده ومخارج آن را افزايش 
۱۰ درصدي تعرفه گمرك واردات بنادر جنوب و ماليات استان فارس تأمين خواهد كرد.

اضافه شدن بخش »كرونا« به جايزه جمالزاده
بخش وي��ژه »كرونا« ب��ه دومين دوره 
جايزه ادبي »جمالزاده« اضافه شد. اين 
جايزه با هدف ايجاد انگيزه نوش��تن و 
احساس اميد به زندگي در اين روزهاي 
فراموش نش��دني، از روايت هاي واقعي 
روزمره، در تجرب��ه رويارويي با ويروس 
كرونا و حاشيه هاي پيرامون آن، بخش 
وي��ژه اي را به همين نام به جايزه اضافه 

كرده است. بخش ويژه »كرونا« در اين جايزه ملي 
زيرمجموعه بخش »زندگي نگاره و ناداس��تان ها« 
تعريف ش��ده و عالقه مندان به ناداستان نويس��ي 
مي توانند تجربيات خود را از روزهاي كرونا و مواجهه 
ب��ا آن در هر جاي جه��ان در اين بخش ثبت كنند. 
اين تجربيات ش��امل زندگي در روزهاي قرنطينه 
و مواجهه با دنياي بيرون مي ش��وند و آنچه بيش از 
همه براي دست اندركاران اين جايزه اهميت دارد، 
پيدا شدن نسبت كرونا با شهر در نوشته هاست؛ به 

هر ح��ال دوران قرنطينه نوعي حبس 
اس��ت و هر كدام از آدم ها از پس گذران 
اين روزها ب��ه روياها و حس��رت هايي 
بيرون از خانه مي انديش��ند؛ يعني اين 
موضوع اهميت ويژه اي دارد كه هر كس 
در خودقرنطينگ��ي به ب��ودن در كدام 
نقطه جغرافيايي و نزد چه كساني فكر 
مي كند. به نوعي جايزه »جمالزاده« با 
اضافه كردن اين بخش در پي تصوير نس��بت مكان 
كوچك خانه با شهر در اين روزهاست. نويسندگان 
مي توانند در بخش ويژه »كرون��ا« هم از تجربيات 
خود به عنوان پرستار، پزشك، بيمار و شهروند با اين 
موضوع بنويسند و هم حسرت روزهاي كرونا و آنچه را 
در اين ايام به آن مي انديشند به نگارش دربياورند. آثار 
متقاضي در اين بخش شامل قوانين كلي جشنواره 
مي شوند و هر شركت كننده مي تواند ۳ اثر به بخش 

»كرونا« ارسال كند.

موضوع بر سر زندگي است نه تئاتر!
آرش دادگر مش��غول تمرين تازه ترين 
نمايش��ش بود ولي او ني��ز مانند همه 
گروه هاي در انتظ��ار اجرا، تمرينش را 
متوقف كرد. با اين حال اين هنرمند تئاتر 
تاكيد دارد در شرايط فعلي، موضوع بر 
سر تئاتر نيست بلكه زندگي و چگونگي 
ادامه آن اهميت دارد. اين هنرمند تئاتر 
در گفت وگويي با ايسنا درباره روزهاي 

غريب كرونايي و دوران دشوار بعد از آن گفت، دوراني 
كه در آن كساني تئاتر را حفظ خواهند كرد كه پيش 
از آن هم به تجارت از راه گيش��ه نمي انديشيدند و 
كساني كه اين هنر را به عنوان منبع درآمد مي ديدند، 
آن را رها مي كنند و راه ديگ��ري براي تجارت پيدا 
خواهند كرد.  دادگر گفت: اين روزها مس��اله بر سر 
تئاتر نيست بلكه مساله بر سر زندگي آدم هاست. اگر 
فكري براي اين وضعيت نشود، زندگي هاي بسياري 
در آستانه نابودي است. درست است كه به هر حال 

حيات انساني ادامه پيدا مي كند ولي اين 
روزها چگونگي اين تداوم از هر چيزي 
ديگري مهم تر اس��ت. اي��ن كارگردان 
تئاتر در ادامه از وحشتي گفت كه در پي 
شيوع ويروس كرونا در جامعه ايجاد شده 
است: »اين هراس جمعي تا مدت ها در 
جامعه ما باقي خواهد ماند. خود من اين 
روزها حتي از ديدن تصوير دست دادن 
در فيلم ها وحشت زده مي شوم. متاسفانه اين حس 
وجود دارد آنگونه كه بايد و ش��ايد فكري براي سر 
و س��امان دادن به اين وضعيت نمي شود. دادگر كه 
مشغول تمرين نمايشنامه اي از شكسپير بود، ادامه 
داد: ۲۱۰ ساعت تمرين كرده بوديم و نيازمند ادامه 
تمرين حدود ۲۵۰ ساعت ديگر بوديم تا به وضعيت 
مطلوب برس��يم. قرار بود اسفند امسال و فروردين 
سال آينده اين تمرين ها را ادامه دهيم كه با شيوع 

ويروس كرونا رو به رو شديم.

میراثنامه

عروسكهاييكهبهقناتهاجانميدهند
سال هاست كه زنان روستاهاي بخش شهداد كرمان نه تنها با هنرشان صنايع دستي 
فراموش شده اين استان را زنده نگه مي دارند، بلكه در مرمت و احياي قنات  روستاهاي 
اين بخش كه بسياري از آنها ثبت ملي نيز شده اند، سهيم هستند. »گوجينو« نام اين گروه 
است كه هم اكنون بيش از ۱۵۰ نفر از زنان هنرمند روستاهاي بخش شهداد كرمان در 
آن عضو هستند و با توليد صنايع دستي هم زنان روستاي شان را توانمند كرده اند و هم 
درصدي از فروش محصوالت شان را صرف مرمت و احياي قنات هاي روستا مي كنند. 
پته دوزي، حصيربافي و گزچيني از جمله هنرهاي اصلي صنايع دستي اين روستاها 
محسوب مي شود كه البته چند سالي است ساخت عروسك هاي سنتي اين منطقه نيز 
به جمع اين هنرهاي سنتي اضافه شده است. »لوپتو« نام عروسك دست ساز پارچه اي  
است كه روزگاري نه چندان دور، همراه و همدم دختران روستاهاي كرمان بود، اما به مرور 
زمان در هياهوي زندگي  شهري گم شد. عروسك »لوپتو« يا همان »لعبتو« كه در گويش 
مردمان جنوب كرمان به معني بازيچه يا عروسك است از هنرهاي منسوخ شده اين استان 
به حساب مي آمد؛ تا اينكه چند سال پيش برخي از زنان جوان روستاهاي كرمان تصميم 
به احياي اين هنر زيبا گرفتند. معصومه مهدي آبادي، هنرمند جواني كه در استان كرمان 
به ساخت عروسك هاي »لوپتو« مشغول است، در اين زمينه به ايسنا مي گويد: »لوپتو« 
عروسك دختران نسل هاي گذشته ما بود. البته كمي با آنچه كه امروز توليد مي شود تفاوت 
داشت؛ تا اندازه اي بزرگ تر بود و چشم و ابرو هم نداشت. اما عروسك هاي »لوپتو« امروز 
به روزتر شده اند و خيلي طرفدار دارند.  او ادامه مي دهد: تقريبا ۵ سال است كه اين عروسك 
احيا ش��ده است. بسياري از مردم به ياد قديم ها براي خودشان و فرزندانشان مي خرند 
و برخي از ما تش��كر هم مي كنند كه خاطرات كودكي ش��ان را برايشان زنده  كرده ايم. 
مهدي آبادي كه از جمله زنان هنرمند عضو گروه »گوجينو« است، درباره فعاليت هاي 

اين گروه نيز توضيح مي دهد: حدود ۱۵۰ نفر از زنان هنرمند روستاهاي بخش شفيع آباد 
كرمان دور هم جمع شده اند و درصدي از فروش محصوالتشان را براي احياي قنات هاي 
منطقه مي فرستند. به هر حال ما در روستا و با آب قنات زندگي مي كنيم و واقعا زندگي 
ما به آب قنات ها وابسته است. او اظهار مي كند: تاكنون حدود ۵ قنات را احيا كرده ايم كه 
اغلب آنها نيز ثبت ملي هستند، اما تعداد قنات هايي كه بايد احيا شوند خيلي زياد است. 
شيوه كار ما به اين صورت است كه با مردم روستا صحبت مي كنيم و به عنوان مثال به اين 
نتيجه مي رسيم كه در هفته ۵ روز ما به الي روبي قنات ها كمك مي كنيم و دو روز را هم 

خودشان به صورت خودياري اين كار را انجام مي دهند.

ايستگاه

جشنوارهكنادعاينشريه
لوپوئنراردكرد

ره  جش��نوا مقام��ات 
بين الملل��ي فيل��م كن 
گ��زارش ي��ك نش��ريه 
فرانس��وي مبن��ي بر لغو 
جشنواره سينمايي كن 
در سال ۲۰۲۰ را رد كردند. 
به گزارش هاليوود ريپورتر، 
مجل��ه هفتگ��ي لوپوئن 

ديروز از قول يكي از اعضاي هيات مديره كن نوشت 
كه برگزاري اين دوره خيلي س��خت اس��ت؛ گرچه 
غير ممكن نيست كه اين جشنواره بخواهد با توجه به 
مشكالت ويروس كرونا برگزار شود. بالفاصله پس از 
آن مقامات جشنواره كن اين گزارش را رد كردند. در 
گزارش اين نشريه كه ديروز شنبه منتشر شد، آمده 
بود به دليل گسترش بحران كرونا و بيشتر شدن ابعاد 
محدوديت از نظر تجمع افراد، اين جشنواره احتمال 
كمي دارد كه برگزار شود. اما مقامات كن اين سخنان 
را رد كردند و بار ديگر به صورت رسمي اعالم كردند 
حاال براي اين حرف ها زود اس��ت و تا نيمه آوريل در 
اين باره تصميم نخواهند گرفت. كن قرار است اسامي 
فيلم هاي حاضر در اين دوره را ۱۶ آوريل منتشر كند 
و اين دوره جش��نواره نيز قرار اس��ت از ۱۲ تا ۲۳ ماه 
مه برگزار شود. عضو هيات مديره گفته است كه خيلي 
سخت است، نمي گويم غير ممكن است، كه بخواهيم 
فيلم هايي را از كشورهاي چين، كره، ايران، ايتاليا و 
بدون شك ۵۰ كشور ديگر كه اين روزها درگير بيماري 
كرونا هستند انتخاب كنيم و بازيگران و كارگردان ها 

نيز قادر به سفر نباشند. 

سينماهادرسراسراروپا
بهخاطركرونابستهميشوند

ب��راي مقابله ب��ا خطر 
گسترش ويروس كرونا، 
سينماهاي سراسر اروپا 
با محدويت هايي مواجه 
ش��ده اند. ب��ه گ��زارش 
هاليوود ريپورتر، باكس 
آفيس اروپا اين آخر هفته 
ضرب��ه بزرگي مي خورد 

چون سينماها در سراسر قاره در حال بستن درها 
يا محدود كردن شديد عمليات شان در پاسخ به 
نگراني ها به خاطر كروناويروس هستند. بسياري 
از بزرگ ترين زنجيره هاي سينماي اسپانيا از جمله 
يلمو، گولم، سينسا و كينيه پوليس جمعه درهاي 
خود را بس��تند چون پدرو س��انچز نخست وزير 
كش��ور در پاسخ به گسترش س��ريع كوويد -۱۹ 
وضعيت اورژانس��ي اعالم كرد. در فرانسه، دولت 
روز جمعه قوانين را سفت وسخت تر و اعالم كرد 
تمام گردهمايي هاي باالتر از ۱۰۰ نفر غيرقانوني 
هستند. اين حركتي است كه به شدت بر سالن هاي 
سينما در سراسر كشور اثر گذاشت. با وجود اينكه 
انجمن سينماهاي فرانسه اعالم كرد سالن هاي 
س��ينما را باز نگه م��ي دارد، محدوديت ها به اين 
معني اس��ت كه تعداد تماش��اگران بايد كمتر از 
۱۰۰ نفر باشد و آنها بايد فاصله اي امن از يكديگر 
را در سالن رعايت كنند. با اين حال با دستور روز 
شنبه دولت، سينماها به طور كلي تعطيل شدند. 
تدابير مش��ابهي هم در ايتاليا اعمال شده بود كه 
باعث ش��د درآمد باكس آفيس بيش از ۶۰ درصد 
افت كند. البته با فاصله كمي دولت رم كل كشور 
را در حال��ت قرنطينه ق��رار داد. در آلمان كه يك 
حوزه س��ينمايي بين المللي بزرگ ديگر اس��ت، 
ش��هرداري ها به صورت انفرادي مشغول بستن 
سالن هاي س��ينما بوده اند و شهرهاي متوسطي 
از جمله بن، اشتوتگارت، بيلفيلد و كاسل دستور 
داده ان��د تمام س��ينماها به خاط��ر نگراني هاي 

سالمتي بسته شوند. 

ابتالينايبقهرمانكشتيجهانبهسرطان

محروميت عجيب براي هواداران تراكتور و پرسپوليس

دارنده مدال نقره كشتي فرنگي نوجوانان 
جه��ان و برن��ز المپيك نوجوان��ان كه به 
علت ابتال به سرطان پروس��تات در حال 
شيمي درماني است، خواستار كمك مسووالن ورزش و 
فدراسيون كشتي براي درمان بيماري اش شد.محمدرضا 
آقاني��ا درباره ابتاليش به بيماري و بس��تري ش��دن در 
بيمارستان كسري، اظهار كرد: چند ماهي بود احساس درد 
داشتم اما خيلي شديد نبود و نسبت به آن بي توجه بودم 
تا اينكه به دليل شدت درد به پزشك مراجعه كردم و پس 
از سونوگرافي مشخص شد به بيماري سرطان پروستات 
مبتال شده ام. دارنده مدال هاي نقره نوجوانان جهان و برنز 
المپيك نوجوانان به ايسنا گفت: نزديك به يك ماه است 
كه به تهران آمده ايم و در بيمارستان كسري شيمي درماني 
مي كنم. پزشكان گفته اند درمانت ۴ ماه طول مي كشد اگر 
جواب داد كه ديگر سالمتي ات را به دست آورده اي اما در 
غير اين صورت بايد باز هم به شيمي درماني ادامه بدهي. 
كش��تي گير بابلي تيم ملي، درب��اره چگونگي پرداخت 
هزينه هاي هنگفت درمان بيماري اش گفت: پدرم در يكي 

از روستاهاي بابل نانوايي دارد و توان زيادي براي پرداخت 
هزينه هاي سنگين بيماري ندارد. دستش خيلي خالي 
است و در اين مدت نيز نمي دانم چكار كرده كه توانسته 

بيش از ۳۰ ميليون تومان براي بيمارستان هزينه كند. 
اوضاع مالي خوبي نداريم و از فدراسيون كشتي مي خواهم 

براي درمان كمكم كند.

كميته انضباطي راي خود را در خصوص يك ديدار از 
هفته هفدهم رقابت هاي ليگ برتر فوتبال صادر كرد. 
سايت فدراسيون فوتال نوشت: در مورد اتفاقات بازي 
بين دو تيم پرسپوليس تهران و تراكتورسازي تبريز از 
هفته ۱۷ ليگ برتر پس از دعوت اين كميته از متخلفين 
اين دو تيم در جلسه جداگانه و پس از بررسي و استماع 
دفاعيات طرفين، اعضاء اين كميته با اتفاق آراء نسبت 
به افراد متخلف بدين شرح رأي خويش را صادر كرد: 
۱- در مورد عمل اش��كان دژاگه با بررس��ي و بازبيني 
فيلم هاي موجود تعداد فحاشي هاي طرفداران باشگاه 
پرسپوليس به ايشان و نظر به دفاعيات و فقدان سابقه 
از سوي مشاراليه وفق ماده ۹۵ رأي برائت اشكان دژاگه 
را صادر و اعالم م��ي دارد. ۲- در مورد تخلفات صورت 
گرفته از سوي محمد رضا خانزاده، بازيكن تيم تراكتور 
و نظر به بازبيني فيلم مسابقه و گزارش مقامات رسمي 
و دفاعيات ايش��ان در جلسه رسيدگي تخلف صورت 
گرفته مصداق بند ج ماده ۵۴ مقررات انضباطي بوده 
و با اعمال ماده ۹۳ همين مقررات به لحاظ فقد سابقه 
با تبديل محروميت، ايشان به پرداخت ۱۰۰ ميليون 
ريال جريمه نقدي محكوم مي شود. ۳- در مورد تخلف 
صورت گرفته از سوي ساكت الهامي و پس از بررسي 

فيلم مسابقه و گزارش مقامات رسمي مسابقه و دفاعيات 
ايشان در جلسه رسيدگي تخلف صورت گرفته از سوي 
مشاراليه را مصداق بند ۳ ماده ۸۹ مقررات انضباطي 
دانسته و با عنايت به فقد سابقه و با اعمال ماده ۹۳ همين 
مقررات با تبديل محروميت، ساكت الهامي به پرداخت 
۵۰ ميليون ريال جريمه نقدي محكوم شد. ۴- در مورد 
تخلفات صورت گرفته از سوي شجاع خليل زاده بازيكن 
تيم پرسپوليس و نظر به بازبيني فيلم مسابقه، گزارش 
مقامات رسمي و دفاعيات ايشان در جلسه رسيدگي 
تخلف صورت گرفته از سوي مشاراليه مصداق بند ج 
ماده ۵۴ مقررات انضباطي دانسته و شجاع خليل زاده 
۱۰۰ ميليون ريال جريمه نقدي محكوم مي شود. قابل 

ذكر است كه چنانچه اين رأي قطعي گردد يك جلسه 
محروميت تعليقي مشاراليه در هفته چهارم ليگ نيز 
در اولين بازي رس��مي ليگ برتر اعمال خواهد ش��د. 
۵- در مورد تخلفات تماش��اگران منتسب به باشگاه 
پرسپوليس و پس از بازبيني فيلم ها و عكس ها و بررسي 
گزارش مقامات رسمي مسابقه، تخلفات تماشاگران 
پرس��پوليس محرز بوده و وفق مواد ۸۵ و ۸۶ مقررات 
انضباطي باشگاه پرسپوليس را به پرداخت مبلغ يك 
ميليارد ريال جريمه نقدي و يك جلسه محروميت از 
حضور تماشاگر به عنوان ميزبان در مسابقه ليگ برتر و 
در بازي با تراكتور محكوم مي كند. ۶- در مورد تخلفات 
تماشاگران منتسب با باشگاه تراكتور، پس از بازبيني 
فيلم ها و عكس ها و بررس��ي گزارش مقامات رسمي 
مسابقه، تخلف تماشاگران منتسب محرز بوده و وفق 
مواد ۸۵ و ۸۶ مقررات انضباطي باش��گاه تراكتور را به 
مبلغ ۵۰۰ ميليون ريال جريمه نقدي و يك جلس��ه 
محروميت از حضور تماشاگران به عنوان ميزبان و در 
مسابقه ليگ برتر در بازي با پرسپوليس محكوم مي كند. 
اين رأي به غير از بند ۱ و ۳ در باقي بندها در مهلت يك 
هفته پس از ابالغ قاب��ل تجديدنظر در مرجع محترم 

استيناف است.

ورزشي


	Taadol-01
	Taadol-02
	Taadol-03
	Taadol-04
	Taadol-05
	Taadol-06
	Taadol-07
	Taadol-08
	Taadol-09
	Taadol-10
	Taadol-11
	Taadol-12
	Taadol-13
	Taadol-14
	Taadol-15
	Taadol-16

