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محمدعلي خطيبي|
كارشناس انرژي و نماينده سابق ايران در اوپك|

وضعيت نف��ت در بازارهاي جهاني ب��ه تصميماتي 
بستگي دارد كه در ماه هاي پيش رو اتخاذ خواهد شد؛ 
اگر س��ازوكاري عملي و توافقي اجرايي ميان اوپك و 
اوپك پالس صورت نگيرد بايد منتظر تداوم كاهش 
قيمت ها بود. براين اس��اس در صورت ع��دم توافق 
قيمت ها ب��ه 25 دالر و حتي ت��ا 20 دالر نيز كاهش 
خواهد يافت. اما توافق اوپك پالس و همراهي روسيه 
براي كاهش عرضه، مي تواند به بازگشت قيمت نفت 
به نرخ هاي قبلي منجر شود.  در حال حاضر رايزني   ها 
براي برگزاري نشس��ت اوپك پالس جريان دارد كه 
در صورت برگزاري و توافق، در همان ابتدا آثار رواني 
حاصل از آن در بازار ظاهر شده و مي تواند روند نزولي 
قيمت ها را برعكس كرده و افزايشي كند. يعني توافق 
مي تواند يك اثر فوري رواني داشته باشد و پس از آن 
در يك ب��ازه زماني دو ماهه قيمت  نف��ت را به حدود 
نرخ هاي قبلي برساند. در قراردادهاي بلندمدت نفت 
نيز فروشندگان مي توانند افزايش قيمت را تا حدودي 
اعمال كنند. در حال حاضر مهم ترين مسئله رسيدن 
به توافق است تا بازاري كه امروز به جنگ قيمتي به 
حال خود رها شده، ساماندهي ش��ود.  آنچه امروز در 

بازار جهاني نفت شاهد آن هستيم؛ يك جنگ قيمتي 
است كه البته آغازكنندگان اين جنگ يعني عربستان 
و روسيه به خوبي نسبت به روند و تبعات آن آگاهي 
دارند. در عين حال اين كش��ورها مي دانند كه ادامه 
اين روند نيز چه شرايطي براي بازار به همراه خواهد 
داشت. معتقدم در پس سياست عربستان و روسيه 
در تصميمات اخير خود، رويكردهايي سياسي قرار 
دارد و موضوع فرات��ر از اهداف اقتصادي اس��ت. در 
حال حاضر عربستان بيشترين صادرات نفت جهان 
را دارد و ب��ه تبع اين امر بيش��ترين زي��ان مالي را از 
كاهش قيمت نفت و افزايش عرضه مي بيند،  براين 
اساس آنچه موجب ادامه جنگ قيمتي شده، مسائل 
سياسي پشت پرده اس��ت. در اين ميان نيز شاهديم 
كه برخي رويكردها و نكات گمراه كننده مانند تحت 
فشار قرار گرفتن ش��يل آمريكا به عنوان هدف اين 
سياس��ت ها مطرح مي ش��ود اين در حالي است كه 
معتقدم با اين قيمت ها روند توليد نفت شيل متوقف 
نخواهد شد و اين ش��ركت به كار خود ادامه خواهد 
داد. باتوجه ب��ه س��رمايه گذاري هاي عظيم صورت 
گرفته توسط ش��يل طي س��ال هاي اخير، كاهش 
قيمت نفت تا 20 دالر و حت��ي كمتر از آن نيز توليد 

شيل را متوقف نخواهد كرد.  

جنگ قيمتي نفت با اهداف سياسي
حسين حقگو|

تحليلگر اقتصادي|
سرنوشت ما همه انسان ها بيش از هر زمان ديگري به هم 
گره خورده اس��ت. و البته نه فقط ما انسان ها بلكه حيات 
انسان و طبيعت اكنون بسيار به هم وابسته و همبسته شده 
است. اگر اين روزهاي واپسين س��ال را با بحران ويروس 
كرونا و درد و رنج بش��ري از اين بال س��پري مي كنيم، اما 
سال هاست كه پديده گرم ش��دن زمين و تغييرات جوي 
اين كره خاكي، زندگي ما نوع انسان و ساير موجودات زنده 
و زيس��تگاه هاي حياتي را با خطرات جدي مواجه كرده 
است و ضرورت چاره انديش��ي جهاني را ضروري ساخته 
است. از سوي ديگر تحوالت عميق و سريع تكنولوژيك، 
جهان را بيش از هر زمان ديگ��ري به يك دهكده تبديل 
كرده اس��ت. دهكده اي كه هيچ كس نمي تواند از مواهب 
و مصائب زندگي در آن بركنار باشد. ما به عنوان شهروند 
جهاني و انساني ايراني عالوه بر دو تحول محيط زيستي 
و تكنولوژي��ك به واس��طه مس��ائل و مش��كالت خاص 
ميهن مان از كمبود منابع آبي و مشكالت زيست محيطي 
تا كاهش شديد درآمدهاي نفتي و فشارهاي تحريم هاي 
بين المللي و... بيش از ه��ر زمان ديگري ب��ه عنوان يك 
ملت سرنوشتي مشترك با يكديگر يافته ايم. بديهي است 
رهايي از اين مشكالت و گذر از اين دوره سخت، بي شك 
نيازمند همكاري و همراهي همگاني و بهره گيري از خرد 
جمعي و علم و دانش روز اس��ت. و اين حاصل نمي ش��ود 
مگر از طريق صلح و دوستي و عشق به همنوع. بدون اين 
حس و تصور حل مس��اله و مش��كل به تنهايي و بصورت 
فردي و در تضاد و س��تيز با ديگري، تصوري بس باطل و 
خطاس��ت. همراه ش��و عزيز، تنها نمان به درد، كاين درد 
مشترك، هرگز جدا جدا، درمان نمي شود/ دشوار زندگي، 
هرگز براي ما، بي رزم مشترك، آسان نمي شود. در ايجاد 
فضاي عشق و دوستي چه در داخل مرزهاي سرزميني و 
جغرافيايي و چه در پهنه جهاني دولت ها اما نقش��ي بس 
مهم و اساس��ي دارند. اين دولت ها هستند كه مي بايست 
با فراهم آوردن آزادي هاي مش��روع اقتصادي، سياس��ي 
و اجتماعي امكان رش��د اس��تعداد ها و بهره گي��ري برابر 
همگاني از فرصت ها را فراهم و سايه فقر و بي عدالتي را از 
سر جامعه كوتاه نمايند. همچنين دولت ها هستند كه در 
ارتباط با يكديگر و با دست شستن از روحيه سلطه گري 

و پذيرش حقوق ملت ه��اي ديگر و ايجاد تعامالت مثبت 
و كاهش مرزبندي ه��اي كاذب فك��ري و ايدئولوژيك و 
برتري طلبي هاي نژادي و فرهنگي صل��ح و آرامش را در 
جهان غالب و جاري مي گردانند. در اين روزهاي س��خت 
و اوج گيري بيماري كرونا و س��قوط بازارها و بيكار شدن 
گروه كثيري از مردم طبقات فرودس��ت، بر دولت هاست 
كه با كنارگذاشتن منافع گروهي و جناحي و نيز روحيه 
محافظه كاري و به پشتوانه خالقيت و منابع و داشته هاي 
ملي از درد و رنج م��ردم بكاهند. آمارتياس��ن در مقدمه 
كتاب »توس��عه به مثابه آزادي« خاطره اي تكان دهنده 
از دوران كودك��ي اش نقل مي كند ك��ه مي تواند ضرورت 
توجه به وضعيت طبق��ات محروم در روزهاي س��خت را 
يادآور ش��ود. وي مي گويد، يك روز بعد از ظهر - در حالي 
كه 10 سال بيش��تر نداش��ت - در داكا كه امروز پايتخت 
بنگالدش است، در حال بازي بود كه مردي ضجه زنان و 
با خونريزي شديد وارد حياط خانه شان شد.مرد از پشت 
چاقو خورده ب��ود. در آن روزها ايام ش��ورش محلي بود و 
هندوها و مس��لمانان يكديگر را مي كش��تند. مرد چاقو 
خورده كارگر روزمزد مس��لماني بود كه براي كار در يك 
خانه در همس��ايگي براي دستمزد ناچيزي به منطقه اي 
كه ساكنان آن عمدتا هندو بودند آمده بود و در خيابان به 
وسيله چاقوكش هاي محلي مورد حمله قرار گرفته بود. 
وي پيش از مرگ در بيمارس��تان گفت كه همسرش از او 
خواسته بود در چنين روزهاي پرآشوبي به منطقه دشمن 
نرود اما »كادر ميا« بايد در جست وجوي لقمه ناني از خانه 
بيرون مي رفت چ��ون خانواده اش چيزي ب��راي خوردن 
نداشتند. به گفته آمارتياس��ن: »فقدان آزادي اقتصادي، 
به شكل فقر حاد، مي تواند فردي را در شرايط نقض انواع 
آزادي، تبديل به يك طعمه بي پناه كند. اگر خانواده »كادر 
ميا« قادر مي بودند كه به حيات خود ادامه دهند الزم نبود 
كه او در آن روزهاي دهش��تناك در جست وجوي اندك 
درآمدي به مهلكه برود. فقدان آزادي اقتصادي مي تواند 
منجر به فقدان آزادي اجتماعي شود. درست همانطور كه 
فقدان آزادي اجتماعي يا سياسي نيز مي تواند منتهي به 
فقدان آزادي اقتصادي ش��وند«. )آزادي به مثابه آزادي – 

آمارتياسن- راغفر- ص 23 و 24( 
بني آدم اعضاي يكديگرند / كه در آفرينش ز يك گوهرند/ 

چو عضوي به درد آورد روزگار / دگر عضوها را نماند قرار

در آرزوي جهاني بهتر
يادداشتسخن نخست

 همين صفحه  

سخن نخست

در آرزوي جهاني بهتر
سرنوش��ت م��ا هم��ه 
انس��ان ها بي��ش از هر 
زمان ديگري به هم گره 
خورده اس��ت. و البته نه 
فقط ما انس��ان ها بلكه 
حيات انسان و طبيعت 
اكن��ون بس��يار ب��ه هم 
وابسته و همبسته شده 
اس��ت. اگر اين روزهاي واپسين س��ال را با بحران 
ويروس كرونا و درد و رنج بش��ري از اين بال سپري 
مي كنيم، اما سال هاست كه پديده گرم شدن زمين 
و تغييرات جوي اي��ن كره خاكي، زندگ��ي ما نوع 
انسان و ساير موجودات زنده و زيستگاه هاي حياتي 
را با خطرات ج��دي مواجه كرده اس��ت و ضرورت 
چاره انديش��ي جهاني را ضروري س��اخته است. از 
سوي ديگر تحوالت عميق و س��ريع تكنولوژيك، 
جهان را بي��ش از هر زمان ديگ��ري به يك دهكده 
تبديل كرده است. دهكده اي كه هيچ كس نمي تواند 

از مواهب و مصائب زندگي در آن بركنار باشد.

حسين  حقگو

 صفحه 7  

نگاه

گذر نفت از ملي شدن و تحريم  
تا سقوط به واسطه كرونا

محمود خاقاني|
 در ابتدا روز 29 اسفندماه - روزملي شدن صنعت 
نفت اي��ران را گرامي مي داري��م.  واقعيت تاريخي 
موقعيت ژئو انرژي، ژئو حمل ونقل )جاده ابريشم(، 
ژئو اقتصادي و س��اير امتيازات اي��ران زمين بين 
درياي خزر، آس��ياي مركزي، قفقاز و خليج فارس 
را همه مي دانيم و قبول داريم. بنابراين، براي تسلط 
براقتصاد و حاكميت در ايران درقرن نوزدهم تاريخ 

درباره رقابت بين قدرت هاي اقتصادي و ...

پرونده

انحراف سياست هاي دولت 
در  بخش اجاره آپارتمان

 شهال روشني|
اگرچه بانك مركزي ش��اخص كرايه مس��كن 
اج��اره در ته��ران و در كل مناطق ش��هري در 
بهمن ماه را به ترتيب با رش��دي معادل 29.4 
و 31.5 درصد نس��بت به ماه مشابه سال قبل 
اعالم كرده است، اما مشاوران امالك معتقدند 
اين آمارها هيچ س��نخيتي با بازار واقعي ندارد، 
چرا كه به عقيده آنه��ا به  رغم كاهش فايل هاي 
اجاره از س��وي بخش عرض��ه و تقاض��ا اجاره 
مس��كن در بهمن ماه حدود 7 درصد نسبت به 
دي ماه سال جاي رشد داش��ته كه دليل آن را 
مي توان در نوس��انات ارزي و تورمي ديد. البته 
بايد خاطرنش��ان كرد كه بر اس��اس آمارهاي 
رسمي بانك مركزي اجاره بها در دي ماه نسبت 
به آذر ماه 5درصد رش��د داشته كه اين موضوع 
نيز توسط فعاالن بازار يعني مشاوران امالك به 

چالش كشيده شده است. 
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قطعات 2 و 3  آزاد راه شهيد همت – كرج 
با حضور رييس جمهور افتتاح شد

» تعادل« ضمن بررسي تحوالت سال 1398  تحليل مي كند

گشايش چهارمين و كوتاه ترين مسير به كرج

چالش هاي سال 1399

بهداشت

رييس سابق دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت: 
در پايتخت همچنان تعداد بيماران بس��تري 
بيش از تع��داد ترخيصي اس��ت و اين موضوع 
نشان مي دهد كه هنوز از اوج بيماري در تهران 

عبور نكرديم. 
دكتر علي جعفريان روز سه شنبه در گفت وگو 
با ايرنا اظهار داش��ت: مردم باي��د توصيه هاي 
پيشگيرانه را جدي بگيرند و آنها را انجام دهند تا 

از اين اپيدمي عبور كنيم.
وي گف��ت: ب��ا عب��ور از اوج اپيدم��ي، تعداد 
بستري ها كاهش يافته و امكان ارايه سرويس 
مناس��ب به بيم��اران فراهم خواهد ش��د. زيرا 
ارايه خدمت مناس��ب به بيم��اران در صورتي 
مهيا مي شود كه تعداد كس��اني كه نياز واقعي 
به بس��تري دارند كاهش پيدا كند و اين كار با 

مشاركت جدي مردم فراهم مي شود.
رييس س��ابق دانشگاه علوم پزش��كي تهران با 
بيان اينكه موضوع كرونا بس��يار جدي اس��ت، 
گفت: مردم شيوع كرونا را كامال جدي بگيرند، 
ايران يكي از چهار كشور داراي بيشترين بيمار 
مبتال به كرونا است. جعفريان ادامه داد: هرچند 
مسووالن حوزه سالمت همه تالش خود را براي 
مهار بيماري انجام مي دهند، ولي مردم نيز بايد 
با رعايت توصيه هاي پزش��كان و مس��ووالن از 
جمله رعايت بهداشت فردي و جمعي، شرايط 

را براي عبور از اين بحران فراهم كنند.
وي ب��ا تاكيد بر اينك��ه براي كنت��رل بيماري 
كرونا هم��ه دس��تگاه ها به صورت فع��ال وارد 
ميدان ش��وند، افزود: اين اتحاد سبب مي شود، 
براي مهار ش��يوع ويروس موفق ش��ويم. البته 
وظيفه اي كه بر عهده وزارت بهداش��ت، درمان 
و آموزش پزشكي است، تشخيص افراد مبتال 
و ارايه درمان اس��ت و موضوع��ات ديگر مانند 
سياست گذاري را حاكميت بايد به دقت دنبال 
كن��د. جعفريان خطرنش��ان كرد: ب��ا توجه به 
قابليت سرايت بسيار باالي بيماري، در صورت 
جدي نگرفتن آن توس��ط مردم و به خصوص 
رعايت نكردن فاصل��ه با ديگ��ران و حضور در 
اماكن ش��لوغ ي��ا تماس ب��ا افراد بيم��ار، موج 
بزرگي از بيماران نيازمند بس��تري و خدمات 
بيمارستاني، سيستم درماني را مورد هدف قرار 
مي دهد و آمار مرگ و مير ناشي از موارد شديد 
بيماري افزاي��ش خواهد ياف��ت. رييس مركز 
روابط عمومي و اطالع رس��اني وزارت بهداشت 
ديروز اعالم كرد: تاكنون 1۶ ه��زار و 1۶9 نفر 
در كش��ور به طور قطعي به ويروس كرونا مبتال 
شده، 9۸۸ نفر به علت ابتال به اين ويروس فوت 

كرده و 5 هزار و 3۸9 نفر نيز بهبود يافته اند.

رييس سابق دانشگاه علوم پزشكي تهران: 
هنوز از اوج كرونا در تهران 

عبور نكرديم

خبر

رييس مركز شماره گذاري پليس راهور ناجا گفت: 
در آينده نزديك فرايند ترخيص خودرو به صورت 
اينترنتي و از طريق نرم افزارهاي تلفن همراه انجام 
خواهد پذيرفت. به گزارش روز سه ش��نبه پايگاه 
خبري پليس، س��رهنگ محمدي ب��ا اعالم اين 
خبر، اظهارداشت: باعنايت به نامگذاري سال9۸ 
به عنوان پليس هوشمند توس��ط سردار فرمانده 
ناجا، در راستاي تحقق آن هدف، اصالح فرايندها، 
هوشمندسازي و توس��عه خدمات در دستور كار 
پليس راهنمايي و رانندگي ناجا قرار گرفت و اين 
امر با ش��يوع ويروس كرونا شتاب بيشتري يافت. 
وي افزود: يكي از خدمت هاي جديد پليس راهور 
ناجا، ترخيص خودروهاي توقيف ش��ده توس��ط 
مقامات قضايي و پليس راهور است كه گام اول در 
دفاتر پليس+10 و گام دوم فرآيند ترخيص خودرو 
به صورت اينترنتي و از طريق نرم افزارهاي تلفن 
همراه انجام خواهد پذيرفت. اين مقام انتظامي با 
بيان اينكه در فاز اول براي 12 كالن ش��هر تهران، 
اصفهان، مشهد، تبريز، اهواز، قم، كرمانشاه، ساري، 
رشت، گرگان، شيراز و اراك انجام مي شود، گفت: 
در فاز دوم و در اوايل س��ال 99 اين فرآيند به كل 
كشور تس��ري خواهد يافت. سرهنگ محمدي 
با بيان اينك��ه درحال حاضر در تهران 11 س��تاد 
ترخيص وجود دارد كه خدمات ترخيص خودرو 
را انجام مي دهند به توسعه 139 دفتر پليس+10 
اش��اره و بيان كرد: به ط��ور ميانگي��ن در فاصله 
يك الي دو كيلومتري منازل عموم ش��هروندان 
تهراني، يك دفتر پلي��س+10 وجود دارد. رييس 
مركز ش��ماره گذاري پلي��س راهور ناج��ا با بيان 
اينكه در سراس��ر كش��ور و كليه شهرستان هاي 
كش��ور يكهزار و ۶۶ دفتر پليس+10 وجود دارد 
و در آين��ده نزديك به هم ميهن��ان عزيز خدمات 
ترخيص خودرو ارايه خواهند داد، اضافه كرد: كل 
مراحل فرايند ترخيص خودرو به صورت پيامكي 
به مالك خودرو ابالغ مي شود، بعد از احراز هويت 
و مالكيت مالك، اطالعات به صورت الكترونيكي 
به ستاد ترخيص ارسال و پس از تاييديه بالمانع 
بودن ترخي��ص به صورت سيس��تمي توس��ط 
ماموران و با نظارت حاكميتي پليس راهور انجام 
مي ش��ود و نيازي به حضور فرد در ستاد ترخيص 
راهور نيست. سرهنگ محمدي در خاتمه گفت: 
هزينه حمل خودرو با جرثقيل و هزينه پاركينگ 
را مالك به صورت اينترنتي و با دستگاه پوزي كه در 
دفاتر پليس+10 تعبيه شده پرداخت مي كند و با 
ارايه قبض ترخيص، شخص مي تواند به پاركينگ 
مربوطه براي ترخيص وسيله نقليه توقيفي خود 
مراجعه كند و اگر شخص در همان روز به پاركينگ 
مراجعه كند، هيچ گونه هزين��ه اي به پاركينگ 

پرداخت نخواهد كرد.

 ترخيص خودرو به زودي
 با استفاده از تلفن همراه 

جهان

 از جنگ تجاري 
تا همه گيري كرونا
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رييس مطالعات فرهنگس��تان عل��وم در نام��ه اي به پاپ 
فرانسيس درخواست كرد كه او به عنوان رهبر كاتوليك هاي 
جهان نسبت به رفع رفتار غيرانس��اني دولت اياالت متحده 
براي تحريم ايران، اقدام كند. به گزارش ايرنا، در نامه س��يد 
مصطفي محقق داماد كه روز سه شنبه  منتشر شد، آمده است: 
اطمينان دارد كه اين ايام كه زندگي بشر در سراسر جهان با 
مشكل بيماري كرونا روبروشده پدر مقدس با قلبي آكنده از 
اندوه براي رفع اين بالي عمومي و تسكين آالم بشري در كنار 

همه انسان هاي دلسوخته به درگاه آفريدگار بي نياز دست نياز 
و دعا دارند.  محقق داماد افزود: اين روزها عموم ملت ايران اعم 
از كودكان، سالخوردگان، زنان ومردان در شهرها و روستاها از 
يك سو با فراگير شدن ويروس منحوس كرونا مواجه شدند و 
هرلحظه جان دادن عزيزي را در كنار خود تجربه مي كنند. از 
سوي ديگر نيز با تحريم هاي دولت اياالت متحده كه درد و 
رنج آنان را چند برابر ساخته، بسياري از راه حل مشكالت را به 

روي آنان مسدود كرده است. 

درخواست محقق داماد از پاپ براي رفع تحريم ها عليه ايران

ديپلماسي

دبيركل سازمان جهاني بهداش��ت در هشداري، بحران 
كرونا را شبيه وضعيت جنگي دانست. به گزارش شبكه 
خبري فرانس 24، »تدروس آدهانوم گيبرايسوس« روز 
سه شنبه گفت: اين ويروس به سرعت در حال گسترش 
اس��ت و دولت ها در جهان را واداشته تا محدوديت هايي 
اعمال كنند كه به ندرت در زمان غيرجنگ مشاهده شده 
است، مرزها را ببندند، دس��تور قرنطينه خانگي صادر و 
برگزاري تجمع هاي عمومي را ممنوع كنند. در حالي كه 
تعداد تاييد شده موارد ابتال به كرونا از مرز 1۸2 هزار نفر 
گذشته، دبيركل سازمان جهاني بهداشت از همه كشورها 
خواس��ت هر مورد مش��كوك به اين بيماري را آزمايش 
كنند. دبيركل سازمان جهاني بهداش��ت به خبرنگاران 
گفت: نمي توانيد با آتش مقابله كنيد در حالي كه به روي 
آن چش��م مي بنديد. وي يادآور شد، اكنون موارد بيشتر 
ابتال و مرگ ناش��ي از اين بيماري در كشورهاي ديگري 
به غير از چين گزارش شده اس��ت. وي افزود: اين بحراِن 
مشخص س��المت جهاني در دوره ماست و بحران هايي 
شبيه آن، بهترين و بدترين خوي انساني را آشكار مي كند. 
براساس آماري كه خبرگزاري رويترز منتشر كرد، بيش 
از 1۸2 هزار و 2۶0 نفر در سراس��ر جهان به كرونا مبتال 
ش��ده و 7 هزار و 1۶5 تن جان خود را از دست داده اند. به 
غير از چين، اين بيماري در 1۶1 كشور شايع شده است. 
اين در حالي است كه در چين نشانه هاي مستمر از بهبود 

كرونا مش��اهده مي ش��ود، به طوري كه فقط چهار مورد 
جديد ابتال در ش��هر ووهان ثبت شده اس��ت، جايي كه 
نخستين بار شيوع ويروس در آنجا شناسايي شد. دولت ها 
در كشورهاي مختلف در تالش��ند تا اين بيماري را مهار 
كنند. كشورهاي اروپايي قرنطينه كامل اعالم كرده اند و 
رستوران ها و مدارس در شهرهاي بزرگ امريكا تعطيل 
ش��ده اس��ت. در تازه ترين محدوديت هاي اروپا، فرانسه 
قرنطينه 15 روزه براي مردم خود اعالم و آلمان نيز ضمن 
تعيين كنترل هاي مرزي، تجمع ها در كليساها، مساجد 
و كنيس��ه ها را ممنوع كرد. اس��پانيا نيز با افزايش شمار 
مبتاليان در اين كشور تاكيد كرد مرزهاي زميني اش را 
مي بندد؛ سويس وضعيت فوق العاده اعالم كرد و انگليس 
از شهروندانش خواست از سفرهاي غيرضروري خودداري 
كنند. ايتاليا كه ش��ديدترين ضربه كروناي��ي را در اروپا 
متحمل شده، از افزايش جان باختگان بر اثر ابتال به اين 
بيماري خبر داد، به طوري كه مجموع فوت ش��دگان در 
اين كشور به بيش از 2 هزار نفر رسيده است. در امريكا نيز 
فدرال رزرو به منظور تقويت اقتصاد اين كشور، از تزريق 
500 ميليارد دالر ديگر نقدينگي و كاهش نرخ بهره خبر 
داد.  همچنين ژاپن دوشنبه تمهيدات اقتصادي ويژه اي 
را براي اين س��ومين اقتصاد بزرگ دني��ا در نظر گرفت. 
بزرگ ترين شركت هاي هواپيمايي دنيا خدمات رساني در 

تقريبا همه پروازهاي خود را به طور موقت كاهش دادند.

بحران كرونا شبيه وضعيت جنگي است

بين الملل

فرارسيدن سال 1399 »  بهار طبيعت«  مبارك باد



روي موج خبر

رهبر معظم انقالب: 
رفتن به مسافرت غير ضروري 

در شرايط شيوع ويروس كرونا 
جايز نيست

رهبر معظم انقالب در پاس��خ به س��والي درباره 
رفتن به مسافرت در شرايط شيوع ويروس كرونا 
فرمودند؛ رفتن به چنين مسافرتي، جايز نبوده و 
نماز در اينگونه س��فرها، تمام است. كانال فقه و 
احكام رهبر معظم انقالب اسالمي در جديدترين 
اس��تفتائات معظم له در مورد ويروس منحوس 
كرونا اش��اره كرده اس��ت. س��وال: در حالي كه 
مسووالن محترم، در شرايط فعلي و شيوع ويروس 
كرونا، مردم را از سفر نهي مي كنند، آيا مسافرت 
كردن، س��فر معصيت خواهد ب��ود و در چنين 

سفرهايي، نماز را بايد تمام خواند؟
جواب: چنانچه بر اساِس تدابير ستاد مّلي و وزارت 
بهداشت، براي جلوگيري از گسترش بيماري، رفتن 
به مسافرِت غير ضروري، ممنوع باشد، اجراي اين 
تدبير بر همه الزم است و رفتن به چنين مسافرتي، 

جايز نبوده و نماز در اينگونه سفرها، تمام است.

ايران2

رييس جمهوري در تماس تلفني با روساي دانشگاه علوم پزشكي گيالن و قم: 

دولت در تعطيالت عيد تعطيل نيست
گروه ايران|

در روزهاي پاياني اس��فندماه و در شرايطي كه پروژه عموم 
مقابله با كرونا به حس��اس ترين مقاطع خود رسيده است؛ 
رييس جمهوري و اعضاي كابينه دوازدهم تالش مي كنند تا با 
استفاده از تمام ابزارهاي ممكن وضعيت مطلوب تري را براي 
سربازان خط مقدم مقابله با كرونا فراهم سازند؛ سربازاني كه از 
منظر رييس جمهوري نام، ياد و خاطره آنها براي هميشه در 
حافظه جمعي اين مرز و بوم ماندگار خواهد برد و مردم هرگز 
تالش هاي اين عزيران را از ياد نخواهند برد. روحاني كه ديروز 
در ساعات ابتدايي روز سه شنبه براي افتتاح قطعات آزادراه 
شهيد همت راهي غرب استان تهران شده بود؛ بعد از افتتاح 
اين پروژه اثرگذار در روان سازي حمل و نقل شهرهاي تهران؛ 
البرز، قزوين و...راهي دفتر رياست جمهوري در حافظيه شد 
تا در جريان تماس هاي تلفني با روساي دانشكده هاي علوم 
پزشكي گيالن و قم به عنوان دو نقطه كانوني شيوع كرونا در 
كشور؛ آخرين دستور العمل هاي اجرايي براي بهبود وضعيت 
عمومي اين استان ها در مواجهه و مقابله با كرونا را بررسي كند. 
در اين ميان روحاني خطاب به كساني افراد و جرياناتي كه 
اين روزها با انتشار اخبار كذب و شب نامه ها، ادعا مي كنند 
كه» دولت تعطيل است و رييس جمهوري براي گذراندن 
تعطيالت نوروزي خود راهي كيش شده است.«خاطرنشان 
كرد كه دولت نه تنها در روزهاي پاياني سال تعطيل نيست 
بلكه ش��خص رييس جمهوري و اعضاي كابينه اش در ايام 
تعطيالت نوروزي نيز با تمركز و تالش افزون تر در محل كار 
خود حاضر خواهند بود تا فرآيند مقابله با كرونا و سرويس 
دهي مطلوب تر به مردم در ايام تعطيالت دچار خدشه اي 
نشود.  رييس جمهوري اما در تماس تلفني با رييس دانشگاه  
علوم پزشكي گيالن با بيان اينكه دولت و ملت قدردان زحمات 
پزشكان، پرس��تاران و كادر درمان هستند، اظهارداشت: 
فداكاري هاي امروز كادر درماني كشور در تاريخ و ذهن مردم 
باقي خواهد ماند. روحاني در اين تماس تلفني ضمن دريافت 
آخرين وضعيت شيوع ويروس كرونا  همچنين روند درمان 
بيماران مبتال به كرونا در استان گيالن، گفت: هر آنچه براي 
درمان بيماران و مقابله با شيوع ويروس كرونا مورد نياز باشد 
با توليد در داخل يا از طريق واردات تامين خواهد شد. روحاني 

 در پاسخ به ابراز نگراني رييس دانشگاه علوم پزشكي گيالن 
در خصوص احتمال افزايش مبتاليان با انجام س��فرهاي 
نوروزي گفت: قطعا همه بايد در پويش » در خانه مي مانيم« 
شركت فعال داشته باشند و اميدوارم ملت فهيم و شريف ما 
كه همواره در كنار يكديگر براي رفع مشكالت تالش كرده اند، 
اين بار نيز در اين پويش بزرگ براي تامين س��المت خود و 
ساير شهروندان از سفرهاي نوروزي اجتناب كنند و صرفا 
اگر ناگزير به سفر يا جابه جايي بودند با حفظ اصول بهداشتي 
نسبت به اين كار اقدام كنند. رييس جمهور با بيان توانمندي 
و تخصص كادر درماني ايران در منطقه و جهان، اجراي طرح 

غربالگري وزارت بهداشت در استان هاي مختلف كشور را 
بسيار مهم خواند . روحاني در اين مكالمه تلفني در خصوص 
تمهيدات دستگاه هاي بهداشتي براي تامين سالمت و رفع 
مشكالت احتمالي كادر سالمت در زندگي شخصي خود 
در اين استان تاكيد كرد و گفت: من ديروز هم اعالم كردم 
دولت در تعطيالت عيد تعطيل نيست و همه مسووالن به 
خدمت رساني مشغول مي باشند و از اين فرصت استفاده 
كرده و تاكيد مي كنم چنانچه در خدمت درماني به مردم 
و تامين نيازهاي كادر درماني در اين ايام به مانع يا مشكلي 
برخورد كرديد سريعا مسووالن و به ويژه مسووالن ستاد ملي 

مديريت بيماري كرونا را مطلع كنيد تا براي رفع اين موانع 
در اسرع وقت اقدام شود. در اين گفت وگوي تلفني، ساالري 
رييس دانش��گاه علوم پزشكي گيالن نيز گزارش كاملي از 
وضعيت اين بيماري در استان  خود و همچنين تالش هاي 
انجام شده براي كنترل شيوع ويروس كرونا ارايه كرد. ساالري 
با بيان اينكه با اجراي طرح غربالگري كرونا از سوي وزارت 
بهداشت ش��اهد كاهش مراجعات مردم به بيمارستان ها 
بوده ايم نسبت به احتمال افزايش مبتاليان با انجام سفرها 
در ايام تعطيالت نوروز ابراز نگراني كرده و بر لزوم خودداري 

هموطنان از سفر و ماندن در خانه تاكيد كرد.

    بي ترديد از اين روزهاي سخت عبور خواهيم 
كرد 

بعد از گفت وگو با رييس دانش��گاه علو پزش��كي گيالن 
رييس جمهور در تماس تلفني با رييس دانش��گاه علوم 
پزش��كي قم در جريان آخرين وضعيت ش��يوع ويروس 
كرونا و همچني��ن روند درمان بيماران مبتال به كرونا در 
اين استان قرار گرفت. روحاني در اين گفت وگوي تلفني 
با قدرداني از تالش هاي شبانه روزي پزشكان، پرستاران 
و همه كادر درماني بيمارس��تان ها براي درمان بيماران 
مبتال به كرونا و همچنين اقدامات انجام ش��ده در طرح 
غربالگري وزارت بهداشت در استان هاي مختلف كشور 
تاكيد كرد: دولت و مردم قدردان اين زحمات و تالش هاي 
شما هستند و اين فداكاري ها در تاريخ و ذهن مردم باقي 
خواهد مان��د. رييس جمهور با بيان اينك��ه اين روزهاي 
س��خت دير يا زود به پايان خواهد رس��يد، افزود: مردم 
امروز احساس مي كنند كه بيمارس��تان ها و پزشكان و 
پرستاران پناهي براي آنها هستند و اين بسيار ارزشمند 
است. روحاني با اشاره به اينكه خوشبختانه كادر درماني 
باتجربه و متخصص ما در منطقه و سطح جهان از جايگاه 
خوبي برخوردار است، خاطرنشان كرد: دولت با همه توان و 
امكانات در اين موضوع وارد شده و براي رساندن تجهيزات 
و امكانات الزم بيمارستان ها و حفاظت از جان كادر درماني 
در مقابله با ويروس كرونا همه تالش خود را انجام خواهد 
داد. رييس جمهور تصريح كرد: به وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و بانك مركزي براي تامين نيازها دستور داده ام كه 
هيچ محدوديتي نبايد وجود داشته باشد و پشتيباني هاي 
الزم از جمله تامين ارز مورد نياز براي واردات انجام گيرد. 
روحاني افزود: بي ترديد با س��عي و تالش ش��بانه روزي 
پزشكان، پرستاران و كادر درمان و ياري هم و همكاري 
مردم و رعايت اصول بهداش��تي و همچنين اجتناب از 
سفرهاي غيرضرور و با ماندن در خانه از اين روزهاي سخت 
عبور خواهيم كرد. قدير رييس دانشگاه علوم پزشكي قم 
نيز در اين گفت وگوي تلفني گزارش كاملي از وضعيت اين 
بيماري در استان قم و همچنين تالش هاي انجام شده 

براي كنترل شيوع ويروس كرونا ارايه كرد.

سخنگوي دستگاه قضا در آخرين نشست خبري در سال 98:

 نرخ ديه 330 ميليون تومان تعيين شد
آخرين نشست خبري س��خنگوي دستگاه قضا ديروز در 
حالي برگزار شد كه شيوع ويروس كرونا در كشور باعث شده 
تا نشست هاي خبري مسووالن بدون حضور خبرنگاران و 
به صورت آنالين انجام شود. نشست خبري اسماعيلي نيز 
در چنين وضعيت��ي و به صورت زنده و آنالين برنامه ريزي 
شد؛ سخنگوي قوه قضاييه بر همين اساس صحبت هايش 
را ب��ا موضوع مقابله ب��ا كرونا ويروس آغاز ك��رد و گفت: از 
محوري ترين برنامه هاي قوه قضاييه در سالي كه گذشت، 
مبارزه و مقابله با كهنه ويروس و منفور و نااميدكننده فساد 
در كشور بود. غالمحسين اسماعيلي در نشستي خبري كه از 
شبكه خبر سيما پخش شد، گفت: امروز مردم شاهد برخورد 
و مجازات كساني هس��تند كه مرتكب مفاسد اقتصادي 
شده اند، هس��تند. مردم ما به جاي شنيدن اخبار راجع به 
غارت بيت المال، گزارشات مربوط به بازگشت اموال غارت 
رفته به بيت المال را مي شنوند و گوياي عملكرد مثبت قوه 
با اين كهنه ويروس است. وي افزود:آخرين رايي كه دادگاه 
ويژه در تاريخ ۲۵ اسفند ۹۸صادر كرد راجع به بخش ديگري 
از پرونده بانك سرمايه و صندوق تعاوني فرهنگيان است. 
آقاي محمدرضا جهانباني به اتهام اخالل در نظام اقتصادي و 
تحصيل مال نامشروع محاكمه شد. اين فرد به تنهايي و در 
قالب شركت هاي متعدد بيش از ۱۰۰ فقره تسهيالت گرفته 
و تسهيالت را مسترد نمي كرد كه به ۲۰ سال حبس و ۷۴ 
ضربه شالق در انظار عمومي و محروميت دايم از مشاغل 
دولتي و اس��ترداد ۵ هزار و سه ميليارد و ۵۰۰ هزار ريال در 
حق بانك سرمايه محكوم ش��د. محكوم شد. متهم ديگر 
عمار صالحي فرزند عطاءاهلل به اتهام معاونت در اخالل در 
نظام اقتصادي به تحمل ۱۰ سال حبس و محروميت دايم 
از خدمات دولتي محكوم شد. اسماعيلي ادامه داد: يكي از 

بدهكاران بانكي بيش از ۳ هزار ميليارد تومان از ۱۰ بانك 
با عناوين مختلف تسهيالت گرفته بود و از تسويه امتناع 
مي ك��رد و با پيگيري هاي قضايي بيش از ۵۰ درصد از اين 
بدهي هاي معوق تا امروز تسويه شده است. بدهي هايي كه 
استرداد شده عبارت است از ۵۳۰ ميليارد تومان در بانك 
اقتصادنوين، ۳۲۰ ميليارد تومان در بانك پارسيان، ۲۰۴ 
ميليارد تومان در بان  توسعه صادرات، ۲۰۰ ميليارد تومان 
در بانك ايران زمين و ۱۴۵ ميليارد تومان در بانك سينا، ۱۱۰ 
ميليارد تومان در بانك سرمايه، ۵۹ ميليارد تومان در بانك 
گردشگري، ۲۸ ميليارد تومان در بانك پارسيان، ۲۳ ميليارد 
تومان در بانك شهر برگشته داده شد. دو فقره ۹۰۰ ميليارد 
تومان در حق بانك اقتصادنوين و ۵۲۳ ميليارد تومان در حق 
بانك دي باقي مانده است كه اموالي شناسايي شده و امروز 
۳۸۰ ميليارد تومان سهام بانكي كه به نام بدهكار بانكي بود 
و نيز ملك هايي توقيف شده است. اسماعيلي درباره اعطاي 
مرخصي به زندانيان گفت: بي��ش از ۵۰ درصد از زندانيان 
امنيتي از مرخصي استفاده كردند و فضاسازي كه شد اين 

زندانيان از مرخصي محرومند درست نيست.

  اعالم نرخ ديه در سال ۱3۹۹
وي در پاسخ به سوالي درباره ميزان ديه در سال ۱۳۹۹ 
نيز گفت: به موجب قانون در پايان هر سال براي سال 
جديد قوه قضاييه بايد نرخ ديه را اعالم كند. اين موضوع 
در جلسه ديروز ش��وراي عالي قوه قضاييه مطرح شد 
و نرخ ديه براي س��ال ۹۹ در ماه ه��اي غيرحرام ۳۳۰ 
ميليون تومان تعيين شده است كه با رشد ۲۰ درصدي 
نسبت به مبلغ نرخ ديه سال ۹۸ همراه بوده است. سال 
۹۸ در ماه ه��اي غيرحرام ديه ۲۷۰ ميليون تومان بود 

كه در س��ال ۹۹ به ۳۳۰ ميليون تومان افزايش يافت 
و از تاري��خ اول فروردين س��ال ۹۹ الزم االجراس��ت. 
اسماعيلي در پاسخ به س��والي مبني براينكه با توجه 
به بخش��نامه رييس قوه قضاييه در رابطه با مرخصي 
زندانيان، آخرين وضعيت مرخص��ي زندانيان به چه 
صورت اس��ت گفت: تمام زندانياني كه سابقه سرقت 
داشتند و از اين مرخصي استفاده كردند، با هماهنگي 
نيروي انتظامي، ليس��ت همه اين زندانيان به انضمام 
آخرين آدرس مح��ل اقامت، تاريخ اعطاي مرخصي و 
شروع و پايان آن به مراجع انتظامي ابالغ شده كه بتوانند 
از باب احتياط، اقدامات احتياطي براي تامين امنيت 
شهروندان را انجام دهند و اين افراد را تحت رصد داشته 
باشند. تعدادي از اين افرادي كه در اين ايام به مرخصي 
رفتند به وسيله پابندهاي الكترونيكي تحت رصد قرار 
مي گيرن��د. در زندان ها نيز اقدامات بس��يار خوبي در 
زمينه ضدعفوني و توزيع ماسك و دستكش و معاينات 
مكرر زندانيان انجام شده و وضعيت سالمت زندانيان 
به صورت مستمر رصد مي شود. سخنگوي قوه قضاييه 
در خصوص برخورد با شايعه سازان در فضاي مجازي و 
فضاي حقيقي در رابطه با شيوع ويروس كرونا و پخش 
كليپي از فردي كه مدعي شد پرستار بوده و اقدام به ارايه 
آمار مي كرده است، گفت: در اين روزهاي خاص حوادث 
زشت و زيباي فراواني را شاهد هستيم، حتي از ناحيه 
برخي مسووالن در رده هاي مختلف مطالبي بيان شد 
كه واقعيت نداشت، قوه قضاييه در رابطه با مقابله با اين 
قيبل از افراد خاص، افراد ش��ايعه پرداز شعبه ويژه اي 
راه اندازي كرده و اطالعيه اي ب��راي پليس فتا در اين 

رابطه ارسال شده است.

  پرونده ضرب و ش�تم ي�ك زن در پياده رو 
به دادگاه ارسال شد

اسماعيلي در پاسخ به سوال ايسنا ضرب و شتم يك زن در 
پياده رويي در تهران كه فيلم آن پخش شد و اينكه آيا در اين 
زمينه پرونده اي در قوه قضاييه تشكيل شده و تحقيقات آن 
به كجا رسيده است؟ گفت: موضوع را در دادستان شهرري 
اعالم كرد و يكي از خبرگزاري ها در نقد خبر امانت را رعايت 
نكرد و خبر غيرواقعي منتشر شد. اين موضوع مربوط به آبان 
سال ۹۸ بوده و موضوع در تهران اتفاق افتاده بود و فردي كه 
تحت تعقيب قرار گرفته بود مقيم شهر ري بود و بعد از شكايت 
خانم شناسايي شد و نيابتي به شهرري ارسال شد و تفهيم 
اتهام شد و به دادسراي تهران معرفي شد و تحت تعقيب قرار 
گرفت و بررسي كامل انجام و اطالعات كامل جمع آوري شد. 
رسيدگي دادسرايي آن به اتمام رسيده و پرونده جهت صدور 
حكم به دادگاه ارسال شده و منتظر رسيدگي همكارانمان 
در دادگاه هستيم. سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه امنيت 
رواني جامعه مانند امنيت اجتماع��ي و اقتصادي براي ما 

اهميت دارد و با كساني كه امنيت رواني جامعه را به خطر 
مي اندازد، برخورد مي شود گفت: آن كليپ مدعي پرستاري 
نيز بررسي ش��د و اين فرد عضو جامعه پرس��تاري نبود و 
محتواي مطلب دروغ بود. فرد شناسايي شده و تحت تعقيب 
است و خبر دستگيري اش صحت ندارد و افراد ديگري در 
استان هاي ديگر در اين ارتباط دستگير شدند.  اسماعيلي 
درباره آخرين وضعيت پيگيري پرونده ترور سپهبد شهيد 
قاسم سليماني گفت: قوه قضاييه در دادسراي تهران پرونده 
وي��ژه اي براي تعقيب آمران و عام��الن و معاونان اين اقدام 
ضد بشري تسكيل داده است. وي در پاسخ به اين سوال كه 
مقام معظم رهبري امسال را سال رونق اقتصادي نامگذاري 
كرده بودند، قوه قضاييه در اين راستا چه برنامه هايي داشت؟ 
گفت: از تعطيلي بيش از ۵۰۰ واحد صنعتي جلوگيري شد. 
خوشبختانه توانسته ايم با تدابير قضايي ضمن رسيدگي به 
اين پرونده ها در اين حوزه در سال ۹۸، ۹۹۴ واحد صنعتي با 
حمايت دستگاه قضايي يا از تعطيلي آن جلوگيري شد يا اگر 

تعطيل شد به چرخه توليد بازگشت.
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 هتك حرمت اماكن مقدس 
موجب بدبيني به مذهب مي شود
يك استاد حقوق دانشگاه 
تهران با اش��اره ب��ه اينكه 
زيارت اهل بيت مستحب 
اس��ت گفت: پيامبر واهل 
بي��ت هيچ وق��ت توصيه 
نمي كردند كسي به پزشك 
مراجعه نكند. حجت االسالم 
محسن رهامي در گفت وگو با ايسنا درباره هتك حرمت 
عده اي به حرم حض��رت معصومه)س( و امام رضا)ع( 
اظهار كرد: اين عده قياس كردند كه رضاخان نتوانست 
اين اماكن مقدس را تعطيل كند ولي جمهوري اسالمي 
مي خواهد اين كار را انجام دهد اين قياس باطل است، 
زيرا رضا خان مخالف نمادهاي مذهبي بود اما جمهوري 
اس��المي براي حفظ جان مردم به صورت موقت اين 
اماكن را تعطيل كرده است؛ چرا كه تجمعات موجب 
گسترش ش��يوع بيماري مي شود. اين استاد دانشگاه 
با اش��اره به اينكه اقدامات شب گذشته در قم و مشهد 
سوءاستفاده از احساسات مذهبي و نوعي افراط گرايي 
ديني اس��ت كه موجب برهم زدن نظم حكومتي شد 
خاطرنشان كرد: در سراس��ر دنيا مراكزي كه موجب 
تجمع مردم مي ش��ود تعطيل ش��د حتي پاپ هم به 
تنهايي دعا خواند اما عده اي مي خواهند اماكن مذهبي 

را در مقابل علم قرار دهند كه اين اساسا غلط است .

برگزاري جلسات علني مجلس 
از طريق سامانه »مجلس يار« 
س��خنگوي هيات رييسه  
مجلس، گفت: جلسه  آينده 
مجلس كه از طريق سامانه 
آنالي��ن برگزار مي ش��ود 
احتم��اال درهفت��ه اول يا 
هفته دوم فروردين س��ال 
آينده خواهد بود.  اسداهلل 
عباسي در گفت وگو با ايلنا درخصوص جلسه  ديروز 
نمايندگان مجلس كه به صورت آنالين برگزار شد، در 
سخناني گفت: جلسه امروز مجلس، يك جلسه رسمي 
نبود. بلكه نخستين جلسه اي بود كه از طريق سامانه 
»مجلس يار« يا »تشكيل جلسات ديجيتالي دوسويه« 
برگزار شد و تصميم داريم بعد از تعطيالت نوروز اگر 
امكان برگزاري جلسات حضوري فراهم نبود، از طريق 
اين سامان جلسات را برگزار كنيم. اين سامانه را مركز 
فناوري مجلس با همكاري وزارت ارتباطات طراحي و 
آماده كرده است و براي بار اول در كشور اجرا مي شود و 
حتي در دنيا هم فكر مي كنم چندان رايج نيست. امروز 
نخستين روز استفاده آزمايشي از اين سامانه بودند و 
با توجه به پيچيدگي هاي نرم افزاري كه وجود دارد، 
گمان مي روند اين روند يك يا دو جلسه ديگر هم ادامه 
داشته باشد، تا بتوانيم جلسات را بعد از تعطيالت به 

صورت رسمي برگزار كنيم. 

اثبات بيولوژيكي بودن كرونا 
نيازمند تحقيقات بيشتر است

س��خنگوي ارشد نيروهاي 
مس��لح گفت: در خصوص 
اثب��ات جن��گ بيولوژيك 
بودن كرونا بايد تحقيقات 
بيش��تري انجام دهيم. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران، 
سردار سرتيپ »ابوالفضل 
شكارچي« با اشاره به عملكرد قرارگاه بهداشتي و درماني 
امام رضا)ع( اظهار كرد: ستاد كل نيرو هاي مسلح، ارتش، 
س��پاه، نيروي انتظامي، وزارت دفاع و س��ازمان بسيج 
مس��تضعفين از روز هاي اول ش��يوع بيماري كرونا در 
كشور در كنار دولت و ستاد مقابله با ويروس كرونا قرار 
گرفتند و اولين اقدام ستاد كل نيرو هاي مسلح تشكيل 
س��تاد مقابله با ويروس كرونا در اين ستاد بود. او گفت: 
قرارگاه بهداشتي و درماني امام رضا)ع( روز ۲۳ اسفندماه 
راه اندازي شد و با حضور س��ازمان هاي پنج گانه اعم از 
ارتش، سپاه، نيروي انتظامي، وزارت دفاع و بسيج تشكيل 
جلسه داد. شيوع كرونا موجب ايجاد محدوديت هايي 
براي مردم ما شده اس��ت؛ مانند محدوديت حضور در 
بارگاه حضرت امام رضا)ع(، حرم حضرت معصومه)س( 
و ساير اماكن مقدسه؛ لذا طبيعي است كه اگر مردم در 
زمينه مقابله با اين بيماري، مشاركت نكنند، قطعاً آسيب 

زيادي به كشور وارد مي شود. 

درخواست براي ناديده گرفتن 
تحريم هاي امريكا عليه ايران

در ش��رايطي كه امريكا با 
در پيش گرفت��ن رفتاري 
رياكارانه از يك طرف اعالم 
مي كند كه آماده هرگونه 
كمك به ايران براي مقابله 
با كروناس��ت و از س��وي 
ديگر زنجيره تحريم هاي 
اقتصادي را تنگ تر از قبل مي كند، وزير خارجه ايران 
با بيان اينكه تحريم هاي امريكا، اف��راد بي گناه را در 
ايران به كام مرگ مي كش��اند، از كشورهاي مختلف 
خواست به پويش ناديده گرفتن تحريم هاي امريكا 
علي��ه ايران بپيوندن��د. به گزارش ف��ارس، »محمد 
جواد ظريف« ديروز بار ديگر به انتقاد از تحريم هاي 
ظالمانه امريكا و تاثير آن بر مبارزه با ش��يوع ويروس 
»كوويد۱۹« پرداخت. ظريف در صفحه توييتر خود 
نوش��ت: »تحريم هاي غيرقانوني امريكا باعث اتمام 
منابع اقتصادي ايران و مختل شدن توانايي مبارزه با 
كوويد۱۹ شده اس��ت. آنها )امريكا( به معناي واقعي 
كلمه، افراد بي گناه را به قتل مي رسانند.« وي خطاب 
به كشورهاي تبعيت كننده از تحريم هاي امريكا و ديگر 
اعضاي جامعه جهاني نوشت: »ايستادن و تماشا كردن 
آنها غيراخالقي است. انجام چنين كاري، هرگز كسي را 
از خشم و غضب آتي اياالت متحده حفظ نكرده است.« 

مساله حيثيتي كردها  در جبران 
خسارت حمالت  شيميايي 

نماينده اقليم كردس��تان 
در اي��ران ضمن تاييد رفتار 
رهب��ر ح��زب دموك��رات 
كردس��تان عراق در طرح 
مج��دد اي��ن موضوع��ات 
گفت: اگر مساله شيميايي 
ك��ردن حلبچ��ه پيگيري 
 حقوقي نش��ود، اي��ن قضيه دوب��اره تكرار مي ش��ود. 
» ناظم دباغ در واكنش به درخواست مسعود بارزاني از 
دولت عراق مبني بر جبران خسارت حمله شيميايي 
حلبچه به برنا گفت: وظيفه مسووالن كرد اين است كه به 
دولت هاي عراق يادآوري كنند در حكومت هاي قبلي و به 
ويژه در زمان صدام حسين چه آسيب هايي به كردها وارد 
شد. او ضمن تاييد رفتار رهبر حزب دموكرات كردستان 
عراق در طرح مجدد اين موضوعات خاطرنشان كرد: اگر 
مساله شيميايي كردن حلبچه پيگيري حقوقي نشود، 
اين قضيه دوباره تكرار مي شود. در روابط كشورها مسائل 
سياس��ي و تاريخي وجود دارد به عنوان مثال مس��ائل 
زيادي در روابط ايران و عراق يا ساير كشورها با يكديگر 
وجود دارد كه اين مسائل و مشكالت بايد در مناسبات 
مطرح شوند. بنابراين پرداخت خسارت شيميايي كردن 
حلبچه، جريمه اي است كه هميشه بايد يادآوري شود 
مانند كشتار ارمني ها در تركيه، كه مساله حيثتي است. 

چهره ها

  تعيين معين هاي استان ها در مقابله با كرونا
مع��اون اول رييس جمهور به منظ��ور افزايش توان 
اس��تان ها در مقابله با كرونا و تس��ريع در مشاركت 
همه جانبه دولت در مقابله با اين اپيدمي طي احكام 
جداگانه اي اعضاي دول��ت كه پيش از اين به عنوان 
جانشينان رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 
منصوب شده بودند را به عنوان معين در استان هاي 
اعالم شده به آنها تعيين كرد. در اين احكام كه ديروز به 
اعضاي دولت ابالغ شد، آمده است: با همكاري تمامي 
دستگاه هاي ملي و استاني تا زمان مهار اين اپيدمي و 
اعالم وضعيت عادي از سوي ستاد ملي مقابله با كرونا با 
استاندار و ساير مديران ارشد استان به طور موثر و منظم 
در ارتباط بوده و مشكالت اساسي هر استان را به ستاد 
ملي ياد شده منعكس و در جهت رفع آنها به طور جدي 
پيگيري و اقدام كنيد. معاون اول رييس جمهور تاكيد 
كرده اس��ت: در اجراي اين حكم كليه دستگاه هاي 
اجرايي موظفند همكاري الزم را با جانشينان رييس 
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و معين استان هاي 

ذي ربط معمول كند.

   مش�كالت ايران را مش�كالت خودمان 
مي دانيم؛خبرآنالين|

چين بار ديگر از ايران براي مقابله با كرونا حمايت 
كرد. سفارت چين در اوگاندا در توييتر خود درباره 
ارس��ال محموله كمك هاي چين به ايران براي 
مقابله با شيوع كرونا، نوش��ت: اپيدمي، دشمن 
مشترك جهان است. در جهان به هم متصل فعلي، 
هيچ كشوري نمي تواند امنيت كامل را به تنهايي 
كس��ب كند. چين گرفتاري و مشكالت ايران را 
گرفتاري و مشكالت خود مي داند. ما براي كمك 

به اوگاندا نيز آماده هستيم.

   كمك ۱۰ ميلي�ون دالري كويت به ايران 
براي مقابله با كرونا؛پاد|

وزير امور خارجه كويت از كمك انسان دوستانه ۱۰ 
ميليون دالري اين كشور به ايران براي مقابله با كرونا 
خبر داد. »شيخ احمد ناصر الجابر الصباح« وزير امور 
خارجه كويت ديروز در گفت وگوي تلفني با »محمد 
جواد ظريف« ضمن اعالم همبستگي با دولت و ملت 
ايران در مبارزه با شيوع كرونا از كمك انسان دوستانه 
۱۰ ميلي��ون دالري كويت به اي��ران براي مقابله با 
كرونا خبر داد. در اي��ن گفت وگو وزير امور خارجه 
ضمن قدرداني از دولت و ملت كويت، مبارزه با كرونا 
را مساله اي جهاني و مستلزم همكاري منطقه اي و 
جهاني دانست. ظريف با تقبيح تحريم هاي يكجانبه 
و غيرقانوني امريكا عليه ملت ايران از كويت خواست 
در پويش جهاني براي توق��ف و بي توجهي به اين 
تحريم هاي غير انساني مشاركت فعال كند. تاكنون 
چين، ازبكس��تان، تركيه، امارات، آلمان، فرانسه و 
انگليس، ژاپن، قطر، جمهوري آذربايجان و روسيه 
و همچنين س��ازمان جهاني بهداشت و يونيسف 
ب��راي مقابله با ش��يوع كرونا به اي��ران كمك هاي 

انسان دوستانه مادي و غيرمادي كرده اند. 

  با اقدام خودسرانه حرمت شكنان برخورد 
شود؛ايسنا|

يك عض��و كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت 
خارجي مجلس ده��م حرمت ش��كني به حرم 
حض��رت معصوم��ه)س( و حرم امام رض��ا)ع( را 
اقدامي خودس��رانه و خالف همه موازين خواند و 
گفت: چطور اين افراد به خودشان جرأت توهين و 
جسارت را مي دهند كه درب مكان هاي مقدس را 
بشكنند. بايد جلوي اين ناهنجاري ها و خودسري ها 
را گرفت. عالءالدين بروجردي در ادامه گفت: اگر 
كس��ي حتي كمترين دقت نسبت به فرمايشات 
مقام معظم رهبري داشته باشد متوجه مي شود كه 
ايشان تأكيد كردند بايد تصميمات ستاد مقابله با 
كرونا با دقت اجرا شود. هدف اصلي هم جلوگيري 
از انتقال اين ويروس خطرناك به ديگر افراد و مقابله 

با ابتالي تعداد بيشتري از مردم است. 

  محدوديت صدور ويزا براي ايرانيان توسط 
سفارت  انگليس؛ايلنا|

صدور ويزا براي ايرانيان توسط انگليس محدود 
شد. پايگاه س��فارت انگليس در تهران، با انتشار 
بيانيه اي اعالم كرد: صدور ويزا براي اتباع ايراني 
توسط انگليس محدود شده است. در ادامه بيانيه 
اين سفارت آمده است: تغييرات موقتي در ارايه 
ويزا به ايرانيان به دليل شيوع كرونا صورت گرفته 
است. سفارت انگليس در تهران تاكيد كرد: اين 
تغيير موقتي است و با برداشتن محدوديت هاي 
پروازي اي��ن خدمات به حالت قبل باز مي گردد. 
البته اين محدوديت ها براي ايرانيان داخل كشور 
ايران است و س��اير ايرانيان در نقاط ديگر جهان 
مي توانند مانند سابق روال اخذ ويزا را طي كنند.



اخبار كالن 3 كالن

از انتگرال صفر تا هدايت پاداش ها 

برنامه نوآورانه نجات كسب و كارهاي آسيب ديده از كرونا
دفتر معاونت توسعه، كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، 
كار و رف��اه اجتماعي در گزارش��ي ب��ه پاندمي كرونا و 
راهكارهاي نجات كسب و كارهاي ايراني پرداخته است 
و در اين گزارش عالوه بر پيشنهاد 3 برنامه هزينه زاي 
ماليات، اج��اره و بيمه كه بار مالي نس��بتا زيادي را در 
شرايط كسري بودجه و تحريم ها و كاهش درآمدها به 
 دولت تحميل مي كند، دو برنامه نوآورانه غير هزينه زا

تحت عنوان برنامه هاي انتگرال-صف��ر )اخذ ماليات 
بيشتر از صنايع پر فروش در سال 99 و قرض به صنايع 
آسيب ديده از طريق مكانيسم ماليات و باز پس گيري 
اين مبلغ در س��ال 1400( و هدايت پاداش ها )اعطاي 
بن به پرس��نل سازمان ها و ش��ركت هاي دولتي براي 
خريد محصول خدمات كسب و كارهاي آسيب ديده به 
صورت غير انباشتي مانند اقامت در هتل، مراكز تفريحي، 
يا رستوران ها كه قابليت انباش��ت ندارند( را پيشنهاد 
مي دهد كه به واس��طه اين دو برنامه مي توان كسب و 

كارهاي ايراني را در پاندمي كرونا نجات داد. 
به گ��زارش »تعادل« س��رانجام آنچه هم��ه جامعه و 
سياس��ت گذاران كشور از آن هراس��ان بودند به وقوع 
پيوس��ت و پاندم��ي )همه گي��ري جهان��ي( كرونا در 
كش��ورمان آغاز ش��د. هم اكنون ايران در كنار ايتاليا، 
دو كشوري هستند كه ش��دت پاندمي در آنها بيش از 
كشورهاي ديگر است. در اين ميان، عالوه بر گروه هاي 
در معرض خطر نظير سالمندان، بيماران ريوي، و ... كه 
حيات انساني آنان تحت الشعاع اين پاندمي قرار گرفته 
است. كسب وكارهاي كشور نيز به شدت تحت آثار تغيير 
رفتار جامعه در واكنش به اين پاندمي قرار گرفته است. 
اين صنايع، عموما صنايعي خدماتي و عمدتا ش��امل 
كس��ب وكارهاي خرد، كوچك و متوسط هستند كه 
ماهيت آنان، ارتباط نزديك و چهره به چهره با مشتريان 

و مخاطبان است.
در اين گزارش به اينكه سياست ها و برنامه هاي اتخاذ 
شده توسط كشور مبدا ويروس يعني چين در صنايع 
آسيب ديده چه آموخته هايي مي تواند براي دولت در بر 
داشته باشد پرداخته شده و در بخش بعدي سه برنامه 
مبتني بر اين آموخته ها و دو برنامه نوآورانه پيشنهاد 
داده ك��ه در تعريف اين دو برنامه، اين فرض اساس��ي 
مبناي كار بوده اس��ت كه دولت، به دليل تحريم هاي 
اياالت متحده و همچنين افت شديد قيمت نفت، در 
شديدترين محدوديت بودجه اي خود در سه دهه اخير 
قرار دارد و از همين رو تعري��ف هر برنامه جديد، بايد 
حداقل بار مالي را براي دولت دربرداش��ته باش��د و در 
انتها نيز به پاندم��ي كرونا، به عنوان يك فرصت پيش 
روي دولت و كسب وكارهاي كشور پرداخته شده كه 

در ادامه مي خوانيم: 
بررسي گزارش هاي منتشر شده توسط وزارتخانه ها و 
سازمان هاي دولتي چين نشان مي دهد كه در شرايط 
پاندمي، بس��ياري از كس��ب وكارهاي چيني، با سطح 
نقدينگي معمول خود تنها بين يك تا س��ه ماه قادر به 
ادامه فعاليت هستند؛ چراكه آنها به رغم كاهش ميزان 
فروش و درآمد، همچنان نسبت به پرداخت هزينه هاي 
حقوق و دستمزد، اجاره، تامين اجتماعي، ماليات و... 
متعهد هس��تند. از طرف ديگر، عمده كسب وكارها به 
دليل عدم حضور نيروي كار، با كمبود شديد نيروي كار 
و همچنين، به دليل اختالل در زنجيره تامين، با عدم 
دسترس��ي به مواد اوليه مواجه مي شوند. در اين ميان، 
پيمايش هاي صورت گرفته روي انواع كسب وكارهاي 
چيني نشان مي دهد كه از نظر كسب وكارهاي خرد-

كوچك -متوسط و خدماتي، مهم ترين مداخله مطلوب 
توس��ط دولت، ابتدا در حوزه اجاره و س��پس در حوزه 
ماليات اس��ت كه در اين گزارش به راهكارهاي دولت 
چين در سه منطقه پكن، شانگهاي، و گوانگ دانگ )به 
مركزيت گوانج��و( كه در اقتصاد چين و ميزبان بخش 

عمدهاي از كسب وكارها هستند پرداخته شده است.

   برنامه هاي چين براي احياي كسب و كارها
ماليات: ارايه تخفيفات مالياتي يا تمديد مدت زمان ارايه 
اظهارنامه مالياتي و پرداخت ماليات حداكثر تا سه ماه 
براي كسب وكارهايي كه به واسطه شيوع بيماري دچار 

مشكل شدهاند.
انواع اجاره: 

1. معافيت از پرداخت اجاره براي كسب وكارهايي كه 
به نوعي در قبال استفاده از امكانات دولتي و نيمه دولتي 
موظف به پرداخت اجاره هستند. )كاهش اجاره تا سقف 

50 درصد اگر براي استفاده از دفتر باشد( .
2. تشويق موجرين نس��بت به چشم پوشي يا كاهش 

اجاره براي مس��تاجرين، و پذيرش اين اقدام به عنوان 
هزينه هاي قاب��ل قبول مالياتي ي��ا ارايه تخفيف هاي 

مالياتي در قبال آن.
3. معافيت از پرداخت انواع هزينه هاي خدمات دولتي و 
شبه دولتي براي كسب وكارها مانند عوارض شهرداري، 

فاضالب، نوسازي، بازرسي و ...
انواع بيمه: 

1. ارايه تخفيف يا استمهال پرداخت حق بيمه تامين 
اجتماعي، حق بيمه درمان، حق بيمه بيكاري، حق بيمه
حوادث كار و ... تا س��ه ماه پس از اتمام دوران ش��يوع 

بيماري.
2 . پرداخت حق بيمه بيكاري پرداخت ش��ده در سال 
قبل )50 تا 100 درصد( به كسب وكارهاي تحت تاثير 

بيماري )مشروط به كمترين تعديل نيرو( 
3 . ارايه يارانه دستمزد به كاركناني كه براي مدتي تحت 
درمان قرار گرفته يا در قرنطينه حاضر شده اند )به مبلغ

حداكثر 50 درصد از نرخ حقوق و دستمزد پايه(.
وام: 

1. تعديل مدت زم��ان بازپرداخت وام و افزايش مدت 
زمان سررس��يد يا تجديد دوب��اره وام ب��دون نياز به 
بازپرداخت، براي كس��ب وكارهايي كه به ش��دت در 
اثر ش��يوع بيماري تحت تاثير ق��رار گرفته اند )نظير 
صنعت توريسم، مراكز اقامتي و پذيرايي، حمل و نقل، 
لجستيك، انبارداري، مراكز فرهنگي و تفريحي، مراكز 

نمايشگاهي، خرده فروشي ها و ...( 
2 . ارايه وام با نرخ هاي ترجيحي براي كسب وكارهايي 

كه از شرايط شيوع بيماري متاثر شده اند. )مشروط به
كمترين تعديل نيرو( 

توانمندسازي: 
1. ارايه يارانه خريد محصوالت خدمات تله وركينگ و 

آموزش كاركنان.
2 . ارايه حمايت هاي موثر و كليدي از اس��تارتاپ هاي 
پررشد در زمينه سالمت آنالين، مراقبت هاي پزشكي، 

تجهيزات پزشكي، نوآوري هاي دارويي و ...
تسهيل قراردادها: 

1. ارايه گواهي شرايط فورس ماژور براي شركت هايي 
كه بواسطه شرايط شيوع بيماري، از عمل به تعهدات 

قراردادهاي بين المللي خود ناتوان شده اند.
2 . اگر كسب وكاري قراردادي را با يك شركت دولتي 
بسته و به واسطه شيوع بيماري نمي تواند به تعهدات 
خود عمل كند، مدت تعهد به صورت مناسب افزايش 

مي يابد.

   3 برنامه حمايتي جديد
 با توجه به آموخته ها از چين 

به طور كلي، برنامه هاي محتمل پيش روي دولت ايران 
جهت حمايت از عدم ورشكس��تگي و احياي كس��ب 
وكارها در مواجهه با پاندمي كرونا را مي توان به دو دسته 

تقسيم نمود: 
برنامه هاي هزينه زا: اين برنامه ها، هزينه قابل توجهي 
براي دولت دربردارند و با توجه به قرار داش��تن دولت 
در ش��ديدترين محدوديت بودجه اي خود در سه دهه 
اخير به نظر مي رسد اين برنامه ها يا كال مورد پذيرش 
سياست گذاران قرار نمي گيرند يا در صورت پذيرش، 
عمال به صورتي جزيي يا ناقص اجرا مي شوند به گونه اي 

كه تاثير خود را از دست مي دهند.
برنامه ه�اي غيرهزينه زا: در اين برنامه ها، س��عي 
مي ش��ود كه با بهره گي��ري از منابع و پتانس��يل هاي 
موجود، بار مالي قابل توجهي بر دولت تحميل نشود.تا 
تاريخ نگارش اين گزارش، توسط دولت، دو برنامه اصلي 
هزينه زا كه شامل امهال اقساط وام هاي اخذ شده توسط 
كس��ب وكارهاي فعال در 10 رس��ته و بخش به مدت 
3ماه و همچنين ارايه وام 1 تا 2 ميليوني با وثيقه يارانه تا 
حدودي مشابه آنچه در چين شاهد بوديم به اجرا درآمده 
است. اما با توجه به برنامه هاي حمايتي چين، همچنان 
س��ه حوزه ماليات، اج��اره و بيمه مي توان��د به عنوان 
برنامه هاي پيش روي دولت مد نظر قرار گيرد كه البته 

همه اين سه برنامه، جزو برنامه هاي هزينه زا هستند.

   دو برنامه نوآورانه غير هزينه زا
همان گونه كه گفته شد، سه برنامه فوق هزينه زا بوده 
كه با توجه به ش��رايط بودجه اي دولت، يا چندان مورد 
پذيرش قرار نخواهند گرفت يا در عمل به گونه اي اجرا 
خواهند ش��د كه تاثير واقعي خود را از دست خواهند 
داد. از همين رو به نظر مي رس��د كه بهترين برنامه ها 
براي قرار گرفتن روي مي��ز دولت، برنامه هاي نوآورانه 

غيرهزينه زا هستند.
1. برنامه انتگرال – صفر: اگرچه پاندمي كرونا، كسب 
وكارهاي خرد، كوچك، متوسط و خدماتي زيادي در 
بخش هاي متعددي را تحت تاثير منفي قرار داده است، 
اما به دليل تغيير سبك زندگي مردم، صنايع ديگري 
بوده اند كه با توجه به ش��رايط ايجاد شده فروش قابل 
 توجه يا اس��تثنايي داش��ته اند كه براي مثال مي توان 

به 4 بخش زير اشاره كرد: 
صنعت بيمه: به دليل كاهش شديد رفت وآمد درون 
شهري و بين ش��هري، به طور قطع ش��اهد تصادفات 
جرحي-فوتي- بدنه اي بسيار كمتري بوده ايم و با توجه 
به حجم باالي دو محصول بيمه ش��خص ثالث و بيمه 
بدنه از كل پرتفوي صنعت بيمه، اين صنعت در مقايسه 
با فروش كس��ب و كارهاي خرد، كوچك، متوس��ط و 

خدماتي شاهد سود قابل توجهي بوده است.
صنعت فروش آنالين و تفريحات آنالين: به دليل 
هراس از بيماري، بخش زيادي از جامعه، هرگونه خريد 
خود را به سمت خريدهاي آنالين هدايت كرده است. از 
طرف ديگر، به دليل قرنطينه شدن عموم جامعه در خانه، 
سهم تفريحات آنالين به خصوص پخش فيلم به شدت 

افزايش يافته است.
صنعت غذايي-شيميايي و بهداشتي )بنگاه هاي 
بزرگ(: به دليل هجوم مردم به فروش��گاه ها )ناشي از 
ترس آنچه در قرنطينه شديِد بخش هايي از چين شاهد 
بوده اند( و انباركردن بيش از حد مواد غذايي و شيميايي، 

اين صنايع نيز فروش بيش از حد معمولي داشته اند.
صنع�ت داروي�ي )البته به ج�ز داروه�ا و لوازم 
مستقيم مرتبط با درمان كرونا نظير ماسك(: در 
اينجا نيز به دليل هراس عمومي از بيماري، شاهد خريد 
بيش از حد داروهاي غير مرتبط با درمان واقعي كرونا و 

انواع مكمل ها توسط جامعه بوده ايم.
عمده فروش�ان ميوه وتره بار: در اينجا نيز به دليل 
هجوم مردم براي خريد ميوه هايي كه گفته شده است 
در درمان بيماري يا تقويت سيستم ايمني بدن موثرند، 
ش��اهد فروش عجيب و افزايش قيمت براي ميوه ها و 

صيفي جات بوده ايم.
در برنامه انتگرال صفر، پيش��نهاد مي شود تا به دليل 
فروش و سود قابل توجه كسب وكارهاي صنايع فوق 
در چند ماه بحران، در سال 1399 سهم ماليات، تامين 
اجتماعي، و ديگر عوارض قابل توجِه كسب وكارهاي 
آسيب ديده از كرونا، توسط دريافت چند درصد ماليات 
بيشتر از كس��ب وكارهاي صنايع پرفروش، به عالوه 
واريز مستقيم همين مقدار توسط خود دولت از محل 
افزايش درآمد خود از ماليات اخذ شده از فروِش بسيار 
بيشتِر اين صنايع )نسبت به سال قبل( تامين شود؛ اما 
در سال 1400، اين سهم بايد معكوس شود به گونه اي 
كه مبلغ اضافي اخذ شده از كسب و كارهاي صنايع پر 
فروش، توسط كسب وكارهاي خرد، كوچك، متوسط 
و خدماتي بازپس گرفته شود. به عبارت ديگر در سال 
1399 مبلغي توسط كسب وكارهاي صنايع پرفروش 
به كس��ب وكارهاي آس��يب ديده از طريق مكانيسم 

ماليات قرض داده مي شود اما اين مبلغ در سال 1400 
مجددا از طريق مكانيسم ماليات بازپس گرفته مي شود.

2. برنامه هدايت پاداش ها: هر ساله، مبالغي تحت 
عنوان پاداش از جمله هديه، عيدي، مناس��بت ها و... 
توسط سازمان هاي دولتي، شركت ها و صندوق هاي 
وابسته به دولت، سازمان هاي حاكميتي، و... به پرسنل 
اعطا مي ش��ود. در اين برنامه، پيش��نهاد مي شود تا 
درصدي از اين پاداش ها با هدف تحريك تقاضا و تحت 
عنوان بن، به پرسنل براي خريد محصول – خدمت 
كسب و كارهاي آسيب ديده اعطا شود. البته كسب 
وكارهايي جزو اين برنامه قرار خواهند گرفت كه تقاضا 
براي محصول- خدمت آنها از نوع غير انباشتي باشد 
مانند اقامت در هتل، مراكز تفريحي، يا رستوران ها كه 
قابليت انباشت ندارند. براي اجراي نهايي اين برنامه، 
مي توان با بهره گيري از سازوكار مورد استفاده توسط 
سايت هاي كنوني ارايه تخفيف، به نحوي با ساماندهي 
اين كسب وكارهاي آسيب ديده، بن ها را به سمت آنها 

هدايت كرد.

  پاندمي كرونا يك فرصت 
پاندمي كرونا، و فضاي اضطرار ناشي از آن مي تواند به 
عنوان يك فرصت نيز نگريسته شود. از يك طرف، اين 
بحران و فشار ناشي ازآن، بهترين فرصت براي غلبه 
بر اينرس��ي ذاتي دولت ها و حركت به س��مت دولت 
ديجيتال و قرار دادن همه خدمات در بس��تر آنالين 
است. براي مثال، از همين فرصت مي توان براي ايجاد 
بستر احراز هويت ديجيتال، امضاي ديجيتال، و حذف 

دفترچه هاي تامين اجتماعي بهره برد.
از طرف ديگر، اين بحران فش��اري بر كسب و كارها 
براي آموزش و توانمندسازي كاركنان خود در زمان 
آزاد ايجاد ش��ده و حركت به سمت روش هاي مدرن 
فروش، برندينگ و خدمات دهي به مش��تري نظير 
بانك��داري تمام ديجيتال اس��ت در واق��ع دولت به 
خوبي مي تواند از فرصت پيش آمده استفاده كرده و 
با تعريف مشوق مشروط و ارايه مشوق مشروط براي 
ورود ب��ه حوزه ديجيتال كس��ب وكارهاي داخلي را 

تشويق به ارتقا كند.

نمي توانيم ماليات هاي گذشته را ببخشيم
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: ماليات از محل 
درآمد اس��ت و به طور طبيعي تا درآمدي نباشد مالياتي 
هم پرداخت نخواهد ش��د، اما بايد به اين نكته توجه هم 
داشته باشيم كه نمي توانيم ماليات هاي گذشته را مورد 
بخشودگي قرار دهيم، چون يكي از محل هاي تأمين منابع 

دولت، ماليات است.
محمدباقر نوبخت با اش��اره ب��ه اينكه در دومين س��ال 
تحريم هاي ظالمانه امريكا قرار داريم،  گفت: دولت ساالنه 
24 هزار ميلي��ارد تومان حقوق پرداخت مي كند و اجازه 
نداده است كه حتي يك ماه حقوق كاركنان و كارمندان 
به تعويق بيفتد.وي تصريح كرد كه س��ران امريكا به رغم 
عوام فريبي در اين ش��رايط سخت ملت ايران در مقابله با 
ويروس كرونا، حتي اجازه فروش نفت براي تأمين اقالم 
دارويي را به ما نمي دهند.وي در مورد بحث ماليات افزود: 
براي اين بخش ها نيز شرايط ويژه اي را قائل شده ايم كه نياز 
است توسط كارشناسان سازمان امور مالياتي براي افكار 

عمومي تشريح شود.
نوبخت درمورد بخشودگي مالياتي گفت: ماليات از محل 
درآمد اس��ت و به طور طبيعي تا درآمدي نباشد مالياتي 

هم پرداخت نخواهد ش��د، اما بايد به اين نكته توجه هم 
داشته باشيم كه نمي توانيم ماليات هاي گذشته را مورد 
بخشودگي قرار دهيم، چون يكي از محل هاي تأمين منابع 
دولت، ماليات است.رييس سازمان برنامه و بودجه كشور با 
تأكيد بر اينكه دولت با همه مشكالت سرپا ايستاده است، 
گفت: دولت در مقابله با كرونا فعاالنه حضور دارد و تحريم ها 

و كرونا را شكست خواهيم داد.
وي با تأكيد بر اينكه دولت مجدانه تالش مي كند تا در اين 
شرايط حساس، پرداخت حقوق و يارانه ها به تعويق نيفتد، 
گفت: در بخش عمراني نيز كارها با ش��تاب خوبي پيش 
مي رود، افتتاح آزادراه تهران- شمال را شاهد بوديم و در 
چند روز آينده مسير همت به كرج را نيز افتتاح خواهيم 
كرد.وي به مجموعه اقدامات دولت براي توسعه ريلي كشور 
در بخش حمل ونقل اش��اره و تصريح كرد در چند استان 

شاهد توسعه بخش ريلي كشور در سال گذشته بوديم.
نوبخت همچنين از تعويق 3 ماهه حق بيمه تأمين اجتماعي 
سهم كارفرمايان خبر داد و گفت: پيش بيني مي كنيم كه 
بين پنج تا ش��ش ميليارد تومان از درآمدهاي س��ازمان 
تأمين اجتماع��ي در اي��ن بخ��ش كاهش پي��دا كند و 

دولت با پرداخت بخش��ي از بدهي هاي خود به سازمان 
تأمين اجتماعي تالش مي كند كه اين كمبود را تاحدي 
جبران كند.وي با تأكيد مجدد بر اين نكته كه دولت در اين 
شرايط حساس با همه توان در كنار ملت خواهد ايستاد، 
افزود: پرداخت هزينه قبوض آب و برق كسب وكارهايي كه 
پيش بيني مي شود تا سه ماه آينده با ركود مواجه خواهند 

بود، به تعويق خواهد افتاد.
نوبخت در بخش ديگري از سخنان خود به توصيه موكد 
رييس جمه��ور به اعضاي كابينه ب��راي حمايت از مردم 
اشاره كرد و گفت: بيش از ۶0 ميليون نفر يارانه بگير داريم، 
در زمان حاضر، يك گروه از آنها هيچ درآمدي ندارند، در 
يك پروسه چهارماهه از اسفند تا خردادماه به هر خانوار 
براساس برآوردهايي كه داشتيم از 200 تا ۶00 هزار تومان 
كمك بالع��وض دريافت خواهند كرد.به گفته وي، براي 
كارگران مغازه ها و افرادي كه مش��غول به دست فروشي 
بودند كه در زمان حاضر شغل خود را از دست داده اند،  از 
يك تا دو ميليون تومان به صورت قرض الحسنه به حساب 
آنان واريز خواهد ش��د و با يك تنفس سه ماهه و به شكل 

اقساط 24 ماهه و با سود چهار درصد پرداخت مي شود.
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 ورود 15 ميليون ماسك 
به كشور در هفته جاري

معاون فني گمرك ايران از ورود بيش از 15 ميليون 
عدد ماسك سه اليه و N95 طي روزهاي چهارشنبه 
و پنجشنبه، 28 و 29 اسفندماه به كشور خبر داد.به 
گفته مهرداد جمال ارونقي، عالوه بر محموله هايي 
كه پيش از اين اطالع رس��اني شد، محموله ماسك 
سه اليه به تعداد 4 ميليون عدد روز چهارشنبه 28 
اسفندماه از كشور چين به طريق هوايي وارد فرودگاه 
امام خميني)ره( و محموله بزرگ بعدي ماسك سه 
اليه به تعداد 11 ميليون عدد و 700 هزار ماس��ك 
N95 روز پنجشنبه وارد كشور خواهد شد. اين مقام 
مسوول افزود: گمرك فرودگاه امام خميني )ره( به 
صورت شبانه روزي نسبت به انجام تشريفات گمركي 
كاالهاي مذكور اقدام نموده و مقرر گرديده كاالهاي 
مذكور با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي و نظارت گمرك مزبور به صورت حمل يكسره 
در اختيار مراجع ذي ربط قرار گيرد.معاون گمرك 
ايران همچنين از ترخيص 100 دستگاه ونتيالتور 
تنفسي طي شب گذش��ته از گمرك فرودگاه امام 
خميني )ره( خب��ر داد. بنابر اع��الم ارونقي، عالوه 
بر 1000 دس��تگاه كمك تنفسي ترخيص شده از 
گمرك قزوين، هم اكنون محموله ديگري طي ۶ فقره 
اظهارنامه مشتمل بر 1000 دستگاه كمك تنفسي 
و ماسك هاي مربوطه كه براي بيماران كرونايي نيز 
مورد استفاده قرار مي گيرد و امروز صبح به گمرك 
بندر انزلي اظهار شده در پايان تشريفات ترخيص 
قرار گرفته كه اين محموله ظرف روز جاري ترخيص 
مي گردد.وي  افزود: تش��ريفات بيش از 100 هزار 
ماسك مخصوص الرنژيال پزشكي نيز با هماهنگي 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در گمرك 
شهيد رجايي بندرعباس در حال انجام مي باشد كه 
نس��بت به ترخيص اين تعداد ماسك نيز از طريق 

گمرك مذكور اقدام خواهد شد.

 ورود لنج هاي چوبي
 به بنادر قطر ممنوع است

سخنگوي گمرك از ممنوعيت ورود لنج هاي چوبي 
به قطر خب��ر داد.به گزارش فارس، س��يدروح اهلل 
لطيفي گفت: براس��اس دستورالعمل 19اسفند 
ماه س��ازمان بنادر قطر، پهلوگي��ري و ورود كليه 
لنج هاي چوبي به بنادر قطر ممنوع اعالم ش��ده 
است و صاحبان كاال تا بازگشت به وضعيت عادي 
از ارسال اين نوع ش��ناور به قطر خودداري كنند.
وي افزود: سفارت كشورمان در دوحه اعالم كرده 
است به دليل مراقبت هاي ويژه پزشكي در بنادر 
قطر، ضروري است از سوار كردن ملواناني كه دچار 
هرگونه بيماري بوده يا مشكوك به بيماري هستند، 

در شناورهاي فلزي اعزامي به قطر ممانعت كنند.



اخبار

بانك ها سال آينده با چالش هايي از حضور در ليست سياه FATF، تا چرخه بدهي ها و هزينه سود سپرده مواجه هستند

»تعادل« از تحوالت بازار ارز و طال گزارش مي دهد؛ افزايش قيمت ارز با وجود كاهش تقاضا

چالش بانك ها در سال 99 در مقابله با   ركود تورمي

سقوط نرخ جهاني اونس طال به 1482 دالر

گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري |
ب��ازار پ��ول و ارز ايران در س��ال 1399، همچن��ان با ادامه 
چالش هايي كه از سال هاي 1390 شروع شده و به شكل هاي 
مختلف ادامه داشته، مواجه خواهد بود و اگرچه در بخش هايي 
با نشانه هاي بهبود، اصالح ساختار و صورت هاي مالي بانك ها، 
ادغام بانك هاي نظامي، حذف موسسات غيرمجاز، پيگيري 
مطالبات معوق، كاهش رشد تسهيالت دهي نسبت به رشد 
سپرده ها و افت عدد نسبت تسهيالت به زير 80 درصد مواجه 
شده است، اما همچنان با چالش هاي بزرگي مانند قرار گرفتن 
در ليس��ت سياه FATF، هزينه س��نگين باالي 200 هزار 
ميليارد تومان سود سپرده بانكي، خلق پول و رشد نقدينگي 
در بازار بي��ن بانكي، افزايش بدهي دولت به بانك ها و بانك 
مركزي، اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي، مطالبات 
معوق و...مواجه اس��ت. به گزارش تعادل، شايد مهم ترين 
تحولي كه در ماه هاي پاياني سال 98 رخ داده را بتوان قرار 
گرفتن ايران در ليست سياه FATF ارزيابي كرد كه به دليل 
عدم تصويب كنوانسيون هاي مقابله با جرايم سازمان يافته 
پالرمو و مقابله با تروريسم مالي CFT، در مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، باعث تغيير رفتار بخش خصوصي و بازار ارز 
شده و تغيير در بازار پول و ارز در ماه هاي پاياني سال 98 را 
موجب شده است. فعاالن بازار ارز با اين تحليل، كه هزينه 
مبادله و انتقال پ��ول و ارز بين بانك هاي ايران با بانك هاي 
خارجي افزايش خواهد يافت و عالوه بر تحريم هاي كنوني، 
محدوديت هايي نيز براي بخش خصوصي وبازرگانان ايراني 
ايجاد خواهد ش��د، تمايل به افزايش ن��رخ دالر دارند و در 
روزهاي اخير نرخ ارز كه در ابتداي سال 98 به 11 هزار تومان 
كاهش يافته بود، دوباره صعودي شده و از مرز 16 هزار تومان 
گذشته است.با وجود افزايش عرضه ارز توسط صادر كنندگان 
و بانك مركزي در نيما، و همچنين كاهش تقاضا به دليل لغو 
مسافرت هاي آخر سال و همچنين اثر شيوع كرونا بر كاهش 
فعاليت هاي اقتصادي، انتظار مي رفت كه قيمت ارز كاهش 
يابد نه اينكه بيشتر شود اما به دليل انتظارات تورمي سال 99 
و اثر قرار گرفتن در ليست FATFو همچنين تسويه حساب 
بدهي هاي ارزي برخي فعاالن ارزي به دليل انتظار افزايش 
هزينه تسويه بدهي ارزي و افزايش قيمت دالر، و همچنين 
كاهش صادرات غير نفتي به دليل محدوديت كشورهاي 
همس��ايه، تمايل به افزايش قيمت بيشتر ش��ده و برخي 
معامالت سفته بازان نيز باعث رشد قيمت ارز شده و فعاالن 
بازار انتظار دارند كه عرضه ارز نيز از س��وي صادركنندگان 
كمتر شود. حال بايد ديد كه در ماه هاي آينده اقتصاد ايران به 
كدام سمت خواهد رفت و بانك مركزي چه خواهد كرد؟به 
اين موضوع، بايد اثر شيوع كرونا بر سرنوشت انتخابات امريكا 
و تحريم ها در سال آينده را نيز اضافه كرد زيرا ممكن است كه 
با پيروزي دموكرات ها، فشار حداكثري كاهش يابد و تحريم ها 

به روند ديگري سوق پيدا كند. 

   دور و تسلسل بدهي ها
يكي از مش��كالت اساسي اقتصاد ايران كه متاثر از كاهش 
بهره وري فعاليت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري ها، كارايي 
سياست هاي دولت و سوء مديريت موجود، كسري بودجه 
دولت، س��اختار بانك محور اقتصاد ايران و عدم كارايي در 
بازار پول بوده است، رش��د بدهي دولت به بانك مركزي و 
بانك ها و پيمانكاران اس��ت كه عمال باعث شده كه بدهي 
دولت به بانك ها و پيمانكاران هرسال بيشتر شود و در نتيجه 
بدهي پيمانكاران به بانك ها نيز افزايش يافته و مطالبات 
معوق بانكي را افزايش دهد. همچنين بانك ها با فريز شدن 

بخش عمده اي از منابع خود مواجه شوند و در برخي سال ها 
45 درصد از منابع خود را نتوانند استفاده كنند و در نتيجه 
با كمبود منابع مواجه شده و اين موضوع باعث رشد اضافه 
برداشت بانك ها از بانك مركزي و رشد بدهي بانك ها به بانك 
مركزي شده است. اگرچه در دو سال اخير دولت تالش كرده 
كه بخشي از بدهي خود به بانك ها را از طريق تهاتر بدهي 
بانك ها به بانك مركزي و همچنين كاهش مطالبات معوق 
بانك ها كاهش دهد، اما در مجموع اين تحوالت باعث رشد 
بدهي دولت به بانك مركزي شده است و در نتيجه با رشد 
بدهي دولت به بانك مركزي و اضافه برداشت بانك ها از بانك 
مركزي عمال رشد پايه پولي بيشتر شده و افزايش نقدينگي 
را به همراه داشته است. نتيجه اين روند در سال هاي اخير 
باعث شده كه در آذر ماه سال 98، نقدينگي كشور به ميزان 
28 درصد در يك سال منتهي به آذر 98 رشد كرده و به رقم 
2262 هزار ميليارد تومان برسد. ميزان سپرده هاي بانكي 
نيز به رقم 2471 هزار ميليارد تومان رسيده و در يك سال 
منتهي به آذر 98، به ميزان 27 درصد رشد كرده است. اين 
روند رشد نقدينگي و سپرده هاي بانكي كه موجب نگراني 
كارشناس��ان به خاطر اثر رشد نقدينگي بر تورم و اثر رشد 
سپرده هاي بانكي بر رشد روز افزون هزينه سود پرداختي 
بانك ها به س��پرده ها شده است، نتيجه رشد خلق پول در 
بازار بين بانكي و رشد پايه پولي است كه به خاطر رشد بدهي 
دولت به بانك ها و بانك مركزي و رشد بدهي بانك ها به بانك 
مركزي و رشد مطالبات معوق اتفاق افتاده است. آمار آذر 98 
نشان مي دهد كه بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي به 
387 هزار ميليارد تومان با رشد 28 درصدي رسيده است. 
رش��د بدهي دولت به بانك مرك��زي 101 درصد بوده كه 
بخشي از آن حاصل تهاتر بدهي بانك ها به بانك مركزي با 
بدهي دولت به بانك ها و كاهش مطالبات معوق بانكي بوده 
است و اكنون بدهي دولت به بانك مركزي را به رقم 88 هزار 

ميليارد تومان افزايش داده است. 

از سوي ديگر، رقم بدهي دولت به بانك ها به رقم 270 هزار 
ميليارد تومان رس��يده و رش��د 19 درصدي داشته است. 
بدهي بانك ها به بانك مركزي ني��ز اگرچه از طريق تهاتر 
كاهش 25- درصدي داشته اما همچنان رقم بزرگ 111 
هزار ميليارد توماني را شامل مي شود. ميزان مطالبات معوق، 
مشكوك الوصول و سررسيد گذشته به اضافه خريد دين و 
اموال معامالت نيز به رقم 171 هزار ميليارد تومان رسيد و 

رشد 14 درصدي در 9 ماه نخست سال 98 داشته است. 
اين دور و تسلسل كه حاصل بهره وري پايين، كاهش كارايي 
سياست هاي دولت، كسري بودجه، رشد منفي اقتصاد و 
سرمايه گذاري، نياز روز افزون واحدهاي اقتصادي به تزريق 
نقدينگي است، عمال رشد تسهيالت دهي بانك ها را به همراه 
داشته و مانده تسهيالت بانك ها را به رقم 1740 هزار ميليارد 
تومان در آذر 98 رسانده كه رشد 23 درصدي در يك سال 
داشته و در نتيجه نه تنها بدهي سنگين فعاالن اقتصادي به 
بانك ها بلكه نگراني از رشد مطالبات معوق به دليل كسادي 
حاصل از رشد منفي اقتصادي، ركود تورمي، شيوع ويروس 
كرونا را به همراه دارد. از اين رو، بانك ها در س��ال 99 عمال 
با افزايش مطالبات معوق، مشكل چك برگشتي و تاخير 
در پرداخت اقساط واحدهاي اقتصادي، مشكالت تمديد 
قراردادها، پرداخت هزينه سنگين باالي 200 هزار ميليارد 
تومان به سپرده هاي بانكي مواجه هستند و در كنار رشد 
هزينه قرار گرفتن در ليست گروه اقدام مالي يا fatf، رشد 
هزينه هاي مالي و سود بانكي، مطالبات معوق، رشد بدهي 
دولت به دليل كس��ري بودجه و... را نيز به همراه خواهند 

داشت و سالي سخت تر از 98 را پيش روي خود دارند. 

   چالش سود سپرده
هر چند كه بانك ها اكنون با مشكل موسسات غيرمجاز و 
هزينه هاي سنگين سود بانكي و اخالل در نظام بانكي مواجه 
نيستند و بانك هاي نظامي نيز در حال ساماندهي هستند 

اما هزينه قبلي تحميل شده از سوي موسسات غيرمجاز از 
جمله تمايل به دريافت سود سپرده و سود تسهيالت باال، 
هزينه هاي ساماندهي بانك هاي فعلي و... همچنان ادامه 
دارد و به نظر مي رسد كه نظام بانكي چاره اي جز كاهش سود 
سپرده بانكي براي رهايي از هزينه هاي سنگين فعلي ندارد 
زيرا ادامه اين وضعيت عمال به معناي كسري منابع بانك ها 
و خلق پول بيشتر، اضافه برداشت بيشتر و رشد نقدينگي و 
سپرده هاي بيشتر است. در حالي كه اگر خلق پول و نقدينگي 
و سود بانكي متناسب با رش��د اقتصاد و سرمايه گذاري و 
بهره وري و كارايي موجود باشد، حداقل رشد نقدينگي و 
خلق پول را كمتر خواهد كرد. رييس كل بانك مركزي در 
ابتداي سال 98 اعالم كرده بود كه به دنبال راهكار كاهش 
هزينه سود سپرده، خلق پول از طريق رشد پايه پولي و كمك 
به توليد به جاي رشد نقدينگي از محل افزايش هزينه سود 
سپرده بانك هاس��ت، اما تحوالت سال 98 عمال اجازه گام 
برداشتن در مسير كاهش نرخ سود بانكي را نداد. زيرا با رشد 
نقدينگي 28 درصدي و تورم حداقل 35 درصدي، نمي توان 
با ريسك خروج سپرده ها و سرازير شدن به بازار ارز و سكه و 

دارايي هاي ديگر مواجه شد. 

   احتمال حركت نقدينگي به سمت بانك ها 
هر چند كه دولت تالش دارد همچنان بازار سرمايه را جذاب 
حفظ كند تا نقدينگي موجود به جاي بازار ارز و سكه به بورس 
تمايل پيدا كند، و نقدينگي روبه افزايش موجب تالطم در 
بازار ارز نشود، اما در صورت تداوم وضعيت حاصل از شيوع 
كرونا و اثر آن بر اقتصاد جهاني، وضعيت بازار سرمايه مبهم 
است و ممكن است كه صاحبان نقدينگي سپرده هاي خود 
را به سمت بانك ها هدايت كنند يا به دنبال سود بيشتر در 
بانك ها و موسسات مالي باشند و در صورت نبود سود مناسب 
در بازار سرمايه، احتمال سيل نقدينگي در بازار پول و ارز دور 
از انتظار نيست و لذا از حاال بانك ها و دولت بايد راهكاري در 

جهت كنترل نقدينگي در بازار پول و ارز داشته باشند و اين 
موضوع نيز البته مي تواند هزينه بانك ها را در شرايط ركود 

تورمي و نبود رشد اقتصادي مناسب افزايش دهد. 

   كاهش هزينه ها 
اگرچه بانك ها در س��ال هاي اخير، با كاهش شعب و رشد 
بانكداري الكترونيك، ماه شمار كردن سپرده كوتاه مدت، 
توانس��ته اند هزينه جذب منابع را كاهش داده و همچنين 
درآمد مشاع از محل كاهش هزينه سود سپرده و غيرمشاع از 
محل كارمزدها را افزايش داده و هزينه هاي خود را تاحدودي 
كنترل كنند، اما واقعيت اين اس��ت ك��ه وضعيت اقتصاد 
ايران فشار س��نگيني را به بانك ها تحميل كرده و با منفي 
شدن رشد اقتصاد و سرمايه گذاري، ركود تورمي، افزايش 
هزينه ها و نرخ تورم، رشد مطالبات معوق، هزينه سنگين 
سود سپرده ها همچنان ادامه دارد و روند بهبود زيان دهي 
برخي بانك ها را دچار مخاطره خواهد كرد و لذا متناسب با 
كاهش بهره وري در اقتصاد، بايد هزينه هاي سود بانكي نيز 
كمتر شود و بازارهاي جذاب و به نسبت بهتري براي جذب 
نقدينگي ايجاد شود. در غير اين صورت، با تداوم وضعيت 
كنوني، بار ديگر تمايل صاحبان س��رمايه براي نگهداري 
پول در حساب هاي بلندمدت افزايش خواهد يافت و در آن 
صورت بانك ها بايد هزينه سنگين سود سپرده را پرداخت 
كنند در حالي كه نمي توانند انتظار پرداخت اقساط به موقع 
و كاهش مطالبات معوق و كاهش بدهي دولت و بدهكاران 
بانكي را داشته باشند. براين اساس، بانك ها همچنان بايد به 
كاهش شعب، بانكداري الكترونيك، دريافت كارمزد خدمات 
به عنوان يك سياست اصولي توجه كنند و به تدريج خود را 
از اتكا به درآمد تسهيالت و سپرده دور كنند زيرا تا زماني كه 
سايه ركود تورمي در اقتصاد موجود است نمي توانند انتظار 
سودآوري مناسب از محل درآمد تسهيالت و كاهش سود 
سپرده را داشته باشند و نوسانات و التهاب بازار ارز و بورس 
و خودرو و ملك اجازه كاهش هزينه سود سپرده را نخواهد 
داد و دولت و بانك مركزي تمايلي به كاهش نرخ سود سپرده 
نشان نمي دهند.اگرچه آمارهاي جديد از مثبت شدن رشد 
اقتصادي بدون نفت در 9 ماه نخست سال 98 خبر داده اما 
اين رشد اندك نمي تواند تحول عمده اي براي بهبود وضعيت 
بانك ها و فشار هزينه ها محسوب شود. زيرا تورم 35 درصدي 
يكسال اخير، منفي شدن رشد اقتصاد با نفت در سال هاي 
اخير، رشد هزينه هاي مبادله حاصل از تحريم و fatf، سود 
بانكي حداقل 15 درصدي تا 20 درصدي، عمال فشار هزينه ها 
را بيشتر و تناسب درآمد با هزينه ها را كمتر مي كند.شاخص 
تورم از 112 در دي 96 كه بازار ارز و طال به تدريج با التهاب 
حاصل از احتمال خروج امريكا از برجام مواجه شد به 200 
در انتهاي سال 98 رسانده و 78 درصد افزايش سطح عمومي 
قيمت ها يا تورم را در فاصله دو سال و دو ماه اخير يا 26 ماه 
گذشته داشته ايم كه اين تورم در برخي بازارها مانند ارز بيشتر 
خودنمايي كرده و قيم��ت ارز را از 4 هزار تومان تا 16 هزار 
تومان امروز افزايش داده و 4 برابر كرده است. در برخي بازارها 
نيز قيمت ها كمتر بوده اما در مجموع اين تورم در كنار رشد 
منفي اقتصاد، عمال اقتصاد بانك محور و بانك ها را تحت فشار 
بيشتري قرار خواهد داد و راهكار اساسي آن كاهش هزينه ها 
تا حد امكان و مرتبط كردن هر نوع پرداخت تس��هيالت و 
سياست بانكي و مالي با رش��د بهره وري و توليد در كشور 
است. بانك ها بايد به كساني كه كار مي كنند و توليد دارند وام 
و تسهيالت بدهند و نبايد به فعاليت هاي غيرمولد تسهيالت 

پرداخت شود و عمال باعث رشد مطالبات معوق شود. 

گروه بانك و بيمه |
به دنبال شيوع ويروس كرونا در جهان و با وجود تزريق 
سنگين منابع چند صد ميليارد دالري توسط بانك هاي 
مركزي جهان و كاهش ش��ديد نرخ بهره بانكي و خريد 
اوراق قرض��ه، همچن��ان بورس هاي جه��ان با كاهش 
شاخص مواجه هستند و قيمت طال و ارز نيز رو به كاهش 
است و مردم در كشورهاي مختلف ترجيح مي دهند كه 
به خريد مواد غذايي، بهداشتي و معيشتي توجه داشته 
باشند تا خريد دارايي هاي مالي و اقتصادي.به گزارش 
»تعادل«، روز سه شنبه 27 اسفند نيز قيمت طال در بازار 
جهاني همچنان روبه كاهش گذاشت و به زير مرز 1500 
دالر رسيد و با كاهش قابل توجه 12 درصدي نسبت به 
قبل از شيوع ويروس كرونا كه نزديك به 1700 دالر بود، 
اكنون به 1485 دالر رسيده است. در بازار طال و ارز ايران 
نيز روز س��ه شنبه 27 اسفند 98، نرخ دالر در معامالت 
نقدي و بازار آزاد به 16100 تومان ، درهم 4430 و يورو 
17550 تومان افزايش يافت اما به دنبال س��قوط نرخ 
اون��س جهاني طال به قيمت 1485 دالر در اثر ش��يوع 
ويروس كرونا، نرخ طال و سكه نيز با تغييراتي همراه شد. 
هر گرم طالي 18 عيار 596 هزار، مظنه مثقال 17 عيار 
2 ميليون و 634 هزار تومان، س��كه جديد 6 ميليون و 
35 هزار، س��كه قديم 5 ميليون 925 هزار، نيم سكه 3 
ميليون و 50 هزار، ربع سكه 1 ميليون و 750 هزار و سكه 
گرمي 975 هزار تومان اعالم شده است. نرخ لحظه اي 
نرخ فروش دالر در س��امانه سنا به 15750، نرخ خريد 
دالر 14900، ن��رخ فروش ي��ورو 17450و نرخ خريد 
يورو 16800 تومان رسيد. سامانه سنا نيز ميانگين نرخ 
معامالت ارز در روز دوشنبه 26 اسفند 98 را براي دالر 
15187، ي��ورو 17 ه��زار و 71، درهم 3915، پوند 19 
هزار و 389، لير تركيه 2496 تومان اعالم كرد. در بازار 
ارز رسمي نيز بانك مركزي نرخ 47 ارز را اعالم كرد كه 
بر اساس آن نرخ 16 ارز مانند يورو افزايش و قيمت 24 
واحد پولي ديگر مانند پوند كاهش يافت. نرخ دالر و 6 ارز 
ديگر نيز ثابت ماند. بر اساس اعالم بانك مركزي هر دالر 
امريكا براي روز »سه شنبه بيست و هفتم اسفند ماه 98« 
42 هزار ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند انگليس 

با 341 ريال كاهش به قيمت 51 هزار و 481 ريال و هر 
يورو نيز با 268 ريال رش��د به نرخ 46 هزار و 968 ريال 

ارزش گذاري شده است.

   كاهش قيمت ها در بازار طال و س�كه به علت 
سقوط اونس

 هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي ط��رح جديد در بازار 
آزاد تهران با افت حدود 150 هزار توماني نس��بت به 
روز معامالتي گذش��ته به نرخ 6 ميلي��ون و 50 هزار 
تومان رسيد. مهم ترين علت افت قيمت طال و سكه در 
معامالت امروز، كاهش قيمت اونس در بازارهاي جهاني 
است. نرخ اونس طال بيش از 30 دالر افت كرد و به يك 
هزار و 470 دالر رسيد.هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم نيز پنج ميليون و 900 تومان فروخته شد. 
همچنين نيم س��كه نيز سه ميليون و 80 هزار تومان، 
ربع س��كه يك ميليون و 750 هزار تومان و هر قطعه 
س��كه گرمي 980 هزار تومان داد و ستد شد.هر گرم 
طالي خ��ام 18 عيار 595 هزار تومان و هر مثقال طال 
نيز 2 ميليون و 578 هزار تومان به فروش رسيد.سكه در 
هفته هاي اخير بارها از مرز 6 ميليون تومان فراتر رفته، 
اما موفق به تثبيت جايگاه خود نشده و دوباره افت كرده 
است.هر دالر در صرافي هاي بانكي، با رشد 100 توماني 
قيمت به نرخ 15 هزار و 750 تومان فروخته شد. نرخ 
خريد هر دالر در تابلوي صرافي هاي بانكي 14 هزار و 
900 تومان و فروش 15 هزار و 750 تومان بود.قيمت 
خريد ه��ر يورو نيز 16 هزار و 800 تومان و نرخ فروش 
آن 17 هزار و 450 تومان شد. ميانگين بهاي هر يورو 
در روز معامالتي گذشته در سامانه سنا 17 هزار و 71 
تومان و هر دالر 15 هزار و 187 تومان بود. همچنين در 
سامانه نيما در روز معامالتي گذشته هر حواله يورو 15 
هزار و 523 تومان فروخته شد، حواله دالر نيز 13 هزار 
و 617 تومان به فروش رسيد.نرخ دالر در هفته هاي اخير 
با جوسازي سفته بازان، به دليل قرار گرفتن نام ايران در 
ليست سياه FATF و شيوع كرونا رو به افزايش گذاشته 
است.به نظر كارشناسان، نوسان هاي اخير قيمت دالر 
در هفته گذش��ته، تحت تاثير عوامل رواني مرتبط با 

تصميم FATF و شيوع ويروس كرونا بوده است و ريشه 
در عوامل واقعي اقتصادي ندارد. 

   كاهش تقاضا همراه با افزايش قيمت
 در حالي قيمت حواله ارزي در سامانه نيما رو به كاهش 
اس��ت، قيمت ارز در بازار آزاد در حال رش��د اس��ت كه 
رييس كل بانك مركزي اين رش��د را منطقي نمي داند 
و گفته كه ارز به قيم��ت واقعي خود برمي گردد و اينكه 
طي روزه��اي اخير صرافي ها نرخ فروش را باال برده اند و 
نرخ خريد را تغيير نداده اند به درس��تي صورت گرفته تا 
فرصت آربيتراژ را از بين ببرند و به تدريج نرخ را متعادل 
 ،FATF كنند. پس از قرار گرفتن نام ايران در ليست سياه
زمزمه هايي مبني بر افزايش قيمت ارز به گوش رسيد و 
اين در حالي است كه عمال تغيير خاصي در بخش بانكي 
و ارزي كش��ور ايجاد نشده است، چراكه پيش از اين نيز 
بانك هاي ايراني نمي توانس��تند ب��ا بانك هاي خارجي 
معامله داشته باشند.در عين حال، آثار رواني اين موضوع 
سبب ش��د قيمت ارز اندكي افزايش يابد، اما رييس كل 
بانك مركزي همواره تاكيد كرده اس��ت كه اين قيمت، 
واقعي نيس��ت و تحت تاثير رفتارهاي هيجاني و اخالل 
سفته بازان بازار ارز اس��ت.از سوي ديگر بر اساس اعالم 
بانك مركزي، در راستاي تامين ارز جهت واردات كاالها 
و مواد اوليه مورد نياز كشور، طي اسفند امسال بيش از 
يك و ني��م ميليارد دالر در بازار ثانويه ارز توس��ط بانك 
مركزي و صادركنندگان غير نفتي عرضه ش��ده است.

نرخ ارز در اين بازار بر مبناي عرضه و تقاضاي بازار از روند 
باثبات  برخوردار بوده است و گفته مي شود كه نرخ حواله 
با كاهش نيز همراه بوده اس��ت.بر اس��اس اين گزارش، 
جريان مناس��ب عرضه ارز توسط پتروشيمي ها و ساير 
صادركنندگان در كن��ار عرضه ارز بانك مركزي، ضمن 
تامين ارز مورد نياز براي ثبت سفارش هاي انجام شده، 

باعث روند كاهش نرخ ارز در اين بازار نيز شده است.
با اين حال، قيمت ارز در بازار و صرافي ها اين روزها افزايش 
يافته است و به نظر مي رسد كه با توجه به كاهش قيمت 
حواله در س��امانه نيما، افزايش قيم��ت ارز در بازار آزاد 
منطقي نباشد.از سوي ديگر، با شيوع ويروس كرونا و بسته 

شدن مرزهاي ايران و لغو بسياري از پروازهاي خارجي، 
تقاضاي واقعي براي ارز نيز در بازار وجود ندارد و به شايد 
به همين دليل اس��ت كه سفته بازان و دالالن بازار ارز، با 
ارايه قيمت هاي غير واقعي قصد ايجاد نوسان در بازار را 
دارند كه به گفته همتي، طي روزهاي اخير صرافي ها به 
درستي عمل كرده و بدون تغيير نرخ خريد ارز، براي از 
بين بردن آربيتراژ، نرخ فروش خود را تغيير داده اند تا به 

تدريج آن را به نرخ تعادلي برگردانند.
رييس كل بانك مرك��زي در هفته هاي اخير بارها اعالم 
كرده كه قيمت ارز كنترل خواهد شد و حتي تاكيد كرده 
بود كه قيم��ت دالر به زير 14 ه��زار تومان برمي گردد.

همتي همچنين اعالم كرده كه ذخاير اس��كناس ارزي 
كشور فوق العاده اس��ت و از اين بابت مشكلي در كشور 
وجود ندارد.وي همچنين به ذخاير ارزي ايران در خارج 
از كشور اشاره كرده كه با توجه به تحريم هاي بانكي ايران، 
اين ذخاير ارزي بلوكه شده و ايران در حال پيگيري براي 
آزادسازي آنهاست.با اين ادعاها به نظر مي رسد كه بانك 
مرك��زي به تدريج قادر به كنترل ب��ازار ارز بوده و بتواند 
قيمت دالر را كاهش دهد و به قيمت واقعي خود برساند.

   فاصله 8۵۰ توماني نرخ خريد و فروش دالر 
قيمت ارز روز )سه شنبه( نسبت به روز گذشته با افزايش 
همراه بود. قيمت خريد و فروش دالر در روزهاي گذشته 
فاصله معناداري از هم گرفته و اين موضوعي اس��ت كه 
رييس كل بانك مركزي نيز به آن اشاره و اظهار كرد كه 
اين امر به درس��تي و براي جلوگيري از سفته بازي هاي 
دالالن صورت گرفته است. قيمت خريد هر دالر امريكا 
در صرافي هاي مجاز بانك مركزي 14 هزار و 900 تومان 
و قيمت فروش آن 15 هزار و 750 تومان اعالم شده است.

همچنين اين صرافي ها هر يورو را 16 هزار و 800 تومان 
خريد و با نرخ 17 هزار و و 450 تومان مي فروشند.از سوي 
ديگر بانك ها نيز، هر دالر امريكا را تا 14 هزار و 700 تومان 
و هر يورو را تا 16 هزار و 600 تومان مي خرند.قيمت ارز 
مسافرتي نيز تا س��قف 1000 يورو در بانك هاي عامل، 
17 هزار و 600 تومان با احتساب كارمزد بانكي است كه 

كماكان از بازار آزاد قيمت باالتري دارد.

   كرونا لير را به كف 1۷ ماهه فرستاد
ارزش لير تركيه به كمترين سطح خود در 17 ماه اخير 
رسيد. به گزارش رويترز، روند تضعيف لير كه از روز هفته 
گذشته آغاز شد امروز نيز ادامه يافت تا جايي كه نرخ 
برابري لير در مقابل دالر به كمترين سطح خود در طول 
17 ماه اخير رسيد. به گفته فعاالن بازار، اصلي ترين دليل 
ريزش لير در حال حاضر نگراني از پيامدهاي اقتصادي 
كرونا روي اقتصاد تركيه است به ويژه حاال كه صنعت 
گردشگري اين كشور به دليل لغو پروازها و كنسلي رزرو 
هتل ها با چالشي جدي مواجه شده است.انتظار مي رود 
بانك مركزي تركيه نرخ بهره را بار ديگر كاهش دهد و 
به حدود 1.025 درصد برساند. روند كاهش نرخ بهره 
در ماه هاي اخير با روي كار آمدن رييس جديد بسيار 
سريع شده و همين مساله باعث نگراني برخي نهادهاي 
بين المللي و معامله گران ارزي ش��ده است. به عقيده 
آنها كاهش بيش از حد سريع باعث آسيب پذيري لير 
در مقابل تورم و ريسك هاي پولي و ارزي خواهد شد. 
نرخ بهره اكنون 10.75 درصد است. در آخرين دور از 
معامالت ارزي استانبول، هر دالر با 1.4 درصد ريزش 
به 6.46 لير رسيد تا به اين ترتيب كاهش ارزش لير در 
برابر دالر طي سه ماه نخست امسال از پنج درصد فراتر 
ب��رود. ارزش پول ملي تركيه از س��ال 2018 تاكنون 
38 درصد در برابر اس��كناس امريكايي تضعيف شده 
اس��ت. در برابر ديگر ارزهاي مهم، نرخ برابري هر يورو 
معادل 7.1813 لير و هر پوند معادل 7.8689 لير اعالم 
شد.جيسون تووي، كارشناس ارشد مسائل اقتصادي 
در موسسه “ كپيتال اكونوميكس “ گفت: اين احتمال 
وجود كرد كه نرخ برابري هر دالر تا پايان س��ال به 7.5 
لير نيز برسد. ريسك اصلي آن است كه مقامات سعي 
كنند هر طور ش��ده جلوي ريزش لير را بگيرند و اين 
اقدام مي تواند عواقبي دردناك و بلندمدت براي بازار ارز 
تركيه داشته باشد.همچنين شاخص بورس استانبول 
نيز تحت تاثير عملكرد بازار ارز با ريزش بس��ته شد تا 
جايي كه شاخص “بيس��ت 100 “ در پايان معامالت 
روزانه بيش از چهار درصد نس��بت به روز قبل خود در 

سطح كمتري قرار گرفت.
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جزييات لغو سه ماهه 
محروميت هاي چك برگشتي

يك كارش��ناس حق��وق بانكي جزييات لغو س��ه 
ماهه محروميت هاي بانك��ي دارندگان چك هاي 
برگشتي را اعالم كرد.ياس��ر مرادي در گفت وگو با 
ايِبنا درباره تصميم جدي��د بانك مركزي مبني بر 
رفع محروميت هاي بانكي براي دارندگان چك هاي 
برگشتي به دليل شيوع ويروس كرونا، اظهار داشت: 
افرادي كه از اول اسفند 98 تا پايان ارديبهشت 99 
چك برگشتي دارند، از تاريخ برگشت خوردن چك 
به مدت سه ماه محروميت هاي بانكي كه شامل حال 
آنها مي ش��د معلق و اعمال نخواهد شد.وي افزود: 
هنگامي كه فردي چك برگش��تي دارد، براساس 
ماده 5 قانون مكرر چك، بانك ها مكلف هس��تند 
گواهي عدم پرداخت چك را در سامانه يكپارچه بانك 
مركزي ثبت كنند تا به صورت آنالين كليه بانك ها 
محروميت هاي خدمات بانك��ي را براي آنها اعمال 
كنند.اين كارشناس حقوق بانكي با بيان اينكه، اولين 
محروميت، اين است كه پس از 24 ساعت هيچ بانكي 
به دارنده چك برگش��تي خدمات ارايه نمي كند و 
شامل 4 محروميت بانكي مي شوند، اظهارداشت: بر 
همين اساس عالوه بر اينكه حساب و كارت جديد 
بانكي افتتاح نمي شود، كليه حساب هاي بانكي به 
ميزان كسري چك برگشتي نزد بانك صادركننده 
چك نيز مس��دود ش��د.به گفته مرادي، س��ومين 
محدوديت عدم پرداخت هرگونه تسهيالت بانكي 
و صدور ضمانتنامه ه��اي ارزي و ريالي و در آخرين 
محروميت، عدم گشايش اعتبار اسنادي و ال سي 
است.وي با تاكيد بر اينكه رييس كل بانك مركزي 
از ابالغ اين بخش��نامه ظرف يك��ي دو روز آينده به 
شبكه بانكي خبر داده است، افزود: اتفاقي كه خواهد 
افتاد برخي از محروميت ه��اي ماده 5 قانون مكرر 
لغو مي شود و مي توانيد اعتبار اسنادي و ضمانتنامه 
بانكي را استفاده كنيد اما براساس بند ب كه بحث 
مسدود شدن كليه حساب هاي دارنده چك نزد بانك 
است، قطعا بانك مركزي امكان لغو اين محدوديت را 
ندارد و درباره 3 بند ديگر امكان رفع محروميت وجود 
دارد.به گفته اين كارشناس ارشد حقوق بانكي، نكته 
ديگر اينكه رابطه حقوقي بين ذي نفع و صادر كننده 
چك محفوظ است و كماكان براساس ماده 23 قانون 
چك فردي كه چك برگشتي دارد امكان شكايت و 

ايفاي حق و حقوق خود را دارد

شكايت مشتريان ايراني
از يك بانك انگليسي

گروهي از مشتريان ايراني مترو بانك انگليس از اين 
بانك براي تعليق حساب هايشان شكايت كردند.به 
گزارش گاردين، دست كم 17 ايراني ساكن انگليس 
كه ش��امل ش��هروندان دوتابعيتي، ايرانيان مقيم 
انگليس و يك شركت مشاوره امور مهندسي هستند 
با شكايت از مترو بانك به دليل تعليق حساب هايشان 
به دادگاه، خواس��تار درياف��ت غرامت 1.5 ميليون 
پوندي شده اند. در طرح شكايت اين اشخاص آمده 
است كه تعليق حس��اب ها، كاري ناعادالنه و بدون 
هرگونه اطالع قبلي بوده است.رونالد فلچر، وكيل اين 
گروه از ايرانيان به دادگاه گفته است كه بين ماه هاي 
مي تا سپتامبر 2019 اين افراد بدون هيچ توضيح 
خاصي از دسترسي به حساب هاي خود منع شده اند.  
رخساره وحيد، متخصص امور تحريم ها و بانكداري 
در اين رابطه گفت: كليه اشخاصي كه حساب هاي 
آنها مسدود شده داراي اقامت انگليس بوده و براي 
مترو بانك مشخص كرده اند كه از حساب هاي خود 
براي امور غيرقانوني اس��تفاده نكرده اند. وي افزود: 
در نتيجه اين اقدامات، مش��تريان دچار زيان مالي 
شده و حتي يك شركت مجبور شده است تا دست 
به تعديل نيرو بزند. مي توانيد تصور كنيد كه انجام 
دادن تعهدات مالي آنها در زماني حسابشان بدون 
هيچ توضيحي محدود ش��ده و اي��ن محدوديت تا 
زماني طوالني ادامه يافته چه قدر سخت خواهد بود. 
پيش از اين نيز مترو بانك به دليل تخلفات وام دهي 
با خطر جريمه توسط امريكا مواجه شده بود و اكنون 
منتظر تكميل تحقيقات است. اين بانك پس از متهم 
شدن به نقض تحريم هاي امريكا عليه ايران و كوبا در 
سال هاي 2017 تا 2019 در حال بازبيني سيستم 
خود است هر چند هنوز مشخص نيست كه پرونده 
اخير ايرانيان ساكن انگليس نيز مربوط به تحريم ها 
مي شود يا خير. سخنگوي مترو بانك در واكنش به 
طرح اين شكايت گفت: مترو بانك به وظايف خود 
همراستا با قوانين نظارتي انگليس براي اطمينان 
يافتن از يكپارچگي نظام مالي انگليس و محافظت 
از آن در برابر جرايم مالي به طور كامال جدي عمل 
مي كند. هرگونه محاكمه احتمالي در اواسط سال 

2021 برگزار خواهد شد.

ارايه خدمت بانك ها
در ايام شيوع ويروس كرونا

كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي طي 
نامه اي عملكرد بانك هاي خصوصي به مردم در 
ايام شيوع ويروس كرونا را گزارش داد.به گزارش 
ايِبنا، با شيوع ويروس كرونا، كارمندان و مجموعه 
بانك ها از جمله نيروهايي بودند كه در صف مقدم 
ارايه خدمت به مردم بودند، در همين راستا، كانون 
بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي طي نامه اي 
از عبور توام با س��المت از ويروس كرونا نوشت: 
دل نگران��ي مديران محترم در حفظ س��المت 
كاركنان و اضطراب هاي موجود در بين كاركنان 
فداكار دليل ديگري گرديده تا انجام كار در شعب 
بانك هاي تعدادي از شهرهاي پر خطر به صورت 
نوبتي ادامه داشته باشد. از جمله تعدادي از شعب 
در هر روز ب��ا 50٪ از كاركنان خود ارايه خدمت 
مي دهند و در روز بعد با 50٪ بعدي انجام وظيفه 
مي نمايند، قطعا مديران محترم دستورات الزم 
براي دوركاري بانوان��ي كه دوران بارآوري فرزند 
را مي گذرانند يا داراي فرزنداني كمتر از ده ساله 

مي باشند، تاكنون صادره فرموده اند.
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شاخص بورس تهران باز هم افت كرد
گروه بورس|

روز گذشته بازار سهام شاهد يك اتفاق تازه بود. در حالي 
كه انتظ��ار مي رفت در روزهاي پاياني س��ال ۹۸ عرضه 
اوليه س��هام شركت پتروش��يمي آريا ساسول به پديده 
آخر سال بدل شود، عدم عرضه سهام اين شركت سبب 
ش��د تا حمايت س��رمايه گذاران فعال در بازار سرمايه از 
وزارت بهداش��ت به منظور مقابله با ويروس جديد كرونا 
به پديده اي مهم تر از آنچه ياد ش��د بدل شود. در اين روز 
دو نماد »كرونا ۱« و »كرونا ۲« به منظور تحقق اين مهم 
در قالب تامين مالي جمعي براي اولين بار در تاريخ بازار 

سرمايه كشور در معرض عرضه و تقاضا قرار گرفتند.
بر اين اساس اين نخستين بار بود كه فعاالن بازار سرمايه 
مي توانس��تند در قالب ي��ك فرايند كاماًل ش��فاف و در 
چارچوب همكاري س��ازمان بورس و وزارت بهداشت به 
مشاركت در امري خيرخواهانه مبادرت ورزند. همين امر 
سبب شد تا در روز گذشته شاهد ثبت معامالتي به ارزش 
۹3۸ ميليون و ۸53 هزار تومان در نماد كرونا۱ باش��يم. 
ارزش معامالتي در نماد ياد شده به معناي آن است كه در 
روز گذشته ميزان وجوه جمع آوري شده براي اهداء كامل 
به وزارت بهداشت به منظور مقابله با بيماري كرونا بيش 
از ۹3۸ ميليون تومان بوده است.اين در حالي است كه در 
نماد »كورونا۲« كه به تامين مالي جمعي صرفًا از منبع 
اهداي سود اختصاص يافته است، ميزان كمك ها بيشتر 
ب��ود و دارايي به ارزش 3 ميلي��ارد و ۲۰۰ ميليون تومان 
براي مقابله با ويروس كووي��د۱۹ اختصاص يافت. الزم 
به ذكر است كه در اين شيوه سرمايه گذاران تنها از محل 
سود سرمايه گذاري وجوه پرداختي كه توسط »امين« 
سرمايه گذاري مي شود به اين طرح كمك مي كنند.بنابر 
آنچه كه مسووالن فرابورس اعالم كردند قرار است تامين 
مال��ي از اين طريق تا پايان فروردين ماه ادامه پيدا كند و 
زمينه الزم براي جمع آوري وجوه تمامي اشخاصي كه در 
نظر دارند با روش ياد شده به وزارت بهداشت براي تامين 
مالي ياد شده ياري رسانند، حتي بدون داشتن كد بورسي 

و از طريق اپليكيشن هاي موبايلي فراهم شود.
اما اگر از مسائل مربوط به اين اقدام نيكوكارانه كه هم گام 
مهمي در جهت افزايش شفافيت و هم آغاز تجربه اي تازه 
در قالب تامين مالي جمعي بود، بگذريم برآيند خريد و 
فروش ها در بازار سرمايه طي روز سه شنبه تفاوت چنداني 
با آنچه كه در روزهاي قبل شاهد بوديم نداشت. در اين روز 
پس از آنكه در روز دوشنبه شاهد سبز پوشي شاخص هاي 
بازار بوديم و بس��ياري از نمادها در بورس و فرابورس به 
موجب افزايش تقاضا با افزايش قيمت همراه شدند، بار 

ديگر مقابله عرضه و تقاضا به به نفع فروشندگان به اتمام 
رسيد و يك روز مانده به پايان معامالت بازار سرمايه در 
سال ۹۸ ش��اخص كل بورس تهران با افت 3 هزار و ۶53 
واحدي به كار خود پاي��ان داد.به موجب اين افت نماگر 
اصلي بازار سهام به س��طح 5۰۲هزار و ۴۲۶واحد رسيد 
كه حاكي از افت ۰.۷۲ درصدي نماگر ياد ش��ده طي روز 
سه ش��نبه بود. بر اين اساس چربش قدرت فروشندگان 
نسبت به خريداران سبب ش��د تا در روز گذشته شاهد 
كاهش ارزش بازار در بورس تهران به ميزان هزار و ۸3۴ 
هزار و ۶۷۷ ميليارد تومان باشيم. اين كاهش كه با نزول 
۸۸۲ واحدي ش��اخص كل هم وزن همراه بود و موجب 
رساندن شاخص يادشده به سطح ۱۷3 هزار و ۷۸5 واحد 
س��بب ش��د تا ارزش دالري بورس تهران طي اين روز با 
احتساب قيمت هر دالر امريكا در سطح ۱5 هزار و ۷5۰ 
تومان، تا ۱۱۶ ميليارد و چهارصد و هشتاد و هفت ميليون 
دالر سقوط كند. اين در حالي اس��ت كه ارزش بازار ياد 
شده در روزهاي اوج شاخص كل تا نزديكي ۱3۰ ميليارد 

دالر نيز افزايش يافته بود.الزم به ذكر اس��ت كه در پايان 
معامالت روز سه ش��نبه نماد هاي »پارس«، »وبملت« و 
»شبندر« بيش��ترين اثر منفي را بر شاخص كل بورس 
تهران داشتند اين در حالي است كه نمادهاي »اخابر«، 
»پاكشو« و »همراه« توانستند بيش از ساير نمادهاي سبز 
بيشترين روز بر شاخص ياد شده اثر بگذارند.در فرابورس 
نيز وضعيت معامالت ش��باهت زي��ادي به بورس تهران 
داشت به طوري كه افت نسبي قيمت در نمادهاي مورد 
معامله به كاهش 5۷ واحدي شاخص كل اين بازار انجاميد. 
بر اين اس��اس روز گذشته در حالي پايان يافت كه نماگر 
اصلي فرابورس در سطح ۶هزار و۴۹۱ واحد قرار داشت. در 
اين روز نمادهاي »زاگرس«، »ماديرا« و »ذوب« بيشترين 
اثر را بر افت نماگر يادشده داشتند. اين در حالي است كه در 
مقابل نمادهاي »دماوند«، »كگهر« و »شگويا« توانستند 
بيشترين تأثير مثبت را در دماسنج فرابورس بگذارند.در 
همين راستا يك كارشناس بازار سرمايه گفت: اكنون بازار 
سرمايه شرايط بهتري را پيدا كرده و به نظر مي رسد در 

دو روز پاياني سال شرايط باثبات  و متعادل تري را در بازار 
شاهد خواهيم بود.

به گزارش ايرنا، مهدي ساساني با اشاره به روند معامالت 
بازار در روزهاي پاياني سال اشاره كرد و افزود: معامالت 
بازار در چند روز گذش��ته شاهد اتفاقاتي بود كه باعث 
افزاي��ش عرضه در اين بازار ش��د اما هيچ ي��ك از اين 
عوامل منجر به توقف برآين��د ورود نقدينگي به بازار 

سرمايه نشد.
وي اظهار داشت: اگر روند نزولي چند روز اخير بازار سرمايه 
را كنار بگذاريم بايد گفت كه با توجه به اتفاقات رخ داده 
كماكان شاهد ورود نقدينگي به اين بازار هستيم. ساساني 
به عواملي كه در دو روز گذشته باعث افزايش عرضه در بازار 
شد اشاره كرد و افزود: تسويه بخشي از اعتبار كارگزاري ها، 
نخستين عامل افزايش تقاضا در بازار شد كه كارگزاري ها 
اين اقدام را به منظور كاهش ميزان بدهي خود در صورت 

مالي پايان سال انجام دادند.
اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: افرادي كه 

به دنبال دريافت پول نقد از بازار بودند فقط روز يكشنبه 
و دوشنبه فرصت فروش داشتند تا بتوانند وجه حاصل 
از فروش را تا قبل از پايان سال دريافت كنند كه اين امر 

زمينه افزايش تقاضا در بازار را فراهم كرد.
وي ابطال بخشي از صندوق هاي سرمايه گذاري را به عنوان 
ديگر عامل افزايش تقاضا و ريزش شاخص بورس دانست 
و افزود: در چند روز گذش��ته سهامداران اقدام به فروش 
يونيت هاي خود در صندوق هاي سرمايه گذاري كردند در 
اين زمينه فعاالن بازار براي پرداخت وجه نقد به مشتريان 
خود نياز به فروش سهام داشتند كه عمده فروش دو روز 
گذش��ته از طرف اين صندوق ها بود و تا حدودي از فشار 
فروش را در بازار افزايش داد.ساساني خاطرنشان كرد: در 
كنار اين مسائل اتفاقاتي در سطح كالن مانند افت قيمت 
جهاني نفت، فلزات و كاموديتي ها رخ داد كه باعث ايجاد 
هراس از آينده در بين س��رمايه گذاران و افزايش عرضه 

در بازار شد.
اين كارش��ناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: با توجه 
به اينكه بازار سرمايه ايران بازار كوچك تري نسبت به 
بازار جهاني است و حجم نقدينگي موجود در اين بازار 
قابل هدايت و كنترل است بنابراين اكنون بازار سرمايه 
شرايط بهتري را پيدا كرده و به نظر مي رسد در روز آينده 
شرايط باثبات  و متعادل تري را در بازار خواهيم داشت.

وي با بيان اينكه در چند روز پاياني س��ال برخي سهم ها 
منفي و برخي ديگر مثبت معامله خواهند ش��د، اظهار 
داشت: اينگونه نيست كه همه سهم ها يكدست منفي يا 
مثبت باشند، با همين رويكرد به پيشواز سال ٩٩ خواهيم 
رفت و بازار جايگاه خ��ود را در معامالت فروردين بعد از 
اص��الح ١٠ درصدي كه اين چند روز ش��اهد آن بوديم، 
پيدا خواهد كرد.ساساني خاطرنشان كرد: حجم بااليي از 
معامالت در بازار جنبه رواني دارد و بيشتر از آنكه مسائل 
منطقي بر روند بازار تاثيرگذار باشد اينگونه هيجانات و 

رفتارها مي تواند سمت و سوي سهم ها را تعيين كند.
اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: ديروز برخي 
از حقوقي ها و صندوق هايي كه در زمان منفي وارد بازار 
مي شوند و از بازار حمايت مي كنند وارد عمل شدند، صف 
فروش خيلي از نمادها را جمع آوري كردند كه اين اقدام 

باعث افزايش قيمت بسياري از سهم ها شد.
وي گف��ت: اين موضوع چش��م اندازي را ايج��اد كرد تا 
سهامداران در بازار روز گذشته با قوت قلب بيشتري وارد 
معامالت بازار شوند و با اشتياق بيشتري به صف خريد رو 
آورند كه به دنب��ال آن رقمي حدود ٥٧٠ ميليارد تومان 

نقدينگي جديد وارد بازار شد.

سرپرست مركز نظارت بر امنيت اطالعات بازارسرمايه با 
اعالم برنامه سازمان بورس براي حفظ امنيت ۹۰۰ سامانه 
بازار و ديگر اقدامات از احراز هويت چندعاملي در س��ال 
آينده خبر داد.به گزارش بورس پرس، حامد سنجري با 
اشاره به الزامات فني و مديريتي در حوزه امنيت سايبري 
و نقش مركز نظارت بر امنيت اطالعات بازار سرمايه )مكنا( 
اعالم كرد: از آنجا كه مجوز ايجاد سامانه در بازار، نيازمند 
تاييديه سازمان بورس بوده، اين مركز به منظور تسهيل در 
فرايند اخذ تاييديه امنيتي استارتاپ ها و شركت هاي فين 

تكي، خدمات مشاوره رايگان در خصوص نحوه پياده سازي 
الزامات امنيت اطالعات ارايه مي كند.مكنا، الزامات فني و 
مديريتي در حوزه امنيت سايبري را منطبق بر آخرين 
استانداردهاي روز دنيا و بر اساس نياز بازار سرمايه تدوين 
كرده و با بازرسي، مميزي و نظارت مستمرتوانسته حداقل  
الزامات اساسي را در كل زيرساخت هاي بازار سرمايه كه 
مشتمل بر بيش از ۹۰۰ س��امانه مرتبط با سامانه هاي 
معامالت بر خط كارگزاري ها و بيش از ۲۰۰ سامانه مرتبط 
با س��امانه هاي صدور و ابطال الكترونيكي صندوق هاي 

سرمايه گذاري است، پياده سازي كند. همچنين با كمك 
فعاالن فناوري اطالعات بازار س��رمايه نقش موثري در 
ارتقاء ارايه خدمات امن به س��رمايه گذاران داشته است.

سازمان بورس همواره به توسعه س��امانه هاي فناوري 
اطالعات بازار سرمايه توجه داشته و همكاري هاي الزم 
را با استارتاپ ها، فين تك ها و توسعه دهندگان خدمات 
فناوري محور بازار سرمايه را داشته است. نكته مهم، توجه 
ويژه به توسعه امن خدمات و لحاظ كردن الزامات امنيت 
سايبري است.برخي توسعه دهندگان و استارتاپ هاي 

خدمات جديد بدون توجه به رعايت الزامات امنيتي اقدام 
به توسعه سامانه ها و اپليكيشن هاي اين حوزه كرده اند كه 
در زمان درخواست مجوز با مشكل مواجه خواهند شد. 
البته برخي نيز بدون درخواست مجوز به عملياتي كردن 
خدمات اقدام كردند كه به عنوان متخلف شناسايي شده 
و اقدامات مقتضي حقوقي در اين خصوص انجام ش��ده 
است.رعايت الزامات امنيت اطالعات هم در وهله اول به 
نفع ارايه دهندگان خدمات است . هرچه خدمات امن تري 
به كاربران و سرمايه گذاران ارايه شود بر تعداد مشتريان و 
كاربران افزوده خواهد شد.سياست گذاري و تدوين سند 
كالن امنيت اطالعات بازار سرمايه، نظارت بر اجراي دقيق 
ابالغيات و الزامات امنيت در زيرس��اخت ها و سامانه ها 
و همچنين آموزش، فرهنگ س��ازي و آگاهي رساني در 
حوزه امنيت س��ايبري در س��طح بازار سرمايه از جمله 

ماموريت هاي كليدي اين مركز به شمار مي رود.راه اندازي 
س��امانه پايش و تحليل رخداده��اي امنيتي بالدرنگ 
در مركز عمليات امني��ت از جمله اقدامات كليدي اين 
مركز در س��ال ۹۸ ب��وده و به كمك اين س��امانه كليه 
رويدادهاي امنيت سايبري بازار سرمايه به طور مستمر 
و لحظه اي م��ورد پايش قرار مي گيرد و در صورت رويت 
موارد مشكوك، پيگيري هاي الزم انجام مي شود.يكي از 
مهم ترين برنامه هاي مركز در سال ۹۹ پياده سازي راهكار 
احراز هويت چندعاملي براي ورود به س��امانه هاي بازار 
سرمايه است كه كمك شاياني به حفظ امنيت اطالعات 
سرمايه گذاران خواهد كرد. از كليه مخاطبين بازار سرمايه 
درخواست مي شود هرگونه اتفاق مشكوك سايبري در 
اين سامانه ها را از طريق ايميل makna@seo.ir يا 

شماره تلفن ۸۴۰۸353۴ با اين مركز در ميان بگذارند.

اوراق گواهي نيك��وكاري در قالب دو نماد   »كرونا۱« و 
»كرون��ا۲« از طريق بازار فرابورس ايران روز گذش��ته 
منتشر شد، ارزش اسمي هر ورقه ۱۰ هزار ريال بوده و 
حداقل حمايت تامين كنندگان حقيقي و حقوقي يك 
ورقه اس��ت؛ يعني افراد مي توانند با خريد حداقل يك 
ورقه به ارزش ۱۰ هزار ري��ال در اين طرح نيكوكارانه 
مش��اركت كنند.به گزارش پايگاه خبري بازارسرمايه 
)سنا(، با مصوبه اخير هيات مديره سازمان بورس و اوراق 
بهادار به منظور مساعدت بازار سرمايه در زمينه تامين 
منابع جهت تشخيص، پيشگيري و جلوگيري از شيوع 
بيش��تر بيماري كرونا، وجوه جمع آوري شده از اوراق 
گواهي نيكوكاري در دو نم��اد »كرونا۱« و »كرونا۲« 
در اختيار وزارت بهداشت و درمان قرار مي گيرد.بازار 
سرمايه ضمن هماهنگي با وزارت بهداشت، پروژه تامين 

مالي جمعي خيرخواهانه براي  مقابله با ويروس كرونا 
را تعريف كرده تا با استفاده از اين بستر هرچه سريع تر، 
دغدغه ه��اي مال��ي پژوهش��گران و توليدكنندگان 
تجهيزات  پيشگيري و ش��يوع كرونا برطرف شود و از 
سوي ديگر تجهيزات دارويي و درماني با استفاده از تمام 
ظرفيت، توليد شوند تا در اختيار كادر  درماني و مردم 
قرار بگيرد.  به همين منظور با هدف همراهي بازار سرمايه در 
زمينه مقابله با ويروس كرونا، فرابورس ايران زمينه استفاده از 
ظرفيت  تامين مالي جمعي جهت انجام كمك خيرخواهانه 
در خصوص  وضعيت پيش آمده ناش��ي از ويروس كرونا را 
ايجاد كرده و به عنوان عامل تامين مالي جمعي براي تجهيز 
منابع در مقابله با اين بحران وارد عمل مي شود تا با استفاده  از 
دستورالعمل كراودفاندينگ به جمع آوري وجوه براي مقابله 

با اين ويروس اقدام كند.  

   جزييات مش�اركت در طرح نيكوكاري مقابله 
با كرونا

اوراق گواهي نيك��وكاري در قالب دو نماد   »كرونا۱« و 
»كرونا۲« از طريق بازار فرابورس ايران منتش��ر شده 
كه ارزش اس��مي هر ورقه ۱۰ هزار ريال بوده و حداقل 
حمايت تامين كنن��دگان حقيقي و حقوقي يك ورقه 
است؛ يعني افراد مي توانند با خريد حداقل يك ورقه به 
ارزش ۱۰ هزار ريال در اين طرح نيكوكارانه مشاركت 
كنند. زمان جمع آوري وجوه از روز گذشته آغاز شده و 
تا 3۱ فروردين ماه ۹۹ ادامه خواهد يافت. افراد حقيقي 
و حقوقي نيكوكار مي توانند كل مبلغي كه در نظر دارند 
را صرف ام��ر نيكوكارانه مقابله با كرون��ا كرده يا اصل 
مبلغ تامين شده خود را حفظ كرده و  منافع حاصل از 
سرمايه گذاري اين مبلغ را به طرح اعطا كنند.  با خريد 

اوراق گواهي نيك��وكاري در نماد كرونا۱، اصل و تمام 
منافع حاصل از مبالغ تامين شده در امور خيرخواهانه 
ذكرشده در فراخوان تامين مالي جمعي صرف مي شود 
و با خريد اين اوراق در نماد   كرونا ۲ اصل مبلغ تامين شده 
به تشخيص امين سرمايه گذاري شده و منافع حاصل 

از سرمايه گذاري در  اهداف نيكوكارانه به كار مي رود.
منابع جمع آوري شده در تامين مالي جمعي مقابله با كرونا 
به مواردي همچون تامين تجهيزات مصرفي پزشكي مانند 
ماسك و ساير  تجهيزات مربوط به پيشگيري و مهار بيماري، 
تامين تجهيزات بادوام آزمايشگاهي_پزشكي، فعاليت هاي 
مربوط به تحقيق و توليد واكس��ن  يا داروي بيماري كرونا 
و ... اختصاص داده خواهد ش��د.  افراد نيكوكاري كه تمايل 
به مش��اركت دارن��د، مي توانند از خدمات ش��ركت هاي 
كارگزاري استفاده كنند كه شبيه فرايند معامالت سهام 

و  اوراق خواهد بود و افرادي كه از سامانه هاي شركت هاي 
كارگزاري استفاده نمي كنند يا كد بورسي ندارند، مي توانند 
براي حمايت از طرح مقابله با كرونا،  از طريق سرويس ها و 
اپليكيشن هايي كه به زودي پس از فعال سازي اطالع رساني 
خواهد شد، اقدام كنند.  شايان ذكر است به منظور آگاهي 
س��رمايه گذاران، تمامي فعاليت ها در زم��ان جمع آوري 
وجوه از طريق سامانه هاي مورد تاييد اعم از كدال، سايت 
فرابورس  ايران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
افشا مي شود.  در خصوص كارمزد اوراق گواهي نيكوكاري 
نيز اعالم شده كه هيچ گونه هزينه اي بابت حمايت از اين 
طرح از تامين كنندگان دريافت نخواهد شد و كارمزد تمامي 
اركان اعم از سازمان بورس، عامل، متقاضي، امين، شركت 
سپرده گذاري مركزي، شركت مديريت فناوري بورس و 

كارگزاران، صفر است.
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بسته شدن پرونده عرضه هاي 
اوليه ۹۸ بدون »آريا«

با عدم اعالم زمان عرضه اوليه آريا ساسول، پرونده 
عرضه هاي اوليه ۹۸ بورس و فرابورس با ورود ۲۴ 
شركت بسته ش��د . به گزارش بورس پرس، بازار 
سهام سال ۹۸ را با ميانگين بازدهي بي نظير ۱۷۸ 
درصدي سرمايه گذاري، سود رويايي بيش از هزار 
درصدي برخي ش��ركت ها، ركورد شكني هاي 
سريالي چند متغير مهم، هجوم نقدينگي و اقشار 
مختلف مردم از كاس��ب، دانشجو، راننده گرفته 
تا دكتر، بنگاهدار و خانه دار، نگهبان و نويسنده 
و... سرخوش��ي س��هامداران و دولتمردان، ترمز 
كشيدن هاي مسووالن و صد البته دوران عجيب 
كرونايي به پايان مي رساند.براساس اين گزارش، 
ركود بازارهاي رقيب و تش��ويق به ورود به بازار 
سرمايه موجب شد تا بورس در عمر 5۲ سالگي به 
بهترين محل براي سرمايه گذاري تبديل شود و 
در اين ميان ورود شركت هاي جديد و عرضه هاي 
اوليه با تضمين سود حداقل ۲۰ تا بيش از ۲۰۰ و 
حتي بيشتر، نقش مهمي در جذب آحاد مختلف 
و ركورده��اي جديد حضور مردم در عرضه هاي 
اوليه داشت .اما با تصميم مسووالن سازمان بورس 
و تغيير ش��رايط دريافت كد معامالتي، حداكثر 
حضور مردم به تامين سرمايه ملت با يك ميليون 
و ۶۸۱ هزار و 5۲۸ خريدار ختم شد و در سه عرضه 
اوليه بعدي دوده فام، پتروش��يمي تندگويان و 
سيمان ساوه تكرار نشد.با اين حال، طبق اعالم 
مسووالن فرابورس قرار بود عرضه اوليه 5 درصد از 
سهام آريا ساسول در روزهاي پاياني سال در بازار 
دوم معامالت فرابورس انجام شود تا اين شركت 
۴5۸.3 ميلي��ارد توماني و وابس��ته به هلدينگ 
پتروشيمي خليج فارس هم به عنوان حسن خاتم 
ورود ش��ركت هاي جديد س��ال ۹۸ باشد ولي با 
عدم اعالم زمان عرضه اوليه آريا ساسول، پرونده 
عرضه هاي اوليه ۹۸ بورس و فرابورس با ورود ۲۴ 
شركت بسته شد .  به اين ترتيب، طي سال جاري 
سهام ۴3 شركت س��رمايه گذاري صدر تامين، 
كشت و صنعت شريف آباد، ژالتين كپسول، پلي 
پروپيلن جم، س��يمرغ، دارويي ره آورد تامين، 
پتروشيمي نوري، پخش هجرت، غلتك سازان 
سپاهان، جنرال مكانيك، نيلي صنعت كرمان، 
توسعه مولد نيروگاهي جهرم، فوالد سپيد فراب 
كوير، توزيع داروپخش، سرمايه گذاري آواي نوين، 
ذوب روي اصفهان، كلر پارس، توسعه مالي مهر 
آيندگان، پديده شيمي قرن، تامين سرمايه ملت، 
دوده فام و پتروشيمي تندگويان، سيمان ساوه و 
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر عرضه اوليه شدند .

درج ۳ نماد اسناد خزانه اسالمي 
در سامانه پس از معامالت

بر اس��اس اعالم شركت س��پرده گذاري مركزي، 
3 نماد اسناد خزانه اس��المي با ۷۰ ميليون اوراق 
قابل معامله از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي 
در س��امانه پس از معامالت درج شدند.به گزارش 
تسنيم، شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار 
و تسويه وجوه )س��مات( اعالم كرد: 3 نماد اسناد 
خزانه اس��المي با ۷۰ ميليون اوراق قابل معامله از 
سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي در سامانه پس از 
معامالت درج شدند.بر اساس اين گزارش، نمادهاي 
»ذاخزا۸۱۹«، »ذاخز۸۲۰« و »ذاخز۸۲۱« با ۷۰ 
ميليون اوراق از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي 
در س��امانه پس از معامالت درج شدند تا شرايط 
براي عرضه آنها در ش��ركت فرابورس ايران مهيا 
شود.اسناد خزانه اسالمي، اوراق بهادار با نامي است 
كه دولت به منظور تس��ويه بدهي هاي خود بابت 
طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با قيمت 
اسمي و سررس��يد معين به طلبكاران غيردولتي 
واگذار مي كند.اسناد خزانه توسط دولت به رقمي 
كمتر از قيمت اسمي به خريداران فروخته شده و 
از منابع مالي حاص��ل از فروش، بدهي هاي دولت 
پرداخت مي شود اما به دليل اشكاالت فقهي وارد 
بر اين روش، دولت جمهوري اس��المي ايران، اين 
اوراق را صادر و به شكل مستقيم به طلبكاران غير 
دولتي واگذار مي كند. دارنده اوراق درصورت نياز 
به وجه نقد، اين اوراق را در بازار ابزارهاي نوين مالي 
فرابورس ايران به فروش مي رساند.نخستين اسناد 
خزانه اس��المي در حجم ۴۰۰ هزار برگه مهرماه 
س��ال ۱3۹۴ در فرابورس عرضه ش��د كه شركت 
سپرده گذاري مس��ووليت صدور كد و تسويه اين 

اسناد را بر عهده داشت.

حاصل همراهي سازمان بورس 
با وزارت بهداشت

دس��تورالعمل جديد در خصوص درج و انتشار 
اوراق خيرخواهانه در س��ازمان بورس بررسي، 
اصالح و ابالغ شد. به گزارش سنا، معاون نظارت 
بر نهادهاي مالي سازمان بورس در خصوص درج 
نمادهاي نيكوكارانه در مقابله با بحران كرونا گفت: 
سازمان بورس به پيشنهاد فرابورس ايران، درج 
نمادهاي نيكوكاران��ه در خصوص ويروس كرونا 
را در ۶3۱ امين جلسه هيات مديره بررسي كرد. 
شايان ذكر است، تا پيش از اين تامين مالي هاي 
جمعي تنها براي مشاركت در سود وجود داشته 
و فعاليت هاي خيرخواهانه در اين خصوص ديده 
نشده بود؛ بنابراين براي انتشار اين اوراق الزم بود تا 
سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل مربوطه 
را اصالح و تصويب كن��د. اين عضو هيات مديره 
ضمن ابراز اميدواري در خصوص مشاركت فعاالن 
بازار در اين طرح اظهار كرد: هيات مديره سازمان از 
جهت همراهي با وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��كي و كمك به مقابله با ويروس كرونا اين 
تصميم را اتخاذ كرد و در اولويت كاري خود قرار 
داد. به اين ترتيب با ابالغ دستورالعمل جديد به 
فرابورس اعالم كرد تا به انتشار اين اوراق بپردازد.

عضوهياتمديرهكانونكارگزاران:يككارشناسبازارسرمايهمطرحكرد
بهترينراهبرايمشاركتدرحلبحرانويروسيورودنقدينگيبهجاماندهها

سرمايه در بازار سال آينده وارد سهم هايي خواهد شد 
كه رشد كمتري كرده باشند و به طور حتم سهم هايي 
كه از رشد چند برابري برخوردار بودند وارد فاز اصالح 

خواهند شد.
به گزارش ايرنا، اميرعلي اميرباقري، با بيان اينكه در 
روزهاي پاياني س��ال بايد چند نكته را در خصوص 
وضعيت بازار سرمايه مدنظر قرار گيرد، گفت: وضعيت 
كنوني بازار جهاني به عنوان مهم ترين مساله حاكم در 

بازار است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي گفت: كماكان ترس از ش��يوع وي��روس كرونا و 
نامعلوم بودن سرنوش��ت اين ماج��را بازارهاي مالي 
را تحت تاثير خود قرار داده اس��ت كه به تناسب اين 

موضوع بر روند بازار داخلي تاثيرگذار خواهد بود.
امير باقري اظهار داش��ت: بسياري از متغيرهايي كه 
تا چند وقت گذش��ته خالف جهت يكديگر حركت 
مي كردند اكنون همس��و با يكديگ��ر وارد فاز نزولي 
شدند، در حالي كه در گذشته و در زمان وجود ناامني 
در گس��تره جهاني، قيمت طال رش��د و قيمت باقي 
كاموديتي ه��ا وارد فاز اصالح مي ش��دند.وي اظهار 

داش��ت: زماني كه قيمت ها هم س��و با يكديگر وارد 
فاز نزولي مي ش��وند به معناي قوت گرفتن احتمال 
فاز ركود در بازار تلقي مي ش��ود.اين كارشناس بازار 
سرمايه خاطرنشان كرد: با توجه به چنين مساله اي 
اكنون همه بورس هاي جهان با ريزش مواجه شدند و 
صد در صد بازار ايران به لحاظ كاموديتي محور بودن 

تحت تاثير قرار خواهد گرفت.
وي گفت: براس��اس پيش بيني ه��اي صورت گرفته 
احتمال عرضه بي��ش از تقاضا در بازار وجود دارد اما 
انتظار ريزش سنگين قيمت ها براي بازار را در روزهاي 

آينده متصور نيستيم.
اميرباقري افزود: يكي از داليلي كه بازار روز گذشته با 
رشد مواجه شد اين بود كه بازار جهاني قبل از شروع 
معامالت با روند صعودي باز شد و كه در بازار داخلي 
ش��اهد باز پس گيري مقداري از ريزش هاي دو روز 

گذشته در بازار سرمايه بوديم.
اين كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: اين موضوع 
تاثير خود را در بازار روز گذشته گذاشت و باعث شد 
تا سرمايه گذاران هم سو با بازار جهاني دست به خريد 

بزنند و به سمت تقاضا پيش روند.وي بحث قيمت ارز 
را به عنوان ديگر عامل تاثيرگذار بر روند بازار سرمايه 
اعالم كرد و گفت: سرمايه گذاران با توجه به احتمال 
انتظار تورمي براي سال آينده، قيمت ارز را افزايشي 
پيش بيني كرده اند ك��ه اين موضوع بي تاثير بر روند 

بازار سرمايه نخواهد بود.
اميرباقري خاطرنش��ان كرد: به احتمال زياد در بازار 
سال آينده شاهد انتظار تورمي خواهيم بود كه با توجه 
به مالحظات موجود در بازار ارز و طال س��رمايه ها به 
سمت بازار سرمايه وارد خواهند شد تا بتوانند بخشي 

از انتظار تورمي را جبران كنند.
وي خاطرنشان كرد: انتظار مي رود در ميان مدت روند 
بازار همراه با ش��يب منطقي، به سمت صعود پيش 
رود اما به طور حتم راه صنايع از يكديگر جدا خواهد 
شد.اين كارشناس بازار سرمايه افزود: بازارهاي رقيب 
اكنون ت��وان رقابت با ب��ورس را ندارند و پيش بيني 
مي شود زماني كه بازار سرمايه از بعد قيمتي و زماني 
وارد فاز ركود و اصالحي شود سرمايه هاي در اختيار 
مردم به سمت سپرده هاي بانكي پيش خواهند رفت.

عليرضا تاج بر معتقد است كه تمركز در گردآوري وجوه 
براي سهيم شدن در كمك به برطرف شدن موضوع كرونا 
و مديريت صحيح و مطمئن آن، از مهم ترين ويژگي هاي 

انتشار اوراق )كرونا ۱( و )كرونا ۲( است.
به گ��زارش س��نا، در خص��وص انتش��ار اوراق گواهي 
نيكوكاري فرابورس در راستاي مقابله با كرونا اظهار كرد: 
بازارسرمايه خانواده اي چند ميليون نفري شامل اركان، 
متوليان و فعاالن اين بازار است كه همواره در خصوص 
حوادث غيرمترقبه و بحران هايي كه كشور درگير آن شده 
به مسووليت اجتماعي خود عمل كرده است؛ ازجمله در 
حوادثي مانند زلزله و س��يل همواره حضوري فعالي در 

اقدامات خير داشته است.
وي اضافه كرد: پيش از اي��ن صندوق هاي نيكوكاري با 
اهداف متفاوت خيريه در اين راس��تا وجود داشتند؛ در 
حال حاضر هم با توجه به شيوع ويروس »كرونا« در كشور 
نياز به اقدامات منسجم و متمركز احساس شد، در اين 
راستا شركت فرابورس ايران پيش قدم شده و با مشاركت 
وزارت بهداشت براي نخستين بار، اقدام به انتشار اوراقي 
با نمادهاي )كرونا ۱( و )كرونا ۲( در راستاي كمك به اين 

معضل كرده است.تاج بر، طراحي اين اوراق را با الگوبرداري 
از صندوق هاي نيكوكاري عنوان كرد و افزود: كل وجوه 
پذيره نويسي شده در اوراق )كرونا ۱( صرف اهدا و كمك 
به بهبود اين بيماري مي شود، اما اوراق )كرونا ۲( به اين 
شكل اس��ت كه منافع حاصل از وجوه جمع آوري شده، 

صرف كمك در درمان اين بيماري مي شود. 
اين كارش��ناس بازارس��رمايه در خصوص كارمزد اين 
اوراق تصريح كرد: تمامي كارمزدهاي اين اوراق، شامل 
كارمزد اركان، كارمزد كارگزاري و غيره آن صفر است و 
مشاركت كنندگان هيچ كارمزدي بابت اركان پرداخت 
نمي كند. ميزان مش��اركت افراد هم براي هر فرد داراي 
كد بورسي از ۱۰۰۰ تومان با سقف نامحدود براي هر دو 
نوع اوراق وجود دارد. وي ادامه داد: جمع آوري وجوه كه از 
روز گذشته ۲۷ اسفندماه ۹۸ آغاز شد و تا3۱ فروردين ماه 
۹۹ ادامه خواهد يافت و همانطور كه در باال اشاره شد، افراد 
حقيقي و حقوقي نيكوكار مي توانند كل مبلغي كه در نظر 
دارند را صرف امر نيكوكارانه مقابله با كرونا كرده يا اصل 
مبلغ تامين ش��ده خود را حفظ كرده و  منافع حاصل از 

سرمايه گذاري اين مبلغ را به طرح اعطا كنند.  

سرپرستمركزنظارتبرامنيتاطالعاتبازارسرمايهخبرداد

تامين امنيت سرمايه گذاران با احراز هويت چندعاملي
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سايه سياه بر وضعيت اقتصاد در سه ماه اول سال جديد

عرضه مرغ شب عيد با قيمت مصوب ستاد تنظيم بازار

يك كارشناس اقتصادي مطرح كرد

پساكرونا چالش اول سال 1399

 نيازي به عرضه مرغ منجمد نيست

شناخت ريشه ها و علل ايجاد تورم در ايران

كرونا مس��اله يك كش��ور و ي��ك اقتصاد نيس��ت ولي 
اقتصادهاي متفاوت براي اين مساله راهكارهاي مختلفي 
را در پيش گرفته اند. هرچند هنوز همه كشورها درگير 
كاهش ش��يوع هس��تند و محاس��به دقيقي از ميزان 
خسارت ها صورت نگرفته است ولي بسياري از هم اكنون 
به فكر برنامه هايي براي جبران زيان اقتصادي و جلوگيري 
از به ركود رفتن اقتصاد خود هستند. رييس اتاق ايران و 
چين مي گويد پيش بيني ها حاكي از كاهش دو درصدي 
رش��د اقتصادي چين در س��ال جاري اس��ت. به گفته 
حريري هر چند در ابت��دا برآوردها از باالتر بودن ميزان 
اين كاهش حكايت مي كرد، اما دولت اين كش��ور اعالم 
كرده كه با برنامه ريزي از كاهش بيشتر رشد اقتصادي 
جلوگيري مي كند. هر چند اين كاهش رشد در وضعيت 
اقتصادي چين در سال هاي گذشته كم سابقه بوده است. 
اما س��وال اين اس��ت كه ما براي جلوگيري از ركود چه 

برنامه اي داريم.

   اقتصادي با مشكل مزمن ركود
اقتصاد ايران حتي قبل از كرونا با مشكل ركود روبرو بود. اما 
كرونا وضعيت را بدتر كرده است. شيوع ويروس كرونا در 
اسفند ماه امسال توانسته تقاضاي اصناف مختلف را بين 
۳۵ تا ۱۰۰ درصد كاهش دهد. بر اساس گزارش دفتر امور 
اقتصادي و سياست هاي تجاري وزارت صنعت،  معدن و 
تجارت بخش خدمات گردشگري و باشگاه هاي ورزشي 
با كاهش صددرصدي درخواست ها، فعاليت شان به صفر 
رسيده است. فعاليت تاالرهاي پذيرايي، فست فودها و 
لبنيات فروش هاي سنتي نيز در پي شيوع ويروس كرونا 
۹۰ درصد كاهش داشته است. رستوران ها و چلوكبابي ها 
نيز به ترتيب با كاهش ۸۰ و ۷۵ درصدي مشتري مواجه 
شده اند. اين در حالي است كه رييس اتحاديه دارندگان 
رستوران و سلف سرويس حدود يك هفته بعد از شيوع 
وي��روس كرونا در اي��ران از كاهش ۳۰ ت��ا ۳۵ درصدي 
فروش رستوران ها خبر داده بود. اين ركود مي تواند باعث 
مش��كالت جدي در سه ماهه اول بهار ش��ود. آيا دولت 

برنامه اي براي حل اين مشكل دارد؟

  اقتصاد پيش از اين هم آسيب پذير بود
يك كارشناس اقتصادي با اشاره به شيوع ويروس كرونا 
در ايران و جهان گفت: اين روزها كشور با بحران بسيار 
جدي روبروست و اميدوارم با تدبير مسووالن ذي ربط و 
همت و همراهي مردم، از اين شرايط سخت با كمترين 
خس��ارت عبور كنيم.  اسماعيل افش��ار با بيان اينكه 
همه بخش هاي كشور بايد با الگوبرداري از پزشكان و 

پرستاران، با شناخت دقيق وظايف شان، در كنار هم براي 
حل اين بحران كه تمام زندگي مردم ايران را تحت الشعاع 
قرار داده، ت��الش كنند، اظهار ك��رد: ماه ها به صورت 
مستقيم و غيرمستقيم درگير كرونا و خسارت هايش 
خواهيم بود و درست اس��ت كه امروز تمام توجه ها به 
عب��ور از دوران پيك بيماري و كنترل ش��يوع ويروس 
كرونا معطوف شده است، اما قطعا يك مديريت جامع 
و همه جانبه نگر، بايد براي تمام ابعاد اين بحران راه حل 
پيش بيني كند تا با كمترين آس��يب از اين دوران گذر 
كنيم، چرا كه اقتصاد در دوران پساكرونا با بحران هاي 

جدي تري روبرو خواهد شد.
وي به بررس��ي ش��رايط بنگاه هاي اقتصادي پرداخت 
و گف��ت: بحران كرونا بع��د از گذر از دوران ش��يوعش، 
آس��يب هايش به بدنه اقتص��ادي را نماي��ان مي كند؛ 
اقتصادي كه بعد از خروج اياالت متحده امريكا از برجام و 
تحريم هاي نفتي، با فشارهاي بسياري دست و پنجه نرم 
 مي كرد و حاال بايد با ركود ناشي از كرونا هم مقابله كند.

اين كارشناس اقتصادي افزود: اگر قرار گرفتن در ليست 

سياه FATA و پيش بيني كسري بودجه ۱۳۹۹ هم مورد 
توجه قرار دهيم، روزهاي سخت آينده قابل شبيه سازي 
اس��ت، اما با يك مديري��ت جامع و اثرگ��ذار، مي توان 
سياست هاي صحيحي را براي دوران پساكرونا اتخاذ كرد 

تا از تهديدها، فرصت ساخت.
افشار در ادامه با اشاره به ضرورت توجه بيشتر به كسب 
و كارهاي پلتفرمي و خروج از كس��ب وكارهاي سنتي، 
خاطرنشان كرد: در اين ميان بنگاه هاي اقتصادي كوچك 
و متوس��ط كه حدود ۴۰ درصد توليد ناخالص كشور را 
هم در اختيار دارند، در صف اول فشار اقتصادي ناشي از 
كرونا قرار گرفته اند و ممكن است حتي با ورشكستگي و 

تعطيلي روبرو شوند.

  دومينويي كه به بنگاه هاي بزرگ مي رسد
افش��ار ادامه داد: البته توجه ش��ود كه بحران اقتصادي 
پس��اكرونا فقط به بنگاه هاي كوچك و متوس��ط ختم 
نمي شود، بلكه اين بحران مانند دومينو به سطح بنگاه هاي 
بزرگ اقتصادي، ش��ركت هاي پيشرو در عرصه تجارت 

بين المللي و ساختارهاي اقتصاد كالن و باال دستي نظير 
نظام بانكي و مالي كشور منتقل خواهد شد.

اين عضو اتاق بازرگاني گفت: همه اين ش��رايط، اتخاذ 
سياست هاي حمايتي از سوي دستگاه هاي حاكميتي را 
ضروري مي كند تا با تدوين بسته هاي قانوني و مالي، از 
زمين گير شدن بنگاه هاي اقتصادي جلوگيري شود، اين 
بسته حمايتي بايد در شوراي هماهنگي اقتصادي سران 
سه قوه به تصويب برس��د تا تمام دستگاه ها با سرعت، 

عملياتي كنند.
افش��ار توجه به تحقق درآمدهاي بودجه ۱۳۹۹ را يكي 
ديگر از موضوعات مهمي دانست كه بايد براي آن تدبير 
شود و تصريح كرد: بودجه ۱۳۹۹ از اين جهت مهم است 
كه از يك س��و كمترين وابس��تگي به نفت را نسبت به 
سال هاي قبل دارد و از سوي ديگر براي تحقق بودجه اي، 
نگاه ويژه اي به درآمدهاي مالياتي شده و اينجاست كه 
با توجه به رك��ود قابل پيش بيني براي اقتصاد كش��ور 
در س��ال ۱۳۹۹، سياس��ت هاي جايگزين و عملياتي با 
كمترين اثر تورمي بايد تدوين شده و چه بسا بايد اصالح 

 بودج��ه اي در دس��تور كار دولت و مجلس ق��رار گيرد.
وي اضافه كرد: س��هم مالي��ات در بودجه ۹۹ حدود ۱۳ 
درصد افزايش يافته، ولي بايد امروز تصميم گيري كرد 
كه با چه مكانيزمي مي توان اين سهم از بودجه را محقق 
كرد؛ سهمي كه متاثر از بحران هاي كرونايي بر اقتصاد 

كشور خواهد بود.
اي��ن كارش��ناس اقتص��ادي در ادامه به معض��ل زيان 
ش��ركت هاي دولتي و ضرورت اصالح اين س��اختار به 
خصوص در ش��رايط خاص اقتصادي پرداخت و گفت: 
طبق آمار رسمي به طور نمونه در سال ۱۳۹۶ در حالي 
كه پيش بيني شده بود تنها ۱۰ شركت زيان ده با ۴۵۰۰ 
ميليارد تومان زيان وجود داشته باشد، اما در عمل به ۹۶ 
ش��ركت زيان ده با ۵۰ هزار ميليارد تومان زيان بر دوش 

اقتصاد ايران رسيديم.
افشار با بيان اينكه پيش بيني شده در سال ۱۳۹۹ شاهد 
۱۰۶ شركت دولتي زيان ده باشيم، اظهار كرد: در عين 
حال ديوان محاسبات پيش بيني كرده از مجموع ۳۸۱ 
شركت، بيش از ۲۰۰ شركت دولتي زيان ده باشند و اين 
ارقام تا قبل از بحران كرونا بوده و قطعا ش��اهد ش��رايط 
حادتري خواهيم بود، بنابراين با توجه به شرايط اقتصادي 
كشور و به خصوص حمله كرونا به اقتصاد، جراحي بزرگ 
در ساختار مديريتي شركت هاي دولتي، بيش از گذشته 
ضرورت مي يابد و چه بسا اين شرايط، بتواند زمينه را براي 
يك تصميم گيري جس��ورانه بر مبناي كار كارشناسي 
همه جانبه، به منظور عبور از اين پيچ تاريخي فراهم كند.

وي در ادامه با اش��اره به بحران اقتصادي ناشي از كرونا 
در دنيا ني��ز، تصريح كرد: كرونا اقتص��اد جهان را هم با 
بحران روبرو كرده، به نحوي كه پيش بيني مي شود رشد 
اقتصادي جهان هم از ۳ به ۲.۵ درصد كاهش پيدا كند؛ 
در واقع اين همان مقداري است كه صندوق بين المللي 
پول آن را مساوي با ركود جهاني پيش بيني كرده است.

اين كارش��ناس اقتص��ادي افزود: ضم��ن اينكه برخي 
سازمان هاي اقتصادي بين المللي هم بحران اقتصادي 
ناش��ي از كرونا را با بحران ۲۰۰۹ اروپا مقايسه و چه بسا 
بدتر از آن مي دانند كه همه اين اطالعات و پيش بيني ها 
حكايت گر اين است كه كرونا اقتصاد دنيا را هم به شدت 

گرفتار كرده است.
افشار به ضرر چندصد ميليارد دالري چين و كاهش ۴۰۰ 
ميليارد دالري ارزش بورس شانگهاي اشاره كرد و گفت: 
در حالي كه رش��د اقتصادي چين، بيش از شش درصد 
براي سال ۲۰۲۰ برآورد شده بود، اكنون حداقل به پنج 
درصد كاهش پيدا كرده است؛ اقتصادي كه بيش از ۱۵ 

درصد اقتصاد جهان را در اختيار دارد.

طبق روال همه س��اله از اواسط اسفند تقاضا براي خريد 
مرغ شب عيد آغاز مي شود كه امسال مسائل و موضوعات 
مختل��ف همچون گس��ترش وي��روس كرون��ا و ازدياد 
جوجه ريزي بر كش��ش بازار مرغ براي خريد تاثير س��و 
گذاشته است. بسياري از مسووالن بر اين باورند كه امسال 
با گسترش ويروس كرونا و لغو سفر و ديد بازديدها كشش 
چنداني براي خريد مرغ در بازار وجود ندارد كه اين امر در 
كنار افزايش ۱۵ تا ۲۰ درصدي توليد و عرضه مرغ منجمد 
گرفتاري هاي متعددي را براي توليدكنندگان ايجاد كرده 
است. آمارها حاكي از آن است كه طي چند ماه اخير به رغم 
افزايش هزينه هاي توليد، مرغداران در فروش هر كيلو مرغ 
به طور متوسط يك هزار تا يك هزار و ۵۰۰ تومان متضرر 
شدند كه با احتساب توليد ماهانه زيان هنگفتي گريبان 
گير آنها شده است كه توقف عرضه مرغ منجمد و اتخاذ 
تمهيدات الزم براي خريد مرغ مازاد مي تواند تا حدودي 

راهگشاي مشكل فعلي مرغداران باشد.
حال به س��راغ مس��ووالن ذي ربط مي رويم تا از آخرين 
وضعيت بازار مرغ در روزهاي پاياني سال و عوامل دخيل 

در زيان مرغداران با خبر شويم: 

  زي�ان ي�ك ه�زار و ۵۰۰ ميلي�ارد تومان�ي 
مرغداران در ۵ ماه اخير

برومند چهار آيين كارشناس صنعت طيور با اشاره به اينكه 
مازاد توليد مرغ دردسرساز ش��د، اظهار كرد: بنابر پيش 
بيني هاي قبلي، مرغداران به س��بب مازاد ۸۰ هزار تني 
توليد مرغ همچنان در حاش��يه زيان هستند . وي افزود: 
طي پنج ماه اخير مرغ��داران از ناحيه توليد يك ميليون 

تن رقمي حدود يك ه��زار و ۵۰۰ ميليارد تومان متضرر 
شدند. چهارآيين ادامه داد: به رغم پيش بيني هاي قبلي 
مبني بر مازاد توليد و استمرار زيان مرغداران، اما همچنان 
بر طبل جوجه ريزي كوبيدند كه اين امر توليدكنندگان را 
متحمل زيان كرده است. كارشناس صنعت طيور درباره 
تاثير شيوع ويروس كرونا بر بازار مرغ بيان كرد: اگرچه با 
گسترش ويروس كرونا به طور مقطعي خانوارها مقداري 
خريد خود را به سبب رفت و آمد كمتر به بازار خريد افزايش 
دادند، اما مرغداران به سبب مازاد توليد همچنان در حاشيه 
زيان هس��تند .  عضو هيات مديره سابق كانون سراسري 
مرغداران گوشتي در پايان با انتقاد از صدور مجوز بي رويه 
جوجه ريزي تصريح كرد: عامل اصلي گرفتاري مرغداران 
اتحاديه مرغداران گوش��تي اس��ت چرا كه به جاي عمل 
كردن ب��ه وظيفه اصلي خود و مديري��ت توليد به صدور 
مجوز بي رويه جوجه ري��زي به منظور تامين هزينه هاي 
خ��ود پرداخته و كار اصلي خود را رها كرده اس��ت كه در 
نهايت همين امر موجب ش��ده مرغداران از ناحيه مازاد 

توليد گرفتار شوند.

  سرانه مصرف مرغ مجدد كاهش يافت
حبيب اس��داله نژاد نايب رييس كان��ون انجمن صنفي 
مرغداران گوشتي درباره آينده بازار مرغ شب عيد اظهار 
كرد: با گسترش ويروس كرونا و كاهش قدرت خريد خانوار 
ناشي از تعطيلي كسب و كار پيش بيني مي شود كه قيمت 
مرغ در حد نرخ مصوب باقي بمان��د. وي افزود: علي رغم 
افزايش ۱۵ درصدي قيمت تمام ش��ده توليد، فروش با 
نرخ هاي فعلي بيانگر زيان حداقل يك هزار و ۵۰۰ توماني 

مرغداران است. اسداله نژاد با اشاره به اينكه توليد مرغ طي 
ماه هاي بهمن و اسفند نسبت به ديگر ماه هاي سال ۱۵ تا 
۲۰ درصد رشد داشته است، بيان كرد: هم اكنون نمي توان 
درصدي دقيقي از مازاد توليد اعالم كرد چرا كه اين ميزان 
به كشش بازار براي خريد مرغ بستگي دارد. نايب رييس 
كانون انجمن صنفي مرغداران گوشتي ادامه داد: با توجه به 
افزايش قيمت گوشت قرمز، سرانه مصرف مرغ طي ماه هاي 
اخير به سبب داشتن توجيه اقتصادي از ۲۳ كيلو به ۲۷ 
كيلو افزايش يافت كه به سبب شيوع ويروس كرونا و كاهش 
قدرت خريد خانوار، سرانه مصرف كاهش يافته است. به 
گفته وي، با وجود انباشت مرغ و كاهش قدرت خريد خانوار 
ناشي از شيوع بيماري كرونا پيش بيني مي شود كه قيمت 
مرغ در مح��دوده ۱۳ هزار تومان باقي بماند. نايب رييس 
كانون انجمن صنفي مرغداران گوشتي با تاكيد بر توقف 
عرضه مرغ منجمد در بازار بيان كرد: با توجه به مازاد ۱۵ 
تا ۲۰ درصدي توليد داخل و كاهش قدرت خريد خانوار 
انتظار مي رود كه پشتيباني امور دام ضمن توقف عرضه مرغ 
منجمد، تمهيدات الزم را براي خريد مرغ مازاد بينديشد 
چرا كه قيمت فعلي مرغ در بازار از نرخ تمام ش��ده توليد 
كمتر است. اس��داله نژاد قيمت واقعي هر كيلو مرغ زنده 
را ۱۰ هزار تومان و مرغ گرم ۱۴ ه��زار تا ۱۴ هزار و ۵۰۰ 
تومان اعالم كرد و گفت: اين در حالي است كه هم اكنون هر 
كيلو مرغ گرم با نرخ كمتر از ۱۳ هزار تومان در بازار عرضه 
مي شود. نايب رييس كانون صنفي مرغداران گوشتي با 
اشاره به اينكه صنعت مرغداري در معرض خطر است، بيان 
كرد: در شرايط فعلي عرضه مرغ منجمد عالوه بر كاهش 
ذخاير استراتژيك به صنعت مرغداري ضربه مهلكي وارد 

مي كند، به همين خاطر تقاضا داريم تا زمانيكه قيمت مرغ 
گرم برابر با نرخ مصوب است، پشتيباني امور دام مبادرت 

به توزيع مرغ منجمد نكند.

  نيازي به عرضه مرغ منجمد نيست
عظيم حجت عضو هيات مديره اتحاديه مرغداران گوشتي 
با اشاره به اينكه بازار مرغ شب عيد تعريفي ندارد، اظهار 
كرد: با گسترش ويروس كرونا و لغو سفرها و ديد بازديدها 

كشش چنداني براي خريد مرغ در بازار وجود ندارد.
وي با اشاره به اينكه حجم توليد مرغ نسبت به دوره مشابه 
سال قبل افزايش يافته است، افزود: امسال شيوع بيماري 
كرونا از يك س��و و عرضه مرغ منجمد از س��وي ديگر بر 
ميزان مصرف اثر منفي گذاشته كه اين امر بر زيان انباشت 
مرغداران دامن زده اس��ت. حجت متوسط توليد ماهانه 
مرغ را ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تن اعالم كرد و گفت: طي ۲ ماه 
اخير مرغداران در فروش هر كيلو مرغ به طور متوسط يك 

هزار تومان زيان كردند كه احتس��اب آن در توليد ماهانه 
رقم چشمگيري است. عضو هيات مديره اتحاديه مرغداران 
گوشتي قيمت واقعي هر كيلو مرغ زنده را ۹ هزار و ۵۰۰ 
تومان و مرغ گرم ۱۴ هزار تا ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان اعالم 
كرد و گفت: با توجه به ف��روش مرغ كمتر از قيمت تمام 
شده توليد انتظار مي رود كه شركت پشتيباني ذخاير خود 
را مديريت كند تا از اين حيث مرغداران دچار زيان نشوند.

حجت با اش��اره به اينكه پيك خري��د كاالهاي مصرفي 
از دهم اسفند آغاز مي ش��ود، بيان كرد: امسال نسبت به 
سال قبل تقاضا در بازار ضعيف تر است و قيمت فعلي مرغ 
مصداق همين موضوع است كه از پشتيباني امور دام انتظار 
مي رود عرضه مرغ منجمد را متوقف كند تا بازار به شرايط 
عادي بازگردد. وي درباره آينده بازار مرغ بيان كرد: با 
گسترش ويروس كرونا و شرايط فعلي عرضه در برابر 
تقاضا پيش بيني مي شود كه قيمت مرغ در دامنه ۱۳ 

هزار تومان باقي بماند.

علي سعدوندي كارشناس اقتصادي عنوان كرد: چشم انداز 
تورم براي سال آينده روشن نيست نه اينكه وضعيت بدتر 
از امسال باشد بلكه احتمال زياد همين وضعيت تورمي را 
ادامه خواهيم داد و اين جاي تاس��ف است زيرا مثل ساير 
كشورهاي جهان از قبيل عراق و افغانستان ما هم مي توانيم 
تورم را كنترل كنيم منتها به شرط اينكه علل وجودي تورم 
را به درستي بشناسيم، پس از آن است كه مي توانيم به سمت 

مداوا حركت كنيم.
اين كارشناس اقتصادي الزمه حل معضل تورم در اقتصاد 
ايران را شناخت ريشه ها و علل وجودي آن دانست و گفت: 
اگر بيماري و علت بروز آن به درستي شناخته نشود، طبيعتا 
درمان هم به درس��تي انجام نخواهد شد. در طي ۵۰ سال 
گذشته در كش��ور ما تعداد زيادي از افراد بوده اند كه ادعا 
كرده اند با تورم آشنايي دارند و مي توانند اين معضل را در 
اقتصاد ايران درمان كنند ولي در عمل ديده ايم كه هيچ كدام 
موفق نبوده اند. دليلش هم اين است كه آنها نمي دانستند 

تورم از كجا و چگونه به وجود مي آيد.

وي با اشاره به تعريف درست تورم افزود: تورم رشد سطح 
عمومي قيمت هاست نه سطح نسبي قيمت ها. يعني اگر 
سطح نسبي قيمت ها تغيير كند تاثيرچنداني بر تورم ندارد 
اما مي تواند تاثير محدود مثبت يا منفي داشته باشد، برخي 
اوقات باتوجه به شرايط تاثير مثبت است مثال در زمان هايي 
كه نرخ قيمت حامل هاي انرژي افزايش پيدا كرده بود، نرخ 
تورم بصورت محدود افزاي��ش پيدا مي كرد. اين بار به نظر 
مي رسد تاثير افزايش قيمت بنزين در آبان ماه ۹۸ نه تنها 
مثبت نبوده بلكه حتي نرخ تورم را كاهش هم داده است. 
البته اين به معني كاهش قيمت ها نيست بلكه رشد افزايش 
قيمت كند شده است. اينكه نرخ بنزين افزايش يافته قطعا به 
باال رفتن انتظارات تورمي منجر مي شود و هزينه هاي حمل 
و نقل نيز افزايش يافته اما بر خالف انتظار، اثر افزاينده بر تورم 

و سطح عمومي قيمت ها نداشته است.
وي در ادام��ه افزود: علم اقتصاد در بس��ياري از مواقع ضد 
ش��هودي اس��ت يعني فردي كه با اين علم آش��نا نيست 
برداشت هايي از اقتصاد در ذهنش دارد كه با واقعيت هاي 

اقتصادي همخوان نيس��ت. مثال تصور مي كند با افزايش 
قيمت هاي نسبي مثل نرخ حامل هاي انرژي نرخ تورم هم 
شديدا افزايشي خواهد بود كه چنين نيست. چون مسير هاي 
ايجاد تورم در سال آينده مثل سال هاي گذشته ادامه پيدا 
خواهد كرد بنابراين نرخ تورم هم در سطح امسال يا سال 
گذش��ته خواهد بود و انتظار كاهش شديد تورم را در سال 

آينده نداشته باشيم.
سعدوندي با اشاره به مس��ير خلق تورم در اقتصاد، عنوان 
كرد: اما س��وال اصلي اين اس��ت كه تورم از كجا به وجود 
مي آيد. »تورم يك پديده پولي اس��ت« از نقدينگي مازاد 
در جامعه تورم خلق مي شود اين نقدينگي توسط سيستم 
بانك هاي تجاري شكل مي گيرد بنابراين براي كنترل تورم 
بايد به بانك هاي تجاري بپردازيم. هر نوع تسهيالت يا سود 
سپرده كه بانك هاي تجاري پرداخت مي كنند يك نوع خلق 
نقدينگي و در نتيجه تورم و هرنوع بازپرداخت تسهيالت كه 

صورت مي پذيرد يك نوع حذف نقدينگي از جامعه است.
سعدوندي با تاكيد بر ايجاد تعادل در سيستم بانكي به عنوان 

يكي از راه هاي كنترل تورم، گفت: پس اگر سيستم بانكي 
متعادل باشد مانند ساير كشورهاي جهان از قبيل ژاپن و 
سويس تورمي هم نخواهيم داشت. در سيستم بانكي متداول 
در جهان مقداري تس��هيالت اعطا و مقداري هم دريافت 
مي ش��ود و اين پرداخت و بازپرداخ��ت در يك تعادل قرار 

مي گيرند، بنابراين تورمي هم به وجود نمي آيد.
وي با اشاره به كسري بودجه دولت، گفت: در كشور ما دولت 
كسري بودجه دارد و اگر اين كسري بودجه را از طريق اوراق 
تامين مي كرد ما تا اين حد درگير تورم نمي شديم؛ همانطور 
كه خيلي ديگر از دولت هاي جهان هم كسري بودجه دارند 
و در عين حال تورمي ندارند ولي در كشور ما اين كسري از 
محل نظام بانكي تامين مي ش��ود يا اينكه از بانك مركزي 
بصورت مستقيم يا غير مستقيم استقراض مي شود كه اين 

كار باعث افزايش پايه پولي شده و تورم زاست.
سعدوندي با اشاره به راهكارهاي بودجه ضدتورمي گفت: 
كسري بودجه از دو مسير مي تواند حتي ضد تورمي عمل 
كند. يكم اينكه از محل اوراق تامين شود و بخشي از نقدينگي 

جامعه را جمع آوري كند و نرخ سود افزايش يابد. دوم اگر 
مصارف دولت به بخش هاي مولد اقتصادي به ويژه بودجه 
عمراني هدايت شود اين هم مي تواند ضد تورمي باشد، تورم 
به دليل فزوني رشد نقدينگي نسبت به رشد اقتصادي به 
وجود مي آيد. پس براي كنترل تورم يا بايد رشد پول را كنترل 

كنيم يا رشد اقتصادي را افزايش دهيم.
اگر سياست هايي كه در دنيا براي كنترل تورم اجرا شده 
در ايران هم اجرايي شوند پايان سال ۹۹ نرخ تورم نقطه 
به نقطه به حدود ۲۰ درصد، در س��ال ۱۴۰۰ به حدود 
۱۳ درصد و در ادامه همان روند براي سال ۱۴۰۱ به زير 
۱۰ درصد كاهش خواهد يافت، بايد در نظر داشته باشيم 
تورم يك بيماري عالج پذير است در كشور ما چون هم 
در سطح جامعه و هم در سطح دولت براي علم و تجربه 
بشري شانيتي قائل نيستيم همين روند فعلي ادامه پيدا 
خواهد ك��رد و نبايد انتظار تورم زير ۲۰ درصدي براي 
سال هاي آينده داشته باشيم و احتماال تورم سال ۱۳۹۹ 

بين ۳۰ تا ۴۰ درصد خواهد شد.
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ماليات بر ارزش افزوده صادرات 
را علي الحساب برگردانيد

محمد الهوتي با ارسال اين نامه به محمد نهاونديان، 
معاون اقتصادي رييس جمهور و دبير شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي سران قوا، پيشنهاداتي را جهت 
حمايت از حوزه صادرات غيرنفتي ارايه داد. رييس 
كنفدراسيون صادرات ايران در اين نامه پيشنهاد كرد 
تا به دنبال آسيب هاي اقتصادي ناشي از شيوع كرونا 
و توقف صادرات در برخي از مرزها، حداقل بخشي از 
ماليات بر ارزش افزوده س��ال ۹۸ صادركنندگان به 
صورت علي الحساب بازگشت داده شود. در بخشي 
از اين نامه كه از س��وي روابط عمومي كنفدراسيون 
صادرات ايران منتش��ر شده آمده اس��ت: گره زدن 
استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادرات به رفع تعهد 
ارزي در قانون بودجه س��ال ۹۸ كل كشور مي باشد 
كه منع قانوني را پيش روي س��ازمان امور مالياتي و 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران براي همراهي 
با صادركنندگان در اس��ترداد منابع پرداختي بابت 
ماليات بر ارزش افزوده قرار داده است؛ لذا نظر به امكان 
گره گشايي در اين حوزه تنها با مصوبه شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي، لذا خواهشمند است پيشنهاد 
مذكور بمنظور حمايت از جامع��ه صادركنندگان 
كش��ور در ش��رايط كنوني به فوريت در دستور كار 
جلسات اين شورا قرار گرفته تا با استفاده از منابع بلوكه 
شده خود صادركنندگان و بدون بار مالي بر دولت از 
صادركنندگان حمايت شود و راه را براي ادامه مسير 

توليد به منظور صادرات، هموار نمايد.

محروم ماندن صنعت فرش 
از بسته حمايتي دولت

مديرعام��ل اتحادي��ه سراس��ري تعاوني ه��اي 
توليد كنندگان فرش دس��تباف با اش��اره به اينكه 
بخش تعاون و هنر صنعت فرش دس��تباف از بسته 
حمايتي محروم مانده اس��ت گف��ت: جامعه چند 
ميليون نفري حوزه اشتغال و توليد فرش دستباف از 
دولت انتظار دارند در بحران ها كمك آنها باشد. عبداله 
بهرامي، مديرعامل اتحاديه سراس��ري تعاوني هاي 
توليد كنندگان فرش دس��تباف شهري و عشايري 
ايران در گفت وگو با خبرگزاري تس��نيم، بااشاره به 
اينكه بخش تعاون و هنر صنعت فرش دس��تباف از 
بسته حمايتي محروم مانده است گفت: با توجه به 
شرايط ناشي از شيوع ويروس كرونا كه به طور بسيار 
محسوسي بركسب و كارها اثر نامطلوب گذاشت و از 
جمله شاغلين و دست اندر كاران هنر صنعت فرش 
دستباف شامل قاليبافان روز مزد، فروشندگان فرش 
و مواد اوليه، صادر كنندگان و ساير حرف كه به طور 
مستقيم عماًل بي كار شده و دچار ضرر و زيان فراوان 
گشته اند. متأسفانه اين بار هم اين هنر صنعت ملي از 
 بسته هاي حمايتي هاي مصوب دولت محروم ماند . 
وي ادام��ه داد: صنعت فرش كه عام��ل ارتزاق چند 
ميليون نفر اس��ت با بي مهري فراوان از جمله عدم 
تأمين بودجه بيمه قالي بافان، عدم اعطاي تسهيالت 
كم بهره و ارزان قيمت، عدم معافيت مالياتي، تعهد و 
پيمان سپاري ارزي و... تحريم دولت امريكا روبرو است.

 رشدتوليد ضدعفوني كننده ها
  با خط توليد جديد

عل��ي نقيب، عضو هي��ات نمايندگان ات��اق تهران 
و ريي��س هيات مديره ش��ركت بهداش��تي دكتر 
عبيدي، كه پيش��تر از حل سريع مس��اله كمبود 
مواد ضدعفوني كننده گفته بود، عنوان كرد كه اين 
محصوالت در خط توليد شركت هاي بهداشتي قرار 
گرفته و به بازار عرضه ش��ده است. با شيوع ويروس 
كرونا و افزايش جهش��ي تقاضا ب��راي محصوالت 
ضدعفوني كننده، قيمت اين محص��والت در بازار 
افزايش يافت و كمبود برخي محصوالت نيز به شدت 
احساس شد، مساله اي كه باعث شد تا فعاالن بخش 
خصوصي و بنگاه هاي توليدي به سرعت براي تامين 
نياز بازار در اين موقعيت حس��اس و براي صيانت از 
س��المت جامعه وارد عمل شوند. علي نقيب، عضو 
هيات نمايندگان اتاق تهران كه از فعاالن حوزه توليد 
مواد بهداشتي و رييس هيات مديره شركت عبيدي 
اس��ت در همان ابتدا تاكيد كرد كه ظرف مدت دو 
هفته، با تغيير استراتژي توليدكنندگان و افزايش 
توليد، اين كمبود در بازار برطرف مي شود، مساله اي 
كه به نظر مي رس��د به واقعيت تبديل شده و اكنون 
در اغلب فروشگاه ها مواد ضدعفوني كننده سطوح و 

دست يافت مي شود.
نقي��ب در گفت وگو با روابط عموم��ي اتاق تهران با 
اشاره به توليد انبوه مواد ضدعفوني كننده سطوح در 
شركت بهداشتي دكتر عبيدي، خبر داد كه خط توليد 
محلول ضدعفوني كننده دست نيز در اين شركت 
راه اندازي شده است. او افزود: اين محلول، بر مبناي 
استانداردهاي اعالم ش��ده از سوي سازمان جهاني 
بهداش��ت )WHO( و برخي مقاالت منتشر شده 
توسط نشريات معتبر بين المللي، فرموله شده است. 
عضو هيات نماين��دگان اتاق تهران با توضيح اينكه 
اين محلول ضدعفوني كننده دس��ت، عالوه بر دارا 
بودن تركيِب اتان��ول ۷۰ درصد، از ديگر مواد موثره 
آنتي ميكروبيال تش��كيل شده اس��ت، افزود: اين 
محلول با تركيبات��ي كه در آن به كار رفته اس��ت، 
ع��الوه بر ويروس كرونا، تواناي��ي از بين بردن ديگر 
ميكرو ارگانيسم هاي بيماري زا و پاتوژن هاي موجود 
در مراكز درماني نظيِر انواع باكت��ري ، قارچ و ديگر 
ويروس ها را نيز دارد. علي نقيب در ادامه، به افزودن 
تركيبات جديدي براي به حداقل رساندن عوارض 
پوستي ناشي از مصرف الكل و ضدعفوني كننده ها در 
اين محلول اشاره كرد و گفت: اين محلول، بدون نياز به 
رقيق كردن، آماده  مصرف است و تنها با ريختن چند 
قطره از آن در كف دست ها و ماساژ ۳۰ ثانيه اي تمام 
سطوح دست با يكديگر، ويروس ها و باكتري ها را از 
بين مي برد. او افزود: شركت بهداشتي دكتر عبيدي، 
مجوز توليد اين محلول ضدعفوني كننده را از اداره كل 
داروي سازمان غذا و دارو اخذ كرده و ظرفيت توليد 

روزانه ۴۰ هزار عدد از آن را دارد. 



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

مصرفگازجهاندرسال2040حدودهزارو445ميلياردمترمكعبرشدميكند

وفور تقاضاي جهاني و نقش گازي ايران

گذر نفت از ملي شدن و تحريم، تا سقوط به واسطه كرونا

گروه انرژي|
به رغم آنكه پيش بيني ها حاكي از رش�د بيش 
از 47 درص�دي تقاضاي گاز طبيعي در جهان تا 
سال 2040 ميالدي هس�تند، سه چالش عمده 
پيش روي ايران قرار دارند كه كار س�هم گيري 
اين كشور از اين رشد تقاضا به اندازه اي درخور 
نام ايران در ميدان بزرگ ترين دارندگان ذخاير 
و توليدكنن�دگان گاز طبيعي جهان را س�خت 
مي كنند. رش�د ب�االي مص�رف گاز در ايران به 
خص�وص در بخ�ش خانگي عمال چي�زي براي 
صادرات باقي نمي گذارد. رقباي گازي سرسخت 
و قدرت مندي مثل روسيه كه انگيزه هايي فراتر 
از انگيزه هاي اقتصادي براي حفظ انحصار صدور 
گاز به نقاطي مثل اروپا را دارد و امريكا كه عالوه 
ب�ر خصومت هاي سياس�ي با حكوم�ت ايران، 
به دنبال برتري و س�لطه در ب�ازار انرژي جهان 
است، مانع از منعقد شدن و اجراي قراردادهاي 
احداث خط لوله گازي بين ايران و همسايگانش 
مي شوند و در نهايت، ايران از تكنولوژي پيشرفته 
صنعت ال ان جي كه به تازگي در بازار گاز طبيعي 
گل كرده، محروم اس�ت. بنابراين اي�ران براي 
سهم گيري از رشد تقاضاي خيره كننده گاز در 
چش�م انداز 2040 بايد بر چالش هاي س�ه گانه 

غلبه كند.

وبس��ايت »ميز نفت« نم��وداري را از منب��ع »آژانس 
بين المللي انرژي« منتشر كرده است كه نشان مي دهد 
تقاض��اي گاز طبيعي مناطق مختلف جهان تا س��ال 
2040 ميالدي چقدر افزايش خواهد يافت. بر اساس 
اين نم��ودار، تقاضاي گاز اياالت متحده كه در س��ال 
2016 حدود 780 ميليارد متر مكعب در س��ال بود، 
س��ال 2040 معادل 100 ميليارد متر مكعب در سال 
رش��د مي كند و به 880 ميليارد متر مكعب مي رسد. 
در خاورميانه تقاضاي گاز در سال 2016 معادل 480 
ميليارد مترمكعب بوده كه در سال 2040 به حدود 795 
ميليارد متر مكعب مي رسد. چين نيز در سال 2016 
حدود 210 ميليارد متر مكعب بود كه در سال 2040 
به 610 ميليارد متر مكعب خواهد رسيد. مصرف گاز 
طبيعي در روسيه در سال 2016 حدود 450 ميليارد 
متر مكعب بوده است و در سال 2040 با كمي رشد به 
465 ميليارد متر مكعب خواهد رس��يد. اتحاديه اروپا 
كه در س��ال 2016 حدود 460 ميلي��ارد متر مكعب 
گاز مصرف كرد، سال 2040 مصرف گاز خود را كمي 
كاهش داده و به 450 ميليارد متر مكعب خواهد رساند. 
ساير كشورهاي در حال توسعه آسيايي در سال 2016 

حدود 250 ميليارد متر مكع��ب گاز مصرف كردند و 
در سال 2040 تقاضاي گاز اين بخش به 430 ميليارد 
متر مكعب مي رسد. امريكاي التين نيز در سال 2016 
حدود 245 ميليارد متر مكعب تقاضاي گاز داشته است 
كه اين تقاضا در سال 2040 به 380 ميليارد متر مكعب 
مي رسد. آفريقا در سال 2016 حدود 130 ميليارد متر 
مكعب گاز مصرف كرده و در س��ال 2040 مصرف گاز 
خود را به 305 ميليارد متر مكعب خواهد رس��اند. در 
نهايت، هند كه در سال 2016 حدود 50 ميليارد متر 
مكعب تقاضاي گاز طبيعي داشته است، در سال 2040 
حدود 185 ميليارد متر مكعب گاز مصرف خواهد كرد. 
بدين ترتيب، مص��رف گاز جهان كه در س��ال 2016 
حدود 3 هزار و 55 ميليارد متر مكعب گاز مصرف شد، 
تقاضاي اين حامل انرژي در سال 2040 حدود هزار و 
445 ميليارد متر مكعب رشد خواهد كرد و به 4 هزار 
و 500 ميليارد متر مكعب خواهد رس��يد. الزم به ذكر 
است كه در سال 2019 مصرف گاز طبيعي در ايران كه 
بزرگ ترين مصرف كننده گاز در خاورميانه است، حدود 
292 ميليارد متر مكعب بوده كه به گفته محمدحسين 
عادلي نماينده ايران در مجمع كشور هاي صادركننده 
گاز )اوپك گازي( و دبيركل پيشين اين سازمان جهاني 
40 درصد از مصرف گاز در خاورميانه را شامل مي شود.

    رشد تقاضاي گاز جهاني، فرصتي براي ايران
ايران س��ومين توليدكننده گاز جه��ان پس از اياالت 
متحده امريكا و روسيه هم هست و توانايي توليد يك 
ميليارد مترمكعب در روز گاز طبيعي را دارد. اما تالش 
چندين ساله اين كش��ور براي صادرات گاز به داليل 
اقتصادي-سياسي و تكنولوژيكي فقط دستاوردهاي 
محدودي داش��ته است. اكنون ايران اين حامل انرژي 
توسط خط لوله را به عراق، تركيه، ارمنستان و جمهوري 
آذربايج��ان و در مجموع به حجم كمي بيش��تر از 15 
ميليارد متر مكعب در سال صادر مي كند. اين در حالي 
است كه اين اين كش��ور قراردادي موسوم به قرارداد 
خط لوله صلح را با هند و پاكس��تان براي صدور حدود 
55 ميليارد متر مكعب گاز در سال به اين دو كشور امضا 
كرد، ولي عليرغم پايان موئد قرارداد احداث خط لوله در 
سال 2014 و عليرغم انجام تمام تعهدات از سوي ايران، 
هند از اين قرارداد خارج شد و پاكستان نيز تاكنون حتي 

يك متر خط لوله در خاك خود احداث نكرده است.
روش ديگر صدور گاز طبيعي در جهان كه در سال هاي 
اخير رونق بيش��تري يافته اس��ت، صادرات به روش 
ال ان جي اس��ت كه ايران به دليل نداشتن تكنولوژي 
اين روش قادر به صادرات گاز خود به صورت ال ان جي 
نيست. البته استقبال مش��تريان جهاني از ال ان جي، 

ايران را هم به س��مت راه اندازي اين صنعت در كشور 
ترغيب كرد و دهه 80 شمس��ي دهه تولد 3 ش��ركت 
ايراني به منظور بومي سازي تكنولوژي ال ان جي بود. اما 
موانع مربوط به فناوري باعث شد كه توفيقي در توليد 
ال ان جي حاصل نشود. محس��ن قمصري، مدير امور 
بين الملل شركت ملي نفت ايران پيش تر به »تعادل« 
گفته بود كه عمليات ساخت شركت »ايران ال ان جي« 
به عنوان اصلي ترين شركت متولي بومي سازي فناوري 
ال ان جي در ايران، از تابس��تان سال 1386 در منطقه 
ويژه اقتصادي پارس 2 آغاز شد. اما اين پروژه همچنان 
در دست احداث قرار دارد و هنوز به مرحله توليد نرسيده 
است. باشگاه خبرنگاران جوان در گزارشي كه سال 96 
منتشر شده مدعي شده اس��ت كه »ايران ال ان جي« 
پيش��رفت 50 درصدي دارد، اما ادام��ه پروژه نيازمند 

مشاركت خارجي ها است.
به گفته قمصري، توليد ال ان جي نيازمند تكنولوژي 
منحصر به فردي است كه در انحصار چند كشور معدود 
است. اين انحصار اكنون در دستان امريكا و ژاپن است 
و چين هم در س��طح ميني ال ان جي اين تكنولوژي را 

در اختيار دارد.

بهار امسال سعيد محمد، فرمانده قرارگاه خاتم االنبياء 
نيز به »تعادل« گفته بود كه اين سازمان تالش هايي 
را براي بومي س��ازي صنعت توليد ال ان جي در دست 
اق��دام دارد، اما هنوز به مرحل��ه قابل توجهي كه قابل 
اعالم كردن باشد نرس��يده است. محمد گفته بود كه 
در صورت دستيابي به دستاوردي در اين زمينه، آن را 

اعالم خواهند كرد.
عالوه بر همه چالش هاي سياسي، جغرافيايي، اقتصادي 
و تكنولوژيكي پي��ش روي ايران براي ص��ادرات گاز 
طبيعي، بايد چالش رش��د مصرف گاز باال در ايران را 
هم به ليست اضافه كرد. محمدحسين عادلي، نماينده 
اي��ران در مجمع كش��ور هاي صادركننده گاز چندي 
پيش گفته بود كه ايران با وجود آنكه بزرگ ترين دارنده 
ذخاير گاز جهان است، اما بيشتر گاز توليدي، در داخل 
كش��ور مصرف مي ش��ود و بخش خانگي بزرگ ترين 
مصرف كننده گاز در ايران اس��ت و پ��س از آن بخش 
نيروگاهي قرار دارد. بنابراين مهم ترين چالش ايران در 
بخش گاز، مصرف بي رويه اس��ت كه سبب شده است 

ميزان صادرات آن خيره كننده نباشد.
عادل��ي در نشس��ت ديگ��ري در مركز بررس��ي هاي 

استراتژيك رياس��ت جمهوري نيز در خصوص داليل 
ناموفق بودن سياست صادرات گاز ايران بيان كرده بود 
كه ايران سياست گسترش خط لوله را در پيش گرفت 
و براي گسترش خط لوله، خوش بينانه سرمايه گذاري 
مالي و زماني بسيار زيادي انجام داد. به گفته او: »فكر 
مي كرديم كه خط لوله پاكستان و هند جلو مي رود و 
بعد از آن خط لوله اروپا هم پيش مي رود و بعد از آن به 
عمان و جاهاي ديگر هم مي توانيم خط لوله بكشيم. در 
صورتي كه در خالل سال هاي 2000 به بعد، روند رشد 
ال ان جي در دنيا شروع و شكوفا شد و ما براي ال ان جي 

ارزش زيادي قائل نشديم.«
بدين ترتيب، با وجودي كه چشم انداز رشد تقاضاي گاز 
طبيعي جهان رقم هزار و 445 ميليارد متر مكعب در 
س��ال را نشان مي دهد كه حاكي از وجود فرصت براي 
برترين توليدكنندگان گاز طبيعي در افزايش س��هم 
صادرات آن اس��ت، اما چالش هاي پيش روي ايران از 
رش��د باالي مصرف داخلي تا مانع تراشي هاي رقباي 
قدرتمندي مثل امريكا و روس��يه و عدم دستيابي به 
تكنولوژي ال ان جي، كار ايران را براي صادرات بيشتر 

اين كاال سخت مي كند.

 در ابتدا روز 29 اس��فندماه – 
روزملي ش��دن صنعت نفت 

ايران را گرامي مي داريم. 
 واقعي��ت تاريخ��ي موقعيت 
ژئ��و انرژي، ژئ��و حمل ونقل 
)جاده ابريشم(، ژئو اقتصادي 
و س��اير امتيازات ايران زمين 
بين دري��اي خزر، آس��ياي 
مركزي، قفقاز و خليج فارس 
را همه مي دانيم و قبول داريم. 
بنابراين، براي تس��لط براقتصاد و حاكميت در ايران 
درق��رن نوزدهم تاريخ درب��اره رقابت بين قدرت هاي 
اقتصادي و نظامي جهان آن دوران امپراتوري انگليس و 
امپراتوري روسيه ماجراهاي بسياري را ثبت كرده است. 
درقرن بيستم پيمان ورشو به رهبري شوروي سابق و 
پيمان آتالنتيك شمالي به رهبري امريكا درايران براي 
حضور در اقتصاد كالن و استقرار حكومتي دست نشانده 
رقابت شديدي با هم داشتند. پيروزي انقالب اسالمي 
و سياست نه شرقي نه غربي جمهوري اسالمي شرايط 
تازه اي را براي قرن بيست ويكم نويد داد. اما رقابت ها 
ب��راي حضور و نفوذ در اقتص��اد كالن ايران، دخالت و 
روي كار آوردن يك دولت دس��ت نشانده درايران بين 

قدرت هاي شرقي و غربي ادامه دارد.

     سرنگون كردن دولت منتخب ايران؛ اتحاد 
انگليس و امريكا

نيازي به توضيح نيس��ت همه مي دانيم پس از اينكه 
دول��ت منتخب مردم ايران حدود هفتاد س��ال پيش 
تصميم به ملي كردن صنعت نفت گرفت، به شهادت 
تاريخ تحريم هاي اقتصادي، محاصره نظامي و دريايي، 
توقيف نفت كش هايي كه نفت ايران را حمل مي كردند، 
جنگ رواني و تبليغاتي عليه دولت منتخب مردم ايران 
براي جلوگيري از صدور نفت ايران و بسياري از اقدامات 
و عمليات مختلف عليه مردم ايران، موجب زحمات و 
خس��ارات سنگيني به مردم كش��ور در آن دوران شد 
اما مردم ايران پايداري و مقاومت كردند. درآن دوران 
هم مثل همي��ن روزها كه تجربه مي كنيم كاس��بان 
تحريم بودند و پشت پرده با انگليس و امريكا همكاري 
مي كردند تا پايداري و مقاومت مردم كشور را با تفرقه 
انداختن بين مردم و جنگ رواني درهم بشكنند. درآن 
روزگار پول هاي زيادي به رس��انه ها داده ش��د تا عليه 
دولت منتخب مردم ايران بگويند و بنويسند تا زمينه 
الزم ب��راي كودتاي 28 مردادماه 1332 فراهم و آماده 
شد. پس از موفقيت كودتا و روي كار آمدن يك دولت 
دست نشانده در كشور، صنعت نفت را دوباره از مردم 
ايران گرفتند و نه تنها صنعت نفت و گاز بلكه ساير معادن 
غني و ثروت هاي كشور را هم تحت تسلط درآوردند و 

چپاول كردند.

    هدف: تغيير نظام جمهوري اسالمي ايران 
تاريخ ملي شدن صنعت نفت درهمان اوايل پيروزي 
انقالب اسالمي در ايران تكرار شد. ترورهاي خياباني 
مردم عادي و ترور مقامات دلس��وز و انقالبي ش��روع 
ش��د. ترور كنندگان به محض موفقيت به غرب فرار 
كردند و پناه داده ش��دند. سپس رژيم صدام حسين 
از س��وي پيمان ورش��و به رهبري ش��وروي سابق و 
پيمان آتالنتيك ش��مالي به رهبري امريكا تشويق و 
حمايت شد تا به ايران حمله كند. هشت سال مردم 
اي��ران پايداري و مقاومت كردند، س��پس با حمايت 
و برنامه ري��زي امريكا و متح��داش القاعده، داعش، 
طالبان و سايرين براي ارايه يك چهره خشن خراقاتي، 
غيرعاقالنه، مخالف منطق و علم و... به طوركلي زشت 

از اسالم پا به عرصه وجود گذاشتند.
اما، ش��وروي از هم پاش��يد. امريكا با تصور اينكه تنها 
قدرت نظامي و اقتص��ادي بدون رقيب در جهان باقي 
مانده است تالش كرد و مي كند تا مردم ايران را تحت 
سلطه خود درآورد. دراين راستا، تحريم هاي اقتصادي، 
داروئي، تجهيزات درماني و پزشكي، جلوگيري از فروش 
نفت اي��ران و غيره )تروراقتصادي( ب��ا خروج از توافق 
هسته اي برجام را به طور يك جانبه و با همراهي رسمي 
و غيررسمي برخي از كشورها نظير انگليس، فرانسه، 
آلمان وسايرين، به مردم ايران تحميل كرده اما هنوز 
نتوانسته مقاومت و پايداري مردم ايران را درهم بشكند. 
درهمين حال س��عي دارد تا با كمك كاسبان تحريم 
نظير همان دوران ملي شدن صنعت نفت در ايران، با 
به كارگيري رس��انه هاي مختلف راديوئي، تلويزيوني، 
مطبوعاتي و نيز شبكه هاي مجازي شرايطي را فراهم 
و آماده كند تا دولت منتخب مردم ايران را سرنگون و 
دولتي سركار بيايد كه با امريكا و متحدان امريكا كنار 

بيايد و همراه و همكار باشد.

    نقش ايران براي شكست سياست
تسلط كامل امريكا در بازار نفت 

قبل از آشكار شدن شيوع ويروس كرونا درشهر ووهان 
چين، بسياري از كارشناسان انرژي اين نظريه را مطرح 
كرده بودند كه چين قصد دارد با نفت وارداتي از ايران و 
نفتي كه ارزان از رقباي صادرات نفت ايران )عربستان( 
خريداري مي كند شرايطي را فراهم آورد تا با استفاده 
از ظرفيت ذخائر استراتژيك نفت خام چين و افزايش 
ظرفيت پااليشي نفت خام در چين دربرابر برنامه تسلط 
كامل دولت ترامپ بربازار نفت وانرژي جهاني كه آقاي 
ترامپ در تاريخ 29 ژوئن سال 2017 اعالم كرد مقابله 

و ايستادگي كند.
چگونه ؟ برنامه چين اينطوري طراحي ش��ده بود كه 
با عرضه فرآورده هاي نفتي به ب��ازار روي قيمت هاي 
نفت خام دربازار هاي بين المللي تاثيرگذاري كند. به 
اين معني كه مصرف كنندگان عمده نفت خام )چين 

بزرگ ترين وارد كننده نفت خام محسوب مي شود( بازار 
را درش��رايطي قرار بدهند و بتوانند به توليد كنندگان 
وصادركنندگان عمده نفت خام نظير امريكا بگويند ما 
فعال خريد نفت خام نداريم و با عرضه فرآورده هاي نفتي 
در بازار قيمت ها را پايين بياورند، مگر اينكه قيمت ها 
در سطحي تعيين ش��وند كه براي مصرف كنندگان 
عمده قابل تحمل وقبول باشند. درنتيجه قيمت ها به 
نفع وارد كنندگان و خريداران عمده نفت خام كنترل 
و تعيين مي ش��ود و نه آنطوريك��ه توليد كنندگان و 
صادركنندگان نفت خام مد نظر دارند. طبيعي است 
كه امريكا براي شكست دادن اين برنامه چين برنامه اي 
را طراحي و اجرا كند. هدف امريكا دراين راستا به صفر 
رساندن صادرات نفت خام ايران بود و هست. درهمين 
حال امريكا پيشنهاد داد كه نفت خام امريكا را با شرايط 
خوب��ي به هند بفروش��د تا هند دراين راس��تا با چين 

همكاري نكند.

    كرونا با چه هدفي شيوع پيدا كرد
مقامات چيني توطئه بودن شيوع ويروس كرونا توسط 
ارتش امريكا را مطرح كرده اند. رس��انه هاي نزديك به 
دولت روسيه از اين ادعا حمايت كرده اند. اين موضوع 
كه منشأ ش��يوع ويروس كرونا در ووهان چين نبوده و 
اين ويروس از خارج به چين وارد و شيوع داده شده است 
توجه بسياري از دانش��مندان در جهان را جلب كرده 
است. بديهي است كه ارتش امريكا اين اتهام را نپذيرد 
و آن را رد كن��د. مايك پمپئو، وزير امور خارجه امريكا 
ويروس كرونا را به عنوان »ويروس ووهان« ناميد. اما، 
سازمان جهاني بهداشت درباره ناميدن ويروس كرونا 
با عنوان »ويروس ووهان« يا »ويروس چيني« هشدار 
داد و اين نامگذاري را مانعي احتمالي در جدي گرفتن 

ويروس توصيف كرده است.
 

    باور كردن قسم روباه يا دم خروس؟ 
مقامات چيني به منظور تاكيد بر توطئه بودن شيوع 
ويروس كرونا توس��ط ارت��ش امريكا ب��ه اظهارنظر 
»ويلبرراس« وزير تجارت امريكا استناد كرده اند. آقاي 
»ويلبر راس« ضمن ابراز خرسندي از شيوع ويروس 
كرونا در چين گفته بود شيوع ويروس كرونا مي تواند 
توليدكنندگان امريكايي را مجاب كند كه خاك چين 
را ترك كنند و توليد محصوالتشان در داخل امريكا و با 
به كارگيري نيروي كار امريكايي ادامه دهند. درهمين 
حال، امريكايي ها اذعان داشته اند كه شيوع ويروس 
كرونا قبل از زماني كه چيني ها اعالم كردند در ووهان 
ش��يوع پيدا كرده بود و چيني ها موضوع را محرمانه 
نگه داش��ته بودند و به دنيا خبر ندادن��د اما، افزايش 
تعداد تلفات ناش��ي از بيماري آنفلوآنزا در امريكا و 
در بسياري از كش��ورها ازجمله ايران قبل از به طور 
رس��مي اعالم شدن ش��يوع ويروس كرونا برخي از 

ناظران را متوجه يك آزمايشگاه سري پژوهش درباره 
سالح هاي ميكروبي و ويروسي درامريكا كرده است.

    تعطيلي آزمايشگاه تحقيقات
Fort Detrick ميكروبي و ويروسي

توجه به اين واقعيت كه روزانه هزاران پرواز بين چين 
و امريكا به ويژه ش��هر ووهان رفت وآمد مي كردند و به 
محض انتشار خبر ش��يوع ويروس كرونا امريكا تمام 
پرواز ها را متوقف كرد بسياري از ناظران را به اين نتيجه 
رسانده است كه ويروس كرونا ممكن است از آزمايشگاه 
Fort Detrick فرار كرده باشد. خبر فرار ويروس هاي 
 Fort Detrick كشنده از آزمايشگاه ارتش امريكا بنام
درمريلن��د Maryland و مبتال ش��دن م��ردم به 
 Ebola, بيماري هاي گوناگون نظير ابوال، آبله و آنتراكس
smallpox and anthrax مقامات مركزكنترل 
 و جلوگي��ري از ش��يوع بيماري ه��اي امري��كا به نام
the Centers for Disease Control and Prevention 

)CDC( را متقاعد به بارزس��ي هاي دقيق و دستور به 
تعطيلي آزمايش��گاه Fort Detrick حدود سه ماه 
قبل از آشكار ش��دن ش��يوع ويروس كرونا را بدهند. 
بنابراين، اين احتمال كه منشأ شيوع ويروس كرونا از 
اين آزمايش��گاه بوده باشد به طور جدي تحت بررسي 
قرار دارد. چرا؟ ب��راي اينكه هزاران امريكايي و چيني 
امريكاي��ي تبار هر روز بين ش��هرهاي مختلف امريكا 
و چين در حال رفت و آم��د بودند و درنتيجه ويروس 
كرونا به طور اتفاقي يا عمدي از امريكا به چين منتقل 

شده است.
 

    همه مسافركشتي ركود اقتصادي
به ناخدايي ويروس كرونا

اتفاقي يا عمدي چين توانس��ته اس��ت تا حدود قابل 
توجهي ويروس كرونا را كنترل كند و خود را درشرايطي 
قرارداده كه براي كشورهايي نظير ايتاليا كمك رساني 
مي كند. درس��ت اس��ت كه اقتصاد چين صدمه قابل 
توجهي ديد، اما اقتصاد امريكا واروپا هم از صدمات بسيار 
جدي مصون نماند. طرح چين براي عرضه فرآورده هاي 
نفت��ي ارزان قيمت به بازار نفت به منظور تاثير گذاري 
روي قيمت نفت خام فرصت ازمايش و تجربه پيدا نكرد 
و به مرحله اجرا گذاشته نشد. اما، ويروس كرونا كاري 
مشابه براي چين انجام داد و موفق شد كه تقاضاي بسيار 
قابل توجهي براي فرآورده هاي نفتي را دربازار كاهش 
بدهد. درنتيجه قيمت نفت خام سقوط قابل توجهي 
كرد و اين سقوط هنوز ادامه دارد. بازار هاي سرمايه دچار 

بحراني شدند كه قبال  تجربه نشده بود.

    ضرورت تغيير سياست لندن 
هروقت صحبت از ضرورت توسعه روابط بازرگاني بين 
ايران و انگليس و حتي همكاري براي مقابله با شيوع 

ويروس كرونا مطرح مي ش��ود به طور خودكار تجارب 
بد رفتاري هاي لندن در مورد مردم ايران در طول قرن 
نوزدهم و قرن بيستم و حتي قرني كه دران بسر مي بريم 
يعني قرن بيست و يكم درخاطره ها زنده مي شوند. آقاي 
راب مك اير سفير انگليس درتهران كه تجارب زيادي در 
صنعت نفت وگاز دارد چندي پيش با انتشار ويدئويي به 
زبان فارسي درصفحه رسمي سفارت بريتانيا در تهران 
خروج امريكا از برجام را »ضربه بزرگي« خواند و براي 
حفظ برجام پيدا كردن راه حل ديپلماتيك را »بسيار 
ضروري« توصي��ف كرد. دراين پيام س��فير انگليس 
درتهران اذعان داشت كه درچارجوب برجام انگليس و 
ساير طرف هاي اروپايي چهار تعهد را قبول كردند. اول، 
برداشتن تحريم هاي اتحاديه اروپا، دوم، تحريم هاي 
چند جانبه بين المللي عليه سازمان ها و افراد ايراني و نيز 
تحريم هايي كه عليه قسمت هاي عمده وبزرگ اقتصاد 
ايران بود، سوم، كمك به ايران براي پيشبرد يك برنامه 
هس��ته اي غير نظامي و... درنهايت سطح تجارت بين 
ايران و اروپا كه براي انجام آن نهايت تالش را انگليس 
انجام مي دهد. سفير انگليس در تهران اين نكته را هم با 
توجه به خروج امريكا از برجام و تحريم هاي يك جانبه 
اقتصادي و نفتي امريكا عليه ايران مورد تاكيد قرار داد 
كه نمي توان تاثير تحريم ها را بر طرف كرد. اما، انگليس با 
حسن نيت درحال همكاري با ايران مي باشد تا راه هايي 

را پيدا كند و بتوان وضعيت را بهتر كرد.

    نتيجه گيري
دنياي پس��ا ويروس كرونا بنظر ميرسد با دنياي قبل 
از شيوع ويروس كرونا بسيار متفاوت باشد. انگليس 
چه بخواهد وچه نخواهد بنظر مير سد در دوران پسا 
خروج از اتحاديه اروپا )برگزيت( و پسا شيوع ويروس 
كرونا درش��رايطي قرار خواهد داشت كه منافع ملي 
بريتانيا تغيير جدي و دگرگوني در سياست حمايت 
از سياست خارجي امريكا نه تنها درباره ايران بلكه در 
ساير موارد را ناگزير است بازنگري كند. مناسبت دارد 
در راستاي پيامي كه سفير محترم بريتانيا در تهران 
چندي پيش داد و با درنظر گرفتن ش��رايط نامعلوم 
بازار نفت، گاز، س��رمايه و اقتص��اد كالن جهاني كه 
درگير توفان بحران شيوع ويروس كرونا شده است، 
هرچه زودتر تبادل نظر هاي توسعه تجارت بين ايران 
و انگليس به ويژه مرتبط با صنعت نفت و بهداشت و 
درمان را شروع و تعريف كنند. انگليس مي تواند نقش 
سازنده اي درراس��تاي تعريف يك راهكار جهاني در 
لغو تحريم هاي يكجانبه امريكا عليه اقتصاد و صنعت 
نفت ايران برنامه ريزي و اجرا كند. درصورت پذيرش 
اين پيشنهاد و موفقيت انگليس دراين راستا حافظه 
تاريخ با ثبت تغيير سياست جدي لندن خاطره خوش 
ونويني درباره روابط انگليس و ايران را براي آيندگان 

ثبت خواهد كرد. 
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كرونا تقاضاي سي ان جي را 
50 درصد كاهش داد 

ايلنا | رييس هيات مديره انجمن صنفي س��ي.ان.
جي با اعالم اينكه با شيوع ويروس كرونا تقاضا و عرضه 
سي.ان.جي در كش��ور با كاهش 40 تا 50 درصدي 
روبرو ش��ده اس��ت، گفت: يكي از مشكالت ما عدم 
همكاري بانك ها در دريافت وجوه نقد از جايگاه هاي 
سي.ان.جي است. محسن جوهري با اعالم اينكه با 
ش��يوع ويروس كرونا تقاضا و عرضه سي.ان.جي در 
كشور با كاهش 40 تا 50 درصدي روبرو شده است، 
اظهار داشت: عالوه بر اين موضوع مشكالت زيادي 
براي جايگاه داران سي.ان.جي و شركت هاي بهره بردار 
ايجاد شده اس��ت، يكي از مشكالت عدم همكاري 
بانك ها در دريافت وجوه نقد از جايگاه هاي سي.ان.

جي است. وي افزود: در حال حاضر با توجه به مشكلي 
كه بانك ها بابت عدم دريافت وجه نقد براي ما ايجاد 
كرده اند، جايگاه داران و شركت هاي بهره بردار براي 
انجام تعهدات خود با مشكل مواجه شده اند. رييس 
هيات مديره انجمن صنفي سي.ان. جي از شركت ملي 
گاز و ادارات برق تقاضا كرد از قطع گاز و برق جايگاه ها 
خ��ودداري كنن��د.  وي همچنين از وزارت كش��ور 
درخواست كرد كه با توجه به شرايط فرس ماژوري 
كه پيش آمده شهرداري ها كه 70 درصد جايگاه هاي 
س��ي.ان.جي را در اختيار دارند را از دريافت اجاره از 

شركت هاي بهره بردار سي.ان.جي منع كند.

فرصت سه ماهه
براي پرداخت قبوض گاز 

باشگاه خبرنگاران | سخنگوي شركت ملي گاز 
كشور گفت: مردم تا سه ماه مي تواند قبوض گاز خود 
را پرداخت نكنند. محمد عسگري سخنگوي شركت 
ملي گاز كشور با اشاره به قرائت كنتور هاي خانگي 
و تجاري گاز با هدف جلوگيري از ش��يوع ويروس 
كرونا، تا اطالع ثانوي انجام نمي ش��ود، گفت: طبق 
گزارشات دولت مردم تا سه ماه مي تواند قبوض گاز 
خود را پرداخت نكنند، ولي توصيه ما به هموطنان 
اين است كه حداالمكان براي جلوگيري از انباشت 
مبلغ پرداختي گاز خود آن را پرداخت كنند. او بيان 
اينكه مردم براي اعالم رقم كنتور، دريافت قبض و 
نحوه پرداخت خود نگراني نداشته باشند، ادامه داد: 
مشتركان گاز مي توانند با شماره 4- 81972501 
تماس بگيرند. سخنگوي ش��ركت ملي گاز كشور 
اضافه كرد: تا زماني كه شرايط بيماري كرونا عادي 
نشود كنتورخوان هاي شركت گاز تا اطالع ثانوي به 
در منازل مردم براي قرائت كنتور و محاسبه مقدار 

مصرف مراجعه نخواهند كرد.

كاهش 85 درصدي درآمد 
نفتي كشورهاي در حال توسعه

تسنيم | آژانس بين المللي انرژي و اوپك در يك 
بيانيه مشترك اعالم كردند اگر شرايط فعلي بازار 
ادامه يابد، درآمد نفت و گاز كشورهاي درحال توسعه 
50 تا 85 درصد در س��ال مي��الدي جاري كاهش 
مي يابد. آژانس بين المللي انرژي و اوپك در يك بيانيه 
مشترك اعالم كردند اگر شرايط فعلي بازار ادامه يابد، 
درآمد نفت و گاز كشورهاي درحال توسعه 50 تا 85 
درصد در س��ال ميالدي جاري كاهش مي يابد و به 
پايين ترين حد طي دو دهه گذشته مي رسد. در اين 
بيانيه كه توسط فاتح بيرول، رييس آژانس بين المللي 
ان��رژي و محم��د باركيندو، دبي��ركل اوپك صادر 
شده آمده است اين شرايط پيامدهاي اجتماعي و 
اقتصادي بسياري مخصوصًا براي هزينه هاي بخش 
عمومي در زمينه هايي مانند مراقبت هاي بهداشتي 
و آموزش دارد. با گسترش بيشتر ويروس كرونا در 
سراسر جهان و بسته ش��دن شهرها و سير اقتصاد 
جهان به سمت ركود، قيمت نفت در روز دوشنبه به 
زير 30 دالر در هر بشكه رسيد.كاهش قيمت نفت 
با فروپاشي اتحاد بين اوپك و متحدانش به رهبري 

روسيه شديدتر شده است.

سقوط سود پااليش بنزين
در امريكا

شانا | سود پااليش بنزين در امريكا 95 درصد كاهش 
يافت و به سطح پايين سال 2008 ميالدي رسيد و 
حتي در مقطعي منفي شد، زيرا به دليل پيش بيني 
اينكه وي��روس كرونا مردم را در خان��ه و دور از جاده 
نگه مي دارد، قيمت بنزين در اين كش��ور با شتابي 
بيشتر از قيمت نفت كاهش يافت.به دليل تعطيلي 
كسب وكارها و درخواست دولت هاي محلي از مردم 
براي ماندن در خانه، قيمت بنزين در امريكا در حال 
كاهش شديد است. س��ود پااليش بنزين در امريكا 
ديروز در سطح 28 سنت تثبيت شد كه پايين ترين 
رقم از ماه دسامبر سال 2008 ميالدي تاكنون است.

بهاي نفت در بازار جهاني
به زير۳0 دالر رسيد

ايرنا | بهاي نفت در بازارهاي جهاني به دليل شيوع 
كرونا و ادامه جدال نفتي ميان روسيه و عربستان به زير 
30 دالر رسيد. به گزارش خبرگزاري رويترز، نفت خام 
برنت درياي شمال به بشكه اي 28 دالر و 52 سنت 
رسيده اس��ت. بهاي نفت خام امريكا وست تگزاس 
اينترمدييت نيز 3.03 دالر كاهش يافت و به 28 دالر 
و 70 سنت در هر بشكه رسيد كه كم ترين قيمت از 
فوريه 2016 است.  عربستان سعودي پيش تر اعالم 
كرده بود كه توليدات نفت خود را براي كسب سهم 
بيشتر در بازار جهاني نفت افزايش مي دهد. زنگ خطر 
شيوع كرونا باعث شده تا كشورهاي اروپايي تدابير 
سختي براي شهروندان خود ايجاد كنند تا سرعت 
گس��ترش اين ويروس كم شود. بنابر اين با توجه به 
كاهش تردد و قرنطينه در كشورهاي اروپايي، تقاضا 

براي نفت خام بيش از پيش كاهش داشته است.

يادداشت

محمود خاقاني
كارشناس بين المللي 

انرژي
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ركود ناشي از ويروس كرونا متفاوت خواهد بود

ضرورت واكنش اقتصادي در برابر كرونا

بيوتروريسم عليه چين؛ از توطئه تا سلطهچين چگونه كرونا را سانسور كرد

جاش بيونز | ترجمه : احمد سيف|
نقد اقتصاد سياسي|

اشاره: نويسنده  يادداشت حاضر جاش بيونز از اقتصاددانان 
به نام امريكايي و مدير پژوهشي انستيتو سياست اقتصادي 
)EPI( در امريكا است. وي عالوه بر آنكه حضور گسترده اي 
در رسانه ها دارد بارها به عنوان تحليلگر اقتصادي در كنگره 
امريكا در خصوص سياست هاي پولي و مالي، آثار اقتصادي 
مقررات و مسائل ديگر حضور داشته است. نكته قابل تأمل 
در متن حاضر اين است كه به روشني مشاهده مي كنيم 
كه در مقاطع بحراني از اين دست، حضور دولت در عرصه 
اقتصاد چه ضرورت مبرمي دارد و دخالت گسترده دولت 
براي حمايت از طبقات فرودست و مياني جامعه چه قدر 
ضروري است. ازاين روس��ت كه گفته شده اگر اقتصاد و 
جامعه به حال بازار آزاد رها مي ش��د امروز هيچ نشاني از 

حيات اقتصادي و اجتماعي وجود نداشت. 
جاش بيونز: درحالي كه بازارهاي سهام سقوط مي كنند و 
ترس و واهمه پيرامون ويروس كرونا شدت مي گيرد وقت 
آن رسيده است كه اندكي درباره  واكنش اقتصادي مان به 
آن بينديشيم. الزم است سياست پردازان و عموم مردم بين 
واكنش هاي منطقي و واكنش هاي ناشي از اپورتونيسم 
ايدلوژيك- براي نمونه درخواست كاهش ماليات يا مقررات 

– تفكيك قائل بشوند.
اگر صري��ح گفته باش��م واكنش هاي منطق��ي بايد به 
گونه اي باش��د كه براي ركودي ك��ه در نتيجه  بي عملي 

سياست پردازان پيش خواهد آمد كاربرد داشته باشد.
سه ويژگي ركود بالقوه  ناشي از ويروس كرونا عبارتند از: 

 – اگر اتفاق بيفتد بسيار سريع خواهد بود.
 – درابتدا زيان اصلي اش شامل كساني مي شود كه كم ترين 

ميزان مزد را مي گيرند.
 – زيان هاي احتمالي اش بر دولت مركزي و دولت محلي 

از ركودهاي محلي به مراتب بيشتر و شديدتر خواهد بود.
به عقيده من براي هركدام بايد جداگانه سياست پردازي 
كرد. هرگونه كمك اقتصادي كه در نظر گرفته مي شود 
بايد به سرعت در اختيار مردم قرار بگيرد و حتي بايد بيشتر 
از معمول هدفمند باشد تا به دست كساني برسد كه ميزان 
مزدشان كمتر اس��ت. و بايد به گونه اي باشد كه در مدت 
كوتاهي ظرفيت دولت مركزي و دولت محلي را در عرصه 
بهداشت و اقتصاد بهبود بخشد. در آن چه مي آيد به اختصار 
درباره  ركود ناش��ي از ويروس كرون��ا و واكنش اقتصادي 

مناسب به آن سخن خواهم گفتم.
نخست، اگر ويروس كرونا باعث كندي فعاليت اقتصادي 
بشود، اين روند با سرعت زيادي مي تواند اتفاق بيفتد. اين 
ركود احتمالي با آن چ��ه در پي آمد ركود بزرگ )2008( 
اتفاق افتاد بسيار تفاوت دارد. آن ركود به اين دليل پيش 
آمد كه حباب موجود در بازار مستغالت تركيد كه درواقع از 
2006 تركيدن آن شروع شده بود. از آن زمان به بعد، وجود 
ركود تقريبًا چاره ناپذير شده بود. وقتي ركود بزرگ آغاز 
شد، مشخصه  اصلي آن چه سياست پردازان بايد متقاضي 
آن بوده باشند اين بود كه برنامه  تشويق فعاليت اقتصادي 
بايد موثر، بزرگ و پايدار مي بود. سياست پردازان در پيوند 

با ضرورت آخري – پايداري – ناموفق بودند و از همين رو 
هم روند بهبود وضعيت اقتصادي چندين سال طول كشيد.

ركود ناش��ي از ويروس كرونا متف��اوت خواهد بود چون 
پي آمدهايش با سرعت آشكار خواهد شد. دركشورهايي 
كه اين بيماري در آن شيوع يافته شيوع بيماري هم بسيار 
سريع بوده است. به عالوه پي آمدهاي عكس العمل بهداشت 
عمومي »فاصله گيري اجتماعي« براي كاهش سرعت 
شيوع هم به سرعت روشن خواهد شد. حتي قبل از اينكه 
موارد گزارش شده در امريكا قابل توجه بشود، دراخبار از لغو 
فعاليت هاي تجاري در گردهم آيي ها مي شنويم. بي گمان 
هنوز هيچ نشده و پي آمدهاي اقتصادي ويروس كرونا وارد 
آمارهاي اقتصادي ما نشده است )اين هم معمواًل با يك 
ش��كاف زماني اتفاق مي افتد( اين پي آمدها را احس��اس 

مي كنيم.
دوم، بخش هايي كه از »فاصله گيري اجتماعي« به صورت 
نابرابري صدمه خواهند ديد، معموالً بخش هايي هستند كه 
كارگران با مزد پايين دارند. به طور سنتي، بخش صنعتي 
و س��اختمان – كه درواقع دو بخش��ي است كه متوسط 
حقوق در آنها به نس��بت باالس��ت – از ركودهاي سنتي 
صدمه خواهند ديد و كارگران با مزدهاي پايين هم وقتي 
ضربه به تقاضاي كل در اقتصاد به جريان مي افتد، از ركود 
صدمه خواهند ديد و اين بخش اولين بخشي نيست كه از 
ركود سنتي صدمه خواهد ديد. اين جا هم ركود ناشي از 
ويروس كرونا متفاوت است. بخش هايي كه از اين سياست 
»فاصله گيري اجتماعي« در همان وهله اول صدمه خواهند 

ديد، رستوران ها، خرده فروشي ها )به غير از خرده فروشي 
آن الين(، و خدمات فردي هس��تند كه معمواًل مزدشان 
به طور متوسط در س��طوح پايين قرار دارد. بعالوه آن چه 
مهم است اينكه كارگران در اين بخش، پرداختي بسيار 
ناچيزي در شرايط بيماري دارند. به خاطر مزد پايين، و عدم 
دسترسي به مرخصي درمان يا بيمه بهداشتي، اين كارگران 
كه در خط مقدم بحران ويروس كرونا هستند و به همين 

دليل، به كمك زياد و سريع نيازمندند.
س��وم، بخش عمده اي از مداخالتي كه در حوزه سالمت 
عمومي اتفاق خواهد افتاد به وس��يله دول��ت مركزي و 
دولت هاي محلي خواهد بود. بايد به دولت ها يادآور ش��د 
كه هرگونه اقدام در حوزه بهداشت عمومي كه به كاهش 

سرعت شيوع ويروس كمك مي كند بايد انجام بگيرد.
به عالوه، همان گونه كه قابل پيش بيني است هزينه هاي 
دولت��ي در مواقعي كه اقتصاد با ي��ك ضربه منفي روبرو 
مي شود حالت ضد انگيزه اي پيدا مي كند. چون درنتيجه 
ضربه منفي به اقتصاد، هم ميزان درآمدها كاهش مي يابد 
و هم به خاطر آن ميزان مصرف و هزينه ها كم مي شود كه 
باعث مي شود تا درآمدهاي مالياتي دولت مركزي و محلي 
هم كم تر ش��ود. چون دولت مركزي و دولت محلي بايد 
بودجه هاي عملياتي خود را به توازن برسانند، اين كاهش 
درآمدهاي مالياتي به صورت كاهش هزينه هاي دولتي 
درمي آيد كه موجب كم تر شدن رشد اقتصادي مي شود. 
يكي از داليلي كه باعث شد بهبود اقتصادي پس از ركود 
بزرگ خيلي كند باشد و چندين سال طول بكشد همين 

بود. با توجه به ويژگي هاي ركود احتمالي ناشي از ويروس 
كرونا، براي تخفيف صدمات چه بايد كرد؟

دو ويژگي اين ركود احتمالي، يعني سرعت همه جاگيرشدن 
آن و از سويي تأثير مستقيمي كه بر كارگران با مزد اندك 
خواهد داشت، ضروري مي سازد كه واكنش به آن هم به 
س��رعت و حتي به صورت كمك مستقيم به افراد انجام 

بگيرد.
در فوري��ه 2008 دولت جورج دبليو بوش قانون بس��ته 
 Economic Stimulus( 2008 محرك اقتص��ادي
Act of 2008( را امضا كردكه براي هركسي كه درامريكا 
سابقه پرداخت ماليات دارد چكي به مبلغ 600 دالر و براي 
يك زوج هم 1200 دالر )و 300 دالر هم به ازاي هرفرزند( 
به آدرس آنها فرستاده شد تا صدمات ناشي از ركود اندكي 
تخفيف يابد. شش هفته پس از تصويب اين قانون اولين 
چك ارسال شد، اين چك ها براي همگان حتي كساني كه 

ميزان كمي ماليات بردرآمد هم مي پرداختند ارسال شد.
مي توانيم از اين الگو اس��تفاده كنيم ولي اين بار بايد بهتر 
عمل كنيم. اولين نكته اينكه براي اينكه با توجه به اندازه 
اقتصاد، اين انگيزه به واقع كارآمد باشد، ميزان چك بايد 
بيشتر باشد. جيسون فورمن- مشاور ارشد اقتصادي دولت 
اوباما- پيشنهاد كرده است كه براي هر فرد 1000 دالر و 
هر فرزند هم 500 دالر پرداخت شود. به نظر من اين ارقام 
براي شروع مفيدند. اين ميزان بايد به همه يعني حتي به 
خانوارهايي كه ماليات بر درآمد هم نمي پردازند پرداخت 
ش��ود. براي خانوارهاي كم درآمد مي ت��وان ميزان اش را 

به 2000 دالر براي هر ف��رد و 1000 دالر براي هر فرزند 
افزايش داد و همراه به افزايش درآمد از ميزانش كاست.

ع��الوه بر اين، افرادي كه با مزدهاي پايين كار مي كنند و 
وقتي كه نمي توانند كار كنند نياز مالي دارند، از آنها نيز بايد 
دربرابر اخراج از كار وقتي به خاطر بيماري سركار حاضر 
نمي شوند حمايت كر )گاه ممكن است علت عدم حضور، 

بيماري يكي از اعضاي خانواده باشد(.
در درازمدت اين تغييرات درواقع اثبات مي كند كه پرداخت 
حقوق در صورت بيماري كارگر چرا بايد براساس قانون جزو 
اس��تانداردهاي پايه اي براي كارشود و قانون گذاران بايد 
»قانون خانواده سالم« )Healthy Family Act( را در 
هفته هاي آينده تصويب كنند. عالوه بر اينكه در يك وضع 
طبيعي اين قانون به كارگران حق دريافت حقوق وقتي 
كه بيمار مي ش��وند را مي دهد، بلكه همچنين درشرايط 
اضطراري كنوني هم پرداخ��ت دو هفته حقوق به آنها را 
تضمين مي كند. البته مي توان به كارفرماها تخفيف هاي 
مالياتي موقت داد كه بتوانند اين پرداختي ها در اين دوره 
اضطراري را تأمين مالي كنند )يا ديگرتصميماتي را كه 
به ضرورت اتخاذ مي شود تأمين مالي كنند( . در بخش هايي 
كه كارگران ممكن اس��ت از اين وضعيت متأثر شوند، در 
مقايسه با ديگر بخش ها اين كارگران معموالً بيمه درماني 
محدودتري دارند كه بعضي موارد را دربر نمي گيرد. اين 
فاجعه  بهداشت عمومي خواهد بود اگراز تعداد زيادي از افراد 
به خاطر هزينه ها تست انجام نشود يا حتي مورد درمان قرار 
نگيرند. براي جلوگيري از اين پي آمد، بيمه درماني )مديكر( 
بايد به گونه اي متحول شود كه بتواند تا آنجا كه الزم است 

هزينه هاي ناشي از ويروس كرونا را پوشش بدهد.
يك راه سريع براي انتقال منابع به فرمانداران اياالت اين 
است كه دولت فدرال سهم خود از هزينه بيمه درماني سال 
آينده را اكنون به اين فرمانداران بپردازد. در سال 2009 به 
عنوان بخشي از سياست برون رفت از بحران انجام گرفت 
و اين به گمان من موثرترين بخش اين قانون است. تزريق 
اين منابع مي تواند به سرعت اتفاق بيفتد، و كنگره مي تواند 
همين هفته اين انتقال را اعالم كند و اين كار باعث مي شود 
كه منابع قابل توجهي در اختيار فرمانداران اياالت مختلف 
قرار مي گيرد. اگر اينگونه بشود، اين فرمانداران مي توانند 
همه سرمايه گذاري هاي بهداشت عمومي را كه در اين دوره 
گسترش بيماري ضروري است انجام بدهند و همچنين 
اين سرمايه گذاري ها به صورت مانعي در مقابل تصميمات 
ركودافزاي دولت هاي محل��ي در واكنش به پي آمدهاي 

منفي براقتصاد، عمل خواهد كرد.
برنامه هاي تشويق و ترغيب اقتصادي بايد مشخصاً شوك 
اقتصادي را كه به آن واكنش نشان مي دهند بشناسند. در 
روزها و هفته هاي آينده طرح هاي زيادي مطرح خواهند 
ش��د كه عمدتًا هيچ ربطي به شوكي كه برما وارد خواهد 
شد ندارند. كاستن از ماليات بر درآمد، يا كاهش از ماليات 
بر سود شركت ها، يا حتي اندكي دست كاري در كاهش 
مالياتي س��ال 2017 احتمااًل مطرح خواهند شد. اينها 
چيزي نيست مگر اپورتونيسم ايدئولوژيك و هيچ كس هم 

نبايد آنها را جدي بگيرد.

پال گاردنر|
دانشجوي PhD مطالعات چين و ارتباطات سياسي، دانشگاه گالسگو  |

مترجم:   محّمدامين قاسمي پيربلوطي |
رهبران سياسي چين اميدوارند زماني كه سرانجام نگراني ها درباره ويروس 
كرونا شروع به كاهش يافتن كند، خاطرات مربوط به ناكامي هاي دولت در 
اوايل شيوع نيز از بين برود. آنها به ويژه مايل اند خشمي را كه بسياري از مردم 
پس از مرگ دكتر لي ونليانگ )همان پزشكي كه به دليل اينكه تالش كرد به 
همكارانش درباره اين شيوع هشدار دهد توبيخ شد( بر اثر ويروس كوويد-19 
احساس كردند، فراموش شود. من در حال  حاضر درباره تالش هاي نظام 
تك حزبي چين جهت افزايش مشروعيت اش از طريق كنترل اطالعاتي 
كه به شهروندانش مي رسد، مشغول پژوهش ام. نبود صراحت و شفافيت 
در مرحله مهم ابتدايي شيوع اين بيماري تا حدودي به اين دليل است كه 
مقامات براي جلسات ساالنه مجلس محلي حزب كمونيست گرد هم آمده 
بودند و همان زمان نهاد هاي پروپاگاندايي به رسانه ها دستور مي دهند كه 
از پوشش روايت هاي منفي خودداري كنند. با اين حال، سانسور در همين 
مدت زمان نيز به طور فزاينده تري كنترل ش��ديد بر اطالعات را در چين 
بازتاب مي دهد. همانطوركه آنه ماري برادي، كارشناس رسانه هاي چيني، 
خاطرنشان مي كند: »از آغاز دوران رياست جمهوري شي جينپينگ روشن 
بود كه رسانه ها ملزم اند بر روايت هاي خبري مثبتي تمركز كنند كه وحدت 
و ثبات را تقويت كرده و دلگرم كننده باشند.« وضعيت بغرنج آزادي هاي 
محدود رسانه اي زيرنظر شي جينپينگ با ديداري كه او در سال 2016 با 
سازمان هاي رسانه اي انجام داد، شدت گرفت؛ وي در اين باره اظهار داشت: 
»تمامي رسانه هاي حزبي عضوي از خانواده حزب بوده و خواستار وفاداري 
به حزب كمونيست چين اند.« همانطوركه كارشناس علوم سياسي، ماريا 
رپنيكووا بيان مي كند، فراهم كردن فضايي موقتي براي رسانه ها براي گزارش 
آزادانه تر، مي تواند به اين نظام تك حزبي كمك كند كه »تصويري از شفافيت 
مديريت شده را به نمايش بگذارد«. با اين حال، سركوب كردْن بي ترديد تأثير 
قابل توجهي بر توانايي رسانه ها در ارايه گزارش هاي تحقيقاتي موثر، به ويژه 
در اوايل شيوع بيماري، داشته است. در فضاي آنالين، اقدامات متناوبي براي 
محدودكردن سخناني كه حزب آنها را تهديد مي پندارد، وجود داشته است. 
اين اقدامات شامل قوانيني است كه به معناي تهديد زندان براي هركسي 
اس��ت كه به دليل گسترش »شايعات« مقصر شناخته  شود. در يك رژيم 
اقتدارگرا، متوقف كردن شايعات توانايي مردم در ايجاد نگراني و احتمال 
كشف حقيقت را محدود مي سازد؛ نكته اي كه تنها توسط قضيه دكتر لي 
به شدت آشكار مي شود. حزب، سانسور خود را بر مشكالتي كه ممكن است 
مشروعيتش را تضعيف كنند، متمركز كرده است. بخشي از پژوهش جاري 
من درباره كنترل اطالعات در چين، شامل تحليلي از دستورالعمل هاي 
سانسور فاش شده اي است كه توسط پايگاه خبري ديجيتال تايمز چين 
مستقر در اياالت متحده جمع آوري شده است. نتيجه نشان مي دهد كه 
بين سال هاي 2013 تا 2018 بيش از 100 دستورالعمل فاش شده درباره 
مشكالت مربوط به محيط زيست، امنيت غذايي، سالمت، آموزش، بالياي 
طبيعي و حوادث بزرگ وجود داشته است و احتمااًل تعداد واقعي از اين حد 
هم فراتر خواهد رفت. به عنوان مثال، پس از وقوع يك انفجار در يك كارخانه 
پتروشيمي، به س��ازمان هاي رسانه اي گفته شد كه »گزارش هاي منفي 
مرتبط با پروژه هاي پتروشيمي« را سانسور كنند. رسانه هاي دولتي نقشي 

كليدي در تالش هاي حزب كمونيست چين در برجسته سازي هاي آنالين 
دارند. پژوهش من نشان مي دهد تعداد روايت هاي حاوي مشكالت محيط 
زيستي و فجايع كه توسط روزنامه پيپلز ديلي در سايت سينا ويبو )معادل 
چيني توييتر( ارسال شده اند، به طور قابل توجهي بين سال هاي 2013 تا 
2018 كاهش يافته اند. حدود 4/5% از كل پست هاي پيپلز ديلي در ويبو 
بين سال هاي 2013 تا 2015، درباره محيط زيست بوده  اند كه اين مقدار 
تا سال 2018 به 1% رسيده است. به طور مشابه، حدود 8%-10% پست هاي 
ارسالي اين روزنامه بين سال هاي 2013 تا 2015 درباره فجايع و حوادث 
بزرگ بوده اند، اما اين رقم در س��ه سال بعدي به زير 4% كاهش يافت. اين 
حزب مي خواهد كه مردم در عوض بر موضوعاتي تمركز كنند كه مي پندارد 
موجب تقويت مشروعيت حزب مي شوند. تعداد پست هاي ارسالي پيپلز 
ديلي كه بر ملي گرايي تمركز مي كنند، تا سال 2018 با افزايش دوبرابري، 
به 12% از كل پست ها رسيده است. عالوه بر گزارش هاي تحقيقاتي درباره 
شيوع بيماري در بخش هايي از رسانه ها، برخي از افراد چيني نيز براي تبادل 
اطالعات پيرامون ويروس و شرايط موجود در ووهان، تالش بسياري كرده اند. 
با اين حال، مقامات به طور پيوسته در حال خاموش كردن صداهاي انتقادي 
قابل توجه بوده و تالش هاي خود را براي سانسوركردن ديگر محتواهايي كه 
به طور خاصي از نظر آنها مفيد نيستند، افزايش داده اند. سانسورها همه چيز 
را متوقف نمي كنند، اما همانطور كه پژوهشگر مسائل چين، مارگارت اي. 
رابرتز بيان مي كند، »سانسور نفوذپذير« هنوز هم مي تواند بسيار موثر باشد. 
وي خاطرنشان مي كند كه تالش هاي مقامات چيني براي مشكل تر ساختن 
دسترسي مردم به محتواهايي انتقادي كه به صورت آنالين منتشر مي شوند، 
هنوز هم مي تواند بسيار موثر باشد؛ درحالي كه اينترنت از سيل اطالعاتي 
كه حزب كمونيست چين مي خواهد ديده شوند، غرق شده است. پژوهش 
من نشان مي دهد هنگامي  كه نمي توان از بروز يك مشكل جلوگيري كرد، 
مقامات مسوول پروپاگاندا سعي مي كنند روايت را با اطمينان پيداكردن از 
تمركز رسانه ها بر تالش هاي دولت براي مقابله با مشكل، كنترل كنند. پس 
از رانش زمين در معدني در تبت، به رسانه ها دستور داده شد كه خبر رفع 
نگراني ها از حادثه را به طور فوري و گسترده پوشش دهند. پوشش خبري 
چنين فجايعي توسط پيپلز ديلي، بر تصوير قهرمانانه نيروهاي نجات متمركز 
است. تالش پروپاگاندايي مشابهي هم اكنون مشهود است. همانطور كه 
ديويد بنِدرسكي از پروژه رسانه اي چين يادآور مي شود، پوشش رسانه اي 
در چين به طور فزاينده اي به دنبال به تصويركشيدن حزب كمونيست چين، 
»به عنوان راه گشاي پيروزي معجزه آساي بش��ري« در مقابله با ويروس 
اس��ت. پس از درگذشت دكتر لي، رهبران حزب كمونيست چين تالش 
كردند مقامات محلي را به خاطر بازخواست كردن وي مقصر نشان دهند. 
با اين حال، اقدامات صورت گرفته عليه دكتر لي، كاماًل منطبق با رويكرد 
حزب براي كنترل اطالعات با نظارت شي جينپينگ است. دانستن اينكه 
چند نفر جان خود را از دست داده اند يا ممكن است در آينده به كام مرگ 
كشيده شوند، غيرممكن است؛ زيرا مردم به جاي پذيرفتن خطر مجازات 
نشر شايعات، تصميم به خودسانسوري گرفته اند يا نيز مقامات به دنبال 
جلوگيري از رسيدن اطالعات به عموم مردم بوده  اند. شيوع ويروس كرونا 
خطركردن هاي سيستمي را نشان مي دهد كه ثبات اجتماعي و مشروعيت 

حزب حاكم را باالتر از منافع عمومي قرار مي دهد. 
منبع: باشگاه انديشه 

مريم وريج كاظمي| پژوهشگر ژئوپلتيك|
 امروزه چين رقيب سرسختي در موضوعات اقتصادي و صنعتي- نظامي 
در حوزه هاي منطقه اي و بين المللي براي غرب و به خصوص اياالت متحده 
امريكاست. در طي سال هاي گذشته يكه تازي هاي چين در خيابان هاي 
وال استريت امريكا به خيزش ميليوني توده هاي از مردم ختم شد كه در 
خيابانها خواستار رفع نابرابريهاي اقتصادي كه نظام سرمايه داري و مشخصا 
»فدرال رزرو« براي آنها در نظر گرفته بود، ش��دند. از سوي ديگرحضور 
شركتها و محصوالت چيني در سراس��ر جهان، خريداري و اجاره بنادر 
مهم و استراتژيك در درياي مديترانه و ديگر نقاط و همچنين بانك ها در 
اياالت متحده و زمين هاي زراعي با كشت محصوالت استراتژيك در اروپا و 
امريكاي جنوبي، نگراني هاي متعددي را براي غرب به خصوص كمپاني هاي 
صنعتي به وجود آورده است. از سوي ديگر پيمان هاي نظامي -امنيتي كه 
تحت عنوان پيمان ش��انگهاي به رهبري چين و روسيه و عضويت اغلب 
كشورهاي آسيايي نظير هند، پاكستان، قزاقستان و ناظرين مثل ايران و 
بالروس؛ در ادامه اقدامات و تصميماتي صورت مي گيرد تا هژمون جهاني 
كمپاني هاي غربي )كه مسوول بسياري از فجايع در كشورهاي در حال 
توسعه هستند( به رهبري اياالت متحده را در هم شكند. آنچه كه مشخص 
است چين نسبت به ديگر كشورهاي توسعه يافته از نقش آفريني برتري 
براي ايجاد فضاي متحول جهاني به نفع ملل در حال توس��عه برخوردار 
است. جمعيت و فضاي جغرافيايي و پشتوانه هويتي منحصر به فرد ظهور 
رقيب جديدي در سطح بين الملل را براي غربي ها نويد مي دهد كه سعي 
در به چالش كش��يدن سياست هاي كمپاني هاي غربي در كشورهاي به 
اصطالح در حال توسعه دارد.  از سوي ديگر چين به همراه برزيل، روسيه، 
هند و افريقاي جنوبي )بريكس( از جمله كشورهاي توسعه يافته در قرن 
حاضرند كه هم پايي قدرت هاي صنعتي غرب در حال پويش اقتصادي و 
توسعه در فناوري ها و تجارت هستند. آنها در تالش براي اتخاذ سياست هاي 
پولي منحصر به خود اند تا از تسلط صندوق بين المللي پول كه مستقيما 
زيرنظر اياالت متحده امريكا اداره مي شود خارج شوند. بحث كنار گذاشتن 
دالر امريكا در تمام معامالت نفتي در اين راستا در حال شكل گيري است.

اين مساله اي است كه از نظر دولت امريكا هرگز نبايد اتفاق بيفتد. تمامي 
اين موضوعات باعث مي شود تا كمپاني هاي امريكايي-غربي درصدد مهار 
چين برآيند. از آنجايي كه تجربه نبرد و مانورهاي سياسي-اقتصادي در 
چين نتايج معكوس داشته و چيني ها را سرسخت از قبل كرده، همچنين 
هزينه هاي بس��ياري را بر غربي ها تحميل نمود، بيوتروريسم و حمالت 
پزشكي و به طور ويژه سالح بيولوژيكي كماكان ابزار مناسبي براي به زانو 
درآوردن چين و ساير رقبايست كه بخواهند خارج از چارچوب سياست هاي 
همكاري با كمپاني هاي غربي عمل نمايد. سالح بيولوژيك شامل هر نوع 
ميكروارگانيسم )مانند باكتري ها، ويروس ها يا قارچ ها( يا سموم )تركيبات 
سمي توليد شده توسط ميكروارگانيس��م ها( موجود در طبيعت است 
كه مي تواند براي كشتن يا آسيب رس��اندن به افراد استفاده شود.  از اين 
رو بيوتروريسم مي تواند از يك فريب ساده تا استفاده واقعي از اين سالح 
بيولوژيكي، كشورها را تا مرزفروپاشي به پيش برد. سالح بيولوژيك ممكن 
است براي يك فرد تا ناتواني يا مرگ هزاران نفر استفاده شود و اگر محيط 
را آلوده كند يك تهديد طوالني مدت را براي جمعيت ايجاد مي كند.  البته 
استفاده از سالح بيولوژيكي مفهوم جديدي نيست و تاريخ پر از نمونه هاي 

استفاده از آنهاست كه به دوران باستان باز مي گردد. كمانداران سكايي در 
400قبل از ميالد مسيح با فروبردن نيزه هاي خود بر روي اجساد تجزيه شده 
يا خون هاي مخلوط با آلودگي هاي محيطي، سالح خود را سمي مي كردند.  
در تاريخ ايران، يونان و روم از 300سال قبل از ميالد مسيح نقل شده كه از 
حيوانات مرده براي آلوده كردن چاه ها و منابع آبي دشمنان استفاده مي شد. 
در نبرد يوريمدون در سال 190 پيش از ميالد، هانيبال با پرتاب كوزه هاي 
سفالي پر از مارهاي سمي به كشتي هاي دش��من، پيروزي دريايي را بر 
پادشاه يونان اومنس دوم پرگامون به دست آورد. يا همه گير شدن طاعون، 
سل و وبا در قرن هاي گذشته در اين راستا قابل ارزيابي است. همانطور كه 
مشخص است استفاده از سالح هاي بيولوژيك به عنوان يك نبرد نامرئي 
كه درجه پيروزي آن بسيار باال بود در نظر گرفته مي شد. كمااينكه برخي از 
گروه هاي تروريستي به خصوص در خاورميانه براي به چالش كشيدن رقبا 
و دشمنان از آن استفاده مي كنند؛ و هم اينك چين ظرف چند سال اخير 
مواجه با جنگ بيولوژيكي با سالح هاي به نام سارس، انواع آنفلوآنزا، زيكا، 
كروناويروس و بيماري هاي ديگر كه در آينده ظهور خواهند كرد، عليه خود 
بوده است. بي شك همان چين كه از نظر غربي ها به نقض حقوق بشر مشهور 
است، توانست در يك دوره چهل ساله بيش از 800 ميليون نفر جمعيتش را 
از فقر خارج كند و سرانه توليد ناخالص داخلي از 89 دالر در سال 1960 را به 
حدود 10، 000 دالر امروز افزايش دهد.  چين كه روزگاري در آن بچه هاي 
روستايي براي گرم نگه داشتن خانه هايشان ناچار بودند زباله ها را بسوزانند، 
همان چيني است كه اميد به زندگي از 43.7 سال در سال 1960 به نزديك 
به 80 سال امروز افزايش داد.  از سوي ديگر چين قصد دارد طي ساليان اخير 
در زمينه فناوري اطالعات، هوافضا، كشتي هاي پيشرفته اقيانوس پيما، 
اتومبيل هاي برقي، دستگاه هاي فوق پيشرفته پزشكي و ساير اقالم صنعتي 
از ربات ها استفاده كند.  اين نكته بسيار مهم در جهش تكنولوژي جهاني 
و تغيير سبك زندگي انسان ها محسوب مي شود كه كاهش اقتدارگرايي 
كمپاني هاي غربي را كه كنترل فناوري و تكنولوژي و اطالعات علمي تحت 
سيطره خود دارند، در پي خواهد داشت. چين در دهه هاي اخير به عنوان 
يك ابرقدرت اقتصادي جهاني ظاهر شده است. اين كشور نه تنها دومين 
اقتصاد بزرگ جهان و بزرگ ترين صادر كننده بخش صنعت و تجارت است، 
بلكه به عنوان سرمايه گذار در زيرساخت ها و توسعه بخش اقتصادي در خارج 
چين به خصوص كشورهاي غربي فعاليت مي كند.  نكته جالب در مورد 
بخش فرهنگي-هويتي چين اين است كه برخالف غربي ها كه تمايل دارند 
دولت ها و تاريخ ها را از هم جدا كنند، چيني ها به تلفيق تاريخ هزاران ساله 
با دولت هاي معاصر خود افتخار كرده و چه بسا يك چيني ضد كمونيست 

تولد مائو را جشن مي گيرد.
با اين تفاسير چين با خيزش مجدد خود به سوي قدرت جهاني، داستان 
»وقتي غولهاي آسيايي به حركت درآيند زمين به لرزه خواهد افتاد« را 
به واقعيت نزديك كرد.  از اين روست كه استفاده از هر ابزاري كه بتوانند 
به انفعال اقتصادي-تجاري اين كشور بينجامد و ترس و وحشت جهاني 
را نسبت به اين كشور برانگيزد و تبعات منفي را براي تماميت آن كشور 
به همراه آورد، خواهد توانست كمپاني هاي صنعتي غربي را از خطر 
فروپاشي نجات دهد و استفاده از بيوتروريسم و سالح هاي بيولوژيكي 

در اين راستا قابل بررسي است.
منبع: مركز بين المللي مطالعات صلح
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كرونا و تاثير بر رژيم هاي بين الملل 
پايان دهكده جهاني نزديك 

است؟
پاتريك ساهاكيان|تحليلگر روابط بين الملل| 
 كرونا به عنوان يك تهديد وجودي حيات انساني، در 
زمره امنيت زيست محيطي است. تاثيرات سياسي 
آن را مي توان در قالب عملكرد دولت ها بررسي كرد. 
نكته آن است كه در جوامع مختلف، افراد در مواجهه 
با خطر تهديد وجودي كرونا، خواهان ورود دولت ها به 
اين امر بوده و انتظار دارند دولت ها در مقابله با تهديدات 

زيستي آن واكنشي بروز دهند.
در مواجهه با پديده هاي زيست محيطي كه به نوعي 
به مسائل امنيتي پيوند مي خورد، مي توان دو گونه 
عملكرد را مورد بررس��ي قرار داد. بخش نخس��ت؛ 
عملكردي علمي اس��ت كه توس��ط انديشمندان 
علم مربوطه به صورت تخصص��ي مورد واكاوي قرار 
مي گيرد. بخش دوم؛ عملكرد سياس��ي است كه در 
باالترين سطح توسط دولت ها صورت مي گيرد. در 
بخش سياسي، دولت ها براي مقابله و برتري جويي 
بر اينگونه پديده ها، به عنوان بازيگران اصلي، ايجاد 
رژيم هاي منطقه اي و بين المللي را به عنوان يكي از 
فرايندهاي قابل تامل دانسته و ايجاد اينگونه رژيم ها 
به عنوان بخشي از ماهيت مسائل زيست محيطي 
امري پذيرفته شده است. اين بازيگران اصلي مي توانند 
در كن��ار خود رژيم هاي بين الملل��ي را ايجاد كنند. 
حضور آنها به عن��وان ديگر بازيگران در جهت ايجاد 
نظم بين المللي در فضاي آنارشي، از اهميت بسزايي 

برخوردار است.
وقتي سخن از نظم در روابط بين الملل به ميان مي آيد 
مي توان آن را به عنوان نمودي از امر سياسي كشورها 
دانس��ت. امروز امر سياسي كشورها، مسائل امنيت 
زيست محيطي اس��ت كه به واسطه شيوع ويروس 
كوويد 19، حيات انساني را در كنار مسائل اقتصادي، 
سياس��ي و ... تحت تاثير قرار داده اس��ت. به همين 
واس��طه، آنچه باعث بر هم خوردن نظم بين المللي 
شده انعكاس امر سياس��ي مشترك كشورها است. 
نحوه رويارويي دولت ها با اين امر سياس��ي مي تواند 
مولفه تعيين كننده سياست خارجي دولت ها باشد 
و طبعا روابط بازيگران بين المللي، تحت شعاع اين 
سياست ها قرار گيرد. رژيم هاي بين المللي در تعريف 
خود در بر گيرنده اصول، قواعد و هنجارهايي هستند 
كه با هدف همكاري هاي مشترك از جمله؛ كاهش 
هزينه ها، بهره گيري از تجربيات اعضا، افزايش اعتماد 
به يكديگر و كاهش خسارات تاسيس مي شوند. اما ....

روابط و خط مش��ي سياسي كشورها حتي با وجود 
نظام سياس��ي تعريف شده كشورها مي تواند تحت 
تاثير روحيات و منش رهبران سياس��ي كش��ورها 
باشد. ترامپ با رفتاري توام با اقتدارگرايي در كشور 
مدعي دموكراسي، نشان داد اصول اوليه دموكراتيك 
بودن ب��راي وي بي ارزش اس��ت. س��خنراني اخير 
رييس جمه��وري اياالت متحده و تهديد زيس��ت 
انساني توس��ط كرونا يا تمديد تحريم ها عليه ايران 
در ش��رايطي كه كرونا زيس��ت ملت ايران را هدف 
گرفته است، نمودي از اقتدارگرايي، برتري جويي، 
بهره گيري از موقعيت حساس براي پروپاگاندا و عدم 
اعتقاد به حق زيستن ملت ها را به نمايش گذاشت و 
اثبات كرد؛ اعتقادي به همكاري با ديگر بازيگران عرصه 

بين المللي ندارد.
خروج از عهدنامه ها )برجام( و عدم ادامه همكاري با 
نهادهاي بين المللي در زمينه محيط زيست )گازهاي 
گلخانه اي پاريس( )نشات گرفته از ايده هاي ليبرالي 
اس��ت كه آنها مي گويند، انجام هزينه تحقيقاتي و 
پيشگيرانه محيط زيستي الزم نيست و در صورت 
ايجاد تهديد در آينده، آيندگان وظيفه دارند در آن 
زمان پيگيري كنند.( عدم پايبندي به لزوم همكاري 
با بازيگران بين المللي را در كنار ايجاد نگراني از عدم 

وفا به عهد را اثبات كرد. 
برگزيت )با ش��عار كسب قدرت مستقل( اقدامي در 
جهت استقالل و كس��ب حاكميت انفرادي بود كه 
تفكر جدايي را براي كش��ورهايي اروپايي را مطرح 
كرد. از طرفي كش��ورهاي اروپايي با شيوع كرونا در 
اين قاره، مرزهاي خود را بر روي يكديگر بس��تند و 
خط مشي كامال جداگانه اي را پيشه كردند. با وجود 
تهديد وجودي مشترك كه مي توانست زمينه ايجاد 
همكاري هاي بين المللي )ايجاد رژيم هاي بين المللي( 
شود، از بيم عدم اعتماد به ديگر بازيگران، شكنندگي 
در مقابل تهديد و روحيه اقتدارگرايي سعي كردند 
قدرت را به ص��ورت انفرادي حف��ظ كنند. مواضع 
بريتانيا در مواجهه با بحران كرونا، در تناقص كامل 
با مواضع ديگر كشورهاي اروپايي است. اين نشان از 
عدم همكاري كشورهاي منطقه دارد كه در گذشته اي 
نه چندان دور داراي سياس��ت واح��دي بوده اند. اما 
در اين ايام، اقتدارگرايي س��ران و شكنندگي مردم 
منطقه، تاثير بسزايي در تداعي امر سياسي كشورها 
داشته و نمود آنها در عرصه بين المللي، قطع روابط 
همكاري است. نهايتا؛ عملكرد و رفتار ترامپ زمينه 
اقتدارگرايي، عدم اعتماد، پايان همكاري بازيگران 
بين المللي را تقوي��ت مي كند. عملكرد ضعيف 
و بي تفاوت نس��بت به مس��ائل محيط زيستي، 
محدوديت در ارتباط را پيام��د دارد. در ديدگاه 
نئوليبراليس��م، رژيم هاي بين المللي به واسطه 
ايجاد همكاري بين بازيگران بين المللي مي توانند 
مركز همكاري و ارتباط اعضا باشند، اين عملكرد 
به واس��طه ايجاد ارتباط؛ قدرت در عرصه روابط 
بين الملل را براي كشورهاي دموكراتيك تعريف 
مي كند. اما تغيي��ر در رفتار بازيگران بين المللي 
براي ادامه همكاري، ايجاد شرايط سخت بواسطه 
شيوع كرونا كه به دنبال آن زمينه همكاري هاي 
تجاري، اقتصادي، س��فر و... ك��ه الزامات ايجاد 
دهكده جهاني بود را تحت ش��عاع قرار مي دهد 
و ادامه شيوع كرونا، مي تواند بستري براي قطع 
ارتباط همكاري بازيگران عرصه بين المللي شده 
و نهايت��ا تحقق روياي تش��كيل دهكده جهاني 
و ق��درت از ديدگاه نئوليبرال ه��اي نهادگرا را با 

معضالتي مواجه كند.
ديپلماسي ايراني
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انحراف سياست هاي دولت در بخش اجاره آپارتمان

افزايش فايل هاي رهن كامل در بازار مسكن تهران

گروه راه و شهرسازي| شهال روشني|
اگرچه بانك مركزي ش��اخص كرايه مس��كن اجاره 
در تهران و در كل مناطق ش��هري در بهمن ماه را به 
ترتيب با رشدي معادل 29.4 و 31.5 درصد نسبت 
به ماه مشابه سال قبل اعالم كرده است، اما مشاوران 
ام��الك معتقدند اين آمارها هيچ س��نخيتي با بازار 
واقعي ن��دارد، چرا كه به عقيده آنه��ا به  رغم كاهش 
فايل هاي اجاره از س��وي بخش عرضه و تقاضا اجاره 
مس��كن در بهمن ماه حدود 7 درصد نسبت به دي 
ماه سال جاي رشد داشته كه دليل آن را مي توان در 

نوسانات ارزي و تورمي ديد.
البته بايد خاطرنش��ان كرد كه بر اس��اس آمارهاي 
رس��مي بانك مركزي اجاره بها در دي ماه نس��بت 
به آذر ماه 5درصد رش��د داش��ته كه اين موضوع نيز 
توسط فعاالن بازار يعني مشاوران امالك به چالش 
كشيده شده اس��ت. چرا كه اين عده معتقدند، بازار 
اجاره در دي ماه بيش از 2۰ درصد نسبت به آذر ماه 

رشد داشته است.
 جدا از اينك��ه بين آمار رس��مي و واقعيت كف بازار 
كدام يك را بپذيريم، بايد قبول كنيم كه مس��كن و 
حوزه هاي تابعه آن با ن��رخ تورم عمومي گره خورده 
است. براساس آمارها نرخ تورم كل كشور در 12 ماهه 
منتهي به بهمن ماه ١٣٩٨ برابر ٣٧ درصد است كه 
در دهك هاي مختلف هزينه اي در بازه 36.3 درصد 
براي دهك اول تا ٣٨.٩ درصد براي دهك دهم نوسان 
دارد. محدوده تغييرات تورم 12 ماهه در گروه عمده 
»كاالهاي غير خوراكي و خدمات« بين ٢٩.٢ درصد 
براي دهك اول تا 36.2 درصد براي دهك دهم است.
 آمارها نش��ان مي دهد، طي دو س��ال گذشته تورم 
مس��كن در تهران حدود 2۰۰ درصد بوده، در حالي 
كه تورم عمومي طي اين مدت حدود 7۰ درصد بوده 
است. بنابراين مسكن 13۰ درصد حباب دارد. در اين 
خصوص فعاالن كف بازار مس��كن معتقدند، همواره 
با افزايش قيمت مسكن در تهران، اجاره بها نيز رشد 
داش��ته و به طور ميانگين در ته��ران 29 درصد و در 
مناطق پرتقاضا به 5۰ تا 7۰ درصد رشد ساالنه رسيده 
است. اين رشد اجاره بها در طي ماه هاي اخير به رغم 

حضور مستمر بخش تقاضا پررنگ تر بوده است.

  اجاره باالتر از تورم 
در همي��ن رابط��ه محمدعلي مهري، كارش��ناس 
شهرس��ازي با وخيم دانس��تن اوضاع بازار اجاره در 
كشور گفت: متاسفانه در اين خصوص فرياد ما بي صدا 
است و به رغم تاكيدات فراوان كنشگران بازار مسكن 
به لزوم توجه دولت به بازار اجاره اين مس��اله ناديده 

گرفته مي شود .
مهري گفت: در حال حاض��ر، بازار اجاره از نرخ تورم 
نيز گذر كرده و همتراز با رش��د قيمت مسكن رشد 
مي كند. اين در حالي اس��ت كه دولت بازار اجاره بها 
را صرفا تابع ت��ورم عمومي مي داند و قصد دارد براي 

تامين وديعه به موجران وام پرداخت كند.
اين كارشناس شهرسازي با بيان اينكه سياست دولت 
در بازار اجاره بها كامال اشتباه است، گفت: متاسفانه 
دولت در بخش اجاره توجه اي به ارقام كف بازار ندارد 
و تمام سياست هاي خود را با آمارهاي ناهمگن بانك 
مركزي و مركز آمار ايران طرح ريزي مي كند، در حالي 
كه دولت با يك گردش مختصر در ش��هرهاي كشور 
به خصوص تهران مي تواند ب��ه اوج فاجعه در بخش 

اجاره پي ببرد.
به گفته مهري، به  رغم ركود س��نگين مسكن قيمت 
اجاره در كش��ور رشد داش��ته كه اين مورد مي تواند 
مويد تاثير پذيري بخش اجاره از مسكن باشد. بنابراين 
اينكه دولت صرفا تمام برنامه هاي خود را منوط به نرخ 

تورم كند به نتيجه مثبتي نخواهد رسيد.

اين كارشناس شهرسازي با عنوان اينكه دولت بايد 
هر چه سريع تر سامانه ملي امالك را راه اندازي كند، 
عنوان كرد: راه اندازي س��امانه ملي امالك و اسكان 
كش��ور در حالي مجددا در دس��تور كار وزارت راه و 
شهرس��ازي قرار گرفته كه از داخل اي��ن وزارتخانه 
خبر مي رسد، اين سامانه حداقل تا سال 14۰۰ هم 
راه اندازي نخواهد شد. به هر حال، اگرچه طي روزهاي 
اخير مكررا صحبت هايي از راه اندازي اين س��امانه از 
گوشه و كنار شنيده مي شود، اما به نظر مي رسد، اين 
طرح نيز همانند طرح هاي ديگر مس��كن ابتر بماند 

وارثيه اين دولت براي دولت بعدي باشد.
به گفته اين كارشناس، اگر اين طرح راه اندازي شود 
دو اتفاق مهم و حياتي در بخش مسكن و به خصوص 
اجاره روي مي دهد. او تاكيد كرد: تعيين و اخذ ماليات 
از خانه هاي خالي و همچنين قطع دستان دالالن و 
سوداگران مافياي بازار اجاره مي تواند دو رويكرد اين 
سامانه باشد. اما متاس��فانه در چند سال اخير پايه و 
اساس اين س��امانه در گير و دار نشست هاي بيهوده 
سازمان ملي زمين و مسكن و معاونت    مسكن وزارت 

راه و شهرسازي است.
وي ب��ا بي��ان اينك��ه اين س��امانه در ص��ورت بناي 
صحيح مي توان��د رويكرد موثري در كاهش س��ياه 
بازار اجاره و مس��كن ش��ود، افزود: در حال حاضر بر 
اس��اس قانون، طراحي و ايجاد س��امانه ملي امالك 
و اسكان كش��ور به وزارت راه و شهرس��ازي واگذار 
ش��ده كه اين وزارت خان��ه بايد با هم��كاري تعداد 
زيادي دستگاه مرتبط مانند س��ازمان ثبت اسناد و 
امالك، سازمان ثبت احوال، شركت پست، كاداستر، 
اماكن ناج��ا و … اطالعات مربوط به اس��كان را در 
س��امانه امالك و اس��كان وارد كند كه البته به نظر 
مي رس��د اين هماهنگي ها عالوه بر زيرس��اخت ها 
نيازمند همكاري و همدلي ارگان هايي باشد كه اين 
 نوع هم��كاري در ايران معنا و مفه��وم واقعي ندارد.
مهري در نهايت گفت: ايجاد سامانه امالك نيازمند 
داده هاي بزرگي است كه اين داده ها بايد از داده هاي 
س��ازمان ها و ارگان هاي باال اخذ ش��ود اما متاسفانه 
تمام��ي ارگان هاي ذكر ش��ده خود فاق��د داده هاي 

صحيح و كامل هستند.

  بازار اجاره در دهك هاي مختلف جامعه
در همين رابط��ه، جالل صباغ، كارش��ناس اقتصاد 
بازار مسكن با بيان اينكه در كشور 27 ميليون واحد 
مس��كوني وجود دارد، گفت: بر اس��اس آمار س��ال 
1395 جمعيت اي��ران 79 ميليون و 926 هزار نفر، 
تعداد خانوار 24 هزار و 196 و تعداد واحد مسكوني 
22ميليون و 83۰ دستگاه بوده است. اين آمار گيري 
نشان مي دهد در حال حاضر در كشور 6۰.5 درصد 
امالك ملكي، 3۰.7 واحدها استيجاري و 8.8ساير 

واحدها وجود دارد.
وي گفت: علي رغم نس��بت مناس��ب تعداد امالك 
مالكيتي ب��ه اس��تيجاري، بخش اجاره ب��ه يكي از 
دغدغه هاي كشور مبدل شده است، چرا كه ما در اين 
بخش با دهك هايي روبرو هستيم كه مجبور هستند 

دو نياز اوليه خود را فداي هزينه سرپناه كنند.
صباغ گفت: آمار ها نشان مي دهد كه 7 ميليون خانوار 
در ايران مستاجر هستند و اگر هر خانوار ايراني سه نفر 
باشد، مي توان گفت بيش از 2۰ ميليون نفر مستاجر 

در كشور وجود دارد. 
حال اگر يك خانوار ايراني با درآمد پايين و حداقلي 
براي تأمين مسكن خود به طور ميانگين 12 ميليون 
توم��ان تا 15 ميلي��ون تومان در س��ال هزينه كند، 
مي توان گفت بيش از نيم��ي از درآمد خود را صرف 
اجاره بها مي كند. اگر متوسط سهم هزينه مسكن از 
سبد هزينه ساالنه خانوارها، 5۰ درصد تا 7۰ درصد 

براي اين قش��ر باش��د، به عبارتي بي��ش از نيمي از 
درآمد هاي مستاجران و هزينه هاي آنها را اين روزها 
اجاره به��ا در بر مي گيرد و درآم��دي براي هزينه در 
س��اير موارد ضروري و روزمره وجود نخواهد داشت. 
در نتيجه اين خانوار خوراك، پوشاك و بهداشت خود 

را زير لفافه اجاره بها ناديده خواهند گرفت.
اين كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه يك كشور 
سالم و توسعه يافته نيازمند شهروندان روح و جسم 
سالم است، گفت: آيا با هزينه اجاره هاي باال خانواده 
سالم خواهيم داشت خانواده اي كه هر ماه بايد بخش 
اعظمي از درآمد خود را به مالكان بدهد و صورت خود 

را با سيلي سرخ كند .
به گفته صباغ، در حال حاضر 95 درصد مستاجران 
در كش��ور از دهك هاي يك تا س��ه جامعه هستند 
و متوس��ط درآمد آنها بين يك ميليون و 6۰۰هزار 
تومان تا 2 ميليون و 81۰ هزار تومان اس��ت . به طور 
كلي دهك هاي اول در م��اه حدود 41۰ هزار تومان 
اجاره خان��ه مي دهند و ماهانه رقمي حدود 7۰ هزار 
تومان پول آب، ب��رق و گاز مي دهند. يعني در كل از 
يك ميليون و 6۰۰ هزار توم��ان 5۰۰ هزار تومان و 
حتي بيشتر آنها صرف اجاره مسكن مي شود. اكثر اين 
دهك ها دو تا سه نفره هستند و در ماه تنها مي توانند 
18 تا 2۰هزار تومان صرف هزينه پوش��اك، درمان، 

تفريح و... كنند .
اي��ن كارش��ناس اقتص��اد مس��كن در خص��وص 
وضعيت هاي دهك هاي دوم و سوم نيز گفت: دهك 
دوم، خانواده هايي هس��تند كه ماهانه رقمي حدود 
2ميليون و 4۰۰ هزار تومان درآمد دارند، اين دهك 
در ماه به طور متوس��ط 56۰ هزار تومان اجاره خانه 
پرداخت مي كنن��د و از كل 95 درصد مس��تاجران 
19درصد را به خود تعل��ق داده اند . مبلغ قبض آب، 
برق و گاز اين خانواده ها ماهانه رقمي حدود 9۰ هزار 
تومان است. يعني اين دهك در ماه 65۰ هزار تومان 

و حتي بيشتر را صرف اجاره مي كند .
وي با بي��ان اينكه دهك س��وم، در آمدي نزديك به 
3ميليون تومان دارند نيز گفت: متوسط اجاره خانه اي 
كه خانواده هاي دهك س��وم به صاحبخانه هايشان 
پرداخت باالي 7۰۰ هزار تومان اس��ت كه با هزينه 
ّآب و برق و گاز به باالي 8۰۰ هزار تومان مي رس��د. 

اين دهك نيز 21 درصد از 95 درصد مس��تاجران را 
به خود اختصاص داده است. بنابراين سه دهك اول 
با 2۰درصد، دهك دوم با 19 درصد و دهك س��وم با 
21 درصد حدود 6۰درصد از جمعيت 95 درصدي 
مستاجران كش��ور را تش��كيل مي دهند. البته 17 
درصد دهك چه��ارم كه باالي 3 ميلي��ون تومان و 
دهك 5 كه نزديك به 4 ميليون تومان درآمد ماهانه 
دارند و حدود يك ميليون تا يك ميليون و 2۰۰هزار 

تومان اجاره مي دهند را نيز بايد وارد اين آمار كرد .
وي گفت: به هر حال در حال حاضر 3 دهك درآمدي 
نيازمند فوري و دو دهك چهارم و پنجم نيز نيازمند 
ضروري حمايت هاي دولت در بخش اجاره هستند .

اين كارشناس اقتصاد مسكن خاطرنشان كرد: دولت 
بايد براي هر كدام از اين دهك ها يعني از دهك هاي 
اول تا پنجم برنامه منس��جمي داشته باشد، اما براي 
س��المت جامعه ضروري است دولت نگاه ويژه اي به 
بازار اجاره دهك هاي اول تا س��وم ك��ه 6۰ درصد از 
جميعت 95 درصدي مس��تاجران كش��ور را دارند، 
توجه كند . نبايد فراموش شود بر اساس برنامه هاي 
دولت در حال حاضر دهك اول تا هفتم كشور يارانه 
بگير هس��تند و دهك ه��اي چهارم تا هفت��م نيز به 
كمك جدي دولت براي حل بحران اجاره بها نيازمند 

هستند .
وي گف��ت: دهك دهم كه مرفه ترين دهك كش��ور 
هستند و در حال حاضر درآمدي باالي 12 ميليون 
توم��ان در ماه دارند، حدود 4 ميلي��ون تومان اجاره 
مي پردازن��د و 8 درص��د از جمعي��ت 95 درصدي 
اجاره نشينان هستند و متاسفانه تمامي برنامه هاي 
غيرتخصصي وزارت راه وشهرسازي، براي حل مشكل 
اجاره دهك هاي هفتم تا دهم متمركز شده است كه 

درآمدي بين 4 تا 12 ميليون تومان دارند .

  راهكاري براي حل معضل اجاره
در همين رابطه، ايمان رفيعي، كارش��ناس ساخت 
وس��از با بيان اينكه تمامي كارشناسان، كنشگران و 
فعاالن با اصل موضوع كه اجاره بها تناسبي با درآمدها 
حتي با درآمدهاي دهك هاي هش��تم تا دهم ندارد، 
تفاهم دارند گفت: حال مساله اين است چه بايد كرد؟ 
در اين خصوص 3 راه حل جدي مي توان داش��ت در 

گام اول اخذ ماليات از خانه هاي خالي و خودداري از 
قيمت گذاري اجباري است.

وي گفت: اگ��ر دولت بخواهد به صورت دس��توري 
اجاره را كاهش دهد، در برهه زماني كوتاه مدت موفق 
خواه��د بود اما در طوالني مدت مالكان از ارايه ملك 
خود خوداري خواهند كرد. بنابراين اصل اين موضوع 
كه كاهش نرخ اجاره دس��توري باشد، غلط است. اما 
دولت مي تواند با راهكارهاي تشويقي و تنبيهي اين 
دس��تور اجباري را به يك دس��تور مشوقي- تنبهي 

تبديل كند .
وي در ادامه گفت: مساله بعدي افزايش توليد مسكن 
اس��ت. در حال حاضر دولت برنامه ه��اي مطروحه 
منسجمي براي توليد مسكن دارد، اما متاسفانه هنوز 
هيچ كدام اجرا نشده است. بنابراين نياز فوري است 

كه دولت نگاه ويژه اي به توليد مسكن داشته باشد .
رفيعي با بيان اينكه راهكار س��وم ايجاد مسكن هاي 
اس��تيجاري دولت اس��ت، افزود: تمامي كش��ورها 
توانس��ته اند ب��ا اي��ن راهكار بخش��ي از مش��كالت 

اجاره نشيني را حل و فصل كنند .
اين كارشناس ساخت وساز گفت: دولت بايد با برنامه 
ايجاد- حمايتي به كمك مستاجران بيايد يعني خود 
همراه با بخش خصوصي وارد ميدان عمل ش��ود و با 
توليد و عرضه مس��كن اس��تيجاري و اخذ ماليات از 
خانه هاي خالي به كمك دهك هاي مختلف جامعه 

بشتابد . 
دولت با امالك استيجاري متنوع مي تواند دهك هاي 
يك تا 7 را پاس��خ دهد و با ايجاد ماليات بر خانه هاي 
خالي دهك هاي 8 تا 1۰را منتفع كند، چرا كه بخش 
اعظمي از خانه هاي خالي در مناطقي وجود دارد كه 
مناطق لوكس محس��وب شده و مناسب دهك هاي 
8 تا 1۰ كش��ور يعني زير 15 درصد اجاره نش��ينان 

كشور است .
وي گف��ت: بررس��ي تج��ارب برخ��ي كش��ورهاي 
توسعه يافته نشان مي دهد، ترغيب مالكان به انعقاد 
قرارداده��اي طوالني مدت، مح��دود كردن درصد 
افزايش اجاره بها با توجه به شاخص هاي اقتصادي و در 
نظر گرفتن حمايت هاي قانوني الزم براي مستاجران 
در جلوگي��ري از افزاي��ش بيش از ح��د اجاره بها در 

شهرهاي بزرگ موثر بوده است.

گروه راه و شهرسازي| 
اگرچه به گفته مش��اوران ام��الك هم اكنون حجم 
عرضه فايل به بازار اجاره مسكن بيشتر از تقاضا براي 
اين واحد هاست اما به دليل رشد قيمت اجاره بخشي 
بزرگي از تقاضا به دنبال تمديد قرار داد هستند چرا 
كه اين عده به وضوح متوجه شدند كنار آمدن با مالك 

فعلي بهتر از مالكان جديد است.
اما در اين ميان برخي از مشاوارن امالك معتقدند بازار 
فعلي اجاره در دست مستاجران است، چرا كه برخي 
از مالكان به علت وضعيت اقتصادي تمايل دارند هر 
چه س��ريع تر ملك خود را اجاره دهن��د. بنابراين در 
حال حاضر موج��ران براي جلوگيري از خالي ماندن 
واحد هاي خود در ش��رايط تعيين ش��ده براي اجاره 
مسكن به طور نسبي انعطاف قائل شدند. اين انعطاف 
هم اكنون خود را در شكل تخفيف در نرخ پيشنهادي 
براي اجاره برخي واحد ها از يك سو و قابل تبديل بودن 
شرايط پرداخت اجاره بها از سوي ديگر نشان مي دهد.

شواهد بازار اجاره مسكن نشان مي دهد طي روزهاي 
اخير حتي تعداد فايل هاي عرضه شده به بازار اجاره 
با ش��رايط رهن كامل نس��بت به هفته هاي گذشته 
افزايش يافته اس��ت به خصوص اين موضوع در ميان 
واحد هاي مسكوني بزرگ متراژتر بيش از واحد هاي 
كوچك متراژ به چش��م مي خورد.چ��را كه مالكان به 
دنبال اخذ رهن هاي هنگفت هستند تا بتوانند با نرخ 
سود بهره بانكي آن بخشي از عقب ماندگي درآمدي 

يا كاهش ارزش ريالي دارايي خود را پوشش دهند .

    رشد هزينه هاي اجاره رقم كوچكي نيست
در همين رابطه، محسني، مش��اور امالك در اطراف 
هفت تي��ر با بيان اينكه هر روز چن��د نفر براي اجاره 
به ما مراجع��ه مي كنند اما هيچ ك��دام منجر به قرار 

داد نمي شود گفت: شرايط اقتصادي حاكم بر كشور 
غيرشفاف بوده و در حال حاضر كرونا نيز مزيد بر علت 
شده و كسي جرات نمي كند در اين شرايط بحراني به 

اسباب كشي بپردازد.
وي گفت: به هر حال كاهش حجم مراجعه به بنگاه ها 
از سوي مستاجران براي اجاره مسكن به دليل وجود 
تمايل دو سويه بين موجران و مستاجران براي تمديد 
قراردادهاي س��ال قبل يك��ي از مهم ترين عوامل اين 

موضوع محسوب مي شود.
اين مش��اور امالك افزود: در حال حاضر مبلغ اجاره 
واحدهاي مختلف بس��ته به منطقه 1۰تا 3۰ درصد 
رش��د قيمت داش��ته و اين رش��د قيمت مربوط به 
يكي دو س��ال اخير نيس��ت، بلكه اين رشد ناشي از 
افزاي��ش نرخ ت��ورم در پي نوس��انات ارزي رد چند 
ماه گذش��ته اس��ت. وي با بيان پانزدهم تيرماه سال 

97 عباس آخون��دي وزير وقت راه و شهرس��ازي در 
نشست هم انديشي با حرفه ورزان و صاحبنظران بخش 
مسكن، از يك بسته پيش��نهادي براي تعادل بخشي 
به بازار مس��كن با هدف افزايش عرضه در بازار مسكن 
خبر داده بود گفت: اما متاس��فانه گويا مسووالن فقط 
به دنبال حرف زدن هس��تند و اي��ن موضوع تاكنون 
اجرايي نشده است، براساس اين طرح مي خواستند از 
خانه هاي خالي ماليات اخذ كند و مقرر شده بود با توجه 
به امكان شناسايي بهتِر اين واحدها توسط شهرداري ها 

انجام شود .
اين مشاور امالك با انتقاد از شعارهاي مرتبط با ازدواج 
گفت: ب��راي داش��تن ازدواج س��الم و بي دغدغه بايد 
زيرس��اخت هاي 3 نياز اوليه ش��امل مسكن، پوشاك 
و خوراك تامين ش��ود اما در حال حاضر نبود سرپناه 

بزرگ ترين معضل جوانان است .

   كارگران را دريابيد
در همين رابطه، يك مباشر امالك نيز با انتقاد از نبود 
برنامه جامع در خصوص بازار اجاره گفت: مشكل تامين 
مس��كن جامعه دهك هاي يك تا سه كه عضو طبقه 
كارگري هس��تند يكي از اصلي ترين مشكالت است. 
در حال حاضر، اين اقشار به واسطه نوسانات اقتصادي 
و همچنين بيماري كرونا صدم��ات متعددي ديدند 
و متاس��فانه دولت به عنوان يك بازوي حمايتي هيچ 
حمايتي از اين عده نمي كند . خسروي گفت: همواره 
از سوي مس��ووالن از طرح هاي ارايه شده براي تامين 
مسكن كارگران توسط بخش خصوصي و به خصوص 
انبوه سازان استقبال شده اما متاسفانه در اجرا طرح و 
همكاري هايي كه بايد صورت مي گرفت كوتاهي شده 
و مشكالت اين اقشار همچنان مرتفع نشده است . وي 
با بيان اينكه در حال حاضر خريد مسكن به يك آرزوي 
محال مبدل شده است، عنوان كرد: من نمي دانم دولت 
و مجلس چه كاري مي توانند براي اقشار و دهك هاي 
پايين انجام دهند با به به كردن غذا پخته نمي شود. اين 
عده نيازمند برنامه هاي منسجم هستند و دولت ها با 
فرصت سوزي هاي متعدد كار را به اينجا رسانده اند . اين 
مشاور امالك در نهايت گفت: رشد رسمي 29درصد و 
غيررسمي 4۰ درصدي نرخ اجاره رقم كوچكي نيست 
و اگر اين مورد در كش��ورهاي توس��عه يافته بود همه 
مسووالن وزارت راه و شهرسازي و حكمرانان محلي كه 
به نوعي وظيفه مسكن شهروندان را بر عهده  دارند را زير 

تيغ برده و آنها بازخواست مي كرده اند.

    شهرها در انتظار حلبي آبادها
در همين رابطه، عسكري، مشاور امالك و كارشناس 
مسكن گفت: متوسط رشد اجاره بهاي ساالنه در دولت 
اول سازندگي )68 تا 72( 6 درصد، دولت دوم سازندگي 

)72 تا 76( 27 درصد، دولت اول اصالحات )76 تا 8۰( 
2۰ درصد، دولت دوم اصالحات )8۰ تا 84( 24 درصد، 
دولت اول مهرورز )84 ت��ا 88( 27 درصد، دولت دوم 
مهرورز )88 تا 92( ح��دود 22 درصد، دولت تدبير و 
اميد )92 تا 96( 1۰ درصد و از سال 96 تا فروردين 98 
باالي 22 درصد بوده و اين رقم طي ماه هاي اخير باالي 
29 درصد بوده و نياز است دولت برنامه جدي براي اين 
معضل بينديش��د . وي گفت: افزايش قيمت ارز، رشد 
قيمت مس��كن، تورم عمومي و همچنين كاهش نرخ 
سپرده از داليلي هس��تند كه باعث افزايش اجاره بها 

شده است .
عس��كري با بيان اينكه به زودي در حاشيه شهرها 
ش��اهد حلبي آبادهاي متعدد خواهي��م بود، گفت: 
به علت افزايش قيمت هاي مس��كن طي سال هاي 
اخي��ر بخش اعظمي از مس��تأجران س��رريزي كه 
دس��ت خالي از بازار اجاره كالن شهرها خارج شدند 
به سمت ش��هرهاي اقماري و حتي حاشيه شهرها 
هجوم بردند ش��هرهايي كه ازلحاظ زيرس��اخت و 
روساخت توانايي ارايه خدمات به اين تعداد مستأجر 
ندارد. اين كارشناس با بيان اينكه مردم براي زندگي 
بهتر انق��الب كردند تاكي��د كرد: دس��تاورد نظام 
ديكتاتوري نظام س��لطنتي همين حاشيه نش��يني 
و حلبي نش��يني ها بود اما انقالب نويد تازه اي براي 
س��اكنان اين مناط��ق بود كه متاس��فانه اين هدف 

توسط نا اليق ها به چالش كشيده شده است .
وي در نهايت گفت: در حال حاضر، اكثر زوج هاي جوان 
مستأجر نشين هستند و متاسفانه به رغم اينكه زوجين 
هر دو كار مي كنند از پ��س هزينه هاي كالن زندگي 
برنمي آيند. بنابراين دولت بايد براي اجاره نشيني كاري 
كند و اگر توانايي حل اين معضل را ندارد كنار بكشد و 

با بروكراسي هاي متعدد جلوي انبوه سازان را نگيرد.
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بازار »اجاره« رها از نظارت 
دولت

عليرضا بهبهاني | كارشناس اقتصاد مسكن|
فارغ از شرايط اقتصادي همواره بحث هايي پيرامون 
مافياي بنگاه هاي مسكن وجود دارد، بنگاه هايي كه 

امروزه پابه پاي سوپرماركت هاي شهر رشد كرده اند.
خريد و فروش و اجاره مس��كن بهان��ه اي براي انجام 
كارهاي اقتصادي فراواني است كه به نوعي مي توان آن 
را لمپنيسم اقتصادي ناميد، همچنين عدم مشاركت 
در توليد ناخالص ملي، عدم اعت��الي اقتصادي را از 
سوي اين واحدهاي اقتصادي و مشاركتي به همراه 
داشته است. اما طي سال هاي اخير اين لمپنيسم نيز 
به واس��طه داللي هاي متعدد وارد فاز جديدي شده 
است، به اين مفهوم كه اگر در سال 89 به واسطه رشد 
اقتصادي كش��ور به دليل فروش نفت شاهد ساخت 
وسازهاي بي حساب و كتاب در كشور بوديم. حال در 
سال 98 اين واسطه گري با چرخشي 18۰در جه اي 
وارد فاز سود و بهره مالي از سود مالكان شده است كه 
اين مورد بسيار ناصواب تر از وضعيت داللي در بخش 
مسكن است . براي توضيح اين مساله بايد گفت كه 
هيجانات ناشي از فروش نفت 1۰۰ دالري باعث توسعه 
ساخت وساز در كشور ش��د و اين موضوع باعث شد 
سرمايه گذاران براي سود و انتفاع بيشتر رويكرد فايده- 
فايده را در پروژه ه��اي خود در نظر بگيرند و با بلوكه 
كردن يا گران تر ك��ردن امالك خود به داللي تازه اي 
دست پيدا كنند و حتي مفهومي فراتر يا همتراز صدي 
سه را در بازار اجاره ايجاد كنند .در حال حاضر بازار اجاره 
با مفهوم صدي سه طي مسير مي كند يعني به ازاي 
هر يكي ميليون تومان 3۰ هزار تومان به مبلغ اجاره 
افزوده يا به واسطه رهن كاهش مي يابد. اين در حالي 
كه مالك مي دان��د اجاره بها در بازار اقتصادي كنوني 
رقمي محسوب نمي شود. بنابراين با تبديل كل اين 
رقم به وديعه و ارايه اين وديعه در بازار اقتصادي هر چند 
ناصحيح با عنوان ربا به عايدي صدي 4 و حتي صدي 
7 درصدي دست پيدا كند. با ذكر اين مسائل در نظر 
دارم بگوييم در حال حاضر بازار اجاره جداي از افزايش 
قيمت ها شديدا با مفهوم تمام رهن روبه رو شده كه اين 
مورد نيز فشار مضاعفي بر مستاجران تلقي مي شود . 
اگرچه هيچ كس منكر اجاره هاي سنگين نيست اما 
همه ما مي دانيم مستاجري كه ملك را به طور كامل 
رهن مي كند از س��وي اين بازار دو بار گزيده مي شود 
.در گام ابتدايي اين مستاجر مجبور است براي تامين 
هزينه وديعه وارد ميدان اخذ تسهيالت يا جمع آوري 
هزينه رهن با هر عنواني ش��ود و در ثاني با رشد تورم 
عمومي ش��اهد كاهش ريالي نرخ سپرده خود باشد 
در حالي كه مالك اين س��پرده را وارد پروسه صحيح 
)سرمايه گذاري در بانك كه البته اين نيز داراي شبهات 
فراواني است( و ناصحيحي با عنوان ربا كرده و با سود 
خوبي روبه رو شده است. بنابراين اتفاق حادث در بخش 
اجاره مسكن داراي سناريوهاي متعدد ضد مستاجران 
است و يك مستاجر در همه حال بازنده معادله نا بجاي 
اقتصادي كشور است .مس��تاجري كه به  رغم تمام 
تالش هاي خود تنها زنده ماني مي كند و مالكي كه هر 
روز به واسطه نظام ناصحيح اقتصادي فربه تر مي شود 
. شايد زماني مساله اصلي اجاره و مسكن واسطه گران 
بازار مس��كن بودند اما در حال حاض��ر خود مالكان 
مشكل اصلي بازار اجاره هستند. به هر حال متاسفانه 
مستاجران در كش��ور به دليل تورم باال مدام در حال 
ضرر هستند چرا كه بيش از نيمي از درآمد آنها صرف 
پرداخت اجاره بها مي شود. حال اگر در سياست گذاري 
مسكن اصل استيجاري باشد راه را به اشتباه رفته ايم 
و دولت بايد براي حل مشكل به سمت توليد و عرضه 
مسكن حركت كند. بنباراين دولت هر چه سريع تر 
بايد سه راهكار راهبردي براي حمايت از اجاره نشينان 
اجرايي كند اين سه راهكار شامل وام وديعه مسكن، 
كمك هزينه اجاره ومسكن اجتماعي است اين سه 
روش حاصل تجربه موفق كش��ورهاي توسعه يافته 
در امر اجاره بوده است . ميزان وديعه مسكن در اغلب 
كشورهاي اروپايي، امريكا، هنگ  كنگ و كشورهاي 
حوزه خليج فارس معادل اجاره بهاي 2 تا 3 ماه همان 
ملك است كه در بدو انعقاد قرارداد از سوي مستاجر 
به موجر پرداخت مي شود. در دوبي مبلغ اجاره بهاي 
يك ساله امالك مسكوني معموال به صورت يكجا يا 
در دو قس��ط 6  ماهه پرداخت مي شود. در بسياري از 
موارد مس��تاجران با دريافت وام بانكي يا وام از محل 
كار خود اين مبالغ را پرداخت مي كنند. اين در حالي 
اس��ت كه در ايران وام وديعه به دليل بروكراسي هاي 
متعدد و پروس��ه طوالني و اقساط سنگين چندان 
مورد استقبال شهروندان نيست. در حال حاضر ميزان 
تقاضاي درياف��ت وام هاي زير 1۰۰ ميليون تومان از 
سوي اقش��ار كارمند پس از يك دوره كاهش ميزان 
تقاضا به دليل گراني ناگهاني مسكن، افزايش يافته 
اس��ت؛ چرا كه در دو سه س��ال قبل متقاضيان اكثراً 
براي افزايش قدرت خريد مسكن از اين وام ها استفاده 
مي كردند اما در چند ماه اخير وقتي از متقاضيان سوال 
مي كنيم كه براي چه هدف��ي اين وام را مي خواهند، 
اكثراً اعالم مي كنند براي تأمين وديعه مسكن مجبور 
به دريافت تسهيالت گران قيمت 5۰ تا 1۰۰ ميليون 
توماني هستند. از سوي ديگر، اين تسهيالت اگرچه 
با نرخ سودهاي ظاهراً 18 درصد اعطا مي شود، اما به 
دليل بلوكه شدن بخشي از اين تسهيالت در حساب 
وام گيرنده تا زمان اتمام اقس��اط آن، عمال به بيش از 
23درصد افزايش مي يابد؛ درنتيجه اقساطي كه ماهانه 
از سوي وام گيرنده پرداخت مي شود، مي تواند حتي به 
رقم اجاره همان واحد مسكوني در هر ماه كه قرار بود 
از سوي مستأجر به موجر پرداخت شود، نزديك شود. 
حمايت دوم كشورهاي توسعه يافته كمك هزينه اجاره 
است به طور مثال در امريكا كساني كه قادر به پرداخت 
اجاره بهاي مسكن نيستند تحت پوشش قانوني به نام 
بند 8 قرار مي گيرند. اين خانوارها 3۰ درصد از درآمد 
خود را به عنوان اجاره بها پرداخت مي كنند و مابقي 
مبلغ اجاره بها توسط دولت به موجر پرداخت مي شود. 
اما مساله سوم مسكن اجتماعي است. اگرچه دولت 
يازدهم در رسانه ها مكررا در مورد مسكن اجتماعي 
سخنوري هاي متعددي كرده است اما تاكنون نتوانسته 

يك گام صحيح در اجراي اين طرح داشته باشد .



دانش و فن10اخبار

توانايي هوش مصنوعي در جمع آوري مدرك يا برآورد احتمال وقوع مجدد جرم

هوش مصنوعي مي تواند نقش قضاوت بگيرد؟
گروه دانش و فن   

قرار است هوش مصنوعي در آينده جايگزين بسياري 
از مشاغل انساني شود، اما آيا وكال و قضات نيز جزو آنها 
خواهند بود؟ ه��وش مصنوعي و برخي الگوريتم هاي 
پيشرفته در حال حاضر در بس��ياري از سيستم هاي 
قضايي در سراسر جهان به طور گسترده مورد استفاده 
قرار مي گيرند. وب سايت آي اي به بررسي اين موضوع 
پرداخته كه تاكن��ون در كجا از ه��وش مصنوعي در 
سيستم هاي قضايي استفاده شده است و اينكه آيا اين 
نقش بايد اضافه شود؟ يا آيا بايد يك هوش مصنوعي 
ساخته شود كه بتواند در مورد يك انسان زنده قضاوت 
كند؟ در ح��ال حاضر چگونه از ه��وش مصنوعي در 
سيستم هاي قضايي استفاده مي شود؟ با وجود اين طبق 
مطالعات انجام شده در سال ۲۰۱۸، هوش مصنوعي 
مي تواند در تشخيص مسائل حقوقي نسبت به انسان 
سريع تر و دقيق تر باشد، هرچند هنوز هم تا روزي كه 
اين فناوري به قاضي رفتارهاي خوب و بد انسان تبديل 
ش��ود و مجازات هاي مناس��بي تعيين كند، هنوز راه 

زيادي باقي مانده است.
در اياالت مختلف امريكا، الگوريتم هاي پيش بيني در 
حال حاضر براي كمك به كاهش بار سيستم قضايي 
استفاده مي ش��وند. دادگاه هاي سراسر اياالت متحده 
براي كاهش تعداد زنداني ها بدون خطر افزايش جرم 
در س��طح جامعه به ابزارهاي خودكارس��ازي بررسي 
كارآمد و ايمن پرونده ها متوسل شده اند. ادارات پليس 
امريكا براي دس��تيابي به اين ه��دف از الگوريتم هاي 
پيش بيني كننده براي مس��تقر كردن و به كارگيري 
نيروهاي خود به طور موثر استفاده مي كنند. با تغذيه 
اين سيستم ها توسط آمار جرم و جنايت هاي گذشته و 
فناوري هاي ديگري مانند فناوري تشخيص چهره، اميد 
مي رود اين سطح از خودكارسازي به بهبود اثربخش 
منابع انساني كمك كند. خدمات قضايي اياالت متحده 
همچنين براي كمك به رسيدگي به پرونده هاي پس 
از دس��تگيري از اش��كال ديگري از الگوريتم ها به نام 
»الگوريتم هاي ارزيابي خطر« استفاده مي كند. ابزارهاي 
ارزيابي خطر يا ريس��ك براي انج��ام يك كار طراحي 
شده اند: جزييات مشخصات متهم را در نظر مي گيرند 
و ميزان احتمال تكرار جرم را ارزيابي مي كنند و با اعالم 
يك عدد، احتمال تكرار جرم را تخمين مي زنند. سپس 
يك قاضي اين امتياز و عوامل آن را در نظر مي گيرد و 
در مورد اينكه چه نوع خدمات روانشناسي براي متهم 
مناسب اس��ت يا اينكه متهم بايد در زندان نگه داشته 
شود و احكام صادره تا چه حد شديد باشد، تصميم گيري 
مي كند. هرچه اين نمره كمتر باشد با متهم مهربان تر 

رفتار خواهد شد و هرچه باالتر باشد، برعكس است.
در چين نيز قاضيان مبتني بر هوش مصنوعي در حال 

تبديل به واقعيت هس��تند. شهر پكن به عنوان اولين 
ش��هر در جهان، يك مركز خدمات دادرسي مبتني بر 
اينترنت را معرفي كرده است كه داراي يك قاضي هوش 
مصنوعي براي برخي از خدمات است. اين قاضي موسوم 
به شين هوا، يك قاضي زن رباتيك داراي بدن، چهره، 
صدا و رفتارهايي است كه از روي يكي از قضات زن در 
دادگستري پكن الگو گرفته شده است. دادگاه اينترنتي 
پكن در بيانيه اي اعالم كرد: »اين قاضي مجازي در درجه 
اول براي پرونده هاي مش��ابه و تكراري مورد استفاده 

قرار مي گيرد.
 بنابراي��ن به جاي ص��دور راي نهايي با رس��يدگي به 
دادخواس��ت ها و راهنمايي هاي آنالين سر و كار دارد. 
هدف اين اس��ت كه اين دادگاه آنالين روند رسيدگي 
ب��ه پرونده ها را براي ش��هروندان پكني موثرتر كند.« 
به گفت��ه ژانگ ون، رييس دادگاه پك��ن، ادغام هوش 
مصنوعي و رايانش ابري با سيس��تم خدمات دادرسي 
به مردم اين امكان را مي دهد تا از مزاياي نوآوري هاي 
فناورانه در چين بهتر استفاده كنند. همچنين از هوش 
مصنوعي در چين براي جست وجو ميان پيام ها، نظرات 
و س��اير فعاليت هاي آنالين متهم استفاده مي شود تا 
به جم��ع آوري مدارك عليه وي كم��ك كند. پليس 

راهنمايي و رانندگي نيز در چين در حال اس��تفاده از 
فناوري تش��خيص چهره براي شناس��ايي و جريمه و 
محكوم كردن رانندگان متخلف است. ساير نيروهاي 
پليس در بس��ياري از نقاط جهان نيز از فناوري مشابه 
اس��تفاده مي كنند. اما آيا هوش مصنوعي هميش��ه 
تصميمات خوب��ي اتخاذ مي كند؟ جواب اين س��وال 
ساده نيس��ت. در حالي كه هوش مصنوعي مي تواند 
تصميم گيري كند، اين بدان معني نيس��ت كه لزومًا 

تصميم جامع و درستي مي گيرد.
بسياري از سيستم هاي هوش مصنوعي و الگوريتم هاي 
پيش بيني كننده كه از فناوري يادگيري ماشين استفاده 
مي كنند، با استفاده از مجموعه داده هاي موجود يا ساير 
اطالعات تاريخي موجود، آموزش مي بينند. اگرچه اين 
روند به نظر يك رويكرد منطقي مي رسد، اما به داده هاي 
عرضه شده و به خصوص به كيفيت آنها وابسته است. 
يكي از كاربردهاي اصلي فناوري يادگيري ماش��يني 
و داده هاي بزرگ مانند اين مورد، اين اس��ت كه براي 
شناسايي ارتباطات يا روابط و شباهت هاي ظاهري در 
مجموعه داده ها استفاده مي شود. اين مي تواند منجربه 
برداشت مثبت نادرست در مورد داده هاي جرم شود و در 
واقع براي شناسايي داليل اساسي جرم مفيد نباشد. اگر 

اين خطاي احتمالي به درستي تصحيح و اصالح نشود، 
صدور راي يا حكم با الزام اجراي قانوني توسط هوش 
مصنوعي مي تواند به سرعت به ايجاد چرخه اي اشتباه 
از شناسايي هاي كاذب يا مجازات هاي نامتناسب با جرم 
منجر شود. البته نبايد از اين نكته غافل شد كه انسان ها 

نيز تصميم گيرهاي كاملي نيستند.
اگر مطالعات انجام شده در سال ۲۰۱۸ درست باشند، 
به نظر مي رسد هوش مصنوعي مي تواند در تشخيص 
مسائل حقوقي نسبت به انسان سريع تر و دقيق تر باشد. 
اين بدان معني است كه مي توان ادعا كرد كه قطعا بايد 
از هوش مصنوعي در نقش هاي پشتيباني حقوقي يا 
حداقل در بررسي سابقه قانوني افراد و پرونده ها استفاده 
شود. الگوريتم هاي پيشرفته هوش مصنوعي در حال 
حاضر ب��راي كارهاي خاص و جم��ع آوري داده ها در 
سراسر جهان استفاده مي شوند. درواقع آنها درصورت 
استفاده در قوه قضاييه كارهاي قانوني را براي قضات 
و وكال انج��ام مي دهند. ام��ا آيا مي ت��وان از آنها براي 
جايگزيني كامل با انسان در سيستم قضايي استفاده 
كرد و مزايا و مضرات انجام اين كار چيست؟ بسياري 
ادعا مي كنند كه يك هوش مصنوعي بايد بتواند هرگونه 
تعصب را در فرآيند تصميم گيري نهايي كنار بگذارد و 

تصميمات نهايي آن بايد صرفًا براساس حقايق موجود 
و س��ابقه قانوني موجود باشد. مطمئنًا اين موضوع در 
مورد قضات انس��اني نيز صدق مي كن��د، چرا كه هر 
انساني مستعد داشتن تعصب ناخودآگاه است. قاضيان 
همچنين بايد درباره مجازات متخلف تصميم بگيرند. 
اين تصميمات مي تواند از جريمه هاي جزئي يا اعطاي 
وثيقه تا حبس طوالني مدت يا حتي مجازات اعدام در 
اقصي نقاط جهان متغير باشد. چنين تصميماتي حداقل 
در تئوري مبتني بر ش��دت جرم مته��م و پيش بيني 

احتمال تكرار آن است.

   بي طرفي هوش مصنوعي در كسوت قاضي
يك��ي از مزاياي بارز اس��تفاده از ه��وش مصنوعي يا 
الگوريتم هاي هوشمند براي تصميم گيري اين است 
كه آنها احتماال نمي توانند تعصب داش��ته باشند يا از 
يك طرف دعوا جانبداري كنند. اين امر بايد آنها را براي 
تصميمات قانوني تقريبًا كامل جلوه دهد، زيرا اين روند 
بايد مبتني بر شواهد باشد نه ذهني، همانطور كه براي 
قضات انسان هم وجود دارد. در حال حاضر الگوريتم هاي 
هوش مصنوعي در اين زمينه هنوز مناسب نيستند، چرا 
كه هر الگوريتم يا هوش مصنوعي نياز به يك انسان براي 
توسعه دارد و ممكن است تعصبات را از همتايان انساني 
خود و از داده هايي كه با آنها آموزش ديده ياد بگيرد و 
از آنها تقليد كند. مس��اله ديگر اين است كه چه كسي 
بر داوران و قضات هوش مصنوعي نظارت خواهد كرد؟ 
آيا مي توان تصميمات آنه��ا را مورد اعتراض قرار داد و 
اينكه قضات انساني در تصميم گيري ارجحيت دارند 
يا هوش مصنوعي؟ اج��الس دولت هاي جهان كه در 
سال ۲۰۱۸ برگزار شد، نتيجه گيري خنثي و جالبي در 
مورد اين موضوع داشت مبني بر اينكه هنوز مشخص 
نيست كه كدام يك از اين فناوري ها ممكن است توسعه 
يابد و دولت ها و سيستم هاي قضايي مختلف چگونه 
بر كاربرد آنها نظارت مي كنند. در هر حال تا روزي كه 
اين فناوري به قاضي رفتارهاي خوب و بد انسان تبديل 
شود و مجازات هاي مناسبي تعيين كند، هنوز راه زيادي 
باقي مانده است. سيستم هاي حقوقي در حال حاضر 
خدماتي را ارايه مي دهند كه مي توانند توس��ط هوش 
مصنوعي بهبود يابند و در محاكمه ها از تجزيه و تحليل 
داده هاي بهتري بهره مند شوند. اما در نهايت آيا هوش 
مصنوعي مي تواند جايگزين متخصصان حقوقي يا در 
تصميم گيري قانوني كارآمدتر باشد؟ به نظر مي رسد 
پاسخ هم بله و هم خير است. بله به اين خاطر كه مي تواند 
نقش هاي حمايتي يا مشورتي مانند جمع آوري مدارك 
يا برآورد احتمال وقوع مجدد جرم داشته باشد و نه به 
اين دليل كه فعال نمي توان از آن در تصميم گيري نهايي 

و تعيين مجازات استفاده كرد.
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ديلي ميل| شركت تراشه س��ازي انويديا كاربران 
بازي ه��اي رايان��ه را تش��ويق ك��رده ت��ا ظرفيت 
بي استفاده پردازش رايانه هايش��ان را به تحقيقات 
براي جست وجوي واكسن ويروس كرونا اختصاص 
دهند. به گزارش مهر، شركت انويديا كه توليدكننده 
تراشه اس��ت از كاربران بازي هاي رايانه اي خواسته 
تا بخش��ي از قدرت رايانه هايش��ان را براي كمك به 
جست وجوي درماني براي ويروس كرونا اختصاص 
دهند. براي اي��ن منظور كاربران بازي هاي رايانه اي 
مي توانن��د از نرم افزار Fold@Home اس��تفاده 
كنند. پس از دانلود كردن اين نرم افزار، اپليكيشني 
روي پي س��ي نص��ب و در پس زمين��ه رايان��ه افراد 
فعال مي شود و بخش��ي از ظرفيت قدرت پردازش 
دس��تگاه كه استفاده نمي ش��ود را به كار مي گيرد. 
يكي از گرو ه ه��اي كاربران بازي هاي رايانه اي به نام 
PC Master Race با ش��ركت انويديا همكاري 
Fold@ مي كند تا كاربران را به دانلود اين نرم افزار

Home تشويق مي كند. در حال حاضر هشت پروژه 
با استفاده از قدرت رايانش جمعي محاسبات پيچيده 
مربوط به جس��ت وجوي واكسن كوويد ۱۹ را انجام 
مي دهند. اين روند از هزينه آزمايشگاه هاي پزشكي 
مي كاهد زيرا به اين ترتيب آنها مجبور نيس��تند از 
ابررايانه هاي گران قيمت ب��راي پردازش اطالعات 
اس��تفاده كنند. انويديا همچنين از توليدكنندگان 
ديگر تراشه خواسته افراد را به استفاده از اپليكيشن 

Fold@Home تشويق كنند.

رويترز| شركت آمازون به تازگي اعالم كرده كه تحت 
تاثير ش��يوع گس��ترده ويروس كرونا در اياالت متحده 
امريكا و رش��د ناگهاني تقاضاي مش��تريان براي خريد 
آنالين قصد دارد حدود ۱۰۰ هزار نفر را به منظور تحويل 
كاالها اس��تخدام كند. به گزارش ايسنا، شركت آمازون 
كه بدون شك يكي از بزرگ ترين پلتفرم هاي فروشگاه 
آنالين و اينترنتي در جهان به ش��مار مي رود، به تازگي 
اعالم كرده كه تحت تاثير شيوع گسترده ويروس كرونا 
در اياالت متحده و استقبال بي نظير شهروندان امريكايي 
از خريدهاي اينترنتي، مجبور خواهد شد ۱۰۰ هزار نفر را 
براي تحويل كاالها و محصوالت خريداري شده به دست 
مشتريان استخدام كند تا بدين ترتيب بتوانند كار خود 
را به بهترين شكل و سرعت ممكن انجام دهد و رضايت 
مشتريانش را جلب كند. اين روزها كه ويروس خطرناك 
و مرگبار كرونا در بسياري از كشورهاي جهان از جمله 
اياالت متحده امريكا ريشه دوانده، موجب ترس و واهمه 
شهروندان شده و آنها را به سوي خريدهاي اينترنتي و 
آنالين به جاي خريد حضوري از فروش��گاه هاي بزرگ 
و زنجي��ره اي كه معمواًل تجمعات گس��ترده در آنها رخ 
مي دهد، جذب كرده و كشانده است. طبق اعالم آمازون، 
اين ش��ركت قصد دارد در كنار افزايش نرخ استخدامي 
خود، حقوق و دس��تمزد بيش��تري را نيز به كارمندان 
كارگران و پرس��نل خود در امريكا و اروپا بدهد، چرا كه 
كار آنها بسيار بيشتر و فشرده تر از پيش شده است. گفته 
مي ش��ود اين اقدام براي اين شركت بزرگ بالغ بر ۳۵۰ 

ميليون دالر هزينه در بر خواهد داشت.

ونتوربيت| آژانس رقابتي فرانسه اپل را ۱.۲۳ ميليارد دالر 
جريمه كرد. به گفته اين آژانس، اپل به ش��كل غيرقانوني 
به توزيع كنندگان محصوالت خود دس��تور داده تا قيمت 
محصوالت اين شركت را تثبيت كرده و رقابت را از بين ببرند. 
به گزارش ديجياتو، اين تصميم توسط آژانس رقابت كشور 
فرانسه گرفته شده و بيشترين جريمه اين سازمان تاكنون 
محسوب مي ش��ود. به گفته اين آژانس، اپل شركت هاي 
توزيع كننده مثل تك ديتا و اينگرام ميك��رو را ملزم كرده 
ت��ا قيمت محصوالت را تثبيت كنند و ب��ه عبارت ديگر از 
رقابت كردن بپرهيزند. ايزابال داسيلوا، رييس آژانس رقابت 
فرانسه گفت كه اين آژانش سنگين ترين جريمه خود تا به 
امروز را عليه يك بازيگر اقتصادي اعالم كرده و جريمه را بر 
مبناي اندازه بسيار بزرگ اين شركت تنظيم كرده است. 
آژانس يادشده شركت هاي تك ديتا و اينگرام ميكرو را نيز 
به ترتيب ۸4.7 و 6۹ ميليون دالر جريمه كرد. به گفته اين 
سازمان، توافق اپل با شركت هاي مذكور براي تثبيت قيمت 
برخي خدمات و محصوالت اين شركت بوده و شامل آيفون 
نمي شده است. به نظر مي رسد اين پرونده ريشه در نزاعي 
دارد كه بين اپل و يكي از بزرگ ترين نمايندگي هاي فروش 
اين شركت در فرانسه يعني »eBizcuss« وجود داشت. 
اين فروش��نده اپل را به سوءاستفاده از قدرت متهم كرد و 
سال ۲۰۱۲ به دليل آنچه رقابت نابرابر اعالم شده به تعطيلي 
 Premium« كشيده شد. اين ش��ركت جزوي از برنامه
Reseller« اپل بود كه ش��امل فروش��گاه هايي مي شود 
كه فقط محصوالت اپل را مي فروشند. اپل اين تصميم را 

دلسردكننده خواند و گفت كه به آن اعتراض مي كند.

ورج| مايكروس��افت تيمز )Microsoft Teams( در 
اروپا از دس��ترس خارج ش��د. اين اتفاق همزمان با شيوع 
ويروس كرونا و دوركاري ميليون ها كارمند در كشورهاي 
اروپاي��ي رخ داد و كاربران قادر به ارس��ال پيام نبودند. به 
گزارش ديجياتو، بخش پشتيباني مايكروسافت با انتشار 
توييتي اعالم كرد كه از مشكل مايكروسافت تيمز باخبر 
بوده و در حال رفع مشكالت مربوط به ارسال پيام در اين 
سرويس است. ابزار چت مايكروس��افت در بدترين زمان 
ممكن از كار مي افتد؛ بس��ياري از شركت ها از كارمندان 
خود درخواس��ت كرده اند تا از منزل كار كرده و به وسيله 
ابزارهايي مثل مايكروسافت تيمز با يكديگر ارتباط برقرار 
كنند. حتي مدارس هم از مايكروسافت تيمز براي برگزاري 
كالس هاي درس��ي به شكل اينترنتي استفاده مي كنند. 
برخي مدرسه هاي هلند از دانش آموزان درخواست كرده اند 
تا براي مطرح كردن سواالت خود از اين نرم افزار استفاده 
كنند. مايكروسافت تيمز براي دومين مرتبه در سال جاري 
مي��الدي از كار مي افتد. اي��ن ابزار اواي��ل فوريه به خاطر 
 SSL فراموشي مايكروسافت در تمديد كردن گواهينامه
از دسترس خارج شده بود. غول نرم افزاري سرانجام پس 
از گذشت سه ساعت مشكالت تيمز را رفع كرد و به خاطر 
از كار افتادن اين ابزار عذرخواهي كرد. چند ساعت پيش از 
كار افتادن مايكروسافت تيمز، اكس باكس اليو نيز براي 
مدت كوتاهي از دسترس خارج شد. مايكروسافت دليل از 
كار افتادن اين سرويس را اعالم نكرده، ولي احتماالً به دليل 
افزايش شديد تعداد كاربران رخ داده كه به دليل بحران كرونا 
خانه نشين شده اند و خود را با بازي كردن سرگرم مي كنند.

رويت�رز| برخ��ي از غول هاي تكنول��وژي به تازگي 
درخص��وص خطاهاي هوش مصنوع��ي براي حذف 
اشتباهي محتوا در شبكه هاي اجتماعي ابراز نگراني 
كرده اند. به گزارش ايس��نا، از آنجايي كه بس��ياري از 
شركت هاي بزرگ همچون غول هاي تكنولوژي نظير 
گوگل، فيس بوك و توئيتر همگي از كارمندان و پرسنل 
خود درخواست كرده اند كه تحت تاثير شيوع گسترده 
ويروس كرونا به صورت دوركاري از منزل خود به كار و 
فعاليت هاي شغلي خود بپردازند، هم اكنون نگراني هاي 
جديدي مبني بر حذف اشتباهي برخي از محتواهاي 
اينترنت��ي موجود در ش��بكه هاي اجتماعي توس��ط 
هوش مصنوعي به وجود آمده اس��ت؛ چرا كه معموال 
درخصوص شناس��ايي و تشخيص برخي محتواهاي 
مورددار توسط فناوري هوش مصنوعي، حذف آنها با 
تاييد كارمندان و متخصصان و پرسنل مربوطه انجام 
مي شد و در صورتي كه معلوم و مشخص مي شد كه اين 
محتواي شناسايي شده ناقض برخي قوانين نظير حريم 
خصوصي كاربران باش��د، از پلتفرم شبكه اجتماعي 
مربوطه حذف مي ش��ود. اما حاال كه تمامي ادارات و 
ش��ركت هاي غول هاي تكنولوژي خال��ي از كارمند 
و متخصص ش��ده اس��ت، به نظر مي رسد كه كنترل 
محتواهاي شبكه هاي اجتماعي تنها توسط فناوري 
هوش مصنوعي امكان پذير نيست بلكه نيازمند نظارت 
و تخصص متخصصان است كه ديگر تحت تاثير شيوع 
گس��ترده ويروس خطرناك و مرگبار كرونا در ادارات 

خود حضور ندارند. 

كمك كاربران بازي هاي 
رايانه اي به توليد واكسن كرونا

آمازون ۱۰۰ هزار نفر
استخدام مي كند

جريمه هنگفت اپل
به خاطر سياست ضدرقابتي

دوركاري كارمندان، اپليكيشن 
مايكروسافت را از كار انداخت

نگراني غول هاي تكنولوژي
از ضعف هوش مصنوعي

دنياي فناوري

انگجت| پليس ايالت سن ديه گوي امريكا استفاده از فناوري 
تشخيص چهره را به علت مشكالت و كاستي هاي اين فناوري 
براي شناسايي درست افراد كنار گذاشت. به گزارش مهر، 
فناوري تشخيص چهره كلير ويو كه مورد استفاده پليس 
سن ديه گو بوده است، با استفاده از هوش مصنوعي تالش 
مي كرد هويت افراد را با بررسي تصاوير دوربين هاي مداربسته 
شناسايي كند. اما ضعف اين فناوري باعث شده تا بسياري 
از ش��ركت هاي فناوري و گروه هاي مدني مدافع حقوق و 
آزادي هاي مردم در مورد كاستي ها و خطاهاي آن هشدار 
دهند. در نهايت پليس ايالت سن ديه گو نيز به جمع برخي 
پليس هاي ايالتي ديگر در امريكا پيوست كه استفاده روزمره 
از فناوري تشخيص چهره كلير ويو را متوقف مي كنند. علت 
اصلي توقف كاربرد اين ابزار تش��خيص چهره ضعف آن در 
شناسايي دقيق سياه پوستان و زنان است. با توجه به اينكه 
ابزار يادشده بيشتر بر مبناي بررسي چهره ها و عكس هاي 
سفيدپوستان مذكر طراحي شده در شناسايي دقيق التين 

تبارها، آسيايي ها و سياه پوستان ضعف هاي جدي دارد و اين 
ضعف در مورد زنان التين، آسيايي و آفريقايي به اوج مي رسد. 
پليس سن ديه گو اعالم كرده به علت ضعف الگوريتم هاي 
اين سيستم در شناسايي بي طرفانه افراد داراي جنسيت ها و 
نژادهاي مختلف آن را ديگر به كار نمي گيرد. بررسي تصاوير 
دوربين هاي امنيتي با اين سيستم در صورتي كه چهره فرد 
به صورت مستقيم و از روبرو در دوربين ثبت نشده باشد، نيز 

با مشكالت جدي مواجه مي شود.

سي ان بي س�ي| در پي گس��ترش اي��ن ويروس 
در اكثر كش��ور هاي اروپايي و قرنطينه ش��دن اكثر 
ايالت ه��اي امريكا، بازار بورس يكي از محتمل ترين 
قرباني ه��اي اي��ن پاندم��ي مخوف در نظ��ر گرفته 
مي ش��ود. ش��ركت هاي ح��وزه فناوري ني��ز از اين 
ويروس در امان نيستند و اين را مي توان در سقوط 
س��هام آلفابت، اپ��ل و فيس بوك ديد. ب��ه گزارش 
ديجيات��و، بنجامي��ن بلك و ل��ي هوروويتز و كوين 
ريپ��ي، تحليل گران بازار بورس��ي ش��ركت اوركور 
)Evercore( عقي��ده دارند با وجود اينكه س��هام 
اين ش��ركت ها يك چهارم با باالترين مقدار ارزش 
س��هام خود در بازه ۵۲ هفته اي )يك ساله( فاصله 
دارن��د، ول��ي هن��وز فاصله زي��ادي تا رس��يدن به 
ارق��ام بحراني مان��ده. در نتيجه اي��ن كمپاني هاي 
بزرگ كه هر كدام بخش��ي از زندگي م��ا را كنترل 
 مي كنند، هنوز جاي كافي براي كاهش ارزش سهام 

خود دارن��د. تحليل گران ش��ركت اورك��ور عقيده 
دارن��د س��هام آلفابت در ح��ال حاض��ر ۱۸.۵ برابر 
درآمد ه��اي اي��ن كمپان��ي معامله مي ش��ود، ولي 
 در چند روز گذش��ته ت��ا ۱۱.۵ براب��ر درآمدها نيز
 رفته اس��ت.  طي بحران اقتصادي سال ۲۰۰۸ كه 
ركودي عجيب بر بازار بورسي انداخته بود، بدترين 
ركورد اي��ن كمپان��ي ۱۳.۵ براب��ر درآمدزايي بود. 
تحليل گران عقي��ده دارند اگر ركود س��ال ۲۰۰۸ 

را م��الك قرار دهيم، س��هام اين كمپان��ي از ارزش 
فعلي ۱۱۰۰ دالر به ازاي هر س��هم به رقم 7۱۵ الي 
۸۳۰ دالر خواهد رس��يد. دررابطه با فيس بوك نيز 
تحليلگران عقي��ده دارند كه »س��هام اين كمپاني 
هيچگاه كمت��ر از حداقل مطلق پايين تر نرفته، ولي 
اين كمپاني نگراني شديدتري بابت رشد كند ارزش 
سهام خود دارد.« اگر بخواهيم سهام اين شركت را 
با گوگل مقايسه كنيم، هر سهم فيس بوك در سال 
گذش��ته همواره ۱۵ درصد كمتر از پيش بيني هاي 
گوگل معامله ش��ده اس��ت. اگر اين روند امسال نيز 
تكرار ش��ود و گوگل دوباره به حداقل ارزش س��هام 
خود برس��د، ارزش هر سهم فيس بوك از ۱۵۰ دالر 
فعلي ب��ه ۱۲۰ دالر خواهد رس��يد. در صورتي كه 
بخواهيم به افت سهام كلي اين كمپاني ها را بررسي 
كنيم، آلفابت با ۹.۵ درصد، فيسبوك با ۱۱.6 درصد 

و اپل با ۱۲ درصد افت روبرو شده اند.

حذف فناوري تشخيص چهره در سن ديه گو احتمال سقوط ۴۰ درصدي سهام آلفابت و فيس بوك
دريچه خبر

فرصتي براي نفس تازه كردن 
استارت آپ ها

شيوع كرونا كس��ب  وكارها را دچار ركود كرده 
و برخ��ي مجبور به تعديل نيرو ش��دند. وزارت 
ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات اختصاص وام 
كم بهره و تس��هيالت بيمه و ماليات براي آنها 
را در دس��تور كار خ��ود ق��رار داد. محمدجواد 
آذري جهرمي دوشنبه در توييتر خود نوشت: 
»برخ��ي كس��ب وكارهاي اينترنتي با ش��يوع 
كرونا دچار ركود ش��ده  و تعدي��ل نيرو را پيش 
گرفته اند. وجوه اداره ش��ده وزارت ارتباطات و 
صندوق نوآوري به اين ش��ركت ها وام كم بهره  
به منظور تأمين نقدينگ��ي پرداخت مي كنيم 
تا تعديل نيرو متوقف ش��ود. بيمه و ماليات نيز 
تسهيالتي براي اين شركت ها لحاظ كرده اند.« 
امير ناظم��ي، معاون وزي��ر ارتباطات نيز پس 
از اعالم اين خبر از س��وي وزي��ر ارتباطات، در 
توييتر خود نوشت: »منابع و اجازه هاي قانوني 
ما هم محدود اس��ت اما در حوزه آسيب پذيرتر 
سه ماه حقوق را وام كم بهره مي دهيم. منابع ما 
كم است اما شفافيم و مسووليت پذير. انتخاب 
با معيارهاي كمي است و مشخصات گيرندگان 
نيز منتش��ر خواهد ش��د.« وزي��ر ارتباطات و 
فناوري اطالعات همچني��ن از افزايش پهناي 
باند اينترنت خبر داد و افزود: »۲۰ درصد رشد 
پهناي باند ارتباطات بين الملل، 6۰ درصد رشد 
پهناي باند اينترنت داخلي، ۱۰۰درصد رش��د 
مصرف حجمي كاربران ش��بكه ثابت خانگي و 
4۰ درصد رشد مصرف حجمي كاربران شبكه 
موباي��ل در دو هفته اخير را ش��اهد بوديم. به 
همين دليل۱4۰۰ گيگابيت بر ثانيه بر ظرفيت 
هسته شبكه IP زيرس��اخت افزوده مي شود تا 

آماده نوروز باشيم.«

كرونا معادالت بازار موبايل را 
به هم ريخت

اگرچه بازار موباي��ل در ماه هاي اخير هم رونق 
چنداني نداشت و چش��م اميد فروشندگان به 
روزهاي پاياني سال بود، با ورود كرونا به كشور 
تمامي معادالت به هم ريخت و اكنون تقاضا براي 
اين كاال كه به نظر مي رسد در اولويت خريد مردم 
نيست، ش��ديدا كاهش يافته است. به گزارش 
ايسنا، شيوع كرونا در جهان تبعات زيادي داشته 
و تاثي��رات آن بر دنياي فناوري هم چش��مگير 
بوده اس��ت. توليدكنندگان گوشي در بسياري 
از كشورها با سلسله تعطيلي مواجه شدند و اين 
موضوع س��اخت گوش��ي و قطعات را با مشكل 
مواجه كرد. همچنين در گزارش ها برآورد شده 
است كه فروش جهاني گوشي هاي هوشمند در 
سال جاري ميالدي به علت ادامه شيوع ويروس 
كرونا كاهش كم سابقه اي را تجربه خواهد كرد. از 
طرفي در حالي كه طبق تجربه  سال هاي گذشته 
معموال در ماه پاياني و روزهاي آخر سال با رشد 
فروش گوشي مواجه بوديم، امسال رويه تغيير 
كرده و بازار رونق خود را از دست داده است، اين 
موضوع از يك طرف ناشي از تعطيلي بسياري از 
فروشگاه هاست كه اين روزها به دليل جلوگيري 
از ش��يوع كرونا تصميم به اين كار گرفته اند و از 
طرف ديگر بازار هم با كاهش شديد تقاضا مواجه 
اس��ت و به نظر مي رسد گوش��ي كه در اولويت 
خريد مردم در ش��رايط بحراني نيست، فعال از 

سبد خريد خارج شده است. 
در اين راس��تا افش��ار فروتن، ريي��س انجمن 
فروش��ندگان تلفن همراه، س��يم كارت و لوازم 
جانبي، اظهار كرد: »در طول چند ماه اخير روند 
خوبي را در بازار موبايل ش��اهد نبوديم. فعاالن 
صنفي تماما در انتظار يكي دو ماه پايان س��ال 
بودند و اميد اين بود كه طبق تجربه اي كه حاكم 
بوده در پايان سال مانند سال هاي گذشته، بازار 
از رونق بهتر و بيشتري برخوردار باشد و ضربات 
و ضررهايي كه فعاالن صنفي داش��تند جبران 
شود اما روزهاي آخر سال متاثر از شرايط حاكم 
بر جامعه از نظ��ر ويروس كرونا، وضعيت خوبي 
نداشت. بنابراين نه تنها در چهار پنج ماه گذشته 
كسب وكارها رونقي نداش��ت و مباحثي مانند 
افزايش ن��رخ بنزين و ارز كه سلس��له وار اتفاق 
افتاد، به صورت مستقيم بر بازار تاثيرگذار بود، 
بلكه متاس��فانه در روزهاي پاياني سال هم اين 
شرايط به بازار حاكم شد و تاثير خودش را چنان 
گذاشت كه واحدهاي صنفي هم از جهت اعالم 
قرنطينه و هم از اين جهت كه هزينه هايشان از 
درآمدشان بيشتر بود، به اين نتيجه رسيدند كه 
تعطيل كردن بازار عاقالنه تر و مقرون به صرفه تر 
است.« رييس انجمن فروشندگان تلفن همراه، 
سيم كارت و لوازم جانبي با اشاره به كاهش تقاضا 
در بازار موبايل بيان كرد: »در اين ماه ها ش��اهد 
كاهش توان خريد متقاضي��ان بوديم. درواقع 
ش��رايط به گونه اي بود كه كارب��ر و متقاضي به 
تص��ور اينكه نرخ ارز روند كاهش��ي پيدا كند و 
كاال قيمتش پايين بيايد و گوشي ارزان تر شود، 
در انتظار ش��رايط ثبات كاال بود كه متاس��فانه 
اين اتفاق نيفتاد و ش��رايط بدتر ش��د.« فروتن 
درباره پيش بيني بازار موبايل در س��ال جديد 
نيز اظهار كرد: »گوش��ي موبايل شايد جزو آن 
دسته از اقالمي باش��د كه عموم مردم با آن در 
ارتباط هستند، اما با توجه به شرايطي كه وجود 
دارد به نظر مي رسد حتي با عبور از اين مرحله و 
گذشتن از كرونا و وارد شدن به روند مثبت هم 
گوشي همچنان در اولويت مردم نيست. در واقع 
گوشي در اولويت كاالهاي مورد نياز نيست كه 
بازارش سريعا رونق بگيرد و مقداري زمان مي برد 
تا فعاالن صنفي بتوانند از تاثيرات منفي كه بر 
بازار حوزه تلفن همراه گذاشته شده، عبور كنند 
و ش��ايد خروج تعداد زيادي از اعضاي صنف را 

هم شاهد باشيم.«
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سرپرستوزارتجهادكشاورزي:

دورنماي فضاي كسب وكار در سال 99

نهاده هاي مورد نياز كشاورزان قبل از كشت بهاره تامين شود

گروهبنگاهها|
سال 98 در شرايطي براي ايرانيان تحويل شد كه موضوع 
رونق توليد، افزاي��ش دامنه هاي صادراتي و متعاقب آن 
اشتغالزايي و بهبود شاخص هاي معيشتي همچنان به 
عنوان يكي از اولويت هاي اساس��ي در راس برنامه هاي 
ارايه شده از سوي مسووالن قرار داشت. چالشي كه ايران 
به عبور از آن مي توانس��ت به بسياري از چشم اندازهاي 
تدارك ديده شده است پيدا كند و دورنماي روشن تري 
را براي سال هاي پيش رو ارايه كند. با يك چنين دستور 
العمل هايي بود كه اقتصاد ايران س��ال 98 را به تحويل 
نشس��ت و دوره اي ت��ازه از فعاليت ه��اي اقتصادي در 
كشورمان آغاز ش��د. به گفته معاون اشتغال وزارت كار، 
س��ناريوهاي دولت براي سال 98 شامل دو سناريو بود. 
عيسي منصوري، معاون اشتغال وزارت كار در خصوص 
اين 2راهكار اعالم كرد اگر شرايط اقتصادي همراه با رشد 
باشد، سناريوي نخست و اگر نوسانات اقتصاد حاكم باشد 
سناريوي دوم جاري خواهد بود. تجربه اما نشان داد كه 
به دليل دامنه وسيع تحريم هاي اقتصادي ترامپ عليه 
كش��ورمان اقتصاد ايران س��ال 98 را با سناريوي دوم و 
مبتني بر مش��كالت برآمده از تحريم ها برنامه ريزي و 
اجرا كرد. اما وضعيت اقتصاد ايران در سال 99 در حوزه 
كسب و كار خرد بر اساس چه مكانيسمي محقق خواهد 
شد؟ در پاسخ به اين پرسش گروهي از فعاالن اقتصادي 
معتقدند كه مشكالت عمومي اقتصاد ايران و حوزه هاي 
كسب و كار به دليل تحريم ها، مشكالت كرونا در اقتصاد، 
كاهش قيمت نفت و... با ش��رايط خاصي مواجه خواهد 
بود كه ضرورت تصميم س��ازي هاي خردمندانه در اين 
ش��رايط تعيين كننده اس��ت و از س��وي ديگر گروهي 
ديگر از فعاالن اقتصادي بر خالف دس��ته اول معتقدند 
كه براي نخس��تين بار در تاريخ معاص��ر اقتصاد ايران از 
زنجيره درآمدهاي نفتي و دخالت هاي گاه و بيگاه دولت 
در فرآيندهاي اقتصادي آزاد شده است و همين آزادي 
اقتصادي ايران را در وضعيت رقابتي تري قرار خواهد داد 
و در نهايت از دل اين فضاي رقابتي بنگاه هاي تاثيرگذار 
اقتصادي بيرون خواهد آمد كه براي فضاي كسب و كار 
كش��ور در كل مفيد خواهد ب��ود. در اين ميان صندوق 
بين المللي پول در گزارش جديد خود نيز مانند گزارش 
قبلي پيش بيني كرده است كه پس از پشت سر گذاشتن 
دو سال سخت، نرخ رش��د اقتصادي ايران از سال آينده 
ميالدي مثبت خواهد شد. رشد مثبتي كه اثر خود را در 

فضاي كسب و كار كشور نيز خواهد گذاشت. 
رييس كميسيون توسعه و بهبود محيط كسب و كار اتاق 
بازرگاني اصفهان در پاس��خ به اين پرسش كه چشم انداز 

فضاي كسب و كار در سال آينده را چطور ارزيابي مي كنيد 
مي گويد: در شرايط تحريم هاي ظالمانه امريكا كه فشار 
زيادي به اقش��ار جامعه؛ به ويژه قش��ر آس��يب پذير وارد 
شده است، وظيفه اتاق بازرگاني به عنوان پارلمان بخش 
خصوصي، ارايه مشاوره به سه قوه، حمايت از اعضا و كمك 
به بهبود فضاي كسب و كار استان است. غالمرضا اخوان 
فريد با اشاره به بودجه سال 99 و كاهش درآمدهاي نفتي، 
پيش بيني نمود كه كش��ور از لح��اظ اقتصادي نيازمند 
دوره اي از تالش و پويايي بيشتر است.اخوان فريد در پاسخ 
به اين پرسش كه مهمترين مشكالت پيش روي فعاالن 
كسب و كار را در چه مواردي مي دانيد مي گويد: 40 درصد 
مشكالت صاحبان كسب و كار، عدم ثبات قوانين و مقررات، 
ديوانساالري دولتي، عدم تثبيت نرخ كاال، مشكالت مربوط 
به نقدينگي و امور بانكي است. وي لوايح دريافت ماليات 
مضاعف از موسسات توليدي و فعاالن اقتصادي، همچنين 
اعمال ماليات بر سپرده هاي بانكي را موجب روانه شدن 
بخش عظيمي از سپرده ها به بازار دانست و افزود: در صورت 
تصويب اين اليحه ها، تورم بيش از 50 درصدي در سال 

آينده دور از انتظار نيست. رييس كميسيون بهبود اتاق 
بازرگاني اصفهان گفت: با اين شرايط شركت هايي كه با 
كاهش درآمدهاي ارزي، مش��كالت نقدينگي و فروش 
مواجه هستند، قادر به پرداخت ماليات بيشتر نبوده و پيش 
بيني مي ش��ود با افزايش تورم، توليدكنندگان با كمبود 

نقدينگي مواجه شوند.

   چشم انداز روشن اقتصاد 
در بخش هاي رقابتي

در ش��رايطي ك��ه فريد ب��ا نگاهي بدبينانه تر ش��رايط 
اقتصادي كش��ور در س��ال آينده را تحلي��ل و ارزيابي 
مي كند، محمدحسين اديب، پژوهشگر ارشد ريسك 
نيز چشم انداز اقتصاد كشورمان را بسيار روشن مي داند و 
مي گويد: با وجود مشكالت، اقتصاد ايران در 12 ماه آينده 
حداقل 5 درصد رقابتي تر خواهد شد و به همين علت، 
ش��ركت ها بايد حداقل 5 درصد از افزايش هزينه هاي 
توليد خود ناش��ي از تورم را با بهب��ود بهره وري جبران 
كنند و نبايد همه افزايش هزينه ها را به مصرف كنندگان 

نهايي انتقال دهند. اين پژوهش��گر اقتصادي، تنها راه 
جبران اين افزايش هزينه را ارتقاي بهره وري شركت ها 
دانست و تاكيد كرد: واحدهاي توليدي با بهره وري پايين، 
بزرگ ترين بازنده شرايط جديد اقتصادي كشور خواهند 
بود. وي به فعاالن اقتصادي توصيه كرد به شدت مراقب 
جريان وجوه نقد شركت هاي خود باشند؛ زيرا اگر اين 
مساله روند نزولي داشته باشد، شما داوطلب خروج از بازار 
هستيد. اديب در پايان سخنان خود خواستار كاال محور 
بودن صاحبان كسب و كار و عدم ريسك در سرمايه در 

گردش واحدهاي توليدي شد.

   نقش بيانيه گام دوم انقالب 
در اقتصاد چيست؟

دانشيار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمان 
اما از منظر ديگري چشم انداز اقتصاد ايران در سال آينده 
را بررسي و تشريح كرده و بر لزوم نگاه پيوسته و مرتبط به 
هفت محور بيانيه گام دوم انقالب اسالمي تأكيد مي كند.

محسن زاينده رودي با اشاره به چشم انداز اقتصاد ايران 

در سال 99 اظهار كرد: »اقتصاد ايران با همه مشكالت 
ساختاري و نگراني هايي كه با خود به همراه دارد؛ هميشه 
توانسته است در ش��رايط سخت و دشوار و تحريم هاي 
فلج كننده، خودش را حداقل در وضعيت يك بيمار رو 
به بهبود و اميدوار ن��گاه دارد.« وي افزود: »اينكه براي 
س��ال آينده اقتصاد ايران بخواهي��م پيش بيني انجام 
دهيم، كار س��خت و پيچيده اي است؛ چراكه همه چيز 
ب��ه خود و عملكرد ما و س��بك زندگ��ي بازمي گردد.« 
نخستين دانشيار گروه اقتصاد دانش��گاه آزاد اسالمي 
واحد كرم��ان ادامه داد: »اقتصاد اي��ران مانند بيماري 
اس��ت كه نه خودش از بيماري اي كه دارد، آگاه اس��ت 
و نه پزش��ك آن ابزار و دان��ش الزم را براي بهبودي اين 
بيمار دارد.« زاينده رودي خاطرنشان كرد: »سال هاي 
سال است كه با وجود توصيه هاي دلسوزانه مقام معظم 
رهبري در نام گذاري هاي ساالنه و نيز تالش مسووالن و 
دولتمردان؛ هنوز اقتصاد ايران نتوانسته است در جايگاه 
واقعي خودش ب��ا وجود همه امكانات و س��رمايه هاي 

موجود قرار بگيرد.«

  تشخيص نادرست 
و اعمال سياست هاي غلط اقتصادي

زاينده رودي تصريح كرد: »فقط ضروري اس��ت به يك 
نكته اساسي توجه كنيم كه مانند ساير توصيه هاي مقام 
معظم رهبري اين مفهوم مجدداً مورد غفلت قرار نگيرد 
و آن توجه به بيانيه گام دوم انقالب اسالمي و هفت محور 
مهم آن است كه ديدي پويا و سيستماتيك به پيشرفت 
واقعي جامعه مي دهد و الزمه آن نگاه پيوسته و مرتبط به 
اين محورهاي مهم نه به صورت مقطعي و جداگانه است. 
به عبارت ديگر بهبود ساختار اقتصاد بدون توجه به علم، 
پژوهش، اخالق، معنويت و سبك زندگي نمي تواند به 
نتايج اصلي تمدن س��ازي، جامعه پردازي و خودسازي 
منجر ش��ود. از طرف ديگر باز اگر به نامگذاري هايي كه 
در طول 10 سال گذشته شده است، دقت كنيم، متوجه 
مي ش��ويم كه توجه به حوزه هاي اقتصاد خرد و سبك 
زندگي و مديريت درس��ت منابع در همه اين س��ال ها 
مستتر است كه متأسفانه گوش شنوايي براي به كارگيري 
سياس��ت هاي درست بر اس��اس اين نكات مهم وجود 
نداشته اس��ت.« زاينده رودي اظهار كرد: »به طور قطع 
اميدوار هستم كه آينده اي روشن براي اقتصاد كشورمان 
رقم خواهد خورد؛ اما شرط آن ايجاد روحيه اميد و نشاط 
در جامعه و توجه به ن��كات مهمي كه در اين گفت وگو 
به آنها اش��اره ك��ردم يعني گام دوم انقالب اس��المي، 

چالش هاي ذهني و نامگذاري هاي ساالنه است.«

در شرايطي كه موضوع نهاده هاي مورد نياز كشاورزان يكي 
از ضرورت هاي اساسي بخش كشاورزي است، سرپرست 
وزارت جهاد كش��اورزي مي گويد: نهاده ه��اي مورد نياز 
كشاورزان قبل از كش��ت بهاره بايد تامين و تدارك شود. 
به گزارش وزارت جهاد كش��اورزي، »عباس كشاورز« در 
نشس��ت ارزيابي كش��ت پاييزه و تدارك كشت بهاره كه 
به صورت ويدئو كنفرانس بامديران زراعت اس��تان هاي 
مختلف كشور برگزار شد، افزود: بخش زراعت كشور نقش 
تعيين كننده اي درتوليدات كشاورزي دارد كه بايد تمامي 
فرايند داشت، كاشت و برداشت آن نظارت و كنترل دقيق 
شود و نهاده هاي مورد نياز كشاورزان با كيفيت مناسب و به 

اندازه و به موقع در اختيار آنها قرار گيرد. وي با تاكيد بر اينكه 
بايد بذر مورد نياز كشاورزان پيش از زمان نياز تدارك ديده 
شود، اظهارداشت: هيچ كشاورزي نبايد نيازمند دريافت 
بذر باشد . به گفته وي، بذر مورد نياز كشاورزان بايد پيش از 
اعالم نياز آنها به اندازه كافي در كشور تدارك ديده شود تا 
كشاورزان در زمان كشت با مشكل مواجه نشوند.سرپرست 
وزارت جهاد كشاورزي تصريح كرد: بايد برنامه سرعت انتقال 
ارقام و جايگزيني ارقام قديمي را با ارقام مناسب هر منطقه 
در دستور كار قرار دهيم. وي افزود: مزارع بذر بايد پنج بار تا 
زمان برداشت محصول، قارچ كش زده شود و كود و آب آن 
به موقع و به اندازه داده شود. كشاورز گفت: پيام هاي حفظ 

نباتات، گياه پزشكي، آمادگي مقابله با سرما و... بايد در قالب 
دستورالعمل هاي اجرايي به طور مستمر در اختيار استان ها 
قرار گيرد. سرپرست وزارت جهاد كشاورزي در رابطه با نحوه 
عملكرد مديران و معاونين در زمان شيوع ويروس كرونا، 
گفت: با وجود ش��يوع اين ويروس بايد يك شبكه آنالين 
دايم براي پرسش و پاسخ در معاونت زراعت ايجاد شود تا از 
استان ها سوال شود كه چه ميزان از قارچ كش ها استفاده 
ش��ده و چرا برخي اقدامات همچنان مغفول مانده است. 
كشاورز افزود: بايد به توليد جو و استفاده از ارقام پر محصول 
توجه كنيم و بايد روي اين ارقام تمركز ويژه داشته باشيم تا 

توليد گوشت در وضعيت بهتري قرار گيرد.

تماممراكزدرمانيغربكشوررا
برايپذيرشبيمارانآمادهكرديم
كرمانشاه|فرمانده سپاه 
استان كرمانشاه مي گويد: 
پس از ش��يوع كرونا تمام 
مراكز درماني، بيمارستاني و 
مركز بهداري غرب  كشور را 
براي پذيرش بيماران آماده 
كرديم. سردار بهمن ريحاني 
در گفت وگو با تسنيم در كرمانشاه  اظهار داشت: بيش از 
16 هزار نفر نيرو شناسايي شده اند كه آموزش خواهند 
ديد و جهت كمك به بيماران مبتال به كرونا به مراكز 
بهداشت سراسر اس��تان معرفي مي شوند. وي با بيان 
اينكه اين افراد از طريق پايگاه هاي مقاومت و محله محور 
به مراكز اعزام مي شوند عنوان كرد: اين افراد در تيم هاي 
چهارنفره با مسووليت يك نفر از مراكز بهداري هر منطقه 
سازماندهي خواهند شد. سردار ريحاني گفت: غربالگري 
افراد در معرض خطر و شناس��ايي آنه��ا و طي كردن 
مراحل درمان از وظايف اين نيروها است. وي با يادآوري 
اينكه سپاه كنار دولت درباره پديده ويروس كرونا همه 
تجهيزات و اقدامات و آمادگي هاي خود را به كار گرفته 
است افزود: تمام مراكز سپاه، بيمارستان هاي سپاه و 
مركز بهداري غرب آمادگي الزم براي پذيرش بيماران 
را دارن��د و اقدامات الزم جهت رف��ع اين بحران انجام 
شده است. يكي از كارهايي كه به آن توصيه شده رفع 
آلودگي از مكان هاي عمومي، شهرها و مراكز عبور و مرور 
مردم بود كه به حمد خدا امروز شاهد فعاليت بخشي از 
يگان هاي جنگ نوين سپاه با حضور لشگر نبي اكرم 
)ص(، تيپ انصار الرس��ول و بهداري غرب جهت رفع 
آلودگي هس��تيم. وي عنوان كرد: در يك برنامه ريزي 
منسجم هر روز بخش��ي از شهر جهت برطرف شدن 
آلودگي ضدعفوني مي ش��ود. اين كار عالوه بر اينكه 
براي رفع آلودگي اثر بسياري دارد يك عمليات رواني و 

اميدواري براي مردم به دنبال دارد.

تصويبطرحزوجوفرد
خودروهاازدِرمنزلدرمشهد

خراس�انرضوي|يكي 
از مهم تري��ن اقدامات براي 
مقابل��ه ب��ا كرونا از س��وي 
كاه��ش  كارشناس��ان 
سفرهاي غيرضروري مردم 
در شهرها و ماندن در خانه 
عنوان شده؛ ضرورتي كه در 
برخي موارد از س��وي برخي از شهروندان جدي گرفته 
نمي شود. معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري مشهد 
گفت: در پي تاكيدات ش��هردار و رييس ش��وراي شهر 
مش��هد مبني بر اجراي طرح تردد زوج و فرد خودروها 
از در منزل به منظور پيشگيري از شيوع ويروس كرونا، 
اين موضوع درجلسه ش��وراي همتاي استان مطرح و 
تصويب شد. به گزارش روابط عمومي شهرداري مشهد، 
خليل اهلل كاظمي اظهار كرد: در پي تاكيدات شهردار و 
رييس ش��وراي شهر مشهد مبني بر اجراي طرح تردد 
زوج و فرد خودروها از درب منزل به منظور پيشگيري از 
شيوع ويروس كرونا اين موضوع درجلسه شوراي همتاي 
استان مطرح و پس از تصويب مقرر شد طرح زوج وفرد 
از درب منزل اجرايي شود. معاون حمل ونقل و ترافيك 
شهرداري مشهد گفت: باتوجه به اين موضوع تداركات 
الزم براي نصب نرم افزار مورد نياز ظرف 24 تا 48 ساعت 
آينده انجام و طرح تردد زوج و فرد خودروها از درب منازل 
اجرا خواهد شد. پالك خودورهاي متخلف از طريق 405 
دوربين نظارت تصويري، 110 دوربين ثبت تخلفات و 
5 خودرو داراي دوربين ثبت تخلف ثبت خواهد ش��د. 
كاظمي با بيان اينكه تاريخ دقيق اجراي طرح زوج فرد 
خودروها از درب منزل با هماهنگي ساير نهادهاي ذيربط 
طي روزهاي آينده اعالم مي شود، خاطرنشان كرد: در 
مرحله اول به خودروهاي متخلفي كه پالك آنها از سوي 
دوربين ها ثبت شود از طريق پيامك اخطار داده شده و 

درمرحله بعد جريمه خواهند شد.

مساحتدرياچهاروميهدرآستانه
رسيدنبه۳هزاركيلومترمربع

آذربايجانغربي|رييس 
دفتر اس��تاني ستاد احياي 
درياچه ارومي��ه مي گويد: 
 وس��عت درياچ��ه اروميه 
بر اساس آخرين پايش 494 
كيلومترمربع افزايش يافته و 
در آستانه رسيدن به ۳ هزار 
كيلومترمربع است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، فرهاد 
سرخوش به روند رو به افزايش ميزان آب در اين حوضه 
بسته اشاره كرد و اظهار داشت: وسعت درياچه در زمان 
حاضر 2 هزار و 965 كيلومترمربع است. سرخوش با بيان 
اينكه ميزان آب درياچه اروميه در حال حاضر به بيش 
از چهار ميليارد و يك ميليون مترمكعب رسيده است، 
اضافه كرد: حجم آب نگين آبي آذربايجان نسبت به سال 
گذشته يك ميليارد و 610 ميليون مترمكعب افزايش را 
نشان مي دهد. تراز فعلي اين درياچه نيز يك هزار و 2۷1 
متر و 50 سانتي متر است كه 59 سانتي متر بيشتر از زمان 
مشابه سال گذشته برآورد مي شود. رييس دفتر استاني 
س��تاد احياي درياچه اروميه با اع��الم اينكه طرح هاي 
مهم انتقال آب به درياچه اروميه طي سال هاي آينده به 
تدريج به بهره برداري مي رسد، افزود: تراز درياچه اروميه 
در ص��ورت بهره برداري از اين طرح ها س��االنه نزديك 
به يك متر افزايش مي يابد و وعده رييس جمهوري در 
خصوص نگين آبي آذربايجان عملي مي شود.با وجود 
اين افزايش نسبي تراز، نمودار تغييرات ۳0 ساله درياچه 
اروميه بر پايه داده هاي ماهواره اي نشان مي دهد كه اين 
درياچه هنوز با روز هاي خوب خود فاصله زيادي دارد و 
افزايش بارش ها و استفاده بهينه از منابع آبي بر اساس 
سياست هاي ستاد احياي درياچه اروميه مي تواند ضمن 
ادامه روند افزايش تراز آب اين درياچه، به احياي كامل 
آن بيانجامد. در سايه برنامه ريزي هاي دولت براي احياي 

اين درياچه، روند خشك شدن آن متوقف شد.

۸نفرازعامالنتهيهوتوزيع
مشروباتتقلبيدستگيرشدند
فارس|در حال��ي كه اين 
روزها خبر فوت برخي افراد 
به دليل مصرف مشروبات 
الكلي در كنار اخبار مربوط به 
كرونا باعث بروز نگراني هاي 
فراواني در ميان خانواده ها 
شده است، فرمانده انتظامي 
اس��تان فارس مي گويد: با انجام اقدام��ات اطالعاتي و 
پليسي، 8 نفر از عامالن اصلي تهيه و توزيع مشروبات 
الكلي دست ساز و تقلبي در سطح استان دستگير شدند. 
به گزارش معاونت اجتماعي نيروي انتظامي استان فارس 
وي در ادامه گفت: در پي توزيع مقاديري الكل دست ساز 
و تقلبي در سطح استان و رواج اين باور غلط در برخي  از 
افراد كه با خ��وردن آن مي توان در مقابل ويروس كرونا 
مصون ماند، شناس��ايي و دستگيري عامالن توزيع در 

دستور كار قرار گرفت.
فرمانده انتظامي اس��تان فارس تصريح ك��رد: با انجام 
اقدامات اطالعاتي و پليسي، 8 نفر از عامالن اصلي تهيه 
و توزيع مش��روبات الكلي دست ساز و تقلبي در سطح 
استان دستگير و براي سير مراحل قانوني تحويل مرجع 
قضايي شدند. سردار حبيبي با تأكيد بر اينكه مصرف 
مشروبات الكلي براي مصون ماندن از بيماري كرونا هيچ 
توجيه علمي و عقلي ندارد، از شهروندان خواست نسبت 
به فعاليت افراد سودجو و فرصت طلب هوشيار باشند و 
در صورت مشاهده و اطالع از موارد مشابه، بالفاصله با 
تلفن 110 تماس و پليس را در جريان موضوع قرار دهند.

وي در پايان ضمن تقدير و تشكر از همكاري خوب مردم 
در موضوع كاهش ترددها در سطح شهر براي پيشگيري 
از شيوع ويروس كرونا، ادامه داد: در حال حاضر پليس 
فارس در انجام تست غربالگري از سرنشينان خودروها 
در نقاط ورودي استان با مسووالن مربوطه همكاري الزم 

را به عمل مي آورد.

اقدامتوليتآستانقدس
رضويشرعيوعقالنياست
خراسانرضوي|رييس 
دانشكده الهيات دانشگاه 
فردوسي مشهد گفت: اگر 
متوليان درهاي حرم را باز 
بگذارند و مردم را در معرض 
خطر قرار دهند، به عقيده 
من اولين شاكي ها امامان 
بزرگوار خواهند بود و اقدامات توليت آستان قدس از نظر 
من هم شرعي و هم عقلي است. غالمرضا رييسيان در 
گفت وگو با ايسنا در خصوص آموزه هاي ديني در شرايط 
بحران، اظهار كرد: نظافت و بهداشت در رأس آموزه هاي 
ديني است كه آنها را فرا گرفته ايم، انسان مومن كسي 
است كه مسائل بهداشتي و نظافت را در تمام مراحل 

زندگي رعايت مي كند.
وي افزود: مساله حفظ جان البته جزو واجبات دين است 
و در مسائل شرعي نيز حفظ جان مساله اي واجب مطرح 
شده است؛ لذا امر واجبي مانند روزه كه تاثيرات روحي و 
جسمي فراواني بر افراد دارد اگر احتماالت عقاليي براي 
نگرفتن آن وجود داشته باشد يا اينكه براي بدن ضرر 
داشته باشد، چاره مقدسات اين است كه روزه گرفتن 
نه تنها واجب نيست بلكه حرام است؛ بنابراين مكلفين، 
وظيفه دارند كه دس��تورات شرعي را براي حفظ جان 
رعايت كنند و در صورتي كه احتمال داده شود اين عمل 
واجب مضر و خطرآفرين است، بايد ترك شود. وي ادامه 
داد: زيارت حرم و قبور ائمه مستحب بوده اما حفظ جان 
واجب است، بنابراين در آموزه هاي ديني هيچ منطقي 
وجود ندارد كه در چنين شرايطي كه عقالي عالم خطر 
را قطعي اعالم مي كنند امر مس��تحب را واجب تلقي 
كنيم. رييس دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي مشهد 
تصريح كرد: زيارت حقيقي رفتن به كنار مرقد مطهر 
نيس��ت، زيارت حقيقي اين است كه انسان خود را در 

محضر آن امام ببيند. 
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 بهورز صومعه سرايي
 به رفقاي شهيدش پيوست

رش�ت|رقيه رونقي بهورز متعهد مركز بهداشت 
درمان شهرستان صومعه سرا به دليل بيماري و خدمت 
به بيماران جان به جان آفرين تسليم و شهيد شد. كادر 
درماني و پرستاران گيالني با شيوع ويروس كرونا در 
كشور و به ويژه اس��تان گيالن با فداكاري هاي خود 
باعث نجات جان افراد مبتال يا مشكوك به كرونا شدند 
ولي خودشان با پيروي و تبعيت از جان فشاني هاي 
عمه سادات خانم زينب كبري)س( جان خود را به 
خطر انداخته و شهدايي را تقديم كادر درماني استان 
كردند. هنوز دل هاي ايرانيان اندوهگين و ناراحت از 
فوت شهيد راه خدمت سرپرستار باسابقه اورژانس 
بيمارستان شهرستان بندر انزلي بود كه خبر شهادت 
رقيه رونقي، بهورز شبكه درمان و بهداشت شهرستان 
صومعه س��را دوباره داغ دل گيالني ه��ا و ايراني ها را 
آزرده خاطر كرد و بيشتر نشان داد كه اگر مردم خود را 
قرنطينه نكنند وضعيت استان بر همين منوال ادامه 
پيداكرده و خطرات بيش��تري متوجه مردم و كادر 
درماني خواهد بود. سايه سنگين خطري كه تنها با 
ماندن در خانه از سر شهر و كشورمان كوتاه مي شود.

توقيف شناور حامل محموله كاال 
و اقالم بهداشتي قاچاق 

بوشهر|فرمانده مرزباني اس��تان بوشهر از كشف 
محموله 40 ميليارد ريالي كاالي قاچاق در مرزهاي 
شهرستان عسلويه خبر داد و گفت: در اين محموله 
عالوه بر كاالي قاچاق، اقالم بهداش��تي شامل مواد 
ضدعفوني و ماسك نيز وجود داشت. سردار ولي اهلل 
رضايي نژاد اظهار داش��ت: با رصد اطالعاتي و انجام 
اقدامات عملياتي در راستاي مبارزه با هرگونه قاچاق، 
مرزبانان پاس��گاه مرزي دريايي عس��لويه با كنترل 
آب هاي داخلي كشور موفق به شناسايي و توقيف يك 
فروند شناور باري حامل كاالي قاچاق شدند. فرمانده 
مرزباني استان بوش��هر افزود: مرزبانان در بازرسي از 
شناور توقيفي، تلويزيون، موتورسيكلت 200 سي سي، 
لوازم يدكي موتورسيكلت، موتورسيكلت پا كشتي و 
محموله اقالم بهداشتي و ماسك به ارزش 40 ميليارد 
ريال را كشف كردند. فرمانده مرزباني استان با اشاره 
به دستگيري يك قاچاقچي و تحويل وي به مراجع 
قضايي، خاطرنشان كرد: قاچاق كاال پديده اي است 
كه از جهات مختلف حيات سالم اقتصادي و فرهنگي 
جامعه را تهديد مي كن��د و عزم فرماندهي درياباني 
استان در راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري 
در جهت مبارزه ب��ا قاچاق كاال و حمايت از توليدات 
داخلي ج��دي و با مخالن پديده  ش��وم قاچاق كاال 

برخورد قاطعانه خواهد شد.

درب آرامستان هاي كرمانشاه 
پنجشنبه و جمعه بسته است

كرمانشاه|فرمانده انتظامي استان كرمانشاه گفت: 
درب آرامس��تان هاي كرمانش��اه در پنجشنبه آخر 
س��ال )29 اس��فندماه( و همچنين روز جمعه )اول 
فروردين ماه( توسط پليس بس��ته و از تردد افراد به 
شكل پياده و سواره جلوگيري مي شود. سردار علي اكبر 
جاويدان از بسته شدن درب آرامستان هاي كرمانشاه 
طي روزهاي پنجشنبه و جمعه خبر داد و اظهار داشت: 
اين تصميم به خاطر پيشگيري از شيوع بيماري كرونا و 
حفظ سالمتي افراد اتخاذ و اجرا خواهد شد. وي ادامه 
داد: روزهاي پنجشنبه و جمعه عالوه بر ممانعت از ورود 
انواع خودرو و وسايل نقليه از حضور اشخاص نيز به 
آرامستان هاي سطح استان جلوگيري به عمل مي آيد.

تعطيلي هتل تاريخي عباسي 
اصفهان پس از ۵۳ سال

اصفهان|هتل تاريخي عباس��ي اصفهان به دليل 
ممنوعيت پذيرش مس��افر پس از 5۳ سال فعاليت 
به طور كامل تعطيل ش��د. طبق تصميم ستاد ملي 
مبارزه با بيماري كرونا و ابالغ ستاد استاني، هيچ مركز 
اقامتي در اس��تان اصفهان مجوز پذيرش مسافر در 
اين ايام را ندارد و مسووالن اصفهان تأكيد دارند اين 
استان در نوروز امس��ال پذيراي مهمانان نيست. در 
همين زمينه و طبق اعالم اداره كل ميراث فرهنگي، 
صنايع دس��تي و گردشگري اس��تان اصفهان هتل 
تاريخي 5 ستاره عباسي اصفهان فعاليت خود را به طور 
كامل تعطيل كرده است. »كاروانسراي عباسي« يا 
»كاروانسراي مادرشاه« در آخرين سال هاي حكومت 
صفويان و به دستور مادر شاه سلطان حسين صفوي 
و به عنوان موقوفه مدرسه علميه امام جعفر صادق)ع( 
بنا شد. كاروانسراي عباسي پس از حمله مغول ها به 
اصفهان رو به ويراني رفت تا اينكه بازمانده آن در سال 
1۳۳6 شمسي مورد بازسازي قرار گرفت و در سال 
1۳45 هتل 5 ستاره عباسي اصفهان با 225 اتاق به 
بهره برداري رسيد. اين هتل تاريخي پس از 5۳ سال 
فعاليت مستمر و ميزباني از شخصيت هاي سياسي و 
فرهنگي ايران و جهان به دليل شيوع بيماري كرونا تا 

اطالع ثانوي تعطيل شد.

 دروازه هاي  شلمچه
 به روي اتباع عراقي بسته است

اهواز|فرماندار خرمشهر گفت: هيچ گونه تبعه 
عراقي براي درمان بيماري كرونا وارد خرمش��هر 
نشده است. حيدري فرماندار خرمشهر گفت: به 
مردم اطمينان مي دهيم كه با نهايت دقت حافظ 
سالمتشان هستيم و هيچ گونه تبعه عراقي براي 
درمان بيماري كرونا وارد خرمش��هر نشده است. 
او افزود: ويدئويي كه با عنوان انتقال بيماران مبتال 
به ويروس كرونا از عراق به ايران جهت معالجه در 
حال انتشار است در واقع متعلق به هواپيماي عراقي 
در ح��ال حمل مجروحيِن ناش��ي از حمل و نقل 
مصدومان عراقي است كه در يك سانحه رانندگي 
ناگوار در سوريه مجروح شده اند و ارتباطي با انتقال 

مبتاليان ويروس كرونا از عراق به ايران ندارد.

چهرههاياستاني
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گزارش »تعادل« از آخرين اخبار شيوع كرونا،  چهارهفته پس از انتشار

نياز فوري به 250 ميليون يورو اعتبار براي درمان كرونا در كشور

تمهيدات آموزش و پرورش براي بازگشايي مدارس بعد از كرونا

چهار هفته پس از شيوع كرونا در كشور، براساس آخرين 
اعالم وزارت بهداشت تا ظهر روز گذشته 14هزار و 991 
نفر به بيماري كوويد- 19 مبتال شده اند. همچنين ۸۵۳ 
نفر بر اثر ابتال به اين بيماري فوت شده و 4هزار و 964 نفر 
بهبود يافته اند اما مسووالن شبكه بهداشت و درمان كشور 
معتقدند مردم به خصوص تهراني ها هنوز كرونا را جدي 
نگرفته  اند و بي توجه به تمامي هشدارها نسبت به خطرناك 
بودن و همه گيري اين ويروس در تكاپوي خريد عيد، ميان 
صف هاي طوالني آجيل فروشي ها وقت مي گذرانند. اين 
درحالي است كه زيرساخت هاي بهداشت و درمان كشور 
چه از نظر نيروي انساني و چه از نظر منابع مالي در فشار 
بوده و توانش��ان تحليل مي رود. تا جايي كه روز گذشته 
وزير بهداشت درنامه اي از رييس جمهور درخواست فوري 
2۵0 ميليون يورو ارز براي درمان بيماران كرونايي كرد. 
در نامه سعيد نمكي وزير بهداش��ت، به حسن روحاني، 
آمده است: »همان گونه كه در هفتمين جلسه ستاد ملي 
مديريت بيماري كرونا در محضر حضرتعالي به استحضار 
رسيد، امسال به رغم فشار ناشي از سيالب هاي بهار، ۳.۵ 
ميليون نفر زائرين اربعين و آنفلوآنزاي پاييزه N1H1با 
صرفه جويي 600 ميليون يورويي، قسمت عمده داروهاي 
درمان كرونا را نيز به محض خبر يافتن از تاثير نسبي آن 
در كشور چين از يك ماه قبل با همان سهميه ارزي قبلي 
وارد كرديم و در حال حاضر مصرف مي شود. مع الوصف 
جهت استمرار درمان بيماران جديد از يكسو و تهيه لباس 
و ماسك و تجهيزات بيمارستاني براي حدود 20 هزار تخت 
و پرس��نلي كه آماده كرده ايم نياز فوري به 2۵0 ميليون 

يورو ارز داريم.« 
اين درحالي است كه از نخستين روزهاي شيوع كرونا در 
ايران، دولت در كنار تامين مالي بسته حمايتي سه گانه، 
تاكنون حدود ۳610 ميليارد تومان به وزارت بهداش��ت 
بابت تأمين هزينه ها پرداخت ش��ده است. در مدت اخير 
دو گروه پرداختي در دس��تور كار دولت بوده اس��ت كه 
پرداخت به وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي و 
همچنين هزينه هايي كه براي كمك هاي حمايتي در نظر 
گرفته شده است. اين در حالي است كه آخرين وضعيت 
پرداخت ها نشان مي دهد كه تاكنون ۳610 ميليارد تومان 
از سوي دولت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
اختصاص پيدا كرده تا براي پيشگيري و مقابله با ويروس 

كرونا اختصاص پيدا كند.
اين منبع ۳610 ميليارد توماني در چند بخش هزينه شده 
كه ۵۳0 ميليارد تومان به ستاد ملي كرونا، 400 ميليارد 
به دانش��گاه علوم پزش��كي تهران، 4۸0 ميليارد به ساير 
دانشگاه هاي علوم پزشكي، 200 ميليارد براي پرداخت 
پاداش ويژه به كادر درمان، ۳00 ميليارد بابت مطالبات 
ش��ركت هاي پيمانكار طرف قرارداد دانش��گاه ها، 100 
ميليارد تومان به اورژانس براي خريد آمبوالنس، 1600 
ميليارد تومان براي پرداخت به بيمه سالمت جهت تسويه 

مطالبات اختصاص پيدا كرده است.
در كنار منابعي كه بابت درمان به وزارت بهداشت پرداخت 
ش��ده دولت بسته حمايتي در نظر گرفت كه در آن از سه 
محل بتواند تا حدودي افرادي كه معيشت آنها بيشتر در 
معرض آسيب هاي ناشي از كرونا بود جبران شود؛ به طوري 
كه پرداخت وام هاي يك تا دو ميليون توماني با سود چهار 
درصد به حدود چهار ميليون نفر، پرداخت 200 تا 600 
هزار تومان به حدود س��ه ميليون نفر و همچنين تعويق 
وام هاي مربوط به مش��اغلي كه در جريان ويروس كرونا 
دچار آسيب شده بودند، در اين بسته قرار دارد. البته تاكنون 
مجموعه هزينه اي كه دولت بابت بسته حمايتي سه گانه 
خود در نظر گرفته اعالم نشده است و تأمين هزينه هاي 
مربوطه به ويژه در حوزه بهداشت و درمان موضوعي بود 
كه به طور خاص تامين آن متوجه دولت است و ظاهرا هنوز 
منبع ديگري تعريف نشده است؛ هر چند كه بحث هايي 
در رابطه با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي نيز مطرح 
بود اما تاكنون به صورت رسمي پيشنهادي از سوي دولت 

مطرح نشده است.

   رفتارشناسي كرونا در ايران 
بر اس��اس روزنگار اپيدميولوژي كوويد-19 كه از سوي 
وزارت بهداشت منتشر شده، مي توان نتيجه گرفت كه در 
گروه هاي سني كمتر از 40 سال، فراواني موارد پنوموني 
رد ش��ده از لحاظ كوويد-19، بيش��تر از م��وارد قطعي 

آزمايش��گاهي كوويد-19 است؛ اما به تدريج و با افزايش 
س��ن، اين روند معكوس مي ش��ود؛ به نحوي كه فراواني 
نسبي موارد كرونا در گروه هاي سني باالتر، بيشتر از موارد 
منفي آزمايشگاهي مي شود كه شايد يكي از داليل اين 
يافته، عدم امكان تهيه نمونه صحيح از كودكان باش��د و 
ممكن است بخشي از موارد منفي در گروه سني پايين، 
از نوع منفي كاذب باشد. پايين بودن فراواني كوويد-19 
در كودكان، يافته اي اس��ت كه تاكنون در ساير كشورها 
نيز به آن اشاره شده اس��ت و علل زمينه ساز آن، نيازمند 

بررسي هاي بيشتر است.
اين در حالي اس��ت كه فراواني بيماري هاي زمينه اي در 
موارد قطعي آزمايشگاهي كوويد-19 نشان مي دهد، وجود 
حداقل يك بيماري زمينه اي از بين موارد بيماري هاي 
قلبي، خوني، كب��دي، كليوي، اعص��اب، نقص ايمني، 
آسم، انسداد مزمن ريوي و ساير بيماري هاي مزمن بوده 
است. نتايج نشان مي دهد كه فراواني بيماري زمينه اي با 
ش��دت بيماري و پيامد فوت رابطه دارد. از سوي ديگر با 
بررسي هاي انجام شده بر روي روند موارد بيماري با تاييد 
قطعي آزمايش��گاهي، از روز ۳0 بهمن و همزمان با آغاز 
شيوع بيماري در كش��ور تا روز 2۵ اسفند ماه، به ترتيب 
در روزهاي 2۳ و 16 اسفند باالترين روند ابتال به بيماري 
كوويد-19 گزارش ش��ده است. اين درحالي است كه در 
همين مدت زمان ياد شده بيشترين موارد فوتي ناشي از 
ابتالي قطعي به كروناويروس مربوط به تاريخ 2۵ اسفند 
ماه است و بررسي هاي اپيدميولوژي حكايت از آن دارد كه 
متاسفانه روند موارد فوتي در بين بيماران قطعي، روندي 
افزايشي است.بر اساس تحقيقات صورت گرفته مشخص 

شده است در ميان مبتاليان با تاييد قطعي آزمايشگاهي، 
مردان ۵۷ درصد و زنان 4۳ درصد سهم دارند. همچنين 
توزيع جنسي موارد فوت شده ناشي از كرونا حاكي از آن 
است كه مردان بيش از زنان بر اثر ابتال به كروناويروس جان 
خود را از دست داده اند به شكلي كه ۵9 درصد جانباختگان 

را مردان و 41 درصد را زنان تشكيل مي دهند.

    معلوم نيست كرونا با تغييرات فصلي از بين برود
ادامه روند شيوع كرونا و دست به دست شدن اين اظهارنظر 
كه با گرم شدن هوا ويروس كرونا از بين مي رود، درحالي 
اس��ت كه روز گذش��ته عليرضا زالي، رييس دانش��كده 
علوم پزشكي شهيدبهشتي و فرمانده عمليات مقابله با كرونا 
در كالن شهر تهران درباره اين موضوع بيان كرد: تغييرات 
فصلي ممكن است به ضعيف شدن اين ويروس كمك كند، 
گرما مي تواند اين ويروس را در محيط تا حدي دچار اختالل 
كند، از طرفي اشعه ماوراي بنفش خورشيد نيز قابليت از 
بين بردن اين ويروس را دارد اما هنوز نمي توان اين مساله 

را تاييد كرد و قطعي در مورد آن نظر داد.
وي با بيان اينكه ويروس هايي مانند آنفلوآنزا با پايان فصل 
زمستان كمرنگ مي ش��وند، افزود: اما مطالعات در مورد 
كوويد- 19 هنوز اين مساله را تاييد نكرده است كه آيا واقعا 
تغيير شرايط اقليمي به طور قطعي مي تواند اين ويروس را 

از بين ببرد يا خير.
زالي ادامه داد: مطالعاتي كه در روزهاي اخير توسط دانشگاه 
آكسفورد انجام شد، نشان داد كه تضميني وجود ندارد كه 
شرايط جديد اقليمي بتواند مانند ساير ويروس ها بر روي 
كوويد- 19 اثر داشته باشد. اما يكي از نكات مهم اين است 

كه چون در فصل سرما افراد در محيط هاي متراكم تري 
زندگي مي كنند، با آغاز فصل گرما با فاصله بيش��تري از 
يكديگر زندگي مي كنند و سرايت بيماري كمتر مي شود، 
اما در حال حاضر نمي توان اعالم كرد كه چه زماني ويروس 

در عرصه جهاني از بين خواهد رفت.
وي در عين حال اظهار اميدواري كرد كه با تغييرات فصلي 
و گرم شدن هوا و ميزان تابش اشعه خورشيد اين ويروس 
در محيط كمتر باقي بماند و يادآور شد: ممكن است يك 
ويروس ضعيف نيز كماكان امكان سرايت داشته باشد و 
افرادي كه استعداد بيشتري براي ابتال دارند را بيمار كند.

زالي همچنين درباره مصرف دارو براي پيشگيري از ابتال 
به كرونا اظهار كرد: افرادي كه عالئم خفيف كوويد- 19 را 
دارند يا دچار بدن درد و سر درد و تب هستند ممكن است 
از مسكن هاي معمول مثل بروفن و ژلوفن استفاده كنند، 
متاسفانه ثابت ش��ده كه تمامي داروهاي ضدالتهابي اثر 
نامطلوبي بر روي وضعيت ايمني بدن دارند. مطالعات در 
ايتاليا نشان داده است كه افراد مبتال به كرونايي كه بدحال 
شده اند، افرادي بوده اند كه از مسكن ها استفاده كرده بودند، 
بنابر اين داروهاي ضدالتهابي مانند بروفن براي افرادي كه 
مشكوك به كرونا هستند مجاز نيست و مصرف آنها عوارض 
بيماري را تشديد مي كند. وي با تاكيد بر اينكه تنها داروي 
مجاز براي افرادي كه تب يا درد عضالني دارند استامينوفن 
ساده است، گفت: مصرف كورتن مي تواند مرگ و مير افراد 
مبتال به كوويد- 19 را به شدت باال ببرد، بنابراين مصرف 
هرگونه كورتن و اصطالحا داروي استروييدي براي اين 
بيماري ممنوع اس��ت. البته اين مساله يك استثنا دارد؛ 
برخي افراد مانند بيماران مفصلي و بيماران مبتال به آسم 

در طول زندگي خود نيازمند به مصرف كورتن هستند، اين 
افراد نبايد بدون مشورت با پزشك داروي خود را قطع كنند.
او با بيان اينكه كورتن به صورت ناگهاني سيستم ايمني بدن 
را دچار ضعف مي كند يادآور شد: مصرف كورتن در موارد 
غيرضروري و بدون تجويز پزشك مي تواند عوارض بيماري 

كوويد -19 را تشديد كند.

 تهراني ها كرونا را جدي نگرفته اند
فرمانده عمليات مقابله با كرونا در كالن شهر تهران با بيان 
اينكه متاسفانه تهراني ها هنوز كرونا را جدي نگرفته اند، 

گفت: كرونا يك بيماري مهلك و بسيار جدي است.
عليرضا زالي، با اشاره به وضعيت كرونا در تهران گفت: به 
نظر من رسانه ها به اندازه كافي در زمينه كرونا به شكل هاي 
مختلفي اطالع رساني كرده اند و هشدارهاي گروه پزشكي 
به آحاد مردم منتقل شده است اما هنوز مردم به اندازه كافي 
شرايط را جدي نگرفته و حساسيت بسيار مهم اين بيماري 

را درك نكرده اند.
وي با بيان اينكه كرونا يك بيماري مهلك و بسيار جدي 
اس��ت، گفت: هيچكس از اين ويروس مصون نيس��ت و 
نمي توان هيچ تضميني داد كه اگر هر فردي امروز به اين 
بيماري مبتال شد، عالمت دار باش��د، بلكه ممكن است 
بي عالمت باش��د. نظرس��نجي ما و آنچه در سطح شهر 
مي بينيم، نشان مي دهد كه متاسفانه كماكان فعاليت ها 
جاري است و شب عيد امسال با سال گذشته هيچ تفاوتي 
ندارد. در حالي كه بايد توجه كرد كه امسال عيد متفاوتي 
داريم.زالي با اشاره به صف هاي تشكيل شده براي خريد 
آجيل و…  از سوي مردم گفت: بايد توجه كرد كه مردمي 
كه در موارد غير ضروري بيرون رفته و در صف هاي خريد 
آجيل و… قرار مي گيرند، خودشان را در مهلكه خطر و 
مرگ قرار مي دهند. اين شهامت نيست؛ بلكه به استقبال 
مرگ رفتن است. ما در جامعه با هر اشتباه مي توانيم قرباني 
ويروس كرونا باشيم و تضميني نيست كه ما قرباني بعدي 
نباشيم. بنابراين بحث حيات و جان است و شوخي ندارد.

وي تاكيد كرد: خواهشم از همه شهروندان اين است كه 
توجه كنند. آمار روزانه در تهران رو به افزايش است و اين 
نشان مي دهد كه مردم در تهران توجه الزم را نداشته اند. 
ه��ر روز آمارها و تعداد بس��تري ها رو به افزايش اس��ت. 
مردم در داخل شهر تصور انتزاعي از كرونا دارند و تصوير 
بيمارستان هاي ما را ندارند. در حالي كه اگر حجم بيماران 
بستري در بيمارس��تان ها را ببينند و بيماران بدحال را 
مشاهده كنند، متوجه عمق ماجرا مي شوند. در عين حال 
در اطراف خودمان آگهي هاي ترحيم را شاهديم اين نشان 

مي دهد كه مساله جدي است.

 آيا كروناي شايع در ايران با چين متفاوت است؟
زالي درباره شباهت و تفاوت ويروس كوويد- 19 شايع در 
كشور با چين، تصريح كرد: هنوز مطالعات نشان نداده كه 
ويروسي كه در كشور ما وجود دارد دچار جهش ژنتيكي 
شده باشد و طبق آخرين مطالعات اين ويروس در كشور ما، 
كره جنوبي، ايتاليا و كشورهاي مجاور چين از نظر ژنتيكي 

مشابهت قابل توجهي با ويروس چين دارد.
وي يادآور ش��د: كيت هاي تشخيصي كه در كشور مورد 
استفاده قرار مي گيرد بر اساس ساختار ژنتيكي ويروس در 
چين است و نمي توان به صورت قطعي در اين باره نظر داد، 
البته ويروس ها موجودات زنده اي هستند كه مي توانند در 
محيط دچار جهش شوند اما شواهد علمي مبني بر جهش 

اين ويروس در كشور ما وجود ندارد.
فرمانده عمليات مديريت بيماري كرونا در كالن ش��هر 
تهران با اشاره به س��ردرگمي در اروپا درباره ساختار اين 
ويروس، گفت: در اروپا نيز اين موضوع مطرح اس��ت كه 
ممكن اس��ت ويروس كوويد-19 در ايتاليا وحشي تر از 
اين ويروس در فرانسه باشد، اما اين فرضيه ها احتياج به 

مطالعات علمي دارد.
وي با بيان اينك��ه وجود دو س��ويه اس و ال براي اين 
ويروس نيز در حد فرضيه است و هنوز به اثبات نرسيده 
است، تاكيد كرد: مهم ترين عاملي كه در حدت ويروس 
مي تواند تغيير ايجاد كند بحث ايمني افراد و ساختار 
ژنتيكي انسان هاست، براي مثال فرضياتي وجود دارد 
مبني بر اينكه س��اختار ژنتيكي مردم ايتاليا با كشور 
ما مش��ابهت دارد، اما همه اينها در حد فرضيه است و 

نمي توان در مورد آن نظر قطعي داد.

وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه اكنون با اختياراتي 
كه ستاد ملي مديريت كرونا دارد، به ما اجازه داده كه 
تقويم آموزشي سال تحصيلي 99- 9۸ متغير باشد و 
بتوانيم متناسب با سناريوهاي مختلف زمان تحصيل را 
امتداد بدهيم گفت: هر زماني مدارس داير شوند تا شش 

هفته به دوره آموزشي اضافه خواهد شد. 
محس��ن حاجي ميرزايي درباره تمهي��دات آموزش و 
پرورش پيرامون آموزش در ايام تعطيالت ناشي از كرونا 
و زمان بازگشايي مدارس توضيحاتي ارايه داد و گفت : 
تدابير مختلفي انديش��يده شده است، به عنوان مثال 
از طريق راهبران آموزش��ي در حال ارزيابي از كساني 
هستيم كه تحت آموزش نيس��تند. اگر مدارس از 16 
فروردين داير باشند ما يك ماه اسفند را از دست داده ايم، 
بنابراين تا يك ماه به دوره آموزش��ي اضافه مي شود تا 
كسري آموزش جبران شود. اختياراتي را به آموزش و 

پرورش استان ها داده ايم.
حاجي ميرزايي افزود: اكنون با اختياراتي كه ستاد ملي 
مديريت كرونا دارد به ما اجازه داده كه تقويم آموزشي 
سال تحصيلي 99- 9۸ متغير باشد و بتوانيم متناسب 
با سناريوهاي مختلف زمان تحصيل را امتداد بدهيم اما 
محدوديت هايي براي كنكور و امتحانات و داير شدن 
مدارس در مهر 99 داريم و حتي ممكن است پنجشنبه 

و جمعه را به روزهاي آموزش اضافه كنيم. 

  كنكور سه هفته بعد از امتحانات نهايي  برگزار 
مي شود 

وي با بيان اينكه هر زماني مدارس داير شوند تا شش 
 هفته ب��ه دوره آموزش��ي اضافه خواهد ش��د، گفت:
۷0 درصد از محتواي آموزشي قبل تعطيالت ارايه شده 
و ۳0 درصد باقي مانده كه باي��د براي آن برنامه ريزي 
كنيم. حتي ممكن است به ساعات آموزشي در طول 
روز اضافه كنيم. هر زماني كه امتحانات نهايي برگزار 
شد پيشنهاد برگزاري كنكور سراسري را داشتيم كه در 
جلسه ستاد ملي مديريت كرونا تصويب شد. بنابراين 
هرزمان امتحانات نهايي برگزار شد سه هفته بعدش نيز 

كنكور برگزار خواهد شد. 
وي همچنين افزود: مذاكرات��ي انجام داديم و همين 
روزها اينترنت رايگان در اختيار دانش آموزان و معلمان 
قرار خواهد گرفت و با وزارت ارتباطات گفت وگو كرديم 

تا اينترنت در اختيار معلمان قرار دهيم.
حاجي ميرزايي اضافه كرد: پيام رس��انهاي متعددي 
اع��الم آمادگي كرده ان��د و با هم گفت وگ��و كرديم و 
 ب��ه مدارس اع��الم كرديم ك��ه مدارس فق��ط از يك 
پيام رسان استفاده كنند و مدارس دارند اطالعات را براي 
ما مي فرستند. از اطالعات دانش آموزان شامل نمرات 
و... مراقبت مي شود. وي با اش��اره به نتايج ارزشيابي 
از آم��وزش و بازخورد آموزش ه��اي تلويزيوني گفت: 

سامانه اي طراحي شده و به زودي اجرايي مي شود و از 
طريق آن به اطالعات تمام كالس ها دسترسي داريم كه 
گام مهمي است. معتقدم اين حادثه با تمام تلخي ها در 
توسعه آموزش الكترونيكي موثر بود و نظام آموزشي ما 
توانست با سرعت خود را تطبيق دهد. از همه معلمان 
قدرداني مي كنم.حاجي ميرزاي��ي ادامه داد: به جهت 
اينكه بزرگ ترين شبكه فراگير كشور را داريم از روزهاي 
اول دستورالعمل هاي مناسبي را با هماهنگي وزارت 
بهداشت براي دانش آموزان، معلمان و سرويس ها و... 
طراحي كرديم و 900 هزار نفر از ش��اغالن در آموزش 
و پرورش اين دوره ها را گذراندند و دستورالعمل ها در 
اختيارشان قرار گرفته است. س��رانه بهداشتي تهيه 
تجهيزات و ملزومات نيز در اختيار مدارس قرار گرفته تا 
با بازگشايي مدارس آماده و پذيراي دانش آموزان باشيم. 

    زماني اجازه مي دهيم دانش آموزان مدرسه 
بيايند كه خطر رفع شده باشد 

وزير آموزش و پرورش با تاكي��د بر اينكه زماني اجازه 
مي دهيم دانش آموزان به مدارس بيايند كه خطر رفع 
شده باشد، عنوان كرد: بايد به ازاي هر ۷۵0 دانش آموز 
يك مربي بهداشت داشته باش��يم اما اكنون 10 هزار 
مربي بهداشت كم داريم و ممكن است هر مربي در چند 
مدرسه كار كند. 1.۵ ميليون دانش آموز، سفير سالمت 

هستند و هر كدام بايد 10 نفر را آموزش دهند كه اين 
هم كمكي خواهد بود. همچنين دانش آموزان مي توانند 
براي غلبه بر اضطراب با هسته هاي مشاوره در ارتباط 
باش��ند.  وزير آموزش و پرورش همچنين در پاسخ به 
اينكه تكليف دانش آموزان مدارس غيردولتي چه خواهد 
شد و آيا شهريه اي كه داده اند مسترد مي شود؟ اظهار 
كرد: در مدارس غيردولتي ش��ورايي هست كه درباره 

خدمات و شهريه تصميم گيري و بررسي مي كنند تا 
اگر برخي خدمات اكنون ارايه نمي شود در مورد شهريه 
اينها تصميم بگيرند. حاجي ميرزايي درباره وضعيت 
پرداخت حقوق س��رويس هاي م��دارس گفت: طبق 
آيين نامه مصوب هيات وزيران، كارگروهي در اين زمينه 
فعال اس��ت و اختيار دارد كه متناسب با شرايط در هر 

منطقه اي تصميم بگيرد. 
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پرداخت مطالبات سال ۹۷ بيمه 
سالمت به مراكز طرف قرارداد

مديركل بيمه سالمت استان تهران ضمن تشكر از 
عملكرد خوب موسسات طرف قرارداد در اين دوره 
س��خت مبارزه با كرونا ويروس، گفت: در راستاي 
حمايت از حوزه سالمت استان با توجه به اعتبارات 
داده شده از سوي سازمان بيمه سالمت ايران، مبلغ 
بالغ بر يك هزار و ۵2۵ ميليارد ريال به مراكز طرف 

قرارداد پرداخت شده است. 
سيد محمد حسيني، گفت: با پيگيري هاي مداوم 
مديرعامل سازمان بيمه س��المت ايران در تأمين 
و اختص��اص منابع جهت پرداخت به موسس��ات 
طرف قرارداد مبل��غ 922/000/000/000 ريال 
مطالب��ات سال9۷ بيمارس��تان هاي خصوصي 
و دولت��ي غي��ر دانش��گاهي اس��تان ته��ران و 
60۳/000/000/000ري��ال مطالبات س��ال 9۷ 
موسس��ات درمان��ي ش��امل مراك��ز راديولوژي، 
آزمايش��گاه ها، پزش��كان عموم��ي، متخصص و 
درمانگاه هاي س��طح اس��تان پرداخت ش��د. اين 
پرداخت ها در راس��تاي حمايت از حوزه سالمت 
استان با توجه به اعتبارات داده شده از سوي سازمان 
بيمه س��المت ايران صورت گرفته است.مديركل 
بيمه سالمت استان تهران، افزود: اميدواريم اين روند 
پرداخت، تأثير بسزايي در ارتقاء كيفيت خدمات به 
بيمه شدگان سازمان باشد. اداره كل بيمه سالمت 
استان تهران برنامه ريزي هاي منسجمي با توجه به 
شرايط حساس مواجهه با ويروس كرونا انجام داده 
است تا در ايام تعطيالت نوروز 99 خدمات مطلوبي 
را به بيمه شدگان ارايه كند.بنابر اعالم روابط عمومي 
بيمه سالمت استان تهران، وي در خصوص برقراري 
كشيك نوروزي در ادارات، دفاتر پيشخوان منتخب 
و موسسات درماني سطح استان، خاطرنشان كرد: 
طبق مصوبات ستاد تسهيالت نوروزي اداره كل، 
خدمات بيمه اي و درماني مورد نياز بيمه شدگان 

مانند روزهاي عادي ارايه خواهد شد. 

 بازپرداخت وام ازدواج
با ۳ ماه تاخير 

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با ابراز نگراني 
از آسيب ديدن كسب و كار بسياري از جوانان به دنبال 
ش��يوع كرونا و عدم همراهي بانك ها براي تاخير در 
بازپرداخت اقس��اط وام ها گفت: با اين حال موضوع 
بازپرداخت وام ازدواج با تاخير ۳ ماهه انجام خواهد 
شد. محمدمهدي تندگويان با اشاره به پيشنهاد بانك 
مركزي براي حمايت از كس��ب و كارها و اشخاصي 
كه در جريان ش��يوع كرونا كس��ب درآمد و اشتغال 
آنها آسيب ديده اس��ت گفت: بر اين اساس مصوب 
شد كه اقساط وام ها تحت شرايطي به مدت ۳ ماه به 
تاخير بيفتند اما با وجود اين مصوبه برخي از بانك ها از 
مشتريان خود خواسته اند تا نسبت به پرداخت اقساط 
خود اقدام كنند.وي با اشاره به اينكه فشار اقتصادي 
چه در خصوص اشخاص حقيقي و چه در خصوص 
اش��خاص حقوقي اتفاق افتاده است، به ايسنا گفت: 
به دنبال مشكالت ايجاد شده به دنبال شيوع كرونا، 
بسياري از مشاغل به حالت نيمه تعطيل درآمده اند 
و بس��ياري از اشخاص حقيقي حتي بيشتر متضرر 
شده اند.وي با اشاره به اينكه جوانان در عرصه اقتصاد 
كم تجربه تر هستند و ممكن است با دريافت وام از بانك 
تازه كسب و كارشان را شروع كرده باشند، تصريح كرد: 
موضوع مسكن در صورت دريافت وام به اين منظور 
نيز از ديگر نگراني هاي موجود است كه اگر سيستم 
بانكي برايشان تصميمات حمايتي نگيرد قطعا آنها با 
مشكالتي رو به رو مي شوند. از آقاي سلطاني فر، وزير 
ورزش و جوانان نيز درخواست كردم تا اگر اين موضوع 
هنوز مورد توجه قرار نگرفته است، آن را در هيات دولت 
را مطرح كنند. با اين حال ظاهرا موضوع بازپرداخت وام 

ازدواج با تاخير ۳ ماهه انجام خواهد شد.

كرونا فقرا را فقيرتر كرد
عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: نبايد از كنار 
افرادي كه در اين روزهاي كرونايي ش��غل خود را از 
دس��ت دادند و هيچ گونه درآمدي ندارند و از سويي 

بايد اقالم بهداشتي تهيه كنند بي تفاوت گذشت.
سلمان خدادادي در مورد حمايت از مشاغل و كسب 
و كارهاي آسيب ديده از كرونا، گفت: تعداد زيادي از 
مشاغل به علت كرونا تعطيل شدند و خانواده هاي 
زيادي منبع درآمدي خود را از دست دادند. هر چند 
تبعات كرونا شامل همه قشرها به صورت مستقيم و 
غيرمستقيم شده است اما به كارگران و اقشار ضعيف 
از نظر اقتصادي و جاني فشار بيشتري وارد كرده است 

و برخي حتي به نان شبشان محتاج هستند.
وي بر ضرورت حمايت حاكميت از مشاغل آسيب ديده 
از كرونا به ويژه كارگران تاكيد كرد و ادامه داد: كارگران 
و دستفروشان اندك درآمدي كه داشتند را از دست 
دادند و هيچ اندوخته اي هم ندارند بنابراين مي طلبد 
حاكميت سريع تر حمايت مناسبي را از آنها داشته 
باش��د. دولت اقدامات حمايتي مانند تمديد مهلت 
بخشودگي جرايم مالياتي، بدهي بانك ها و پرداخت 
قبوض را پيش بيني كرده اما هيچكدام از اين موارد 
به نفع مردم نيست زيرا در نهايت بايد آنها را پرداخت 
كنند.خدادادي افزود: نبايد از كنار افرادي كه شغل 
خود را از دست دادند و هيچ گونه درآمدي ندارند و از 
سويي بايد اقالم بهداشتي مانند ماسك، دستكش و 
مواد ضدعفوني تهيه كنند بي تفاوت گذشت؛ اغلب 
كش��ورها با چنين بحران هايي روبرو بوده و هستند 
و برنامه هاي و بس��ته هاي حمايتي مناسب را براي 
افراد آس��يب دي��ده از بحران ها دارند نياز اس��ت ما 
همچنين رويه اي را در پيش بگيريم.عضو كميسيون 
اجتماعي مجلس ش��وراي اس��المي، با بيان اينكه 
وضعيت دهك هاي مختلف در كشور مشخص است 
و نياز به بانك اطالعاتي نداريم، گفت: دولت حساب 
بانكي تمامي مردم را داش��ته و همچنين و اطالعات 
مناسبي از وضعيت اقشار متوسط و آسيب پذير جامعه 
دارد بنابراين به سهولت مي تواند اقشار آسيب ديده 

از كرونا را شناسايي كرده و مورد حمايت قرار دهد.
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قطعات 2 و 3 آزاد راه شهيد همت – كرج با حضور رييس جمهور افتتاح شد

شهردار تهران: 

گشايش چهارمين و كوتاه ترين مسير به كرج

2.4 ميليون نفر طي 3 سال به ظرفيت تهران اضافه كردند

گروه راه و شهرسازي|
قطعه دوم و س��وم آزادراه همت – كرج پس از گذشت 
10 س��ال از كلنگ زني، روزگذش��ته توس��ط حسن 
روحاني، رييس جمهوري افتتاح ش��د و به اين ترتيب، 
چهارمين و كوتاه ترين مسير مواصالتي ميان تهران و 
كرج به بهره برداري رسيد. قطعه اول اين آزادراه به طول 5 
كيلومتر كه منطقه 22 تهران را به گرمدره متصل مي كند 
در 1391 افتتاح شده بود و ديروز هم قطعه دوم اين آزاد 
راه كه نقطه اتصال گرمدره به شهرك جهان نما و قطعه 
سوم از شهرك جهان نما تا ابتداي جاده چالوس به طول 

9 هزار و 600 متر به بهره برداري رسيد.
براساس برآوردها، 70 درصد از هزينه ساخت قطعات 
دوم و سوم آزادراه همت-كرج سهم دولت و 30 درصد 
آن سهم سرمايه گذار بوده است. ناگفته نماند كه آزادراه 
همت-كرج به طول 14.5 كيلومتري از انتهاي بزرگراه 
ش��هيد خرازي در منطقه 22 تهران آغاز ش��ده و در 
ابتداي جاده چالوس، به پايان مي رسد؛ كلنگ ساخت 
اين آزادراه در سال ۸۸ زده شد و قرار بود كه در سال ۸9 
به طور كامل به بهره برداري برسد، اما به دليل سنگين 
بودن عمليات راهسازي اين محور، ساخت قطعه يك 
آن 3 س��ال و افتتاح قطعه دوم و س��وم آن 10 سال به 
طول انجاميد. حس��ن روحان��ي، رييس جمهوري در 
مراسم افتتاح قطعات 2 و 3 آزادراه همت-كرج با تأكيد 
ب��ر مزيت هاي اين آزادراه مي گويد: ميزان پيش��رفت 
اجرايي و عملياتي اين قطع��ات در آغاز دولت يازدهم 
3 درصد ب��ود و 97 درصد آن طي اين 6 س��ال تامين 

اعتبار و اجرا شد.
روحاني مي افزايد: اين اتوبان اهميت بس��يار ويژه اي 
دارد، سال ها بود كه مردم هنگام عبور از آزادراه و اتوبان 
همت يك مرتبه با يك تابلويي مواجه مي شدند كه به 
آنها اعالم مي كرد اتوبان تمام شد و ناچار بودند به سمت 
چپ گردش و مسير را عوض كنند اما از 29 اسفند يعني 
روز پنجشنبه اين مسير و راه به روي مردم باز مي شود و 
آن تابلوي قرمزي كه به مردم مي گفت پايان اتوبان است 
برداشته مي شود و مسير و راه به روي مردم باز مي شود.

     افتتاح 3 پروژه مهم در ماه هاي گذشته
او ادامه مي دهد: در اي��ن ماه هاي اخير 3 تا پروژه مهم 
را افتتاح كرديم كه بس��يار اهميت داشت يكي افتتاح 
مترو هشتگرد بود كه براي تهران و استان البرز مهم بود 
و دوم افتتاح آزادراه شمال بود كه صنعت جاده سازي و 
قدرت ايران را در ايجاد تونل و پل به نمايش مي گذارد 
و سراس��ر آن ج��اده 32 كيلومتري كه ج��اي آن 90 
كيلومت��ر را گرفته، ي��ا پل يا تونل اس��ت و اين قدرت 
مهندسي مهندسين عزيز كشورمان را نشان مي دهد. 
به گفته روحاني، سومين پروژه هم قطعات 2 و 3 آزادراه 
همت-كرج است كه در آستانه سال جديد افتتاح شد و 
الحمداهلل سال 99 مردم به خوبي از اين جاده استفاده 

و بهره برداري مي كنند.

     هزينه 10 هزار ميليارد توماني ساخت آزادراه
رييس جمهوري درباره هزينه ساخت آزادراه همت-كرج 
مي گويد: حدود 10 هزار ميليارد توم��ان براي اين آزادراه 
هزينه ش��ده كه گفتند ارزش فعلي اي��ن آزادراه 25 هزار 
ميليارد تومان است بنابراين يك سرمايه بسيار خوبي براي 

مردم عزيز است.
روحاني اضافه مي كند: از هر فرصتي بايد استفاده كنم و از 
اين فرصت هم مي خواهم استفاده كنم از پزشكان، پرستاران 
عزيزمان و از همه كادر درماني و بهداش��تي كه شبانه روز 
مشغول تالش هستند و جان بس��ياري از هموطنان ما را 
نجات دادند و االن هم در حال درمان بيماراني هستند كه 

در بيمارستان بستري هستند، تش��كر نمايم.  او با آرزوي 
ش��فا براي همه بيماران اظهار مي كند: به همه پزشكان و 
پرستاران خداقوت مي گوييم و در برابر آنها تعظيم مي كنيم، 
اين روزهاي سخت خواهد گذشت و اين غم به پايان خواهد 
رسيد و به كمك و همت مردم و پزش��كان از اين روزهاي 

سخت هم عبور مي كنيم. 
او بيان مي كند: امسال جسم ما از اماكن متبركه مقداري 
فاصله دارد و به داليل بهداشتي نمي توانيم به اماكن متبركه 
مشرف شويم اما روح ما از هر سال به آنها نزديك تر است و 
مخصوصا امسال و روز اول فروردين به نام موالي ما حضرت 
موسي بن جعفر)ع( است و فرزندان عزيز و بزرگوار او از امام 

هش��تم)ع( گرفته تا حضرت معصومه)س( تا شاه چراغ و 
بسياري از اماكن متبركه ما از فرزندان آن بزرگوار هستند.

رييس جمهوري ادامه مي دهد: ملت ما هميش��ه روزهاي 
سخت را گذرانده و از اين روزهاي سخت هم عبور مي كند و 
ملت ما در سال 99 جبران خواهد كرد. مشكالتي كه برخي 
از مردم در پايان سال 9۸ به خاطر اين بيماري در كسب و كار 
آنها ايجاد شده و مردم هميشه يار همديگر بودند و اين روزها 

بيش از هميشه بايد همديگر را ياري كنند.

     تالش براي ساخت 17 كيلومتر باقيمانده
او بيان مي كند: تالش مي شود 17 كيلومتر باقيمانده از همين 

آزادراه هم ادامه پيدا كند تا جاده كرج- قزوين، تكميل شود، 
درواقع اگرچه يك بخش��ي از اين پروژه كامل شده اما يك 
بخشي هنوز ناقص است و اميدواريم در سال 99 افتتاح شود.
روحاني اظهار مي كند: به آقاي وزير راه و شهرسازي گفتم اين 
اتوبان هايي كه احداث مي كنيم قيمت زمين هاي اطراف آن 
را چند برابر مي كند و پول اين اتوبان را اين زمين ها مي تواند 
تامين كند. يعني شما وقتي اتوباني را مي كشيد اين زمين 
يا متعلق به دولت يا يك دستگاه دولتي، يا يك نهاد عمومي، 
نيروهاي مسلح يا بخش خصوصي است.  رييس جمهوري 
اضافه مي كند: اگر پادگاني هست و در كنار آن اين اتوبان 
رد مي شود، آن نهاد محترم و عزيز نظامي ما بايد پول آن را 
بدهد يعني زمين هاي آن 10 برابر ارزش پيدا كرده و اگر اينها 
پول هاي خود را پرداخت كنند هزينه بسياري از آزادراه ها 
از همين راه تامين مي شود. به گفته روحاني، در دنيا معموال 
در اولين درآمدي ك��ه براي آزادراه تعيين مي كنند ارزش 
زمين هايي است كه در اطراف آزادراه ها يا بزرگراه ها ايجاد 
مي شود. اگر قانون يا مقرراتي مورد نياز هست آقاي اسالمي 

آن را آماده كند و به دولت بياورد و سريع تر تصويب شود.

     انتقال 30 درصد بار ترافيكي به آزاد راه همت 
با افتتاح قطعات 2 و 3 آزادراه تهران-كرج پيش بيني 
مي شود كه بين 25 تا 30 درصد ترافيك محورهاي دو 
كالن شهر تهران – كرج به سمت اين محور سوق پيدا 
كند، موضوعي كه خيراهلل خادمي، مديرعامل شركت 
ساخت توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور به آن اشاره 
مي كند و مي گويد: اين آزادراه چهارمين مسير ارتباطي 
بين تهران- كرج اس��ت كه با حضور رييس جمهوري 
به بهره برداري رس��يد. او ادامه مي دهد: آزاد راه شهيد 
همت – كرج 6 خطه است كه سه خط رفت و سه خط 
برگش��ت بوده و در هر دو باند رفت و برگشت يك باند 
اضطراري وج��ود دارد، ضمن اينكه در طول مس��ير 
نزديك به 3.5 كيلومتر پل و تونل احداث ش��ده است. 
مديرعامل شركت ساخت توسعه زيربناهاي حمل و 
نقل كشور مي گويد: با بهره برداري از اين مسير جديد 
ارتباطي تهران - كرج ظرفيت ترافيكي اين دو ش��هر 
افزايش پيدا مي كند. خادمي اظهار مي كند: با افتتاح اين 
پروژه سوانح رانندگي و زمان سفر بين دو شهر كاهش 
پيدا كند ضمن اينكه دو مركز رفاهي يكي در قسمت 
شمالي و يكي در قسمت جنوبي طراحي شده است كه 
اين مراكز پيشرفت فيزيكي 50 درصدي دارند. او ادامه 
مي دهد: با توجه به اينكه مسير بين دو شهر در اين آزاد 
راه كوتاه است و از مناطق مسكوني مي گذرد از اين بابت 
مشكلي نداريم. به گفته خادمي، قطعات دوم و سوم اين 
آزادراه با هزينه اي حدود 550 ميليارد تومان احداث 
ش��ده كه 3۸ درصد آن مع��ادل 200 ميليارد تومان 
صرفًا براي تملك اراضي اختصاص يافته است و هنوز 
پل هاي اتصال به آزادراه كنارگذر شمالي كرج احداث 
نشده كه ۸0 ميليارد تومان هم براي ساخت اين پل ها 

بايد هزينه كنيم.

گروه راه و شهرسازي| 
محمدباقر قاليباف مدير 12 س��اله شهر تهران طي دوران 
فعاليت خود تمام هم و غم خود را بر انجام پروژه هاي بزرگ 
مقياس گذاشت .پروژه هايي كه شايد ظاهر شهر را مدرن تر 
كرده اس��ت اما در عمل دردي از دردهاي اين كالن ش��هر 
را تسكين نبخش��يد و چه بس��ا كه خود منشأ مشكالت 
ديگري ش��ده اند. بعد از رفتن قاليباف اتفاقات بسياري در 
درون شهرداري تهران رخ داد و طي دو سال، سه شهردار بر 
مسند مديريت شهري اين كالن شهر تكيه زدند. حاال پيروز 
حناچي، شهردار تهران متهم به اين است كه مانند قاليباف 
نتوانسته به اجراي پروژه هاي جدي و زير بنايي بپردازد. او در 
گفت وگو با فارس به اين سوال كه در دو سال و نيم گذشته 
نتوانسته ايد آن ميزاني كه انتظار مي رفت و به طور كلي در 
مقايسه با مديريت قبلي اقدامات جدي و زيربنايي انجام 
دهيد، آيا اين موضوع را قبول داريد يا خير، اينگونه پاسخ 
داد: نه. اين موضوع را قبول ندارم زيرا اين قياس مثل موضوع 
مسكن مهر است، اگر يادتان باشد در خصوص مسكن مهر 
هم مي گفتند اين دولت هيچ كاري نك��رده، در حالي كه 
مهم ترين امر اين اس��ت كاري كه سايرين شروع كرده اند 
و به دليل پايان مسووليت شان نصفه مانده است را به ثمر 
برس��انيم و تمامش كنيم. بايد يادمان باشد اينكه با وجود 
تعداد زياد پروژه عمراني نيمه تمام كار جديدي شروع كنيم 
آن هم زماني كه كلي بدهي سرس��ام آور داريم، نه منطقي 

است و نه عقالني. 

     دسته بندي پروژه ها
او با اشاره به اينكه با حضور در شهرداري، يك اولويت بندي 
براي تمام كردن پروژه هاي عمراني گذاشتيم، توضيح داد: 
در اين بازه ما يك سري پروژه داشتيم كه پيشرفت 20 تا 

50 درصدي داشتند و مردم هم از تاخير اجراي آن گاليه 
مند بودند. بنابراين اين پروژه ها را در 3 بخش اولويت بندي 
كرديم. براي مثال پروژه آرش-اس��فنديار در دسته اول 
قرار گرفت و خيلي زود تمام ش��د و در زمان آقاي افشاني 
به بهره برداري رسيد، پروژه اتصال صياد به ارتش نيز در 
همين دسته جاي گرفت و به اتمام رسيد. شهردار افزود: 
پروژه هاي گيشا و استاد معين در مرحله دوم قرار داشتند 
كه اتفاقا بدون هيچ وقفه اي بهره برداري از آنها انجام شد و به 
دليل شرايط كرونايي ما مجبور شديم بدون هيچ تشريفاتي 
از آن بهره برداري كنيم. البته پروژه گيشا 3 فاز داشت كه 
فعال فاز اول آن به بهره برداري رسيده و فاز دوم دور برگردان 
جنوب به جنوب است. فاز سوم هم پروژه ايجاد دسترسي 
پياده محله گيش��ا به 4 طرف چمران اس��ت كه كارهاي 
اجرايي اين پروژه ها نيز در دست انجام است. شهردار با بيان 
اينكه امروز مي توانيم بگوييم تمام پروژه هايي كه در دوره 
مديريت شهري قبلي آغاز و به دليل پايان دوره مديريت به 
اتمام نرسيده بود انجام گرفته است، تصريح كرد: فقط پروژه 
شهيد رستگار باقي مانده كه آن هم به دليل عدم همكاري 
معارضان ملكي اين منطقه به تأخير افتاده است. به دنبال 
اين نيستم كه در اين منطقه از قوه قهريه استفاده كنيم 
زيرا منطقه جنوبي تهران است و نمي خواهيم نارضايتي 
ايجاد شود. تالش بر اين است كه با سعه صدر جلب رضايت 
كنيم و فكر كنم با خريد 5 خانه مشكل حل شده و مسير 

تندروي آن بازگشايي شود.
شهردار با بيان اينكه بدهي هاي شهرداري تهران باعث شده 
تا اين نهاد بدحساب جلوه كند، گفت: وقتي شما بدحساب 
مي ش��ويد، بانك ها ديگر براي كمك به پروژه ها پيشقدم 
نمي شوند و همين باعث مي شود دست شما بسته شود و 
نتوانيد همه كارهاي وعده داده شده را انجام دهيد. بخشي از 

بودجه ما از طريق اخذ تسهيالت تامين مي شود اما زماني كه 
نمي توانيم بدهي هاي قبلي را تسويه كنيم، بانك ها تسهيالت 
جديد نمي دهند و همين باعث مي شود تا نتوانيم از اوراق 

مشاركت هم بهره كافي را ببريم.

     رقم هاي ميلياردي در شهرداري تهران
او ادام��ه داد: به هر صورت رقم هايي كه ما با آن س��ر و كار 
داريم در كمتر دستگاه كشور ديده مي شود، براي مثال يك 
خط متروي ما نظير خط 6 و7، هر كدام ارزش��ي باالي 15 
هزار ميليارد تومان دارند و چنين رقم هايي در ساير نقاط 
و شهرهاي كشور كمتر هزينه مي شود. همچنين ماهانه 
ح��دود ۸50 ميليارد تومان حقوق كاركن��ان را پرداخت 
مي كنيم و اگر روزي 35 ميليارد تومان درآمد نداشته باشيم 
عمال در پرداخت هاي خود دچار مش��كل خواهيم ش��د. 
متأسفانه با تشديد تحريم ها، در تحقق درآمدها و بودجه 
دچار مشكالتي شده ايم اما همه تالش مان بر اين است كه 
نارضايتي پيش نيايد و بتوانيم خدماتي كه مردم نياز دارند 

را به آنها ارايه كنيم.

     فروش امالك شهرداري به معناي شهرفروشي 
نيست

او در پاسخ اينكه بسياري معتقدند مديريت شهري تحت 
مديريت شما نيز شهر فروشي داشته است، گفت: اول بايد 
تعاريف مربوط به شهرفروشي را با هم يكي كنيم و بگوييم 
چه چيزي را نقد مي كنيم و به چه چيزي مي گوييم شهر 
فروشي. اگر فضاهاي ش��هري به گونه اي واگذار شود كه 
از برنامه ريزي ها فاصله بگيريد اين مي شود شهر فروشي 
يعني اينكه نتوانيد بگوييد پايان سال چه باليي سر شهر 
و فضاهاي شهر آمده است. مشكل ميزان وابستگي بودجه 

به منابع ناشي از فروش فضاهاي شهري است. اينكه شما 
ملكي از امالك ش��هرداري را بفروشيد ايرادي ندارد كما 
اينكه ما خيلي از امالك را در ش��هر خريداري كرده، و بعد 
از احيا و بازس��ازي، واگذار مي كنيم و درآمدش به شهر بر 
مي گردد. اما اينكه شما با يك تصميم نادرست و شتاب زده 
به يك باره دو طبقه به طبقات ساختمان هاي شهر اضافه 
كنيد آن هم بدون اينكه زيرس��اخت هاي مورد نياز آن را 
فراهم كنيد و هيچ فك��ري هم براي تبعات آن نكنيد اين 
مي شود شهرفروشي. حناچي افزود: زماني كه قصد داشتم 
از شورا براي شهردار شدن راي بگيرم گفتم كاري مي كنم 
در يك دوره پنج ساله ميزان وابستگي بودجه شهرداري 
تهران به ساخت و ساز را از ۸0 درصد به 50 درصد برسانم 
و جالب اينجا است كه ما امروز ساخت و سازها را روي طرح 
تفصيلي شهر تهران قفل كرده ايم. اين بزرگ ترين موفقيت 
بوده است البته روي آن خيلي مانور نكرديم برخي مواقع به 
همكاران مي گويم ما قول داديم پنج ساله اين كار را انجام 
دهيم اما يك ساله آن را انجام داديم. هر چند خيلي براي ما 
تبعات داشت و باعث شد از خيلي از درآمدها چشم پوشي 
كنيم، مجبور شديم ش��رايط رياضتي وسيعي را به اجرا 
بگذاريم اما به هر تقدير بايد اين كار انجام مي گرفت. من نظر 
شما را قبول ندارم كه ما هم مانند گذشتگان شهر فروشي 
كرديم اگر شهر فروشي مي كرديم وضعيت مان فرق داشت. 
شما برويد ببينيد ميزان فروش پروانه در شهرها و آخر سال 
چگونه بوده اس��ت در حالي كه ما امروز روزانه كمتر از 40 
پروانه صادر مي كني��م. امروز ميانگين متراژ صدور پروانه 
روزانه كمتر از 1500 متر مربع است. شهردار با بيان اينكه 
چند آمار درباره سال هاي 90 تا 92 و صدور پروانه ساخت 
مي گويم تا خود مخاطبان مقايسه داشته باشند، گفت: در 
آن سال هايي كه عنوان كردم، سالي 30 ميليون متر مربع 

پروانه صادر شده است، اگر اين تعداد را به خالص مسكوني 
و بعد 4 نفر در هر خانوار تبديل كرده و هر واحد مسكوني 
را 100 متري فرض كنيم هر سال، شهرداري معادل ۸00 
هزار نفر را به تهران اضافه كرده است. در حالي كه ما اصال 
چنين كاري نكرده ايم نه تنها به اين كار اعتقادي نداريم بلكه 
نمي گذاريم اين كار انجام شود زيرا آن مسير هيچ حدي 
ندارد و هيچ وقت به انتهاي آن نمي رس��يم. او با طرح اين 
سوال كه چگونه اين كار را انجام داديم، تصريح كرد: شهر را 
به سمت اجراي درست طرح تفصيلي برديم . اين امر باعث 
شد، كمبود منابع پيدا كنيم اما براي جبران اين كمبود چند 
راه پيش رويمان بود. در اولين گام به روزرساني عوارض را 
مد نظر قرار داديم زيرا چند سالي بود دفترچه عوارض بروز 
نشده بود. عالوه بر اين دو اليحه را به دولت فرستاديم كه 
يكي از آنها بحث ماليات بر ارزش افزوده بود كه باعث شد 
سهم شهرداري ها 4 درصد بشود كه كار بزرگي محسوب 
مي شود. همچنين در قانون بودجه تمهيداتي به كار برديم 
تا در قانون بودجه سهم كالن شهرها و شهرداري تهران را 
افزايش بدهيم و در كن��ار اينها تعدادي پروژه هم تعريف 
كرديم كه هم سرمايه محور هستند و هم باعث مي شوند تا 
عوايد ناشي از بهره برداري به شهر بازگردد.وي افزود: اما در 
نهايت يك قاعده حقوقي وجود دارد كه مي گويد اگر كسي 
مدعي است بايد يك س��ند رو كند و ما هم مي گوييم اگر 
كسي يك برگ سند درخصوص شهرفروشي در اين دوره 
با همين تعريفي كه گفته شد دارد به ما ارايه كند. ما ادعا 
مي كنيم كه به اجراي طرح تفصيلي نزديك شده ايم البته 
برخي پروانه ها بوده است كه دستور نقشه گرفته اند يا پولي 
داده بودند كه براي آنها از لحاظ حقوقي حقي ايجاد كرده 
بود اما به آن پارادايم شيفتي كه براي ما در شهرداري تهران 

ترسيم شده بود نزديك شده ايم.

   اختصاص كدپستي آنالين به ساخت وسازهاي 
جديد در تهران

با امض��اي تفاهم نامه همكاري ميان ش��هرداري تهران و 
شركت ملي پست، از اين پس س��اخت وسازهاي جديد 
در كالن شهر تهران كدپس��تي خود را به صورت آنالين و 
در س��ريع ترين زمان ممكن دريافت مي كنند. به گزارش 
ايسنا، محمد فرجود مديرعامل سازمان فناوري اطالعات 
شهرداري تهران در جلسه امضاي تفاهم نامه همكاري ميان 
ش��هرداري تهران و شركت ملي پست جمهوري اسالمي 
ايران كه به صورت ويدئو كنفرانس و با حضور خبرنگاران 
برگزار شد، گفت: اختصاص آنالين كد پستي براي واحدهاي 
مسكوني نوساز در شهر تهران با همكاري پست آغاز جدي 

براي يكپارچگي مديريت ش��هري اس��ت. اميدواريم اين 
همكاري ها در جهت ارايه خدمات هر چه بهتر به شهروندان 
تهراني ادامه داش��ته باش��د. فرجود ادامه داد: در مديريت 
شهري استفاده از س��رويس هاي پست در خدمت رساني 
به مردم از اهميت بسزايي برخوردار است. بر همين اساس 
چند اقدام ديگر با همكاري مجموعه پست در دستور كار 
قرار گرفته اس��ت. مديرعامل س��ازمان فناوري اطالعات 
ش��هرداري تهران در بخش ديگري از صحبت هاي خود از 
مميزي امالك ساخته شده در شهر تهران به لحاظ تطابق 
كدپستي با ملك با همكاري شركت پست خبر داد و افزود: 
با همكاري محقق شده ميان مجموعه شهرداري و شركت 
پست جمهوري اسالمي ايران سرويس مستمري به شركت 

پست ارايه خواهيم داد كه مي تواند در پروژه هاي بيشتر و 
بهتري مورد اس��تفاده قرار گيرد.  او ادامه داد: در واپسين 
روزهاي سال 139۸ و با توجه به شرايط خاصي كه به دليل 
شيوع كروناويروس در كشور ايجاد شده توانستيم در قالب 
اين همكاري ارايه كدپستي به صورت آنالين به پروانه هاي 
ساخت و س��از جديد در تهران را محقق كنيم و اميدواريم 
اين سرآغاز ارايه خدماتي بهتر و بيشتر به شهروندان باشد. 
وي تأكيد كرد: در مورد پروانه هاي جديدي كه در مجموعه 
ش��هرداري درخواست مي ش��ود اختصاص كدپستي به 
صورت آنالين اعمال خواهد شد و هر پروانه جديد ديگري 
هم كه مقرر شود صادر شود مشمول اين طرح خواهد بود 

و به صورت آنالين كدپستي را از پست دريافت مي كنيم.

   عمده تخلفات اعضاي شوراها چيست
عضو هيات حل اختالف ش��وراهاي استان تهران درباره 
افزايش تخلفات در اين دوره شوراهاي شهر استان تهران 
گفت: در اين دوره، اعضاي ش��وراهاي ش��هر نس��بت به 
دوره هاي ادواري بيشتر زير ذره بين دستگاه هاي نظارتي 
و هيات هاي نظارت هستند و كليه اعمال آنها تحت نظر 
اس��ت و از طرفي به دليل گسترش فضاي مجازي اخبار 
منتشره در اين زمينه نيز افزايش يافته است. به گزارش 
ايسنا موسي رضازاده گفت:  به همين دليل تخلفات در اين 
دوره نسبت به گذشته بيشتر نمود پيدا كرده است؛ اما اين 
به معناي افزايش تعداد تخلفات نيست. او گفت: درمورد 
تخلفات اعضاي شوراها بايد بگويم كه تخلفاتي همچون 

عدم س��كونت در محل، سوءاستفاده از موقعيت شغلي، 
استفاده شخصي از امكانات شهرداري، عدم رد دادرسي 
در كميس��يون ماده 100 و... در هيات رسيدگي بررسي 
مي ش��ود كه ۸ نوع مجازات در اين خصوص پيش بيني 
ش��ده كه از تذكر تا سلب عضويت و محروميت از شركت 
در دور بعد انتخابات ش��وراها را شامل مي شود. رضازاده 
در مورد بيشترين مورد تخلف كه موجب سلب عضويت 
شده گفت: عدم سكونت عضو شورا در محل بوده است؛ اما 
تخلفاتي درحوزه ساخت و ساز، تسهيل گري و سفارش در 
كميسيون ماده 100، عدم رعايت شأن شورا و به كارگيري 
پيمانكاران منتس��ب به اقوام از جمله بيشترين تخلفات 

اعضاي شوراهاي شهر بود.
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افت 24 درصدي معامالت 
ملك در اسفند

براساس تازه ترين آمار منتشرشده از سوي اتحاديه 
مشاوران امالك تهران، اسفندماه امسال و همزمان 
با ش��يوع ويروس كرونا معامالت مسكن در تهران و 
كل كشور به ترتيب 24 و 21 درصد نسبت به ماه قبل 
كاهش پيدا كرد و اين در حالي است كه سال گذشته 
همين موقع معامالت در كشور نسبت به بهمن همان 
سال دو برابر شده بود. به گزارش ايسنا، از يكم تا بيست 
و ششم اسفند ماه 139۸ در شهر تهران 11 هزار و 653 
قرارداد خريد و فروش به امضا رسيده كه نسبت به ماه 
قبل 24 درصد و نس��بت به ماه مشابه سال قبل 23 
درصد كاهش نشان مي دهد. در كل كشور هم طي 26 
روز ابتداي اسفند ماه 139۸ نزديك به 50 هزار و ۸03 
قرارداد خريد و فروش ملك منعقد شده كه نسبت به 
همين مدت در بهمن امسال و اسفند پارسال به ترتيب 
21 و 27 درصد كمتر شده است. در شرايطي كه بازار 
در بخش خريد و فروش دچار كاهش تعداد معامالت 
شده، افت بازار اجاره شديدتر بوده است، در شهر تهران 
طي 26 روز ابتداي اسفند ماه 7337 اجاره نامه به امضا 
رسيده كه نسبت به بهمن امسال 37 درصد و نسبت 
به اسفند پارسال 32 درصد كاهش نشان مي دهد. 
در كل كشور هم از يكم تا بيست و ششم اسفند ماه 
139۸ حدود 25 هزار و 3 قرارداد اجاره منعقد شده 
كه از كاهش 41 درصد و 30 درصد به ترتيب نسبت به 

ماه قبل و ماه مشابه سال قبل حكايت دارد.

آغاز عمليات غربالگري كرونا 
در پايانه ها و خروجي شهرها

محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي ازآغاز عمليات 
غربالگري در ترمينال هاي مسافربري، فرودگاه ها و 
راه آهن خبر داد و گفت: بر اساس  تصميم ستاد ملي 
مقابله با كرونا شهروندان در مدخل شهرها و خروجي 
13 استان غربالگري مي شوند و اگر نشانه اي از بيماري 
داش��ته باش��ند به مراكز درماني معرفي مي شوند. 
اسالمي در گفت وگو با ايرنا اظهاركرد: در ستاد ملي 
مقابله با كرونا بحث مهمي كه براي تردد جاده اي در 
نظر گرفته شده، اين است كه از ترددهاي غيرضروري 
خودداري شود، هيچ راهي بسته نيست و هيچ منع آمد 
و شدي در ستاد ملي كرونا ديده نشده است، مهم اين 
است كه مردم همكاري كنند و از سفرهاي غيرضرور 
اجتناب كنند. او اضافه كرد: نكته دوم اين اس��ت كه 
وزارت بهداش��ت، درمان وآموزش پزشكي عمليات 
غربالگري را به صورت الكترونيكي و از راه دور انجام 
مي دهد.  وزير راه و شهرسازي بار ديگر از مردم خواست 
از ترددهاي غير ضروري خودداري كنند و افزود: روند 
غربالگري را از روز اول در ترمينال هاي مسافربري و 
فرودگاه ها و راه آهن و پايانه ها آغاز كرديم و در ورود و 
خروج با مديريت وزارت بهداشت كنترل هاي الزم را 

صورت مي دهيم.

قيمت ۵00 ميليون توماني 
واحدهاي مسكن ملي در پرند

عضو هيات مديره عمران پرند از قيمت تمام ش��ده 
3.5 ت��ا 4.5 ميليون توم��ان هرمترمربع طرح ملي 
مسكن در اين ش��هر بدون احتساب قيمت زمين و 
هزينه هاي آماده سازي خبر داد. به گزارش تسنيم، 
پدرام صميمي فر با اشاره طراحي واحدهاي طرح ملي 
مسكن شهر پرند در متراژهاي 75 تا 110 متري، اظهار 
كرد: اين واحدها در تيپ هاي مختلف و با استفاده از 
مواد و طراحي هاي مختلف، ساخته مي شوند و با توجه 
به متراژها و جانمايي انجام شده، واحدها قيمت هاي 
متفاوتي دارن��د . او ادامه داد: بايد توجه داش��ت كه 
برآوردها بر اساس سال 9۸ تعيين شده و با توجه به 
تورمي كه در كشور وجود دارد، امكان تغيير قيمت ها 
وجود دارد. همچنين قيمت زمين در طول مرحله 
ساخت واحد از متقاضيان اخذ خواهد شد تا عرصه و 
اعيان به صورت يكجا به آنان واگذار شود و مشكالت 
مالكيتي در اين خصوص ب��ه وجود نيايد.صميمي 
فر همچنين گفت:  مكان يابي واحدهاي طرح اقدام 
ملي توليد و عرضه مسكن به صورت كامل در درون 
شهر پرند انجام و تمامي امكانات، پيش بيني شده و 
موجود است و برخالف مسكن مهر تمام پروژه ها از 
زيرساخت هاي الزم برخورداند و اين پروژه ها در فاز 6 

شهر پرند ساخته خواهند شد. 

بارش پراكنده باران
در بعضي شهرها از 28 اسفند

مدير پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي گفت: 
با ورود سامانه بارشي به كشور از امروز 2۸ اسفند ابتدا 
نيمه غربي كشور و به تدريج شمال غرب، دامنه هاي 
زاگرس در غرب و جن��وب غرب، دامنه هاي البرز و 
شمال شرق و شرق كشور هم بارش پراكنده خواهند 
داش��ت. صادق ضياييان در گفت وگو با فارس، در 
تشريح آخرين وضعيت جوي كشور اظهار كرد: روز 
چهارشنبه 2۸ اسفند با ورود سامانه بارشي به غرب 
كشور بارش باران، رعدوبرق و وزش باد، در ارتفاعات 
بارش برف آغاز مي شود و روز چهارشنبه اين سامانه 
به تدريج كل نيمه غربي كش��ور را                                          در برمي گيرد. 
مدير پيش بيني و هش��دار س��ازمان هواشناسي 
افزود: روز آينده 2۸ اس��فندماه شدت بارش ها در 
استان هاي آذربايجان ش��رقي، آذربايجان غربي، 
كردستان، همدان، كرمانشاه، قزوين، ايالم، لرستان، 
چهارمحال و بختياري و همچنين شمال كهگيلويه 
و بويراحمد، غرب اصفهان، ش��مال خوزس��تان و 
ارتفاعات البرز در استان هاي تهران، قزوين و البرز 
است. ضياييان اظهار كرد: روز پنجشنبه 29 اسفند 
بارش پراكنده در ش��مال غ��رب، دامنه هاي البرز، 
شمال ش��رق و شرق كش��ور و دامنه هاي زاگرس 
واقع در غرب و جن��وب غرب بارش پراكنده داريم. 
او ادامه داد: روز جمعه يكم فروردين 99 در شمال 
شرق و برخي مناطق جنوبي كشور بارش پراكنده 

خواهيم داشت. 

هدف از ساخت آزاد راه همت-كرج اين است كه از بار ترافيكي اتوبان تهران و كرج كه نه تنها استان البرز بلكه تعداد زيادي از استان هاي غرب و شمال 
كش�ور را در درون خود دارد را بكاهد، ضمن اينكه از مزاياي اين پروژه آزادراهي، كاهش استهالك خودرو، تصادفات، مصرف سوخت و آالينده ها و 
همچنين كاهش زمان سفر است، مرحله بعدي اين پروژه آزادراهي از ادامه قطعه سوم تا آزادراه كرج – قزوين از مسير كنارگذر شمالي كرج خواهد بود 
كه با احداث و تكميل آن، ظرفيت تردد آزادراه همت – كرج صددرصدي خواهد شد. اتوبان كرج چندين بار تعريض و افزايش ظرفيت داده شده اما اين 
مساله حل نشده است، بنابراين از اوايل دهه ۸۰ اين طرح مطرح بوده است كه از امتداد اتوبان همت يك دسترسي به غرب كرج و اتصال به جاده چالوس 
ايجاد شود.  البته به گفته مسووالن دولتي موضوع حائز اهميت در اين پروژه اين است كه 17.5كيلومتر كنارگذر شمالي كرج را كه توسط شهرداري در 
دست اجراست با كمك دولت افتتاح شود تا اين اتوبان به منطقه ترافيكي حصارك در منتهي اليه كرج متصل شود و خودبخود بتواند بار سنگيني كه 

براي دسترسي به كرج و استان البرز وجود دارد را رفع كند. 

مزاياي پروژه آزادراه همت-كرج 
برش

در شهر



صنعت،معدن و تجارت14اخبار

معاون طرح وبرنامه وزارت صمت خبر داد 

بسته حمايتي براي مديريت آثار كرونا بركسب وكارها
تعادل |گروه صنعت|

وزارت صمت به منظور كاهش تبعات منفي اقتصادي 
بيماري كرونا بر كسب وكارها به دنبال ابزارهاي مناسب 
وتدوين يك بسته حمايتي است. براساس توضيحات 
معاون ط��رح و برنام��ه وزير صمت، بس��ته حمايتي 
پيشنهادي متناسب با شرايط موجود در حال تدوين 
است تا براساس آن، حداالمكان پيامدهاي منفي ناشي 
از بيماري كرونا بر بخش هاي مختلف اقتصاد مديريت 
شود. راهكارهاي پيشنهادي مديريت پيامدهاي كرونا 
در ايران در س��ه بخش »سياستي طرف عرضه، طرف 
تقاضا و كس��ب  و  كارهاي خرد« در حال تهيه اس��ت. 
»كاهش و به تعويق انداختن پرداخت هاي هزينه اي 
كس��ب وكارها اعم از ماليات هاي مستقيم، ماليات بر 
ارزش افزوده، كاهش و ب��ه تعويق انداختن حق بيمه 
سهم كارفرمايان و كارگران تا زمان عادي شدن شرايط 
و استمهال، تمديد سررس��يد يا تجديد وام بانك ها و 
صندوق هاي حمايتي« از جمله اين پيشنهادات است. 
از سوي ديگر، اقدامات ديگري به منظور تسهيل ورود 
اقالم پزشكي در دس��تور كار قرار گرفته كه در همين 
راستا، »لباس گان« مورد استفاده در مراكز بهداشتي از 
گروه كااليي چهار به گروه كااليي دو منتقل شده است. 
همچنين واردات محموله هاي پزش��كي بدون ثبت 
سفارس وتشريفات گمركي در دستور كار قرار گرفته، 
كه اولين محموله وارداتي ش��امل » 2ميليون ماسك 
سه اليه، سه ميليون ماسك N۹۵ و ۱۰ هزار تب سنج« 
و »2 ميليون گان محافظ پزش��كي« است. همچنين 
خبرها حاكي از اين است كه » ۱۵ميليون عدد ماسك 
سه اليه و N۹۵« طي روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه، 

)28 و 2۹ اسفندماه( وارد كشور مي شود. 

   راهي براي حمايت از كسب وكارها
دفتر ام��ور اقتصادي و سياس��ت هاي تجاري وزارت 
صمت، آثار ويروس كرونا بر كس��ب و كار 22 رس��ته 
صنفي را بررسي كرده كه در آن كاهش تقاضا از ۱۰۰ 
درصد تا ۳۵ درصد مشاهده مي شود. براساس آمارها، 
خدمات گردشگري و باشگاه هاي ورزشي بيشترين 
مي��زان كاهش تقاضا را پس از ش��يوع بيماري كرونا 
داش��ته اند و كمترين ميزان تقاضا مربوط به تاكسي 
س��رويس ها بوده اس��ت. همچنين ارزيابي ها نشان 
مي دهد، ميزان كاهش تقاضاي خدمات گردشگري 
و باش��گاه هاي ورزش��ي ۱۰۰ درصد و ميزان كاهش 
تقاضاي تاكس��ي س��رويس ها در اين ايام ۳۵ درصد 
بوده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه مي��زان كاهش 
تقاضا در تاالرهاي پذيرايي، فس��ت فودها و لبنيات 
فروشي ها )سنتي( ۹۰ درصد و ميزان كاهش تقاضاي 
آرايش��گاه هاي زنانه 8۵ درصد بوده است. بر همين 
اس��اس 2 صنف آجيل و خشكبار و رستوران داران با 
كاهش تقاضاي 8۰ درصدي و چلوكبابي ها با كاهش 
تقاضاي 7۵ درصدي روبه رو بودند. همچنين ميزان 
كاهش تقاضا در صنوفي مانند پوش��اك، شيريني و 
شكالت و لوازم خانگي نيز 7۰ درصد بوده و صنوفي 
مانند گل و گياه فروشي، مبلمان و دكوراسيون منزل 
كاهش تقاض��اي 6۰ درصدي را در اي��ن ايام تجربه 
كردند. همچنين ميزان كاهش تقاضا در رسته هاي 
كابين��ت، خدمات فن��ي )تعميرات و تاسيس��ات(، 
كي��ف و كفش، آرايش��گران مردان��ه و خياطان ۵۰ 
 درصد و خشكش��ويي ها نيز 4۵ درصد بوده اس��ت.
در همين ح��ال، وزارت صمت به دنبال يك بس��ته 

حمايتي براي كاهش جبران كسب وكارهاي آسيب 
ديده در پي ش��يوع ويروس كرونا اس��ت. براس��اس 
اظهارات، معاون طرح و برنام��ه وزارت صمت، آثار و 
پيامدهاي اقتصادي ناشي از شيوع بيماري كرونا در 
بخش هاي مختلف توليد و تجارت كشور مورد بررسي 
قرار گرفته تا براي كاهش اين پيامدها برنامه ريزي و 

اقدامات الزم صورت گيرد. 
به گفته س��عيد زرن��دي، كاهش تقاض��ا مهم ترين 
چالش ناشي از بروز كرونا است، به گونه اي كه برخي 
رس��ته هاي صنفي كام��ال تعطيل ش��ده اند و برخي 
ديگر بين ۵۰ ال��ي 7۰ درصد كاهش تقاضا را تجربه 
كردند. مابقي صنوف نيز ب��ه همين منوال با كاهش 
تقاضاي كمتري مواجه بوده اند. او افزود: كشورهاي 
درگير ش��يوع بيماري كرونا نيز با هدف كاهش آثار 
منفي اقتصادي بيماري كرونا بس��ته هاي حمايتي 
و ابزارهاي متناس��بي را ب��ه كار گرفته اند كه »چين، 
مالزي، ايتاليا، كره جنوبي و ...« از جمله اين كشورها 
هس��تند. زرندي در ادامه افزود: بس��ته پيشنهادي 
متناس��ب با ش��رايط موجود در حال تدوين داريم تا 
براساس آن، حداالمكان اين پيامدها مديريت شود. 
براساس توضيحات او، راهكارهاي پيشنهادي مديريت 
پيامدهاي كرونا در ايران در س��ه بخش راهكارهاي 
»سياس��تي طرف عرضه، ط��رف تقاضا و كس��ب  و  
كارهاي خرد« در حال تهيه است. زرندي در همين 
حال تاكيد كرد كه بخش��ي از اين راهكارها مرتبط با 
بخش هاي كالن اقتصادي كشور بوده و بخشي از آن 
مرب��وط به وزارت صمت اس��ت. »كاهش و به تعويق 
انداختن پرداخت هاي هزينه اي كسب و كارها اعم از 
ماليات هاي مستقيم، ماليات بر ارزش افزوده، كاهش 
و به تعوي��ق انداختن حق بيمه س��هم كارفرمايان و 
كارگران تا زمان عادي ش��دن ش��رايط و استمهال، 
تمديد سررسيد يا تجديد وام بانك ها و صندوق هاي 

حمايتي« از جمله اين پيشنهادات است.

   نحوه توزيع اقالم پزشكي 
از سوي ديگر، براساس مصوبه هيات وزيران و تصميم 
ششمين جلسه كارگروه مقابله با ويروس كرونا اعالم 
ش��ده لباس گان مورد استفاده در مراكز بهداشتي از 
گروه كااليي چهار به گروه كااليي دو منتقل شود. بر 
اين اساس از رييس كل بانك مركزي نيز خواسته شده 
كه تغييرات مربوطه را تا اطالع ثانوي در سامانه جامع 

ارزي بانك مركزي اعمال كند.
 همچنين هيات وزيران به پيش��نهاد وزارت صمت 
در راستاي تصميمات س��تاد مقابله با كرونا تصويب 
كرد كه »رفع ممنوعي��ت واردات، اعمال محدوديت 
و ممنوعيت صادرات، تغيير س��ود بازرگاني واردات 
و عوارض صادراتي اقالم مورد نياز وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزشكي به منظور تامين نياز مراكز 
درمان��ي و مردم« براي مقابله و مهار ويروس كرونا به 

وزارت صمت واگذار شود.
در همين حال، مدي��ركل دفتر خدم��ات بازرگاني 
وزارت صمت در اظهاراتي عنوان كرد: طبق دس��تور 
وزير صمت، بخش تجارت وزارتخانه مذكور گام هاي 
متعددي را برداش��ته تا بت��وان از ظرفيت هاي توليد 
داخلي نيز براي تامين اقالم مورد نياز كشور در حوزه 
پزشكي اقدام شود؛ بر اين اساس تمامي موانع پيش 
روي توليدكنن��دگان و مجوزهاي درخواس��تي در 
اين رابطه حذف شده و تسهيالت ويژه اي در اختيار 
توليدكنندگان داخلي قرار گرفته است. محمد قبله 
افزود: ه��ر كارخانه توليدي كه ت��وان توليد لباس و 
ماس��ك در كش��ور را دارد، هم اكنون فعال شده و با 
حداكث��ر ظرفيت در حال توليد اس��ت؛ ضمن اينكه 
حمايت هاي الزم نيز از اين توليدكنندگان از س��وي 

وزارت صنعت و بهداشت انجام خواهد گرفت.
از ديگر اقدامات براي مقابله با شيوع ويروس كرونا و نيز 
تامين نياز كادر درماني كشور، بحث »واردات« است، 
كه براس��اس توضيحات قبله، تعرفه واردات ماسك 

و اقالم و تجهيزات پزش��كي هم اكنون صفر ش��ده و 
رايزني هاي الزم با تجار و فعاالن اقتصادي براي تامين 
اين اقالم از خارج از كشور انجام شده است. به گفته او، 
ماسك سه اليه معمولي نيز وارد شده تا بتوان به وفور 
در داروخانه هاي كشور توزيع شود. اين در حالي است 
كه به صورت يك روز در ميان محموله هاي وارداتي 
ماسك و تجهيزات پزشكي به كشور وارد خواهد شد 
كه بخش��ي از آن در داروخانه ها و بخش��ي ديگر در 
اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار 
مي گيرد كه تمامي اين اقالم توزيعي در داروخانه ها، 

با نرخ مصوب توزيع خواهند شد.
به گفت��ه قبله، واردات اين محموله ه��ا ادامه خواهد 
داش��ت تا بتوان به صورت كامل ني��از كادر درماني و 
پزشكي و نيز مردم را تامين كند؛ بر اين اساس ظرف 
48 س��اعت از ثبت س��فارش تا واردات، كار به طول 
مي انجام��د؛ ضمن اينكه گمرك ني��ز براي ترخيص 
اين اقالم، مس��ير س��بز راه اندازي كرده است؛ ضمن 
اينكه وزارت راه وشهرس��ازي، بانك ها، سازمان هاي 
تابعه وزارت صمت وگمرك همكاري بي نظيري را در 
حوزه واردات ماسك و تجهيزات پزشكي داشته اند، 
تا كاال در كمترين زمان ممكن ثبت س��فارش شده و 

وارد كشور شود.
براس��اس او، اين اولين محموله تجاري است و ظرف 
روزهاي آين��ده، محموله هاي بزرگ ت��ري نيز وارد 
كش��ور خواهد ش��د تا در مراكز درماني و ميان كادر 
پزشكي و مردم با صالحديد وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي توزيع شود. قبله همچنين توضيح 
داد: بر اس��اس تصميمات اتخاذ شده از سوي وزارت 
صمت، واردات اين كاالها بدون ثبت سفارش و با ترك 
تشريفات گمركي صورت خواهد گرفت و در روزهاي 
آينده نيز، محموله هاي ديگري وارد كشور خواهد شد 

تا بتوان نياز بخش هاي مختلف را تامين كرد.
به گفت��ه قبله، هر ي��ك روز در ميان ي��ك محموله 

ماسك و تجهيزات پزش��كي وارد كشور خواهد شد 
و در اختيار وزارت بهداش��ت ق��رار مي گيرد و جاي 
نگراني در اين رابطه وجود ندارد. اين درحالي اس��ت 
ك��ه اين اولين محموله ماس��ك واردات��ي بود كه در 
قالب 7 س��ورت پروازي وارد كش��ور خواهد ش��د. او 
همچنين افزود: ترخيص فوري با حداقل اس��ناد نيز 
صورت خواهد گرفت ضمن اينك��ه از قبل از فراگير 
شدن شيوع كرونا، ممنوعيت صادرات اقالم پزشكي 
صورت گرفته و اظهارنامه هاي صادراتي نيز ابطال شد؛ 
ضمن اينكه اقالم پزشكي كه در حال صادرات بودند، 
نيز به انبارهاي مورد تاييد وزارت بهداش��ت منتقل 
شده اس��ت. قبله بيان كرد: ترخيص در كمتر از يك 
ساعت با هماهنگي گمرك و وزارت بهداشت صورت 

خواهد گرفت. 

   ورود اقالم جديد پزشكي به كشور
البته نخس��تين محموله ماس��ك ك��ه از چين وارد 
كشور ش��ده و اين واردات تا روز جمعه ادامه دارد. به 
گزارش ايسنا، طبق آنچه گمرك كشور اعالم كرده، 
اين محموله ش��امل 2ميليون »ماسك سه اليه، سه 
ميليون ماسك n۹۵ و ۱۰ هزار تب سنج و دو ميليون 
گان محافظ پزشكي« است. از س��وي ديگر، معاون 
فني گمرك ايران نيز درخبر ديگري از ورود بيش از 
۱۵ ميليون عدد ماسك سه اليه و N۹۵ طي روزهاي 
چهارشنبه و پنجشنبه )28 و 2۹ اسفندماه( به كشور 
خبر مي دهد. به گفته مه��رداد جمال ارونقي، عالوه 
بر محموله هايي كه پيش از اين اطالع رس��اني شد، 
محموله ماسك سه اليه به تعداد 4 ميليون عدد روز 
چهارشنبه 28 اسفندماه از كشور چين به طريق هوايي 
وارد فرودگاه امام خميني )ره( و محموله بزرگ بعدي 
ماسك سه اليه به تعداد ۱۱ ميليون عدد و 7۰۰ هزار 

ماسك N۹۵ روز پنجشنبه وارد كشور خواهد شد. 
الزم به توضيح اس��ت كه به همراه اين محموله هاي 
عظيم، ۱۰ دستگاه توليد ماسك نيز در آستانه ورود 
به كشور اس��ت كه ظرفيت توليد هر دستگاه، ۱2۰ 
هزار ماسك در روز است. گمرك فرودگاه امام خميني 
)ره( به صورت شبانه روزي نسبت به انجام تشريفات 
گمركي كاالهاي مذك��ور اقدام كرده و مقرر گرديده 
كاالهاي مذكور با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي و نظارت گمرك مزبور بصورت حمل 
يكسره در اختيار مراجع ذيربط قرار گيرد. همچنين 
بنابر اظهارات، معاون فني گمرك ايران، تش��ريفات 
بيش از ۱۰۰ هزار ماسك مخصوص الرنژيال پزشكي 
نيز با هماهنگي وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشكي در گمرك شهيد رجايي بندرعباس در حال 
انجام است كه نس��بت به ترخيص اين تعداد ماسك 
ني��ز از طريق گمرك مذكور ظرف ي��وم جاري اقدام 

خواهد شد.
در همين حال، سخنگوي گمرك نيز به ارايه آماري 
درباره محموله هاي تجاري ثبت سفارش شده براي 
مقابله با كرونا پرداخت. براساس آمار اعالمي از سوي 
سيد روح اهلل لطيفي، تاكنون براي واردات 8۰ ميليون 
ماسك از سوي تجار ثبت سفارش شده، كه از ابتداي 
سال جديد عمليات تجاري و واردات آن انجام مي شود. 
همچنين بر اس��اس آنچه به گمرك ابالغ شده، مقرر 
شده كاالهاي مورد نياز 2۰ واحد توليدكننده ماسك 
در كش��ور بدون نوبت و در اس��رع وقت، تش��ريفات 

گمركي شان انجام و از گمرك ترخيص شوند.

تولد دوباره ايران خودرو

راي مثبت سهامداران به اقدامات اصالحي »مقيمي«
مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام، به افزايش 
س��رمايه ثبت ش��ده ايران خودرو راي مثب��ت داد. 
به گ��زارش ايكوپ��رس، مجمع عموم��ي فوق العاده 
ايران خودرو روز سه شنبه با حضور حدود 64درصد 
از صاحبان سهام در محل شركت ساپكو برگزار شد. 

در اين مجمع، سهامداران حاضر به افزايش سرمايه 
نزديك به 2هزار درصدي ايران خ��ودرو راي دادند، 
به اين ترتيب سرمايه ثبت ش��ده اين شركت از رقم 
۱/۵۳هزار ميلي��ارد تومان به رقم ۳۰/۱هزار ميليارد 
تومان افزايش خواهد يافت تا راه براي اصالح ساختار 
مالي اين گروه معظ��م صنعتي فراهم آيد. انجام اين 
افزايش سرمايه يكي از برنامه هاي اصالحي مديريت 

ارشد ايران خودرو بود كه ديروز اكثريت سهامداران 
بر روي آن مهر تاييد زدند. در ابتداي جلس��ه فيض 
بخش به عنوان رييس مجمع، در س��خناني خطاب 
به س��هامداران گفت: عملكرد تي��م مديريتي ايران 
خودرو در حوزه داخلي س��ازي قطعات پيش��رفته و 
توس��عه محصوالت جديد قابل تقدير اس��ت و براي 
ارتقاي اين ميسر نيازمند حمايت سهامداران است.

در ادامه، فرش��اد مقيمي مديرعام��ل گروه صنعتي 
ايران خودرو ضمن تشريح اقدام هاي انجام شده براي 
توس��عه فعاليت هاي ش��ركت، برضرورت انجام اين 
افزايش سرمايه تاكيد كرد و گفت: با افزايش سرمايه 
در آستانه ۵۹ سالگي ايران خودرو، اين شركت دوباره 

متولد شده است.وي افزود: با تدوين برنامه هاي جديد، 
ايران خودرو به جايگاه اصلي خود بازخواهد گشت.

در پاي��ان جلس��ه مجم��ع، موض��وع افزاي��ش 
س��رمايه به راي گذاش��ته ش��د ك��ه حاض��ران در 
 مجم��ع ب��ه اتف��اق، ب��ه آن راي مثب��ت دادن��د. 

با اي��ن افزاي��ش س��رمايه، ايران خودرو ب��ه يكي از 
بزرگ ترين ش��ركت هاي صنعتي فع��ال در ايران به 
لحاظ سرمايه ثبت شده تبديل شد. به باور كارشناسان 
اين افزايش س��رمايه مي تواند مسير رشد و بالندگي 
گ��روه صنعتي ايران خ��ودرو را در س��ال هاي آينده 
هموارتر سازد. گفتني است، به منظور حفظ سالمت 
س��هامداران و جلوگيري از تجمع و شيوع احتمالي 

بيماري كرونا، مجمع عمومي فوق العاده ايران خودرو 
به صورت آنالين از سايت اينترنتي اين شركت پخش 

ش��د و همزمان چندين هزار سهامدار از پخش زنده 
مجمع ديدن كردند.
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بخشنامه جديد وزارت صمت 
به اصناف

ش�اتا | قائم  مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با 
صدور بخشنامه اي به اتاق هاي بازرگاني، اصناف و 
نيز روساي سازمان صمت ۳۱ استان كشور، خواستار 
افزايش توليد و فروش ارزاق عمومي با نرخ مصوب 
شد. حسين مدرس خياباني، با صدور بخشنامه اي 
خطاب به روساي اتاق هاي بازرگاني و اصناف ايران و 
نيز سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان 
كشور از آنها درخواست كرد تا تمامي واحدهاي تحت 
پوشش صنوف و اتاق هاي بازرگاني در سراسر كشور، 
ضمن افزايش توليد و رعايت حال هموطنان در ارايه 
نرخ هاي مصوب و عرضه كاالها و ارزاق عمومي، مواد 
شوينده و ضدعفوني كننده، در سراسر روزها حتي 
ايام تعطيالت )به ج��ز اول فروردين(، بدون وقفه و 
در تالشي سازنده و ماندگار، براي تامين مايحتاج 
مردم بكوش��ند. وي در اين بخش��نامه اعالم كرده 
است: اين روند تا پايان فروردين ۹۹ ادامه داشته و 
تمامي شبكه هاي حمل ونقل منطقه اي و كشوري 
مكلف هستند، نهايت همكاري را در نقل و انتقال 
كاالهاي مورد نياز مردم به كار بندند؛ ضمن اينكه 
واحدهاي نظارتي استاني نيز، بايد وظيفه خطير و 
دقيق نظارت را به خوبي انجام دهند. مدرس خياباني 
بار ديگر تاكيد كرد: شبكه هاي عرضه كاال بدون وقفه 
نس��بت به توزيع مايحتاج ضروري مورد نياز مردم 

فعال هستند.

آغاز بازرسي از شركت هاي 
توزيع كاالهاي بهداشتي

ايرنا | رييس سازمان حمايت از مصرف كنندگان 
و توليد كنندگان خبر داد: دپوي كاالهاي بهداشتي 
از واحد توليدي به شركت هاي پخش منتقل شده 
است و از فردا اين شركت ها را در اولويت بازرسي قرار 
خواهيم داد. عباس تابش در نشس��ت خبري ستاد 
مقابله ب��ا كرونا اظهار كرد: در راس��تاي وظايفي كه 
به ما محول ش��د، بازرسان و ناظران ما در جاي جاي 
كشور همپاي توليد كنندگان و فعاالن حوزه درمان و 
توزيع اقالم اساسي حضور خواهند داشت. وي تاكيد 
كرد: كاالها بايد در سريع ترين زمان ممكن به دست 
مردم كشورمان برسد و بدون شك با هر شركتي كه 
بيش از زمان معقول كااليي را در انبار نگهداري كرده 
باشد برخورد خواهيم كرد. در ادامه مراسم، شانه ساز 
رييس سازمان غذا و دارو، ضمن تقدير از ارگان هاي 
همراه با وزارت بهداشت براي خدمت رساني به مردم 
گفت: به دليل تجويز فراواني كه وجود داشت تعداد 
دارو خانه ه��اي ارايه دهنده داروه��اي مقابله با اين 
بيماري را ت��ا ۳ برابر افزايش داديم، همچنين مراكز 
مخصوص بيماران خاص جدا ش��د تا مش��كلي در 
خدمت رساني به مردم ايجاد نش��ود. وي با اشاره به 
شايعات موجود در فصاي مجازي گفت: مصرف الكل 
آماري ناراحت كننده را با وجود آورده و گله داريم كه 

چرا به اين موضوع توجه نمي شود.

محموله هاي وارداتي نهاده هاي 
دامي تحت كليد دولت مي شود

خبرگ�زاري تس�نيم | قائم  مق��ام وزير صمت، 
در مكاتبه با گمرك، خواس��تار تحت كليد دولت 
ش��دن كليه محموله هاي وارداتي نهاده هاي دامي 
ش��د. قائم مقام وزير صمت در مكاتبه اي با رييس 
كل گمرك با اش��اره به رص��د و پااليش كاالهاي 
اساسي، خواس��تار تحت كليد شدن محموله هاي 
واردات��ي نهاده هاي دامي از تاريخ 2۰ اس��فند ماه 
ش��د. در اين نامه با اشاره به مصوبه هيات دولت در 
خصوص وظايف وزارت صمت در خصوص تنظيم 
بازار كاالهاي اساسي و لزوم نظارت و پايش مستقيم 
بازار به ويژه كاالهاي اساسي كه باز ارز دولتي تامين 
و وارد كشور مي شود، تاكيد شده است، از تاريخ 2۰ 
اسفند ماه تا اطالع ثانوي كليه واردات نهاد هاي دامي 
به خصوص ذرت و جو كه توسط بخش خصوصي 
وارد شده است تحت كليد دولت قرار خواهد گرفت.

تامين پارچه مورد نياز توليد 
لباس هاي پزشكي و ماسك

خبرگزاري مهر |سرپرست معاونت امور صنايع 
وزارت صنعت، معدن و تج��ارت، از تامين و توليد 
مواد اوليه و پارچه براي كارگاه هاي توليدي، صنعتي 
و صنفي در جهت توليد لباس هاي يكسره پزشكي 
و ماسك خبر داد. مهدي صادقي نياركي در نشست 
مشترك با توليد كنندگان اقالم بهداشتي از جمله 
ماس��ك و لباس هاي پزشكي از تأمين ۱۵ هزار تن 
پارچه خبرداد. وي با اش��اره به اينكه كمبودي در 
كش��ور در زمينه تأمين مواد اوليه ماسك نداريم، 
ادامه داد: ظرفيت هاي نصب شده توليد پارچه هاي 
مورد نياز توليد ماسك، هم اكنون با حداكثر توليد 
در حال كار هس��تند كه بر اين اساس براي توزيع 
پارچه هاي توليد شده، دو مس��ير توليد ماسك از 
طريق اصناف و نيز كارگاه هاي توليد در بخش هاي 
مختلف صنعتي را دنبال مي كنيم. صادقي نياركي 
همچنين از هماهنگي هاي الزم در زمينه تهيه پارچه 
و مواد اوليه لباس هاي بيمارستاني خبر داد و گفت: 
در اين نشست مشترك تمام زنجيره توليد لباس هاي 
يكسره پزشكي گردهم آمدند و استانداردها مطرح 
شد تا با ساماندهي كارگاه هاي توليدي بتوانيم در 
اين زمينه نياز جامعه پزشكي و پرستاري را مرتفع 
كنيم.اين مقام مسوول در وزارت صمت ادامه داد: 
هر جايي در كش��ور كه ظرفيتي براي توليد اقالم 
بهداشتي وجود دارد، هماهنگي الزم را براي صدور 
مجوز آني و موقت انجام مي دهي��م. وي گفت: در 
زمينه استانداردسازي نيز به توافقات خوبي رسيدم 
و استانداردهاي اقالم توليدي را مشخص كرده ايم 
كه چه اقالمي با چه استانداردي باشد، همچنين در 
زمينه تأمين مواد اوليه نيز همه تالش اين است كه 

در اسرع وقت در واحدهاي توليدي توزيع شود. 

نامه شافعي به رييس انجمن اتاق هاي بازرگاني و صنعت اروپا:

براي لغو تحريم ها به دولت هايشان فشار بياورند
غالمحسين ش��افعي رييس اتاق ايران طي نامه اي 
به رييس انجم��ن اتاق هاي بازرگاني و صنعت اروپا، 
نسبت به كمبود تجهيزات و داروهاي مقابله با كرونا 
در ايران ابراز نگراني كرد وخواس��تار فشار اتاق هاي 
اروپا به دولت هايشان براي كنار گذاشتن تحريم هاي 

امريكا شد.
 ب��ه گ��زارش پايگاه خبري ات��اق اي��ران، متن نامه 
غالمحسين ش��افعي به »كريستوف ليتل« رياست 
محترم انجم��ن اتاق هاي بازرگان��ي و صنعت اروپا 
به اين ش��رح اس��ت: »چنان كه اس��تحضار داريد، 
شيوع ويروس موسوم به كوويد-۱۹ سالمتي مردم 
ايران را به ش��دت به مخاطره انداخته است. عالوه بر 
اين، تحريم هاي غيرقانوني امريكا به ش��كل جدي 
مان��ع از تالش ها ب��راي تأمين داروه��ا و تجهيزات 
 پزش��كي مورد نياز جهت مقابله موثر با ش��يوع اين 
بيم��اري ش��ده اند. اي��ن تحريم ه��ا مص��داق بارز 

نقض ابتدايي ترين اصول انس��اني هس��تند. انتظار 
مي رود آن دس��ته از اتاق هاي بازرگان��ي كه ايفاي 
مسووليت هاي اجتماعي خود را جدي مي گيرند در 
راستاي انجام رس��الت اجتماعي خود به دولت هاي 
متبوعشان فشار آورند تا با كاستن از تأثيرات ناشي 
از تحريم ه��ا، به ويژه تحريم ه��اي مرتبط با واردات 
 دارو و تجهيزات پزشكي، شرايط را براي مردم ايران 
بهبود بخشند. قويا به اين مساله باور دارم كه مسائل 
انساني براي شما از اهميت فراوان برخوردار هستند. 
با اين حال، به موازات اين باور مثبت، اين انتظار نيز از 
شما وجود دارد كه شما نيز از طريق انجام مذاكرات 
با اتاق هاي بازرگاني اتحاديه اروپا و آگاه كردن آنها 
نسبت به ش��رايط، امكان تأمين دارو و تجهيزات و 
دستگاه هاي پزش��كي براي ايران را فراهم نماييد. 
بي صبرانه منتظر اقدام عاجل و نيز دريافت نظرات 

شما پيرامون اين مساله هستم.«

يك عضو سابق اتاق بازرگاني ايران مطرح كرد

از صادركنندگان حمايت شود
يك فع��ال اقتص��ادي مي گوي��د در صورت��ي كه در 
كنار حماي��ت از كس��ب و كاره��ا؛ توليدكنندگان و 
صادركنندگان فراموش ش��وند، در ماه ه��اي آينده، 
برخي از آنها توان تداوم فعاليت نخواهند داشت. مهدي 
عليپور در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: با وجود تمام 
تالش هاي صورت گرفته، امروز بخش قابل توجهي از 
ظرفيت مرزهاي مشترك فعال نيست. براي مثال در 
كش��ورهاي جنوبي، عمال امكان صادرات محصوالت 
غذايي به قطر وجود ندارد، امارات متحده عربي لنج هاي 
ايراني را متوقف كرده و در عمان نيز به شكلي محدود و با 
رصد شرايط بهداشتي صادرات انجام مي شود. به گفته 
وي، در مرزهاي زميني نيز امروز برخي كشورها مرزها 
را بسته اند و برخي ديگر شرايط دشواري براي صادرات 
به وجود آورده اند و اين مساله روزگار صادركنندگان را 
سخت كرده است.عضو سابق اتاق بازرگاني ايران با بيان 
اينكه در سياست هاي حمايتي نبايد توليدكنندگان را 

فراموش كرد، گفت: اگر در كسب و كارهاي كوچك ما 
از چند نفر كارگر صحبت مي كنيم، در خطوط توليد 
۵۰۰ كارگر مشغول به كار هستند و وقتي توليدكننده 
يا صادركننده نتواند محصول خود را بفروشد، قاعدتا 
توان مالي الزم براي عمل به تعهدات خود به كارگرانش 
را نيز نخواهد داشت. در اين بين برخي توليدكنندگان 
تالش مي كنند، با زيان روي پاي خود بايستند اما اگر اين 

موضوع نيز ممكن نشود، تعديل نيرو مطرح مي شود كه 
از سويي بيكاري را باال خواهد برد و از سوي ديگر براي 
دولت هزينه دارد.اين صادركنن��ده ادامه داد: در روند 
صادرات نيز تنها صادركننده كاال مطرح نيست. حمل و 
نقل جاده اي و دريايي، صاحبان كاميون و لنج، صاحبان 
جرثقيل و چند صنف ديگر در اين حوزه مش��غول به 
كار هستند كه شرايط فعلي بر معيشت تمامي آنها اثر 
گذاشته اس��ت. عليپور با بيان اينكه در شرايط فعلي، 
نخستين درخواست صادركنندگان از دولت زمان دادن 
به آنها در تسويه برخي بدهي ها است، اظهار كرد: اگر 
دولت يك مهلت سه ماهه براي تسويه ماليات، بيمه و 
تسهيالت بانكي برقرار كند، قطعا به ما صادركنندگان 
كمك مهمي خواهد شد. بحث ما بخشيدن اين بدهي ها 
نيست كه براي دولت بار مالي به وجود آورد، بلكه يك 
زمان چند ماهه مي تواند كمك كند تا اين بخش ها نيز 

بتوانند از اين شرايط سخت عبور كنند.



15 جهان

نگاهي به برخي از مهم ترين تحوالت 1398در چهار گوشه جهان 

هشدار اقتصاددان ها

از جنگ تجاري تا همه گيري كرونا

دوران ركود جهاني متأثر از ويروس كرونا آغاز شد 

گروه جهان|
 س�ال 1398 در ش�رايطي به پايان مي رسد كه 
جامع�ه جهاني به ش�دت تحت تاثي�ر تحوالت 
مربوط به همه گيري وي�روس كرونا )كوويد19( 
اس�ت. اخبار مربوط به كرونا تقريبا همه چيز را 
تحت تاثير قرار داده است. اين روزها سخني از 
جنگ تجاري يا كمشكش هاي منطقه اي شنيده 
نمي ش�ود، هرچه هس�ت آمار مربوط ب�ه افراد 
مبتال، قربانيان يا تبعات اقتصادي اين فاجعه بر 
بخش هاي مختلف است. با اين حال در روزهاي 
پاياني س�ال تصميم گرفته ايم تا نگاهي داشته 
باش�يم به برخي از مهم ترين تحوالت يك سال 

گذشته در اقصي نقاط جهان.

  اروپا: 
برگزيت را مي توان مهم ترين تحول س��ال گذشته در 
اروپا برش��مرد. پس از ماه ها كشمكش دولت بوريس 
جانسون نخست وزير بريتانيا، به وعده خود عمل كرد و 
اين كشور را پس از 47 سال عضويت در اتحاديه اروپا از 
اين اتحاديه خارج كرد. لندن ۳۱ ژانويه به طور رسمي 
اتحاديه اروپا را ترك كرد. اما طبق توافق برگزيت، بريتانيا 
تا پايان۲۰۲۰ همچنان تابع مقررات تجاري اروپاست. 
بريتانيا تا آن زمان همچنان بخش��ي از بازار مشترك 
اتحاديه اروپا محسوب شده و تجارت آزاد كاال، خدمات و 
انتقال آزاد نيروي كار و سرمايه ميان اين كشور و اتحاديه 

اروپا برقرار خواهد بود. 
سال گذش��ته براي صدراعظم آلمان نيز سال مهمي 
بود. آنگال مركل دس��امبر اعالم كرد از رياس��ت حزب 
دموكرات مسيحي كناره گيري مي كند و پس از پايان 
دوران صدارتش نيز قصد ندارد تا بار ديگر براي اين پست 
كانديد شود. با كناره گيري مركل از رياست حزب حاكم، 
دموكرات مسيحي اكنون با بحران رهبري روبرو است؛ 
به ويژه اينكه آنگرت كرام��پ كارن باوئر گزينه مركل 
براي رياس��ت رهبر حزب اعالم كرد كه قصد ندارد در 

رقابت هاي صدراعظمي در آينده شركت كند. 
جنبش جليقه زردها و مخالفت هاي گس��ترده با طرح 
اصالحات نظام بازشس��تگي فرانس��ه ه��م مهم ترين 
چالش امانوئل ماكرون در س��ال گذشته بود. بر اساس 
قانون پيشنهادي دولت، اصالحات بنياديني در نظام 
بازنشس��تگي كش��ور -كه بعد از جن��گ جهاني دوم 
پايه گذاري شده- صورت خواهد گرفت. طرحي كه با 
ادغام 4۲ آيين نامه متفاوت در حال اجرا در بخش دولتي 
و خصوصي كش��ور، يك نظام بازنشس��تگي يكپارچه 
مبتني بر امتياز برقرار خواهد كرد. بر اساس اين طرح 
حق بازنشستگي زودهنگام كه برخي از كارگران از آن 
برخوردار هس��تند، لغو خواهد شد. ماكرون در ابتدا در 
طرح خود نوع ديگري از اصالحات را پيشنهاد داده بود. 
اما با باال گرفتن نارضايتي و اعتراضات مردم سعي كرد 

آن را تغيير دهد.
ايتاليا نيز س��ال گذشته به دنبال باال گرفتن اختالفات 
ميان احزاب متحد با بحران سياس��ي روبرو شد. دولت 
جوزپه كونته نخس��ت وزير، پس از پايان ائتالف ميان 
راس��تگرايان حزب ليگا به رهبري ماتئو س��الويني و 
جنبش ۵ ستاره منحل ش��د. پس از اين اتفاق، حزب 
دموكراتيك موفق شد با جنبش ۵ ستاره ائتالف كند 
و ماتئو س��الويني و راس��تگرايان از دولت ايتاليا كنار 

گذاشته شوند.
يورش مهاجران و تش��ديد تنش ها با تركيه مهم ترين 
چالش هاي يونان در روزهاي پاياني س��ال ۱۳98بود. 
ازدحام پناهجويان در مرز تركيه به بحراني براي يونان 
و اروپا تبديل شد. رجب طيب اردوغان به دليل تشديد 
تنش ها با بروكسل، مرزهايش را به سوي اروپا باز كرد تا 
مهاجران وارد اروپا شوند؛ اقدامي كه يونان را با چالشي 

جدي مواجه كرده است. 
والديمير زلنس��كي هنرپيش��ه س��ابق در انتخابات 
رياست جمهوري در اوكراين به پيروزي رسيد. او موفق 
ش��د قاطعانه در دور دوم انتخابات بر پيتر پروش��نكو 
رييس جمهوري سابق پيروز ش��ود. يكي از وعده هاي 
اصلي زلنسكي، عادي سازي اوضاع در منطقه دونباس و 

سرو سامان دادن به روابط كي يف و مسكو بود. 
والديمير پوتين در روزهاي پاياني سال ۱۳98 راه را براي 
رياست جمهوري مادام العمري خود هموار كرد. او كه در 
سياست خارجي با چالش تحوالت سوريه و سرسختي 
تركيه براي به عهده گرفتن نقشي چشمگير در آينده 
سوريه روبروس��ت، با پيش��نهاد تغيير قانون اساسي 
تقريبا رياست جمهوري مادام العمري خود را تضمين 

كرد. روسيه اما در س��ال گذشته روابط پر تنشي نيز با 
اياالت متحده داشت؛ از جمله اينكه واشنگتن به بهانه 
نقض توافق از جانب مسكو خروج خود از پيمان نابودي 
موشك هاي برد متوسط و كوتاه تر را اعالم كرد. مسكو 
ادعاهاي امريكا را بي اساس خواند و مدت ها براي حفظ 
اين توافقنامه تالش كرد، اما سرانجام مجبور شد خود 

نيز پيمان موشكي را به حالت تعليق درآورد. 

  امريكا شمالي و جنوبي: 
حزب ليبرال  كانادا به رهبري جاستين ترودو در سال 
گذشته توانس��ت بار ديگر اكثر كرسي هاي پارلماني 
را به دس��ت آورده و همچنان قدرت را حفظ كند. اين 
حزب ۱۵۶كرسي از ۳۳8كرسي پارلمان را از آن خود 
كرد؛ گرچه اعضاي اين حزب موفق به كسب اكثريت 
كرسي هاي پارلمان شدند اما نتوانستند ۱7۰ كرسي 
الزم براي تش��كيل دولت اكثريت را به دست آورند. با 
اين حال ترودو براي دومين بار هدايت دولت كانادا را 

برعهده گرفت.
اياالت متحده سال گذشته جنجال هاي زيادي را پشت 
سر گذاش��ت از غائله پر سر و صداي استيضاح ناموفق 
دونال��د ترامپ گرفته تا جنگ تجاري ب��ا چين و آغاز 

رسمي رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري. 
دولت ترام��پ وارد جنگ تجاري تمام عي��ار با اغلب 
كش��ورهاي جهان ش��د كه در راس آنه��ا چين قرار 
داش��ت. پس از اعمال تعرفه ه��اي متقابل و چند دور 
مذاكرات بي نتيجه كه تبعات مشهودي براي اقتصاد 
دو طرف داشت، تن به مصالحه اي نيم بند دادند كه بر 
مبناي آن امري��كا از اعمال تعرفه هاي گمركي جديد 
بر واردات برخي كاالهاي چيني چشم پوش��ي كرده 
و در مقابل چين نيز با واردات محصوالت كش��اورزي 
بيشتر از امريكا موافقت كرده است. ناظران اما با اشاره 
به همه گيري ويروس كرونا و تبعات اقتصادي ناشي از 
آن نسبت به اجرايي شدن اين توافق ترديدهاي جدي 
دارند. دونالد ترامپ با متحدان اروپايي خود نيز بر سر 
موارد بسياري اختالف پيدا كرد از بودجه ناتو گرفته تا 
سياست هاي محيط زيستي و تعرفه هاي تجاري. آغاز 
رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري نيز يكي ديگر از 
مهم ترين تحوالت سال گذشته امريكا بود. خالف حزب 
جمهوري خواه ك��ه كانديدايش در انتخابات از همين 
حال مشخص است، در طرف مقابل )حزب دموكرات( 
ده ها تن كانديدا ش��دند. اما به نظر مي رسد كه گزينه 
اصلي از ميان برني سندرز و جو بايدن انتخاب خواهد 
شد. تهديد ورود اقتصاد امريكا به ركود به دليل تبعات 
اقتصادي همه گيري كرونا نيز يكي ديگر از تازه ترين 
چالش هاي ترامپ در آستانه انتخابات سرنوشت ساز 

رياست جمهوري است. 
از آرژانتي��ن و ش��يلي گرفته ت��ا ونزوئ��ال و بوليوي، 
اغلب كش��ورهاي امريكاي جنوبي در سال گذشته 
ش��اهد ناآرامي  و اعتراض ه��اي مردمي بود كه ثبات 
سياس��ي، اقتصادي و اجتماعي اين منطقه به خطر 
انداخت. در بولي��وي »اوو مورالس« پس از انتخابات 

رياست جمهوري با اعتراض هاي مخالفان روبرو شد 
و س��رانجام از قدرت كناره گيري و به مكزيك رفت. 
ناآرامي ه��اي ش��يلي در اعتراض ب��ه افزايش بهاي 
بليت مترو آغ��از و به تدريج ب��ه مخالفت با وضعيت 
اقتصادي در كشور منتهي شد كه پيامد آن غارتگري، 
آتش افروزي و درگيري ه��اي روزانه بين معترضان 
و نيروه��اي پليس بود. معترضان به دس��تمزدهاي 
پايين، هزينه هاي باالي بخش آموزش و بهداش��ت 
و شكاف عميق بين فقير و غني در كشوري اعتراض 
دارند كه از نظر سياسي و اقتصادي تحت سلطه چند 
خانواده قديمي و نخبه است. در كلمبيا نيز معترضان 
در اعتراض به سياس��ت هاي اقتص��ادي و اجتماعي 
دولت »ايوان دوكه« خواستار اقدام فوري دولت براي 
رفع چالش ها هستند. ونزوئال، اكوادور، نيكاراگوئه و 
هاييتي نيز از جمله كشورهاي امريكاي جنوبي بودند 
كه دستخوش اعتراض و ناآرامي به سياست هاي نظام 

سياسي حاكم بودند. 

  آسيا: 
گذشته از جنگ تجاري با اياالت متحده، شيوع كرونا 
در ش��هر ووهان چين را مي توان مهم ترين تحول اين 
كشور در سال گذشته ناميد. تاكنون در سراسر جهان 
بيش از ۱8۰ هزار نفر به بيماري ويروس كرونا مبتال و 
همچنين بيش از 7هزار نفر جانشان را از دست داده اند. 
چين در روزهاي گذشته انگشت اتهام خود را به سوي 
سازمان سيا گرفته و اين نهاد اطالعاتي را به ساخت و 
انتشار كرونا در ووهان متهم كرده است. حال كه اغلب 
كشورهاي جهان درگير اين بحران شده اند زمزمه هاي 
ركود جهاني اقتصاد ش��نيده مي ش��ود. گفته شده، 
در س��طح جهان ممكن است نرخ رش��د اقتصادي به 

۱.۵درصد كاهش يابد. 
منطقه عمدتا با ثبات هنگ كنگ در س��ال گذش��ته 
دس��تخوش چندي��ن ماه آش��وب گس��ترده و بعضا 
خشونت آميز بود. محرك اوليه اين اعتراض ها ارايه يك 
قانون مناقشه برانگيز از سوي دولت اين منطقه براي 
مجاز كردن اس��ترداد مظنونان قضايي به چين بود. با 
اين حال با تداوم اعتراضات، معترضان به محدود شدن 
آزادي ها در اين دولت ش��هر و افزايش نفوذ چين بر آن 

اعتراض كردند. 
در ژاپن گذشته از بحران كرونا و تبعات اقتصادي آن، 
فرار كارلس غصن رييس سابق شركت خودروسازي 
رنو- نيسان از زنداني در اين كش��ور، براي روزها نام 
ژاپ��ن را به صدر اخبار جهان برد. غصن پس از فرار به 
لبنان در نشست خبري گفت دادستان ژاپن با او رفتار 
وحشيانه اي داشته اس��ت. مديرعامل سابق شركت 
رنو-نيسان كه داراي گذرنامه هاي فرانسوي، لبناني 
و برزيلي است نوامبر ۲۰۱8 به ظن فساد مالي توسط 
پليس ژاپن دس��تگير ش��ده بود. تبعات فرار غصن و 
اتهامات او عليه نظام قضايي ژاپن به قدري س��نگين 
بود كه توكي��و چندي بعد اعالم ك��رد كه قصد دارد 
اصالحات بنياديني در نظام قضايي خود اعمال كند.

روابط دو همسايه  شمالي و  جنوبي در شبه جزيره كره 
نيز در سال گذشته خبرس��از بود. كره شمالي به رغم 
مذاكرات با اياالت متحده، همچنان به آزمايش هاي 
موش��كي خود را ادامه داد. حتي پا گذاش��تن دونالد 
ترامپ به خاك كره شمالي و دست دادن نمادين او با 
رهبر كره شمالي نيز نتوانست پيونگ يانگ را متقاعد 
كند كه دس��ت از فعاليت هاي موشكي خود بكشد. 
مذاكرات پيونگ يانگ و واشنگتن در نهايت با متهم 
شدن طرف امريكايي به نقض عهد متوقف شد و كيم 
جونگ اون اعالم كرد كه كشورش بزودي فعاليت هاي 

هسته اي خود را نيز از سر خواهد گرفت. 
نارندرا مودي نخست وزير هند، توانست در انتخابات 
سراسري سال گذشته بار ديگر به پيروزي برسد. اما 
آنچه كه نگاه ه��اي جامعه جهاني را به دهلي نو جلب 
كرد سياست جديد دولت در قبال منطقه خودمختار 
كشمير و همچنين قانون جديد شهروندي بود. نارندرا 
مودي در تصميمي بي س��ابقه خودمختاري منطقه 
كشمير را لغو كرد، اقدامي كه واكنش تند پاكستان 

را به همراه داشت. 
دولت همچنين قانون جديد شهروندي را ارايه كرد، 
قانوني كه منتقدان مي گويند مس��لمانان را در نظر 
نگرفته و اين موضوع تبعيضي آشكار عليه مسلمان 
اس��ت و از سوي ديگر قانون اساس��ي سكوالر هند را 
تضعيف مي كند. هدف قانون جديد شهروندي رديابي 
سريع مهاجران غيرمس��لمان هندو، سيك، بودايي، 
آيين جين، پارس��ي ها و مس��يحياني است كه پيش 
از ۲۰۱۵ از كشورهاي مسلمان پاكستان، بنگالدش 
و افغانس��تان گريخته  و به هند آمده اند. تصويب اين 
قانون در ۱۱دس��امبر باعث تظاهرات گسترده اي در 

هند شد. 
جنجال انتخابات رياست جمهوري و مذاكرات صلح 
با طالبان دو تحول مهم افغانس��تان در سال گذشته 
بود. كميسيون مستقل انتخابات اشرف غني را پيروز 
انتخابات اعالم كرد اما عبداهلل عبداهلل رييس اجرايي 
دولت وحدت ملي، ضمن متهم كردن غني به تقلب 
در انتخابات و تاكيد بر پيروزي خود اعالم كرد نتايج 
اعالم شده را نخواهد پذيرفت. ميانجيگيري هاي زلمي 
خليلزاد نماينده امريكا در امور افغانستان نيز كارگر 
نيفتاد و در نهايت هر دو كانديدا به طور جداگانه مراسم 
تحليف برگزار كردند، روندي ك��ه به اعتقاد ناظران 
توافق صلح نوپاي طالب��ان و اياالت متحده را تهديد 
مي كند. اي��ن توافق در ماه هاي پاياني س��ال ۱۳98 
و پس از يك هفته كاهش خش��ونت ميان طالبان و 
امريكا در دوحه امضا شد. طالبان بر اساس اين توافق 
تعهد ك��رده تا با داعش مبارزه كرده و اجازه ندهد كه 
از خاك افغانس��تان به امريكا يا متحدانش حمله اي 
صورت گيرد. امريكا نيز پذيرفته كه نيروهاي خود را 
به تدريج از افغانستان خارج كند. سرانجام اين توافق ها 
اما با توجه به تشديد حمالت طالبان در روزهاي اخير 
و بحران سياس��ي در كابل اكنون در هاله اي از ابهام 

قرار دارد. 

  خاورميانه: 
عراق در س��ال گذشته دستخوش بحران هاي سياسي، 
اقتصادي و نظامي بود. گذشته از اعتراض هاي گسترده 
مردم به فس��اد و ناكارآمدي نظام سياسي حاكم كه در 
نهايت به كناره گيري عادل عبدالهمدي نخس��ت وزير 
اين كش��ور از قدرت انجاميد، حمله نيروهاي امريكايي 
به نيروهاي حشد شعبي فصل جديدي از تنش ها را در 
اين كشور آغاز كرد كه نقطه اوج آن عمليات تروريستي 
امريكايي ها در فرودگاه بغداد بود كه ش��هادت س��ردار 
قاسم سليماني ابومهدي المهندس، فرمانده حزب اهلل 
عراق و قائم مقام بس��يج مردمي عراق )حشد شعبي( و 
شمار ديگري از رزمندگان عراقي انجاميد. در پي از اقدام، 
نمايندگان مجلس و دولت عراق خواستار خروج نيروهاي 
امريكايي از اين كشور شدند، درخواستي كه همچنان از 
سوي واشنگتن به بهانه هاي مختلف ناديده گرفته شده 
است. بحران سياسي عراق نيز همچنان به قوت خود باقي 
است. در تازه ترين اقدام برهم صالح رييس جمهوري عراق، 
عدنان زرفي فرماندار سابق نجف، را به عنوان نخست وزير 

مامور تشكيل دولت كرده است. 
مرگ سلطان قابوس پادشاه عمان، و ادامه جنگ قدرت 
در رياض كه تاكنون به بازداشت گسترده شاهزاده هاي 
سعودي توس��ط محمد بن س��لمان وليعهد سعودي، 
انجاميده نيز از مهم ترين تحوالت خاورميانه در س��ال 
گذشته به شمار مي رود. شرايط دشوار بنيامين نتانياهو 
نخس��ت وزير اس��راييل، و گره كور بحران سياس��ي در 
سرزمين هاي اش��غالي نيز از جمله موضوعاتي بود كه 
رسانه ها در سال گذش��ته بارها به آن پرداختند. پس از 
برگزاري س��ه دور انتخابات و ناتواني احزاب كليدي در 
كسب اكثريت براي تش��كيل دولت، در نهايت رييس 
رژيم اسراييل بني كانتس رقيب نتانياهو را مامور تشكيل 
دولت كرده است، اقدامي كه در صورت به نتيجه رسيدن 
مي تواند به معني پايان حيات سياس��ي نتانياهو باشد؛ 
به ويژه اينكه نخست وزير فعلي با پرونده سنگين قضايي 

در انتظار رسيدگي به اتهامات خود است. 
گذشته از بازداشت هاي گس��ترده نظاميان و مخالفان 
رجب طيب اردوغان در تركيه، آنچه كه بيش��تر در اين 
كشور مورد توجه رسانه ها قرار گرفته سياست خارجي 
آنكاراست. دولت اردوغان در سال گذشته تقريبا با تمامي 
متحدان خود تنش هاي جدي داش��ته است از روسيه و 
امريكا گرفته تا كشورهاي اروپايي. سياست هاي اردوغان 
در سوريه خش��م متحدان اروپايي و روسيه را انگيخت 
و خريد موشك هاي روس��ي از مسكو باعث شد تا ناتو و 
اياالت متحده به شدت از آنكارا انتقاد كنند. اين سياست 
خارجي ماجراجويانه اردوغان تبعات اقتصادي داخلي 
هم داشت كه نمونه آشكار آن سقوط شديد ارزش لير در 
ماه هاي گذشته بوده است. يكي ديگر از مهم ترين تحوالت 
خاورميانه در سال گذشته طرح موسوم به معامله قرن 
دونالد ترامپ بود كه گرچه پيش از پرده برداري جنجال 
زيادي بر سر آن شده بود اما هيچ خروجي نداشت. تقريبا 
به جز چند متحد امريكا در خاورميانه تقريبا هيچ يك از 
متحدان واشنگتن نيز حاضر به حمايت از اين طرح نشدند. 
به گفته اغلب ناظران اين ط��رح به دليل ناديده گرفتن 
حقوق اوليه و اساسي فلسطيني ها و حمايت يكجانبه از 

اسراييل تقريبا از همان ابتدا مرده به دنيا آمد.

  آفريقا
سرنگوني عمر البشير رييس جمهوري سودان، با كمك 
ارتش يكي از مهم ترين اخبار آفريقا در س��ال گذشته 
بود. ارتش سودان ۱۱ آوريل با انجام كودتا عمرالبشير را 
از سمت خود عزل و دستگير كرد. پس از آن اعالم شد 
كه يك ش��وراي نظامي به مدت دو سال كشور را اداره 
خواهد كرد. هزاران تن از مردم سودان با انجام تظاهرات 
و بست نشستن در برابر مقر فرماندهي ارتش خواستار 
پيوستن نظاميان به خود شده بودند. تظاهرات مردم 
كه در اعتراض به سه برابر شدن قيمت نان آغاز شد به 
سرعت تغيير ماهيت داد و به جنبش گسترده اي تبديل 

شد كه هدفش سرنگوني عمرالبشير بود.
در زيمبابوه هم مرگ رابرت موگابه ديكتاتور پيشين 
اين كشور در 9۵ سالگي خبرساز شد. موگابه از زمان 
استقالل زيمبابوه در ١٩٨٠ در سمت هاي نخست وزير 
و رييس جمهوري بر اين كش��ور حكوم��ت كرد و در 
نوامبر سال ٢٠١٧ ميالدي و پس از فشار حزب حاكم و 
ارتش براي كناره گيري از قدرت، سرانجام از اين سمت 
كن��ار رفت. پس از كناره گي��ري از قدرت، او همچنان 
در زيمبابوه باقي مان��د و دولت زندگي مرفهي را براي 

او فراهم آورد. 

گروه جهان|
 به گواه اقتصاددانان، جهان ص��د درصد وارد دوران 
ركود ش��ده اس��ت. ركودي كه مثل وي��روس كرونا، 
عالم گير است و اقتصاد همه كشورها را بيمار مي كند. 
»از آن جايي كه رستوران ها، فروشگاه ها، ايرالين ها و 
كارخانه ها در سراس��ر جهان از نيويورك تا پاريس و 
مادريد بسته ش��ده اند؛ اقتصاددانان هشدار مي دهد 
كه ركود جهاني ديگر يك تهديد مبهم نيست. ركود 
شروع شده  است.« سي ان ان بيزينس، چنين از آغاز 

دوره جديد ركود در جهان مي نويسد. 
اطالعاتي كه از چين منتشر شده، نشان مي دهد شيوع 
ويروس كرونا اين كش��ور را زمين  زده است. دومين 
اقتصاد بزرگ جهان، بعيد اس��ت كه بتواند در زماني 
كوتاه، خود را بازيابي كند. حاال، دولت ها و بانك هاي 
مركزي اروپا و امريكاي شمالي، اقداماتي جدي را براي 
كنترل كردن همه گيري كرونا آغاز كرده اند، آسيا در 
معرض خطر بسيار بااليي قرار دارد و بازارهاي مالي 

در آن س��قوط كرده اند. با توجه ب��ه اين موارد، تعداد 
زيادي از كارشناسان اعالم كرده اند كه وضعيت ركود 

جهاني، آغاز شده است. 
»ديوي��د ويلوكس«، رييس س��ابق تحقيقات و آمار 
فدرال رزرو به س��ي ان ان بيزينس مي گويد: »۱۰ روز 
پيش، عدم قطعيت به جايي درباره ورود جهان به ركود 
وجود داش��ت، اما حاال در ۱۰ روز بعد هستيم و هيچ 
شكي وجود ندارد كه اقتصاد جهان، در ركود است.« 
در مدت ۱۰ روز گذشته، زندگي روزانه در بيشتر نقاط 
جهان به طرز شديدي تغيير كرده است. تعداد افراد 
مبتال به كرونا در سراسر جهان بر اساس آمار رسمي، 
از ۱7۵ هزار نفر عبور كرده است و كشورها تغييرات 
زيادي در زندگي روزانه ايجاد كرده اند. اين اقدامات 
كه به طور قطع به شوك اقتصادي جدي مي انجامد، 
حاال در چين بعد از دو م��اه درگيري با كرونا، خود را 
نشان داده است. سقوط فعاليت هاي اقتصادي تمام 
بخش هاي اقتصاد چين را دربرگرفته اس��ت. ميزان 

خرده فروش��ي در اين كش��ور در ماه ژانويه و فوريه، 
۲۰.۵ درصد در مقايسه با مدت مشابه ۲۰۱9 سقوط 
كرده است. ميزان توليد صنعتي ۱۳.۵ درصد كاهش 
يافته و ميزان س��رمايه گذاري ني��ز حدود ۲۵ درصد 

افت كرده است. 
اما حاال، چين در تالش است تا دوباره روي پاي خود 
بايس��تند. در اين ش��رايط، اروپا و امريكا رو به زوال 
مي روند. ايتاليا با ۲4 هزار مبتال به كانون همه گيري 
تبديل شده است. اسپانيا حداقل 9 هزار مبتال به كرونا 
دارد و ايالت متحده امريكا نيز تاكنون بيش از 4 هزار 
مورد ابتال را گزارش كرده اس��ت. »گلدمن ساكس« 
پيش بيني خ��ود از توليد ناخالص داخل��ي امريكا را 
كاهش داد. چرا كه هزينه ها كاهش مي يابد و به دليل 
قرنطينه هاي محلي، در زنجيره عرضه اختالل ايجاد 
مي شود. بانك سرمايه گذاري گلدمن ساكس برآورد 
كرده است كه اندازه اقتصاد امريكا بين ماه هاي آپريل 
تا ژوئن، ۵ درصد كوچك خواهد ش��د. در مدت يك 

ماه ژانويه تا مارس نيز صفر درصد رشد داشته است. 
برآورد مي شود كه رشد اقتصاد ساالنه امريكا نيز ۱.۲ 
درصد كاهش يابد و به تنها ۰.4 درصد برسد. »جان 
هاتيزوس«، اقتصاددان ارشد به سرمايه گذاران گفته 
است: »اين تعطيلي و افزايش بي قراري هاي عمومي 
براي ويروس كرونا، مي تواند پيش��ران ركود بس��يار 
شديد در فعاليت هاي اقتصادي در ماه مارس و آوريل 

باشد.«  ش��رايط در بازارهاي سرمايه تمام جهان نيز 
آشفته ش��ده و خريد و فروش را براي سرمايه گذاران 
سخت كرده اس��ت. ارزش بورس امريكا حاال نسبت 
به يك م��اه پيش، ۲7 درصد س��قوط كرده اس��ت. 
»كوين هاست« اقتصاددان ارشد سابق دولت ترامپ 
به س��ي ان ان مي گويد: »احتمال ركود جهاني حاال 

۱۰۰ درصد است.«
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اخبار

تمام مرزهاي اتحاديه اروپا 
بسته مي شود

رييس كميسيون اتحاديه اروپا با شيوع ويروس 
كرونا، به كشورهاي عضو اين اتحاديه پيشنهاد 
كرد تا دست كم به مدت يكماه هرگونه سفر اتباع 
غيراروپايي از خارج را به درون خاك اين اتحاديه 
ممنوع كنند. اورزوال فن در الين گفته: »هرچه 
سفر كمتر باشد ما بيش��تر مي توانيم شيوع اين 
ويروس را مهار كنيم. من به س��ران كشورهاي 
عضو پيش��نهاد مي كنم تا س��فر غيرضروري از 
خارج را موقتا ممنوع كنند.« وي در ادامه افزود: 
»محدوديت سفر بايد در ابتدا ۳۰ روزه باشد، اما 

ممكن است در صورت لزوم تمديد شود.«
فن در الين در ادامه اعالم كرده كساني كه در اروپا 
اقامت دراز مدت دارند، نزديكاِن نسبي شهروندان 
اروپايي، ديپلمات ها، پزشكان و محققان كنترل 
بحراِن پزشكي مي توانند از اين محدوديت معاف 
شوند. با شيوع وسيع ويروس كرونا، كشورهاي 
اروپايي از پرتغال در غرب اين قاره گرفته تا آلمان 
در ميانه و مجارستان در شرق، اقداماتي را براي 
كنترل سفت و سخت تِر مرزهاي خود در پيش 
گرفته اند. كميسيون اتحاديه اروپا همچنين به 
كش��ورهاي عضو اين اتحاديه هشدار داد كه در 
مبارزه با شيوع ويروس تازه كرونا، بستن مرزها 
و كنترل محصوالت خوراكي و بهداشتي نبايد به 
اين محصوالت آسيب بزند. در بيانيه كميسيون 
اروپا آمده است: »بحران ويروس كرونا بر چالِش 
حفظ س��المت م��ردم، در عين مختل نش��دن 
جابه جايي آزاد افراد، كاالها و خدمات در سرتاسر 
اروپا  دامن زده است.« اين بيانيه در ادامه از تمامي 
۲7 عضو اين اتحاديه مي خواهد تا  »كنترل مرزي 
افراد و كاالها بايد با رعايت اصل همبستگي ميان 

كشورهاي عضو« صورت گيرد. 

فرماندار پيشين نجف 
نخست وزير عراق شد

برهم صال��ح، رييس جمهوري عراق سه ش��نبه 
عدنان ُزرفي، فرماندار پيشين نجف را به عنوان 
نخست وزير اين كشور منصوب و به اين ترتيب وي 
را مسوول تشكيل كابينه بعدي كرد. ُزرفي، عضو 
حزب الدعوه، يكي از پرسابقه ترين احزاب سياسي 
عراق بوده و از س��ال ۲۰۱8 رياست فراكسيون 
نصر، متعلق به حيدر عبادي، نخست وزير سابق 
عراق، را در پارلمان اين كش��ور بر عهده داش��ته 
است. عدنان ُزرفي دومين گزينه نخست وزيري 
است كه رييس جمهوري عراق پس از كناره گيري 
عادل عبدالمهدي براي تش��كيل كابينه دولت 
موقت معرفي مي كند. پيش از اين، در ماه فوريه 
محمد توفيق عالوي براي همين سمت معرفي 
ش��ده بود، اما از آنجا كه وي نتوانست در پارلمان 
حماي��ت كافي كس��ب كند كنار رف��ت. بنا بود 
كميته هفت نفره گروه هاي سياسي عراق براي 
انتخاب نخست وزير جديد به نتيجه برسد اما از 
آنجا كه اين كميته ني��ز در اين مدت ناكام ماند، 
رييس جمهوري عراق، طي حكمي، عدنان ُزرفي را 
مامور تشكيل كابينه بعدي كرد. عراق از ماه اكتبر 
سال گذشته ميالدي شاهد اعتراض هاي گسترده 
به شيوه حكومت و فساد جاري در كشور بوده است 
و تاكنون بيش از ۵۰۰ تن در جريان اين اعتراض ها 

و مداخله نيروهاي امنيتي جان باخته اند.

 جو بايدن پيروز انتخابات 
در ايالت واشنگتن 

جو بايدن نامزد كليدي دموكرات ها در انتخابات 
رياس��ت جمهوري امري��كا توانس��ت در ايالت 
واشنگتن بر برني سندرز، رقيب سوسياليست 
خود پيروز ش��ود. رس��انه هاي امريكا شامگاه 
دوش��نبه و پس از ش��مارش اكثريت آرا اعالم 
كردند كه آقاي بايدن توانسته است با اختالف 
كم��ي در اين ايالت بر س��ندرز پيش��ي بگيرد. 
به گ��زارش يورونيوز، مع��اون رييس جمهوري 
اسبق اياالت متحده، موفق شد با كسب ۳7.9 
درصد آرا در برابر سناتور چپگراي ايالت ورمونت 
كه ۳۶.4 درصد آرا را كسب كرد به پيروزي برسد 
و به اين ترتيب بخت خود را براي رويارويي نهايي 
با دونالد ترامپ رييس جمهوري كنوني اياالت 
متحده، بيشتر كند. از سوي ديگر، روز سه شنبه 
مردم س��ه ايالت ديگر در امريكا در حالي روانه 
مراكز رأي گيري مي شوند كه تاكنون 8۰ تن در 
اين كش��ور به دليل ابتال به بيماري كوويد-۱9 
جان باخته اند و اضطراب، بسياري از بخش هاي 
جامع��ه را فراگرفته اس��ت. با توجه به انتش��ار 
ويروس كرونا، هنوز مشخص نيست كه آيا مراكز 
اخذ رأي در اين سه ايالت يعني آريزونا، فلوريدا 
و ايلي نويز براي رأي دادِن مردم از امنيت كافي 
برخوردار هس��تند يا خير. اين در حالي اس��ت 
كه مقامات ايالت اوهاي��و رأي گيري انتخابات 
مقدماتي دموكرات ه��ا را به تعويق انداخته اند. 
رأي گيري روز سه ش��نبه ۱7 مارس در امريكا، 
براي برني س��ندرز تعيين كننده است. اگر اين 
س��ناتور 78 س��اله نتواند نتيجه قابل توجهي 
كس��ب كرده و رأي جو بايدن را بشكند، آنگاه 
فشارها براي ترك رقابت انتخاباتي بر وي بسيار 
بيش��تر خواهد شد. برني س��ندرز در انتخابات 
چهار سال پيش نيز با فش��ارهاي شديد حزب 
دموكرات مجبور شد كه به رغم ميل باطني خود  
از رقابت هاي انتخاباتي كنار بكشد. اين مساله 
باعث شد تا بس��ياري از حاميان او به ويژه قشر 
تحصيل كرده و دانشگاهي در حركتي اعتراض 
آميز پاي صندوق هاي راي نروند كه نتيجه اش 
پيروزي بسيار راحت  و غيرمنتظره دونالد ترامپ 
در انتخابات رياست جمهوري ۲۰۱۶ ميالدي 
بود. پيروزي ترامپ بسياري را نه تنها در اياالت 
متحده كه در اقصي نقاط جهان متعجب كرد. 
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عكسروز

چهرهروز

توضيح هاي حميد هيراد درباره ابتاليش به سرطان 
حميد هيراد خواننده پاپ كه در چند روز گذشته خبر ابتاليش به بيماري سرطان در رسانه ها پيچيده بود، گفت: »شوخيه مگه« از 
جايي آمد كه هيچ ريايي در آن نبود و روي تخت بيمارستان آن را ساختم. آرزوي هر خواننده اي است كه اثرش به دل مردم بنشيند. 
وقتي ديدم مردم قطعه »شوخيه مگه« را دوست داشتند، خيلي احساساتي شدم و ساعت ها برايش اشك ريختم. در همان زمان به 
من گفتند كه سرطان خون دارم و فقط يك ماه ديگر زنده هستم. پس از آن و در مدتي حدود پنج يا شش ماه فهميدم كه چقدر زندگي 
فاني است.  او در پاسخ به اين سوال كه چرا همان موقع ماجراي بيماري ات را بيان نكردي؟ گفت: هرگز نخواستم مردم را ناراحت كنم 
و از بيماري ام سوءاستفاده كنم. خبر بيماري ام را دو سال است كه از مردم و طرفدارانم پنهان نگه داشتم تا مبادا خاطرشان آزرده شود.

بازارهنر

توليدات كانون پرورش فكري را آنالين ببينيد
كانون ه��ر روز صبح يك��ي از توليدات 
س��ينمايي ي��ا تئاترهاي��ش را با هدف 
س��رگرمي ك��ودكان و نوجوانان كه بعد 
از شيوع كرونا به اجبار در خانه قرنطينه 
هستند، در پرتال اينترنتي خود منتشر 
مي كند. به همين منظور فيلم »آلبوم« 
به كارگرداني غالمرض��ا حيدرنژاد در از 
ساعت ۹ صبح امروز به نمايش در مي آيد. 

فيلم »آلبوم« توليد سال ۱۳۸۳ امور سينمايي كانون 
پرورش فكري كودكان و نوجوانان است. در خالصه 
داستان اين فيلم آمده است: »امير داداشي دانش آموز 
۱۳ سال هاي است كه در شهرستان همدان زندگي 
مي كند. او با پوريا ايرواني پسر مهندس ايرواني كه از 
تهران به همدان منتقل شده اند همكالسي مي شود و 
تحت تأثير پوريا قرار گرفته و بر آن مي شود تا آلبومي 
از عكس هاي خود و خانواده اش را تهيه كند كه ….« 
پخش هر كدام از اين توليدات از س��اعت ۹ صبح آن 
روز ب��ه مدت ۲۴ س��اعت روي خروج��ي اين پرتال 
اينترنتي به نشاني omid.kpf.ir به صورت رايگان 
قابل دسترس است. در جريان برنامه پخش اينترنتي 
فيلم هاي كانون، پيش از اي��ن فيلم هاي »كالنتري 

غيرانتفاعي« به كارگرداني زنده ياد يداله 
صم��دي، »خمره«، »هام��ون و دريا« و 
»بچه هاي نف��ت « به كارگرداني ابراهيم 
فروزش، »ساز دهني« به كارگرداني امير 
نادري، »قله دنيا« به كارگرداني عزيزاهلل 
حميدنژاد و »سبز كوچك« به كارگرداني 
غالمرضا رمضاني بدين شكل به نمايش 
درآمدند. در اين روزها كه ش��اهد شيوع 
بيماري كرونا در كش��ور هستيم، با تالش داوطلبانه 
مربيان كانون محتواهاي��ي در حوزه هاي فرهنگي، 
هنري، ادبي و س��رگرمي توليد مي شود و در اختيار 
كودكان، نوجوانان و خانواده ها قرار مي گيرد. همچنين 
گزيده اي از انيميشن ها، فيلم ها، تئاترها و كتاب هاي 
كانون به صورت رايگان براي استفاده خانواده ها منتشر 
شده است. عالقه مندان مي توانند براي دسترسي به 
اين فيلم ها ب��ه پاي��گاه omid.kpf.ir مراجعه يا با 
هشتگ هاي »#در_دل_دارم_اميد، #كانون_اميد، 
#پيك_امي��د و #براي_حال_خ��وب« اين آثار و 
فيلم ها را در ش��بكه هاي اجتماعي دنبال كنند. اين 
طرح تا پايان تعطيلي مدارس به دليل ش��يوع كرونا 

ادامه خواهد يافت. 

تاريخنگاري

حركت ستارخان و باقرخان به سمت تهران
»ستارخان« و »باقرخان« س��رداران آذربايجان، تبريز را به قصد تهران ترك 
كردند. آنان در مسير حركت مورد تجليل مشروطه خواهان قرار گرفتند. عالمه 
قزويني مي گويد: »اگر روز ۱۷جمادي اآلخر ستارخان بيرق هاي سفيد را پايين 
نمي آورد، مش��روطه تا مدت نامعلوم رخت از ايران بيرون مي برد زيرا آن روز 
در تمام نقاط ايران جز تبريز، اس��تبداد حكمروا بود.« ستارخان و باقرخان دو 
چهره مردمي و آزادي خواه در تبريز بودند، اينان با ايس��تادگي و مقاومت در 
برابر نيروهاي دولتي و ايجاد ارتباط با آزاديخواهان در شهرهاي ديگر ايران و 
سرانجام با حمله به تهران و سقوط محمدعلي شاه، نهضت مشروطيت را احيا 
كردند. ستارخان و باقرخان دو مجاهد تربيت شده انجمن تبريز بودند كه »ابتدا 
به عضوي��ت در انجمن حقيقت كه يكي از مراكز مش��روطه خواهان تبريز بود 
درآمدند  سپس به انجمن ايالتي تبريز رفتند و آمادگي خود را براي خدمت به 
مش��روطه اعالم كردند.« رحيم خان كه يكي از خان هاي منطقه و از هواداران 
محمدعلي شاه بود با ستارخان درگير شد و وي، رحيم خان را شكست داد. پس 
از آن محمدعلي شاه، شجاع الدوله )صمدخان( را مامور جنگ با مليون تبريز 
كرد و وي با سپاه و تجهيزات به طرف تبريز حركت كرد »برخي از اعضاي آن 
)انجمن( از ترس جان و دارايي خود به كنسولگري هاي فرانسه و روسيه پناهنده 
شدند اما ستارخان مانند كوه در برابر نيروهاي دولتي مقاومت كرد.« ستارخان 
با ش��جاعت همه بيرق هاي سفيد كه در برخي از محالت تبريز زده شده بود- 
كه اين عالمت در امان بودن مال و جان به ش��مار مي رفت- را سرنگون كرد و 
اين حركت هيجان و ش��ور را در مردم ايجاد كرد پس دست به مقاومت زدند 
و سرانجام نيروهاي دولتي را طي جنگ هايي بيرون كردند ازجمله جنگ ها؛ 
جنگ قرامك، جنگ الوار، جنگ خطيب و خيابان و جنگ حكم آباد بود كه طي 
آن سلماس، مرند و خوي به تصرف نيروهاي مجاهدين درآمد. انجمن تبريز با 

مليون و آزاديخواهان ساير شهرستان ها ارتباط برقرار مي كرد و از آنان خواستار 
شورش و مبارزه مي شد كه طي آن در شهرهاي رشت، اصفهان، خراسان، شيراز 
و استرآباد قيام و شورش بر پا شد و اصفهان به تصرف نيروهاي مجاهدين درآمد. 
از مهم ترين اين قيام ها كه سرنوشت ساز بود؛ قيام كميته ستار در رشت بود كه 
شهر را متصرف ش��دند. براي تصرف قزوين حمله كردند و موفق هم شدند. با 
فتح قزوين كه از هر حيث داراي اهميت بود، نفس محمدعلي شاه عماًل قطع 
ش��د.»در تاريخ ۱6يا ۱۷ربيع الثاني و دست خط تلگرافي از طرف محمدعلي 
شاه مبني بر اعطاي مشروطيت و اعالن انتخابات و افتتاح مجلس شوراي ملي 

بر كليه اياالت و واليات ايران صدور يافت.« 

جايزه عكاسان ايراني از جشنواره هاي بين المللي هلند 
Circuit به يك مجموعه جش��نواره 
گفته مي ش��ود كه از چند نمايش��گاه 
مختلف با داورهاي مختلف تش��كيل 
شده اما حق ثبت نام و برگزاركننده آنها 
يكسان است. با يك بار ارسال عكس به 
يك Circuit عكس ها چند بار داوري 
شده و در نمايشگاه هاي مختلف نمايش 
داده مي شوند. اما تنها يك كاتالوگ توليد 

مي ش��ود. اين مجموعه جش��نواره از سه جشنواره 
 delft  تشكيل ش��ده بود. در يازدهمين جشنواره
عكس هاي »به سوي آينده« و »در معبد« از ابراهيم 
بهرامي به ترتيب موفق به دريافت جوايز مدال طالي 
PSA و روبان افتخار Fotobond شدند. در سومين 
جشنواره Epe  عكس »در معبد« از ابراهيم بهرامي 

موفق به دريافت روبان افتخار ISF شد.
 Challenge در نهمين جشنواره سالن
Rijen  عكس »تشريفات« از ابراهيم 
بهرامي روبان افتخ��ار GPU و عكس 
»پرش« از سيدرضا جوادي روبان افتخار 
 Rainbow Challenge Rijen
را درياف��ت كردند. در اين جش��نواره 
كه زيرنظر فدراسيون بين المللي هنر 
عكاسي )فياپ( و PSA برگزار شد، آثاري از عكاسان 
عضو كلوپ فوكوس )نمايندگي فياپ در ايران( در 
بخش هاي مختلف جشنواره شامل سيد رضا جوادي، 
ابراهيم بهرامي، سيد احس��ان مرتضوي، اميدرضا 
پورنبي، عرفان ربيعي دس��تجردي و محمدجواد 

ياوري نعمان پذيرفته شدند.

میراثنامه

تهران را در خانه ببينيم
مدير کل ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی استان تهران گفت: طرح 
گردش��گری مجازی »تهران را در خانه ببينيم« از دوم تا س��يزدهم فروردين 
ماه برای معرفی جاذبه های فرهنگی و تاريخی اس��تان تهران اجرا می ش��ود. 
پرهام جانفش��ان درباره اين طرح توضيح داد: جاذبه های گردشگری تهران با 
مشارکت و همکاری گروه تهران و شهروندی شبکه پنج سيما و ستاد گردشگری 
شهرداری تهران، بر بستر فضای مجازی در دسترس عموم خواهد گرفت و هر 
روز جاذبه های تاريخی، فرهنگی و طبيعی يک شهرس��تان اس��تان تهران به 
صورت کامل معرفی می شود و برای افزايش جذابيت برنامه در پايان همان روز، 
از جاذبه های معرفی شده مسابقه برای عالقه مندان برگزار خواهد شد. او ادامه 
داد: برنامه های تهرانگردی که برای شهروندان در تعطيالت نوروز پيش بينی 
شده بود، بعد از اعالم شرايط عادی از سوی ستاد ملی مبارزه با ويروس کرونا با 
همان کيفيت برگزار خواهد ش��د. عالقه مندان می توانند از روز دوم فروردين 
ماه س��ال ۱۳۹۹ با مراجعه به سايت اداره کل ميراث فرهنگی استان تهران به 
نشانی http://tehran.mcth.ir/ در طرح گردشگری مجازی شرکت کنند. 
تهران از جمله استان هايی است که بيشترين آمار مبتاليان به ويروس کرونا را 
تا کنون داشته است. استاندار تهران اعالم کرده که اين استان شرايط ميزبانی 
در تعطيالت نوروز را ندارد. همچنين موزه ها و اماکن توريستی و تاريخی تهران 
پيرو مصوبه ستاد ملی مديريت کرونا، تعطيل شده اند.  همچنين شهر قزوين 
نيز که هر س��اله به ويژه در چند سال اخير، ميزبان تعداد زيادی از گردشگران 
بود، امسال به دليل گسترش ويروس کرونا از پذيرايی ميهمانان معذور است. 
به همين منظور ش��هرداری قزوين از مردم شهرهای ديگر خواسته با توجه به 
مشکالتی که کش��ور درگير آن شده، به منظور جلوگيری از گسترش ويروس 
کرونا، از سفر به شهر قزوين خودداری کنند. در اطالعيه شهرداری قزوين آمده 
است: مردم قزوين مردمانی ميهمان نوازند و اميد داشتيم که نوروز امسال نيز 

هموطنانمان از اقصی نقاط کش��ور را در ش��هرمان ببينيم، اما امسال ميهمان 
ناخوانده ای که ش��هر قزوين را نيز درگير خود کرده، ما را از پذيرايی ميهمانان 
معذور کرده است. از همه هموطنان عزيز می خواهيم از انتخاب قزوين به عنوان 
مقصد گردشگری خودداری کنند. اميدواريم به زودی بتوانيم ميزبان شايسته 
ای برای شما عزيزان در ش��هری به قدمت تاريخ باشيم. شهرداری قزوين اين 
وعده را به مردم می دهد که به محض برگشتن اوضاع به حالت عادی، نخستين 
جشن ملی را با حضور اقوام ايرانی در قزوين که زمانی پايتخت فرهنگ و تمدن 
ايران بوده برگزار کند. همچنين پس از شکس��ت کرونا که اميدواريم به زودی 
رخ دهد، برای گردشگران ش��هرهای مختلف کشور تسهيالت و تخفيف های 
ويژه برای بازديد از بناهای تاريخی و گردش��ی تحت نظارت شهرداری در نظر 

گرفته خواهد شد.

ايستگاه

جايزه تمشك طاليي
 براي بدترين هاي سال 

در حال��ي كه مراس��م 
معرفي و اه��داي جوايز 
برندگان تمشك طاليي 
۲۰۲۰ به دليل ويروس 
كرونا شنبه شب برگزار 
نش��د، اكنون اس��امي 
برندگان اين جايزه اعالم 
شد. ددالين درباره اين 

خبر نوشت: به جاي اعالم اسامي در برنامه اي كه 
قرار بود به صورت مستقيم پخش شود، شب پيش 
چهلمين دوره تمشك طاليي در يك كنفرانس 
مطبوعاتي برندگانش را معرفي كرد. همانطور كه 
انتظار مي رفت فيلم موزيكال »گربه ها« جوايز اين 
دوره را جارو ك��رد و جوايز بدترين فيلم، بدترين 
بازيگر مكمل مرد و زن براي جيمز كوردن و ريبل 
ويلسون، بدترين گروه بازيگران، بدترين فيلمنامه و 
بدترين كارگردان را براي تام هوپر به اين فيلم تعلق 
گرفت. »رمبو: آخرين خون« هم دو جايزه برد كه 
شامل بدترين بازسازي يا فيلم ادامه و بي توجهي 
بي پروا به زندگي انسان ها و اموال عمومي بود. جان 
تراولتا هم بي نصيب نماند و جايزه بدترين بازيگر 
مرد سال دو فيلم »رنگ تجاري« و »متعصب« را 
دريافت كرد. هيالري داف نيز جايزه بدترين بازيگر 
زن را براي »تسخير شارون تيت« برد. ادي مورفي 
هم كه هميش��ه از چهره هاي منتخب تمش��ك 
طاليي است جايزه را در بخش بدترين نجات دهنده 

براي »دولمايت اسم من است« دريافت كرد.

تست كروناي ادريس البا 
مثبت شد

ادريس البا بازيگر مشهور 
بريتانيايي اعالم كرد مبتال 
به وي��روس كرونا ش��ده 
است. انترتينمنت ويكلي، 
ادريس البا بازيگر ۴۷ ساله 
بريتانيايي در ويديويي كه 
در توييتر منتشر كرد اعالم 
كرد تست ويروس كروناي 

او مثبت بوده است. اين بازيگر گفت كه تا اينجا هيچ 
عالئمي نداشته اما بعد از اينكه متوجه شده با كسي 
ارتباط داش��ته كه مبتال به كوويد -۱۹ بوده تست 
داده و حاال جواب تست او مثبت شده است. او كه در 
ويديو كنار همسر خود قرار داشت، عنوان كرد: جمعه 
گذشته متوجه شدم كه تست آن فرد مثبت بوده، به 
سرعت خودم را قرنطينه كردم و تست دادم و امروز 
نتيجه را گرفتم. البا اعالم كرد كه حالش خوب است و 
با همسرش سابرينا كه هنوز تست نداده در خانه مانده 
است. ستاره س��ريال »لوتر« از هوادارانش خواست 
بسيار محتاط باشند و از خودشان و ديگران در مقابله 
با اين بيماري واگيردار دستگاه تنفسي مراقبت كنند. 
وي در ادامه بيان كرد: ماجرا جدي است. حاال وقت 
اين است كه واقعادرباره فاصله اجتماعي فكر كنيد و 
دست هاي تان را بشوييد. فراتر از آن، افرادي هستند 
كه عالئمي ندارند و مي توانند به راحتي اين بيماري را 
پخش كنند. بنابراين االن واقعاً وقت آگاه بودن نسبت 
به شستن دست ها و حفظ كردن فاصله هاست. اگر 
حس مي كنيد مريض هستيد و حس مي كنيد بايد 
تست شويد يا در معرض ويروس قرار گرفته ايد، كاري 
درباره اش انجام بدهيد. واقعًا مهم اس��ت. ما در حال 
حاضر در دنيايي گسسته زندگي مي كنيم و همه مان 
اين مساله را حس مي كنيم. اما حاال زمان وحدت و 
فكر كردن به ديگران است«. اخيرا تام هنكس و ريتا 
ويلسون تبديل به نخستين بازيگراني شدند كه اعالم 
كردند تست كروناي شان مثبت اعالم شده است. اوايل 
امروز هم اولگا كوريلنكو بازيگر فيلم »جيمز باند ذره اي 
آرامش« اعالم كرد به اين ويروس مبتال ش��ده و در 

قرنطينه خانگي به سر مي برد.

بيرانوند نامزد بهترين دروازه بان پنالتي گير آسيا

زمان مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا مشخص شد

توئيتر لي��گ قهرمانان آس��يا از عليرضا 
بيرانوند به عنوان يكي از چهار دروازه بان 
پنالتي گير آس��يا نام برد. صفحه توييتر 
ليگ قهرمانان آسيا در حالي كه اين رقابت ها با تعطيلي 
روبرو ش��ده اس��ت اقدام به نظرخواهي از كاربران خود 
درباره بازيكنان شناخته ش��ده در اين قاره كرده است. 
جديدترين بحث در اين صفحه مربوط به پنالتي گيرترين 
دروازه بان در آسياست كه عليرضا بيرانوند دروازه بان تيم 
ملي فوتبال ايران و پرسپوليس به عنوان يكي از گزينه ها 
معرفي شده است. كاربران مي توانند پنالتي گيرترين 
دروازه بان آسيا را در اين بخش انتخاب كنند. آنته كويچ 
)گلرولينگتون فونيكس استراليا(، محمد فرزال )جوهور 
دارالتعظيم مالزي( و س��ان تائه )كاشيما آنتلرز( ساير 
نامزدهاي اين بخش هستند. هرچند عليرضا بيرانوند در 
ليگ قهرمانان آسيا پنالتي تاكنون سيو نكرده است ولي 
بارها در تيم ملي ايران و رقابت هاي باشگاهي در ايران 

موفق به اين كار شده است. 

روزنامه عربس��تاني مدعي ش��د كه كنفدراسيون 
فوتبال آس��يا قصد دارد ادامه مرحله گروهي ليگ 
قهرمانان آس��يا را در ماه آگوس��ت و به صورت تك 
بازي برگزار كند.  به گزارش الرياضيه، شيوع ويروس 
كرونا در آسيا باعث شد تا همه رقابت هاي فوتبالي 
تعطيل ش��ود. مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا 
تا هفته دوم برگزار ش��د و بازي ها از هفته س��وم به 
تاخير افتادند. روزنامه الرياضيه عربستان به نقل از 
منابع رسمي در كنفدراسيون فوتبال آسيا مدعي 
ش��د كه AFC به دنبال آن اس��ت كه ادامه مرحله 
گروهي در ماه آگوست و به صورت تك بازي در يك 
كشور برگزار ش��ود. اما خبر ديگر از دنياي فوتبال 
اينكه هيات مديره پرسپوليس مصوب كرد كه اين 
 باشگاه از سرمربي سابق كروات خود به خاطر فسخ 
يك طرفه قرارداد به فيفا ش��كايت كند. در آخرين 
جلسه هيات مديره باشگاه پرسپوليس كه منجر به 
بركناري مدير روابط  عمومي باش��گاه شد، اعضاي 
هيات مديره بر س��ر موضوع محكوميت در پرونده 
برانكو بحث و تبادل نظر كردند. در اين جلسه اعضا 
از محمد حسن انصاري فرد پرسيدند كه چرا باشگاه 

تا به حال از برانكو به خاطر فسخ يك طرفه قرارداد 
شكايت نكرده است؟ در همين حال اعضا در نهايت 
مصوب كردند كه باشگاه پرسپوليس سريعا اليحه اي 
تنظيم و به كميته تعيين وضعيت بازيكنان ارسال 
و رسما از برانكو ايوانكوويچ به خاطر فسخ يك طرفه 
قراردادش ش��كايت كند. برانكو ايوانكوويچ پس از 
چهار س��ال حضور در پرس��پوليس، با وجود اينكه 
يك فصل ديگر با اين باشگاه قرارداد داشت به خاطر 
پرداخت نشدن مطالباتش از پرسپوليس جدا شد و 
در ادامه با شكايت به فيفا پرسپوليس را محكوم به 
پرداخت يك ميليون و ۵۵ هزار يورو كرد. خبر ديگر 

اينكه ستاره ايراني زنيت با هت تريك برابر اورال در 
تيم منتخب هفته ليگ روسيه قرار گرفت. به گزارش 
اكس��پرس، در ادامه ديدارهاي هفته بيست و دوم 
ليگ روس��يه زنيت مدافع عنوان قهرماني به ديدار 
اورال تي��م دهم جدول رده بن��دي رفت و با نتيجه 
پرگل ۷ بر يك توانس��ت به برتري برسد و يك گام 
ديگر به قهرماني زودهنگام نزديك تر شود. سردار 
آزم��ون مهاجم تيم فوتبال اي��ران هت تريك كرد. 
آزمون با هت تريك در اين ديدار توانس��ت ش��مار 
گل هايش را در ليگ روس��يه به عدد ۵۲ برس��اند. 
اين عملكرد خوب بازيكن ايراني باعث ش��د تا او با 
شايس��تگي در تيم منتخب هفته ليگ روسيه قرار 
گيرد. در واقع او در كنار زوجش آرتم زيوبا كه روي 
هم پنج گل برابر اورال به ثمر رساندند به عنوان دو 
مهاجم برتر اين هفته انتخاب شدند. مهاجم ايراني 
همچنين بعد از پاي��ان اين ديدار به عنوان بهترين 
بازيكن زمين شناخته ش��د. آزمون كه فصل قبل 
در رده دوم جدول گلزنان ليگ روس��يه قرار گرفت 
همچنين با هت تريك در بازي برابر اورال ۱۰ گله شد 
و در رده دوم جدول گلزنان ليگ روسيه قرار گرفت.

ورزشي

چهار فيلم اكران سال 98 روي آنتن نوروزي تلويزيون 
چهار فيلم اكران امس��ال در اي��ام نوروز از 
شبكه هاي يك، دو و سه سيما روي آنتن 
مي روند. تلويزيون امس��ال چهار فيلم از 
فيلم هاي اكران س��ال ۹۸ شامل دو فيلم 
پرفروش و پرمخاطب »شبي كه ماه كامل 
ش��د« نرگس آبيار و »سرخ پوست« نيما 
جاويدي را ب��راي پخش در اي��ام نوروز از 
شبكه هاي يك، دو و سه سيما در نظر گرفته 

است، همين طور »غالمرضا تختي« به كارگرداني بهرام 
توكلي كه با وجود استقبال نس��بتًا خوب منتقدان در 
گيشه  شكست خورد. فيلم كودكانه »پيشوني سفيد ۳« 
ساخته سيد جواد هاشمي، ديگر فيلم اكران امسال است 
كه تلويزيون براي پخش در ايام نوروز در نظر گرفته است. 
»شبي كه ماه كامل شد« به كارگرداني نرگس آبيار كه 
در ايام نوروز از شبكه اول سيما روي آنتن مي رود،در سي 

و هفتمين جشنواره فيلم فجر در ۱۳ رشته 
نامزد دريافت سيمرغ بلورين شد و درنهايت 
شش سيمرغ را در بخش هاي بهترين فيلم، 
بهترين كارگرداني، بهترين بازيگر نقش اول 
مرد )شكيبا(، بهترين بازيگر نقش اول زن 
)شاكردوست(، بهترين بازيگر نقش مكمل 
زن )صدرعرفايي( و بهترين چهره پردازي از 
آن خود كرد. »سرخ پوست« هم كه ساخته 
نيما جاويدي در تعطيالت نوروز از شبكه سه سيما پخش 
مي شود، در سي و هفتمين جشنواره فيلم فجر توانست 
سيمرغ بلورين ويژه هيات داوران را به خود اختصاص 
دهد. اين فيلم در بيست و يكمين جشن سينماي ايران 
نيز ۹ نامزدي كسب كرد و برنده چهار تنديس بهترين 
فيلم، بهترين بازيگر نقش اول مرد )نويد محمدزاده(، 
بهترين فيلمبرداري و بهترين جلوه هاي ويژه بصري شد.

نمايشگاه عكس كاوه كياني در پاريس
نمايش��گاه عكس كاوه كياني با عنوان 
»بانو« ۲۰ مارس )اول فروردين ۱۳۹۹( 
در شهر پاريس افتتاح مي شود. نمايشگاه 
بانو مجموعه اي از ۱6 عكس است كه با 
رويكرد فرهنگي حجاب و حريم امني 
كه اين تفك��ر در جامعه ايجاد مي كند، 
عكاسي شده است. اين آثار كه به شيوه 
عكاسي استيج خلق شده اند، رويكردي 

متفاوت به حجاب را در معرض ديد مخاطبان جهاني 
هنر قرار مي دهد. كاوه كياني كه فعاليت هنري خود 

را با هنر گرافي��ك آغاز كرده، تجربيات 
متفاوتي نيز در عرصه موس��يقي دارد. 
او در س��ال هاي اخير به شكل حرفه اي 
به هنر عكاس��ي مي پردازد و مجموعه 
عكس ه��اي بانو حاصل اي��ن نگرش و 
رويكرد است. نمايشگاه بانو ۲۰ مارس 
)اول فروردين ۱۳۹۹( در مركز فرهنگي 
ايران در پاريس افتتاح مي شود و تا ۲6 
مارس )6 فروردين ۱۳۹۹( ميزبان عالقه مندان به 

هنر در پايتخت كشور فرانسه است.
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