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شهرداري تهران اعالم كرد به منظور كاهش صدمات 
ناشللي از بيماري كرونا و تأمين آسللايش و سللالمت 
شهروندان، تمامي فعاليت ها و عمليات ساختماني شهر 
تهران در پروژه هاي دولتي و خصوصي از ۲۴ اسللفند 
تا ۱۵ فروردين ۹۹ متوقف شللده است. به گزارش روز 
شنبه روابط عمومي معاونت شهرسللازي و معماري 
شللهرداري تهران، »عبدالرضا گلپايگانللي« با اعالم 
اين خبر افزود: با ابالغ معاون شهرسللازي و معماري 
به مناطق ۲۲ گانه شللهر تهران، محدوديت عمليات 
ساختماني آغاز و مقرر شده اسللت از ۲۴ اسفند ۹۸ تا 

۱۵ فروردين ۹۹ هيچ گونه عملياتي انجام نشود.
وي افزود: هدف از اين موضوع حذف هرگونه مزاحمت 
ناشي از فعاليت ساختماني براي شهرونداني است كه 
مجبورند امسللال را در منزل سپري كنند. گلپايگاني 
تصريح كرد: البته با توقف فعاليت ساختماني، سالمت 
هر چه بيشللتر كارگران و كارفرمايان نيز تأمين شده 
اسللت و با كاهش ماموريت همكاران ما در دسللتگاه 
نظارت، سللالمتي اين عزيللزان هم كمتللر در خطر 
خواهد بود. معاون شهرسللازي و معماري شهرداري 
تهران با بيان اينكه امسللال نيز تمهيدات استقبال از 
بهار را اجرا مي كنيم، گفت: همچنان كه اسللتقبال از 
نوروز بر اسللاس سللنت ايراني با تمهيداتي در منازل 
همراه است، شللهر نيز به مثابه خانه بزرگ تر مردم به 
يك سللري بازپيرايي هايي و تمهيداتي نياز دارد. وي 
افزود: با توجه به خطر شيوع بيماري كرونا در كشور و 
تأكيدات انجام شده جهت حضور شهروندان در منزل 
و همچنين كاهش تردد در سطح شللهر، برنامه هاي 
استقبال از بهار امسللال با تغييراتي همراه بوده است؛ 
به طوري كه سعي شللده تأمين آسللايش شهروندان 
به طور ويللژه اي مدنظللر قرارگرفته و بللا توقف همه 

فعاليت ها و عمليات ساختماني، سللالمت كارگران، 
كارفرمايان و همكاران ما در دسللتگاه نظارت موضوع 
محوري معاونت شهرسللازي و معماري بوده اسللت.  
معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران با اشاره 
به بخشللنامه »طرح اسللتقبال از نوروز ۹۹« از سوي 
شللهرداري تصريح كللرد: در اين بخشللنامه تدابير و 
محدوديت هايي براي ساخت وسازها در كليه پروژه ها 
اعم از دولتي و خصوصي به  منظور آمادگي شهر براي 
استقبال از نوروز انديشيده شده اسللت، با اين تفاوت 
كه با توجه به خطر شلليوع كرونا برخالف سللال هاي 
گذشللته كه محدوديت فعاليت هاي ساختماني تا ۵ 
فروردين اعمال مي شد، امسللال اين محدوديت ها تا 
۱۵ فروردين اعمال خواهد شد.  معاون شهردار تهران 
درباره مفاد اين بخشنامه گفت: در موضوع بازپيرايي 
عمومي دستورالعملي صادرشده است كه بر مبناي آن 
حصارهاي كارگاهي بايد حتمًا مرتب سازي شود. وي 
افزود: اين حصارها به خاطر باد و بارندگي در زمستان 
نياز به بازپيرايي، مرتب سازي و رنگ آميزي دارند و اگر 
حصاري از كاركرد خود خارج شللده است، بايد اصالح 
شود.  گلپايگاني بابيان اينكه بر اساس اين دستورالعمل 
پوشش يا لفاف يا نماي موقت نيز به دليل فرسودگي 
ناشللي از باد و باران بايد اصالح و مرتب شللوند، گفت: 
محيط اطراف كارگاه ها بايد از مصالح پاك سازي شوند 
و اطراف آنها در حد مقدور با نصب گلدان و استفاده از 
فضاي سبز شامل زيباسازي اوليه اي شوند؛ البته اين 
اقدامات بدون ايجاد هيچ سد معبر يا مزاحمتي براي 
عابران خواهد بود. وي همچنين گفت: تأكيد كرديم 
شناسنامه ها، گواهي هاي ايمني سالمت دستگاه ها و 
اپراتورها در خصوص كليه تاور كرين ها يك دور مجدد 

بازبيني شوند.  

 فعاليت هاي ساختماني در تهران
مجيد اعزازي|  تا ۱۵ فروردين تعطيل شد

دبير گروه راه و شهرسازي|
بسيار شنيده ايم كه »انسان دو معلم دارد: آموزگار و روزگار! 
هرچه با شلليريني از اولي نياموزي، دومي بلله تلخي به تو 
مي آموزد. اولي به قيمت جانش و دومي به قيمت جانت...«! 
سللال ۹۸ اگر چه براي مردم ايران سال بسيار ناگواري بود، 
اما درس هاي بسللياري هم براي مردم و هم براي نهادهاي 
سياستگذار و مسوول داشللت. درس هايي كه اگرچه بعضا 
تكراري بودند و هسللتند اما اين بار روزگار لباس آموزگار به 
تن كرده است. ۹۸، سالي پر از بحران طبيعي و غيرطبيعي 
بود و همچنان هست. سللالي كه در آن شاهد وداع ناگهاني 
جمعي از هموطنانمان در حوادث مختلف بوديم. امسال با 
سيل هاي ويرانگر در چند استان، ده ها شهر و صدها روستا 
شروع شللد و نوروز به عزا بدل شللد. در ماه هاي بعدي هم 
اين روند نفس گير در حللوادث ديگر از جمله غائله بنزين و 
اعتراضات آبان ماه، ساقط شدن هواپيماي اوكرايني، سيل 
ويرانگر در سيستان و بلوچستان، زلزله در آذربايجان و حاال 
»كروناي ورژن كوويللد ۱۹« ادامه يافتلله و مي يابد. گويي 
۹۸ عزم خود را جزم كرد تا مصداق »سللالي كه نكو است از 
بهارش پيدا است« باشد و سللند اين ضرب المثل را به نام 
خود بزند. بخيل نيستيم و اميدواريم سند اين ضرب المثل 
به نام ۹۸ بخورد و تمام شللود اين همه مصيبت و سال هاي 
بهتري را در آينده شاهد باشلليم و زندگي كنيم. اما صرفا با 
آرزو كللردن و اميدوار بودن اوضاع به سللامان نمي شللود و 
نيازمند بر قراري نظم در امللور، برنامه ريزي،  آينده نگري و 
اتكا به علم در رتق و فتق امور هسللتيم. تا قبل از سال ۹۸، 
اقتصاددانان همواره از چالش هاي پيش روي اقتصاد ايران 
سللخن مي گفتند و مواردي همچون چالش آب و محيط 
زيست، چالش كسللري صندوق هاي بازنشستگي، چالش 
كسري بودجه ساالنه، چالش بيكاري، چالش رشد اقتصاد، 
چالش يارانه هاي پيدا و پنهان و... سخن به ميان مي آوردند. 
برخي از اين چالش ها از جمله بحران محيط زيست و چالش 
يارانه ها در سال ۹۸ نمود بيشتري يافتند. سيل هاي بهاري 
و زمستاني سال جاري نشان داد كه دستكاري هاي صورت 
گرفته در محيط زيست كشور طي سال هاي گذشته، تاب 
آوري محيط زيست را كمتر از هميشه كرده است. نمونه بارز 

اين دستكاري در حادثه سيل دروازه قرآن شيراز بروز يافت. 
جايي كه مشخص شد مسلليل كناري اين دروازه تاريخي 
طي سال هاي گذشته دستكاري شده بوده و تاب آوري خود 
را از دست داده است. چالش يارانه ها هم در آبان ماه امسال با 
تغيير قيمت بنزين به 3000 تومان بروز يافت. مساله اي كه 
نشان داد،  اصالح قيمت بنزين در زمان درستي اجرا نشد و 
به تمام انتقادها مبني بر فرصت سوزي هاي انجام شده براي 
هدفمند شدن واقعي يارانه ها طي يك دهه گذشته صحه 
گذاشت. پيامدهاي مسللاله كرونا از زماني كه اين ويروس 
در چين شيوع يافت، نيز كامال روشن بود و انتظار مي رفت، 
نهادهاي مسللوول ضمن آينده نگري براي افزايش توليد و 
ذخيره اقالم بهداشتي، از ورود افراد مبتال به كرونا به كشور 
جلوگيري كنند يا اولين شللهري را كه در آن چند مبتال به 
كوويد ۱۹ مشاهده شد، قرنطينه كنند، اما متاسفانه هيچ يك 
از اين آينده نگري هاي كم هزينه و موثر انتخاب نشد و حاال 
ستاد كرونا به اتخاذ تدابير حداقلي براي كنترل شيوع اين 
ويروس در ۱۱ استان كشور بسللنده كرده است. مساله اي 
كه به نظر مي رسللد، فرصت تعطيالت دو هفتلله اي نوروز 
براي قرنطينه كامل شللهرهاي داراي وضعيت قرمز و زرد 
را نيز از بين خواهد برد. متاسللفانه مسووالن به تجربه هاي 
موثر كشورها در همين روزها و هفته ها نيز بي توجه هستند 
يا آنها را بللدون ارايه دليل و مدرك متقن، قرون وسللطايي 
مي خوانند. در حالي كه همه جهان شللاهد بود كه كشللور 
چين با قرنطينه كللردن »ووهان« بعد از گذشللت حدود 
۲.۵ ماه توانست جلوي شلليوع ويروس كرونا را بگيرد و بر 
آن فايق  آيد. سلليل، زلزله، بيماري و اصالح سياست هاي 
اقتصادي و... ممكن است در همه كشورها به بحران تبديل 
شود و مشكالت متعددي را براي مردم و حاكميت ايجاد 
كند، اما آنچلله براي مللردم آزار دهنده اسللت، بي عملي، 
عدم برنامه ريزي و نداشللتن آمادگي الزم براي مواجهه با 
شرايط بحراني و موكول كردن تصميم هاي مهم به دقيقه 
نود اسللت. از اين رو، از مسللووالن انتظار مي رود، چرخه 
معيوب تصميم گيري و تصميم سازي در همه عرصه هاي 
اقتصادي،  سياسللي، فرهنگي و اجتماعي را اصالح كنند 
و رويكردهللاي علمللي و تجربه شللده را بلله  كار گيرند و 

فرصت هاي باقيمانده را با آزمايش و خطا به مسلخ نبرند.

درس هاي 98
سرمقاله

رييس جمهور در نامه اي به تعدادي از رهبران جهان 
با اشللاره به ضرورت تالش و مشاركت همگاني براي 
مقابله با شلليوع بيماري كرونا و بيان سياسللت ها و 
برنامه هاي جمهوري اسللالمي ايران در اين راستا، بر 
لزوم شكستن و رفع تحريم هاي ظالمانه امريكا عليه 
ملت ها با توجه به شللرايط كنوني جهانللي و تدوين 
پروتكل هاي مشترك بهداشللتي ميان همسايگان 
تاكيد كرد و اظهار داشت: مديريت اين بحران عظيم 
و خطرناك توسللط هيچ كشللوري به تنهايي ميسر 
نيست چه رسد به اينكه آن كشللور در دسترسي به 
بازارهاي مالللي بين المللي و تأميللن كاالهاي مورد 
نياز خود با مشللكالت فراوان مواجه باشد. به گزارش 
پايگاه اطالع رساني دولت، حسن روحاني روز جمعه با 
ارسال نامه اي به سران تعدادي از كشورها با اشاره به 
شيوع ويروس كرونا و تبديل شدن آن به يك اپيدمي 
جهاني، گفت: اين ويروس مرز نمي شناسد و قربانيان 
خود را بدون مالحظات سياسللي، اعتقادي، قومي و 
نژادي انتخاب مي كند. رييس جمهور خاطرنشللان 
كرد: مقابله با اين ويروس مستلزم اقدامات هماهنگ 
و مشللترك منطقه اي و بين المللي از يكسو و اتخاذ 
تدابير سللخت، تأمين نيازمندي هاي اساسي مردم، 
حمايت مالي از اقشار آسلليب ديده از تعليق كسب و 
كارهاي اقتصللادي، هزينه هاي هنگفت بهداشللتي 
و درماني و... از سوي ديگر اسللت؛ اجراي اين تدابير 
مستلزم برخورداري از يك بنيه و توان قوي اقتصادي 
و تأمين ده ها ميلياردها دالر بودجه است. روحاني در 
اين نامه، به سران كشللورهاي مخاطب متذكر شده 
كه در اين شرايط، جمهوري اسالمي ايران- برخالف 
ساير كشللورهاي درگير- با موانع و محدوديت هاي 
جللدي مواجه اسللت كه ناشللي از تحمل دو سللال 
تحريم هاي گسللترده غيرقانوني، سياسللت فشللار 
حداكثري و كارشللكني هاي سيسللتماتيك دولت 
امريكا مي باشللد. رژيم اياالت متحده طي سال هاي 
اخير، بيللش از ۱00 اقللدام تحريمي عليلله ملت و 
دولت ايران اعمال كرده و در حدود ۱۲00 شللخص 
و موجوديللت ايراني را بلله فهرسللت هاي تحريمي 
خود افللزوده اسللت. رييس جمهللور كشللورمان با 
اشللاره به اينكه اين تحريم ها ظرف كمتر از دو سال 
گذشللته در حدود ۲00 ميليارد دالر به اقتصاد ايران 
خسارت مستقيم وارده آورده است، افزود: اكثر اتباع 
و شللركت هاي خارجي، حتي اتباع و شللركت هاي 
دولت هاي باقي مانده در برجام عماًل از اين تحريم ها 
پيللروي كرده اند،  حللال اينكه اقدامللات در مغايرت 
آشكار با اصول انسللاني، مقررات بين المللي از جمله 
برنامه جامللع اقدام مشللترك )برجللام( و قطعنامه 
۲۲3۱ شللوراي امنيت مي باشللند. روحاني با بيان 

اينكه دولت امريكا حتي در اوج ايللن بحران فراگير 
همچنان از فشللارهاي غيرقانوني و كارشكني براي 
مانع تراشي در برابر تالش هاي ايران دست برنداشته 
است، گفت: وزير خارجه آن كشور در كمال وقاحت 
از ساير كشورها خواسته اسللت تا ارسال كمك هاي 
بشردوستانه به ايران را منوط به تحقق خواسته هاي 
نامعقول و ضدبشللري امريكا نمايند. رييس جمهور 
با اشللاره به اينكه جمهوري اسللالمي ايران با كمال 
شللفافيت پس از شناسللايي اوليللن فللرد مبتال به 
ويروس آن را اعالم و مواجهه بللا آن را آغاز نمود و به 
اذعان نماينده سللازمان بهداشللت جهاني پيشرفت 
فوق العاده اي در مبارزه و مهار بيماري كرونا از سوي 
دولت ايران صورت گرفته اسللت، تاكيد كرده است 
مديريت اين بحران عظيم و خطرناك توسللط هيچ 
كشوري به تنهايي ميسر نيسللت چه رسد به اينكه 
آن كشور در دسترسللي به بازارهاي مالي بين المللي 
و تأمين كاالهاي مورد نياز خود با مشللكالت فراوان 
مواجه باشللد. روحاني ادامه داد: ترديدي نيست كه 
در شرايط يك اپيدمي خطرناك جهاني، تهران و قم 
با پاريس و لندن و نيويورك فاصله چنداني ندارند و 
هر سياسللتي كه موجب تضعيف ساختار اقتصادي، 
تضعيف نظام پزشللكي و محدوديت منابع مالي در 
مديريت بحران شود، تأثيرات مسللتقيم بر مبارزه با 

اپيدمي در ساير كشورها خواهد داشت. 
رييس جمهور با يادآوري اين مطلب كه شكست كرونا 
يك وظيفه »بين المللي« است، به سران مخاطب در 
اين نامه اظهار داشته كه از شما انتظار مي رود تدابيري 
بينديشلليد كه در اجراي تعهدات همه كشللورها در 
قالب قطعنامه ۲۲3۱ شللوراي امنيت سللازمان ملل 
متحد و وظايف عام انسللاني، تحريم هاي غيرقانوني 
اياالت متحده عليه مردم ايران بالاثر شده و با تروريسم 
اقتصادي امريكا كه امروز چهره زشللت و غيرانساني 
خود را بيش از هر زمان نشان داده است، مقابله گردد. 
روحاني تاكيد كرد: زمان آن است كه جامعه بين الملل 
در برابر قلدري هاي ضدقانوني و ضدانسللاني امريكا 
ايسللتادگي نمايد و اجازه ندهد تحريم هاي ظالمانه 
امريكا عليه ايران رويارويي با ايللن ويروس مهلك را 
تحت تأثير قرار دهد. رييس جمهور خاطرنشان كرد: 
تحريم هاي امريكا عليه ايران- و تللن دادن به رعايت 
آنها توسط ساير كشورها- نه تنها غيرقانوني و خالف 
قطعنامه شللوراي امنيت اسللت،  بلكه غيراخالقي و 
غيرانساني هم هست و ابعاد غيرانساني آن امروز ديگر 
فقط شللامل مردم ايران نيسللت بلكه مردم منطقه و 
ساير كشورها را نيز دربر مي گيرد؛ اين نه يك مجازات 
دسللته جمعي مردم ايران، كه مجازات دسته جمعي 

عليه كِل بشريت است.

روحاني در نامه اي به تعدادي از سران كشورهاي جهان: 

مقابله با كرونا مستلزم اقدامات هماهنگ 
منطقه اي و بين المللي است

دولت گزارش

 همين صفحه  

سرمقاله

درس هاي 98
بسيار شللنيده ايم كه 
»انسان دو معلم دارد: 
روزگار!  و  آمللوزگار 
هرچه با شلليريني از 
اولي نياموزي، دومي به 
تلخي به تو مي آموزد. 
اولي به قيمت جانش 
و دومللي بلله قيمللت 
جانت...«! سللال ۹۸ اگر چه براي مللردم ايران 
سال بسيار ناگواري بود، اما درس هاي بسياري 
هم براي مردم و هم براي نهادهاي سياستگذار 
و مسوول داشللت. درس هايي كه اگرچه بعضا 
تكراري بودند و هستند اما اين بار روزگار لباس 
آموزگار به تن كرده است. ۹۸، سالي پر از بحران 
طبيعي و غيرطبيعي بود و همچنان هسللت. 
سالي كه در آن شللاهد وداع ناگهاني جمعي از 
هموطنانمان در حوادث مختلف بوديم. امسال 
با سيل هاي ويرانگر در چند استان، ده ها شهر و 

صدها روستا شروع شد و نوروز به عزا بدل شد. 

مجيد اعزازي

 صفحه 3  

كالن

 3  سناريوي بار مالي كرونا
 بر صندوق هاي بازنشستگي

گ�روه اقتص�اد كالن| مركللز پژوهش هاي 
مجلس شللوراي اسللالمي در تازه ترين گزارش 
خود به بررسللي سللناريوهاي بار مالي ناشي از 
شيوع ويروس كرونا بر صندوق هاي بازنشستگي 
كشور پرداخت. در اين گزارش برآورد شده كه با 
3 سناريو هزار نفر فوتي و ۱00 هزار بيكار، ۲ هزار 
نفر فوتي و ۱۵0 هزار بيللكار و ۴ هزار نفر فوتي و 
۲00 هزار بيكار چه هزينه هايي بر صندوق هاي 

بازنشستگي كشوري تحميل خواهد شد. 

پرونده

آزادراه تهران - شمال 
گزارش به مردم

عباس آخوندي|
بي گمان، آزادراه تهران-شمال پيچيده ترين پروژه 
مهندسي راه و ساختمان ايران است. دستِ كم من 
نمونه ديگر در اندازه و ميللزان پيچيدگي، معادِل 
آن سللراغ نللدارم. قطعه يكللم آن توسللط جناب 
رييس جمهور در تاريخ 6اسللفندماه۱3۹۸ رسمًا 
افتتاح شللد و يك مرحله از يك پللروژه مزمن كه 
سال ها به عنوان يك معّما در ذهن مردم درآمده بود 
به نتيجه رسلليد. افتتللاح اين پللروژه تحت تأثير 
نگراني عمومي ناشللي از ويروس كرونا قرار گرفت 
و ابعاد مختلف مهندسي، حمل ونقلي، اقتصادي، 
مالي، زيست محيطي و توسعه اي آن، آن چنان كه 
بايدوشايد براي مردم توضيح داده نشد. اين قلم نيز 
در اين يادداشت چنين قصدي ندارد و تنها تالش 
مي كند گزارشي از مساله هاي سللاختاري اين ابر 
پروژه و روندي كه تا اينجا طي كرده را تا جايي كه 

ممكن است به طوِر كوتاه گزارش كند.
8و9

 همين صفحه  

رنا
: اي

س
عك

»تعادل« در گفت وگو با صنوف مختلف بررسي مي كند

رييس كل بانك مركزي جزييات رشد اقتصادي 9 ماهه اول امسال را  اعالم كرد

سايه سنگين كرونا بر كسب وكارها

3‚1 درصد رشد اقتصادي غيرنفتي

جهان

امريكا در وضعيت 
اضطراري ملي

15 14

سخنگوي دولت اعالم كرد كه هرگونه شايعه درباره قرنطينه 
تهران يك دروغ بزرگ است. به گزارش ايسنا، علي ربيعي 
با اعالم ايللن مطلب افزود: هيللچ تغييري در سللاعات كار 
فروشللگاه ها، مغازه ها، نانوايي ها و ديگر مشللاغل ضروري 
صورت نخواهد گرفت. ساعات كار برخي مشاغل به تناسب 
نيازهاي مردم نيز ممكن است افزايش يابد. وي خاطرنشان 
كرد: برخي درصدند با ترويج شايعات، استرس و دغدغه هاي 
مردم را بيشتر كنند.همچنين روز گذشته استاندار تهران، 
هر گونه شايعه درباره قرنطينه پايتخت را يك »دروغ بزرگ« 
خواند و تاكيد كرد كه ساعت كار فروشگاه ها و ادارات تهران 
در روزهاي آينده هيچ تغييري نمي كند. بلله گزارش ايرنا، 

»انوشيروان محسني بندپي« عصر روز شنبه در مصاحبه اي 
افزود: نلله تنها هيچ تغييري در سللاعات كار فروشللگاه ها، 
مغازه ها، نانوايي ها و ديگر مشللاغل ضروري تهران صورت 
نمي گيرد بلكه زمللان فعاليت فروشللگاه هاي بزرگ نظير 
شهروند و رفاه افزايش نيز خواهد يافت. وي افزود: واحدهاي 
توليدكننده مواد ضدعفوني كننده، مواد شوينده، ماسك 
و دستكش نيز به صورت ۲۴ ساعته همچنان مشغول كار 
خواهند بود. استاندار تهران با بيان اينكه هدف شايعه سازان 
ايجاد دغدغه بيشتر در زندگي روزمره مردم است، تصريح 
كرد: كارخانجات و واحدهاي توليد مواد خوراكي مورد نياز 

مردم اين روزها با تمام توان مشغول فعاليت هستند. 

خبر

رييس كل بانك مركزي گفت: رشد اقتصادي غيرنفتي تكذيب شايعه قرنطينه تهران
كشللور در سلله فصل سللال ۹۸ به ۱.3 درصد رسيد. 
عبدالناصر همتي روز شللنبه با انتشللار يادداشتي در 
اينستاگرام نوشت: در اين ايام مبارزه نفش گير با ويروس 
كرونا و لحظاتللي كه همه ابعاد اجتماعللي، فرهنگي و 
اقتصادي زندگي مردم تحت الشعاع آن قرار گرفته است 
الزم مي دانم يك خبر خوب از عملكرد اقتصادي كشور 
در ۹ ماه سال ۹۸ را ارايه كنم. رييس كل بانك مركزي 
افزود: عملكرد اقتصادي نشللان مي دهد كشللورمان با 
وجود فشللار حداكثري و تحريم هللاي همه جانبه، در 
چارچوب استراتژي رونق توليد كه توسط رهبر معظم 
انقالب براي سال ۹۸ ترسيم شده بود توانسته است به 

نتايج خوبي برسللد. همتي اضافه كرد: گزارش آماري 
بانك مركزي حاكي از آن اسللت كه در فصل سوم سال 
۹۸ رشد اقتصادي غير نفتي 3.3 درصد و رشد اقتصادي 
با نفت در اين فصل ۱.۲ درصد بوده است. وي ادامه داد: 
بخش هاي كشللاورزي، صنعت و معللدن و خدمات به 
ترتيب با ۱.۲ و ۷.۸ درصد رشللد مثبت در فصل سوم، 
اين رشد را رقم زده اند. رييس كل بانك مركزي اظهار 
داشت: بنابراين در نتيجه عملكرد بخش هاي مختلف 
اقتصاد، رشد اقتصادي غيرنفتي كل ۹ ماه معادل ۱.3 
درصد شده اسللت. وي گفت: اميدواريم با غلبه هر 
چه سريع تر بر كرونا، شاهد تداوم رونق توليد و رشد 

مثبت اقتصاد باشيم. 

رشد اقتصادي غيرنفتي كشور در 9 ماه  امسال به 3‚۱ درصد رسيد

رشد
رييس كل بانك مركزي آخرين آمار رشد اقتصادي كشور را اعالم كرد



روي موج خبر

  امير حيدري فرمان�ده ميداني اقدامات 
درماني و پيشگيري ارتش شد؛ ارتش نيوز|

فرمان��ده كل ارتش طي حكمي امير س��رتيپ 
حيدري را ب��ه عنوان فرمان��ده ميداني اقدامات 
درماني و پيش��گيري ارتش منصوب كرد. متن 
كامل حكم بدين ش��رح است: »در جهت اجراي 
فرمان مقام معظم رهبري و سياست هاي ابالغي 
قرارگاه حضرت امام رضا )عليه السالم(، فرمانده 
ميداني اقدامات درماني و پيش��گيري ارتش به 
حضرتعالي محول مي گ��ردد. اميدوارم با اجراي 
دس��تورات ابالغي قرارگاه پدافند زيستي ارتش 
جمهوري اسالمي ايران با روحيه جهادي، مشمول 
دعاي خير حضرت امام خامنه اي )مدظله العالي( 
قرار گيريد و هدآيت اللهي و پشتيباني ويژه حضرت 
بقيه اهلل اعظم )عجل اهلل تعالي فرجه الش��ريف( 
ش��امل حال ش��ما ش��ود تا واس��طه پيروزي و 
برخورداري مّلت ب��زرگ ايران از نعمت امنيت و 
سالمت باشيد. الزم است هرچه سريع تر آمادگي 
اجراي طرح رزمايش دفاع بيولوژيك با اولويت قم و 
رشت را كسب و بنا به دستور اجرا نماييد. وال حول 

و ال قّوه ااّل باهلل العلي العظيم«

 احضار حافظ منافع امريكا به وزارت امور 
خارجه؛ دفتر سخنگويي وزارت خارجه |

سخنگوي وزارت خارجه از احضار سفير سوييس 
و حافظ منافع امريكا به وزارت امور خارجه خبر 
داد.موس��وي گفت: به دنبال اظهارات بي اساس 
رييس جمهور امريكا مبني بر مس��وول دانستن 
جمهوري اس��المي اي��ران در حمله ب��ه پايگاه 
نيرو هاي ائتالف در التاجي عراق، سفير سوييس 
در ته��ران به عن��وان حافظ مناف��ع امريكا، بعد 
از ظهر روز جمعه ۲۳ اس��فند ۱۳۹۸ از س��وي 
مديركل امريكا وزارت امور خارجه به محل اين 
وزارت فراخوانده ش��د و مراتب اعتراض ش��ديد 
كش��ورمان به اين اظه��ارات به وي ابالغ ش��د. 
س��خنگوي وزارت امور خارجه عن��وان كرد: در 
اين مالقات به حافظ منافع اياالت متحده گفته 
ش��د رييس جمهور امريكا به جاي متهم كردن 
ديگران بايد سياست هاي غلط امريكا در حضور 
غيرقانوني در عراق و كشتن فرماندهان و سربازان 
عراقي كه عامل اصلي نفرت مردم عراق از امريكا 
شده است را به عنوان واقعيت بپذيرد و تاكيد شد 
در واقع سياست هاي غلط امريكا در عراق باعث 
ايجاد تنش هاي كنوني است و مقامات امريكا و 
به خصوص آقاي ترام��پ نمي توانند با اظهارات 
بي پايه و اساس و خطرناك از زير بار اين مسووليت 

شانه خالي كنند.

 جهان بايد ب�راي بحران بزرگ قرن آماده 
شود؛ تعادل |

سفير ايران در فرانس��ه گفت: كرونا در دنيا تغيير 
ايجاد مي كن��د و جهان بايد ب��راي بحران بزرگ 
قرن آماده شود. بهرام قاس��مي در صفحه توييتر 
خود نوش��ت: »آلبر كامو كه »رمان طاعون« او با 
»كروناويروس« ديگر بار مطرح ش��د، در نامه اي 
خطاب به منتقد كتابش نوشته است كه بي شك 
»طاعون« در مقايس��ه با »بيگانه« گذار از عصيان 
فردي به مبارزه اجتماعي اس��ت. اگر از بيگانگان 
تا طاعون راهي در مس��ير تحول باشد اين تحول، 
همبستگي و مشاركت است.« سفير ايران در فرانسه 
در ادامه عنوان كرد: »اكنون نيز اگر قرار است كرونا 
ويروس تغييري در جهان ايجاد كند كه مي كند، 
همبستگي و مشاركت همگاني براي جهاني امن تر 
در برابر تهديدهايي است كه مرزي نمي شناسند. 

جهان بايد براي بحران بزرگ قرن آماده شود.«

 همراهي كليدي ملت و حاكميت در چند 
روز آينده در مواجهه با كرونا ؛ تعادل |

مش��اور رييس جمهوري ضمن اشاره به اهميت 
اس��تفاده از تمام ظرفيت هاي نظام براي مقابله 
با كرونا به تشكيل قرارگاه بهداشتي و درماني در 
ستاد كل نيروهاي مسلح و همكاري اين قرارگاه 
با ستاد ملي مقابله با كرونا، تصريح كرد: همراهي 
موثر ملت و حاكميت در چند روز آينده در روند 
مواجهه با كرونا بسيار كليدي است. حسام الدين 
آشنا مشاور رييس جمهوري در حساب كاربري 
خود در توئيتر نوشت:  »رييس جمهور ايران، دولت 
و قواي محترم قضايي��ه و مقننه و اينك تمامي 
نيروهاي مسلح پاي كار ايس��تاده اند و مردم هم 
به مسووالن بهداشتي خود اعتماد كامل دارند.

همراهي موثر ملت و حاكميت در چند روز آينده 
در روند مواجهه با كرونا بسيار كليدي است.خود را 

از وسوسه هاي خناسان مراقبت كنيم.«

 اعالم آماده باش چهارشنبه آخر سال به 
استانداران؛ باشگاه خبرنگاران |

س��خنگوي وزارت كش��ور از اع��الم آماده باش 
چهارش��نبه آخرسال به اس��تانداران خبر داد و 
گفت: اكيپ هاي عملياتي آتش نشاني و خدمات 
ايمني در مراكز تجمع مستقر شوند. سيد سلمان 
س��اماني در ابالغي��ه اي خطاب به اس��تانداران 
سراسر كشور، اعالم كرد: اس��تانداران با درنظر 
گرفتن محدوديت ها و مصوبات مدنظر س��تاد 
استاني مديريت بيماري كرونا، ضمن پيش بيني 
تمهيدات الزم براي فراهم سازي آسايش و رفاه 
شهروندان، برنامه ريزي و اقدام براي پيشگيري 
و كنترل حوادث مربوط به چهارشنبه آخر سال 
را انجام دهند. در اين ابالغيه آمده است: با توجه 
به در پيش بودن چهارش��نبه آخر سال دستور 
فرماييد با در نظر گرفتن محدوديت ها و مصوبات 
مدنظر س��تاد اس��تاني مديريت بيماري كرونا، 
ضمن پيش بيني تمهيدات الزم براي فراهم سازي 
آسايش و رفاه ش��هروندان، برنامه ريزي و اقدام 
براي پيشگيري و كنترل حوادث مربوط به شب 
چهارش��نبه آخر س��ال با محوريت سازمان ها و 
واحدهاي آتش نشاني و خدمات ايمني و همكاري 

همه متوليان امر صورت پذيرد.

ايران2

رييس جمهوري در جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا بيان كرد

پيشنهاد كنترل تردد در ۱۱ استان مفيد است
گروه ايران|

بعد از نامه مقام معظم رهبري خطاب به رييس ستاد 
كل نيروهاي مس��لح در خصوص تش��كيل قرارگاه 
ويژه و به كارگيري تمام ظرفيت هاي قواي انتظامي 
كش��ور در مس��ير مقابله با كرونا و به جريان افتادن 
برنامه ريزي هاي كارشناسي شده براي عبور از چالش 
پيش رو، رييس جمهوري از رهبر معظم انقالب براي 
صدور فرمان فعال شدن قرارگاه بهداشتي و درماني 
نيروهاي مس��لح قدردان��ي كرد و گفت: ب��ا فرمان 
مقام معظم رهبري براي فعال ش��دن قرارگاه ستاد 
مشترك، همه امكانات نيروهاي مسلح بهتر، دقيق تر 

و كامل تر در خدمت مردم خواهد بود.
 روحاني همچنين با اش��اره به پيش��نهاداتي كه در 
اس��تان هاي مختل��ف در خصوص كنت��رل تردد در 
۱۱استان درگير با اين بيماري مطرح مي شود، گفت 
كه اين پيش��نهادات مفيد است و بعد از بررسي هاي 
الزم مي تواند در دستور كار قرار بگيرد. به گزارش پاد، 
روحاني ديروز در جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا كه 
به ص��ورت ويدئو كنفرانس با حض��ور برخي اعضاي 
كابينه برگزار شد پس از دريافت گزارش اعضاي ستاد 
مبارزه با بيماري كرونا در سخناني بار ديگر از پزشكان، 
پرستاران و كادر درماني كه امروز بار سنگيني بر دوش 
دارند، قدرداني و تش��كر كرد و گفت: خداوند به شما 
عنايتي كرده و آن اين است كه مردم چشم دوخته اند 
كه شفاي خداوند براي بيماران از طريق شما باشد و 

اين رحمت خداوند است كه بايد آن را پاس بداريد.
رييس جمه��وري همچنين از رهب��ر معظم انقالب 
براي صدور فرمان فعال ش��دن قرارگاه بهداش��تي 
و درماني نيروهاي مس��لح قدردان��ي كرد و گفت: از 
ابتداي تشكيل ستاد ملي مقابله با كرونا رييس ستاد 
كل نيروهاي مس��لح و همچنين س��پاه پاسداران، 
ارت��ش و نيروي انتظام��ي در اين جلس��ات حضور 
مستمر داشتند و با فرمان مقام معظم رهبري براي 
فعال شدن قرارگاه ستاد مشترك نيز همه امكانات 
نيروهاي مس��لح بهتر، دقيق تر و كامل تر در خدمت 
مردم خواهد بود. روحاني با اش��اره به اينكه گزارش 
ارايه شده از سوي معاون وزير بهداشت در مورد شبكه 

غربالگري بيماري كرونا در كشور و اينكه در اين طرح 
ميليون ها نفر در كشور مورد سوال قرار گرفته و ۹۷ 
درصد از پاس��خ دهندگان عاليم بيماري نداشته اند، 
گفت: اين بس��يار خوش��حال  و اميدواركننده است 
كه براس��اس گزارش افراد سالم و بيماران به سرعت 
مشخص مي ش��وند و براي درمان مبتاليان اقدامات 

الزم در دستور كار قرار مي گيرد.

  بايد نقاط كنترل در استان ها 
كامال مشخص باشد 

رييس جمهوري در پاسخ به پيشنهاد وزير بهداشت 
براي تصويب پيش��نهاد كنترل تردد در ۱۱ اس��تان 

كش��ور اين پيش��نهاد را براي كنترل بيماري مفيد 
ارزياب��ي ك��رد و گفت: باي��د دقت كنيم ك��ه نقاط 
كنترل در اس��تان ها كاماًل مشخص باشد و تيم هاي 
كنترل كننده به گونه اي عمل كنند كه مش��كالتي 
همچون ترافيك در راه ها ايجاد نشود و قبل از اقدام 

به مردم اطالع رساني شود.
 روحاني در واكنش به پيشنهاد وزير بهداشت مبني 
بر تعيين جريمه براي كساني كه با عالئم بيماري به 
مسافرت و جابه جايي در اين استان ها اقدام مي كنند، 
گفت: ممكن اس��ت اين افراد از بيماري خود مطلع 
نباشند و همين كه برگردانده شوند و براي درمان به 
بيمارستان هدايت شوند، به عنوان جريمه براي آنها 

كافي اس��ت. رييس جمهوري در پاسخ به اظهارات 
وزير بهداشت در مورد ضرورت ايجاد محدوديت در 
حرم هاي مطهر و بقاء متبركه تأكيد كرد: اطمينان 
دارم مس��ووالن بقاء متبركه و حرم ه��اي مطهر در 
ش��هرهاي مختلف كشور دلس��وزي كافي در مورد 
سالمت مردم دارند و دستورالعمل ستاد مقابله كرونا 
را ب��راي ورود مردم در ايام پاياني س��ال و تعطيالت 
عيد را اجرا خواهند كرد. روحاني افزود: آرزوي همه 
ما تشرف به حرم هاي مطهر اس��ت، اما از هر كجا به 
آنها متوسل شويم پاسخ ما را خواهند داد. در شرايط 
امروز توسل ها و توجهات بايد با رعايت كامل اصول 
بهداشتي باشد. رييس جمهوري در پاسخ به گزارش 

وزير ارتباطات در خصوص ضرورت انجام امور اداري 
و كارهاي مردم از طريق سيستم الكترونيك و عدم 
مراجعه به دستگاه ها، تأكيد كرد: هر كاري باعث شود 
حضور مردم به دستگاه هاي اجرايي و اداري كاهش 
يابد و امور از طريق سيستم ديجيتالي و الكترونيك 
انجام شود، خوب است و اين مي تواند به تقويت دولت 

الكترونيك منجر شود. 
روحاني اب��راز اميدواري كرد كه ان ش��اء اهلل بتوانيم 
هر چه سريع تر اين بليه را از س��ر مردم كوتاه كنيم 
و خداوند به همه بيماران شفاي عاجل عنايت كند. 
رييس جمه��وري در بخ��ش ديگري از س��خنانش 
اظهارداشت: در مورد مسائل اقتصادي هم كه تحت 
تأثي��ر كرونا ق��رار گرفته روز يكش��نبه هفته جاري 
در جلس��ه اي با حض��ور اعضاي س��تاد اقتصادي و 
نماين��دگان بخش خصوصي موض��وع را به صورت 

دقيق بررسي خواهيم كرد.

  دوشنبه نشست بعدي ستاد ملي مقابله با كرونا 
به رياست روحاني برگزار مي شود

جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا روز شنبه به صورت 
ويدئو كنفرانس با حضور حجت االسالم والمسلمين 
حسن روحاني رييس جمهوري برگزار شد و در اين 
جلس��ه وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي و 
ديگر اعضاي س��تاد گزارش��ي را از اقدام��ات انجام 
ش��ده در مقابله با ش��يوع ويروس كرونا ارايه كردند 
و پيش��نهادات جديدي براي تصويب در ستاد ارايه 
ش��د. دكتر عليرضا رييس��ي معاون وزير بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كي در اين جلس��ه همچنين 
گزارش��ي از طرح غربالگ��ري وزارت بهداش��ت در 
خصوص جمع آوري اطالعات از وضعيت خانوارها در 
سراس��ر كشور ارايه كرد و گفت: با فعال شدن شبكه 
گسترده غربالگري، وضعيت براي شناسايي بيماران 
همه خانوارها در سراسر كش��ور بررسي و نسبت به 
هداي��ت مبتاليان به مراكز درماني اقدام مي ش��ود. 
 به گفته معاون وزير بهداشت، در اين طرح يك هزار 
و ۲۰۰ مركز تخصصي درماني در سراسر كشور براي 

بيماران مبتال به كرونا راه اندازي شده است.

رييس مجلس دهم:

كلينيك هاي ريه استان ها فعال شوند
موضوع واكنش سريع استان هاي درگير با ويروس كرونا 
يكي از اولويت هايي است كه از منظر كارشناسان براي 
مقابله با تبعات اين بيماري ضروري به نظر مي رس��د؛ 
واكنش هايي كه در هر اس��تان با توجه به ويژگي هاي 
جمعيتي و اقليم��ي و جمعيت درگير با اين بيماري به 
كار مي رود اما در اين ميان برخي دس��تور العمل هاي 
مشترك نيز وجود دارند كه استان هاي مختلف در زمان 
شيوع اين بيماري بايد نسبت به اجراي سريع آن اقدام 
كنند. يكي از اين اقدامات عاجل فعال سازي كلينيك هاي 
ريه در استان هاي مختلف است كه مي تواند بخشي از 
دامنه هاي مخرب ويروس كرونا را از طريق آن پوشش 
داد. بر اساس اين اهميت س��اختاري است كه روساي 
قواي سه گانه كشورمان تالش مي كنند از طريق ارتباط 
دايم و مستمر با استانداران و مسووالن اجرايي، نقنيني و 
قضايي استان هاي مختلف بستر الزم براي عبور كم خطر 
از تبعات اين بيم��اري را فراهم كنند. ديروز هم رييس 
مجلس در تماس هاي تلفني با استانداران استان هاي 
اصفهان، مركزي و فارس در جريان آخرين وضعيت اين 

استان ها در خصوص شيوع ويروس كرونا، نيازها، اقدامات 
پيشگيرانه و وضعيت بيمارستان ها و مراكز درماني قرار 
گرفت. به گ��زارش خانه ملت، عل��ي الريجاني رييس 
مجلس در تماس هاي تلفني با استانداران استان هاي 
اصفهان، مركزي و ف��ارس در جريان آخرين وضعيت 
اين اس��تان ها در خصوص شيوع ويروس كرونا، نيازها، 
اقدامات پيش��گيرانه و وضعيت بيمارستان ها و مراكز 

درماني قرار گرفت.
رييس مجلس دهم در اين گفت وگوها با اشاره به لزوم 
واكنش سريع س��تادهاي مديريت بحران در هر يك از 
اين استان ها، خواستار به كارگيري تمامي ظرفيت هاي 
استان ها براي آگاه س��ازي و اطالع رساني به موقع و نيز 
اس��تفاده از توان همه دستگاه ها براي ارتقاي بهداشت 

محيط هاي عمومي در مقابله با ويروس كرونا شد.
الريجاني با بيان اينكه مجلس شوراي اسالمي با كمك 
ساير نهادها پيگيري هاي مستمري را صورت داده است 
تا نيازمندي ها و امكانات مورد نياز همه مناطق كشور 
براي مقابله با اين بيماري هر چه سريع تر تامين شود، 

از استانداران خواست تا با بسيج همه دستگاه ها ضمن 
رس��يدگي به وضعيت مبتاليان، مانع از شيوع بيشتر 

ويروس كرونا شوند.
رييس مجلس ش��وراي اسالمي با اشاره به گفت وگوي 
قبلي خود با وزير بهداشت و تالش اين وزارتخانه مبني 
بر فعال سازي و تجهيز كلينيك هاي تخصصي ريه در 
اس��تان ها، اين اقدام را راهكاري ض��روري براي درمان 
مبتاليان به كرونا دانس��ت و افزود: درمان و رسيدگي 
تخصصي به مبتاليان كرونا از طريق پشتيباني و تجهيز 
تيم هاي پزشكي بايد در سطحي باشد كه آمار تلفات در 
اس��تان ها به سرعت به روند نزولي رسيده و به كمترين 
تلفات تقليل يابد. الريجاني با قدرداني از تالش شبانه 
روزي كادر پزشكي و درماني كه در اقصي نقاط كشور در 
خط مقدم مبارزه با كرونا قرار دارند، اظهار داشت: بايد 
از خدمات همه نيروها و كساني كه براي رفع كمبودها 
و نيازهاي روزمره م��ردم در بخش هاي مختلف تالش 
مي كنند، تشكر كرد و قدردان مجاهدت هاي آنان بود . 
رييس مجلس شوراي اس��المي ابراز اميدواري كرد تا 

كشور با همبس��تگي جمعي، عزم ملي و روحيه اميد و 
مس��ووليت پذيري از اين بحران به س��رعت عبور كند. 
الريجاني همچنين با تاكيد بر اهميت استقرار افراد در 
منازل و پرهيز از سفرهاي درون شهري و برون شهري 
در جهت مهار اين بيماري، خواس��تار مديريت صحيح 
و برنامه ريزي اس��تانداران براي كاهش ترددها ش��د. 
آقايان عباس رضايي، عنايت اهلل رحيمي و س��يدعلي 

آقازاده، اس��تانداران اصفهان، ف��ارس و مركزي نيز در 
اين گفت وگوها ضمن ارايه گزارشي از آخرين اوضاع و 
برنامه هاي اجرا شده براي مقابله و پيشگيري از ويروس 
كرونا، به تش��ريح اقدامات خود در زمينه تجهيز مراكز 
درماني، اجراي مصوبات س��تاد ملي مب��ارزه با كرونا، 
بهره گيري از ظرفيت هاي نيروهاي مسلح و استفاده از 

كمك هاي خيرين و نيكوكاران پرداختند.
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 رييس جمهور هفته اي سه بار 
در جلسات  كرونا شركت مي كند
س��خنگوي دولت نوشت: 
من حداقل هفته اي س��ه 
بار در جلسات مختلف در 
بحث كرونا با رييس جمهور 
مشاركت دارم. به گزارش 
ربيع��ي  عل��ي  تع��ادل 
در  دول��ت  س��خنگوي 
يادداش��تي، تحت عن��وان »در اين وانفس��ا روحاني 
كجاست؟« كه نسبت به برخي انتقادات در خصوص 
حضور رييس جمهور در موضوع بيماري كرونا واكنش 
نشان داد. ربيعي در فراز ابتدايي اين ياداشت آورده است: 
اين روزها مي بينيم كه عده اي روي تلي از رنج و نگراني 
مردم به تعبير محاوره اي، شيك و مجلسي نشسته اند 
و فيلم توليد مي كنند و بيانيه مي نويس��ند. اين گروه 
فيلم هايي مي سازند كه به استوديو و هزينه نياز دارند و 
ساخت شان كار عموم مردم نيست. تمام جلسات هيات 
دولت هفته اي دو روز و ۸ س��اعت به كرونا اختصاص 
دارد. روز يكشنبه ستاد اقتصادي با موضوع كرونا برگزار 
مي شود و دوشنبه ستاد ملي به صورت حضوري جلسه 
دارد و در اين خالل ابعاد مختلف كرونا از ابعاد آموزشي 
تا حفظ اقتصاد كشور، چرخه توليد، حفظ زندگي مردم 
و به ويژه معيشت طبقات پايين و توان كسب و كارها 
و بازگشايي مرزهاي بسته شده و صادرات كشاورزان 
و تأمين ارز مورد بحث قرار مي گيرد. درست در زماني 
كه با يك خبر در كشورهاي توسعه يافته با اقتصاد قوي 
مثل كانادا و استراليا فروشگاه ها غارت مي شوند، همت 
دولت بر اين است كه چگونه ما مردم را نگران نكنيم و 
كاالهاي اساسي را تأمين كنيم. چرا اينقدر بي  انصافانه 
متهم مي كنيد؟ امپراتوري رسانه اي و پول هايي را كه 
براي اين امپراتوري هزينه مي شود، صرف اطالع رساني 
و افزايش انس��جام ملي در كوران اين بحران كنيد، به 

اخالق، دينداري و وطن دوستي نزديك تر است.

كمك مردم و نيروي انتظامي 
براي قطع زنجيره ويروس

س��خنگوي ارشد ستادكل 
برنامه نيروهاي مس��لح در 
روزهاي آينده براي مقابله 
با ويروس كرونا را تش��ريح 
كرد. به گزارش تسنيم سردار 
ابوالفضل شكارچي درباره 
اقدامات ق��رارگاه مقابله با 
كروناي س��تادكل نيروهاي مسلح گفت: در پي فرمان 
فرمانده كل قوا به سرلش��كر باقري رييس س��تادكل 
نيروهاي مسلح بالفاصله در روز جمعه جلسه اين قرارگاه 
با عنوان قرارگاه برگزار و تصميمات مهمي گرفته شد. 
وي افزود: وزارت بهداشت و درمان تحت عنوان رييس 
س��تاد مبارزه با كرونا درخواس��ت هايي را از ستادكل 
داشتند. يكي از مسائل كمك به غربالگري جامعه توسط 
درمانگاه هاي ثابت و س��ياري است كه نيروهاي مسلح 
راه اندازي مي كنند كه از ديروز اين امر در دستور كار قرار 
گرفته و شروع شده و قرار شد اين غربالگري در يك مدت 
كوتاه انجام شود. سردار شكارچي ادامه داد: موضوع ديگر 
افزايش تخت هاي بيمارس��تاني است كه امروز بخش 
زيادي از تخت هاي بيمارستاني نيروهاي مسلح در اختيار 
بيماران و وزارت بهداشت است و قرار شد اين تخت ها به 
دو برابر افزايش پيدا بكند و۱۰ هزار تخت استراحتگاهي 
هم اضافه شود. كمك هاي آمادي و لجستيكي در توليد 
ماس��ك و مواد ضدعفوني كننده نيز درخواست ديگر 
وزارت بهداشت بود كه تمام سازمان هاي نيروهاي مسلح و 
به خصوص وزارت دفاع ماموريت پيدا كرد تا بخش زيادي 
از اين نيازها را تأمين بكند. وي تصريح كرد: تصميمي هم 
در حوزه قطع زنجيره انتقال كرونا گرفته شد كه قرار شد 
نيروهاي مسلح برابر تصميماتي كه ستاد ملي مقابله با 
كرونا و وزارت كشور مي گيرند در اين حوزه از توان نيروي 
انتظامي استفاده كند تا مشاركت عمومي را افزايش دهند 

و اقناع سازي افكار عمومي را افزايش دهد.

احتمال برگزاري جلسات  
مجلس با فناوري ديجيتالي

س��خنگوي هيات رييسه 
مجل��س از موافقت هيات 
رييسه با استفاده از فناوري 
ديجيتالي دوس��ويه براي 
برگزاري جلسات علني در 
صورت تداوم بحران كرونا 
خب��ر داد و گفت: احتمال 
مي رود ايرادات ش��وراي نگهبان به اليحه بودجه ۹۹ 
امروز به مجلس ارايه ش��ود. به گزارش ايسنا، اسداهلل 
عباس��ي ديروز در مورد احتمال اس��تفاده از فناوري 
ديجيتالي دوسويه براي برگزاري جلسات صحن در 
صورت ادامه بحران كرونا، گفت: امروز اين موضوع در 
هيات رييسه بررسي و در نهايت مقرر شد كه اگر بحران 
كرونا ادامه داشته باشد و ستاد مبارزه با كرونا همچنان 
برگزاري جلسات صحن را منع كند، از امكان فناوري 
ديجيتالي و دوسويه به عنوان يك راه حل استفاده شود؛ 
البته اميدواريم كه اين بيماري هر چه زودتر از كشور 
رخت بندد و مجلس نيز مثل ساير دستگاه ها به روال 
عادي خود برگردد. عباسي افزود: با توجه به بررسي هاي 
صورت گرفته و همكاري ميان مركز فناوري اطالعات 
مجلس و وزارت ارتباطات و همچنين راه اندازي سامانه 
ديجيتال تحت عنوان مجلس يار كه در گذشته صورت 
گرفته بود، مي توان از اين امكان بهره برد و موضوعات 
مهم كشوري را مورد بحث و بررسي قرار داد. اين نماينده 
مردم در مجلس با بيان اينك��ه احتمال مي رود امروز 
شوراي نگهبان ايرادات اليحه بودجه ۹۹ را به مجلس 
ارايه كند، افزود: كميسيون تلفيق اليحه بودجه در اسرع 
وقت ايرادات احتمالي را برطرف و به هيات رييسه ارايه 
مي كند. نماينده مردم املش و رودسر در مجلس شوراي 
اسالمي از رسانه ها براي انعكاس اخبار مجلس به مردم 
تشكر كرد و گفت: رسانه ها در سال ۹۸ همكاري بسيار 

شايسته اي با مجلس داشتند.

تحويل يك ميليون ليتر مواد 
ضدعفوني  به وزارت بهداشت 
مع��اون هماهنگ كنن��ده 
وزارت دف��اع و پش��تيباني 
نيروهاي مسلح گفت: بيش 
از ي��ك ميليون ليت��ر مواد 
ضدعفوني كنن��ده تحويل 
وزارت بهداش��ت و درمان 
شده اس��ت. به گزارش روز 
شنبه پايگاه اطالع رساني وزارت دفاع، سرتيپ سعيد 
شعبانيان با بيان اينكه با اعالم شيوع ويروس كرونا در 
سطح دنيا و كشور ما، وزارت دفاع اقدامات گسترده اي 
را در اين راستا انجام داده است، اضافه كرد: وزارت دفاع 
از همان ابتداي شيوع ويروس كرونا در چين مطالعاتي 
را انجام داده و براساس آن پيش بيني هاي الزم صورت 
گرفته است. شعبانيان افزود: توليد مواد ضدعفوني كننده 
براي شست وش��وي دست و ضدعفوني كردن سطوح 
تهيه و طراحي ماس��ك هاي بهداشتي N۷۵۰ و ۶اليه 
كه معروف به N۹۵ اس��ت كه قابل شست وشو است و 
از كربن اكتيو ساخته شده در دستور كار قرار دارد. وي 
تصريح كرد: ظرفيت تولي��د روزانه ۱۰۰ هزار ليتر مواد 
 N۹۵ ضدعفوني كننده و بيش از ۳۰ هزار قطعه ماسك
در حال حاضر وجود دارد و تا به امروز بيش از يك ميليون 
ليتر مواد ضدعفوني كننده تحويل وزارت بهداش��ت و 
درمان ش��ده و عالوه بر آن ۲۸۰ هزار قطعه ماس��ك به 
اين وزارتخانه داده شده است و اين روند همچنان ادامه 
دارد. معاون هماهنگ كنن��ده وزارت دفاع درخصوص 
توليد كيت هاي تشخيص ويروس كرونا در وزارت دفاع، 
گفت: با توجه به مطالعات قبلي كه در سنوات گذشته 
در وزارت دفاع داشتيم، كيت هايي براي تشخيص اين 
بيماري در وزارت دفاع توليد شد. اين كيت ها با استفاده 
از س��رريز دانش دفاعي ساخته ش��ده و توسط وزارت 
بهداشت، انستيتو پاستور و دانشگاه علوم پزشكي تست 

و پروتكل هاي الزم را گذرانده اند .

بي مباالتي در حفظ بهداشت 
عمومي از سيئات بزرگ است

عضو هيات رييسه مجلس 
خبرگان گف��ت: هرگونه 
سهل انگاري و بي مباالتي 
در حفظ جان و س��المت 
و بهداشت عمومي به طور 
قطع از س��يئات بزرگ و 
مستحق عذاب الهي است.  
آيت اهلل عباس كعبي عضو هيات رييس��ه مجلس 
خبرگان رهبري در گفت وگو با فارس با بيان اينكه 
مّلت و دولت در يك بسيج ملي و با امداد الهي دست 
به دست هم داده اند تا كرونا را شكست بدهند، گفت: 
در اين راستا، دعا و توسل از سويي و رعايت دستورات 
بهداشتي و دستورالعمل  هايي كه مسووالن مي دهند، 
از سوي ديگر، دو روي سكه شكست كرونا است. وي 
ادامه داد: در اين بين، امداد و ياري بيماران كرونايي 
يا افراد در معرض يا كمك به نظامات پيشگيرانه در 
شرايط ش��يوع اين ويروس، مثل رعايت بهداشت 
عمومي، ضدعفوني كردن و هرگونه كمك و همياري 
و هم افزايي و پش��تيباني، نظير اقداماتي كه اقشار 
گوناگون از قبيل طالب، بسيجيان و پرستاران انجام 
داده اند، از مصاديق »تعاوُنوا علي البِّرِّ و التقوي« است 
كه تحت عنوان حسنات ماندگار ثبت مي شود. كعبي 
با بيان اينكه كمك و همياري قشرهاي مختلف مردم 
در اين روزها از مصاديق خدمت به خلق خدا و »اغاثه 
ملهوف« اس��ت، گفت: در راوايات، اغاثه ملهوف، به 
معناي امداد و پناه دادن به افراد گرفتار در مس��ائل 
سخت آمده است كه باعث خوشحالي قلب مومنين 
و برآورده شدن حاجات است. اين عناوين در روايات 
ما، حسنات بي ش��مار دارند و هرگونه سهل انگاري 
و بي مباالتي در حفظ جان و س��المت و بهداش��ت 
عمومي به طور قطع از س��يئات بزرگ و مس��تحق 

عذاب الهي است.

چهره ها



اخبار كالن 3 كالن

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي طي گزارشي بررسي كرد

3 سناريوي بار مالي كرونا بر صندوق هاي بازنشستگي
گروه اقتصاد كالن|

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي در تازه ترين 
گزارش خود به بررسي س��ناريوهاي بار مالي ناشي از 
شيوع ويروس كرونا بر صندوق هاي بازنشستگي كشور 
پرداخت. در اين گزارش برآورد ش��ده كه با 3 سناريو 
هزار نف��ر فوتي و 100 هزار بي��كار، 2 هزار نفر فوتي و 
150 هزار بيكار و 4 هزار نف��ر فوتي و 200 هزار بيكار 
چه هزينه هايي بر صندوق هاي بازنشستگي كشوري 
تحميل خواهد شد. طبق اين 3 سناريو اگر تعداد فوتي ها 
و بيكارهاي ناشي از بيماري كرونا را با هم متناظر فرض 
كنيم؛ صندوق هاي بازنشستگي در سناريوي اول يعني 
1000 نفر فوتي و 100 هزار نفر بيكار حداقل متوجه 
718 ميلي��ارد تومان بار مالي خواهند ش��د كه 608 
ميليارد تومان از اين بار در سال 1399 رقم خواهد خورد. 
در س��ناريوي دوم يعني 2000 نفر فوتي و 150 هزار 
نفر بيكار 1180 ميليارد تومان بار مالي بر صندوق هاي 
بازنشستگي تحميل خواهد شد كه 926 ميليارد آن 
در سال 1399 رقم خواهد خورد. در سناريوي سوم به 
عنوان سناريوي بدبينانه با 4000 نفر فوتي و 200 هزار 
نفر بيكار بار مالي صندوق ه��ا حداقل 1855 ميليارد 
تومان خواهد شد كه 1277 ميليارد تومان آن در سال 

1399 رقم خواهد خورد.
به گ��زارش »تعادل« بالياي طبيعي هم��واره با خود 
هزينه هاي��ي بر دولت ها تحميل مي كنن��د، حال اگر 
تبعات اين باليا ش��امل آس��يب يا تلفات جاني باشد 
قطعا هزينه هاي پايداري بر بخش سالمت، نهادهاي 
حمايتي، صندوق هاي بازنشس��تگي و ... وارد خواهد 
شد. با توجه به اينكه اخيراً ويروس كرونا در كشور شيوع 
پيدا كرده است و سناريوهاي مختلفي در مورد ميزان 
تلفات آن مي توان متصور ب��ود، در اين گزارش تالش 
مي شود از يكس��و در سناريوهاي مختلف هزينه هاي 
ناش��ي از مرگ وميري كه اين ويروس بر صندوق هاي 
بازنشستگي تحميل مي كند، محاسبه شود و ازسوي 
ديگر هزينه هاي اين صندوق ها به دليل بيكار ش��دن 

افراد تخمين زده خواهد شد.
بازوي كارشناس��ي مجلس شوراي اس��المي در اين 
گزارش 3 سناريوي بار مالي ناشي از شيوع ويروس كرونا 
بر صندوق هاي بازنشستگي كشور را مورد بررسي قرار 
داده و ميزان خسارت هاي احتمالي را برآورد كرده است 

كه در ادامه مي خوانيم: 

سناريوهايبارماليفوتيها
به واسطه گزارش هاي ميداني، ميانگين سن افراد فوت 
شده ناشي از بيماري كرونا حدود 50 سال است ازسوي 
ديگر س��ن بازنشس��تگي در ايران براي صندوق هاي 
مختلف بازنشستگي متفاوت است، اما ميانگين وزني 

آن براي صندوق هاي مختلف 55/3 سال است. بنابراين 
مي توان گفت افراد فوت شده به طور ميانگين بايد در 
انتهاي س��ال 1403 بازنشسته مي شدند، اما بيماري 
كرونا موجب ش��د كه پنج س��ال زودتر از موعد مقرر 
تعهد در برابر حقوق آنها بر صندوق هاي بازنشستگي 

اعمال شود.
براس��اس محاس��بات صورت گرفته ميانگين حقوق 
بازنشستگي كشوري در سال 1398 حدود 2 ميليون 
و 700 هزار تومان است و تعداد بيمه پردازان صندوق 

بازنشستگي كشور 1.4 ميليون نفر هستند.
همچنين ميانگين حقوق بازنشس��تگي لشكري در 
سال 1398 حدود 3 ميليون و 100 هزار تومان است و 
تعداد بيمه پردازان صندوق بازنشستگي لشكري 700 

هزار نفر هستند.
به عالوه، ميانگين حقوق بازنشستگي تأمين اجتماعي 
در سال 1398 حدود 1 ميليون و 900 هزار تومان است 
و تعداد بيمه پ��ردازان تأمين اجتماعي 13.9 ميليون 

نفر هستند.
همچنين ميانگين حقوق صندوق روستاييان در سال 
1398 ح��دود 1 ميليون و 400 هزار تومان اس��ت و 
تعداد بيمه پردازان صندوق روستاييان 1.6 ميليون نفر 

هستند. براساس اين گزارش، تعداد كل افراد بيمه پرداز 
صندوق هاي بازنشستگي بالغ بر 17.6 ميليون نفر است 
و جمع وزني پرداختي به آنها در صورت بازنشستگي در 

سال 1398 حدود 2 ميليون تومان است.
  سناريوي اول: در اين سناريو با فرض هزار نفر فوتي 
جمع كل ب��ار مالي 130 ميليارد توم��ان خواهد بود. 
البته اين غير از حق بيمه اي است كه اين افراد در طول 
دوره باقي مانده از عمر خود مي توانستند به صندوق ها 

پرداخت كنند.
  سناريوي دوم: در اين سناريو نيز با فرض 2 هزار نفر 
فوتي جمع كل بار مالي 298/2 ميليارد تومان خواهد 
بود، البته با چشم پوش��ي از حق بيمه اي كه اين افراد 
در طول دوره باقي مانده از عمر خود مي توانس��تند به 

صندوق ها پرداخت كنند.
  س�ناريوي آخر: در سناريوي سوم با فرض 4 هزار 
نفر فوتي به غير از حق بيمه اي كه مي توانستند در طول 
دوره باقي مانده از عمر خود به صندوق ها پرداخت كنند 

جمع كل بار مالي 679/2 ميليارد تومان خواهد بود.
بنابراين در صورت بروز 1000 نفر مرگ ومير ناشي از 
بيماري كرونا در كشور در سال اول 19/3 و در كل پنج 
سال 130 ميليارد تومان، هزينه متوجه صندوق هاي 

بازنشستگي كشور خواهد شد. در صورت بروز سناريوي 
دوم يعن��ي 2000 نفر فوتي، در س��ال اول 44/3 و در 
كل پنج س��ال 298/2 ميليارد تومان، هزينه متوجه 

صندوق هاي بازنشستگي كشور خواهد شد. 
در صورت بروز س��ناريوي 4000 فوتي كه سناريويي 
بدبينانه اس��ت، در سال اول 100/8 و در كل پنج سال 
679/2 ميليارد تومان، هزين��ه متوجه صندوق هاي 

بازنشستگي كشور خواهد شد.
البته صندوق ه��ا متوجه هزينه ديگ��ري مانند عدم 
پرداخت حق بيمه افراد فوت شده هم مي شوند كه در 
اينجا فرض مي شود با استخدام زودهنگام نيروي كار 
جايگزين نهايتا تا 6 ماه آينده اين حق بيمه پوش��ش 
داده مي شود و از 6 ماه هزينه عدم پرداخت حق بيمه به 

صندوق ها در اينجا چشم پوشي مي شود.

سناريوهايبارماليناشيازبيكاريها
در صورت طوالني شدن و شيوع گسترده ويروس كرونا، 
ممكن است اقتصاد و به خصوص بخش خدمات كشور با 
ركود مواجه شود. بررسي ها نشان مي دهد هر يك درصد 
كاهش توليد ناخالص داخلي مي تواند به بيكاري 100 
هزار نفر منجر شود. براساس گزارش OECD در مورد 

تأثيرات اقتصادي كرونا، پيش بيني ش��ده كه اقتصاد 
جهاني احتماال با كاهش رش��د 1/5 درصدي مواجه 
خواهد شد. بنابراين در اينجا براي اقتصاد ايران در سه 
سناريو كاهش 1 درصدي، 1/5 درصدي و 2 درصدي 
توليد ناخالص ملي، بيكاري به ميزان 100، 150 و 200 

هزار نفر بيشتر خواهد شد. 
حال بايد تخمين زد كه اگر دولت تدبيري پيش بيني 
كند كه تا ريشه كن ش��دن اين بيماري از كشور مثال 
سه ماه به افراد بيكار شده ناشي از كروناويروس، بيمه 
بيكاري پرداخت كند، چه ميزان هزينه متحمل خواهد 
شد؟ فرض مي ش��ود دولت حداقل حقوق يعني يك 
ميليون و 560 هزار تومان را در اين س��ه ماه به عنوان 

بيمه بيكاري پرداخت خواهد كرد.
  اولين سناريو: در اين سناريو با فرض بر 100 هزار 
بيكار بار مالي جبران بيكاري ناشي از كرونا 588 ميليارد 

تومان در طول سه ماه مي باشد.
  دومين سناريو: در اين سناريو نيز بار مالي جبران 
بيكاري ناشي از كرونا در طول 3 ماه با فرض بر 150 هزار 

بيكار 822 ميليارد تومان خواهد بود.
  سومين سناريو: در آخرين سناريوي بار مالي ناشي 
از بيكاري ها كه بدبينانه ترين سناريو است با فرض بر 
200 هزار بيكار بار مالي ناشي از كرونا بر صندوق هاي 
بازنشستگي كشوري 1076 ميليارد تومان خواهد بود.

اگر سه س��ناريو در تعداد فوتي ها و بيكارهاي ناشي از 
بيماري كرونا را با هم متناظر فرض كنيم؛ صندوق هاي 
بازنشستگي در سناريوي اول يعني 1000 نفر فوتي و 
100 هزار نفر بيكار حداقل متوجه 718 ميليارد تومان 
بار مالي خواهند شد كه 608 ميليارد تومان از اين بار در 

سال 1399 رقم خواهد خورد. 
در س��ناريوي دوم يعني 2000 نفر فوتي و 150 هزار 
نفر بيكار 1180 ميليارد تومان بار مالي بر صندوق هاي 
بازنشستگي تحميل خواهد شد كه 926 ميليارد آن 
در س��ال 1399 رقم خواهد خورد. در سناريوي سوم 
به عنوان سناريوي بدبينانه با 4000 نفر فوتي و 200 
هزار نفر بيكار بار مالي صندوق ها حداقل 1855 ميليارد 
تومان خواهد شد كه 1277 ميليارد تومان آن در سال 

1399 رقم خواهد خورد. 
بنابراين طبق محاسبات صورت گرفته در سه سناريو 
صندوق ه��اي بازنشس��تگي متوج��ه 718 تا 1855 
ميلي��ارد تومان بار مالي خواهند ش��د كه بين 608 تا 
1277 ميليارد تومان آن در سال 1399 اتفاق خواهد 
افتاد. با توجه به اينكه اين بار مالي هزينه قابل توجهي 
است، به نظر مي رسد تالش صندوق ها براي استمداد به 
پيشگيري بيشتر مي تواند ضمن ايفاي نقش مسووليت 
اجتماعي به كاهش هزينه هاي ميان مدت و بلندمدت 

آنها كمك قابل توجهي كند.

مركز آمار ايران تورم واردات در تابستان و صادرات در پاييز 98 را منتشر كرد

افزايش2‚42درصديتورمكاالهايوارداتي
تغييرات ش��اخص قيمت كااله��اي وارداتي مبتني بر 
داده هاي ريالي در فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به فصل 
مشابه سال قبل ٢٢٥.٢ درصد است كه در مقايسه با تورم 
نقطه به نقطه بهار ١٣٩٨ ح��دود ٤٢.٢ درصد افزايش 
داشته است. همچنين تغييرات شاخص قيمت كاالهاي 
صادراتي مبتني بر داده هاي ريالي در فصل پاييز ١٣٩٨ 
نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( ٨١.٣ 
درصد است كه در مقايسه با تورم نقطه اي تابستان ١٣٩٨ 
٢٠.٠ درصد كاهش داشته اس��ت به گزارش »تعادل« 
مركز آمار ايران طي گزارش��ي تورم كاالهاي وارداتي در 
فصل تابستان و تورم كاالهاي صادراتي در فصل پاييز 98 
را منتش��ر كرد. قيمت كاالهاي وارداتي و صادراتي يكي 
از مهم ترين عوامل تاثيرگذار بر ميزان مبادالت خارجي 
كش��ورها و نيز يكي از عوامل تعيين كننده رابطه مبادله 
مي باشد و تغييرات آنها از اهميت بااليي برخوردار است. 
در طرح ش��اخص قيمت كاالهاي وارداتي و صادراتي از 
كليه كدهاي تعرفه وارداتي كشور در سال ١٣٩٠ )سال 
پايه( اس��تفاده مي ش��ود. روش جمع آوري اطالعات با 
اس��تفاده از آمارهاي ثبتي گمرك جمهوري اس��المي 
ايران و طبقه بندي مورد اس��تفاده سيستم طبقه بندي 
نظام هماهنگ شده توصيف و كدگذاري )HS( مي باشد. 
نتايج حاصل از اين طرح در س��طح كل كشور و براي ٢٠ 
گروه  اصلي طبقه بندي HS قابل انتشار است و به تفكيك 
دالري و ريالي محاسبه و منتشر مي شود. ذكر اين نكته 
ضروري است كه براي محاسبه شاخص فصل تابستان 
و پاييز ١٣٩٨ از داده ه��اي مقدماتي گمرك جمهوري 
اسالمي استفاده شده است. لذا نتايج اعالم شده به صورت 

مقدماتي بوده و استفاده از آنها بايستي با مالحظه انجام 
شود. شايان ذكر است كه پس از استخراج و ارايه داده هاي 
قطعي سال ١٣٩٨ توسط گمرك جمهوري اسالمي ايران، 
شاخص واردات و صادرات نيز از سوي مركز آمار بازنگري 
شده و ارقام نهايي شاخص مربوط به اين دوره ها مجددا به 

صورت قطعي منتشر خواهد شد.

كاهش0.4درصديتورمفصليواردات
تغييرات شاخص قيمت كاالهاي وارداتي مبتني بر داده هاي 
ريالي در فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به فصل قبل ١٣٩٨، 
٣٤.٢ درصد است كه در مقايسه با تورم فصلي بهار ١٣٩٨ 
حدود ٠.٤ درصد كاهش داشته است. همچنين تغييرات 
شاخص قيمت كاالهاي وارداتي مبتني بر داده هاي دالري 
نيز در فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به فصل قبل، ٩.٧ درصد 
افزايش داش��ته كه در مقايس��ه با تورم فصلي بهار ١٣٩٨ 
حدود ٠.٨ درصد كاهش داشته است. در گروه هاي اصلي 
طبقه بندي HS كمترين نرخ تورم فصلي در بخش ريالي 
مربوط به دو گروه » پوست خام، چرم و ...« و »مرواريد طبيعي 
يا پرورده و...« )٠.٠ درصد( و بيشترين نرخ مربوط به گروه 

»محصوالت نباتي« )٧٩.٨٩ درصد( است.

افزايش42.2درصدي
تورمنقطهبهنقطهواردات

تغييرات شاخص قيمت كاالهاي وارداتي مبتني بر داده هاي 
ريالي در فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال 
قبل )تورم نقطه اي( ٢٢٥.٢ درصد است كه در مقايسه با تورم 
نقطه به نقطه بهار ١٣٩٨ حدود ٤٢.٢ درصد افزايش داشته 

است. همچنين تغييرات شاخص قيمت كاالهاي وارداتي 
مبتني بر داده هاي دالري در فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت 
به فصل مشابه سال قبل ٤٦.١ درصد است كه در مقايسه با 
تورم نقطه به نقطه بهار سال جاري ٧.٣ درصد افزايش داشته 
است. در گروه هاي اصلي طبقه بندي HS كمترين نرخ تورم 
نقطه به نقطه در بخش ريالي مربوط به گروه »چوب و اشياء 
چوبي و...« )٥.٥ درصد( و بيش��ترين نرخ مربوط به گروه 
»آالت و دستگاه هاي اپتيك، عكاسي، سينماتوگرافي و...« 

)٣١٩.٢ درصد( است.

افزايش39.5درصديتورمساالنهواردات
تغييرات ميانگين شاخص قيمت كاالهاي وارداتي مبتني 
بر داده هاي ريالي در چهار فصل منتهي به فصل تابستان 
١٣٩٨ برابر با ١٨٩.١ درصد بوده است كه در مقايسه با تورم 
ساالنه بهار ١٣٩٨ ٣٩.٥ درصد افزايش داشته است. تغييرات 
ميانگين شاخص قيمت كاالهاي وارداتي مبتني بر داده هاي 
دالري در چهار فصل منتهي به فصل تابستان )تورم ساالنه( 
١٣٩٨ برابر با ٣٤.٧ درصد بوده است كه در مقايسه با تورم 
ساالنه بهار ١٣٩٨ حدود ٩.٦ درصد افزايش داشته است. در 
گروه هاي اصلي طبقه بندي HS كمترين نرخ تورم ساالنه 
در بخش ريالي مربوط به گروه » حيوانات زنده و محصوالت 
حيواني« )٥.٨ درصد( و بيشترين نرخ مربوط به گروه »آالت 
و دستگاه هاي اپتيك، عكاسي و...« )٣٠١.١ درصد( است.

محصوالتصنايعشيمياييباباالترينتورم
در گروه هاي اصل��ي طبقه بندي HS كمترين نرخ تورم 
فصلي در بخ��ش ريالي مرب��وط به گ��روه »چربي ها و 

روغن هاي حيواني يا نباتي و...« )١.٨- درصد( و بيشترين 
نرخ مربوط به گروه »محصوالت صنايع شيميايي يا صنايع 

وابسته به آن« )٧٤.٧ درصد( است.

افزايش7.7درصديتورمفصليصادرات
همچنين مركز آمار ايران در گزارش جداگانه اي تغييرات 
شاخص قيمت كاالهاي صادراتي در پاييز 98 را منتشر 
كرد. بر اس��اس اي��ن گزارش تغييرات ش��اخص قيمت 
كاالهاي صادراتي مبتني بر داده هاي ريالي در فصل پاييز 
١٣٩٨ نسبت به فصل قبل ١٣٩٨، ١٧.٤ درصد است كه 
در مقايسه با تورم فصلي تابستان ١٣٩٨ حدود ٧.٧ درصد 
افزايش داشته است. همچنين تغييرات شاخص قيمت 
كاالهاي صادراتي مبتني بر داده هاي دالري نيزدر فصل 
پاييز ١٣٩٨ نس��بت به فصل قبل، ٠.٠٣ درصد كاهش 
داشته كه در مقايسه با تورم فصلي تابستان ١٣٩٨ )برابر 
با ٠.١ - درصد( حدود ٠.١ واحد درصد افزايش داش��ته 
است. در گروه هاي اصلي طبقه بندي HS كمترين نرخ 
تورم فصلي در بخ��ش ريالي مربوط به گروه »چربي ها و 
روغن هاي حيواني يا نباتي و...« )١.٨- درصد( و بيشترين 
نرخ مربوط به گروه »محصوالت صنايع شيميايي يا صنايع 

وابسته به آن« )٧٤.٧ درصد( است.

كاهش20درصديتورمنقطهايصادرات
تغييرات شاخص قيمت كاالهاي صادراتي مبتني بر 
داده هاي ريالي در فصل پاييز ١٣٩٨ نس��بت به فصل 
مشابه س��ال قبل ٨١.٣ درصد اس��ت كه در مقايسه 
با تورم نقط��ه به نقطه تابس��تان ١٣٩٨ ٢٠.٠ درصد 

كاهش داشته است. همچنين تغييرات شاخص قيمت 
كاالهاي صادراتي مبتني بر داده هاي دالري در فصل 
پاييز ١٣٩٨ نس��بت به فصل مش��ابه سال قبل )تورم 
نقطه اي( ٠.٧ درصد است كه در مقايسه با تورم نقطه به 
نقطه تابستان سال جاري ١٠.٥ درصد كاهش داشته 
اس��ت. در گروه هاي اصلي طبقه بندي HS كمترين 
نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ريالي مربوط به گروه 
»چربي ها و روغن هاي حيواني يا نبات��ي و ...« )١.٦- 
درصد( و بيش��ترين نرخ مربوط به گروه »محصوالت 
صنايع ش��يميايي يا صنايع وابس��ته به آن« )٢٣١.٦ 

درصد( است.

كاالهاومصنوعاتگوناگون
باباالترينتورمساالنه

تغييرات ميانگين ش��اخص قيمت كااله��اي صادراتي 
مبتني بر داده هاي ريالي در چهار فصل منتهي به فصل 
پاييز ١٣٩٨ )تورم ساالنه( برابر با ٩٣.٧ درصد بوده است 
كه در مقايسه با تورم ساالنه تابستان ١٣٩٨ ٠.٢ درصد 
افزايش داشته است. تغييرات ميانگين شاخص قيمت 
كاالهاي صادراتي مبتني بر داده هاي دالري در چهار فصل 
منتهي به فصل پاييز )تورم ساالنه( ١٣٩٨ برابر با ١١.٥ 
درصد بوده اس��ت كه در مقايسه با تورم ساالنه تابستان 
١٣٩٨ ٦.٦ درصد كاهش داشته است. در گروه هاي اصلي 
طبقه بندي HS كمترين نرخ تورم ساالنه در بخش ريالي 
مربوط به گروه »مرواريد طبيعي يا پرورده، س��نگ هاي 
گرانبها و...« )٢.٥ درصد( و بيشترين نرخ مربوط به گروه 

» كاالها و مصنوعات گوناگون« )٢٠٠.٣ درصد( است.

دريافت اطالعات كاالهاي مقابله با كرونا در بنادر 
معاون فني گم��رك در نامه اي به قائم مق��ام وزير صمت 
خواستار دريافت اطالعات كاالهاي مقابله با كرونا در بنادر 
شد. مهرداد جمال ارونقي معاون فني گمرك ايران در نامه اي 
به قائم مقام وزير صنعت در امور بازرگاني اقدامات انجام شده 
گمرك در رابطه با صادرات و واردات كاالهاي مقابله با كرونا 
را تش��ريح كرد. در اين نامه آمده است: وفق مفاد تصويب 
نامه هيات وزيران به ش��ماره 159794ات 57509. مورخ 
1388.12.14، رفع ممنوعيت واردات، اعمال محدوديت و 
ممنوعيت صادرات، تغيير در سود بازرگاني واردات و عوارض 
صادراتي اقالم مورد نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��كي به منظور تأمين نياز مراكز درماني و مردم براي 
مقابله و مهار ويروس كرونا به وزارت صنعت، معدن و تجارت 
واگذار گرديده است. گمرك جمهوري اسالمي ايران نيز در 
اين راستا نسبت به صدور بخشنامه شماره 98.1593214 
مورخ 1388.12.10 و بخشنامه هاي تأكيدي بعدي اقدام 
و اقدامات الزم را در 4 حوزه: ص��ادرات، واردات، معافيت از 

پرداخت حق��وق ورودي و انتقال و عبور به كليه گمركات 
اجرايي كش��ور ابالغ نموده اس��ت. لذا با توجه به اهميت و 

فوريت موضوع: 
1- در حوزه صادرات، گمركات اجرايي، از صدور كاالهايي 
كه صادرات آنها در اين زمينه ممنوع اعالم گرديده اس��ت. 
جلوگيري و متعاقب درخواس��ت صاحبان مبني بر ابطال 
اظهارنامه و عودت كاالهاي مذكور به داخل كشور، ليست اين 
اقالم، روزانه به صورت مكتوب به آن مرجع اعالم مي گردد )از 
جمله نامه هاي شماره 1632167/98 مورخ 1388.12.19 
و 98.1639898 مورخ 1388.12.20( كه الزم است دستور 
مقتضي در خصوص نظارت بر اقالم برگشتي به داخل كشور 

صادر و به مراجع ذي ربط ابالغ گردد.
2- در ح��وزه واردات، وفق مفاد م��واد 38 و 39 قانون امور 
گمركي، اقدامات گمرك به همراه تسريع و تسهيل در انجام 
امور و تش��ريفات، از لحظه اظهار كاال به گمركات اجرايي 
صورت مي پذيرد و به كليه گمركات اجرايي كشور تأكيد شده 

است ضمن رصد روزانه اظهارنامه هاي موجود در اين زمينه، 
تدابيري اتخاذ گردد تا كوچك ترين ايستايي در ترخيص اين 
اقالم به وجود نيامده و انجام تشريفات مربوطه بصورت شبانه 
روزي در دس��تور كار كليه گمركات قرار گرفته است با مع 
الوصف با عنايت به احتمال دپوي اقالم مرتبط با بحث كنترل 
و مقابله با ويروس كرونا در بنادر، مناطق ويژه، مناطق آزاد يا 
انبارهاي عمومي و اماكن مربوطه- كه براي ورود به كشور و 
اظهار تحت رويه واردات قطعي وارد اين اماكن شده اند ليكن 
صاحبان كاال به داليل مختلف، هنوز نتوانس��ته اند نسبت 
به اظهار اين اقالم اقدام نمايند صدور دستور بررسي فوري 
و مطالب آخرين آمار اي��ن كاالها از مراجع تحويل گيرنده 
كاال، جهت اتخاذ تصميم در اين خصوص، ضروري به نظر 
مي رس��د. جا دارد از همكاري هاي صورت پذيرفته توسط 
دستگاه هاي ذي ربط فوق با اين سازمان نيز مراتب سپاس 
اين حوزه معاونت اعالم گردد مراتب فوق جهت استحضار و 

صدور دستور مقتضي ايفاد مي گردد. 

فردا تكليف دستمزد كارگران  تعيين مي شود
عضو كارگروه دستمزد شوراي عالي كار از برگزاري جلسه 
كميته دستمزد شوراي عالي كار فردا براي رايزني در مورد 
حداقل دستمزد سال آينده حقوق بگيران تامين اجتماعي 
خبر داد. فرام��رز توفيقي در گفت وگو با مه��ر در مورد 
برگزاري جلس��ه كميته دستمزد شوراي عالي كار براي 
تعيين حداقل دستمزد سال آينده حقوق بگيران تأمين 
اجتماعي اظهار كرد: بر اساس دعوت نامه اي كه براي ما 
ارسال شده، جلسه فردا برگزار خواهد شد و تا اين لحظه 

خبري دال بر لغو جلسه اعالم نشده است.
عضو كارگروه دستمزد شوراي عالي كار در پاسخ به اين 
سوال كه »با توجه به عدم تشكيل جلسات كميته دستمزد 
طبق روال سال هاي گذشته آيا ممكن است تعيين حداقل 
دس��تمزد به فروردين ماه موكول ش��ود؟«، گفت: زمان 
براي ما مهم نيست بلكه تمام تالشمان را مي كنيم تا به 
خواسته هاي حداكثري خود برسيم حال مي خواهد اين 

مسائل در يك ربع به اتمام برسد يا چند جلسه.

وي ادامه داد: مهم ترين خواس��ته ما تأمين ش��دن سبد 
معيش��ت خانوار بوده اس��ت و اينكه حداقل دس��تمزد 
كارگران به گونه اي باش��د كه بند 2 ماده 41 قانون كار را 

پوشش دهد.
توفيقي گفت: البته اين بدان معنا نيست كه از بند يك فارغ 
شويم بلكه عينيت بخشيدن به بند يك ماده 41، اجراي 
بند 2 ماده 41 اس��ت. به اين ص��ورت كه تورم بر مخارج 

است نه بر مداخل.
وي افزود: در همين راستا هزينه سبد معيشت كارگران 
يك ميليون و 180 هزار تومان افزايش داشته است و به 
4 ميليون و 940 هزار تومان رسيده است؛ اين در حالي 
است كه حداقل دس��تمزد يك كارگر با ميانگين تعداد 
نفرات خان��وار 3.3 نفري، 2 ميلي��ون و 40 هزار تومان 
است كه يك فاصله بيش از 50 درصدي دارد؛ ما به دنبال 
پوشش اين فاصله هستيم كه براي اين مساله تمام تالش 

خود را مي كنيم.
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تمديدسررسيدپرداخت
مالياتبرارزشافزوده

معاون س��ازمان امور مالياتي 3 بند از پيشنهادات 
سازمان مالياتي توسط سران قوا تصويب شد، گفت: 
سررسيد پرداخت ماليات بر ارزش افزوده كه براي 
15 فروردين بوده تا 31 ارديبهشت 99 تمديد شد. 
به گزارش مهر، محمود عليزاده   اظهار كرد: فعالين 
كس��ب و كار براي تمديد يا تجديد پروانه كسب يا 
شغل تا اطالع بعدي نياز به استعالم نخواهد داشت. با 
توجه به اينكه كساني كه به تازگي مي خواهند فعاليت 
كسبي را آغاز كنند فاقد بدهي هستند و اكنون نيازي 
به استعالم ندارند. معاون سازمان امور مالياتي افزود: 
تمهيداتي را در قالب 10 بند در نظر گرفتيم كه در 
حال بررسي در شوراي هماهنگي اقتصادي سران 
قوا است؛ از اين 10 بند، 3 بند تصويب شده كه يك 
بند مربوط به توقف عمليات اجرايي است كه تا 31 
ارديبهشت 99 موقوف االجرا شده و بند دوم مربوط 
به عدم نياز به اخذ استعالم از سازمان امور مالياتي 
براي تمديد يا تجديد پروانه كسب تا 31 خرداد 99، 
سررسيد پرداخت ماليات بر ارزش افزوده كه براي 
15 فروردين بوده تا 31 ارديبهشت 99 تمديد شد. 
باقي بندها نيز در روز يكشنبه پيگيري خواهد شد. 

مرزميرجاوهبرايتبادل
كااليتجاريفعالاست

سخنگوي گمرك ايران با بيان اينكه مرز ميرجاوه 
براي تبادل كاالي تجاري همچنان فعال است، گفت: 
اميدواريم از روز يكشنبه مجددا مرزهاي تجاري ما 
با كشور عراق فعال شود. روح اهلل لطيفي اظهار كرد: 
از شنبه گذشته تا به امروز مرز ميرجاوه براي تبادل 
كاالي تجاري فعال است و روز جمعه نيز نزديك به 
پنجاه كاميون ايراني كاالي صادراتي خود را از طريق 
اين مرز به پاكستان صادر كردند.  سخنگوي گمرك 
ايران افزود: چند روزي اس��ت كه س��رعت پذيرش 
كاميون هاي ايراني از س��وي پاكستاني ها به دليل 
كنترل هاي بهداشتي، كاهش يافته و ازپذيرش 180 
دستگاه به 50 دستگاه رسيده است اما تا به امروز اين 
مرز با وجود تراكم نزديك به 900 دستگاه كاميون، 
همچنان باز بوده است. س��خنگوي گمرك تاكيد 
كرد: با وجود اين حجم كاميون در نوبت عبور از مرز، 
از صاحبان كاال و تجار درخواست مي شود تا تخليه 
كاميون هاي متوقف در مرز، از ارسال كاالي جديد 
خودداري كنند. لطيف��ي در خصوص برخي اخبار 
منتشر ش��ده مبني بر تمديد بسته شدن مرزهاي 
كشورمان با عراق هم گفت: تاكنون هيچ مكاتبه اي 
از سوي عراقي ها با مديران مرزي كشورمان نشده و 
هيچ اطالعيه اي نيز از سوي دولت عراق كه موضوع 

را تاييد كند صادر نشده است. 

رشد۶0درصديواردات
برخيكاالهاياساسي

گمرك اي��ران جزييات واردات ري��ز اقالم كاالهاي 
اساسي طي 9 ماه س��ال جاري را منتشر كرد كه از 
رش��د 60 درصدي واردات برخي كاالهاي اساسي 
حكايت دارد. گمرك ايران جزييات واردات ريز اقالم 
كاالهاي اساس��ي از ابتداي سال تا تاريخ 16 آذر ماه 
امسال و ايام مشابه س��ال گذشته را منتشر كرد. بر 
اين اس��اس، حدود 6 ميليون تن ذرت در سال 97 و 
به همين ميزان نيز در سال 98 وارد كشور شده است 
كه رش��د وزني واردات اين كاال در س��ال 98 حدود 
4 درصد كاهش يافته ام��ا به لحاظ ارزش بيش از 2 
درصد رشد كرده است. براساس اين آمار، در سال 98 
حدود 1.1 ميليارد دالر تجهيزات و دارو وارد شده كه 
به لحاظ وزني 17 درصد رشد كرده است. همچنين 
انواع دانه هاي روغني يا سويا، در 9 ماهه سال جاري 
با 650 ميليون دالر نسبت به سال قبل با كاهش 40 
درصدي در ارزش واردات همراه شده است. واردات 
برنج خارجي ني��ز با بيش از يك ميليارد دالر با وزن 
تقريبي يك ميليون تن نسبت به سال 98 حدود 4 
درصد رشد كرده است. واردات كنجاله سويا در سال 
98 نسبت به س��ال 97 از نظر وزني 62.85 درصد 
و به لحاظ ارزش 60.83 درصد رش��د داشته است. 
همچنين واردات ش��كر خام در سال 98 نسبت به 
سال گذشته، از لحاظ وزن 788.65 درصد و از لحاظ 
ارزش 688.56 درصد افزايش را تجربه كرده است. 
واردات كره بسته بندي نيز در امسال نسبت به سال 
گذشته، 66.08 درصد در وزن و 57 درصد در ارزش، 
با رش��د مواجه بوده اس��ت. ميزان واردات كودهاي 
شيميايي نيز 86.54 درصد در وزن و 89.17 درصد 
در ارزش افزايش داش��ته اس��ت. واردات الستيك 
سنگين نيز 323.09 درصد در وزن و 311.75 درصد 

در ارزش با افزايش مواجه بوده است.

ضرورتتسريع
درتوزيعبستهحمايتيكرونا

عضو هيات رييسه كميسيون اجتماعي مجلس، 
با بيان اينكه موكول كردن توزيع بسته حمايتي 
كرونا بين افراد فاقد درآمد به بعد از عيد، نوشدارو 
پس از مرگ سهراب اس��ت از دولت خواست تا 
اين روند را تسريع بخشد. روح اله بابايي صالح در 
گفت وگو با خانه ملت، ب��ا ارزيابي مثبت از اقدام 
دولت براي اتخاذ تصميمي مبني بر توزيع بسته 
حمايتي به افراد فاق��د درآمد در زمان قرنطينه 
جهت مقابله با كرون��ا، گفت: اين تصميم خوبي 
است منوط بر اينكه در اين شرايط بتوانند افراد 
فاقد درآمد را شناسايي كرده و اين بسته حمايتي 
را به دست مس��تحقان واقعي برسانند. نماينده 
مردم بوئين زهرا در مجلس شوراي اسالمي، ادامه 
داد: يكي از موارد حائز اهميت اين است كه نحوه 
توزيع اين بسته همچون كمك معيشت دولت كه 
قرار بود منابع آن از درآمد حاصل از افزايش نرخ 
بنزين تامين شود، نباشد كه شامل تعدادي از افراد 
كم درآمد جامعه نشده بود، اما برخي افراد مرفه از 

آن بهره مند شدند.



ويژه

اخبار

»تعادل«ازتحوالتبازارارزوطالگزارشميدهد

فقطوامهايقرضالحسنهازدواجمشمولتعويق۳ماههبرايافرادحقيقياست

نرخاونسجهانيطالبه1529دالررسيد

كرونا قيمت طال در بازارها را كاهش داد

وام مسكن و خودرو مشمول تعويق سه ماهه نيست

گروه بانك و بيمه |
قيمت طال تغيير مس��ير داد و با افت ۴.۵ درصدي و از 
دست دادن ۱۸۰ دالر از ارزش خود در مقايسه با قيمت 
۱۷۰۰ دالري ابتداي ش��يوع ويروس كرونا در جهان، 
روز ش��نبه به ۱۵29 دالر كاهش يافت. كارشناس��ان 
پيش بيني مي كنند كه با افزايش قيمت دالر در برابر 
ساير ارزهاي جهان، كاهش قيمت نفت، كاهش قيمت 
س��هام همچنان ش��اهد كاهش نرخ دالر باشند. اين 
كاهش نرخ طال در آستانه ثبت بيشترين ريزش هفتگي 

خود از سال ۱9۸۳ تاكنون قرار گرفته است. 
به گزارش »تعادل«، در بازار ايران نيز روز شنبه نرخ دالر 
در معامالت نقدي و بازار آزاد به ۱۵۵۰۰ تومان ، درهم 
۴2۷۰ و يورو ۱۷2۰۰ تومان معامله ش��د و به دنبال 
كاهش نرخ اونس جهاني طال به ۱۵29 دالر، قيمت طال 
و سكه نيز در ايران كاهش داشته است. هر گرم طالي 
۱۸ عيار ۵۷9 هزار، مظنه مثقال ۱۷ عيار 2 ميليون و 
۵۱۰ هزار تومان، س��كه جديد ۵ ميليون و 9۳۵ هزار، 
سكه قديم ۵ ميليون ۷2۵ هزار، نيم سكه 2 ميليون و 
99۰ هزار، ربع سكه ۱ ميليون و ۷2۰ هزار و سكه گرمي 

9۵۵ هزار تومان اعالم شده است.

    كاهش ۱۸۰هزار توماني نرخ سكه 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار آزاد 
تهران تحت تاثير افت بهاي اونس با كاهش حدود ۱۸۰ 
هزار توماني نس��بت به روز معامالتي گذش��ته به نرخ 
پنج ميليون و ۸۵۰ هزار تومان رسيد.مهم ترين علت 
افت قيمت طال و س��كه افت بهاي اونس در بازارهاي 
جهاني است. نرخ اونس طال كه در هفته گذشته با ثبت 
ركوردهاي جديد حتي به مرز يك هزار و ۷۰۰ دالر نيز 
نزديك شده بود، در دو روز اخير روندي نزولي يافته و 

بيش از ۱۰۰ دالر كاهش يافته است.
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار آزاد 
پنج ميليون و ۶۵۰ هزار تومان فروخته شد. هر قطعه 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز پنج ميليون و ۶۵۰ 
هزار تومان به فروش رس��يد. همچنين نيم سكه نيز 
دو ميليون و 9۵۰ هزار تومان، ربع س��كه يك ميليون 
و ۷۰۰ هزار تومان و هر قطعه س��كه گرمي 9۷۰ هزار 
تومان داد و ستد شد.هر گرم طالي خام ۱۸ عيار ۵۷۳ 
هزار تومان و هر مثقال طال نيز 2 ميليون و ۴۸۵ هزار 

تومان به فروش رسيد.
كارشناس��ان پيش بيني مي كنند كه ب��ا كاهش نرخ 
طالي جهاني، نرخ طال و سكه در ايام نوروز و فروردين 
ماه كاهنده باشد. نرخ لحظه اي فروش دالر در سامانه 
س��نا به ۱۴۸۰۰ و نرخ خريد دالر به ۱۴۷۰۰ تومان، 
نرخ فروش يورو به ۱۶۷۰۰ و نرخ خريد يورو به ۱۶۶۰۰ 
تومان رسيد. سامانه سنا نيز ميانگين نرخ معامالت ارز 
در روز پنج شنبه 22 اسفند 9۸ را براي دالر ۱۴۸۶۶، 
يورو ۱۶ ه��زار و ۷۵۱، دره��م ۴۰۷۰، پوند ۱9 هزار و 
۱۶۵، يوان 2۰۳9، لير تركيه 2۴۵۸ تومان اعالم كرد.

روزهاي پنج شنبه و جمعه نرخ دالر در معامالت نقدي و 
بازار آزاد به ۱۵۳۶۰ تومان ، درهم ۴2۱۵ و يورو ۱۷2۵۰ 
تومان معامله شد و به دنبال كاهش نرخ اونس جهاني 
طال، قيمت طال و سكه نيز در ايران كاهش داشته است. 
هر گرم طالي ۱۸ عيار ۵۸2 هزار، مظنه مثقال ۱۷ عيار 
2 ميليون و ۵22 هزار تومان، سكه جديد ۵ ميليون و 
9۴۵ هزار، سكه قديم ۵ ميليون 9۳۵ هزار، نيم سكه 
۳ ميليون و ۴۰ هزار، ربع سكه ۱ ميليون و ۷۴۰ هزار و 
سكه گرمي 9۵۵ هزار تومان اعالم شده است. سامانه 
سنا نيز ميانگين نرخ معامالت ارز در روز چهار شنبه 2۱ 
اسفند 9۸ را براي دالر ۱۴9۳۴، يورو ۱۶ هزار و ۶۸2، 
دره��م ۳۸۳۸، پوند ۱۸ ه��زار و 9۳۸، يوان 2۰9، لير 

تركيه 2۴۷۰ تومان اعالم كرد.
بانك مركزي نرخ ۴۷ ارز رسمي را براي روز شنبه اعالم 

كرد كه بر اساس آن نرخ 2۵ ارز مانند يورو و پوند كاهش 
و قيمت ۱2 واحد پولي ديگر افزايش يافت. نرخ دالر و 
9 ارز ديگر نيز ثابت ماند. بر اساس اعالم بانك مركزي 
هر دالر امريكا براي »شنبه بيست و چهارم اسفند ماه 
9۸« بدون تغيير ۴2 هزار ريال قيمت خورد. همچنين 
در روز جاري ه��ر پوند انگليس با افت 229۵ ريالي به 
قيمت ۵۱ هزار و ۵۴۶ ريال و هر يورو نيز با ۷۴۸ ريال 

كاهش به نرخ ۴۶ هزار و ۶۷۵ ريال ارزش گذاري شد

    برقراري سكوت و آرامش در بازار ارز
ب��ازار ارز روزهايي آرام، همراه با نوس��ان هاي اندك را 
س��پري مي كند؛ هر دالر در صرافي ه��اي بانكي، روز 
)شنبه( با افت ۵۰ توماني نسبت به آخرين روز معامالتي 
به نرخ ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان فروخته شد.نرخ خريد هر 
دالر در ساعت ۱۳ ديروز در تابلوي صرافي هاي بانكي 
۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان و فروش ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان 
بود.قيمت خريد هر يورو نيز ۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان و نرخ 

فروش آن ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان شد.
ميانگين بهاي هر يورو در روز معامالتي گذش��ته در 
سامانه س��نا ۱۶ هزار و ۷۵۱ تومان و هر دالر ۱۴ هزار 
و ۸۶۶ تومان ب��ود. همچنين در س��امانه نيما در روز 
معامالتي گذشته هر حواله يورو ۱۴ هزار و 9۴۶ تومان 
فروخته ش��د، حواله دالر نيز ۱۳ هزار و ۷9۸ تومان به 
فروش رسيد.نرخ دالر در هفته هاي اخير با جوسازي 
س��فته بازان، به دليل قرار گرفتن نام ايران در ليست 
سياه FATF و شيوع كرونا رو به افزايش گذاشته است.

به نظر كارشناسان، نوس��ان هاي اخير قيمت دالر در 
هفته گذشته، تحت تاثير عوامل رواني مرتبط با تصميم 
FATF و ش��يوع ويروس كرونا بوده اس��ت و ريشه در 
عوامل واقعي اقتصادي ندارد.رييس كل بانك مركزي 
چندي پيش در صفحه اينستاگرام خود نوشت: بازار 
ارز با حضور و مديريت بانك مركزي، همچنان ريسك 
بااليي براي س��رمايه گذاري دارد. ب��ازار ارز در بهمن  
و اوايل اس��فندماه دچار موج جديد تالطم ها شد، اما 
با جدي ش��دن تهديد كرونا، روند صعود قيمت ها در 
بازار ارز متوقف شده و ضمن برقراري آرامش در بازار، 
قيمت دالر نيز به تدريج به سوي كانال ۱۴ هزار توماني 

عقب نشيني كرد.
»كامران س��لطاني زاده« رييس ش��وراي عالي كانون 
صرافان در گفت وگو با ايرنا درباره تاثير ش��يوع كرونا 
بر تحوالت بازار ارز مي گويد: كرونا تقاضا در بازار ارز را 
كاهش داد و باعث آرامش اين بازار شد. بخشي از مردم با 
هدف سرمايه گذاري اقدام به خريد انواع ارز از صرافي ها 
مي كردند كه در هفته هاي اخير به علت ش��يوع كرونا 
و نگراني از اين بيماري، مي��زان مراجعه مردم به بازار 

كاهش زيادي يافته است.
به گفته وي، مردم ترجيح مي دهند كه فعاًل از خانه خارج 
نشوند كه اين موضوع، افت حضور در بازار ارز و به تبع 
آن كاهش خريد را به دنبال داشته است. در سال هاي 
گذشته معمواًل با نزديك شدن به نوروز، حجم تقاضا 
براي ارزهاي مس��افري رشد زيادي مي كرد اما امسال 
به دليل ش��روع كرونا در ايران و ساير كشورها، شاهد 
تقاضاي چنداني براي ارز مس��افرتي نيستيم.از سوي 
ديگر، بازار ارز در بهمن  و اوايل اس��فندماه دچار موج 
جديد تالطم ها شد، اما با جدي شدن تهديد كرونا، روند 
صعود قيمت ها در بازار ارز متوقف شده و ضمن برقراري 
آرامش در بازار، قيمت دالر نيز به تدريج به سوي كانال 

۱۴ هزار توماني عقب نشيني كرد.
شيوع كرونا تاثيري دوگانه بر بازار ارز كشور داشت. در 
آغاز شيوع كرونا، توجهات به بازار ارز به عنوان محلي 
مطمئن براي س��رمايه گذاري در زمان بحران و حفظ 
ارزش پول، جلب ش��د؛ به طوري كه تقاض��ا براي ارز 
افزايش رفته و براي مدتي به رشد قيمت ها در اين بازار 

دامن زد. اما به تدريج با شتاب گرفتن روند شيوع كرونا 
و افزايش ريسك هاي مرتبط با آن، به يك باره روند تقاضا 
براي ارزهاي عمده در اين بازار كاهش يافت و قيمت ها 

نيز روندي نزولي به خود گرفت.
»كامران س��لطاني زاده« رييس ش��وراي عالي كانون 
صرافان در گفت وگو با ايرنا درباره تاثير شيوع كرونا بر 
تحوالت بازار ارز اظهار داشت: كرونا تقاضا در بازار ارز را 
كاهش داد و باعث آرامش اين بازار شد.همه فعاليت هاي 
اقتصادي به علت اين بيماري كاهش يافته و به تبع آن، 

تقاضا براي ارز افت كرده است.
وي افزود: به عنوان مث��ال، روند واردات و خريد كاال از 
چين به علت رشد كرونا در اين كشور، دچار ابهام شده 
كه باعث شد درخواست براي ارز بابت واردات از چين 
كاهش يابد.همچنين ش��روع كرونا ميزان سفرهاي 
خارجي را به ش��دت كاهش داده ك��ه اين موضوع نيز 
موجب ش��ده اس��ت كه تقاضا براي ارزهاي مسافري 
افت زيادي كند.در سال هاي گذشته معمواًل با نزديك 
ش��دن به نوروز، حجم تقاضا براي ارزهاي مس��افري 
رشد زيادي مي كرد اما امسال به دليل شروع كرونا در 
ايران و ساير كشورها، شاهد تقاضاي چنداني براي ارز 

مسافرتي نيستيم.
رييس شوراي عالي كانون صرافان اضافه كرد: همچنين 
بخش��ي از مردم با هدف سرمايه گذاري اقدام به خريد 
انواع ارز از صرافي ها مي كردند كه در هفته هاي اخير به 
علت شيوع كرونا و نگراني از اين بيماري، ميزان مراجعه 
مردم به بازار كاهش زيادي يافته اس��ت.مردم ترجيح 
مي دهند كه فعاًل از خانه خارج نشوند كه اين موضوع، 
افت حضور در ب��ازار ارز و به تبع آن كاهش خريد را به 

دنبال داشته است.
رييس ش��وراي عالي كانون صراف��ان درباره وضعيت 
عرضه ارز در س��امانه نيما نيز گفت: روند عرضه ارز در 
سامانه نيما در حال انجام است و كمبودي وجود ندارد.

صادركنندگان ارزهاي مورد نياز را در اين س��امانه در 
مواردي با تاخير عرضه و بانك مركزي بر وضعيت عرضه 
و مبادله ارز در اين س��امانه نظارت دارد با وجود اينكه 
عرضه ارز در سامانه نيما باال رفته، اما همزمان قيمت 

ارزها نيز در اين سامانه نيز رشد كرده است.
 وي درباره افزايش تقاضا براي ارز در سامانه نيما در دي و 

بهمن ماه گفت: به دليل اينكه بخشي از عرضه كنندگان 
ارز نتوانس��ته بودند به موقع ارز خود را به اين س��امانه 
تزريق كرده و با عدم انجام تعهدات، نياز متقاضيان را 
برآورده كنند، شاهد افزايش تقاضا در ماه هاي ياد شده 
بوديم اما به تدريج اين مشكل با دخالت به موقع بانك 
مركزي و نهادهاي دست اندر كار برطرف شد و ميزان 

عرضه وتقاضا به حالت عادي بازگشت.
 رييس ش��وراي عالي كانون صرافان ادامه داد: به علت 
شيوع كرونا، در حال حاضر حجم معامالت در صرافي ها 
كاهش زيادي يافته است. شماري از صرافي ها نيز ساعت 
كار خود را كم كرده و كاركنان را شيفت بندي كرده اند

سلطاني زاده افزود: بررسي ها نشان مي دهد وضعيت 
معامالت در صرافي هاي واقع در تهران، شهرستان ها 
و حتي نواحي مرزي، عادي و البته كم حجم ش��ده و 

آرامش و ثبات در اين بازار حاكم شده است.

    ادامه كاهش نرخ طال در بازار جهاني 
به گزارش رويترز، شاخص اسپات گلد افت ۳.۸ درصدي 
را تجرب��ه كرد و ه��ر اونس طال به قيم��ت ۱۵۱۷.۳۸ 
دالر فروخته شد. طال در پايان هفته بيش از 9 درصد 
افت كرد. معام��الت آتي طالي امريكا ني��ز با ريزش 

۴.۶درصدي با قيمت ۱۵۱۶.۶۰ دالر انجام شد.
»سوكي كوپر« تحليلگر بانك استاندارد چارترد در اين 
خصوص گفت: در حالي كه بازار بورس همچنان تحت 
فشار است و نياز به نقدينگي در بازارها موج مي زند، براي 

طال غيرعادي نيست كه روند نزولي پيدا كند.
به دنبال گزارش ها مبني بر اينكه »دونالد ترامپ« به 
زودي در امريكا به دليل ش��يوع كرونا اعالم وضعيت 
اضطراري مي كند، جهش وال استريت تضعيف شد. طال 
پس از آنكه دوشنبه هفته گذشته با گذر از ۱۷۰۰ دالر 
به ازاي هر اونس، بيشترين رشد خود را طي هفت سال 
اخير تجربه كرد، در روزهاي پايان هفته بيش از ۱۸۰ 
دالر از ارزش خود را از دس��ت داد زيرا سرمايه گذاران 
براي پاس��خ دادن به دعوت نهايي بازار، به فروش فلز 

زرد روي آوردند.
»تاي وونگ« از موسس��ه BMO گفت: طال و سهام 
در روزهاي اخير به شكلي مثبت با يكديگر در ارتباط 
بودند، اما روز گذشته زماني كه بورس كمي احيا شد، 

طال نتوانست جهش داشته باشد؛ موضوعي كه نشانه 
خوبي نيس��ت و از روي آوردن سرمايه گذاران به پول 

نقد حكايت دارد.
ب��ه دنبال اين اتف��اق، دالر ۱.2 درصد جهش كرد و به 
باالترين س��طح خود در دو هفته اخير رسيد. از لحاظ 
فيزيك��ي و صرف نظر از بازار، فعاليت مراكز غول پيكر 
تجاري آسيا تحت تاثير شيوع ويروس كرونا تحليل رفت 
به ويژه بازارها در بزرگ ترين مصرف كننده طالي جهان 
يعني چين. نقره نيز با افت 2.۴ درصدي به ۱۵.۴۵ دالر 
رسيد و در نتيجه در مسير بيشترين افت هفتگي خود 

از سال 2۰۱۱ تاكنون قرار گرفت.

    صعود دالر در بازارهاي جهاني 
 از سوي ديگر، شاخص دالر نيز دست به پيش روي در 
برابر رقباي��ش زد. در تازه ترين دور از معامالت، پوند با 
ريزش 2.۵۵ درصدي نسبت به روز قبل خود و به ازاي 
۱.22۷2 دالر مبادله شد. يورو ۰.۷۷ درصد پايين رفت 
اما با باقي ماندن در كانال ۱.۱۱ به ۱.۱۱۱2 دالر رسيد. 
همچنين نرخ برابري هر دالر امريكا معادل ۱.۳۸۰2 
دالر كانادا اعالم شد. در برابر همتاي سنگاپوري، هر دالر 

به ازاي ۱.۴۱۵۱ دالر سنگاپور مبادله شد.
در معامالت بازارهاي ارزي جهاني، همچنين هر دالر با 
۱.۷۸ درصد افزايش به ۱۰۷.۶۸۸9 ين رسيد. در برابر 
همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي ۱.۶۱۷ دالر 
مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل ۷.۰۰۷۶ 

يوان چين اعالم شد.
به گزارش رويت��رز، در جريان معام��الت آخر هفته، 
بس��ياري از ارزهاي مختلف در برابر دالر در موقعيت 
نزولي قرار گرفتند و دالر به جلو رانده شد. بخش بزرگي 
از اروپا در نتيجه گسترش شيوع كرونا به حال تعطيلي 
درآمده كه وضعيت در ايتاليا، هشتمين اقتصاد بزرگ 
جهان و اس��پانيا، پنجمين اقتصاد بزرگ اروپا از همه 
وخيم تر است. در شرايطي كه شمار قربانيان ويروس 
كرونا در امريكا به ۳۶ نفر افزايش يافته است، برخي از 
كارشناسان معتقدند بايد شاهد كاهش بيشتر نرخ بهره 
در اين كشور باشيم. پيش تر فدرال رزرو نرخ بهره را در 
اقدامي كم سابقه با ۰.۵ درصد كاهش به محدوده يك 

تا ۱.2۵ درصدي كاهش داده بود. 

پيمان قرباني با بيان اينكه در وام هاي افراد حقيقي، فقط 
وام هاي قرض الحسنه ازدواج مشمول تعويق ۳ ماهه در 
بازپرداخت است، گفت: وام هاي مسكن، خودرو و خريد 

كاال مشمول اين مصوبه نيست.
به گزارش مه��ر، معاون اقتصادي به تش��ريح مصوبه 
اخير ش��وراي پول و اعتبار در خصوص تعويق ۳ ماهه 
بازپرداخت تسهيالت دريافتي صاحبان كسب و كارهاي 
كوچك و نيز اقساط قرض الحسنه تمامي اشخاص در 
راس��تاي كاهش آثار اقتصادي ناشي از شيوع ويروس 
كرونا در كشور پرداخت و گفت: با توجه به شيوع ويروس 
كرونا در كش��ور و اثر آن روي كسب و كارها، نياز بود تا 
تمهيداتي در راس��تاي كاهش آثار و عواقب اقتصادي 
اين پديده به كار گرفته شود و به همين منظور شوراي 
پول و اعتبار در جلس��ه مورخ ۱۳ اسفندماه 9۸، بنا به 
پيشنهاد بانك مركزي، شرايطي براي بازپرداخت اقساط 
تسهيالت دريافتي فعاالن اقتصادي به ويژه صاحبان 
كس��ب و كارهاي كوچك و نيز اقساط قرض الحسنه 
كليه اشخاص كه طي ماه هاي اسفند ۱۳9۸، فروردين 
۱۳99 و ارديبهشت ۱۳99 سررسيد مي شود مطرح 
و مورد تأييد ق��رار داد. وي با بيان اينكه اين مصوبه در 
تاريخ ۱۵ اسفند به بانك هاي عامل ابالغ شد، افزود: بر 
اين اساس بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي موظف 
هستند در صورت درخواست مشتريان مشمول، نسبت 
به استمهال سه ماهه اقساط پرداختي اقدام كنند كه در 
واقع بهره مندي از مزاياي اين مصوبه نيازمند درخواست 
مش��تري از بانك است كه ساز و كار آن توسط بانك ها 
اعالم مي شود كه پيشنهاد بانك مركزي اين است كه در 

بانك ها اين ساز و كار حتي االمكان مبتني بر روش هاي 
الكترونيكي و غيرحضوري باشد. معاون اقتصادي بانك 
مركزي با تشريح نحوه بازپرداخت اقساط مذكور گفت: 
درواقع چنانچه فردي مش��مول استفاده از اين مزايا و 
متقاضي تعويق سه ماهه مذكور باشد، اقساط اين سه 
ماه را پرداخت نمي كند و به جاي آن، اين اقساط را در 
انتهاي دوره بازپرداخت اقساط پرداخت كند؛ به عنوان 
مثال اگر پايان دوره بازپرداخت تسهيالت يك شخص 
به طور عادي تا پايان ش��هريور ماه س��ال ۱۴۰۰ بوده 
است با استفاده از مزاياي اين مصوبه، سه قسط مربوطه 
بايس��تي در مهر، آبان و آذر ماه ۱۴۰۰ پرداخت شود. 
وي افزود: مطابق رويه معمول، سود تسهيالت توسط 
بانك دريافت مي ش��ود؛ اما بانك ها مج��از به دريافت 
هيچگونه جريمه و كارمزدي مربوط به سه ماه به تعويق 

افتاده نيستند.
معاون اقتص��ادي بانك ادامه داد: فق��ط وام هاي قرض 
الحسنه افراد مانند تس��هيالت ازدواج و نيز تسهيالت 
دريافتي توس��ط صاحبان كسب و كارهايي كه به دليل 
شرايط ناش��ي از ش��يوع ويروس كرونا با آسيب مواجه 
ش��ده اند و مصاديق آن ب��ه تصويب كميت��ه منتخب 
دولت رس��يده است، به ش��رطي كه بدهي آنها تا تاريخ 
۰۱/ ۱۰/ ۱۳9۸  در طبق��ه ج��اري قرار داش��ته باش��د، 
مي توانند اقس��اط سه ماه اس��فند ۱۳9۸ و فروردين و 
ارديبهشت ۱۳99 را پس از پايان دوره بازپرداخت اقساط 
پرداخت نمايند؛ لذا طبق مصوبه ش��وراي پول و اعتبار، 
ساير وام هايي نظير وام مس��كن، وام خودرو، وام خريد 
كاال مش��مول اين مصوبه نبوده و روال طبيعي خود در 

بازپرداخت اقساط را خواهند داشت. وي ادامه داد: كساني 
كه مي خواهند از اين مزايا استفاده كنند بايستي بدهي 
شأن به بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي تا تاريخ اول 
دي ماه سال ۱۳9۸ در طبقه جاري قرار داشته باشد. لذا 
كساني كه جزو مشتريان خوش حساب بانكي نبوده و در 
گذشته نيز اقساط خود را پرداخت نكرده و تسهيالت آنها 
غيرجاري گرديده، نمي توانند از اين مزايا استفاده كنند.

قرباني افزود: كارگروه بررسي و مقابله با پيامدهاي ناشي 
از شيوع ويروس كرونا )منتخب دولت( در مصوبه مورخ 
۱9 اسفند ماه خود عناوين بخش ها و رسته هاي كسب 
و كارهايي كه به طور مس��تقيم از بيم��اري كرونا دچار 
بيشترين آسيب شده و شامل امكان بهره مندي از تعويق 
پرداخت تسهيالت در اسفند 9۸ و دو ماهه اول سال 99 
شده اند را به بانك مركزي اعالم و بانك مركزي نيز اين 

عناوين را به بانك ها ابالغ كرد.
معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: بر اين اس��اس ده 
عنوان و رسته مشاغلي كه مي توانند از اين مزايا استفاده 
كنند ش��امل مراكز توليد و توزيع غذاه��اي آماده اعم 
از رس��توران ها، بوفه ها، طباخي، تاالره��اي پذيرايي، 
قهوه خانه ها، اغذيه فروشي ها )و موارد مشابه به تشخيص 
وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت(، مراك��ز مربوط به 
گردشگري شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع هاي 
جهانگردي و گردشگري، مهمان پذيرها، مهمانسراها، 
مسافرخانه ها، زائرسراها، مراكز بوم گردي، مراكز اقامتي 
و پذيرايي و تفريحي و خدماتي بين راهي )و موارد مشابه 
به تشخيص وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 
دس��تي(، حمل و نقل عمومي مس��افر درون شهري و 

برون شهري اعم از هوايي، جاده اي، ريلي و دريايي، دفاتر 
خدمات مسافرتي و گردشگري، توليد و توزيع پوشاك، 
توليد و توزيع كيف و كفش، مراكز توزيع آجيل، خشكبار، 
قنادي، بستني و آبميوه، مراكز و مجتمع هاي ورزشي و 
تفريحي، مراكز و مجتمع هاي فرهنگي و آموزشي و مراكز 

توليد، توزيع و فروش صنايع دستي هستند.

    تدابير بانكي براي نجات واحدهاي اقتصادي 
با شيوع كرونا

از سوي ديگر، نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
بر تاييد تدابير بانك ها براي نجات واحدهاي اقتصادي با 

شيوع كرونا تاكيد كرد.
سيدحسن حسيني شاهرودي در گفت وگو با ايِبنا، با اشاره 
به وضعيت فعلي اقتصاد و ركود رخ داده در بازار، گفت: 
وضعيت فعلي ناشي از ويروس كرونا موقتي بوده و با مهار 

اين بيماري به زودي بهبود در شرايط رخ خواهد داد.
نماينده مردم شاهرود در مجلس شوراي اسالمي با بيان 
اينك��ه دولت به ويژه تيم اقتصادي آن تدابير مناس��بي 
براي بهبود ش��رايط اقتصادي كشور در وضعيت فعلي 
انديشيده اند، افزود: تدابير بانك مركزي در حوزه پولي و 
بانكي و همچنين در حوزه مالي و بيمه اي قابل تقدير بوده، 

اما بايد حمايت ها در اين زمينه ها بيشتر شود.
اين نماينده مردم در مجل��س دهم با تاكيد بر اينكه در 
شرايط كنوني كه بسياري از مشاغل و بنگاه هاي اقتصادي 
به حالت نيمه تعطيل در آمده دولت بايد بيش از پيش 
همراه باش��د، تصريح كرد: در ش��رايط فعلي بسياري از 
كارفرمايان از پس پرداخت هزينه ه��اي بيمه اي افراد 

ش��اغل در كارگاه ه��ا و واحدهاي تولي��دي خود عاجز 
شده اند، اميد است در اين باره نيز دولت تدبيري داشته 
باشد. حسيني شاهرودي با بيان اينكه بيمه كارگران يكي 
از مواردي اس��ت كه اگر دچار مشكل شود، دغدغه هاي 
بسياري را ايجاد خواهد كرد، گفت: دولت براي جلوگيري 
از آسيب هاي احتمالي در حوزه هاي بهداشت و درمان 
در آينده بايد اكنون تدبيري در خصوص بيمه اين افراد 

داشته باشد
اين عضو هيات رييس��ه كميسيون اقتصادي مجلس با 
تاكيد بر اينكه كارگران بي��ش از فعاالن اقتصادي بايد 
مدنظر دولت در شرايط فعلي باشند، افزود: كارفرمايان و 
فعاالن اقتصادي از تمكن مالي به نسبت خوبي در قياس 
با كارگران برخوردار هستند، از اينرو دولت حمايت هاي 
يارانه اي خود را بايد به اين اقشار كارگر اختصاص داده و 
حتي بانك مركزي نيز مي تواند با اعطاي تسهيالت خرد 

قرض الحسنه به ياري اين افراد بشتابد.
حسيني شاهرودي با بيان اينكه تعويق اقساط وام هاي 
بانكي يكي از راهكارهاي مناسبي است كه شبكه بانكي در 
شرايط فعلي مي تواند در دستور كار داشته باشد، تصريح 
كرد: سازمان مالياتي نيز بايد از رويه شكل گرفته در شبكه 
بانكي الگو گرفته و برخي معافيت ها يا تعويق انداختند 

دوره هاي مالياتي را در نظر بگيرد.
نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
يادآور شد: بايد با تعامل بيشتر دستگاه هاي مسوول از 
شرايط فعلي به نفع اقشار آسيب پذير جامعه و همچنين 
واحدهاي توليدي عبور كنيم در اين رابطه مجلس نيز 

آماده همكاري با دولت است.
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ويژگي هاي »كيف پول 
الكترونيكي بانك  پاسارگاد«

برنامه كيف پول الكترونيكي بانك پاسارگاد )كيپاد(، 
يكي از ابزارهاي بانكداري الكترونيك است كه مي توان 
با بهره مندي از خدمات آن، امور بانكي رايج را بدون 
مراجعه به شعبه ها انجام داد. به گزارش روابط عمومي 
بانك پاسارگاد، در ايامي كه به دليل شيوع ويروس 
كرونا، اجتناب از تردد غيرضروري مهم ترين راه براي 
مبارزه با اين ويروس اس��ت، بهره مندي از ابزارهاي 
بانكداري الكترونيكي مانند »كيپاد«، مي تواند نقش 
بسزايي در كاهش مراجعه به شعبه ها داشته باشد. 
هم وطنان مي توانند با نصب و استفاده از اپليكيشن 
كيپاد، پرداختي امن، سريع و آسان را در حوزه هاي 
مختلف پذيرندگي كيپاد و عوارض جاده  اي تجربه 
كنند. بر اساس اين خبر، استعالم و پرداخت قبض 
برق با قابليت گ��زارش پرداخت هاي قبل و دريافت 
فايل آخرين قبض، امكان انتقال وجه كارت به كارت، 
پرداخت قبض با شناس��ه قبض و شناسه پرداخت، 
انتقال اعتبار بي��ن كاربران كيپاد، انتق��ال از كيف 
پول به حس��اب بانكي، پرداخت عوارض آزادراهي، 
پرداخت بدهي طرح ترافيك تهران، خريد بسته هاي 
اينترنت، امكان ش��ارژ مستقيم تلفن همراه، امكان 
كمك به خيريه و خريد اشتراك تلويزيون اينترنتي 
آيو از جمله خدماتي است كه »كيپاد« ارايه مي دهد. 
گفتني اس��ت امكان نصب اين برنامه براي سيستم 
عامل هاي اندرويد و iOS در سايت كيپاد به آدرس  
https: //kipod.ir يا س��ايت بانك پاس��ارگاد به 
نش��اني https: //www.bpi.ir/kipod فراهم 
است. مركز مشاوره و اطالع رساني بانك پاسارگاد به 
شماره ۸2۸9۰ و همچنين سامانهCRM در سايت 
  https: //www.bpi.ir/crm اين بانك به آدرس
به  صورت شبانه روزي آماده پاسخگويي به سواالت 

هم ميهنان هستند.

۱۰4 ميليون كارت 
تراكنش دار در بهمن 9۸

بر اساس گزارش ش��اپرك، تعداد كارت هاي بانكي 
داراي حداقل يك تراكنش در ش��بكه پرداخت در 
بهمن م��اه افزايش يافته و تعداد آن به ۱۰۴ ميليون 
و 992 هزار كارت رسيده است. به گزارش »تعادل«، 
بررسي آمارهاي گزارش اقتصادي بهمن ماه ۱۳9۸ 
شبكه الكترونيكي پرداخت كارت )شاپرك( نشان 
مي دهد كه در اين مدت بالغ بر ۱۰۴ ميليون و 922 
هزار و ۷۶۷ كارت بانكي از جمله كارت هاي اعتباري، 
برداش��ت و هديه و ُبن كارت حداقل يك تراكنش را 
داشتند؛ از سويي ديگر بررسي ها نشان مي دهد كه 
در دي ماه س��ال جاري، تعداد ۱۰2 ميليون و 9۵۶ 
هزار و ۶۱۴ كارت بانكي تراكنش داشتند كه نشان 
از افزاي��ش ۱.۸۸ درصدي تع��داد كارت هاي بانكي 
داراي حداقل يك تراكنش در بهمن ماه نسبت به دي 
ماه دارد. مقايسه آمار بهمن ماه با ماه هاي گذشته به 
خصوص روند فصل پاييز در شبكه پرداخت حاكي از 
آن اس��ت كه تعداد كارت هاي بانكي تراكنش دار در 
تمامي بخش ها در حال افزايش است اما در اين ميان 
بيشترين رشد تعدادي به ترتيب مربوط به كارت هاي 
اعتباري، كارت هدي��ه و بن كارت و پس از آن كارت 
برداش��ت يا همان كارت هاي نقدي است؛ بر همين 
اساس مي توان انتظار داشت كه گسترش استفاده 
از خدمات پرداخت باعث ش��ده تا تعداد كارت هاي 
بانكي تراكنش دار رشد پيدا كند.همچنين گفتني 
است، بررسي گزارش هاي منتش��ره از ابتداي سال 
۱۳9۸ تا آبان ماه نشان مي دهد كه به صورت ماهانه 
از ميان بيش از ۳۵۰ ميليون كارت صادره توسط شبكه 
بانكي، حدود ۱۰۴ ميليون كارت بانكي داراي تراكنش 
هستند كه اين ميزان كارت بانكي فعال از جمعيت 
باالي ۱۸ سال ايران طبق آخرين سرشماري انجام 
شده يعني ۵9 ميليون نفر بيشتر است. بيشترين تعداد 
كارت بانكي در ايران مربوط به كارت برداشت با تعداد 
۱۰۰ ميليون و ۴۵ هزار عدد تا پايان بهمن 9۸ است كه 
همين موضوع باعث شده تا كارت هاي برداشت سهم 
9۵.۷2 درصدي از كل كارت هاي بانكي تراكنش دار 
داشته باشند.همچنين تعداد كارت هاي هديه و بن 
كارت تراكنش دار در مدت مذكور بالغ بر ۴ ميليون 
و ۳2۴ هزار عدد اعالم ش��ده است. تعداد كارت هاي 
بانكي داراي تراكنش از ن��وع كارت اعتباري نيز در 
بهمن ماه با رشد ۱۱.۴۱ درصدي نسبت به دي ماه به 

۱۵۸ هزار عدد رسيده است

ساماندهي عملكرد نظام بانكي 
در حوزه نرخ سود

عضو هيات رييس��ه كميس��يون برنام��ه، بودجه و 
محاس��بات مجلس، بر ضرورت ساماندهي عملكرد 
بانك ها در حوزه نرخ سود تاكيد كرد. محسن بيگلري 
در گفت وگو با خبرنگار ايِبنا بر ضرورت س��اماندهي 
عملكرد بانك ها در حوزه نرخ سود تاكيد كرد و گفت: 
بانك مركزي با اجراي قانون حذف سود مركب مي تواند 
پيش��تازي خود در بهبود وضعيت اقتصادي كشور 
به نمايش بگ��ذارد. وي تصريح كرد: مجلس نظارت 
خود را براي اج��راي اين قانون با جديت دنبال كرده 
و اجازه نمي دهد اين قانون مهم بالتكليف بماند. اين 
نماينده مردم در مجلس دهم، با تاكيد بر اينكه نجات 
واحدهاي توليدي در گرو اجراي دقيق مصوبه مذكور 
از سوي بانك ها است، افزود: قرار گرفتن در مسير رشد 
اقتصادي بايد با مولفه هايي همچون حمايت از بخش 
مولد كشور همراه باشد، در غير اين صورت بايد فقط 
شاهد بنگاه داري بانك ها باشيم. بيگلري با بيان اينكه 
بايد حامي مردم در شرايط سخت اقتصادي باشيم، 
گفت: انتظار م��ي رود همان گونه كه بانك مركزي با 
ساماندهي بازار ارزي از تالطم هاي قيمتي در بازارهاي 
موازي نيز جلوگيري كرد، در بخش عملكرد شبكه 

بانكي نيز دست به يك پااليش كلي بزند.



روي خط خبر 5 بازار سرمايه

در نخستين روز معامالتي هفته رخ داد

بورس تهران در قعر كانال 500 هزار واحدي
گروه بورس|

نخستين روز هفته با ريزش سنگين نماگر هاي 
بازار س�هام به اتمام رسيد. در اين روز شاخص 
بورس تهران كه در ابتداي معامالت روز شنبه 
و به واسطه خوش بيني شكل گرفته در لحظات 
پاياني داد و ستد هاي چهارشنبه، اندكي رشد را 
در برخي نمادهاي شاخص ساز شاهد بود، پس 
از آغاز فعاليت بازار در سراش�يبي سقوط قرار 
گرفت و تا پايان معامالت روز ياد شده به ميزان 

۱۷ هزار و ۴۷۲ واحد افت كرد.
ريزش س�نگين به جامانده از وحشت در ميان 
سرمايه گذاران بازار سهام تا پايان روز ياد شده 
به حدي بود كه به ميزان ۳.۳۶ درصد از ارزش 
بورس تهران كاس�ت و نماگر بازار ياد ش�ده را 
به قعر كانال 5۰۰ هزار واحدي فرس�تاد. همين 
امر س�بب ش�د تا بس�ياري از فعاالن بازار كه 
روز گذشته را با اميد به همسويي قيمت ها )به 
خصوص در نمادهاي بنيادي( با تحوالت اخير 
بازار جهاني آغاز كرده بودند، در ادامه معامالت 
اين روز و براي حفظ ارزش دارايي خود به جمع 
فروشندگان بپيوندند. فشار عرضه در روز شنبه 
به حدي ب�ود كه حتي افزاي�ش اخير در حجم 
مبناي نمادهاي بورس�ي و اعمال اين ساز و كار 
بر نمادهاي فرابورسي نيز نتوانست از رسيدن 
قيمت پاياني در بسياري از نمادها به كف دامنه 

نوسان روزانه جلوگيري كند. 

به نظر مي رس��د كه بخش��ي از هيجان فروش شكل 
گرفته دربس��ياري از نمادها از اي��ن جهت به وجود 
آمده است كه فعاالن بازار به خصوص سرمايه گذاران 
بنيادي چش��م انداز روش��ني براي قيمت كاالهاي 

اساسي در بازارهاي هدف مشاهده نمي كنند.
 چنين رويكردي س��بب شده تا در ش��رايط فعلي و 
همزمان با رخوت نسبي بازارهاي موازي ميل به نقد 
كردن سهام در بسياري از گروه ها افزايش يابد و بازار 
سرمايه ديگر ش��اهد تقاضا هاي سنگين هفته هاي 

اخير نباشد. 
در اين ميان خبر تعطيلي برخي از واحدهاي توليدي 
نيز مزيد بر علت شده و حتي سرمايه گذاران خوشبين 
بازار س��هام كه تا پيش از اين از پتانس��يل الزم براي 
سرمايه گذاري در بس��ياري از نمادهاي توليد كننده 
كاال خبر مي دادند، در شرايط فعلي عالقه اي به ورود 
پول خود به سهام شركت هاي توليدي نداشته باشند. 

اين وضعيت مخصوصًا با نگاه به ابهام موجود نسبت به 
آينده كرونا و تاثير احتمالي آن بر روند توليد كاالها در 

اقتصاد بيش از پيش تشديد شده است.
بر همين اساس روز گذش��ته تنها روز سقوط قيمت 
در نمادهاي س��نگين وزن نبود. افت سه هزار و ۳۴۲ 
واحدي ش��اخص كل هم وزن در روز شنبه نيز خود 
مويد اين نكته اس��ت كه در حال حاضر شاهد فروش 
دس��ته جمعي در بس��ياري از صنايع بازار هستيم و 
اتفاقات اين روزها تنها مح��دود به يك يا دو صنعت 
نيست. آنچه كه در خالل معامالت روز شنبه رخ داد 
شاخص كل بورس تهران را به سطح ۵۰۲ هزار و ۷۳۹ 
واحد رساند. در اين روز فشار فروش در قالب نماد هاي 
بورسي س��بب ش��د تا ارزش اين بازار به هزار و ۸۳۵ 
هزار و ۵۹۸ ميليارد تومان برسد. اين در حالي است 
كه ارزش بازار ياد ش��ده در اوج خود يعني چهاردهم 
اسفند ماه ۲هزار و ۱۹ هزار و ۹۱۳ ميليارد تومان بوده و 
شاخص كل نيز در كانال ۵۵۵ هزار واحدي قرار داشته 
است. بنابر آنچه كه طي پنج روز معامالتي گذشته رخ 
داده به نظر مي رسد كه در روزهاي پيش رو و حداقل تا 
پايان سال مسير كلي بورس و فرابورس نزولي باشد و 
در روزهاي آينده به دليل واهمه شكل گرفته پيرامون 
ش��يوع ويروس كرونا و ابهام در تبعات آن شاهد افت 

بيشتري باشيم.
در فرابورس نيز سمت و سوي معامالت تشابه بسياري 
به آنچه كه در بورس تهران رخداد داش��ت و طي روز 
ش��نبه كاهش قيم��ت در اغلب نماده��اي اين بازار 
سرانجام به افت ۱۸۴ واحدي شاخص كل فرابورس 
منجر ش��د. به موجب اين كاهش نماگر ياد ش��ده به 
سطح ۶ هزار و ۵۸۳ واحد رسيد. گفتني است شاخص 
كل فرابورس پيش تر در تاريخ چهاردهم اس��فند ماه 

سال جاري به سطح ۷ هزار و ۱۰۴ واحد رسيده بود.
در همي��ن خصوص حميد ميرمعين��ي درباره علت 
ادامه ريزش شاخص در بازار س��رمايه اظهار داشت: 
امروز )ديروز( ش��اهد ريزش ۱۷ هزار و ۵۲۳ واحدي 
در شاخص كل بوديم كه عمدتا متاثر از ترس از آينده، 
ترس از اثرگذاري شيوع ويروس كرونا بر روي اقتصاد 
جهاني و احتمال بر جاي گذاشتن آثار مالي و اقتصادي 
شديد در اقتصاد كشور است كه مي تواند به تبع افت 
اقتصاد جهاني ي��ا تعطيلي فعاليت هاي اقتصادي در 

داخل كشور باشد.
به گزارش ايلنا، وي درباره ايجاد تعادل در بازار سرمايه 
گفت: تعادل به معناي آن است كه عرضه و تقاضا در 
نقطه بهينه قيمتي به يكديگر برسند و اين تعادل تا 

زماني كه عرضه كننده كم نشود و تقاضا وجود نداشته 
باشد اتفاق نمي افتد. اين كارشناس بازار سرمايه ادامه 
داد: تقاضا زماني وارد مي ش��ود كه قيمت همچنان 
جذاب باشد و عرضه زماني كمتر مي شود كه به سقف 
قيمتي رسيده باش��د. بنابراين تعادل را بازار تعيين 
مي كند و با ح��رف نمي توان در بازار س��رمايه ثبات 

ايجاد كرد.
ميرمعيني در پاسخ به اين سوال كه به نظر شما ريزش 
در بازار سرمايه تا چه زماني ادامه خواهد داشت، گفت: 
معتقدم تا زماني كه دولت و مسووالن اقتصادي بسته 
حمايتي براي بازار س��رمايه در اين ش��رايط تعريف 

نكنند ريزش ها عميق تر و شديدتر خواهد بود.
وي افزود: در تمام دنيا شاهد اين هستيم كه دولت ها 
براي حماي��ت از بورس ها بس��ته حمايتي و محرك 
تعريف كرده اند ما هم از دولت كه همواره سياس��ت 
انتقال نقدينگي به بازار س��رمايه را پيش رو داش��ت 
انتظار داريم كه بسته حمايتي براي تقويت بازار تعريف 
كند. اين كارشناس بازار سرمايه تاكيد كرد: هنوز ابعاد 

اثرگذاري ويروس كرونا بر اقتصاد جهاني مش��خص 
نيست اما به هر حال از اين شرايط عبور خواهيم كرد و 
بازارها به حالت عادي برمي گردند اما براي اينكه رفتار 
هيجاني و وحشت زده در بازار سرمايه به بحران تبديل 
نش��ود دولت بايد هر چه سريع تر نس��بت به اجراي 

بسته هاي حمايتي اقدام كند.
وي با اش��اره به آغاز زمان اصالح قيمت ه��ا در بازار 
س��رمايه گفت: همين عواملي كه امروز ش��اهد آن 
هستيم مي تواند عامل اصالح قيمت ها باشند و به طور 
قطع اصالح قيمت بدون نش��انگرها و سيگنال ها رخ 

نمي دهد.
ميرمعيني تاكيد كرد: اين ش��رايط بازار نش��انه هاي 
اصالح قيمت است و هر كدام از عوامل از جمله شيوع 
ويروس كرونا، اثرات اقتصاد جهاني و سياس��ت هاي 
داخلي مي توانند عامل اصالح قيمت س��هام در بازار 

باشند.
وي با بيان اينكه بازار سرمايه بازار سفته بازي است و 
عده اي در اين ميان با هدف نوسان گيري وارد بورس 

مي شوند، گفت: نوسان گيري ذات بازار است و در تمام 
بورس هاي جهاني شاهد اين رفتارها هستيم چرا كه 
ديدگاه ه��اي مختلف محل زد و خ��ورد براي تعيين 

قيمت ها هستند.
اين كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به اين پرسش كه 
كداميك از نمادها بيشترين اثر را در ريزش ۱۷ هزار 
واحدي داشتند گفت: عمدتا نمادهاي بزرگ بيشترين 
اثرگذاري را دارند، نمادهايي كه ارزش بازار آنها باالتر 

است اثرگذارتر هستند.
ميرمعيني ادامه داد: شركت ملي مس با ۱۵۵۰ واحد، 
هلدينگ خليج فارس با ۱۵۲۴ واحد و فوالد مباركه با 
۱۲۵۸ واحد بيشترين اثرگذاري را در ريزش شاخص 

داشتند.
وي با بيان اينكه به هر حال بازار سرمايه بازار ريسك 
و بازده است گفت: بايد ديد افراد چقدر تحمل ريسك 
در اين ب��ازار را دارند و با چه افق زمان��ي در اين بازار 
سرمايه گذاري كرده اند تمام اين عوامل در رشد و افت 

شاخص تاثيرگذار هستند.
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سازمان بورس و اوراق بهادار از ۱۰ اسفندماه ورود به 
بورس را مشروط كرد و طبق ابالغيه اين سازمان، افراد 
بايد براي ورود به بورس و معامله سهام حتما در آزمون 
پذيرفته ش��وند. البته هنوز منابع آزمون و اينكه چه 
افرادي بايد در آزمون شركت كنند مشخص نيست ولي 
با اين حال افراد تازه ورود مي توانند تا قبل از شركت در 

آزمون در چند مورد دست به معامله بزنند.
به گزارش ايس��نا، ابالغيه اي توسط سازمان بورس و 
اوراق بهادار در روز ۱۰ اسفندماه منتشر شد كه طبق 
آن صدور كد براي مشتريان جديد بعد از يك ماه و بعد 
از قبولي اين افراد در آزمون انجام مي ش��ود. آنچه در 
ابالغيه مذكور حائز اهميت بوده، اين است كه مشتريان 
جديد يك ماه پس از صدور كد امكان معامله خواهند 
داشت. در اين راستا، قبولي در آزمون كانون كارگزاران 
يا س��ازمان بورس ش��رط صدور كد معامالتي است. 
همچنين شخص متعهد مي شود سيگنال فروشي و... 

نكند، زيرا كد مس��دود مي شود كه مسووالن بورس، 
دليل اين تصميم را نياز به تخصص و دانش تازه واردها به 
بورس اعالم كرده و مي گويند با توجه به اينكه اين روزها 
سرمايه گذاري در بازار سرمايه رونق دارد و ممكن است 
افرادي كه وارد اين بازار مي شوند دانش كافي نداشته 
باش��ند و از آنجاكه اين نوع س��رمايه گذاري نيازمند 
تخصص و دانش است، چنين تصميمي گرفته شده 
است. البته اين ابالغيه استثناهايي هم داشت و شامل 
خريد و فروش سهام شركت هاي عرضه اوليه، خريد و 
فروش تسه و اوراق با درآمد ثابت و همچنين خريد و 
فروش واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري مي شد. 
تصميم مذكور سازمان بورس از سوي كارشناسان هم 
مورد انتقاد و هم مورد استقبال قرار گرفت. مخالفان 
آن بر اين باورند كه اوال چنين تصميمي نبايد در قالب 
ابالغيه اعالم شود. ثانيا افراد را از حق قانوني شان كه 
همان خريد و فروش سهام اس��ت محروم مي كند و 

ديگر اينكه برخي بندهاي آن با قوانين بازار سرمايه در 
تعارض است. اما در روي ديگر سكه، موافقان هستند 
كه اعتقاد دارند اين ابالغيه به جلوگيري از ورود كدهاي 
جديد كه از بازار سرمايه آگاهي ندارند و تشويق آنها به 

سمت كارگزاري ها مي انجامد.

   جزييات آماده سازي آزمون ورود به بورس
در اين ميان حميدرضا مهرآور،  عضو هيات مديره كانون 
كارگزاران  از ايجاد يك بانك اطالعاتي سوال خبر داد و 
به ايسنا گفت: تاكنون بعضي از سرمايه گذاران در بازار 
سرمايه فعاليت مي كردند بدون اينكه از تخصص و دانش 
كامل در رابطه با بعضي از فعاليت هاي بازار برخوردار 
باش��ند. در اين راستا س��ازمان بورس و اوراق بهادار از 
كانون درخواس��ت كرد كه در اي��ن زمينه ورود كند و 
كانون براي اين موضوع براي اقشار خاصي بانك سوال 
طراحي مي كند. البته كانون پيشنهاد دهنده است و در 

نهايت سازمان بايد درمورد اين موضوع تصميم گيري 
كند. بنابراين نظر كانون اين اس��ت كه معامالت فوق 
حرفه اي را بايد افرادي انجام دهند كه تبحر زيادي در 
بازار س��رمايه دارند. فردي كه تخصص و دانش كافي 
ندارد نمي تواند وارد شود. براي مثال از فردي كه ديپلم 
رش��ته اي غير مرتبط دارد ممكن است آزمون گرفته 
ش��ود اما از فردي كه دكتراي مالي داش��ته باشد چه 
آزموني بگيريم؟ البته اين موضوع در حد پيشنهاد است 
و بايد در سازمان مطرح شود. سواالت آزمون موضوعات 
مالي است و حتما براي آن منبع و نمونه سوال و كتاب 
معرفي مي ش��ود. فردي كه وارد بازار سرمايه مي شود 
بايد قوانين ابتدايي بازار سرمايه را بداند و افرادي كه از 
تبحر الزم برخوردار نيستند بايد به طور غير مستقيم در 
بازار جذب شوند و سراغ صندوق هاي سرمايه گذاري 
مشترك بروند. البته مهرآور تاكيد كرد كه امسال بعيد 

است طراحي آزمون و جزييات آن آماده شود.

   خريد و فروش سهام
 مشروط به قبولي در آزمون

اي��ن مباح��ث درحالي مط��رح مي ش��ود كه علي 
صحرايي-مديرعامل بورس اوراق بهادار تهران-در 
گفت وگو با ايسنا، درمورد اينكه افرادي كه به تازگي 
اقدام به دريافت كد بورسي مي كنند، چه زماني اجازه 
معامله دارند، توضيح داد: درحال حال حاضر هم به 
افراد جديدالورود كد داده مي شود اما اين افراد فقط 
مي توانند در حوزه هاي عرض��ه اوليه، صندوق ها و 
اوراق معامل��ه كنند و فقط زماني مي توانند س��هام 
خريد و فروش كنند كه در آزمون پذيرفته شوند. وي 
به اين سوال كه آيا از همه متقاضيان آزمون گرفته 
مي شود، پاسخ داد: احتماال افرادي كه ديپلم دارند 
حتما بايد در آزمون ش��ركت كنند. البته جزييات 
اين موضوع هنوز مش��خص نيس��ت و شرايط بعدا 

اعالم مي شود.

تازه واردهاي بورس چه زماني اجازه معامله دارند؟

خريداران اين روزها؛ برندگان آينده
يك كارشناس بازار سرمايه بروز رفتارهاي هيجاني در 
بازار را سبب اصالح سريع تر شاخص در روزهاي اخير 
دانست و كاهش فروش و رسيدن به نقطه تعادل را در 

معامالت روز گذشته مشهود ارزيابي كرد.
به گزارش سنا، فردين آقابزرگي با اشاره به نزديك شدن 
معامالت به نقطه تعادل و وضعيت حداكثري فروش در 
ساعت پاياني معامالت روز گذشته گفت: به دليل انتشار 
برخي شايعات مبني بر تعطيلي بورس و قرنطينه شدن 
تهران و شهرهاي ديگر به دليل شيوع كرونا، روز گذشته 
نيز مانند هفته گذشته شاهد به وجود آمدن جو منفي 
و فشار فروش از نخستين ساعت معامالت بوديم كه در 

ادامه كار رفته رفته از فشار اين فروش ها كاسته شد.

اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به عدم وجود تحليل 
در فروش هاي اينچنيني و تنها با تكيه بر ش��ايعات و 
رفتارهاي هيجاني جمعي افزود: اين شرايط هر چند 
سهامداران غيرحرفه اي را به سمت صف هاي فروش 
هدايت مي كند، اما براي خريداران با تجربه موقعيت 
خريدهاي هوشمندانه است؛ چراكه با خريد سهام در جو 
منفي و در كف قيمت در كمتر از يك ماه آينده سهام آنها 
به سرعت سقف هاي قبلي را مي بيند و با رشدي سريع 

سود نصيب خريداران روز گذشته مي كند.
مديرعامل كارگزاري بان��ك دي درباره داليل اصالح 
طي شده در روزهاي اخير گفت: هرچند كه اقتصاد ما 
مراودات چنداني با اقتصاد بين الملل ندارد و به سيستم 

بانكي بين المللي نيز متصل نيست، اما از تحوالت اين 
نوع مراودات نيز بي تاثير نيست.چنانچه بر اساس آمار 
عمده شاخص هاي دنيا اعم از داوجونز، آسياي جنوب 
شرقي و...و همچنين چند فاكتور تاثيرگذار مانند قيمت 
نفت برنت، طال، مس، ارزهاي ديجيت��ال و... را از نظر 
بازدهي در سه بازه سه ماه گذشته، يك سال گذشته و از 
ابتداي سال ۲۰۱۹ تاكنون با هم مقايسه كنيم خواهيم 
ديد كه منحصربه فرد ترين و پربازده ترين بازار در جهان 

بورس ايران بوده است.
وي رش��د ۳۵ درصدي بورس را طي سه ماه گذشته از 
نظر مولفه هاي اثرگذار اقتصادي قابل تطبيق ندانست 
و خاطرنشان كرد: در اين ميان رشد تمامي شاخص ها 

به جز طال منفي بوده است.اين يعني بورس ما طي سه 
ماه اخير در خالف جريان همه بورس ها و بازارها حركت 
كرده است.به طوري كه بيشترين بازدهي بورس هاي 
مطرح اروپا و امريكا منف��ي ۲۰- درصد و ۱۷- درصد 
بوده است.بنابراين اصالح فعلي پس از رشد چشمگير 
شاخص كامال طبيعي و الزمه رشدهاي بعدي و سوپاپ 

اطمينان حركت بازار است.
آقابزرگي با تاكيد بر تعديل نگاه كارشناسان بر ميزان 
رش��د بازارهاي جهاني گفت: مسائلي همچون شيوع 
ويروس كرونا و پيش بيني كاهش رشد اقتصادي چين 
به دليل جنگ تجاري بين چين و امريكا سبب تعديل 

در پيش بيني در اين بازارها شده است.

وي با اشاره به تحوالت بازار نفت و آينده پيش روي اين 
كاموديتي مهم و اثرگ��ذار نيز اظهار كرد: در بازار نفت 
نيز پيش بيني كاهش تقاض��اي روزانه تا يك ميليون 
بشكه در بازار نفت از سوي كارشناسان شركت مشاوره 
س��رمايه گذاري ُگلدمن ساكس تا سال ۲۰۲۵ مطرح 
شده اس��ت. اين پيش بيني به دليل تغيير رويكرد به 
استفاده از انرژي هاي تجديدپذير بوده است و مسائلي 
همچون تبعات اين تغيير بر فعاليت صنعت حمل و نقل 
نيز سبب تعديل در انتظار رشد نفت، مشتقات نفتي و 
صنايع مرتبط در سال هاي پيش رو شده است كه اين 
مولفه نيز سبب كاهش رشد بازارهاي جهاني در سه ماه 

اخير بوده است.

مقررات جديد مانع رفتار توده اي و موج سازي مي شود
يك كارشناس بازار س��رمايه معتقد است، افزايش حجم مبنا مانعي 
براي حركات بدون تحليل، توده اي و قيمت س��ازي است. به گزارش 
سنا، مجتبي شهبازي با اشاره به مصوبه جديد سازمان بورس مبني 
بر افزايش حجم مبنا گفت: در ش��رايط فعلي كه موج ورود نقدينگي 
همچنان ادامه دارد و برخي سهامداران جديد بدون دانش و بررسي 
دقيق بازار سرمايه وارد مي شوند اين اقدام كامال بجا است. وي افزود: 
گاهي اوقات برخي س��ودجويان با ايجاد شايعه سهامداران جديد را 
درگير حواشي مي كنند كه اين سهامداران در نهايت نه تنها متحمل 
زيان مي شوند، بلكه روند بازار را از رفتار منطقي به سمت رفتار هيجاني 
تغيير مي دهند، اما افزايش حجم مبنا يك ابزار كنترل رفتار، همچنين 
تقويت معامالت بر پايه تحليل است. شهبازي بازار سرمايه كشورمان 
را نسبت به ديگر كشورهاي توسعه يافته جوان دانست و گفت: بورس 
ايران، بازاري پويا و جوان اس��ت كه نشاط الزم براي شكوفايي بيشتر 
را دارد؛ به ويژه آنكه به عقيده بنده خأل ابزار در بازار سهام وجود ندارد. 
وجود ابزار يك الزام است و با تمركز روي ابزارهاي موجود مي توان آنها 
را توسعه داد و پوشش ريسك بيشتري براي معامالت در نظر گرفت. 

وي در خصوص ورود سهامداران جديد به بورس گفت: سرمايه گذاري 
مستقيم سهامداران غيرحرفه اي پر ريسك است و اين افراد بايد از طريق 
صندوق هاي سرمايه گذاري يا به طور غير مستقيم وارد بورس شوند كه 
اين روند باعث پخته تر شدن رفتارها در بازار مي شود. اين كارشناس بازار 
سرمايه خاطرنشان كرد: خريد و فروش هاي بدون تحليل روي سهام 
كم پتانسيل، ناخودآگاه كل بازار را درگير مي كند؛ از طرفي مردم به 
خريد سهامي كه به ارزش ذاتي خود نزديك هستند و نه سهام شناور 
پايين، مشتاق ترند. وي با اشاره به اينكه ورود به بورس جذاب است اما 
بدون آموزش ريسك سرمايه گذاري به اوج مي رسد، بيان كرد: ورود 
پول جديد به بازار سرمايه خوب است اما مردم بايد بدانند كه بورس، 
محلي براي ورود و خروج هاي كوتاه مدت نيست. شهبازي با بيان اينكه 
افراد نبايد اين بازار را بازاري براي س��رمايه گذاري كوتاه مدت در نظر 
بگيرند، افزود: اينكه مردم عادي داراييشان را بدون دانش معامالت به 
بورس تزريق كنند و در مدت زمان كوتاه سود حداقلي هم كسب كنند 
و سپس از بازار خارج شوند، نه تنها روند منطقي را برهم مي زند بلكه به 

مرور زمان باعث از دست دادن دارايي هاي آنها خواهد شد.

روند نزولي شاخص بورس تا كجا ادامه دارد؟
فراگير شدن ويروس كرونا و تاثيرگذاري آن در بازارهاي جهاني، از هفته 
گذشته بازار سرمايه را تحت تاثير قرار داد و باعث افت شاخص بورس شد 
كه به گفته كارشناسان اين روند تا پايان روز دوشنبه در اين بازار حاكم 
خواهد بود. به گزارش ايرنا، روزبه شريعتي پيش بيني خود از روند معامالت 
بازار س��رمايه در هفته جاري را اينگونه بيان كرد: بازار جهاني و كل دنيا 
در هفته گذشته تحت تاثير كاهش قيمت نفت و مساله كرونا كه از شرق 
آسيا به سمت اروپا رفت، قرار گرفتند. وي ادامه داد: ورود اين ويروس به 
امريكا و لغو تمام پروازها به اين كشور با دستور ترامپ تا حدودي منجر 
به شكس��ت اقتصادي شد، بدين معنا كه ترس سرمايه گذاران از برخي 
بحران ها باعث شد تا بازار آنها به شدت تحت تاثير قرار بگيرد. شريعتي 
با بيان اينكه ترس از ريزش بازار جهاني س��ايه خود را در بازارهاي ايران 
انداخت، گفت: كارخانه ايران خودرو تعطيلي خود را اعالم كرد كه ممكن 
است اين مساله بين كارخانه داران فراگير شود و شاهد تاثيرگذاري اين 
موضوع بر روند معامالت بازار سرمايه باشيم. اين كارشناس بازار سرمايه 
با تاكيد بر اينكه بازار دوباره روند اصالحي خود را در هفته جاري در پيش 
خواهد گرفت، افزود: هر چند تصور مي كرديم كه اين هفته نهايتا با پنج 

درصد اصالح در شاخص بورس همراه باشيم و بعد بازار به شرايط ثبات 
بازگردد اما به نظر مي رسد گزينه تعطيلي كارخانه ها مي تواند اصالح بازار 
را عميق تر كند. وي افزود: سرمايه گذاري در شركت هاي كاموديتي محور 
كه تا چند وقت گذشته به عنوان گزينه سرمايه گذاري هاي امن محسوب 
مي شد اكنون غيرمنطقي شده و س��رمايه گذاران ترجيح مي دهند در 
وضعيت كنوني به جاي خريد س��هام، پول نقد در اختيار داشته باشند. 
شريعتي با بيان اينكه اين شرايط تا پايان هفته ادامه دار خواهد بود، گفت: 
بازار سال آينده بستگي به وضعيت كرونا دارد كه بايد ديد به كدام سمت 
خواهد رفت و بازار جهاني را تا چه ميزان مي تواند تحت تاثير قرار دهد. 
اين كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: ممكن است روند ريزشي بازار 
در معامالت امروز و فردا ادامه دار باشد اما از روز دوشنبه بازار روند باثباتي 
را در پيش مي گيرد زيرا هيچگاه بازار در چند روز متوالي با ريزش همراه 
نخواهد شد. وي با بيان اينكه در هفته جاري شرايط صعودي چنداني براي 
بازار نخواهيم داشت، گفت: طبق پيش بيني هاي صورت گرفته شاخص 
بورس تا پايان هفته حدود ۱۰ درصد ريزش دارد و با كانال كمتر از ۵۰۰ 

هزار واحد، سال را به پايان مي رساند.

برنامه اي براي تعطيلي بورس 
وجود ندارد

مشاور رييس س��ازمان بورس با اشاره به ريزش 
بيش از ۱۶ هزار واحدي ديروز ش��اخص گفت: 
هيچ گونه تعطيلي از پيش برنامه ريزي شده اي 
در بازار س��رمايه وجود ن��دارد. به گزارش بورس 
پرس، ياسر فالح با اش��اره به ريزش بيش از ۱۶ 
هزار واحدي شاخص بورس در آغاز معامالت امروز 
بازار سهام و در واكنش به شائبه تعطيلي ادارات 
و سازمان ها از شنبه در اينس��تاگرام اعالم كرد: 
هيچگونه تعطيلي از پيش برنامه ريزي شده اي در 
بازار سرمايه وجود ندارد. اين روزها بازار شايعات 
داغ است و برخي ها با استفاده از شايعات منتظرند 
تا در صف فروش بنشينند و به اصطالح در قيمت 
پايين بخرند تا نوسان خود را بگيرند. اين موضوع 
به خصوص براي تازه واردان به بازار سرمايه قابل 
توجه است. اخبار را از منابع رسمي دنبال كنيد و 

اسير شايعات نشويد تا زيان نكنيد.

مقايسه بازدهي بازارهاي 
بورس، طال و ارز در هفته گذشته

بازار س��رمايه با اف��ت ۶.۳ درص��دي و بازارهاي 
ارز )دالر( و س��كه به ترتيب با رش��د ۰.۵ و ۲.۲ 
درصدي سومين هفته اسفندماه امسال را پشت 
سر گذاشتند. به گزارش ايِبنا، مقايسه عملكرد 
بازارهاي سهام، ارز و سكه در سال جاري بيانگر اين 
است كه بازار سهام در اين مدت با ۱۹۱.۲ رشد، 
بيشترين سود را نس��بت به بازارهاي ارز و سكه 
نصيب خود كرده است. اين در حالي است كه در 
اين مدت بازار ارز )دالر( با رشد ۱۶.۷ درصدي و 

بازار سكه با افزايش ۲۹ درصدي مواجه بوده اند.
اين گ��زارش مي افزايد: همچني��ن در هفته اي 
كه گذش��ت بازار س��رمايه افت ۶.۳ درصدي و 
بازار ارز )دالر( و بازار س��كه به ترتيب رش��د ۰.۵ 
و ۲.۲ درص��دي را نصيب س��رمايه فعاالن خود 
كرده اند. همچنين نگاهي ب��ه معامالت بورس 
اوراق بهادار در اين مدت نش��ان مي دهد در اين 
مدت تعداد ۲۵۵۳۴ ميليون ان��واع اوراق بهادار 
ب��ه ارزش ۲۰۹۹۳۵ ميلي��ارد ري��ال در بيش از 
۴ ميلي��ون و ۵۵۹ هزار دفعه م��ورد معامله قرار 
گرفت. اين در شرايطي است كه در هفته گذشته 
ساخت دس��تگاه ها و وس��ايل ارتباطي با ۱۰.۷ 
درصد، استخراج ساير معادن با ۷.۴ درصد، ساير 
واسطه گري هاي مالي با ۴.۷ درصد، محصوالت 
غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با ۴.۶ درصد 
و منسوجات با ۱.۴ درصد بيشترين تاثير مثبت را 
در شاخص بورس داشته اند و در مقابل گروه هاي 
تامين آب، برق و گاز با ۱۲.۵ درصد، فرآورده هاي 
نفتي، كك و سوخت هس��ته اي با ۱۲.۴ درصد، 
اس��تخراج نف��ت، گاز و خدمات جنب��ي به جز 
اكتشاف با ۱۰.۸ درصد، ساخت محصوالت فلزي 
با ۱۰.۶ درصد و حمل ونقل با ۹.۲ درصد بيشترين 
اثر منفي را در اين مدت بر نماگر بازار سهام از خود 
به جاي گذاشته اند. همچنين گروه هاي بانك ها 
و موسسات اعتباري با دادوستد ۴۷۳۲ ميليون 
سهمي، خودرو و ساخت قطعات با ۲۳۳۶ ميليون 
سهم، سرمايه گذاري ها با ۱۶۴۳ ميليون سهم، 
فلزات اساسي با ۱۳۲۸ ميليون سهم، محصوالت 
ش��يميايي با ۹۹۷ ميليون س��هم، محصوالت 
غذايي و آش��اميدني به جز قند و ش��كر با ۷۸۹ 
ميليون سهم، ساير واسطه گري هاي مالي با ۷۳۸ 
ميليون سهم، انبوه سازي، امالك و مستغالت با 
۶۳۲ ميليون س��هم، فرآورده هاي نفتي، كك و 
سوخت هسته اي با ۶۰۵ ميليون سهم و سيمان، 
گچ و آهك با ۴۸۸ ميليون سهم بيشترين حجم 
معامالت هفتگي را در هفته گذشته به نام خود 

ثبت كردند.

بيشترين مقدار ارزش معامالت 
ماهانه به ثبت رسيد

در پايان معامالت بهمن م��اه ۱۳۹۸ ارزش بازار 
اوراق به��ادار ش��امل ارزش كل ب��ورس تهران، 
فرابورس اي��ران، بورس انرژي و ب��ورس كاال به 
۲ ه��زار و ۴۱۳ ه��زار ميليارد تومان رس��يد كه 
نش��ان دهنده ۱۶.۶ درصد رشد نسبت به ارزش 
بازار اوراق به��ادار در ماه قب��ل و ۱۵۵.۲ درصد 
رشد نس��بت به ارزش بازار اوراق بهادار در پايان 
سال ۱۳۹۷ اس��ت. به گزارش س��نا، با بررسي 
شاخص هاي بازار سرمايه، شاهد افزايش ۱۶.۸ 
درصدي شاخص كل )وزني ارزشي( بورس اوراق 
بهادار در پايان معامالت يك ماهه منتهي به بهمن 
ماه ۱۳۹۸ و رسيدن آن به مقدار ۴۷۸.۷۵۶ واحد 
بوديم. اين بيشترين مقدار شاخص كل طي دوره 
۱۳ ماهه اخير محسوب مي شود. همچنين مقدار 
ش��اخص كل بورس اوراق بهادار از ابتداي سال 
۱۳۹۸ تا پايان بهمن ماه ۱۳۹۸، ۱۶۸ درصد رشد 
داشته است. شاخص كل )وزني ارزشي( فرابورس 
ايران نيز در دوره يك ماه منتهي به پايان بهمن 
ماه ۱۳۹۸ ب��ا ۱۷ درصد افزايش به مقدار ۶۲۰۷ 
واحد و بيشترين مقدار خود طي دوره ۱۳ ماهه 
اخير رسيد. اين در حالي است كه مقدار شاخص 
كل )وزني ارزشي( فرابورس ايران از ابتداي سال 
۱۳۹۸ تا پايان بهمن ماه ۱۳۹۸، ۱۷۴.۹ درصد 
رشد را نشان مي دهد. به طور كلي مجموع ارزش 
معامالت بورس ها )بورس تهران، فرابورس ايران، 
ب��ورس كاال و بورس ان��رژي( در پايان بهمن ماه 
۱۳۹۸ به ۱۵۰هزار و ۲۰۹ ميليارد تومان رسيد 
كه اين مقدار ۲۴ درصد نسبت به دوره يك ماهه 
گذشته افزايش داشته است. در بهمن ماه سال 
۱۳۹۸ شاهد بيش��ترين مقدار ارزش معامالت 
ماهانه طي دوره ۱۳ ماه��ه اخير بوده ايم. ارزش 
ج��ذب و تجهيز منابع به تفكيك س��رمايه اي و 
بدهي از ابتداي سال تا پايان بهمن ماه ۱۳۹۸ به 

۱۶۵ هزار ميليارد تومان رسيد.



تشكلها6اخبار

ستاد تنظيم بازار در اطالعيه  اي اعالم كرد

مردم نگران عرضه كاالها نباشند
تعادل | گروه تجارت |

اين روزها با توجه به شيوع بيماري كرونا، خبر 
قرنطينه و تعطيلي اصن�اف مختلف در فضاي 
مجازي دست به دست مي شود. اين در شرايطي 
است كه هيچ كدام از مس�ووالن اين شايعه را 
تأييد نكرده و هرگاه صحبتي از قرنطينه شده، 
اين موضوع از سوي مقامات باالدستي تكذيب 
ش�ده اس�ت. حال اما اظهارات دو روزگذشته 
مبني بر خلوت كردن فروشگاه ها و خيابان ها و 
جاده ها، برخي را نگران كرده كه ممكن در زمينه 
توزيع مواد ضروري و خوراكي ممنوعيت هاي 
تردد ايجاد ش�ده و مشكالتي را ايجاد كند. در 
همين حال، ستاد تنظيم بازار روز گذشته يك 
اطالعيه مهم را صادر كرد كه براساس آن، عرضه 
كاالهاي اساسي متوقف نخواهد شد.در همين 
راستا، قائم مقام وزير صمت درامور بازرگاني نيز 
عنوان كرد: توليد، تامين، توزيع و لجس�تيك 
اقالم و مايحت�اج عمومي و ض�روري مردم به 
ويژه اقالم و كاالهايي كه مرتبط با بيماري كرونا 
هستند و مورد نياز وزارت بهداشت و درمان اند، 
هيچ گونه وقف�ه اي نخواهند داش�ت. او تاكيد 
كرد كه م�ردم هيچ نگراني از لحاظ توليد اقالم 
اساس�ي، عرضه در مراكز فروشگاهي و حمل 
كاالها نداشته باشند. از سوي ديگر، رييس اتاق 
اصناف تهران هم از ع�دم تعطيلي مغازه هاي 
م�واد غذايي و خدماتي خب�ر داد و گفت: تنها 
شغل هاي غيرضروري مي توانند تعطيل كنند.

    اطالعيه مهم ستاد تنظيم بازار
قائم مقام وزير صنعت، معدن وتجارت روز گذشته از 
برگزاري جلسه فوق العاده ستاد تنظيم بازار خبر داد 
و گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظيم بازار، در آستانه 
ايام نوروز س��ال 99، فعاليت تامين و توزيع مايحتاج 
مورد نياز مردم به شكل گسترده ادامه خواهد يافت و 

عرضه كاالهاي اساسي متوقف نخواهد شد. 
حسين مدرس خياباني، افزود: بر اساس مصوبه اين 
ستاد، هيچ گونه توقفي در ارتباط با فعاليت هاي مرتبط 
با تامين اقالم، توزيع، لجستيك و حمل و نقل كاالهاي 
اساسي، ارزاق عمومي، مواد شوينده و بهداشتي مورد 
نياز مردم صورت نخواهد گرفت و كار با قدرت و قوت 

ادامه خواهد يافت.
به گفته اين مقام مس��وول، عملي��ات تامين و توزيع 
كاالهاي اساسي مورد نياز مردم تعطيل بردار نيست 
و توليدكنندگان و جامعه صنفي كشور در كنار كادر 
درماني ايثاگر، به بهترين ش��كل امر توليد و توزيع و 
لجس��تيك كاالهاي مورد نياز مردم را پيش خواهند 
برد؛ بنابراين انتشار شايعاتي مبني بر قرنطينه تهران 
به شدت تكذيب ش��ده و س��تاد تنظيم بازار نيز، در 
ابالغيه اي سراس��ري به تمامي اس��تانداران كشور، 
اعالم ك��رده كه هيچ فعاليت��ي از جنس تامين اقالم 
مايحتاج ضروري مورد نياز م��ردم، متوقف نخواهد 
شد؛ بلكه آنچه دستخوش تعطيلي است، فعاليت هاي 
غيرضروري و تفريحي مردم است كه در شرايط كنوني 
بايد متوقف ش��ود؛ در غير اين صورت به هيچ عنوان، 
اصل كار و توليد كشور تحت الشعاع قرار نخواهد گرفت 
و در تمامي ساعات شبانه  روز و به خصوص ايام نوروز 

سال 99، با قدرت و قوت ادامه خواهد يافت.
مدرس خياباني افزود: طي چند روز گذشته، با توجه به 
تدابير اتخاذ شده و تامين مناسب انواع اقالم كااليي، 
به رغم افزايش تقاضا خوش��بختانه هيچ مشكلي در 
س��طح عرضه و تامين كاالي مردم به وجود نيامد و 

حتما اين روند درست تداوم خواهد داشت.
وي اضافه كرد: توصيه اكيد هيات دولت، س��تاد ملي 
كرونا و وزارت بهداشت اين است كه مردم از حضور در 
تجمعات و فعاليت هاي غيرضروري و تردد غير ضرور 
پرهيز كنند؛ در اين راستا با راهداري كشور و پليس 

راهنماي��ي و رانندگي هماهنگي الزم انجام ش��ده و 
هيچ محدوديتي درحمل و نقل اقالم اساسي اعمال 
نمي ش��ود. مدرس خياباني با تأكيد بر اينكه در همه 
هشدارهاي بهداشتي اين اصل كه توليد نبايد تعطيل 
شود، بايد يك اولويت باشد، ادامه داد: اصل تداوم كار 

و توليد يك ضرورت و از مسلمات است.
او با تاكيد بر اينكه مردم هيچ نگراني از لحاظ توليد اين 
اقالم، عرضه در مراكز فروشگاهي و حتي حمل كاالها 
نداشته باشند، گفت: حتي به سازمان ميادين ميوه و 
تره بار تأكيد شد تا تعطيالت متداول سال هاي گذشته 
خود را امسال و با توجه به اين شرايط به حداقل برساند 
و تمام كارخانجات توليد شوينده، ماسك و ضدعفوني 
و تمام مراكز و فروشگاه هاي عرضه مايحتاج عمومي 
نيز بدون وقفه در طول تعطيالت مشغول به كار باشند.

مدرس خياباني اضافه كرد: با توجه به اينكه بخشي از 
كاالهاي اساس��ي در بنادر جنوبي كشور است، ستاد 
تنظيم ب��ازار ابالغ كرد تا هي��چ محدوديتي در طول 
جاده هاي درون ش��هري و برون شهري كشور براي 
حمل كاالهاي اساس��ي از بنادر جنوبي و ساير نقاط 

وجود نداشته باشد.
همچنين براس��اس اظهارات او، همه دس��تگاه هاي 
مرتبط با موضوع تخليه و بارگيري، ترخيص و عرضه 
كاالها مانند گمرك جمهوري اسالمي، سازمان بنادر 
و دريانوردي، سازمان ملي اس��تاندارد، سازمان غذا 
و دارو موظف به ايجاد ش��يفت هاي فوق العاده براي 

تسريع در امور شدند.
قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني يادآوري كرد: 
سال گذشته فقط عبور و مرور كاالهاي فاسد شدني 
و سوختي محدوديت داش��ت، اما امسال غير از اين 
اقالم، بقيه كاالهاي اساس��ي، شوينده ها و مواد مورد 
نياز بهداشتي مرتبط با بيماري كرونا محدوديتي براي 

تردد در جاده ها نخواهند داشت.

    وضعيت ماسك والكل 
مدرس خياباني در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
درباره وضعيت تأمين ماس��ك مورد نياز نيز تصريح 
كرد: طبيعتًا اولين راهكار براي تأمين ماسك استفاده 
از ظرفيت هاي داخل است، به واحدها توصيه كرديم 
كه فعاليت خود را سه شيفته كنند و افزايش توليد را 
با به كارگيري حداكثر ظرفيت هاي خود داشته باشند.

او اف��زود: همچنين از واحده��اي كارگاهي مختلف 
كه مي توانستند توليد ماس��ك كنند مانند پوشاك 
و خياطي ه��ا و كارخانجات توليد تش��ك و صندلي 
خودرو و... به سمت توليد ماسك بروند كه خوشبختانه 
ظرفيت ها در اين حوزه ها ب��ا تأمين مواد اوليه مانند 
پارچه مورد نياز و مورد تاييد وزارت بهداش��ت نيز در 

حال اضافه شدن است.
قائم مقام وزير صمت در ام��ور بازرگاني ادامه داد: در 
كارگاه هاي اتحاديه صنف پوش��اك، بسيج اصناف و 
حتي تمام واحدهايي كه قدرت تبديل خط توليد خود 
به توليد ماسك را دارند براي توليد ماسك اضافه شدند 
و با به كارگيري ظرفيت هاي توليد داخل با گذش��ت 
زم��ان ميزان بيش��تري نيز توليد مي ش��ود. مدرس 
خياباني درباره توليد الكل مورد نياز نيز گفت: مسائل 
و مش��كالت ما در حوزه الكل از ماسك كمتر است و 

فاصله ما تا تأمين نياز كشور كمتر از ماسك است.
براساس توضيحات اين مقام مسوول، در حوزه الكل 
تمركز تاكن��ون روي مراكز بيمارس��تاني و درماني 
بوده و از هفته گذش��ته تصميم گرفته ش��د تا 130 
هزار ليتر ال��كل در اختيار 22 واحد توليد ش��وينده 
قرار بگيرد تا مش��خصًا مواد و ژل ضدعفوني را توليد 
و به داروخانه ها براي مص��رف مردم عرضه كنند كه 
چند روز اس��ت وضعيت داروخانه ها براي عرضه اين 
محصوالت بهتر شده اس��ت. براساس آمار اعالمي از 
س��وي مدرس خياباني، روزانه 215 هزار ليتر الكل 
نيز در مراكز بيمارستاني و درماني توزيع مي شود. او 

درباره تامين دستكش نيز افزود: در تامين دستكش 
مشكل نداريم و فقط بايد در شبكه توزيع عرضه شود 
و با هماهنگي هاي انجام ش��ده با وزارت بهداشت در 

داروخانه ها به اندازه مناسب عرضه مي شود.
به گفته مدرس خياباني، 2 شبكه براي عرضه اين اقالم 
در اين شرايط خاص داريم، يكي شبكه مراكز درماني 
و بيمارستاني اس��ت كه اولويت وزارت بهداشت نيز 
هست و يكي صرفا داروخانه ها اس��ت. او افزود: پيرو 
ابالغيه وزير كشور و هماهنگي انجام شده با استانداران 
سراسر كشور، هيچ كدام از استان ها مانع جابه جايي 
اقالم بهداش��تي اعم از ماسك، الكل، محصوالت ضد 
عفوني كننده و... نخواهند شد. او تصريح كرد: با توجه 
به افزايش توليد ماسك از محل توليدات كارگاهي و 
صنفي، روند عرضه اين كاال در سطح داروخانه ها نيز 
افزايش��ي است البته فاصله بين توليد تقاضا تا حدي 
زياد بوده و تمام تالش ما به كاهش اين فاصله از طريق 
فعال سازي تمامي ظرفيت هاي توليدي حتي از طريق 
تغيير خطوط توليد برخي واحدها معطوف شده است.

    مغازه هاي مواد غذايي و خدماتي
 تعطيل نمي شوند

در همين راس��تا، رييس اتاق اصن��اف تهران از عدم 
تعطيلي مغازه هاي مواد غذايي و خدماتي خبر داد و 
گفت: تنها شغل هاي غير ضروري مي توانند تعطيل 
كنند. قاسم نوده فراهاني در گفت وگو با »خبرگزاري 
تس��نيم« در خصوص ش��ايعه تعطيل��ي مغازه ها و 
اصناف اظهار كرد: در جلسه تنظيم بازار كه با حضور 
نماينده وزير كش��ور برگزار گرديد، مقرر ش��د همه 
صنوف تعطيل نباشد.براساس توضيحات او، در اين 
جلسه مقرر شد شغل هاي غير ضرور نه اينكه محبور 
باشند تعطيل كنند بلكه مي توانند تعطيل باشند، اما 
مغازه هاي مواد غذايي و خدماتي قرار نيست تعطيل 
ش��ود، بنابراين م��ردم بدانند ك��ه محل هاي فروش 
كاالهاي اساسي و مورد نياز مردم تعطيل نخواهد شد.
اعالم آمادگي ۸0 فروشگاه اينترنتي براي فروش بهاره

حال با توجه به ش��رايط محدود كنن��ده  اي كه براي 
عبور و مرور مردم در پي ش��يوع ويروس كرونا ايجاد 
ش��د، برگزاري فروش��گاه هاي بهاره كه هر ساله در 
اسفند ماه شاهد برگزاري آنها بوديم، لغو شدند. اما با 
توجه به اينكه راهبرد كشور در شرايطي كه نمي تواند 
حضوري خدمت بدهد، بايد به س��مت خدمات غير 

حضوري س��وق پيدا كند، فروش��گاه هاي اينترنتي 
جايگزين مناسبي براي روند موجود است. در همين 
رابطه، رييس مركز تجارت الكترونيك وزارت صمت، 
عنوان كرد: در حال تالش هستيم خدماتي كه از سوي 
حاكميت ارايه مي شود، به صورت الكترونيكي انجام 
ش��ود. به گفته علي رهبري، جشنواره مجازي بهاره 
بدين صورت است كه كسب و كارها خدمات خود را 
به صورت اينترنت��ي و غير حضوري انجام دهند، اين 
كار البته نياز به مقدماتي دارد كه در حال فراهم آوري 
است. اين مسوول در وزارت صمت با بيان اينكه هدف 
جشنواره اينترنتي بهاره ارايه خدمات آسان به مردم 
است، افزود: اينترنت اين جشنواره رايگان است و در 
طول آن روزانه قرعه كشي انجام مي شود و هر روز به 

۴نفر 5 ميليون تومان هديه داده مي شود.
براس��اس آمار اعالمي او، تا اين لحظه ۸0 فروش��گاه 
اينترنتي اعالم آمادگي براي حضور در اين جشنواره 
داشته اند، فروشگاه ها نيز خدمات مختلفي به مردم 
اراي��ه مي دهند و از جمعه اين جش��نواره آغاز به كار 

كرده است.
همچنين به گفته رهبري، برنام��ه اي با اتاق اصناف 
درباره كس��ب و كارهايي كه فروش اينترنتي ندارند، 
طراحي شده، بدين صورت كه فروشگاه هاي اينترنتي 
عضو جش��نواره به اين واحدهاي صنفي غرفه هايي 
رايگان را اختصاص مي دهند تا اين واحدهاي صنفي 
بتوانند به راحتي از فروش اينترنتي اس��تفاده كنند. 
رهبري اين موضوع را نيز عنوان كرد كه به واحدهاي 
صنفي كه دانش الزم براي كار با اينترنت نداشته اند 

نيز آموزش هاي الزم داده شده است.
به گفته اين مقام مس��وول در وزارت صمت، حضور 
در بازار تجارت الكترونيك، امكان رقابت و بازاريابي 
را نيز براي فروش��ندگان فراهم مي كند، بس��ترهاي 
فروش��گاه هاي اينترنتي، يكس��ري هش��تگ براي 
فروش��ندگان تولي��د كرده اند كه اگر فروش��ندگان 
كاالهاي خود را با اين هش��تگ به فروش رسانند، در 
يك بخش ويژه در س��ايت براي آنها تبليغ مي كنند. 
رهبري ادامه داد: در چندين سال اخير براي تجارت 
الكترونيك كش��ور زحمات زيادي كشيده است و در 
برخي شاخص ها ما از نظر جهاني رتبه خوبي داريم، در 
سال گذشته 20۸ هزار ميليارد تومان ميزان تجارت 
الكتروني��ك  و يك ميليارد و 300 هزار تعداد معامله 
الكترونيك كشور بوده اس��ت. او با بيان اينكه وقتي 

كسب و كارهاي ما به صورت حضوري فروش بيشتري 
دارند، طبيعي است براي ورود به بازار اينترنتي كند 
عمل كنند، گفت: نياز به مش��وق هايي براي حضور 
كسب و كارها در فضاي الكترونيكي است كه به عنوان 
مثال مي توان از اهرم ماليات بر ارزش افزوده براي اين 
موضوع استفاده كرد و كس��ب و كارهايي كه فروش 
اينترنتي دارند ماليات ارزش افزوده كمتري بپردازند. 
رهبري همچنين با اش��اره به اينك��ه در حال حاضر 
اغلب راهكارها براي مقابل��ه با كرونا از جنس تعويق 
و تخفيف است، گفت: اما فرصت تجارت الكترونيك 
مي تواند تهديد را به فرصت تبديل كند و بايد قبل از 
وقوع حادثه به فكر آن بود. مسوول تجارت الكترونيك 
كشور در پايان افزود: در جشنواره اينترنتي بهاره قرار 
بر اين اس��ت هر اس��تان واحدهاي صنفي خود را در 
فروشگاه هاي مختص همان استان سازماندهي كند، 
اگر هماهنگي بين اصن��اف صورت پذيرد افرادي كه 
كاالهاي كشاورزي نيز به فروش مي رسانند مي توانند 

از اين بستر استفاده كنند.

    نگراني از اجراي تعطيلي بازار و محدوديت 
تردد

با اين حال اما برخي از صنوف از اجراي تعطيلي بازار 
و محدويت ت��ردد ابراز نگراني كردن��د. به طوري كه 
نايب رييس كانون انجمن صنفي مرغداران كش��ور 
گفت: عرضه مرغ بيش از كشش بازار است و مرغداران 
به شدت نگران نتايج تعطيلي بازار در روزهاي آينده بر 
بخش توليد هستند. حبيب اسداهلل نژاد در گفت وگو 
با ا»يلنا« با اش��اره به احتمال تصميم براي تعطيلي 
و محدوديت رف��ت و آمد در روزه��اي آينده، اظهار 
كرد: مرغداران مطابق هر س��اله براي بازار ايام نوروز 
برنامه افزاي��ش جوجه ريزي را انج��ام داده اند، اما با 
مشكالت جدي در بازار روبه رو شده اند. به گفته او، در 
شرايطي كه بازار كشش مصرف عرضه مرغ توليدي 
را ندارد تصميم احتمالي براي تعطيلي و محدوديت 
ت��ردد نگراني توليدكنندگان را افزايش داده اس��ت! 
اس��داهلل نژاد البته يادآور ش��د: تصميم به تعطيلي يا 
محدوديت تردد براي حفظ س��المت جامعه اقدامي 
درست است، اما دولت نبايد فراموش كند كه توقف 
چرخه توليد نيز مي تواند نتايج منفي زيادي به دنبال 
داشته باشد و در اين شرايط حمايت از توليد اهميت 

زيادي دارد.

تشويق مردم به استفاده از خدمات اينترنتي
عضو هيات مديره اتحاديه كس��ب و كارهاي مجازي 
اع��الم كرد كه طي هفت��ه جاري از س��وي اتحاديه 
كشوري كسب و كارهاي مجازي سكوهايي معرفي 
خواهد ش��د كه اين ام��كان را به كس��ب و كارهاي 
آفالين مي دهند تا روي پلتفرم هاي آنها قرار بگيرند 
و محصوالت خود را بفروشند. به گزارش ايسنا شيوع 
ويروس كرونا و كم شدن رفت وآمدها براي پيشگيري 
از آن در ماه پاياني سال كه عمدتا روزهاي پررونقي 

براي كسب وكارهاي خرد است، باعث شده بسياري 
از فعاالن تج��اري، اصناف و كارگ��ران فصلي دچار 

زيان شوند.
در چنين شرايطي رضا الفت نسب، عضو هيات مديره 
اتحاديه كشوري كسب و كارهاي مجازي، از همكاري 
كس��ب و كارهاي مجازي با مشاغل آفالين خبر داد 
و ابراز اميدواري كرد كه همكاري كس��ب و كارهاي 
آفالين و آنالين مقطعي نباش��د و بع��د از پايان اين 

بحران كس��ب و كارهاي آفالين هم از امكان خريد 
و فروش حضوري و هم از امكانات كس��ب و كارهاي 

مجازي استفاده كنند.
عضو هيات مديره اتحاديه كشوري كسب و كارهاي 
مجازي همچنين تاكيد كرد كه اس��تفاده از كسب و 
كارهاي مجازي براي كمك ب��ه كاهش رفت و آمد 
ش��هروندان براي مهار ش��يوع ويروس كرونا نياز به 
امكانات زيرس��اختي مانند افزايش سرعت اينترنت 

و بهبود فعاليت لجستيكي دارد كه بخش عمده آن 
مربوط به پست است. الفت نسب با بيان اينكه با باال 
رفتن حجم برخي س��فارش ها، نقل و انتقال آنها به 
تاخير افتاده، پيشنهاد كرد كه دولت براي هزينه هاي 
پس��تي يارانه پرداخت كند تا شهروندان در شرايط 
كنوني به استفاده از خدمات اينترنتي تشويق شوند.

او با اشاره به تخصيص 100 گيگ اينترنت رايگان به 
كاربران از سوي وزارت ارتباطات تصريح كرد: در اين 

شرايط و با افزايش تعداد كاربران و افزايش استفاده 
از اينترنت، س��رعت و كيفي��ت آن بايد صورت باال و 
پايدار نگه داش��ته ش��ود. عضو هيات مديره اتحاديه 
كشوري كسب و كارهاي مجازي همچنين از موافقت 
وزير ارتباطات با ارايه تسهيالت به بخش پست خبر 
داد و گفت كه اين مساله نياز به ورود سازمان برنامه 
و بودجه دارد كه قرار ش��ده وزارت ارتباطات در اين 

زمينه اقدام كند.
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 توزيع سيب و پرتقال 
تنظيم بازاري

ايس�نا| رييس اتحاديه فروش��ندگان ميوه و 
سبزي از توزيع س��يب و پرتقال تنظيم بازاري 
از امروز )25 اسفندماه( خبر داد. اسداهلل كارگر 
با بيان اينك��ه معموال مردم خريد ميوه ش��ب 
عيدش��ان را به روزه��اي پاياني س��ال موكول 
مي كنند، اظهار كرد: ميادين ميوه و تر بار مركزي 
به اندازه ش��ب عيد ميوه دپو ك��رده ودر بخش 
دولتي نيز اين ذخيره سازي صورت گرفته است. 
او ادامه داد: س��تاد تنظيم بازار توزيع مقاديري 
سيب و پرتقال تنظيم بازاري را بر عهده اتحاديه 
فروش��ندگان ميوه و س��بزي گذاشته است. به 
همين دليل اين توزيع از 25 اس��فند در برخي 

خرده فروشي ها انجام مي شود.
رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي تصريح 
ك��رد: قيمت برخي اقالم مانند م��وز، نارگيل و 
آناناس نيز ب��ه دليل اينكه وارداتي هس��تند با 
نوس��اناتي مواجه ش��د كه به زودي قيمت اين 
اق��الم نيز به تعادل مي رس��د. كارگر همچنين 
به نوس��انات قيمت پياز در هفته گذشته اشاره 
كرد وگفت: برخي كشورها به دليل شيوع كرونا 
مرزهاي وارداتي خود را بسته بودند كه اخيرا با 
باز شدن مرزها صادرات نيز از سر گرفته شده و 
همين امر منجر شد تا در قيمت پياز نوساناتي 
ايجاد ش��ود و پياز گران شود. اما اخيرا با تزريق 
پياز از جن��وب اين محصول ب��ا كاهش قيمت 

مواجه شده است.

تجديدنظر در مصوبات كارگروه 
تنظيم بازار ورق  فوالدي

انجمن توليدكنندگان فوالد ايران طي نامه اي 
خطاب به معاون امور مع��ادن و صنايع معدني 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت خواس��تار 
رسيدگي به موارد مهم در نظر گرفته نشده در 
مصوبات اخير كارگروه تنظي��م بازار ورق هاي 
فوالدي ش��د. به موجب اين نامه، رسول خليفه 
سلطان دبير انجمن توليدكنندگان فوالد ايران 
خطاب به داريوش اسماعيلي معاون امور معادن 
و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اعالم كرده است كه در مصوبات اخير كارگروه 
تنظيم بازار ورق ه��اي فوالدي موارد مهمي در 
نظر گرفته نش��ده اس��ت، لذا خواستار آن شده 
كه با قيد فوريت، اين موارد مورد رسيدگي قرار 
بگي��رد تا تالش هاي وافر انجام ش��ده، منتج به 

نتايج مطلوب شود. 
از جمله اين موارد عبارتند از: تعيين س��ازو كار 
تامين اسلب مورد نياز كارخانه هاي توليدكننده 
ورق گرم كه در جهت فعال كردن ظرفيت هاي 
خال��ي در زنجيره ورق هاي ف��والدي و افزايش 
عرضه آن نقش كليدي دارند. كاهش بروكراسي 
اداري و تس��هيل ص��ادرات براي ش��ركتهايي 
كه تعهد خ��ود را رعايت كرده ان��د. اصالح و به 
روزرس��اني ك��ف عرضه ش��مش و محصوالت 
ف��وادي براي هريك از ش��ركت ها به نحوي كه 
عالوه بر مطالعات كارشناسي، تناسب و عدالت 
مقتضي و تغيير تمركز سياس��ت هاي افزايش 
عرضه از ش��مش به محصوالت فوالدي محقق 
شود. كاهش شروط محدودكننده براي اجرايي 
شدن فرمول اصالح قيمت پايه شمش فوالدي 
در ب��ورس كاال. در انتهاي اين نامه، اين انجمن 
اعالم كرده است كه كمافي سابق آمادگي الزم 
براي همكاري و همياري براي تدوين و اجراي 

موارد درخواست شده را دارد.

دستور مستقيم امير قطر براي 
كمك به ايران در مبارزه با كرونا

ايلنا| رييس ات��اق بازرگاني اي��ران و قطر در 
تش��ريح آخرين وضعيت روابط تجاري ايران و 
قطر گفت: در حال حاضر رابطه دو كشور متاثر 
از موضوع كرونا اس��ت. البته اين سخت گيري 
قطر تنها شامل ايران نمي شود و همه كشورها 
را دربر مي گي��رد. در حال حاض��ر كانتينرهاي 
يخچال دار در شرايط خاص و با رعايت ضوابط 
بهداشتي حق ورود به قطر را دارند. او ادامه داد: 
قطع��ًا كرونا تاثير منفي و كاهن��ده بر روابط دو 
كشور داشته است چون مبادله خاصي صورت 
نمي گيرد و آخرين آم��ار آن در روزهاي آينده 
اعالم مي ش��ود. بايد توجه داشت كه نمي توان 
كشوري را قانع كرد كه اجازه ورود كاالهايي را 
بدهد كه مشخص نيست ضوابط بهداشتي آن 
رعايت شده باش��د. بنابراين در اين شرايط و با 
جهان شمول شدن كرونا، تقريبًا همه كشورها 

در مقابل هم گارد دفاعي گرفته اند.
عدنان موس��ي پور در مورد وضعيت پروازهاي 
دوجانبه گفت: فعال روزي يك پرواز از تهران به 
دوحه انجام مي شود و البته هيچ ايراني حق ورود 
به دوحه را ندارد مگر ش��رايط خاص و قرنطينه 
1۴ روزه را رعاي��ت كند. البته ب��راي ترانزيت 
الين خاصي در فرودگاه باز كرده اند كه ايرانيان 
مي توانند از طريق آن س��فر كنند. رييس اتاق 
بازرگاني اي��ران و قطر در مورد كمك هاي قطر 
به ايران براي مبارزه با شيوع كرونا گفت: كشور 
قطر معموال تالش مي كند در اين گونه صحنه ها 
و بحران ها نقش مثبتي داشته باشد و اين موضوع 
در جريان سيل اخير ايران نمود بيشتري داشت. 
از همين روي، اخيراً امير قطر مستقيمًا دستور 
كمك به مبارزه با كرونا در ايران را داده است. او 
افزود: البته با توجه به رايزني هاي سفارت ايران 
در قطر، وزارت امورخارجه و اتاق مشترك ايران و 
قطر، انتظار اين كمك را داشتيم كه خوشبختانه 
اين گونه هم ش��د و قرار اس��ت اين كمك ها در 
قالب منابع مالي و تجهيزات پزشكي مستقيمًا 
از طريق هالل احمر قطر به هالل احمر كشور ما 

تحويل داده شود.

انتقاد فعاالن اقتصادي از كندي تصميمات مقابله با كرونا
تس�نيم| نايب رييس مجمع واردات با اشاره به كند و ناقص بودن 
تصميم گيري هايي كه بابت مهار آسيب هاي اقتصادي شيوع ويروس 
كرونا گرفته مي شود، گفت: اقتصاد كشور در شوك كرونا فرو رفته 
است. به گزارش خبرگزاري تسنيم سيامك پيربابايي، نايب رييس 
مجمع واردات با اشاره به كند و ناقص بودن تصميم گيري هايي كه 
بابت مهار آسيب هاي اقتصادي شيوع ويروس كرونا گرفته مي شود، 
اظهار داشت: متاسفانه به رغم اينكه كرونا لحظه اي عمل مي كند و 
تاكنون منحني آسيب هايي كه به كشور وارد كرده، صعودي بوده ولي 
سرعت تصميم گيري هاي مسووالن اقتصادي در مقابله با آن، اصال 
مناسب نيست و اين واقعيت دردناكي است كه بايد آسيب شناسي 
ش��ود. او درباره بخشنامه »حمايت از تسهيالت گيرندگان به دليل 
شرايط ناشي از شيوع ويروس كوويد 19«، گفت: صدور اين بخشنامه، 
يك كار الزم ولي ناكافي است و سخت اميدوارم ايرادات و نقص هاي 
آن هرچه زودتر برطرف ش��ود تا پيش از اينكه دير ش��ده و زنجيره 
اقتصاد دچار اختالل هاي بيشتر شود، حمايت ها و پشتيباني هاي الزم 
از كسب و كارهايي كه به واسطه شيوع كرونا آسيب ديده اند، انجام 
شود. به گفته، پيربابايي، دربخشنامه اخير، كليه اصنافي كه از شيوع 

كرونا آسيب اقتصادي ديده اند، لحاظ نشده اند و ليست پيوست آن 
كامل نيست. درواقع ليست منتشر شده در بخشنامه بانك مركزي، 

تنها به حلقه انتهايي توزيع توجه كرده كه واقعا كفايت نمي كند.
او با تاكيد بر اين نكته كه اقتصاد در شوك كرونا است، تصريح كرد: 
عدم پوشش بنگاه هاي اقتصادي باالدستي مي تواند بحران هايي را 
به دنبال داشته باشد و بايد مس��ووالن و سياست گذاران نسبت به 
اين موضوع توجه و اهتمام داشته باشند. پيربابايي افزود: با توجه به 
سطح وسيع آسيب هاي ناشي از شيوع كرونا و بزرگي دامنه تاثير آن، 
ش��مول چند صنف در حلقه انتهايي توزيع كافي نيست و بهتر بود 
كه تصميم گيران، در اين رابطه شرايط اقتصادي حاكم بر بنگاه ها و 
اصناف را عميق تر بررسي كرده و لحاظ مي كردند و ترديدي نيست 
كه براي انجام اين مهم، طريق اتاق بازرگاني سهل الوصول تر خواهد 
بود. او در پايان در خصوص وجود بروكراسي اداري براي اجراي اين 
بخشنامه افزود: براي اثربخشي اين بخشنامه، بحث زمانبندي مناسب 
در مراحل مختلف اجراي آن، ضرورت دارد كه متاسفانه اين موضوع 
نيز درآن به خوبي ديده نشده و اجراي آن بايد به دور از مقررات زايد 

و خيلي چابك تر انجام شود.

لغو ممنوعيت  هاي جريان آزاد اقالم پزشكي و دارويي 
اتاق بازرگاني بين المللي در نامه اي سرگش��اده از رهبران 20 اقتصاد 
بزرگ جهان )G20( خواس��ت كه در راستاي كمك به مهار ويروس 
كرونا، تمامي اقالم پزشكي، داروها، ضدعفوني كننده ها، صابون و لوازم 
بهداشت شخصي را از ممنوعيت ها و تعرفه هاي تجاري محدودكننده 
معاف كنند. اتاق بازرگاني بين المللي )ICC( كه نماينده بيش از ۴5 
ميليون بنگاه اقتصادي در 100 كش��ور جهان اس��ت، طي نامه اي از 
رهبران گروه G20( 20( خواسته كه فوراً بر سر تدوين و اجراي يك 
برنامه عملياتي جامع به منظور مقابله با اثرات منفي ش��يوع ويروس 
كرونا بر اقتصاد جهان موافقت ك��رده و اطمينان و ثبات را به اقتصاد 

جهاني بازگردانند.
با توجه به اينكه سازمان بهداش��ت جهاني )WHO( اخيراً بيماري 
كرونا )كوويد-19( را يك بيماري »همه گير جهاني« اعالم كرده، اتاق 
بازرگاني بين المللي بر اين باور است كه بزرگ ترين اقتصادهاي جهان 
بايد فوراً براي تقويت تالش هاي جاري به منظور مديريت كردن بحران 
شيوع ويروس كرونا وارد عمل شوند و تأثيرات اجتماعي و اقتصادي 
بيماري كوويد-19 را به حداقل برسانند. در همين راستا »پال پولمن« 
ريي��س و »جان دنتون« دبيركل اتاق بازرگاني بين المللي در نامه اي 

سرگشاده به سلمان بن عبدالعزيز پادشاه عربستان كه كشورش در 
سال جاري ميالدي رياس��ت دوره اي گروه 20 را بر عهده دارد، از اين 
گروه خواس��ته اند كه با اتخاذ اين اقدامات هماهنگ موافقت كنند: 
تضمين دسترس��ي به اقالم پزشكي ضروري، تقويت تأمين مالي در 
بخش سالمت براي مهار ويروس كرونا و بازگرداندن اطمينان و ثبات 

به اقتصاد جهاني.
ات��اق بازرگاني بين المللي به ط��ور خاص درباره تأثي��رات روزافزون 
سياست هاي تجاري بر ميزان دسترسي كش��ورها به اقالم پزشكي 
موردني��از براي مقابله با ش��يوع اين ويروس ابراز نگران��ي كرده و در 
همين راستا از رهبران گروه 20 خواسته كه تعهد فوري خود به موارد 
ذيل را نش��ان دهند: اجتناب از اعمال ممنوعيت يا محدوديت براي 
جريان آزاد تمامي اقالم پزشكي، داروها، ضدعفوني كننده ها، صابون 
و لوازم بهداشت شخصي، حذف موانع تجاري موجود بر اقالم پزشكي 
موردنياز براي مهار ويروس كرونا، كاهش هزينه تمامي اقالم پزشكي 
موردني��از براي مقابله با ويروس كرونا از طريق برداش��تن تعرفه ها و 
س��هميه بندي هاي وارداتي و ديگر هزينه هاي تحميل شده از سوي 

دولت ها.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

افزايش هشدارها درباره ركوردشكني مصرف آب به واسطه شيوع كرونا

كرونا رشد مصرف آب را به چالش كشيد
گروه انرژي|

هر چند بارش هاي امسال هم تا به اينجاي كار همچون 
سال گذش��ته بيش از ميانگين 50 ساله بوده و همين 
امروز برخي از نقاط ايران با خطر سيالبي شدن معابر 
و مس��يل رودخانه ها به دليل ورود م��وج جديدي از 
سامانه هاي بارشي به كشور مواجه هستند، اما حوادث و 
رويدادهايي مثل هم زماني شيوع ويروس كرونا در ايران 
با سنت خانه تكاني و آماده شدن براي آغاز سال جديد 
باعث ش��ده كه به دليل مصرف باالي آب در روزهاي 
پاياني س��ال 98 همچنان الاقل برخي از نقاط با خطر 
كم آبي در تابستان روبرو باشند. به عنوان نمونه، شهر 
تهران كه 5 سد وظيفه تأمين آب مردمش را بر عهده 
دارند، ظرفيت آبي محدودي دارد و حاال كه عده اي از 
ترس بيمار شدن بيش از گذشته مشغول شست وشو 
و استحمامند و عده اي هم براي استقبال از فصل بهار 
در حال نونوار كردن خانه و شست وش��وي فرش ها و 
پرده ها هستند، مصرف آب چنان باال رفته كه مسووالن 
را ناگزير به تقاضا از مردم براي صرف نظر از خانه تكاني 
كرده اس��ت. آنچه در كنار هشدار نس��بت به افزايش 
مصرف آب از سوي مسووالن وزارت نيرو اعالم مي شود؛ 
صحبت از احتمال كاهش كيفيت آب است به ويژه در 
پايتخت كه حدود هشت ميليون ايراني در آن ساكن 
هستند. چهارشنبه هفته گذشته رضا اردكانيان، وزير 
نيرو اين تقاضا را مطرح ك��رد و گفت كه طي روزهاي 
اخير مصرف آب به شدت افزايش يافته است. به گفته 
او، اگر روند افزايش مصرف آب ادامه يابد، ممكن است با 
كاهش فشار يا افت كيفيت آب آشاميدني روبرو شويم. 
اما با وجود اين هشدارها ديروز احمد نسب، قائم مقام 
ش��ركت آب و فاضالب استان تهران گفت كه با وجود 
هشدارهايي كه داده شد، مصرف آب تهران همچنان 
آمار بااليي را نشان مي دهد و به نسبت مدت مشابه سال 
گذشته بيش از 400 هزار متر مكعب در روز رشد داشته 
است. به گفته او چنانچه مصرف آب در تهران همچنان 
باال بماند، نه امروز، بلكه در گرماگرم فصل تابستان كه 
اوج مص��رف آب اتفاق مي افتد، با مش��كل تأمين آب 

مصرفي روبرو مي شويم.
آسمان امسال نيز مانند سال گذشته براي خاك ايران 
 دس��ت ودلباز بود و در شش ماهه نخس��ت سال آبي

99-98 ش��اهد بارندگ��ي خوب��ي بوده اي��م. البت��ه 
بارندگي هاي فراوان خس��اراتي را هم موجب ش��ده 
است. در سيستان و بلوچستان كه ساليان دراز عنوان 

كم آب ترين استان ايران را به خود اختصاص داده، امسال 
سيل جاري شد. همين امروز، سامانه اي بارشي در حال 
درنورديدن جنوب غرب كش��ور است كه پيش بيني 
مي شود عامل وقوع س��يالب در استان هاي لرستان و 
خوزستان هم بشود. در همين راستا، سيف اهلل آقابيگي، 
مديركل دفتر مديريت بحران شركت مديريت منابع 
آب ايران روز جمعه به ايرنا گفت كه طبق پيش بيني 
سازمان هواشناسي و ارزيابي هاي كارشناسان مجموعه 
آب وزارت ني��رو از وضعيت بارش ه��ا و دماي مناطق 
مختلف كشور، هفته آخر اسفند و هفته نخست سال 
آينده ميزان بارش ها بيش از حد نرمال پيش بيني شده، 
بنابراين سيالبي شدن رودخانه ها دور از انتظار نخواهد 
بود. به گفته او مجموع پيش بيني ها بر اين است كه از 
روز شنبه كه هفته چهارم اسفندماه آغاز مي شود، در 
مناطقي از كشور و به طور غالب استان هاي جنوب غرب 
و غرب ش��اهد بارندگي خواهيم بود و احتمال شدت 

بارش در حوزه زاگرس اتفاق خواهد افتاد.
وضعي��ت ظرفيت س��دها نيز مطلوب اس��ت و ديروز 
محمد حاج رس��ولي ها، مديرعامل شركت مديريت 
منابع آب ايران گفت كه حدود ۳0 ميليارد متر مكعب 
حجم موجودي آب سدهاي كشور است و از همين رو 
دغدغه اي وجود ندارد. او به ايرنا گفت كه از نظر تامين 
آب شرايط خوبي وجود دارد، اما اگر چه در تامين آب 
مشكلي وجود ندارد، به لحاظ توزيع، ظرفيت خطوط و 
مخازن ۲4 ساعت شرايط متفاوت است و بر اين اساس 
نياز است تا مردم در زمان پيك، مصارف خود را مديريت 
كنند. به گفته او، استان تهران در ذخيره آب وضعيت 
مطلوبي دارد اما در بخش توزيع نياز به همراهي مردم 

براي اعمال روش هاي بهينه مصرف است.
احمد نسب، قائم مقام ش��ركت آب و فاضالب استان 
تهران نيز ديروز متذكر ش��د كه با وجود هشدارهايي 
كه داده ش��د، مصرف آب تهران همچنان آمار بااليي 
را نش��ان مي دهد. او كه با ايسنا گفت وگو مي كرد، در 
درخواست خود از تهراني ها براي كاهش مصرف آب، با 
به كار بردن لغت »ملتمسانه« تالش كرد جديت مساله 
آب ته��ران در اين روزها را مورد تأكيد قرار داد و گفت: 
»ملتمسانه از مردم تهران مي خواهيم كه روي بحث 
مصرف آب اهتمام الزم را داشته باشند. چرا كه ميزان 
ظرفيت شبكه محدود است و اگر اكنون بيش از اندازه 
مصرف شود، مي تواند تامين آب در تابستان سال آينده 

را دچار مشكل كند.«

 كرونا عامل رشد مصرف آب 
مس��اله اين اس��ت كه ش��يوع بيماري كرونا در ايران و 
توصيه ها ب��راي افزايش اقدامات بهداش��تي به منظور 
جلوگيري از سرايت بيشتر آن باعث شده كه حجم آب 
مصرفي در خانه ها افزايش پيدا كند. همزماني اين پديده 
با فرارسيدن نوروز و سنت خانه تكاني كه مستلزم مصرف 
آب براي شست وش��وي لوازم خانه است، باعث شده كه 
مصرف آب باز هم رشد كند و ركوردي را از خود بر جاي 
بگذارد. به گفته قائم مقام ش��ركت آب و فاضالب استان 
تهران، ميزان مصرف آب نس��بت به سال هاي گذشته 
عدد بااليي را نش��ان مي دهد. براي نمونه در تاريخ ۱8 
اسفندماه، ۳ ميليون و ۲00 هزار مترمكعب آب در تهران 
مصرف شد، در حالي كه در سال گذشته، همين روز اين 
عدد ۲ ميليون و ۷90 هزار مترمكعب بوده است. اين اعداد 
بيانگر افزايش مصرف آب به اندازه 4۱0 هزار مترمكعب در 
اين تاريخ در تهران است.احمد نسب ديروز با بيان اينكه با 

ادامه روال فعلي در تابستان سال 99 با مشكل تامين آب 
مواجه خواهيم شد اظهار كرد كه الزم است آب مورد نياز 
براي بهداشت فردي در شرايط فعلي در اختيار شهروندان 
قرار گيرد كه »براي اين مساله نيز مشكلي وجود ندارد 
اما خواهش ما از مردم اين است كه بحث خانه تكاني را به 
بعد از دوران كرونا موكول كنند تا بتوانيم تامين آب را به 
صورت پايدار داشته باشيم«.البته او در پاسخ به اين سوال 
كه آيا در حال حاضر تهران با افت فش��ار آب روبرو شده 
است، گفت: ممكن است در برخي نقاط به صورت موردي 
افت فشار داشته باشيم كه آن هم به دليل وقوع يك حادثه 
باشد اما به طور كلي در حال حاضر در هيچ كجاي تهران 
افت فشار نداريم.هفته گذشته، رضا اردكانيان، وزير نيرو 
به اين مساله اشاره كرده و هشدار داده بود كه در صورت 
ادامه روند افزايش مصرف آب، ممكن است شهرها دچار 
افت فشار آب يا كاهش كيفيت آن شوند. او تصريح كرده 
بود كه اگر روند مصرف آب آشاميدني افزايش يابد شبكه 

آب با كاهش فش��ار مواجه خواهد شد در حالي كه ما در 
مقابله با ويروس كرون��ا در خط مقدم به آب نياز داريم و 
نبايد با كمبود آب روبه رو شويم. اما صحبت از احتمال 
كاهش كيفيت آب در صورت ت��داوم مصرف آن هم در 
روزهايي كه جامعه ايران با نگراني از شيوع كرونا دست و 
پنجه نرم مي كند، مي تواند تبعات رواني تازه اي را به مردم 
وارد سازد. كاهش كيفيت آب در شهرهايي چون تهران 
از آن رو با افزايش مصرف آب اتفاق مي افتد كه در صورت 
كاهش حجم  اين ذخيره در پشت سدها دست اندركاران 
ناچار مي ش��وند بخش��ي از آب مصرفي را از منابع آب 
زيرزميني كه كيفيت پايين تري از آب مورد بهره برداري 
از سدها دارند، تأمين كنند. در اين ميان شايد بهتر باشد 
مس��ووالن وزارت نيرو ضمن اجراي سياست هاي آبي 
كشور در قالب مديريت بحران را به كار گيرد تا به جاي 
تهديد بر عرضه آب كم كيفيت، مردم را به استفاده بهينه 

و درست از آب در روزهاي سخت جاري تشويق كند.

مهلت پرداخت قبوض آب و برق محدود به بخش خانگي و تجاري
وعده وزارت نيرو به بخش صنعت نرسيد

مهلت پرداخت قبوض آب و برق تنها شامل مشتركان 
بخش خانگي و تجاري مي شود. با توجه به شيوع كرونا 
در كشور و ركورد اقتصادي ناشي از آن وزير نيرو از ارايه 
مهلت به مش��تركان آب و برق براي پرداخت قبوض تا 
پايان ارديبهش��ت 99 خبر داد. به گزارش خبرگزاري 
ميزان؛ با ش��يوع بيماري كرونا در كش��ور بسياري از 
بنگاه هاي اقتصادي تحت تاثير اين ويروس با ركود جدي 

مواجه ش��دند و ميزان فروش محصوالت و خدمات به 
پايين ترين ميزان ممكن رسيد.

در اين ميان وزارت نيرو ب��ه عنوان متولي آب و برق به 
منظور حمايت از بخش هاي توليدي و خانگي تصويب 
كرد مشتركان آب و برق واحد هاي خانگي و تجاري تا 
پايان ارديبهشت مهلت خواهند داشت كه قبوض خود 
را پرداخت كنند.با وجود اينكه بس��ياري از واحد هاي 

صنعتي همزمان با وقوع كرونا ب��ه دليل جلوگير ي از 
شيوع اين بيماري ميان كاركنان خود اقدام به تعطيلي 
واحد هاي خود كردند و اين موضوع باعث كاهش سود 
و در برخي باعث زيان مالي ش��ده است، اما اين مهلت 

پرداخت شامل حال بخش صنعت نمي شود.
در همين خصوص مصطفي رجبي مشهدي سخنگوي 
صنعت برق كشور با اشاره به برنامه در نظر گرفته شده 

براي پرداخت قبض برق، گف��ت: اعالم كرديم افرادي 
كه تواناي��ي پرداخت ندارند و موفق ب��ه انجام اين كار 
نشده اند برق آنها به هيچ عنوان قطع نشود و اين افراد تا 
ارديبهشت ماه فرصت دارند كه قبض خود را پرداخت 
كنند، اما در خواست ما از افرادي كه توانايي دارند اين 
است كه حتما نس��بت به پرداخت قبوض اقدام كنند.
سخنگوي صنعت برق با بيان اينكه اين مصوبه شامل 
حال مشتركان تجاري نيز مي ش��ود، گفت: منظور از 
مصارف آمپري كه در اطالعيه منتش��ر شده آمده بود، 
مشتركاني هستند كه ميزان مصرف برق آنها كم است 
كه ش��امل حال مش��تركان تجاري كوچك همچون 

مغازه ها، سوپر ماركت ها يا توليدي هاي كوچك مي شود 
و اين تسهيالت شامل حال كارخانه اي كه توليد كافي 
دارد نخواهد شد.طي روز هاي گذشته تماس ها متعددي 
با خبرگزاري ميزان از سوي فعاالن حوزه صنعت برقرار 
ش��ده و بس��ياري از اين واحد ها از انباشت بدهي هاي 
بانكي و زيان مالي به دليل كاهش توليد صحبت كردند 
و درخواست داش��تند كه معافيت پرداخت آب و برق 
شامل فعاالن اين بخش نيز شود.دامنه وسيع بيماري 
كرونا اثرات منفي در بخش هاي مختلف كشور گذاشته 
كه نياز است حمايت هاي همه جانبه براي عبور از اين 

تنگناي اقتصادي در نظر گرفته شود.
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اختصاص سهميه بنزين نوروزي 
به سفرهاي تابستاني

مهر| عضو هيات رييسه كميسيون تلفيق مي گويد 
با توجه به شيوع بيماري كرونا قطعا سهميه ۶0 ليتري 
در ايام عيد نوروز به خودروها اختصاص نخواهد يافت و 
اين سهميه در تابستان به كارت سوخت ها اختصاص 
مي يابد. بهروز بنيادي عضو هيات رييسه كميسيون 
تلفيق اليحه بودجه 99 در مورد مصوبه اين كميسيون 
پيرامون سهميه ۶0 ليتري بنزين كارت سوخت ها 
گفت: در آخرين جلس��ه كميس��يون تلفيق كه در 
صحن علني مجلس برگزار شد در خصوص اين موضع 
تصميم گيري شد.نماينده مردم كاشمر در مجلس 
شوراي اسالمي ادامه داد: بر اساس اين مصوبه مقرر 
شد سهميه ۶0 ليتر بنزين با نظر و تشخيص دولت در 
تابستان يا بهار به كارت سوخت خودروها اختصاص 
يابد.عضو كميسيون بهداشت مجلس گفت: با توجه 
به شيوع بيماري كرونا قطعاً اين سهميه ۶0 ليتري در 

ايام عيد نوروز به خودروها اختصاص نخواهد يافت.
وي تاكيد كرد: س��هميه بنزين ۶0 ليت��ري در ايام 
تابستان براي سفرهاي تابستاني به كارت سوخت 

خودروها اختصاص مي يابد.

جايگاه هاي عرضه سوخت 
روزانه ضدعفوني مي شود

ايرنا| جايگاه هاي عرضه سوخت به ويژه در مناطق 
پرخطر كشور براي مقابله با ش��يوع ويروس كرونا، 
روزانه ضدعفوني مي ش��ود. اين در ش��رايطي است 
كه نام جايگاه هاي س��وخت در كنار بيمارستان ها 
و س��وپرماركت ها به عنوان اصلي ترين مراكر شيوع 
كرونا هستند. هفته گذشته بود كه شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران دستورالعملي را صادر كرد 

كه طي آن راهكارهاي مقابله با كرونا آورده شده بود.
بر اس��اس اين دس��تور العمل، جايگاه هاي سوخت 
موظف ش��دند تا تمهي��دات الزم مانند ق��راردادن 
دس��تكش يك بار مصرف و يا سوخت گيري توسط 
اپراتور را فراهم كنند.در ادامه اين مس��ير ش��ركت 
ملي پخ��ش فرآورده ه��اي نفتي اعالم ك��رده كه 
پيرو دس��تورالعمل هاي وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشكي و اطالعيه هاي شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران، به منظور جلوگيري از انتشار 
ويروس كرونا و حفظ س��المت عمومي مراجعان و 
كاركنان جايگاه هاي عرضه سوخت بعضي از مناطق 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران به ويژه 
در اس��تان هاي پرخطر مرتب و روزانه ضدعفوني و 

گندزدايي مي شوند.

 افزايش ١١٢ درصدي 
هزينه حمل نفت

موسسه پالتس طي گزارش��ي نوشت كه كرايه 
حمل براي كش��تي هايي كه از امريكا به مقصد 
ش��رق بارگيري كردند ۱۱۲ درصد معادل 4/۷ 
ميليون دالر ظرف يك هفته افزايش داشته است. 
اين مقدار ٢ برابر كرايه حمل دو ميليون بشكه از 
خليج فارس به ش��مال شرق آسيا است.كاهش 
شديد قيمت نفت، پس از آن رخ داد كه ۲۳ عضو 
اوپك پالس نتوانستند براي بيشتر كردن كاهش 
توليد به توافق برس��ند. در همين حال گس��يل 
بشكه هاي نفت ارزان عربستان سعودي به بازار 
موجب افزايش قيمت كرايه براي تك محموله و 
همچنين هزينه ذخيره سازي شناور شد. در هفته 
گذشته ده ها كشتي حمل در مسير خليج فارس 
رزرو شد كه با افزايش ٤٠ واحدي هزينه حمل رو 
برو بود. كاهش اوليه ۳0 درصدي قيمت نفت خام 
ناشي از تصميم عربستان سعودي، روز دوشنبه 
همزمان با شروع به كار بازار سنگاپور، باعث شد 
تا درخواست اجاره كش��تي براي ذخيره سازي 
شناور، هم در سواحل سنگاپور و هم در سواحل 

امريكا بيشتر شود. 

عملكرد پتروشيمي ها در بحران 
كرونا بررسي خواهد  شد

خانه ملت| نايب رييس كميسيون انرژي مجلس با 
بيان اينكه كميسيون انرژي به عملكرد پتروشيمي ها 
در بح��ران كرون��ا ورود مي كند، گف��ت: از آنجا كه 
صنايع پايين دس��تي مورد حمايت پتروشيمي ها 
نبوده است اكنون در توليد جزئي ترين محصوالت 
دچار مش��كل شده ايم. عدل هاش��مي پور به نقش 
پتروشيمي ها در توليد البسه بيمارستاني، دستكش 
و مواد ضدعفوني كننده باوجود شيوع ويروس كرونا 
اش��اره كرد و گفت: اگرچه مديريت كش��ور تصور و 
آمادگي مواجه با چنين بحراني را نداشت اما اين اتفاق 
مي تواند منجر به شناسايي آسيب ها، تقويت نقاط قوت 
و از بين بردن ضعف ها در تمام حوزه ها و به ويژه توليد 
محصوالت بيمارستاني توسط پتروشيمي ها باشد 
به همين دليل كميسيون انرژي در نخستين جلسه 
آتي خود به عملكرد پتروشيمي ها در بحران كرونا ورود 
خواهد كرد. نماينده مردم كهكيلويه و بويراحمد در 
مجلس شوراي اسالمي، عدم رونق و گسترش صنايع 
پايين دستي پتروشيمي ها -كه وظيفه شان تبديل 
مواد اوليه و فراورده هاي نفتي به محصوالت مختلف 
اس��ت- را يكي از علل كمبود محصوالتي همچون 
البسه بيمارستاني، دستكش و مواد ضدعفوني كننده 
دانست. به گفته وي باوجود آنكه تاكنون نزديك به 
۱40 ميليارد دالر در پارس جنوبي هزينه س��اخت 
فازهاي مختلف شده اما صنايع پايين دستي آنطور كه 
بايد رونق نگرفته اند به همين دليل توليد محصوالت از 
اين دست ناچيز است. از آنجا كه صنايع پايين دستي 
مورد حمايت پتروش��يمي ها نبوده است اكنون در 
توليد ماسك، دستكش كه جزئي ترين محصوالت 
هستند دچار مشكل شده ايم بنابراين عدم حمايت 
از صنايع پايين دستي پتروشيمي و بخش خصوصي 
دليل كمبود اين محصوالت در روزهاي شيوع ويروس 

كرونا است.

سقوط يك ميليون بشكه اي صادرات نفت امريكا نشانه اي از ترميم بازار نفت به چشم نمي خورد
عباس ملكي|

كارشناس انرژي و استاد دانشگاه صنعتي شريف|
امروز قيمت نفت به نصف خود از ابتداي سال ۲0۲0 تاكنون رسيده 
كه مي توان گفت سه موضوع عمده دليل اين وضعيت است. نخست 
ويروس كرونا و شيوع آن در سراسر جهان و تعطيل شدن محيط هاي 
توليدي و كاهش تقاضا، دوم به مصالحه نرسيدن اوپك با روسيه و سوم 
اضافه توليد كردن عربستان سعودي و متحدانش همچون امارات عربي 
متحده و در نتيجه اضافه عرضه در بازار. در نظرسنجي اي كه رويترز 
از كارشناسان نفتي داشت، عنوان شد كه غالبًا معتقدند قيمت نفت 
برنت در كريدور ۳0 دالر در هر بش��كه باق��ي خواهد ماند. به صورت 
جزئي تر قيمت نفت برنت در سه ماهه دوم ۲0۲0 حدود ۳4.8۷ دالر 
در هر بشكه و براي س��ه ماهه سوم ۳9.05 دالر و در سه ماهه چهارم 
سال جاري ميالدي معادل 44.08 دالر در هر بشكه خواهد بود. براين 
اساس قيمت نفت براي كل سال حدود 4۲ دالر پيش بيني شده است. 
اين در حالي اس��ت كه پيش بيني  ها در ماه فوريه حاكي از آن بود كه 
قيمت نفت برنت در كل س��ال ۲0۲0 به طور متوسط حدود ۶0.۶۳ 

دالر خواهد بود. 
در تشريح شرايط فعلي بازار نفت و داليل افت قيمت نفت بايد به روابط 
ميان اوپكي ها و غيراوپكي ها پرداخت. روسيه و چند كشور ديگر كه 
عضو اوپك نيستند؛ اظهار تمايل داشتند كه براي ممانعت از كاهش 
قيمت نفت با يكديگر همكاري كنند. در اين ميان عربستان سعودي 
به تدريج رهبري مذاكرات را از س��وي اوپك به عهده گرفت. پيش از 
اجالس اوپك در مارس۲0۲0، يك هيات كارشناسي اوپك پيشنهاد 
داد يك ميليون بش��كه در روز كاهش توليد در دستور كار اوپك قرار 
گيرد كه منابعي نيز اعالم كردند عربستان و روسيه براي كاهش توليد 
به توافق رس��يده اند. اما با آغاز جلسات مش��خص شد كه اين گمانه 
نادرس��ت بوده و باوجود تمايل عربستان براي كاهش توليد، روسيه 
صرفا حاضر به تمديد قرارداد كاهش توليد فعلي بود. اختالف نظر ميان 
عربستان و روسيه موجب شد كه قرارداد كاهش توليد كه تا پايان ماه 
مارس اعتبار دارد نيز تمديد نشود. به دنبال اين مسائل، قيمت نفت 
كاهش يافت و با كاهش قيمت نفت عربستان، ريزش قيمت تشديد 
شد. با كاهش قيمت نفت از سوي عربستان و افزايش عرضه؛ به نظر 
مي رسد اين كشور به دنبال هر چه پايين تر آوردن قيمت نفت باشد تا 
روسيه را متقاعد به همكاري سازد. در مقابل نيز روسيه اعالم كرده كه 

در برابر قيمت هاي پايين نفت آسيب كمي خواهد ديد.
بر اساس مداركي كه حاكي از تقويت حضور مسكو در خاورميانه است؛ 
ش��ركت نفت دولتي روسيه ۲50 ميليون دالر به يك مشاور خارجي 
پرداخت كرده تا براي عقد قراردادهاي نفتي در كردستان عراق به آن 
كمك كند. اين مبلغ مربوط به قراردادهايي مي شود كه به روسيه كمك 
كرده كه يك بازيگر خارجي مهم در صنعت نفت كردستان عراق شود. 
اين قراردادها كه در راستاي تالش پوتين براي تقويت موقعيت كرملين 
در منطقه بسته شده، روسيه را بيش از پيش درگير مسائل عراق كرده 

است. روسيه در س��ال ۲0۱۷ و ۲0۱8 تا س��ه ميليارد دالر به دولت 
منطقه اي كردستان عراق در ازاي عرضه نفت در آينده پرداخت كرده 

كه منبع مالي قابل توجهي براي اين منطقه نفت خيز در عراق است.

   تهديد امنيت انرژي امريكا
اما آن س��وي ماجرا امريكا ق��رار داد. در حالي كه ترام��پ در توييتي از 
كاهش قيمت نفت و به تبع آن كاهش قيمت بنزين استقبال كرده بود، 
توليدكنندگان نفت شيل در امريكا از بازندگان بزرگ اين كاهش قيمت 
هستند زيرا با افت قيمت نفت به حدود ۳0 دالر، اين شركت قادر به تامين 
هزينه هاي خود نبوده و در معرض ورشكستگي قرار خواهد گرفت. در اين 
شرايط امريكا راهي جز تالش براي جلوگيري از ورشكستگي شركت هاي 
فعال در ميادين شيل ندارد زيرا در غير اين صورت امنيت انرژي اين كشور 

به خطر خواهد افتاد. 

   دستاورد چين؛ دستيابي به مازاد سوخت
اما به دنبال ش��يوع كرونا، تقاضاي سوخت چين به شدت كاهش يافت 
اما برآورد مي ش��ود كه اگر چين بتواند به طور موثر شيوع كرونا را در ماه 
مارس كنترل كند، تقاضاي سوخت در ماه آوريل از سوي اين كشور مجدد 
افزايش خواهد يافت. ضعيف ترين ماه براي واردات نفت خام چين در سال 
جاري ميالدي ماه مارس خواهد بود زيرا پااليشگاه هاي توليد سوخت 
را در بحبوحه تقاضاي پايين براي آن كاهش داده اند. كرونا در شرايطي 
ش��ايع شد كه ذخاير سوخت چين براي سال نو چيني در پايان ژانويه و 
اوايل فوريه، يعني زمان اوج سفرها بود. به تبع اين شرايط چين با كاهش 
تقاضا و كاهش سفرها، با سوخت مازاد همراه شده كه اين سوخت مازاد را 
به كشورهاي همسايه آسيايي خود صادر مي كند. همه اين مسائل نشان 
مي دهد كه بازار جهاني انرژي )نفت( روزهاي حساسي را پيش رو دارد؛ 
جاييكه قدرت هاي بزرگ جهان به دنبال آن هستند تا براي حداكثرسازي 
منافع سياس��ي و اقتصادي خود، از اين ش��رايط بهره برداري كنند. در 
اين ميان قيمت نفت دس��تخوش اين جنگ باقي خواهد ماند تا ناگزير 
توافقي براي حمايت از قيمت ها صورت گيرد. با اين حال در حال حاضر 

نشانه هايي از ترميم بازار جهاني نفت به چشم نمي  خورد.
منبع سايت دانشكده مهندسي انرژي دانشگاه صنعتي شريف

با اقدام عربستان سعودي در سرازير كردن سيل نفت ارزان به بازار، 
صادرات نفت امريكا در آوريل و مه حدود يك ميليون بشكه در روز 

كاهش پيدا خواهد كرد.
به گزارش ايسنا، عربستان سعودي با آغاز جنگ با روسيه براي سهم 
بازار، نفت را به قيمت ۲5 دالر در هر بش��كه عرضه مي كند و براي 
صادرات حداكثر ۱۲ ميليون بش��كه نفت به خليج امريكا، به كرايه 

ده ها ابرنفت كش ها پرداخته است.
اين اقدام عربستان سعودي در پي مذاكرات ناموفق با روسيه و ساير 
توليدكنندگان براي محدود كردن بيشتر عرضه صورت مي گيرد. 
قيمت هاي نفت در واكنش به شيوع اپيدمي كرونا كه اقتصاد جهاني 
را بيمار و ناتوان كرده و تش��ديد جنگ قيمت ميان صادركنندگان 
بزرگ، هفته گذشته بزرگ ترين كاهش هفتگي خود از زمان بحران 

مالي سال ۲008 را رقم زدند.
بازرگانان س��ه صادركننده نفت امريكا اظه��ار كردند كه صادرات 
نفت اين كشور به دليل تخفيف هاي عربستان سعودي كاهش پيدا 
خواهد كرد. امريكا پس از لغو صادرات نفت در اواخر س��ال ۲0۱5، 
يكي از صادركنندگان بزرگ رو به رشد بوده كه اخيرا بيش از چهار 
ميليون بش��كه در روز نفت صادر كرده است. محدوديت عرضه كه 
اوپك، روسيه و ساير متحدانشان تاكنون براي حفظ ثبات بازار اعمال 
كرده بودند، به رشد صادرات نفت امريكا كمك كرده بود. عربستان 
سعودي بيش از ۳0 ابرنفتكش كرايه كرده تا به مشتريانش در سراسر 
جهان به خصوص هند و چين كه از امريكا و روسيه نفت خريداري 

مي كنند، با قيمت هاي فوق العاده ارزان نفت ارسال كند.
شرايط اقتصادي مناس��ب صادرات نفت از امريكا به سراسر جهان 
با كاهش اختالف قيمت نفت برنت و امريكا به كمتر از يك دالر در 
هر بشكه در معامالت روز جمعه، از بين برد. نفت برنت كه شاخص 
قيمت بازار جهاني اس��ت از تحوالت اخير در عرضه جهاني آسيب 
بيشتري ديده است.سندي فيلدن، مدير تحقيقات نفت و محصوالت 
نفتي شركت »مورنينگ استار« در آستين تگزاس گفت: تا زماني كه 
اختالف قيمت نفت برنت با نفت امريكا افزايش پيدا نكند، صادرات 
نفت سقوط خواهد كرد و خريداران پول بيشتري براي خريد نفت 
امريكا به جاي نفت عربس��تان س��عودي ي��ا توليدكنندگان ديگر 
پرداخت نمي كنند. فروش��ندگان امريكايي يا مجبورند در قيمت 
رقابت كنند يا نفتشان را نگه دارند.به گفته معامله گران، معامالت 
آوريل به پايان رس��يده است و به اين ترتيب عمده كاهش صادرات 
در مه روي خواهد داد و ذخاير نفت در نتيجه كاهش صادرات، رشد 
خواهند كرد. يك منبع آگاه در يك شركت بازرگاني جهاني گفت: 
بازار بيش از پنج ميليون بشكه در روز مازاد عرضه دارد و اين وضعيت 

وخيم تر خواهد شد.
بر اس��اس گ��زارش رويترز، افزاي��ش نرخ كراي��ه نفتكش ها كه به 
دليل حركت س��عودي ها در كرايه شمار زيادي كشتي بوده است، 
اقتصاد صادرات را تضعيف كرده است. به گفته معامله گران، قيمت 

اكثر گريدهاي نفتي ترش قاره امريكا به ش��دت افت كرده اس��ت و 
 گريدهاي نفتي امريكاي التين كه در امريكا مشتري داشتند، اكنون 

جايي ندارند.

   امريكا ۷۷ ميليون بشكه نفت از بازار خارج مي كند
پر ك��ردن ذخاير اس��تراتژيك نفت كه هفته گذش��ته در پي ريزش 
قيمت هاي نفت از سوي برخي از البي گرهاي نفتي مطرح شد، دولت 
امريكا را قادر خواهد كرد ۷۷ ميليون بشكه نفت را از بازار جهاني خارج 
كند.قيمت هاي نفت در پي صدور دستور دونالد ترامپ افزايش پيدا كرد 
و كاهش هفتگي چشمگيري كه در مسير ثبت آن قرار داشت را محدود 
كرد. با اين حال بعيد اس��ت اين خريد بتواند افزايش عرضه از س��وي 
توليدكنندگاني مانند روسيه و عربستان سعودي در ماه آينده را جبران 
كند. فروش نفت از ذخاير نفت استراتژيك اغلب در زمان تحويل درآمد 

بيشتري از ميانگين شاخص قيمت وست تگزاس اينترمديت دارد.
ذخاير نفت استراتژيك كه پس از تحريم نفت عربي در دهه ۱9۷0 ايجاد 
شد، پيش از اين در مواقع اضطراري مانند توفان كاترينا مورد استفاده 
قرار گرفته است. مخازن نفت استراتژيك ۷۱۳.5 ميليون بشكه ظرفيت 
دارند و حدود ۶۳5 ميليون بشكه اكنون در غارهاي نمكي زيرزميني در 
منطقه گلف كاست نگهداري مي شوند.باب مك نالي، موسس شركت 
مشاوره »راپيدان انرژي« در اين باره به بلومبرگ گفت: اگرچه پر كردن 
ذخاير نفت اس��تراتژيك موج جديد عرضه به ب��ازار جهاني را جبران 
نمي كند اما از نظر امنيت ملي و چشم انداز بودجه منطقي است. بهتر 
است كه در زمان كاهش قيمت ها و پيش از شرايط اضطراري اين ذخاير 
پر شوند. اما معلوم نيست كه آيا خريد نفت مستلزم موافقت كنگره است 
يا خير. وزارت انرژي امريكا در سال ۲0۱۶ اعالم كرده بود مخازن نفت 
استراتژيك مي توانند با نرخ روزانه ۲۲5 هزار بشكه پر شوند.در سال هاي 
اخير كنگره از اين ذخاير براي درآمدزايي و تامين پول برنامه هاي دولت 
استفاده كرده بود و ترامپ در پي انقالب نفت شيل و كاهش وابستگي 
امريكا به واردات، پيش از اين با كاهش نصف اين ذخاير موافقت كرده 
بود. اگر دولت امريكا اين ذخاير را با قيمت فعلي نفت پر كند، اين خريد 
حدود ۲.۶ ميليارد دالر هزينه خواهد داشت و در شش ماه آينده حدود 

4۳0 هزار بشكه در روز تقاضا براي نفت ايجاد مي كند.



پرونده8گزارش

عباس آخوندي| اسفند ماه1398|
بي گمان، آزادراه تهران- ش��مال پيچيده ترين پروژه 
مهندسي راه و س��اختمان ايران است. دستِ كم من 
نمونه ديگر در اندازه و ميزان پيچيدگي، معادِل آن سراغ 
ندارم. قطعه يكم آن توس��ط جناب رييس جمهور در 
تاريخ 6اسفندماه1398 رسمًا افتتاح شد و يك مرحله 
از يك پروژه مزمن كه سال ها به عنوان يك معّما در ذهن 
مردم درآمده بود به نتيجه رسيد. افتتاح اين پروژه تحت 
تأثير نگراني عمومي ناشي از ويروس كرونا قرار گرفت 
و ابعاد مختلف مهندسي، حمل ونقلي، اقتصادي، مالي، 
زيست محيطي و توسعه اي آن، آن چنان كه بايدوشايد 

براي مردم توضيح داده نشد. 
اين قلم نيز در اين يادداشت چنين قصدي ندارد و تنها 
تالش مي كند گزارشي از مساله هاي ساختاري اين ابر 
پروژه و روندي كه تا اينجا طي كرده را تا جايي كه ممكن 

است به طوِر كوتاه گزارش كند.
اين تذكر ابتدا الزم است كه اگر در جاهايي به كاستي ها 
يا كژروي هايي اشاره مي شود منظور نقد افراد نيست. 
هدف يادگيري جمعي از نق��اط قوت و ضعِف فرآينِد 
پيدايش تا طراحي، اجرا و بهره برداري اين ابرپروژه است 

تا در نمونه هاي بعدي به كار بسته شود.

1- پيدايش پروژه
تا آنجا كه من اطالع دارم، فكر اجراي اين پروژه به اوايل 
دهه 50 خورشيدي؛ 1353 بازمي گردد. يك شركت 
كانادايي مطالعات اّوليه و ترسيم خط پروژه مقدماتي 
آن را در آن س��ال انجام داد. ولي اجراي پروژه در سال 
1356 در ش��وراي عالي اقتصاد به تصويب رسيد. در 
همان زمان، با توجه به پيچيدگي بستر اجراي پروژه 
چه از جهت پس��تي و بلندي هاي زمين و چه از جهت 
زمين شناسي همچنين هزينه باالي اجرا، اولويت آن 
در مقايس��ه با پروژه هاي ديگر مورد ترديد بود. اولين 
برآوردي كه براي اجراي اين پروژه وجود دارد به همان 
زمان ها و به پيش��نهاد يك شركت فرانسوي مبني بر 
اجراي اين پروژه به صورت ساخت، بهره برداري و انتقال 
مالكيت )BOT( معادل حدود 4.5 ميليارد دالر هزينه 
ساخت و 10 ميليارد دالر با احتساب بازگشت اصل و 
سود سرمايه گذاري در 15 سال بازمي گردد. در عمل 
نيز هزينه اجراي اين پروژه بيش از اين رقم خواهد شد.

سوابق اين پروژه به مّدت دو دهه در بايگاني وزارت راه 
و ترابري بود. بااين وجود، طرح مج��ّدد آن بدون يك 
انديشه ورز داده ش��ده بود. هرچند در طرح مطالعات 
منطقه اي گي��الن و مازندران كه در س��ال 1373 به 
تصويب ش��وراي عالي معماري و شهرسازي رسيده 
بود پيش��نهاد اجراي يك راه سريع در غرب مازندران 
به تهران شده است، مع الوصف، اين پروژه فاقد سابقه  و 
رديف عملياتي در بودجه آن سال و سال بعد آن است.

سابقه جّدي شدن اجراي اين پروژه تا آنجا كه در ذهن 
من و ممكن است كه تمام داستان نباشد اينگونه است 
كه در سال 1374 آقاي رحمان گلزار كه سرمايه  گذاري 
در پروژه اكباتان را در كارنامه خود داشت با هماهنگي 
دفتر نمايندگي دايم ايران در س��ازمان ملل و دعوت 
دفتر آق��اي رييس جمهور به ته��ران مي آيد و با آقاي 
هاشمي رفس��نجاني مالقات مي كند. آقاي هاشمي 
از ايش��ان مي خواهد كه كاري را در ايران ش��روع كند 
و ايشان پيش��نهاد دريافت امتياز پروژه آزادراه تهران 
شمال را مي دهد. ايده ايشان اين بوده كه مبلغي حدود 
450ميلي��ون دالر را از يك بان��ك اروپايي با تضمين 
دولت ايران دريافت كند. آن را دس��تمايه ساخت اين 
آزادراه كند؛ و مابه ازاي آن مساحتي حدود 100ميليون 
مترمربع زمين شامل 10ميليون در تهران، 20ميليون 
در مسير و 70 ميليون مترمربع در كنار دريا با انتخاب 
خود جهت شهرك سازي و جبران هزينه سرمايه گذاري 
و س��ود آن دريافت كند. موضوع به طوركلي از سوي 
مرحوم هاشمي رفسنجاني كه اساسًا از اجراي چنين 
پروژه هاي بزرگي بسيار مشعوف مي شد مورد استقبال 
اوليه قرار مي گيرد و دستور بررسي پيشنهاد را با نظر 

مثبت صادر مي كند.
در آن زمان من وزير مسكن وشهرس��ازي بودم. آقاي 
گلزار يك مالق��ات هم با من داش��ت. او ضمن اينكه 
مي خواست سروگوش��ي به آب بدهد، درصدد بود كه 
از آخرين وضعيت س��رمايه گذاري هاي پيشين خود 
اطالعاتي به دست آورد كه كاماًل هم حق داشت و نسبت 
به امكان تأمين زمين و دريافت مجوز شهرك س��ازي 
مطمئن ش��ود. در حدِّ اطالعاتي كه به م��ن داد، ايده 
او بس��يار مقّدماتي بود و بررسي دقيقي درباره هزينه 
ساخت آزادراه و مسائل فّني آن همچنين مشخصات و 
ابعاد شهرك هايي كه بايد احداث كند، انجام نداده بود. 
هيچ محاسبه قابل ارايه اي هم براي توجيه 100ميليون 
مترمربع زمين در دست نداشت. به نظر مي رسيد كه 
برآورد اّوليه اي هم از هزينه احداث آزادراه نداش��ت. او 
مي گفت كه امكان اخذ اعتباري معادل 400 ميليون 
فرانك سوييس از يك بانك سوييسي را دارد؛ و در نظر 
دارد كه ساخت آزادراه را با اين اعتبار آغاز كند و از طريق 
درآمدهاي حاصل از شهرك س��ازي وام و س��ود آن را 
پرداخت نمايد. دّقت ارقامي كه ارايه مي كرد بس��يار 
پايين بود و با واقعيت فاصله فراواني داشت. برآورد هزينه 
ساخت آزادراه با احتساب سود دوره بازپرداخت بيش از 
10ميليارد دالر بود يعني بيش از 25 برابر رقم اعتباري 
كه ايشان مي گفت و برآورد س��ود وي از ساخت وساز 
شهرك هم روشن نبود كه چگونه از طريق آن مي تواند 

اين مبلغ بزرگ را بازپرداخت نمايد.
البت��ه اينه��ا مس��ائلي نبودن��د ك��ه م��ا در وزارت  
مسكن وشهرسازي به آنها بپردازيم. آنچه براي ما مهم 
بود، احتماِل تأثيري منفي اي بود كه اين شهرك ها 
بر توسعه بي رويه شهر تهران مي گذاشتند همچنين 
تخريبي كه احداث جاده و شهرك هاي پيشنهادي 
مي توانستند در زيست محيط البرز ايجاد كنند، بود. 
البته، با توجه اينكه جاده چالوس خود يك اثر باارزش 
تاريخي بود، تأثيرات منفي اين جاده بر آن نيز براي 
ما مهم بود. ل��ذا، ما اصرار بر كارشناس��ي و ارزيابي 
دقيق داش��تيم و با هرگونه تصميم  ش��تاب زده اي 
مخالف بوديم. در مقاب��ل، وزارت راه وترابري وقت، 
كاماًل با پيش��نهاد موافق بود و اصرار زيادي بر اعالم 
موافقت فوري، شروع پروژه و واگذاري اراضي مورد 

درخواست به سرمايه گذار را داشت. با توجه به اينكه 
پيشنهاددهنده صاحب سهام عمده مجموعه اكباتان 
بود و اين مجموعه پس از انقالب مصادره و از كنترل وي 
خارج شده بود، به نظر مي رسيد با توجه به آسيبي كه از 
سوي انقالب به وي وارده شده بود او زمان بيشتري براي 
تصميم گيري نياز داشت. شايد هم وي باور نداشت كه 
در اّولين نشست با توجه به سوابق كسب وكاسبي پيش 
از انقالب وي، از پيش��نهادش استقبال جّدي صورت 
گيرد؛ و شايد هم نمي دانس��ت تا چه حد بايد نسبت 
به اين حسن استقبال اطمينان نشان دهد. البته اين 
ترديدها، با توجه به سوابق رفتاري كه وي از جمهوري 
اسالمي داشت كاماًل منطقي بود. مرحوم دكتر حسن 
حبيبي كه ف��ردي آرام بود، با دغدغه هاي ما همراهي 
كرد و از ما خواس��ت كه نسبت به مطالعات منطقه اي 
جغرافياي طرح، بررسي هاي زيست محيطي و امكان 
ساخت شهرك اقدام كنيم. ما هم ترجيح داديم به جاي 
آنكه مخالفت كنيم، مطالعه كنيم و بر اس��اس نتيجه 

مطالعه اظهارنظر كنيم.
ولي به زودي با بازگش��ت پيش��نهاددهنده به امريكا، 
داستان از بيخ وبن عوض شد. بالفاصله، بنياد مستضعفان 
گفت كه حاضر است با همان امتيازها سرمايه گذاري در 
پ��روژه  را بر عهده بگيرد. دقيقًا خاطرم هس��ت كه در 
هيات دولت، من مخالفت جّدي با اين پيشنهاد كردم 
و گفتم: آقاي هاشمي، اين ُسرنا را از سِر گشادش زدن 
است. اين دو پيشنهاد كاماًل باهم متفاوت اند. آنچه آن 
سرمايه گذار خصوصي پيشنهاد كرده بود، تأمين اعتبار 
س��رمايه گذاري اّوليه به اعتبار خ��ودش، خلق ارزش 
افزوده در منطقه، تبديل اراضي موات و باير منطقه به 
شهرك، فروش آنها و بازگشت سرمايه و سود آن بود. 
حال آنكه آنچه حضرات پيش��نهاد مي كنند، دريافت 
زمين، پيش فروش اراضي، تأمين مالي و دس��ت آخر 
احداث جاده اس��ت. درواقع، دوستان مي خواهند كه 
جاده را با منابع غيرنقدي دولت اجرا كنند؛ و اين يعني 
آنكه فرآيند را مي خواهند از آخ��ر به اول بيايند و اين 

شكست اش كاماًل روشن است.
توضيح زيادي دادم كه اراض��ي موردنظر در وضعيت 
فعلي فاقد ارزش هس��تند و در ص��ورت احداث جاده 
ارزشمند مي شوند. از همين رو، در وضعيت خاِم فعلي 
قابل ارزش گذاري نيستند و انتقال آنها به معني انتقال 
رانت است و اگر بنياد هم قبل از توسعه اراضي، آنها را 
به ديگري واگذار كند درواقع، او هم بخش��ي از رانت را 
به ديگري منتقل كرده  است. افزون بر اين، تأمين تمام 
منابع س��رمايه گذاري از دولت، به مفهوم خارج كردن 
سرمايه گذاري از معني و انتقال تمام ريسك به دولت و 
افزايش هزينه پروژه به چند برابر قيمت است. مطمئن 
هستم كه مرحوم هاشمي متوجه صحبت هاي من بودند 
ولي به دليل خوش قلبي شخصي و نهاد عمومي بودن 
طرف قرارداد؛ يا به قولي اين جيب به آن جيب بودن 
كار و عالقه زيادي كه به شروع پروژه هاي بزرگ داشتند، 
به اين اس��تدالل ها بي توجهي كردند. ش��ايد اينگونه 
فكر مي كردند كه اگر بخواهيم اين جزييات را در آغاز 
موردتوجه ق��رار دهيم، هيچ وقت هيچ پروژه بزرگي را 
نمي توانيم شروع كنيم. منطق اين بود كه پروژه را بايد 
آغاز كرد، بعدها در خالل انجام كار، مش��كالت خود را 
نشان خواهند داد و مقامات مسوول آنها را حل وفصل 

خواهند كرد.
روند واقعي پروژه نشان داد كه منطق راه بنداز و جابنداز 
كاماًل غلط است. همچنين، ايده اين جيب به آن جيب 
به مفهوم ايجاد اختالل در رقابت، تأخير در زمان اجرا 
و گران تمام شدِن پروژه است. اين رويكرد مسووليت ها 
را لوث مي نماي��د و درنتيجه، نه تنها انتظارات مردم را 
برآورده نمي كند كه بالعكس، ب��ه دليل اختالل هاي 
كاركردي، موجب س��وءتفاهم و ايجاد معّما در ذهن 
مردم مي گردد. اگر ب��ه روند اجراي پروژه كه در آينده 
توضيح داده خواهدشد توجه كنيد، مالحظه خواهيد 
كرد كه از س��ال 1375 تا 1392 پروژه تنها 17درصد 
رشد داشته و به رغم تخصيص چندصد هكتار زمين، 
خوشبختانه امكان واگذاري حقوقي آنها فراهم نشده 
و از اين بابت بايد خشنود بود. نكته قابل تاّمل آنكه به 
محض آنكه مدل تامين مالي آن روش��ن شد، در كنار 
تدبيرهاي مديريتي و فّني، ظرف 4 سال ساخت پروژه 
بيش از 70درصد رش��د كرد و پيشرفت آن به بيش از 

90 درصد رسيد.
پروژه 10 ميليارد دالري با هر استانداردي يك پروژه 
بزرگ اس��ت و نمي توان بدون داشتن يك مدل دقيق 
تامين مالي، مطالعات فّني و فّناوري ساخت، ساختار 
مديريتي و مقايس��ه آن با ساير س��رمايه گذاري هاي 
ممكن تصميم گيري كرد. دراين ارتباط شايسته است 
به گزاره هاي زير توجه نمود و چهار درس كلي آموخت: 
يكم، مي ش��د اين پروژه را ب��ا پ��روژه آلترناتيو قطار 
سريع السير به صورت تونل طويل در اعماق و طول 110 
كيلومتر با ب��رآورد تقريبي 6 ميليارد دالر به مازندران 
مقايسه نمود. همچنين، مي شد اين پروژه را با يك پروژه 
قطار روزميني تهران به مازندران و همچنين يك خط 

قطار ساحلي از قائم شهر تا رشت مقايسه كرد.
دوم، هيچ پروژه مّجاني در جهان وجود ندارد. درنهايت 
كس��اني هزينه پروژه را پرداخت مي كنند. پرس��ش 
اين اس��ت كه آيا اگر پروژه اي سرمايه دار داشته باشد 
و مس��تقيمًا از بودجه عمومي تامين مالي نش��ود، به 
مفهوم آن است كه براي جامعه رايگان تمام مي شود؟ 
اين از اش��تباه ترين برداشت هايي اس��ت كه در ميان 
سياست مداران رايج است. بسياري به راحتي مي گويند 
كه اين پروژه حتي بدون هزينه ش��دن يك ريال اجرا 
شده است. حال آنكه درست است كه دولت مستقيمًا 
هزينه پروژه موردبحث را پرداخت نمي كند ولي واقعيت 
آن اس��ت كه جامعه به طور مس��تقيم آن را پرداخت 
مي كن��د. وگرنه، در اقتصاد چلوكب��اب مّجاني وجود 
ندارد و هيچ كسي هم نذر نمي كند كه 10 ميليارد دالر 
بدون بازگشت اصِل سرمايه و سود آن سرمايه گذاري 
كند. مشكل اين است عده اي هزينه هايي را كه جامعه 
پرداخت مي كن��د را هزينه نمي دانن��د. درحالي كه 
پروژه هايي هم كه توسط دولت تامين اعتبار مي شوند 
درواقع جامع��ه هزينه آنها را پرداخت كرده اس��ت؛ و 
گروهي هم با پنهان ش��دن پش��ت چنين واقعيتي با 
تحميل هزينه به جامعه و ازجيب مردم در پي كسب 

محبوبيت براي خود هستند. اساساً، تمام امتيازها همين 
حكم را دارند. وقتي سرمايه گذاري امتيازي را دريافت 
مي كند بدين مفهوم است كه اجازه  يافته است خدمتي 
انحصاري يا شبه انحصاري را به جامعه ارايه و هزينه آن 
را مستقيمًا از جامعه دريافت نمايد. ازقضا، در اينگونه 
سرمايه گذاري ها، همواره امكان اجحاف به حقوق مردم 
از مجراي تحميل شرايط، كيفيت كاال يا خدمت، قيمت، 
تخريب محيط زيست و ساير هزينه هاي غيِرمستقيم 

وجود دارد.
سوم، هيچ مشكلي به خودي خود حل وفصل نمي شود. 
ازقضا، اگر تامين مال��ي پروژه هاي بزرگ گره بخورند، 
حل وفصل آنها بس��يار گران و سخت خواهد بود. هيچ 
منبعي از ناكجاآباد به دس��ت نخواه��د آمد. تأخير در 
تامي��ن مالي پروژه ها از يك س��و همراه ب��ا عدم النفع 
سرمايه صرف شده است و افزون بر آن احتمااًل همراه 
با هزينه هاي جريمه تأخير در بازپرداخت آن اس��ت؛ 
و وقتي اين هزينه ها به قيمت  تمام شده پروژه افزوده 
مي شود، اقساط بازپرداخت را به شدت افزايش مي دهد. 
از سوي ديگر، با هزينه هاي تكراري ناشي از تخريب و 
استهالك پروژه قبل از اتمام روبه رو مي گردد؛ و با توجه 
به اّتفاق هايي كه در فناوري س��اخت و تامين قطعات 
رخ مي دهد، احتمااًل در پاره اي از موارد نياز به بازنگري 

طراحي مهندس��ي يا روِش س��اخت يا حتي تخريب 
بخش هايي از پروژه و س��اخت مجدد آنها مي ش��ود. 
اينها همه يعني هزينه مالي، زماني و رفاهي مردم. به 
دليل همين بي توجهي هاس��ت كه هم اكنون، وزارت 
راه وشهرسازي معادل بيش از 250 هزار ميليارد تومان 
پروژه نيمه تمام به قيمت ها سال 95 دارد. درحالي كه 
تنها امكان تامين اعتبار ساالنه كمتر از 6 هزار ميليارد 

تومان را دارد.
چهارم، باور به فرضيه اين جيب به آن جيب است. اين 
از فاجعه آميزترين باورهايي است كه به طور جّدي در 
نظام حكمراني ايران رايج اس��ت. وقتي طرف قرارداد 
يك بخش خصوصي اس��ت به درستي گفته مي شود 
كه تمام محاس��بات بايد دقيق باش��د. ولي اگر طرف 
قرارداد بخش عمومي غيِردولتي يا قرارگاه ها باش��ند 
گفته مي شود، چه فرق مي كند. اين جيب به آن جيب 
است. اين همان باوري است كه اساس و بنيان رقابت 
سالم و بهبود بهره وري مجموع عوامل توليد را در بازار 
خدمات مهندسي و در هر بازاري را از بين مي برد. تمام 

اركان شكل گيري پروژه از تعريف درست آن تا دّقت در 
جزييات فّني و حصول اطمينان از بهترين و بهينه ترين 
طراحي، برنامه زماني، قيمت تمام شده، كيفيت ساخت، 
س��المت و تدارك به موقع كاال و تجهيزات طرح، نبود 
فساد، امكان جريمه، پاس��خ خواهي و پاسخ دهي را از 

بين مي برد.

2- ابعاد فني
هرچند طول اين پروژه 121 كيلومتر است و داراي دو 
خط رفت و دو خط بازگشت و با سرعت طراحي 100 
كيلومتر در ساعت است. ولي از حيث فّني و مهندسي 
پيچيده ترين پروژه راه و ساختمان ايران است. در همين 
مقدار مسير 193 دس��تگاه تونل به طول تقريبي 98 
كيلومتر وجود دارد. اين جداي از تونل هاي دسترسي 
به موازات تونل هاي طويل و دستك هاس��ت كه بايد 
حفاري و ساخته شوند. طول تونل تالون 4970 متر و 
طول تونل البرز 6400 متر است.  وقتي تونل ها طوالني 
مي شوند ابعاد بسيار پيچيده اي پيدا مي كنند. فارغ از 
مساله آب بندي و پايداري آنها در ساختار و توده هاي 
سنگ ُخردشده البرز، مساله بهره برداري ايمن و مداوم 
از آنها نيز نياز به پيش بيني هاي متعدد و فراواني دارد. 
بس��ياري از مردم با گرفتاري هاي تونل كندوان آشنا 

هستند. اين تونل دقيقًا در همين منطقه با طول 1884 
مت��ر، عرض 5.5 متر و ارتفاع 6 متر، در مدت 4 س��ال 
ساخته شد و 81 سال پيش افتتاح شد؛ كه البته در زمان 
خودش يك شاهكار مهندسي بود. عمليات تعريض اين 
تونل در سال 1374 آغاز شد، در هنگام اجرا با مشكالت 
و گرفتاري هاي عديده روبه رو ش��د و 7 س��ال به طول 

انجاميد. اجراي آن هم براي مردم تبديل به معما شد.
حال تصور كنيد تونل تالون بيش از دو و نيم برابر تونل 
كندوان است و تونل البرز سه و چهاردهم برابر آن است. 
اين را تنها از اين نظر گفتم كه عظمت و حساس��يت 
مهندسي اين كار روشن شود. افزون بر طول تونل، توجه 
به عرض و ارتفاع آن نيز مهم است. عرض اين تونل ها 
12متر و ارتفاع آنها 9 متر است. اين بدين معني است 
كه سطح مقطع اين تونل ها در مقايسه با كندوان بيش 
از سه برابر است. حفظ يكپارچگي سازه اي و عملكردي و 
عدِم شكست چنين سازه اي در برابر آب هاي زيرزميني 
و همچنين زلزله كار مهندس��ي بسيار بزرگ و مهمي 
است. بهره برداي ايمن و مداوم از اين سازه ها نيز موضوع 

بااهميت ديگري است. تامين نور، تهويه و امكان امداد 
و نجات در صورت وقوع حريق و آتش سوزي هاي مهم 
نيز نياز به تدابير ويژه دارد. از همين رو، سامانه كنترلي 
هوشمند اسكادا به منظور مديريت هوشمند تاسيسات 
روش��نايي و تهويه و ترافيك منطقه ي��ك طراحي و 
با تعبي��ه 1750 كيلومتر انواع كاب��ل و فيبر نوري در 
طول 32 كيلومتر، اجرا شد. اميد كه كاربران نسبت به 
به كارگيري اين سيستم آموزش الزم را ديده باشند تا 
در دوره بهره برداري بتوانند به خوبي از آن استفاده كنند. 
نحوه نورپردازي در اين تونل هاي طويل نيز بسيار مهم 
است. چون يكنواختي آن مي تواند چشم راننده را خسته 
كند. از همين رو، براي اولين بار از مهندسان معمار راه 
استفاده شد تا به اين جزييات و جزييات ديگري كه در 

ادامه به آنها اشاره خواهم كرد بپردازند.
ب��راي تهويه تونل ها، طراحي خ��اص صورت گرفت و 
سفارش خاص گذاشته شد. مهم تر از همه بحث نحوه 
مه��ار آتش در تونل هاي طويل ب��ود. پس از حفاري و 
الينينگ تونل ها با تصويب آيين نامه جديد در اتحاديه 
اروپا مواجه شديم كه توصيه مي كرد، تونل هاي طويل 
دوپوسته ش��وند. علت اين توصيه نيز اين بود كه بين 
فضاي بين دوپوس��ته حالت دودكش پيدا  كند و مانع 
گسترش دود در درون تونل شود. از همين رو، تصميم 
گرفتيم كه يك سقف ديگر در طول حدود پنج كيلومتر 
در درون تون��ل ايجاد نماييم ت��ا از طريق دريچه هاي 
تعبيه ش��ده در اين س��قف، دود و هواي آلوده توسط 
فن هاي دو سر تونل به سرعت به بيرون تخليه شوند. 
به  هر روي، تونل ها از حيث مهندس��ي سازه هاي زنده 
محسوب مي شوند و مرتب بايد با نصب دستگاه هاي 
اندازه گيري بس��يار دقيق هرگونه نشست و شكست 
آنها مورد اندازه گيري قرارگرفته و به صورت هوشمند 

بهره برداري از آنها مديريت شود.
افزون ب��ر تونل ها در همي��ن 121 كيلومتر راه جمعًا 
100 دستگاه پل بزرگ بايد به طول 13 كيلومتر اجرا 
ش��ود. برخي از اين پل ها در بستر بسيار سختي اجرا 
مي شوند. مثاًل پل شماره 6 در قطعه يك، داراي طول 
عرشه 319 متر و شامل سه دهانه 83+153+83 متر 
و ارتفاع 80 متر از بستر رودخانه است. اجراي اين پل به 
روش طّره اي و با كاربست به اصطالح سيستم شاريو و 
صندوق هاي از جان فوالدي براي اولين بار در ايران بر 
روي دره اي كه رفت وآمد اتومبيل ها در آن جريان داشت 
انجام شد كه كار بسيار سخت و ُپرمخاطره اي بود. دهانه 
وسط 153متري پل طوالني ترين دهانه اجراشده در 

ايران به روش اجراي طّره اي نيز است. 
ارتفاع عرش��ه پل بر روي پايه ها بيش از 8 متر، يعني 
معادل يك س��اختمان 3 طبقه است. اين تازه باوجود 
انتخاب جان صندوقه از نوع فوالدي است. اين سيستم 
كه تركيب سازه فوالدي و بتني است، به منظور كاهش 
وزن و ارتفاع عرشه انتخاب شده كه نهايتًا باعث كاهش 
نيروي زلزله وارد بر پايه ها نيز خواهد ش��د. به عبارت 
س��اده تر در اين طرح، جان صندوقه از مصالح فوالدي 
موجدار و كف و دال صندوقه با استفاده از بتن اجرا شد. 
بايد در نظر داش��ت كه در صورت انتخاب جان بتني، 
ضخامت حداقل متوسط 50 س��انتي متر در طرفين 
صندوقه موردنياز بود كه ارتفاع عرش��ه را نيز حداقل 
ب��ه 10 متر افزايش مي داد. در حال��ي كه در اين طرح 
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كرونا، قرنطينه و گرمي بازار 
جاسوسي

جاسوسان فعاليت خود را قطع نكردند. منتها هدف هاي 
مورد عالقه شان عوض ش��ده و كار اصلي آنها پخش 
اطالعات نادرست، اس��تخدام مامورين و خرابكاري 
در موقعيت ترس و وحش��ت شد. اسپوتنيك به نقل 
از رسانه اينترنتي لهستاني »اوِنت« مي نويسد: ظاهر 
شدن ويروس كرونا در زندگي روزمره هركدام از ماها 
تأثير گذاشته است. حتي س��رويس هاي ويژه ما را از 
عواقب مختلف بيماري همه گي��ر نجات نخواهد داد. 
حالت معمول كار آنها نيز دستخوش تغييراتي شده 
است. جاسوساني كه در مرحله اوليه بحران مي توانستند 
حتي در ووهان چين آزادانه حركت كنند، اكنون بايد 
هوشياري افزايش يافته پليس و مردم عادي را در نظر 
بگيرند. اين بدان معنا نيس��ت كه سرويس هاي ويژه 
فعاليت ها را به حالت تعليق درآورده اند. راس��تش، در 
رسانه ها گزارش هايي مبني بر اينكه گسترش قرنطينه 
در اس��راييل ش��امل ماموران و كارمندان موساد نيز 
مي شود كه بايد دو هفته در خانه بمانند، منتشر شد، 
اما اين را مي توان به عنوان روشي براي سرگرم كردن 
هموطنان نگران ش��ده آن كشور دانس��ت.  در مواقع 
اضطراري )و ما بدون ش��ك با اين اتفاق مواجه شديم 
وقتي كه اولين گزارش ها از انتشار كروناويروس ظاهر 
شد(، سرويس هاي ويژه با احتياط و با انرژي بيشتر از 
معمول شروع به جست وجوي پاسخ به سواالت مهم 
ماموران خود از جمله با استفاده از اينترنت مي كنند. 
يكي از روش هاي تش��خيص فعاليت هاي جاسوسي 
كش��ورهاي ديگر- فعاليت ضد جاسوسي خود براي 
به دست آوردن اطالعات در مورد نيازهاي اطالعاتي 
دشمن اس��ت.  در ش��رايط عادي، ليستي از مباحث 
واضح وجود دارد كه »شكارچيان جاسوس ها« روي 
آنها تمركز مي كنند )ب��راي مثال، پايگاه هاي نظامي 
جديد و تجهيزات آنها(. يادگيري در مورد موضوعات 
كمتر آش��كار مورد عالقه طرف مقاب��ل )براي مثال، 
آزمايشگاه هاي خاص( بسيار دشوارتر است. در حالي 
كه در شرايط كنوني ليست موضوعات غير سنتي كه 
سرويس هاي ويژه خارجي به آنها عالقه مند هستند، 
به طور قابل توجهي گسترش يافته است. از يك سو، 
اين امر خطرات را افزايش مي دهد، اما از س��وي ديگر، 
فرصت هايي را براي شناسايي فعاليت آنها و مبارزه با انواع 
و اقسام فعاليت جاسوسي فراهم مي آورد. سرويس هاي 
ويژه بسياري كشورهاي جهان احتمااًل در تالش اند تا 
حداقل در مورد تعداد بيماران و وضعيت بهبودي آنها 
در آن كشورهايي اطالع كس��ب كنند كه مي توانند 
مقياس واقعي مش��كل را پنهان نمايند. همچنين از 
كسب داده هاي مربوط به ساخت داروي ضدكرونا بسيار 
استقبال مي شود. منافع اطالعاتي جاسوس ها فراتر از 
مسائل صرفًا پزشكي است، اما مطمئنًا در يك بحران 
بي سابقه از اهميت بااليي برخوردار است. كشورهاي 
مختلف برنامه هاي خود را در مورد رهبري كش��ور در 
ش��رايط بحراني تجزيه و تحليل مي كنند. سرويس 
ضدجاسوس��ي ممكن اس��ت انتظار داشته باشد كه 
سرويس هاي اطالعاتي خارجي عالقه خاصي به چنين 
برنامه هايي را نشان دهند. آنها به دنبال فرصتي خواهند 
بود تا با عناصر زيرس��اخت هاي مهم و سيستم هاي 
ارتباطي دشمن كه در شرايط عادي مورد استفاده قرار 
نمي گيرند، آشنا شوند. آنها همچنين به اشياء كه در يك 
كشور خاص به آنها توجه مي كنند عالقه مند مي شوند. 
تاكنون هيچ چيز نشانگر اين نيست كه شخصي داراي 
مقام عالي در يك پناهگاه مخفي بماند، اما با اين وجود، 
انتخاب و روش تهيه ساختمان هاي دولتي در صورت 
بروز همه گيري، مي تواند اطالعاتي در مورد برنامه هاي 
ارت��ش در رابطه با عمليات بالقوه نظام��ي ارايه دهد. 
اطالعات مربوط به رويه هاي راه اندازي شده براي رفع 
موقعيت اضطراري براي سرويس ويژه خارجي تبديل 
به دستاوردي خواهد شد كه در آينده مي توانند از آن 
استفاده كنند، زيرا باورش سخت است كه پس از برخورد 
با كروناويروس، هر ايالت بالفاصله شروع به بازنويسي 
كليه برنامه هاي بحراني كند. همچنين بايد به خاطر 
داشته باشيم كه هر س��رويس ضد جاسوسي عالقه 
خاصي به نمايندگي هاي ديپلماتيك دارد، زيرا در بيشتر 
آنها اقامتگاه سرويس ويژه كشور مربوطه قرار دارد. در 
جريان اپيدمي، آنها مي توانند روش هاي خاصي را شروع 
يا آزمايش كنند و در شرايط بحراني مي توانند ترتيب 
كاري معمول خود را تغيير دهند، كه منجر به خرابي يا 

كاهش سطح امنيت مي شود.

   اطالعات دروغين به خورد افراد داده مي شود
اين امر به سرويس هاي ويژه امكان مي دهد بازي هاي 
مختلفي را انجام دهن��د: تصور كنيد كه طرف مقابل 
مشتاق دريافت اطالعات است، ضدجاسوسي مي تواند 
با ارايه شانس بيشتري نس��بت به معمول، اطالعات 
نادرست را به آنها ارايه دهد. مامورين جديد دوجانبه، با 
احتساب مزاياي بلندمدت، اكنون مي توانند اطالعات 
موثق در مورد جنبه هاي پزش��كي مبارزه با بيماري 
همه گير را منتقل كنند و در آينده مي توانند با داده هاي 
دروغين درباره زيرساخت هاي مهم كشورشان، دشمن 
را خبرباران كنند. ما مي بينيم كه اپيدمي به عنوان يك 
وسيله عمل مي كند، از جمله براي گسترش اطالعات 
نادرس��ت. بعيد اس��ت كه كرونا در آزمايش��گاه هاي 
امريكايي ايجاد شده باشد، اما در شبكه هاي اجتماعي 
مي توانيد سوابق بس��ياري را پيدا كنيد كه مي گويد 
چگونه اياالت متحده، در تالش براي »تضعيف موضع 
چين«، اپيدمي را برانگيخت. برخي از كاربران اينترنت 
اظهار داش��ته اند كه كروناويروس در واقع يك سالح 
بيولوژيكي است كه س��رويس ويژه امريكا كنترل آن 
را از دست داده است. كارشناسان غربي مي گويند كه 
سرويس ويژه روسيه پشت اين نوع خبرها قرار دارد. روز 
دوشنبه، دولت انگليس اعالم كرد كه يك واحد ويژه 
براي مبارزه با اطالعات دروغين در مورد اين بحران در 
كشور تاسيس مي شود. سرويس هاي ويژه فلسطين 
دستور بازداشت هركس��ي را داده اند كه اخبار جعلي 
درباره اين بيماري همه گير ايجاد و منتش��ر كند. اين 
سرويس به طور جدي درگير مبارزه با گسترش اطالعات 
دروغين است. رسانه ها مي نويسند كه هم اينك چند نفر 

مشكوك بازداشت شده اند.

آزادراه تهران شمال- گزارش به مردم

  اجراي 50 درصدي يك پروژه در نيم قرن

  فك�ر اج�راي اين پ�روژه ب�ه اواي�ل دهه 50 
خورش�يدي؛ 1353 بازمي گ�ردد. يك ش�ركت 
كاناداي�ي مطالعات اّوليه و ترس�يم خ�ط پروژه 
مقدماتي آن را در آن س�ال انجام داد. ولي اجراي 
پروژه در س�ال 1356 در شوراي عالي اقتصاد به 
تصويب رسيد. در همان زمان، با توجه به پيچيدگي 
بستر اجراي پروژه چه از جهت پستي و بلندي هاي 
زمين و چه از جهت زمين شناسي همچنين هزينه 
باالي اج�را، اولويت آن در مقايس�ه با پروژه هاي 
ديگر م�ورد ترديد بود. اولين ب�رآوردي كه براي 
اجراي اين پروژه وجود دارد به همان زمان ها و به 
پيشنهاد يك ش�ركت فرانسوي مبني بر اجراي 

اين پروژه به صورت ساخت، بهره برداري و انتقال 
مالكيت )BOT( معادل ح�دود 4.5 ميليارد دالر 
هزينه ساخت و 10 ميليارد دالر با احتساب بازگشت 
اصل و سود سرمايه گذاري در 15 سال بازمي گردد

برش
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ضخامت متغير تنها حدود 2 تا 5 سانتي متر براي جان 
صندوقه در نظر گرفته شده است.

پل با استفاده از سيستم فني پس تنيده اجرا  شد؛ يعني 
در هر مرحله از پيش روي شاريو، ابتدا قطعه هاي جان 
فلزي، قطعه به قطعه كارگذاري و سپس قسمت هاي 
كف و دال صندوقه بتن ريزي مي ش��د. پس از كسب 
مقاومت موردنياز بتن ه��ا، كابل هاي فوالدي از محل 
غالف هاي��ي ك��ه در قس��مت دال فوقان��ي صندوقه 
كارگذاري ش��ده  بودند، كشيده مي ش��دند تا بتوانند 
هم در زمان اجرا، ممان منفي ناشي از وزن بخش طّره 
اجراش��ده پل و هم در زمان بهره برداري، ممان منفي 
ناشي از بار ترافيك و اجراي روسازي را تحمل نمايند. 
هم زمان با اجراي اين كابل ها، در جهت عرض صندوقه، 
كابل هايي به منظور اطمينان از عدم وجود ترك هاي 

كششي، در دال فوقاني صندوقه اجراشده اند.
وقتي طّره هاي پل از دو س��مت به هم رسيده و توسط 
قطعه كليد به هم وصل مي ش��دند به ناگاه سيس��تم 
س��ازه اي پل عو ض مي ش��د به طوري كه پ��ل از يك 
سازه معين، به يك سازه نامعيِن به هم پيوسته تبديل 
مي گرديد. همچنين، پل بايد ممان هاي مثبت ناشي 
از ب��ار روس��ازي و ترافي��ك و خزش بت��ن را در زمان 
بهره برداري نيز تحمل نماي��د. لذا در اين زمان يك بار 
ديگر بايد كابل هاي پس تنيدگي كشيده مي شدند. اين 
كابل ها بر خالف كابل هاي مرحله قبل كه در داِل فوقاني 
اجرا گرديد، از محل غالف هاي كارگذاشته شده در كف 
صندوقه كشيده مي ش��دند. در مرحله آخر به منظور 
حصول اطمينان از عملك��رد يكپارچه پل، كابل هاي 
پيوستگي به صورت روكار داخل صندوقه در سرتاسر 

پل كشيده شدند.
مابقي پل ها هم هريك وضعيت مهندس��ي و اجراي 
منحصربه فرد و سختي را داش��تند. اكثر آنها در كنار 
جاده موجود با ارتفاع هاي بسيار زياد با ساختگاه هاي 
ناتراز و س��خت در كنار و مجاورت س��ينه كِش كوه ها 
واقع ش��ده بودند. پل ها بر روي رودخانه هاي فصلي با 
رژيم هيدروليكي بسيار وحش��ي اجرا مي شدند. لذا، 
امكان آب شس��تگي زير پايه هاي آنها بسيار زياد بود 
و هس��ت. افزون بر اين، با توجه به وضعيت س��اختار 
ژئوتكنيكي و خوردشدگي بستر پل ها، طراحي پل ها 
نيازمند مطالعات زمين شناسي و همچنين مطالعات 

ژتوتكنيكي بسيار دقيق بود.
مس��اله آب يك مساله بسيار جدي در اين پروژه بود. 
هم نظ��ام هيدرولوژي رودخانه ه��ا و رود دره ها، هم 
آب ه��اي زيرزميني كه با س��ازه هاي اي��ن راه چون 
تونل ها، پل ها و ديوارهاي حائل روبه رو مي شدند و هم 
حركِت بهمن مس��اله هاي مهمي بودند كه در متر به 
متر اين راه بايد موردتوجه و طراحي قرار مي گرفتند. 
لذا هنگام ساخت، تدبير و چاره براي جريان آب چه 
براي دوره موقت س��اخت و چه براي جريان دايمي 
آن يك مساله بس��يار مهم بود. با توجه به موضعيت 
زمين شناس��ي و خوردشدگي منطقه و تركيب آن با 
وضعيت آب وهوايي منطقه شامل بارش هاي سنگين، 
يخبندان ها و آب شدگي ها و شكل گيري جريان هاي 
سريع آب همواره امكان جابه جايي و رانش بخش هايي 
از كوه بود و هست و بايد از نظر فني مورد شناسايي و 
تثبيت قرار مي گرفتند. از همين رو تنها در قطعه يك 

200 كيلومتر كانال هاي تاسيسات و هدايت آب هاي 
سطحي، طراحي و اجرا شد. در چنين محيطي طراحي 
مهندس��ي و اجراي ديوارهاي حائل بس��يار مرتفع و 
گاهي با ارتفاع بيش از 17 متر بر سختي كار مي افزود. 
تنه��ا در قطعه يك 20 كيلومتر دي��وار حائل در باند 

رفت وبرگشت احداث شد.
در بعد فّني و مهندس��ي اين پروژه مناس��ب است كه 
شركت آزادراه تهران ش��مال يك گزارش ويژه و قابل 
استناد و تدريس در محافل علمي و حرفه اي تدوين و 
انتشار دهد. در اينجا تنها مي خواستم بگويم كه پروژه اي 
با اين درجه از ش��ّدت و پيچيدگي ب��ا آن تاريخچه از 
پيدايش آفريده ش��د. خاطرم هس��ت كه استادمان 
در دانش��كده فّني به ما مي گف��ت اگر مي خواهيد كه 
زمان و قيمت  تمام ش��ده اجراي ي��ك پروژه كاهش و 
كيفيت اجرا افزايش يابد، مطالعات پيش از آغاز پروژه 
را با بيش��ترين تفصيل و دّقت انجام دهيد. درسي كه 
بايد از اين پ��روژه گرفت كم توجه��ي به همين اصل 
در پيدايش و آغاز اين پروژه اس��ت كه نهايتًا منجر به 
طوالني ش��دن، چندباره كاري در بخش هايي از آن و 
افزايش قيمت تمام شده آن ش��د. اين پروژه نيازمند 
مطالعات زمين شناس��ي با دّقت بسيار باال، مطالعات 
ژئوتكنيكي بسيار دقيق، مطالعات هيدرولوژي با دوره 

زماني حداكثري و همچنين انتخاب فّناوري ساخت و 
تجهيزات مدرن چه در س��ازه هاي فّني چون تونل ها، 
پل ها، ديوارهاي حائل و چه در روس��ازي ها و انتخاب 
معماري بناها و همچنين انتخاب عالئم، رنگ آميزي ها، 
روشنايي و مسائلي ازاين دست بود. باز همچنين، اين 
پروژه نيازمند سيستم مستندسازي جزييات و طراحي 

نظام و انتخاب فناوري بهره وري از آن بود.
بسياري از اين مطالعات خوشبختانه دردوره اخير توسط 
ش��ركت آزادراه و هماهنگي شركت ساخت؛ سازمان 
مربوط در وزارت راه وشهرس��ازي و با هدايت شخص 
آقاي مهندسي سعيدي كيا انجام شد. ليكن، از منظر 
نقد مهندسي، مهم زمان انجام اين مطالعات، به ويژه در 
دسترس بودِن آنها در زمان آغاز پروژه است. اين پروژه 
به چهار قطعه تقسيم شده است. قاعدتًا مطالعات پايه 
شامل زمين شناس��ي، ژئوتكنيك، هيدرولوژي، خط 
و پروفيل مس��ير و طراحي سازه هاي اصلي پروژه بايد 
به صورت يكپارچه صورت مي گرفت تا پروژه در عمل با 
مشكل ساختاري روبه رو نمي شد. حال آنكه مطالعات به 

صورت مرحله اي، قطعه به قطعه و در برخي موارد پس 
از رويارويي با مشكل صورت گرفت؛ و هنوز هم احتمال 
بروز مشكل به دليل ناهمگني مطالعه و اجرا و كاستي 
نقشه هاي چون ساخت در طول اين 23 سال وجود دارد. 
اين آفت پروژه هايي است كه با حداقل مطالعات آغاز 
مي شوند و به درازا مي كشند و سپس مديران اجرايي 
وقت بايد جوِر كار را بكشند و هم سرزنش بشنوند و هم 
مطالعات را تكميل كنند. البته هرچه جلوتر مي آمديم، 
سازمان پروژه بالغ تر و بهتر عمل مي كرد وگرنه امكان 
اتمام همين قطعه اول و شروع سازمان يافته قطعه دوم 

وجود نداشت.
در ارتباط با موضوع فوق يك نمونه را مثال بزنم شايد 
براي خوانندگان اين گزارش جالب باشد. قطعه سوم 
اين پروژه حدود 47 كيلومتر است. اين قطعه از منطقه 
هزار چم مي گذرد كه س��اختار س��نگي كاماًل خورد 
شده اي را دارد. افزون بر اين اختالف ارتفاع نقطه شروع 
قطعه تا نقطه پاياني آن 2200 متر اس��ت. اين بدين 
مفهوم است كه تقريبًا تمام اين مسير بايد با شيب %5 
طراحي و اجرا شود. حال تصور كنيد چگونه مي توان اين 
مساله را در تونل هاي طويل حل وفصل كرد. اگر شيب 
را در تونل ها كم كنند، مجبور خواهند بود كه در مابقي 
مسير شيب بيشتري داشته باشند كه باز با محدوديت 
استاندارد حداكثر شيب 6% در آزادراه ها مواجه مي شوند 
و اگر نخواهند كم كنند كه با مش��كل استاندارد تونل 
مواجه مي شوند. اين پروژه از اين نوع مشكالت مهندسي 
زياد داش��ته و دارد كه برخي از آنها حل وفصل شده و 
براي مابقي نيز بايد راه حل مهندس��ي يافت. غرض از 
طرح اين بحث يادگيري اين درس از اجراي اين پروژه 
است كه انجام كامل و مستوفاي مطالعات مهندسي در 
تمام ابعاد ازجمله مطالعات هيدرولوژي، زمين شناسي 
و ژئوتكنيك، يك كار شيك و فانتزي نيست. اين يك 

ضرورت گريزناپذير است.
انجام مطالعات مهندس��ي چنين پ��روژه اي نيازمند 
اس��تفاده از تجربه ه��اي بين الملل��ي و به كارگيري 
بنگاه هايي در اندازه جهاني است. واقعيت اين است كه 
از منظر دانش مهندسي به ويژه مهندسي راه و ساختمان 
كشورمان در وضعيت مناسبي قرار دارد. ولي اين بدين 
معني نيست كه خود را از تجربه هاي بين المللي بي نياز 
بدانيم. شرايط اقتصاد سياسي ايران به نحوي است كه 
بنگاه هاي مهندس��ي ايران سهم كمي در رقابت هاي 
بين المللي دارند. در پروژه هاي��ي در اين اندازه، از اجرا 
مهم تر، طراحي مهندسي، به ويژه مهندسي پايه است 
كه تجربه آن در ايران بسيار محدود است. هم من و هم 
جناب سعيدي كيا تمايل زيادي داشتيم كه در بخش 
مهندس��ي و طراحي به ويژه براي قطعه سه از تجربه 
بين المللي استفاده كنيم كه با توجه به تحوالت سياسي 

امكان پذير نشد.

3- فرايند و سازمان اجرايي جديد پروژه
درگير ش��دن در پروژه آزادراه تهران-شمال پاشنه 
آش��يل وزيران راه وشهرس��ازي ب��ود. از همين رو، 
بس��ياري از دوس��تان مي گفتند كه دولت ظرفيت 
و اراده اي ب��راي حل وفصل مس��اله هاي اين پروژه با 
اين سطح از پيچيدگي حقوقي، مالي و مهندسي را 
ندارد؛ بنابراين، بهتر است كه از ابتدا وارد آن نشوي. 
آنان مشفقانه مرا از ورود به پروژه بر حذر مي داشتند. 
ولي با توجه به تعهدات خارجي اين پروژه؛ مشخصًا 
به پيمانكار چيني و همچني��ن تعهدات آن به نظام 
بانك��ي كه مرتب كنت��ور مي انداخ��ت و همچنين، 
هزينه كرد بيش از 650 ميلي��ارد تومان در پروژه تا 
آن زم��ان كه بخش عم��ده آن در دوره هايي بود كه 
ارزش ريال��ي دالر حدوداً هزار تومان بود، نمي ش��د 
از كنار پروژه به س��ادگي گذش��ت. البته، ورود به آن 
نيز همچنانكه دوس��تان گفتند بس��يار پرمخاطره 
بود. در اي��ن اوضاع دوگانگي موج��ود در حاكميت 
و ش��كاف اجتماع��ي گس��ترده در جامع��ه و نقش 
غيرسازنده صداوسيما كه هيچ كمكي به توسعه ملي 
نمي كرد و نمي كند و بيش��تر در جهت فضاس��ازي 
عليه مديريت ملي گام برمي دارد، درگير ش��دن در 
پروژه هاي��ي اين چنيني اعصابي آهني��ن و طاقتي 
بي انتها مي خواهد. بااين وج��ود، تصميم گرفتم كه 

پروژه را مجددا فعال سازم.

نخستين گام بررسي ابعاد حقوقي پروژه، قراردادهاي 
منعقده از س��ال 1375 تا 1392 بود. قرارداد اول اين 
پروژه بر اساس بند ب ماده 27 آيين نامه اجرايي قانون 
احداث پروژه هاي عمراني بخش راه وترابري از طريق 
مش��اركت بانك ها و س��اير منابع مالي و پولي كشور 
معروف به قانون مشاركت منعقد شده بود. بدين معني 
كه تمام مسووليت طراحي، اجرا و تامين مالي بر عهده 
شريك كه همانا بنياد مستضعفان بود، گذاشته شده بود. 
در اين قرارداد كه در س��ال 1375 منعقد ش��ده بود، 
طول دوره مش��اركت 22 سال شامل: 14 ماه تكميل 
مطالعات، 70 ماه اجرا و 15 س��ال بهره برداري منظور 
گشته بود. كل هزينه اجراي طرح معادل 154ميليارد 
تومان پيش بيني ش��ده بود. در آن سال قيمت دالر در 
بازار آزاد حدوداً 440 تومان بود. مفهوم اين رقم يعني 
ساخت پل با قيمت 350ميليون دالر. برآوردي كاماًل 
دور از واقعيت، يك پانزدهم برآورد پيش��ين كه بعدها 
موجب سوءتفاهم هاي زيادي شد و مي شود. همچنين 
به موجب قرارداد مقرر بود كه دولت براي تملك مسير 

مبلغ 15ميليارد تومان تامين كند و 30درصد سرمايه 
و س��ود آن از طريق عوارض بازگشت داده شود و بقيه 
سرمايه از طريق واگذاري 62.5ميليون مترمربع از سوي 
دولت تعهد شود و در اختيار بنياد قرار گيرد. اين يعني 
قراردادي كه بخش عمده اجزايش نادقيق و نامعين بود.

پروژه از سال 75 تا سال 81 پيشرفت خاصي نمي كند. 
در سال 81 جلس��ه هاي متعددي در دفتر معاون اول 
رييس جمهور با حضور طرف ها متعهد تشكيل مي گردد 
و درنهاي��ت در جلس��ه م��ورخ 1381/3/21 اجراي 
قطعه ه��اي 1 و 4 در اولويت قرار مي گيرد و همچنين 
مقرر مي گردد ك��ه مباني قرارداد م��ورد تجديدنظر 
قرار گيرد. نتيجه اين بررسي ها منجر به اين مي شود 
 كه سهم الش��راكه از 100درصد سهم سرمايه گذار به 
50-50 بين سرمايه گذار و دولت تغيير يابد. براي تامين 
مالي پروژه اجازه فاينانس خارجي تا مبلغ500ميليون 
دالر كاًل با تضمين دولت داده مي شود. بنياد نيز موظف 
مي گردد كه سهم تضمين خود از اين رقم را با سپردن 
ضمانتنامه نزد دولت متعهد شود. برآورد اجراي پروژه 
به 462ميليارد تومان افزايش مي يابد. متناظرا، ميزان 
اراض��ي مورد تعه��د دولت جهت تضمين بازگش��ت 
س��رمايه بنياد نيز از 62.5ميليون ب��ه 35.2ميليون 
مترمربع كاه��ش مي يابد. مراتب ف��وق طي مصوبه 
4222/ت27638ه مورخ 1382/2/2 از س��وي دولت 
ابالغ مي گردد. به پيوس��ت اين مصوبه، اسناد معادل 
18.5ميليون مترمربع اراضي واگذارش��ده و محدوده 
16.7ميليون مترمرب��ع اراضي ديگري كه بايد واگذار 

شود نيز ابالغ مي گردد.
اين تنها قرارداد مش��اركتي است كه پوشش مخاطره 
عدم بازگشت سرمايه و سود سرمايه گذار از طريق تامين 
اراضي ملي در آن پيش بيني شده است؛ يعني مخالف 
روح قانون مشاركت و همراه با عدم قطعيت هاي متعدد. 
در مابق��ي پروژه ها دولت تعه��د مي كند كه چنانچه 
ترافيك واقعي ي��ك آزادراه از 85درصد پيش بيني در 
موقع امضاي قرارداد كمتر بود، تامين كسري بر عهده 
دولت باشد. اين بدين معني است كه مخاطره قرارداد 
در درجه اول بر عهده سرمايه گذار است و در درجه دوم 
به دولت بازمي گردد. ضمنًا عملكرد آزادراه ها نش��ان 
مي دهد كه تاكنون حتي يك مورد عملكرد واقعي كمتر 
از 85 درصد پيش بيني وجود نداشته است؛ بنابراين، 
پيش بيني اين س��ازوكار جاي ارزيابي حقوقي و مالي 
جّدي دارد. البت��ه در اين مورد با توجه به تعهد دولت، 
كار چندان��ي نمي توان كرد. ولي موضوعي اس��ت كه 
جاي تامل جدي در قراردادهاي بعدي دارد. به هرروي، 

گزارش حقوقي در اواخر سال 1392 آماده شد.
اقدام بعدي تهيه گزارش ارزيابي عملكرد فني و اجرايي 
پروژه بود. پيش��رفت پروژه در ح��د 17درصد ارزيابي 
شد. به دليل ضعف مطالعات مهندسي و كم دقتي در 
احجام كار و نامطمئن بودن نحوه تامين مالي پيمانكار 
چيني، كارگاه با سرعت بسيار كند و همراه با ادعاهاي 
متع��دد چيني ها همراه بود. س��اختار مديريت پروژه 
بس��يار بروكراتيك بود، لذا تصميم هاي الزم يا اساسًا 
اتخاذ نمي شد يا با كندي بسيار زياد همراه بود. لذا، مانع 
سرعت گرفتن كارها در كارگاه ها مي گشت. نحوه تامين 
مالي پروژه هم از سوي دولت و هم از سوي سرمايه گذار 
در محاق بود. مطالعات فني و مهندسي قطعه هاي 2 و 
3 بسيار مقدماتي بود. قطعه 4 نيز كه تحويل شده بود با 
نقص هاي فراوان همراه بود، لذا در همان روزهاي آغازين 
بهره برداري با ريزش كوه و غلتيدن بهمن در جاده مواجه 
شد. آشكار بود كه با اين ساختار و وضعيت امكان ادامه 

و تكميل پروژه فراهم نبود.
ما دو راه در پيِش رو داشتيم. يكي آنكه قرارداد في مابين 
دولت و بنياد را فسخ كنيم و ديگري اينكه با اصالحاتي 
ادامه دهيم. هرك��دام از اين روش ه��ا داراي هزينه و 
فايده هاي مخصوص خود بودند. در مورد فسخ قرارداد، 
فايده اش اين بود كه مي ش��د ب��ا تكميل مطالعات و با 
استفاده از فضاي پس از برجام، موضوع را به عنوان يك 
سرمايه گذاري بين المللي با دقت بيشتر و با شرايط بهتر 
و روشن تر در بازار بين المللي عرضه كرد. هزينه اش نيز 
اين بود كه فرايند فسخ قرارداد بسيار طوالني مي شد. 
داراي ابعاد نامش��خصي از تعهدات ب��راي دولت بود و 
كسي نمي توانست مس��ووليت كارهاي انجام گرفته 
تا آن روز را بر عهده بگي��رد و درنهايت معلوم نبود كه 
س��رمايه گذار تازه اي يافت ش��ود و با توجه به شرايط 
سياست بين المللي ايران و تهديدهاي غيررسمي كه 
سرمايه گذاران خارجي از درون ايران مي شدند، شانس 
امكان تامين مالي بين المللي بسيار كم بود. سرجمع 
در يكي دو جلسه اي كه با جناب رييس جمهور داشتم، 
متوجه شدم كه تمايل ايشان نيز به ادامه قرارداد با بنياد 
بود. شخصًا نيز داراي ترجيح مشخصي نبودم هرچند 
به قرارداد جديد كمي متمايل تر بودم. به هرروي، مطابق 

صالحديد ايشان پيش رفتيم.
طي نشستي كه با جناب مهندس سعيد ي كيا داشتم، 
ساختار جديد پروژه را باهم توافق كرديم. پذيرفتيم 
كه هر يك از طرفين، طبق سهم خود نسبت به تامين 
مالي پروژه اقدام كنند. ساختارجديد پروژه را مستقر 
كنيم و باالترين س��طوح مديريتي وزارتخانه و بنياد 
مسوول تصميم گيري و حل وفصل مساله هاي پروژه 
در اسرع وقت ش��وند. شركت آزادراه تجديد ساختار 
شود و مس��اله هاي مطالعات مهندس��ي باقيمانده و 
همچنين، مس��اله هاي اجرايي پ��روژه را حل وفصل 
كند. سيستم مديريت پروژه بر اساس برون سپاري و 
انتخاب MC براي هر يك از قطعه هاي1 و 2 در پروژه 
مستقر گردد. هرچه سريع تر تكليف قرارداد پيمانكار 
چيني؛ STA بر اساس محدودسازي كار آنان در حد 
قرارداد موجود و تصفيه حس��اب با آنان انجام پذيرد. 
كارهاي باقيمانده دقيقًا ارزيابي ش��ود و پيمانكاران 
بر اس��اس مناقصه از سوي ش��ركت مديريت پروژه 
انتخاب شوند و شركت هاي پيمانكاري وابسته به بنياد 
مس��تضعفان هيچ اولويتي نسبت به ساير شركت ها 
نداشته باشند. قطعه چهارم تكميل گردد و مطالعات 
مهندس��ي قطعه هاي 2 و 3 تا جايي كه ممكن بود با 
مشاركت بنگاه هاي مهندسي بين المللي تكميل شود. 
نحوه اتصال هر ي��ك از قطعات به جاده موجود براي 
امكان بهره برداري مرحل��ه اي طراحي گردد. اراضي 
واگذارشده به بنياد تعيين تكليف شوند و تصميم هايي 

ازاين دست اتخاذ شد. مراتب طي دو مرحله به جناب 
رييس جمهور گزارش شد، تصميم هاي الزم اتخاذ شد 

و پروژه به سرعت فعال گشت.
هم زمان با اين دو گزارش، گزارش مالي پروژه نيز تهيه 
ش��د و معلوم گش��ت كه چه ميزان بنياد و چه ميزان 
دولت تا آن زمان در پروژه هزينه كرده اند، دارايي هاي 
پروژه چه است و تعهدات به بانك ها و پيمانكاران چه 
ميزان مي باشد. قاعدتًا تعيين تكليف تعهدات به بانك 
و همچنين پيمان��كاران خارجي در اولويت بود. چون 
بدون حل وفصل آنها امكان انج��ام هيچ تعهد بعدي 
و دامن��ه كاري كه باي��د به پيمان��كاران ايراني واگذار 
گردد روش��ن نبود. اين ارقام در دو گزارش پيش گفته 
كه به پيوس��ت است آمده اس��ت. به هرروي، ساختار 
جديد به س��رعت توانس��ت نس��بت به تمامي موارد 
اتخاذ تصميم كند، با پيمانكار چيني تصفيه حس��اب 
نمايد و شش پيمانكار ايراني جديد را از طريق مناقصه 
انتخاب كند. خوش��بختانه همه كارگاه ها به ش��دت 
فعال ش��دند به نحوي كه در طول 32 كيلومتر بيش از 
يكصدوبيس��ت وپنج جبهه كاري فعال وجود داشت. 
براي آنكه الينينگ همه تونل ها هم زمان اجرا شوند، 
دستور ساخت 32دستگاه قالب تونل داده شد كه به قول 
آقاي مهندس سعيدي كيا ظرفيت اكثر كارگاه هايي كه 
مي توانستند قالب هايي با آن پيچيدگي را در آن زمان 
بسازند ُپر كرده  بود. قالب بندي سردر 40 تونل بر اساس 
طراحي جديد مشاور معماري راه به طور هم زمان انجام 
شد. تمام اين يعني هم زمان تمام طول پروژه فعال بود 
و پيشرفت ماهانه در بيشينه خود به 3.5درصد رسيد 

كه براي چنين پروژه اي بسيار خوب بود.
كوه بري هاي مس��ير در بخش هايي ب��ا صعوبت هاي 
اجرايي بسيار فراوان همراه بود. چون در برخي موارد 
درس��ت در زير همان قسمت يك روستا وجود داشت 
و س��قوط يك قطعه مي توانست با تلفات جاني همراه 
باش��د. ازاين رو در برخي  موارد الشه برداري با استفاده 
از سيستم سيم برش با هزينه فراوان صورت مي گرفت. 
در برخي موارد محدود ي حريم كارگاه و جاده موجود 
تقريبًا صفر بود و مقرر بود كه تا آنجا كه ممكن اس��ت 
جاده موجود قطع نشود. با توجه به نبود جاده دسترسي 
و فعال بودن جاده موج��ود تدارك كاال و تجهيزات به 
چنين پروژه اي با سختي انجام مي شد. به هرروي، امكان 
دسترسي بسيار سخت و محدود به كارگاه و فعال بودن 
تمام مسير خود يك محدوديت جدي بود كه شرح آن 

در اين مقال نمي گنجد.
خوش��بختانه مناقصات انتخاب پيمان��كاران قطعه 
دوم ني��ز در اواخر س��ال 1396 برگزار ش��د، تمامي 
پيمانكاران انتخاب شدند، قراردادهاي شان امضا شد 
و كارگاه هاي ش��ان فعال گش��ت. همچنين، عمليات 
حفاري تونل البرز با طول 6400 متر آغاز شد. در آخرين 
بازديدي كه در شهريورماه 1397 از اين پروژه داشتم، 
لحظه باشكوه به هم رسيدن حفاران اين تونل طويل از 
دو طرف بود و آخرين پرده مانع برداشته شد و كارگران 
دو سوي تونل به هم دست دادند. همچنين مقدمات 
الزم براي انتخاب روش اجرا و انتخاب پيمانكاران قطعه 

سوم نيز فراهم گشت.
كارگاه كه جان گرفت، بنياد نيز مصمم به تجهيز بيشتر 
خود شد. با توجه به تصميمي كه نسبت به اجراي رويه 
بتني گرفته شد، بنياد نسبت به خريد تجهيزات فني 
الزم براي اجراي اين نوع رويه ها نيز اقدام نمود. درواقع، 
صنعت راه س��ازي ايران يك گام به جلو حركت كرد و 
پيمانكاران با فناوري هاي نوين تري آشنا شدند. نظارت 
بر اجراي درس��ت رويه هاي بتني و حصول اطمينان 
از كيفيت آنها و دسترسي به مشخصات نهايي سطح 
تمام شده رويه خود نيز موضوع بسيار بااهميتي بود كه 
مركز تحقيقات راه و مس��كن و شهرسازي نيز درگير 

آن شد.
نكات فّني قابل  ذكر در اين پروژه بسيار زياد است. ولي 
در پايان تنها به معماري راه اكتفا مي كنم. پيش ازاين 
پل ها در ايران افزون بر اتقان در ساخت و كيفيت اجرا، 
از زيبايي فرم و ساخت نيز بهره مند بودند. از قديمي ترين 
پل ها، پل شادروان شوشتر متعلق به دوره ساساني را 
مي توان نام برد تا پل خواجو و سي وسه پل در اصفهان و 
جديدتر، به پل ورسك مي توان اشاره كرد. فارغ از سازه 
پل ها، چشم اندازهاي دور و نزديك جاده كمك زيادي به 
خستگي كمتِر چشِم راننده مي كند. همچنين طراحي 
نورپردازي و رنگ آميزي و نحوه تقرب به ورودي تونل ها 
افزون بر زيبايي، اثرهاي جدي در افزايش ايمني جاده 
دارند. در ابتدا كه من از اصطالح معماري راه استفاده 
مي كردم براي بس��ياري غريب به نظر مي رسيد. ولي 
بعدها كه با توجه به نبود چنين تجربه اي در ايران مدرن، 
با هزينه اندكي از يك دفتر مهندس��ي راه ايتاليايي با 
همكاري بنياد استفاده شد و مجريان با پيشنهادهاي 
بسيار ساده ولي بسيار موثر آن روبه رو شدند ارزش اين 
كار را دانستند. لذا، اكنون عابراني كه گذرشان به اين 
آزادراه مي افت��د افزون بر بهره مندي از يك راه ايمن از 

يك راه زيبا نيز لذت خواهند برد.
جناب رييس جمهور در آيين بهره برداري رس��مي از 
اين پروژه از من يادي فرمودند. از ايشان سپاسگزارم. 
ولي در همين مراسم اعالم شد كه به منظور رفاه حال 
مس��افران، مبلغ پنج هزار تومان از عوارض وضع شده 
كاهش يافت. اين كاهش به هزينه چه كس��ي انجام 
ش��د؟ ظاهراً به هزينه سرمايه گذار. ولي واقعًا اينگونه 
نيست. بر اساس قرارداد، سرمايه گذار حق دارد تا ريال 
آخر سرمايه و سود خود را از مجراي درآمدهاي جاده 
برداشت كند. لذا، تنها اتفاقي كه رخ مي دهد، طوالني تر 
شدن دوره بازگشت س��رمايه و سود آن است. قاعدتًا 
س��رمايه گذاران وقتي مي بينند كه محاسباتش��ان و 
قراردادشان يك طرفه از سوي دولت دستخوش تغيير 
قرار مي گيرد، تمايلشان براي سرمايه گذاري هاي بعدي 
كاهش مي يابد و درنتيجه، با كاهش سرمايه گذاري رفاه 
عمومي كاهش مي يابد. همين درخواست از ايشان به 
هنگام افتتاح آزادراه قم-گرمسار شد. ولي من به ايشان 
عرض كردم كه ابتدا مرا از پس��تم عزل كنيد س��پس 
چنين دستوري را صادر فرماييد. ما بايد به قراردادمان 
متعهد باشيم. تمام سخن من اين است كه دولت بايد 
به تعهد و قراردادهاي خود وفادار باشد وگرنه توسعه 

ملي صورت نمي گيرد.
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 پيشنهاداتي براي 
كسب  وكارها در كرونا

سيد علي ناظم زاده| ايرناپالس|
 گرچ��ه اقتصاد ما ظرف چند م��اه آينده در بخش 
خصوص��ي، زيان هاي چند هزار ميلي��ارد توماني 
خواهد ديد، گرچه سرمايه اجتماعي بيش از پيش 
اف��ول خواهد كرد، اما اين بحران نيز به هر ش��كل 
مي گذرد و كسب و كارها نيز بايد بعد از آن با نوزايي 

و بازسازي به حيات خود ادامه دهند!
حال وظيفه ما در اين ميان چيس��ت؟ اگر كسب و 
كاري داريم و كارفرما، مدير يا كارآفرين هستيم، 

موارد ذيل را مد نظر قرار دهيم: 
1-انگيزه و اميدمان را از دس��ت ندهيم. باور كنيم 
كه اين بحران خواهد گذش��ت و ما دوراني بهتر را 
تجربه خواهيم كرد. خدا هست، ايمان هست. توكل 
هست. انرژي مثبت هست و ما هم با تمام خوبي ها 

خواهيم بود.
2- از اخبار نگران كننده، ي��أس و نااميدي به دور 
باشيم. اكنون گروه هايي با جهالت يا عناد، هر روزه 
با ساخت كليپ و عكس و خبر دروغ، در حال پاك 
كردن اميد و انگيزه از ذهن ما و كاش��تن بذر يأس، 
عناد و بدبيني هس��تند. تا مي توانيم از اين موارد 
دوري كنيم، استرس و ترس و نگراني، بدترين آفت 

براي شما، خانواده تان و سازمان تان است.
3 – هواي كارمندان را داش��ته باش��يم. نيروهاي 
انساني كه شما ظرف روزها و ماه ها و سال ها جذب 
كرده  و آموزش داده ايد، سرمايه هاي شما هستند. 
اگر روزي به اينجا رسيديد كه كولر گازي و سيستم 
تهويه فروش��گاه يا دفترتان را به خاطر مشكالت 
بفروشيد، پس مي توانيد، سرمايه هاي انساني تان 
را هم تعديل كنيد. سعي كنيد احساسي تصميم 
نگيريد، اگر مش��كل تأمين حقوق و مزاياي آنها را 
داريد، نيروها را به شكلي حفظ كنيد، با آنها گفت وگو 
كنيد و مشكالت را برايشان بگوييد و با هم تفاهم 
كنيد كه هر دو ط��رف بتوانيد تا بعد از بحران كنار 
هم باشيد و بعد از آن جبران كنيد. اگر هم سرمايه و 
درآمد كافي داريد كه اين روزها، آنها محتاج حمايت 

بيشتر هستند؛ از آنها دريغ نكنيد.
4 -  با تأمين كننده ها ارتباط بگيريد. اگر كارخانه يا 
فروشگاهي داريد كه با تأمين كننده هاي مختلفي 
مرتبط هستيد، با آنها ارتباط بگيريد، اگر قرار است 
چك هاي تان پاس نشود، از قبل به آنها بگوييد و با 
آنها مصالحه و تفاهم كنيد. اگر مي توانيد بخشي از 
هزينه ها و بدهي ها را بدهيد. سعي كنيد گفت وگو 
كنيد، تلفن هاي تان را جواب دهيد. آنها را توجيه 
كني��د و البته آنها را ه��م درك كنيد. اين زنجيره، 
متصل و دوراني اس��ت. بدانيد كه آنها هم مشكل 
دارند، پس س��عي كنيد با درك متقابل، مسائل را 

مطرح كنيد و با رفاقت و دوستي جلو ببريد.
5 - با مشتري هاي تان مرتبط باشيد. خيلي از كسب 
و كارها قرار بوده كه شب عيد به مشتري هاي شان، 
هداياي عيد بدهند، اما اكنون كه وضع اينگونه شده، 
از هم دور ش��ده اند. حتمًا تبريك عيد بگوييد، اگر 
مي توانيد هديه اي هم بدهيد. با آنها تماس بگيريد، 
اگر نيازي دارند، تأمين كنيد، اگر نزد ش��ما چكي 
دارند، آنها را نيز درك كنيد، با آنها راه بياييد و از اين 
تهديد، يك فرصت براي ارتباط بيشتر و بهتر بسازيد. 

االن زمان اثبات مشتري مداري است.
6 - نقدينگ��ي را تا حدودي حفظ كنيد. از آنجا كه 
معلوم نيست اين بحران تا چه زماني به طول انجامد، 
حتمًا تا حدي نقدينگي خ��ود را حفظ نماييد. از 
خريدهاي بيجا، ريخت و پاش، خريد دالر، سكه، 
ملك، خودرو و... اجتناب كنيد. حتي اگر نقدينگي 
نداريد، بخشي از اموال را به صورت نقد داشته باشيد 
تا در زمان هاي حساس، براي تأمين برخي نيازهاي 

ضروري، مبلغي موجودي داشته باشيد.
7 -  از فضاي مجازي غافل نشويد. اگر كسب و كار 
شما به شكلي اس��ت كه مي توانيد از طريق فضاي 
مج��ازي كار ف��روش را انجام دهي��د، از آن غافل 
نشويد از طريق سايت هاي موجود، فروشگاه هاي 
آنالين، اينستاگرام و... با مشتريان ارتباط بگيريد، 
كاال را به شكل مجازي بفروشيد و در منزل تحويل 
دهيد. همواره به مشتريان اين اطمينان را بدهيد 
كه كاالهاي درخواستي آنها به صورت استاندارد و 

ضدعفوني شده تحويل شان خواهد شد.
8 - سوءاستفاده نكنيد. برخي از ما فكر مي كنيم هر 
واقعه اي، فرصتي است براي حداكثر بهره برداري. 
شايد اين بحران براي برخي شغل ها و برخي كسب 
و كارها و برخي تأمين كننده ها، فرصت باشد، اما اين 
زمان، زماِن استفاده از فرصت هاست نه سوءاستفاده 
از آن. گران فروشي، كم فروشي، احتكار، تقلب و... 
مواردي است كه نياز به گفتن ندارد و هر فرد منصف 
و هر انساني مي داند كه در اين شرايط نبايد از ترس، 
استرس و نياز مردم سوءاستفاده كند. هر فرد و هر 
شغلي در اين وضعيت بايد سعي كند از گران فروشي 
و سوءاس��تفاده بر حذر باشد؛ به مردم رحم كند تا 

مردم هم به او رحم كند و خدا هم به او رحم كند.
سخني هم با ديگر اقش��ار جامعه دارم. اگر مدير، 
استاد، كارمند و كارگر دولتي هستيم، سعي كنيم 
وظيفه مان را به بهترين وجه انجام دهيم. سعي كنيم 
بار از دوش مردم برداريم. سعي كنيم هم خودمان 
آرامش داشته باشيم و هم به ديگران استرس جديد 
وارد نكنيم. آرامش رواني مردم را بيشتر كنيم. براي 
بهره وري بيشتر و كمك به تمام هم ميهنان عزيزمان 
تالش كنيم.  اگر كارمند و كارگر بخش خصوصي 
هستيم، كارفرماي خود را درك كنيم. بدانيم كه او 
هم در حال ضرر كردن است، اگر نمي تواند حقوق 
و عيدي ما را بدهد، با او كنار بياييم. همراه او باشيم 
براي آين��ده اي كه به زودي خواه��د آمد و جبران 
مافات خواهد ش��د. ثابت كنيم كه همه عضو يك 
تيم هستيم و در سازمان مفيد و موثريم! االن وقت 
يأس، نااميدي و غرزدن نيست، بلكه بايد سعي كنيم 
بهره وري خود را باالتر ببريم، صرفه جويي كنيم و 
هزينه ها را پايين بياوريم و بدون استرس و اضطراب 
بيج��ا و با اميد به خدا و با ان��رژي مثبت به فعاليت 

خويش ادامه دهيم.

آزادراه تهران شمال- گزارش به مردم

  اجراي 50 درصدي يك پروژه در نيم قرن

  درگير شدن در پروژه آزادراه تهران-شمال 
پاشنه آش�يل وزيران راه وشهرس�ازي بود. از 
همين رو، بسياري از دوستان مي گفتند كه دولت 
ظرفيت و اراده اي براي حل وفصل مس�اله هاي 
اين پ�روژه با اين س�طح از پيچيدگي حقوقي، 
مالي و مهندس�ي را ندارد؛ بنابراين، بهتر است 
كه از ابتدا وارد آن نش�وي. آنان مشفقانه مرا از 
ورود به پروژه بر حذر مي داشتند. ولي با توجه به 
تعهدات خارجي اين پروژه؛ مشخصًا به پيمانكار 
چيني و همچنين تعهدات آن به نظام بانكي كه 
مرتب كنتور مي انداخت و همچنين، هزينه كرد 
بيش از 650 ميليارد تومان در پروژه تا آن زمان 

كه بخش عم�ده آن در دوره هايي بود كه ارزش 
ريالي دالر حدوداً هزار تومان بود، نمي شد از كنار 
پروژه به س�ادگي گذشت. البته، ورود به آن نيز 
همچنانكه دوستان گفتند بسيار پرمخاطره بود. 

برش



دانش و فن10اخبار

بهترين زمان براي يادگيري چگونه تميز كردن گوشي همراه، صفحه كليد و ساير دستگاه هاي الكترونيكي

راهدرستضدعفونيكردنگوشي
گروه دانش و فن   

اين روزها بيماري كوويد 19 كه با نام ويروس كرونا شناخته 
مي شود، توجه افراد را براي تميز كردن دستان برانگيخته 
است، با وجود اين تميز نگه داشتن وسايلي كه در طول روز 
در زمان هاي زيادي مورد استفاده افراد قرار مي گيرند نيز 
از اهميت بسياري برخوردار است، كه اين روزها با توسعه 
فناوري، اين ابزارها بيش از همه شامل تلفن، صفحه كليد و 
كنترلرها مي شود. از طرفي آگاهي از اينكه پيدا كردن راهي 
موثر براي تميز كردن وسايل الكترونيكي گران قيمت شما 
بدون اينكه به آنها آسيب  برساند، كاري دشوار است و از طرف 
ديگر ممكن است ابزارهايي وجود داشته باشند كه وسايل 
شما را مرطوب كنند، اما عمال نتوانند از عهده ضدعفوني 
كردن آنها بربيايند. به همين دليل وب سايت گيم اسپات 
روش هايي س��ريع و آس��ان را براي چگونگي ضدعفوني 
كردن تلفن، صفحه كليد و ساير ابزارهاي فناوري رايج در 

نظر گرفته است.
در عصر گوشي هاي هوش��مندي كه غالبا با صفحه هاي 
نمايش بزرگ تعريف مي شوند، تميز نگه داشتن گوشي 
آيفون يا اندرويد شما، شايد از هميش��ه آسان تر باشد. از 
آنجايي كه تلفن همراه احتماال از آن دسته وسايلي است كه 
هر كجا كه مي رويد همراهتان است، ضدعفوني آن به طور 
مرتب اهميتي بااليي دارد. با وجود اين، در صورتي كه راه و 
محصول مناسبي را براي تميز كردن گوشي خود انتخاب 
نكنيد، مي توانيد باعث آسيب رساندن به گوشي خود شويد. 
اول از همه، الزم است بدانيد كه نبايد گوشي هوشمند خود 
را در هر محصول تميزكننده اي فرو كنيد. بهترين راه براي 
ضد عفوني كردن آيفون شما، استفاده از الكل ايزوپروپيل 
۷۰ درصد اس��ت و ش��ركت اپل هم محلول پاك كننده و 
ضدعفوني كننده كلروكس )Clorox wipe( را پيشنهاد 
مي كند. نكته مهمي كه كاربران بايد توجه داشته باشند 
اين اس��ت كه الكل يا مواد ضدعفوني كننده را مستقيما 
روي سطح و صفحه نمايش گوشي نزنند، زيرا خيلي مهم 
است كه مايعات وارد هيچ يك از شكاف هاي گوشي نشود. 
بلكه يك دس��تمال نرم از جنس ميكروفيبر را آغشته به 
الكل كنند و آن را روي تمامي س��طوح گوشي و منافذ آن 
همچون محل شارژ، هندزفري و لنز دوربين بمالند و پس 
از پاك و ضدعفوني كردن گوش��ي با يك دستمال نرم و 

خشك ديگر اقدام به خش��ك كردن گوشي آيفون خود 
كنند. اپل همچنين به تمامي كاربران آيفون هشدار داده 
كه به هيچ عنوان از الكل هاي غيرمجاز، صنعتي يا قوي تر 
براي ضدعفوني كردن گوشي خود استفاده نكنند، زيرا اين 
كار ممكن است آسيب هاي جدي به صفحه نمايش و ساير 

سخت افزارهاي گوشي وارد كند.

 چگونه صفحه كليد و ماوس را تميز كنيد
تميز ك��ردن صفحه كلي��د و ماوس كمي س��خت تر از 
گوش��ي هاي همراه اس��ت، زيرا احتمال اينكه مايعات به 
ابزارهاي اين وسايل الكترونيكي وارد شده و باعث خرابي 
آنها شود، بيشتر است. با وجود اين، تميز نگه داشتن آنها 
دشوار نيست. شما مي توانيد براي تميز كردن اين دستگاه ها ، 
از همان الكل ايزوپروپي��ل ۷۰ درصد كه براي تلفن خود 
استفاده مي كنيد بهره ببريد، با اين تفاوت كه بايد قبل از 
پاك كردن دستگاه هاي خود، مقداري از رطوبت دستمال 
را با فشردن كم كنيد. در اين مرحله مي توانيد با خيال راحت، 
صفحه كليد و ماوس خود را نيز تميز كنيد، البته الزم است 
كه قسمت هاي بااليي و كناره هاي كليدها را پاك كنيد و 
درصورتي كه مي خواهيد زير كليدها را هم پاك كنيد، بايد 
هر كدام از آنها را از جاي خود خارج كنيد. پس از اينكه تمام 
صفحه كليد خود را پاك كرديد، مي توانيد از يك دستمال 
ميكروفيبر يا پارچه بدون پرز براي خشك كردن آن استفاده 
كنيد؛ حتي در صورتي كه هيچ مايعي روي صفحه كليد 
شما ديده نمي شود، بهتر است اين كار را براي ايمن تر بودن 
و حفظ سالمت دس��تگاهتان انجام دهيد. خوشبختانه 
ماوس بسيار كوچك تر از صفحه كليد است، بنابراين پاك 
كردن آن دشوار نخواهد بود؛ هرچند الزم است براي تميز 
كردن آن هم دقت بااليي به خرج دهيد. براي تميز كردن 
ماوس هم ابتدا دستمالي كه به الكل ايزوپروپيل ۷۰ درصد 
آغشته شده را فشار دهيد تا مايعات اضافي آن خارج شود، 
سپسس ماوس خود را با دستمال تميز كرده و آنگاه با يك 
پارچه ميكروفيبر يا پارچه بدون پرز پاك كنيد. اين روش 
براي تميز كردن تمامي اجزاي لپ تاپ ها نيز موثر است، 
اگرچه هنگام پاك كردن مناطقي كه داراي شكاف هاي 
باز هس��تند، بايد احتياط كنيد، زيرا اصال نبايد مايعي را 
وارد دس��تگاه الكترونيكي خود كنيد، اتفاقي كه منجربه 

خراب شدن دستگاهتان مي شود.تميز كردن دسته هاي 
كنترل كننده بازي هاي ويدئويي بسيار ساده است، اما از 
آنجايي كه هر دكمه، راهي به داخل دستگاه الكترونيك 
باز مي كند، الزم اس��ت احتياط كنيد. دسته كنترل بازي 
را با الكل ايزوپروپيل ۷۰ درصد پاك كرده و بالفاصله آن را 
با دستمال ميكروفيبر خشك كنيد. اگر مي توانيد اجزاي 
دس��ته كنترل بازي را از هم جدا كرده و سپس آن را تميز 
كنيد، اين كار را انجام دهيد؛ اين كار باعث مي شود تميز 
كردن هر دكمه جداگانه ساده تر شود، اما چندان هم الزم 
نيست تمامي دكمه هاي دسته را به صورت جداگانه تميز 
كنيد، مگر اينكه دستگاهتان بيش از اندازه كثيف شده باشد. 
يك راه بهتر براي تميز نگه داشتن دسته كنترل و تميز كردن 

شكاف هاي بين دكمه ها، استفاده از يك برس تميزكننده 
است كه مي تواند براي تميز كردن گردوغبار و پاك كردن 

دكمه هاي دسته بسيار مناسب باشد.

   چگونه صفحه  نمايش را تميز كنيد
صفحه ها شايد  ساده ترين ابزارها براي تميز كردن باشند. تا 
زماني كه محصول مناسبي براي تميز كردن صفحه نمايش 
داشته باشيد، احتمال اينكه مرتكب اشتباه شويد، پايين 
است. تنها كاري كه بايد انجام دهيد اين است كه محلول 
ضدعفوني كننده را روي پارچه ميكروفيبر اسپري كنيد، 
صفحه كثيف خود را پاك كرده و سپس آن را با طرف ديگر 
خش��ك كنيد. اين روش مانيتورهاي رايانه اي، نمايشگر 

لپ تاپ و صفحه نمايش تبلت بس��يار عالي است و حتي 
براي تميز كردن عينك هم مي توان از آن اس��تفاده كرد. 
پاك كننده هاي باكيفيت زيادي براي تميز كردن صفحه 
نمايش وجود دارد، فقط مطمئن شويد كه قبل از پاك كردن 
صفحه نمايش، تميزكننده را روي پارچه ميكروفيبر اسپري 
كنيد. پاش��يدن تميزكننده روي صفحه به طور مستقيم 
مي تواند منجربه وارد شدن ترشحات مايع تميزكننده به 
دستگاه و آسيب رساندن به آن شود همچنين مي توانيد 
از دستمال هاي الكلي براي تميز كردن صفحه ها استفاده 
كنيد، اگرچه درصورتي كه روي صفحه نمايش عطسه يا 
سرفه كنيد، استفاده از يك مايع ضدعفوني كننده اختصاصي 

مي تواند در پاك كردن صفحه نمايش موثرتر باشد.

اسلش گير| سامسونگ به منظور جلوگيري از گسترش 
ويروس كرونا اعالم كرده كه با بهره گيري از س��رويس 
جديد Galaxy Sanitizing، گوشي هاي گلكسي 
را در بس��ياري از كش��ورهاي جهان به صورت رايگان 
ضدعفون��ي خواهد كرد. به گزارش ايس��نا، همزمان با 
شيوع گسترده ويروس كرونا در بسياري از كشورهاي 
جهان، ش��ركت هاي تكنولوژي نيز همچون بسياري 
ديگر از دست اندركاران فعال در صنايع مختلف سعي 
دارند با بهره گيري از جديدترين نوآوري و فناوري هاي 
خود، زنجيره انتقال و شيوع اين ويروس خطرناك را قطع 
كرده و احتمال انتشار آن را به صفر برسانند. حاال به تازگي 
شركت سامس��ونگ به عنوان بزرگ ترين توليدكننده 
گوش��ي هاي هوش��مند در جه��ان اعالم ك��رده كه با 
 Galaxy Sanitizing بهره گيري از سرويس جديد
Service گوشي هاي هوشمند گلكسي را در 19 كشور 
جهان به صورت رايگان پاك و ضدعفوني خواهد كرد. 
گفته مي شود اين سرويس در مراكز و نمايندگي هاي 
رسمي سامس��ونگ ارايه خواهد شد و انتظار مي رود تا 
اطالع ثانوي به صورت رايگان به كاربران سرويس دهي 
و خدمات رس��اني كند. بهره گيري از اين س��رويس به 

كاربران گوشي هاي هوشمند سامسونگ اين امكان را 
مي دهد بدون استفاده از هيچ گونه مواد شيميايي تنها 
با اس��تفاده از نور فرابنفش UV-C light گوشي هاي 
خود را تميز و ضدعفوني كنند. همچنين گفته مي شود 
عالوه بر كاربران گوشي هاي سامسونگ، ساير كاربراني 
كه از س��اعت هاي هوشمند گلكسي واچ يا گوشي هاي 
هدفون گلكسي بادز استفاده مي كنند، نيز قادر خواهند 
بود از اين سرويس بهره مند شوند. از جمله كشورهايي 
كه س��رويس رايگان سامس��ونگ در آنها ب��ه كاربران 
خدمات رس��اني مي كند مي توان به آرژانتين، شيلي، 
كرواسي، اياالت متحده امريكا، اوكراين، ويتنام، اسپانيا، 
سوئد، روسيه، پرو، پاكستان، نروژ، نيوزلند، مالزي، ژاپن، 
كره جنوبي، فنالند و دانمارك اش��اره كرد. بر اس��اس 
گزارشي كه در وب سايت رسمي سامسونگ آمده است، 
اين شركت كره اي قصد دارد به زودي سرويس مذكور 
را در ساير كشورها نيز همچون استراليا، اتريش، كانادا، 
جمهوري چك، فرانسه، يونان، هنگ كنگ، مجارستان، 
هندوس��تان، ايتاليا، اندونزي، اردن، قزاقستان، لتوني، 
مكزيك، هلند، پاناما، فيليپين، روماني، سنگاپور، تايوان، 

تايلند، امارات و بريتانيا نيز ارايه كند.

سامانه ضدعفوني گوشي هاي سامسونگ آمد
نس��خه جديد باج افزار Paradise كه تقريبًا از سال 
۲۰1۷ فع��ال ب��وده، در حالي از طري��ق ايميل هاي 
فيشينگ منتشر مي شود كه به دليل به كارگيري فايلي 
غيرمتداول به سيستم ها و شبكه ها رخنه مي كند. به 
گزارش ايس��نا، فايلي كه باج افزار Paradise منتشر 
مي كند، در ظاهر بي خطر است، تكنيكي كه بسياري از 
محصوالت امنيتي به كارگرفته شده روي ماشين هاي با 
سيستم عامل ويندوز آن را حتي به عنوان بالقوه مخرب 
شناسايي نمي كنند. پيوس��ت ايميل هاي فيشينگ 
ارس��الي در كارزار جديد، فايلي با پسوند IQY است. 
فايل هاي Internet Query با پسوند IQY حاوي 
متني س��اده و در ظاهر فاقد هرگونه عملكرد مخرب 
 Paradise هس��تند. نقش اين فايل در كارزار جديد
دريافت فايل مخرب موردنظر مهاجمان اس��ت. آنچه 
كه اي��ن كارزاره��اي هرزنامه اي را بس��يار خطرناك 
مي كند عدم بررسي فايل هاي IQY توسط بسياري 
از محصوالت امنيتي و سازوكارهاي بررسي خودكار 
است. محققان Lastline كه اين كارزار را شناسايي 
كرده ان��د مي گويند مهاجم��ان Paradise در حال 
هدف ق��رار دادن س��ازمان ها هس��تند. گردانندگان 

باج افزار همچنان در حال هدف قرار دادن سازمان ها در 
سرتاسر جهان و موفقيت در اخاذي صدها هزار دالر با 

ارز رمزهايي همچون بيت كوين هستند. 
در اين ايميل هاي فيشينگ با ظاهري تجاري تالش 
ش��ده تا كاربر متقاعد به باز كردن فايل IQY پيوست 
ش��ود. در صورتي ك��ه كاربر ن��اآگاه اقدام ب��ه اجراي 
 )C۲( به س��رور فرماندهي IQY پيوست كند، فايل
متصل ش��ده و در ادامه با اجراي يك فرمان مبتني بر 
PowerShell منجر به نصب باج افزار روي سيستم 
مي شود. به محض رمزگذاري شدن فايل ها، با نمايش 
يك اطالعيه باج گي��ري )Ransom Note( از كاربر 
خواس��ته مي ش��ود تا در ازاي آنچه كه اين مهاجمان 

بازگرداندن دسترسي ها به حالت اوليه مي خوانند، مبلغ 
 )Cryptocurrecny( اخاذي شده را از طريق ارزرمز
پرداخت كند. نويسندگان بدافزار معمواًل در مراحلي از 
توسعه بدافزار، آن را توزيع مي كنند تا نحوه شناسايي 
آنها توسط محصوالت و راهكارهاي امنيتي را ارزيابي 
كنند. محققان، پيش تر موفق به ساخت ابزاري شده 
بودند كه قربانيان Paradise را قادر به رمزگش��ايي 
رايگان فايل هاي رمز شده توسط اين باج افزار مي كرد. 
اجراي اين كارزار جديد از عقب ننشس��تن مهاجمان 
Paradise حكايت دارد. كارشناسان مركز مديريت 
راهبردي افتاي رياست جمهوري س��رور فرماندهي 
)C۲( مي گويند: »يكي از اصلي ترين راهكارها در برابر 
اين تبهكاران سايبري، تهيه مستمر نسخه پشتيبان از 
سيستم هاس��ت تا در صورت بروز آلودگي به باج افزار، 
امكان باز گرداندن فايل ها به حالت اوليه فراهم باشد. 
همچنين براي جلوگيري از مورد بهره جويي قرار گرفتن 
آس��يب پذيري هاي موجود در سيس��تم هاي عامل و 
نرم افزارهاي مورد استفاده، كاربران بايد از نصب مستمر 
اصالحيه هاي امنيتي روي دستگاه ها اطمينان حاصل 
كنند تا از گزند اين بدافزارهاي مخرب در امان بمانند.«

بازگشت باج افزاري قديمي با ترفندي جديد

ورج| در حالي كه دونالد ترامپ خبر از راه اندازي يك 
وب سايت براي ويروس كرونا توس��ط گوگل داده بود، 
اين ادعا از سوي كمپاني مذكور رد شده است. به گزارش 
ديجياتو، دونالد ترامپ در زمان اعالم وضعيت اضطراري 
در اياالت متحده، به راه اندازي وب سايتي براي شناسايي 
مراكز تست و اينكه مردم چگونه مي توانند آزمايش كرونا 
را انجام دهند، اش��اره كرد. اگرچه ترامپ خبر از توسعه 
آن توسط گوگل داد، اما اين شركت قصد ندارد با دولت 
همكاري كند و به جاي آن، يكي ديگر از زيرمجموعه هاي 
آلفابت سرگرم طراحي سايتي در ابعاد بسيار كوچك تر 
است. اين وب سايت كوچك مي تواند مردم را در منطقه 
خليج سان فرانسيسكو به براي دسترسي به مراكز تست 
كرونا راهنمايي كند. دونالد ترامپ در كنفرانس مطبوعاتي 
خود اعالم كرده بود: »گوگل با س��رعت بااليي در حال 
توسعه يك وب سايت براي شناس��ايي ضرورت انجام 
آزمايش و همچنين نمايش مكان هاي مناس��ب انجام 
تست در نزديكي افراد است. ما محل هاي بسيار زيادي 
براي انجام تست كرونا داريم. ما اين كشور و بخش بزرگي 
از جهان را تحت پوشش قرار مي دهيم. در حال حاضر در 
رابطه با جهان صحبت نمي كنيم اما كشور خود را با قدرت 
هرچه تمام تر پوش��ش خواهيم داد. هم اكنون 1۷۰۰ 

مهندس گوگل در حال كار روي اين وب سايت هستند و 
پيشرفت چشمگيري در اين زمينه صورت گرفته است.« 
تقريبا يك ساعت پس از كنفرانس مطبوعاتي ترامپ، 
حساب توييتري گوگل بيانيه اي از سوي وريفالي، يكي 
از زيرمجموعه هاي آلفابت منتشر كرد: »ما در حال توسعه 
ابزاري جهت كمك به ترياژ افراد براي تست كوويد-19 
هستيم. وريالي در مراحل اوليه توسعه قرار دارد و با هدف 
راه اندازي گسترده تر، به دنبال آزمايش اين ابزار در منطقه 
خليج است. ما از حمايت مقامات دولتي، شركاي صنعتي 
و مهندسين گوگل كه به صورت داوطلبانه در اين پروژه 
حضور دارند، قدرداني مي كنيم.« كارولين وانگ، مدير 
ارتباطات وريالي اعالم كرده كه اين وب س��ايت ترياژ 
ابتدا تنها در دسترس كارمندان مراقبت هاي بهداشتي 
قرار مي گيرد و عموم مردم به آن دسترس��ي نخواهند 
داش��ت. با وجود چنين موضوعي، تمام كاربران قادر به 
بازديد از اين وب سايت خواهند بود. اين شركت اميدوار 
است وب سايت خود را براي مناطق ديگر گسترش دهد. 
ترامپ در كنفرانس مطبوعاتي خود عالوه بر راه اندازي اين 
وب سايت، به بودجه 5۰ ميليارد دالري، مراكز آزمايش 
جديد و همكاري با شركت هاي خصوصي براي فراهم 

كردن سرويس هاي آزمايش كرونا اشاره كرد.

گوگل ادعاي ترامپ در مورد سايت تشخيص كرونا را رد كرد
فس�ت كامپاني| براس��اس گزارش��ي از منابع آگاه، 
اپل حداقل در يكي از آيفون ه��اي جديدش از دوربين 
س��ه بعدي اس��تفاده خواهد كرد. به گ��زارش زوميت، 
يك منبع آگاه در گفت وگو با وب س��ايت فست كامپاني 
تاييد كرد كه حداقل يكي از آيفون هاي امسال، حسگر 
سه بعدي تشخيص عمق خواهد داش��ت. اين دوربين 
كه درواق��ع، يك ليزر، حس��گر و نرم افزار سيس��تمي 
اس��ت، براي تشخيص فاصله  گوشي با اجسام يا سطوح 
مختلف جل��وي آن، از خ��ود نور س��اطع مي كند. اين 
اطالعات دقيق درباره  عمق اشياي، نه تنها امكان ايجاد 
جلوه هاي جديد ويدئويي و تصويري را فراهم مي كند، 
بلكه تجربيات بهتري را براي استفاده از واقعيت افزوده 
به ارمغان مي آورد. مهندس��ان اپل تاكنون، حداقل دو 
سال اس��ت كه روي دوربين س��ه بعدي پنل پشتي كار 
 »World facing« مي كنن��د؛ دوربيني كه عن��وان
)رو به جهان( را نيز يدك مي كشد. هرسال اين فناوري، 
در فهرس��ت قابليت هاي احتمال��ي آيفون هاي جديد 
ظاهر مي شود، اما تا به حال اهالي كوپرتينو نتوانسته اند 
دوربين س��ه بعدي را براي پنل پش��تي محصوالتشان 
به ارمغ��ان آورند. درحقيقت، اپل نيز امس��ال مي تواند 
به جمع دارندگان فناوري دوربين س��ه بعدي بپيوندد. 

قابليت يادش��ده، فعال تنها در مرحله طراحي قرار دارد؛ 
اما اميد م��ي رود در پاييز امس��ال، اگر وي��روس كرونا 
برنامه هاي اپل را تحت الش��عاع قرار ندهد، دروبين هاي 
جديد سه بعدي در محصوالت جديد آنها جا خوش كنند. 
اپل حسگر ليزر مورد نياز براي دوربين هاي سه بعدي را 
از شركت Lumentum، مس��تقر در شهر سن خوزه 
 Lumentum خريداري خواهد كرد. درحال حاضر نيز
حسگرهاي به كاررفته در دوربين هاي سه بعدي جلوي 
آيفون ها را تأمين مي كند. اي��ن تأمين كننده مي گويد 
كه ب��راي اس��تفاده از فناوري ليزر آنه��ا در محصوالت 
آيندهي اپل تاكنون گفت وگويي صورت نگرفته است. 
اپل اولين ش��ركتي نخواهد بود كه دوربين سه بعدي را 
در پنل پشتي گوشي هاي هوشمندش به كار مي گيرد؛ 
دستگاه هاي گلكسي نوت 1۰ پالس و گلكسي اس ۲۰ 
و اس ۲۰ اولترا همچون س��اير گوشي هاي اندرويدي، 
هم اكنون نيز حسگر س��ه بعدي ToF دارند. بااين حال 
ممكن اس��ت اپل روش ه��اي جديد و نوين��ي را جهت 
گس��ترش اين فناوري به منظور ايجاد تجربيات جديد 
كاربري استفاده كند. همچنين با نگاهي به گذشته، نحوه  
نام گذاري و بازاريابي اين تجربيات اندكي با جلب توجه 
همراه خواهد بود. آيفون هاي كنوني در قسمت جلوي 

دستگاه، داراي دوربين هاي تشخيص سه بعدي عمق با 
نام TrueDepth هستند. اين فناوري درحال حاضر 
در گوشي آيفون ، براي سيستم امنيتي Face ID و ايجاد 
 )Animoji( جلوه هاي سرگرم كننده نظير انيموجي
در اپليكيشن هاي پيام رسان كاربرد دارد. فناوري اصلي 
پشت سيستم هاي دوربين س��ه بعدي، يك ليزر حفره 
عمودي نشركننده از سطح )VCSEL( است كه امواج 
نوري را با نرخ ثابت ارسال و سپس زمان برخورد امواج به 
اشياء پيرامون محيط و بازگشتشان به حسگر را محاسبه 
مي كند. امواج بازگش��تي از اش��ياي نزديك به گوشي، 
»زمان پ��رواز« كوتاه تري دارند. ح��ال آنكه زمان پرواز 
امواج منعكس شده از اشياء دورتر، به نسبت بيشتر است. 
امواج ساطع شده از حسگر عمق جلوي آيفون تنها مسير 
كوتاهي را طي مي كنند كه براي يافتن مختصات شخص 
 Lumentum دارنده دس��تگاه كافي اس��ت؛ اما ليزر
به كاررفته در سيستم پشت دس��تگاه، شعاع عملياتي 
گسترده تري دارد. در گوشي هاي سامسونگ، دوربين 
س��ه بعدي، دو ويژگي جديد را فراه��م مي كند. ويژگي 
Live Focus به كاربران امكان مي دهد كه پس زمينه 
تصاوير را تار كنند تا تأكيد بيشتري نسبت به سوژه  اصلي 
تصاوير، همچون انسان يا حيوان خانگي صورت گيرد. 

آيفون بعدي اپل دوربين سه بعدي خواهد داشت
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ورج| اپل تمام ۴۲ شعبه فروشگاه هاي خود را در چين كه 
به دليل شيوع ويروس كرونا در اين كشور تعطيل شده بود، 
بازگشايي كرده است. به گزارش زوميت، سخنگوي اپل در 
گفت وگو با خبرگزاري رويترز اعالم كرد تمام فروشگاه هاي 
اين شركت در چين، به تدريج در روزهاي گذشته بازگشايي 
شده اند. تمامي اين فروشگاه ها ماه گذشته ميالدي به دليل 
شيوع ويروس كرونا در چين، به صورت موقت تعطيل شده 
بودند. براساس اعالم سخنگوي اپل، اين فروشگاه ها به تدريج 
در هفته هاي گذشته بازگشايي شده اند. اپل همچنين اعالم 

كرده تعطيل شدن فروشگاه هايش در چين به عنوان يكي 
از بزرگ ترين بازارهاي اين شركت، دليل اصلي كاهش سود 
فصلي آنها بوده است. با بهبود شرايط بهداشتي در چين و 
بازگشايي فروشگاه هاي اپل، اين شركت بايد آماده  مواجه 
ش��دن با موقعيت هاي مشابه در كش��ورهاي ديگر باشد. 
براساس اين گزارش اپل بعد از قرنطينه  كامل ايتاليا توسط 
دولت اين كشور، مجبور به تعطيل كردن موقت 1۷ فروشگاه 
خود در اين كشور اروپايي شد. تيم كوك مديرعامل اپل دو 
هفته پيش در گفت وگو با ش��بكه  فاكس درباره  وضعيت 

چين گفته بود: »به نظر مي رس��د چين وي��روس كرونا را 
كنترل كرده باش��د. وقتي به اعداد مربوط به مبتالها نگاه 
مي كنيم، مي بينيم كه آنها هر روز كمتر و كمتر مي شوند. 
نسبت به وضعيت چين بسيار خوش بين هستم.« كوك در 
آن مصاحبه گفته بود آن دسته از شركت هاي تامين كننده  
قطعات كه با اپل كار مي كنند نيز به زودي كارخانه هاي خود 
را بازگشايي خواهند كرد. تعطيلي موقت اين كارخانه ها يكي 
از داليل عدم دستيابي اپل به اهداف تجاري خود در ماه هاي 
اخير بود.اين در حالي است كه كنفرانس توسعه دهندگان 

اپل ۲۰۲۰ نيز تحت تاثير ش��يوع ويروس كرونا به صورت 
آنالين برگزار خواهد شد. به گزارش ايسنا، كنفرانس ها و 
رويدادهاي بزرگ شركت هاي مختلف همچون غول هاي 
تكنولوژي و خودروسازي يكي پس از ديگري تحت تاثير 
شيوع گس��ترده  ويروس كرونا در بس��ياري از كشورهاي 
جهان لغو مي شوند و بعد از آن اعالم مي شود كه در صورت 
ام��كان به صورت آنالي��ن برگزار خواهد ش��د. كنفرانس 
 ۲۰۲۰ WWDC توسعه دهندگان جهاني اپل موسوم به
نيز يكي ديگر از جديدترين قربانيان ويروس خطرناك كرونا 
است كه طبق روال سال هاي قبل برگزار نمي شود و به جاي 
دعوت حضوري از توسعه دهندگان و بازديدكنندگان، قرار 
اس��ت در ماه ژوئن س��ال جاري ميالدي به صورت آنالين 

ميزبان عالقه مندان و شركت هاي توسعه دهنده از سراسر 
جهان باشد. از طرفي تنها س��اعاتي پس از اعالم برگزاري 
كنفرانس بين المللي توسعه دهندگان اپل به صورت آنالين، 
اين كمپاني تمامي اپل استور هاي خارج از چين را به مدت 
1۳ روز و تا تاريخ هشت فروردين، تعطيل خواهد كرد. در 
پي تعطيلي اين فروشگاه ها، بسياري از كاربران در رابطه با 
پشتيباني از محصوالت خود نگران شده اند، ولي اپل مي گويد 
كه فروشگاه هاي آنالين همچنان باز خواهند بود و در اين بازه 
دو هفته اي، كاربران مي توانند از پشتيباني آنالين برخوردار 
شوند. كمپاني كاليفرنيايي براي آن دسته از كارمنداني كه 
به دليل ابتال به ويروس كرونا نتوانستند به صورت معمولي 

كار كنند، مرخصي پزشكي با حقوق در نظر گرفته است.

بازگشايي فروشگاه هاي اپل در چين و تعطيلي در ساير كشورها

رويداد

نقش مثبت آي تي باوجود 
رشد اقتصادي منفي

به گفته دبير س��ازمان نظام صنفي رايانه اي تهران، 
اگرچه پيش بيني ها حاكي از ادامه روند رشد اقتصادي 
منفي است، اما درصورتي كه دولت با بخش خصوصي 
همكاري كند تا آنها بتوانند كسب وكارهايش��ان را 
توس��عه دهند و مشكالتي مش��ابه قطعي اينترنت 
نداشته باشيم، رش��د آي تي مي تواند مانند گذشته 
مثبت باش��د و به اين فضا كمك كند. علي آذركار، 
دبير سازمان نظام صنفي رايانه اي تهران در گفت وگو 
با ايسنا، درباره رويدادهاي س��ال 98 و تاثير آنها در 
حوزه فناوري اطالعات بيان كرد: »سال 98 با سيل 
شروع ش��د و همه سازمان هاي مردم  نهاد هم تالش 
كردند مش��كل حل ش��ود و اين ظرفيت ايجاد شد 
كه مي ت��وان از تكنولوژي در چني��ن موارد بحراني 
استفاده كرد، البته با فروكش كردن بحران ها، كمتر 
به اين موارد پرداخته شد. همچنين مشكالت ارزي  
و تحريم هايي كه در س��ال هاي گذشته براي كشور 
ايجاد ش��ده در سال 98 هم وجود داشت و با تشديد 
اين مشكالت، كسب وكارها هم دچار اختالل شدند. 
بحث هاي مربوط به ترخيص و گمرك و تاييد نمونه 
هم از مواردي بودند كه مشكالتي را ايجاد كرده و اين 
مش��كالت البته كماكان وجود دارد.« دبير سازمان 
نظام صنفي رايانه اي تهران با اشاره به موضوع قطعي 
اينترنت و تاثير آن بر كسب وكارها بيان كرد: »در حوزه 
تجارت الكترونيك، قطعي اينترنت خسارت هنگفتي 
به كسب وكارها وارد كرد و سازمان هم بيانيه اي صادر 
كرد كه هنگام بروز مشكالت بايد چاره اي غير از قطعي 
اينترنت را در نظر گرفت. گرچه شبكه ملي اطالعات 
در اين جريان مورد آزمون ق��رار گرفت اما آمادگي 
زيادي نداشت و اين موضوع باعث خسارت زيادي به 
كسب وكارها شد.« آذركار با اشاره به عملكرد وزارت 
ارتباط��ات در برخورد با بخش خصوصي گفت: »در 
حوزه تعرفه هاي FCP و موضوع تاييد نمونه س��عي 
كرديم با وزارتخانه تعامل كرده تا مش��كالت را حل 
كنيم. در حال حاضر ارتباط بين سازمان و وزارتخانه 
خوب است و فضاي همكاري ايجاد شده، اما سازمان 
هم مطالباتي دارد كه كماكان پيگيري مي كند. وزارت 
ارتباطات به عن��وان متولي دولتي فاوا به اين نتيجه 
رسيده كه بخش��ي از مشكالت حوزه فقط با بخش 
خصوصي حل مي شود اما الزمه  اش همكاري بيشتر 
با بخش خصوصي است، كس��اني كه اين صنعت را 
ايجاد كردند و سر پا نگه داشتند. انتظار ما همسويي و 
تعامل بيشتر با بخش خصوصي است كه در برخي از 
موارد اين اتفاق افتاده و در بخشي حوزه ها نياز است 
اقدامات بيشتري صورت گيرد.« دبير سازمان نظام 
صنفي رايانه اي تهران با بيان اينكه با توجه به مشكالت 
تحريم بخش خصوصي مي تواند كمك حال توسعه 
فاوا باشد، افزود: »دولت هم به همين نتيجه رسيده 
است و البته براي اين كار الزم است از بحث هاي اداري 
و بروكراسي گذر كنيم تا بتوانيم به مشكالتي كه وجود 
دارد بپردازيم. بحث هايي مانند تحريم و مشكالت 
ارزي از مواردي است كه تمامي مملكت را تحت تاثير 
قرار مي دهد و تجربه نشان داده مي توان از توان داخلي 
برخي از اين موانع را برداشت. اما برخي از مشكالت 
داخلي كه به تحريم ها دامن مي زند را مي توان رفع 
كرد. شفافيت و توسعه دولت الكترونيك از مواردي 
است كه مي تواند به عامه جامعه فايده اي برساند.« 
وي با تاكيد بر لزوم توسعه دولت الكترونيك اظهار 
كرد: »تالش هاي زيادي انجام شده براي اينكه تعامل 
بين سازمان ها براي ردوبدل كردن سرويس ها انجام 
شود. اما دولت بايد رضايت بدهد كه داده هايش را آزاد 
كند و قوانين مربوط به اين موضوع را تدوين كند، زيرا 
بسياري از كسب وكارها براي توسعه نياز به داده هاي 
باز دارند، اما بسياري از سازمان ها از ارايه داده هايشان 
خودداري مي كنند يا چارچوب مناسبي وجود ندارد.« 
دبير سازمان نظام صنفي رايانه اي تهران با بيان اينكه 
سال آينده به لحاظ اقتصادي دشوارتر از سال 98 است، 
گفت: »صرف نظر از سناريوي خوش بينانه اي كه در 
تعامل با كشورهاي ديگر صورت بگيرد، درصورتي 
كه شرايط كش��ور به همين منوال ادامه پيدا كند، 
پيش بيني ها حاكي از رشد اقتصادي منفي است؛ اما 
مانند تمامي  سال ها كه با رشد اقتصادي منفي هم رشد 
آي تي مثبت بوده، اين موضوع كماكان صادق است.«

شتاب توسعه كسب وكارهاي 
فضاپايه در سال ۹۹ 

رييس س��ازمان فضايي ايران، س��ال 99 را س��ال 
شتاب بخشي به توس��عه كسب وكارهاي فضاپايه با 
توس��عه مراكز نوآوري عنوان كرد. به گزارش مهر، 
مرتضي براري در توئيتر نوش��ت: »سال آينده، سال 
شتاب بخشي به توس��عه كسب و كارهاي فضاپايه با 
توسعه مراكز نوآوري خواهد بود.« وي با اشاره به سه 
گام اساسي سازمان فضايي ايران براي كاربردي كردن 
صنعت فضايي، گفت: »تامين داده هاي ماهواره اي با 
قابليت دريافت آنالين از 1۲ ماه��واره و با دقت باال، 
مركز آرشيو و پردازش داده هاي ماهواره اي و پلتفرم 
ارايه سرويس  به كس��ب وكارهاي فضاپايه، سه گام 
اجراي اين هدف محسوب مي شود. رييس سازمان 
فضايي ايران با اشاره به سه جريان مهم در شكل دهي 
به اكوسيستم استارت آپ هاي فضاپايه در جهان نيز 
تاكيد كرد: »افزايش تعداد و حجم س��رمايه گذاري 
صندوق هاي خطرپذير )VC( در دنيا، س��ودآوري 
ثابت و پايدار حوزه فضايي براي سرمايه گذاران و نيز 
تبديل ذي نفعان دولتي به عنوان يكي از بزرگ ترين 
مشتريان بالقوه خدمات استارت آپ هاي فضاپايه، 
باعث شكل گيري اس��تارت آپ هاي فضاپايه شده 
است.« معاون وزير ارتباطات با بيان اينكه خدمات 
فناورانه در راس��تاي حل چالش هاي كش��ور، نياز 
دس��تگاه هاي اجرايي اس��ت و بودجه مورد نياز نيز 
براي آن وجود دارد، گفت: »مس��اله اصلي در كشور 
ما ايجاد ارتباط دوسويه ميان دستگاه هاي اجرايي 
و استارت آپ ها و ايجاد نياز به خدمات خالقانه آنها 
است كه اين مساله حتي باعث صرفه جويي در منابع 

آنها خواهد شد.«
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مدني در بازديد از واحدهاي منطقه هرندي خبر داد

توليد روزانه  50 هزار ماسك با حمايت بنياد بركت
به گفته مديرعامل بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان 
امام، روزانه 50 هزار ماس��ك تنفس��ي در واحدهاي 
تحت حمايت اين بنياد توليد مي ش��ود. اميرحسين 
مدني در حاش��يه بازديد از كارگاه هاي توليد ماسك 
تنفسي و پوشاك بيمارستاني در محله شهيد هرندي 
تهران اظهار داشت: از آن جا كه 5 درصد از طرح هاي 
اشتغال زايي اجتماع محور بنياد بركت در حوزه كاري 
خياطي اس��ت، پس از بروز و شيوع بيماري كرونا در 
كشور و با توجه به حساسيت هاي ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( در زمينه كمك رساني، فراخواني به 
اين كارگاه هاي خياطي داده شد تا اگر آمادگي دارند، 
توليدات شان را به سمت توليد ماسك هاي تنفسي و 
پوشاك بيمارستاني ببرند. وي با اشاره به اينكه بنياد 
بركت سرمايه در گردش كارگاه هاي داوطلب را تامين 
مي كند، خاطرنشان كرد: ماسك هاي تنفسي، پوشاك 
بيمارستاني )گان( و محافظ هاي صورت )شيلد( توليد 
شده در كارگاه هاي مورد حمايت بنياد بركت از طريق 
وزارت بهداشت و درمان توزيع مي شود. مدني افزود: 
كارگاه هاي مورد حمايت بنياد بركت در حال حاضر 
روزانه 50 هزار ماسك، 3700 پوشاك بيمارستاني و 
2 هزار محافظ صورت توليد مي كنند. مديرعامل بنياد 
بركت تاكيد كرد: اگر مواد اوليه و سرمايه در گردش 
مهيا باشد امكان توليد روزانه 300 هزار ماسك تنفسي 
نيز امكان پذير است و ما در بنياد بركت به دنبال تحقق 
اين مهم هستيم. مدني تصريح كرد: كارگاه هايي كه 
طي يك س��ال اخير با حمايت بنياد بركت در محله 
شهيد هرندي ايجاد شده اند، در شرايط فعلي كشور، 
توليد ماس��ك و اقالم مصرفي پزش��كي را در دستور 
كار قرار داده ان��د. به گفته مديرعام��ل بنياد بركت، 
هم اكنون با حمايت مركز توسعه كسب و كار هرندي 
)مجري طرح اشتغال بنياد بركت( در زمينه استقرار 
پروتكل هاي بهداشتي، تامين فضا، تجهيزات اضافي 
و بازار مورد نياز براي ۴ كارگاه عضو شبكه كسب و كار 

محله، روزانه 20 هزار ماسك و 2 هزار محافظ صورت 
پزش��كي توليد مي ش��ود. وي يادآور شد: در صورت 
تامين مواد اولي��ه يا پيش خريد محصوالت، ظرفيت 
توليد روزانه 200 هزار ماس��ك و ۱2 هزار شيلد، در 
ش��بكه كس��ب و كارهاي مورد حمايت بنياد بركت 
در محله هرندي وج��ود دارد. مدني ادامه داد: عالوه 
بر اين اقدامات، كارخانه هاي مشاركتي بنياد بركت 
كه در حوزه تجهيزات پزشكي فعال بوده اند، با توجه 
به نيازهاي درماني و بهداشتي كشور به سمت توليد 
محل��ول ضدعفوني كننده و لباس ه��اي ايزوله براي 
پزشكان و پرستاران رفته اند و 60 هزار دست پوشاك 
بيمارستاني را توليد مي كنند. اين كارخانه ها در بخش 
محلول هاي ضدعفوني هم با همه توان و به شكل تمام 

وقت مشغول به فعاليت هستند. 
مديرعامل بني��اد بركت با بيان اينكه محله ش��هيد 
هرندي يك��ي از نقاط هدف س��تاد اجراي��ي فرمان 
امام اس��ت، گفت: س��تاد اجرايي فرمان امام از سال 
گذشته اقدامات دامنه داري را در زمينه هاي خدمات 
اجتماعي، درماني و اشتغال زايي در اين محله داشته 
است. در همين راستا، بنياد بركت 300 فرصت شغلي 
را در محل��ه هرندي ايجاد كرده كه بخش��ي از آنها با 
توجه به نزديكي اين محله به بازار تهران، در رس��ته 
خياطي اس��ت. وي افزود: بنياد براي سال جديد نيز 
ايجاد ۴00 ش��غل ديگر را در محله شهيد هرندي در 
دستور كار دارد. مديرعامل بنياد بركت ادامه داد: بنياد 
در سال جاري ۴0 طرح اشتغال زايي اجتماع محور را 
در مناطق محروم راه اندازي كرده كه ايجاد ۱20 هزار 
شغل را به دنبال داشته است. مدني اظهار داشت: بنياد 
بركت در س��ال 99 عالوه بر ادامه فعاليت ها در محله 
شهيد هرندي، در مناطق حاشيه نشين استان تهران 
و ش��هرهايي همچون رباط كريم و بهارستان كه به 
لحاظ اجتماعي آسيب پذير هستند، حضوري جدي 
در حوزه اشتغال زايي خواهد داش��ت. مقدمات اين 

مهم در حال فراهم شدن است و انتخاب تسهيل گران 
و مجريان براي اش��تغال زايي در حوزه اجتماع محور 

آغاز شده است.

   بسيج تمام امكانات براي مقابله با كرونا
در راستاي اجراي دستور رييس ستاد اجرايي فرمان 
امام مبني بر بسيج تمام امكانات براي مقابله با كرونا، 
توليد ماسك توسط نيروهاي جهادي اين ستاد آغاز 

ش��د. محمد تركمانه مديرعامل بنياد احسان ستاد 
اجرايي فرمان امام با اع��الم اين خبر گفت: با توجه 
به نياز مردم و كمبود موجود، دركنار توليد ماسك 
و م��واد ضدعفوني كنن��ده در كارخانه هاي متعلق 
به س��تاد اجرايي فرمان امام، توليد ماس��ك توسط 
نيروهاي جهادي همكار بنياد احسان هم در روزهاي 
گذشته آغاز شده است.  وي افزود: اين ماسك ها در 
كارگاه ه��اي متعلق به همي��ن گروه هاي جهادي و 

با حمايت س��تاد اجرايي فرمان امام توليد مي شود 
و جهت توزيع تحويل وزارت بهداش��ت مي ش��ود. 
تركمانه خاطرنش��ان ك��رد: در حال حاض��ر روزانه 
50 هزار ماس��ك بهداشتي در اين كارگاه ها توليد و 
تحويل دولت مي ش��ود. وي افزود: توزيع بسته هاي 
بهداشتي در مناطق محروم و ضدعفوني كردن معابر 
عمومي از ديگ��ر اقدامات نيروه��اي جهادي بنياد 

احسان مي باشد.

تعطيلي برخي اصناف يك 
ضرورت غيرقابل انكار است

كرمانشاه|دادس��تان 
عمومي و انقالب كرمانشاه 
بر لزوم تعطيل��ي برخي از 
اصناف تاكيد كرد و گفت: 
اگر الزم باش��د ب��راي اين 
كار به قوه قهريه متوس��ل 
مي شويم. به گزارش مهر، 
محمدحس��ين صادقي ديروز در جلسه اي با برخي 
دستگاه هاي عضو ستاد مديريت بيماري كرونا در استان 
كرمانشاه با اشاره به اعالم وضعيت قرمز از سوي دانشگاه 
علوم پزشكي كرمانشاه در پي شيوع بيماري كرونا در 
استان، اظهار داشت: متأسفانه حدود ۴0 درصد مردم 
به هشدارها عمل نمي كنند و اصناف و دستفروش ها 
به روال قبل خود هستند. دادستان عمومي و انقالب 
كرمانشاه افزود: به رغم هشدارهاي ستاد مديريت كرونا 
در استان هنوز شاهد ترددهاي عادي به ويژه در برخي 
نقاط شهر همچون مس��كن، نوبهار، دولت آباد و… 
هس��تيم. وي همچنين با انتقاد به نحوه ضدعفوني و 
گندزدايي سطح شهر گفت: ضدعفوني برخي از نقاط از 
جمله بانك ها و خودپردازها به درستي انجام نمي شود، 
ل��ذا در اين زمينه به تمام دادس��راها اعالم كرديم كه 
اقدام��ات الزم را انجام دهند تا زنجيره انتقال ويروس 
كرونا قطع ش��ود. صادقي تصريح كرد: دانشگاه علوم 
پزشكي استان تاكيد دارد كه قطع زنجيره انتقال اين 
ويروس در حذف ترددهاي غيرضروري و ماندن در خانه 
است، اما هنوز شاهد حجم باالي ترددهاي هستيم و اين 
 امر شيوع بيماري كرونا را در استان گسترده تر مي كند، 
بنابراين بايد تدابيري در اين رابطه انديشيده شود تا 

قطع زنجيره اين ويروس اتفاق بيفتد. 

۷ هزار آزمون روي آب قم 
انجام شده است

قم|مديرعامل ش��ركت 
آب و فاضالب اس��تان قم با 
اشاره به افزايش ۸ درصدي 
مصرف آب در ش��هر قم از 
زمان شيوع بيماري كرونا، 
از انجام حدود 7 هزار آزمون 
بر روي آب قم طي 20 روز 
گذشته خبر داد. به گزارش شركت آب و فاضالب استان 
قم، علي جان صادق پور با اشاره به شيوع كرونا در كشور، 
رعايت بهداشت فردي موثرترين راه براي جلوگيري از 
انتقال اين بيماري دانست و گفت: با توجه به اينكه آب 
يكي از مهم ترين عوامل افزايش شاخصه هاي بهداشتي 
است همكاران ما در شركت آب و فاضالب تمام تالش 
خود را در اين ايام براي اس��تمرار آب در ش��بكه به كار 
بستند. وي با قدرداني از جان گذشتگي مدافعان سالمت 
در بيمارستان ها در خط مقدم مقابله با كرونا خاطرنشان 
كرد: سقايان شهر كريمه اهل بيت)س( نيز در اين مدت 
براي تأمين آب مورد نياز شهر به صورت شبانه روزي در 
پشت جبهه مبارزه با اين ويروس منحوس تالش كردند 
تا سايه اين بيماري هر چه زودتر از سر كشور كم شود. 
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان قم با اشاره به 
افزايش حدود ۸ درصدي مصرف آب از ابتداي ش��يوع 
كرونا در شهر نس��بت به مدت مشابه سال قبل تأكيد 
كرد: ما تمام توان خود را براي تأمين آب و دفع بهداشتي 
فاضالب به كار بستيم و اميدواريم مردم عزيز با رعايت 
بهداشت فردي و البته استفاده بهينه از آب و پرهيز از 
اسراف، ياري رسان خادمان خود در شركت آب و فاضالب 
باشند. وي گفت: تمام واحدهاي عملياتي شركت در اين 

مدت در حال آماده باش براي كمك به مردم هستند.

كنترل مبادي ورودي اصفهان 
براي ممانعت از ورود مسافران

ن  و مع��ا | ن صفها ا
مي��راث  گردش��گري 
فرهنگ��ي اصفهان گفت: 
كاركنان ميراث فرهنگي 
با اس��تقرار در 6 ايستگاه 
پلي��س راه در اس��تان 
اصفهان از ورود مسافران 
و گردشگران به اس��تان ممانعت به عمل مي آورند. 
سيدعلي صالح درخش��ان ضمن تاكيد بر تعطيلي 
تمامي مراكز ميراثي و گردشگري در استان اصفهان 
اظهار داشت: اين تصميم با توجه به ضرورت تعطيلي 
مركز عمومي براي پيش��گيري از ش��يوع بيماري 
كرونا در اصفهان و كش��ور اعمال شده است. وي با 
اعالم اين خبر كه از 25 چهارش��نبه هفته گذشته 
از س��فر گردش��گران به اصفهان ممانعت به عمل 
مي آيد، تاكيد ك��رد: بدين ترتيب به منظور كنترل 
ورودي هاي اصفهان، 6 ايس��تگاه پليس راه شاهين 
شهر، سجزي، مباركه، فوالد شهر، نجف آباد و دامنه، 
اقدامات بازدارنده الزم در زمينه محدوديت س��فر 
را اعمال و از ورود مس��افران و گردشگران به استان 
اصفهان جلوگيري مي كنند. معاون گردش��گري و 
سرمايه گذاري ميراث فرهنگي اصفهان با اشاره به 
اينكه اين نوع اقدامات بازدارنده حداقل تا ۱5 فروردين 
در مبادي ورودي اصفهان اجرايي مي ش��ود، تاكيد 
كرد: به طور كلي تمامي موزه ها و مراكز گردشگري در 
استان اصفهان تعطيل و هر نوع تجمع در مكان هاي 
گردش��گري، تفريحي و فرهنگي نيز ممنوع است 
ضمن اينكه امسال مراس��م نوروزگاه نيز در هيچ از 

شهرستان هاي استان اصفهان برگزار نمي شود.

مبادي ورودي مشهد بايد جهت 
اثربخشي اقدامات بسته  شود

خراسان رضوي|معاون 
گردشگري اداره كل ميراث 
فرهنگ��ي، گردش��گري 
و صنايع دس��تي خراسان 
رضوي گف��ت: بايد در كنار 
تعطيلي واحدهاي اقامتي، 
مبادي ورودي نيز بسته شود. 
يوسف بيدخوري در گفت وگو با ايسنا در خصوص آخرين 
اقدامات براي كنترل ويروس كرونا در استان اظهار كرد: 
با وجود اينكه ورود از مسيرهاي هوايي، زميني و ريلي به 
حداقل رسيده است؛ اما با توجه به اينكه ما نمي خواهيم 
در ايام نوروز تحت هيچ شرايطي مسافر وارد مشهد شود 
و حتي افراد مشهدي  كه مقيم شهرهاي ديگر هستند 
نيز به دليل اثرات و تبعاتي كه ممكن است به وجود  آيد، 
تا حد امكان كمتر به مش��هد بيايند؛ الزم است در اين 
خصوص تصميم گيري و تعيين تكليف شده و مبادي 
ورودي نيز، بسته شوند. وي ادامه داد: اين موضوع توسط 
استاندار و ساير دوستان در حال پيگيري است و ما هم 
معتقد هستيم اگر قرار است برنامه ها اثربخش و موفق 
عمل كند، بايد در كنار تعطيلي واحدهاي اقامتي، مبادي 
ورودي نيز بسته شود؛ زيرا در غير اين صورت ممكن است 
ما افراد سرگرداني را در سطح شهر داشته باشيم يا دوباره 
به س��متي پيش برويم كه در آينده، واحدهايي را براي 
اقامت آنها پيش بيني كنيم.معاون گردشگري اداره كل 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي خراسان 
رضوي يادآور ش��د: طبق اطالعيه اي كه ستاد مقابله با 
كرونا استان با مديريت  استاندار، در روز پنجشنبه ابالغ 
كرده است، تمامي واحدهاي رسمي و غير رسمي استان 

در ايام نوروز امكان پذيرايي از مسافر را نخواهند داشت.

 احتمال افزايش مبتاليان به كرونا 
در پي پرسه زني مردم در بازار

گيالن|در ش��رايطي كه 
مهم ترين اقدام پيشگيرانه 
براي مقابله با كرونا پرهيز 
از تجمعات و ماندن در خانه 
است، اما در برخي استان ها 
بدون توجه به اين موضوع در 
بازارها و ديگر نقاط پرتردد 
حاضر مي ش��وند. در همين خصوص فرماندار ماسال 
گفت: علي رغم اطالع رساني هاي گسترده برخي افراد 
اين شهر بي توجه به كرونا براي خريد شب عيد در بازارها 
پرسه مي زنند. وحيد پورحضرت در گفت وگو با ايسنا 
گفت: از آغازين روزهاي شيوع كرونا تالش شد تا مردم 
را براي در خانه ماندن تشويق كنيم كه همكاري مردم 
نسبتا مطلوب شده بود، اما متاسفانه با نزديك شدن به 
بازار شب عيد، برخي افراد بي توجه به سرعت انتشار كرونا 
ويروس مشغول پرسه زني در بازار براي خريد شب عيد 
هستند. در شهر ماسال فقط يك بيمارستان وجود دارد 
كه در حال حاضر براي تخت ICU با كمبود مواجه است. 
فرماندار ماسال ادامه داد: اگر چه براي اقالم بهداشتي 
مور نياز در اين شهرستان مشكل چنداني وجود ندارد 
و مس��ووالن اس��تان و خيرين كمك موث��ري در اين 
خصوص داشتند، اما براي تجهيزات بيمارستاني نظير 
تخت هاي مراقبت ويژه، دستگاه اكسيژن و... با كمبود 
مواجه هستيم. وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر تعداد 
ابتاليان به كرونا در اين شهرستان رو به افزايش نيست، 
چون قبل از اين مردم بيشتر در خانه هايشان بودند، اما از 
امروز كه مردم بيشتري در بازارها براي خريد شب عيد 
آمده اند، قطعا تعداد مبتاليان اين بيماري در ماسال رو 

به افزايش خواهد رفت . 
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نانوايي ها، فروشگاه هاي 
زنجيره اي و... داير هستند

تهران|معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار 
تهران با اشاره به داير بودن نانوايي ها، فروشگاه هاي 
زنجيره اي و سوپرماركت ها گفت: مشكلي بابت 
تامين كاالهاي اساسي وجود ندارد. محّمد امامي 
امين در با اش��اره به انتشار برخي اخبار و نگراني 
مردم بابت تامين مايحت��اج عمومي و كاالهاي 
اساسي اظهار داش��ت: نانوايي ها، فروشگاه هاي 
زنجيره اي و سوپرماركت ها داير هستند تا به مردم 
خدمات رس��اني مي كنند و به هيچ وجه تعطيل 
نمي شوند. وي سپس ضمن تكذيب كمبود برخي 
اقالم اساسي در فروشگاه ها و مراكز خريد عنوان 
كرد: خوش��بختانه مايحتاج عمومي و كاالهاي 
اساس��ي مردم تامين شده و نگراني بابت اين امر 
وجود ن��دارد. معاون هماهنگ��ي امور اقتصادي 
استاندار تهران با اشاره به ضرورت رعايت نكات 
بهداش��تي جهت مقابله با كرونا ويروس تاكيد 
كرد: تمام كاالهاي مورد نياز مردم تامين ش��ده 
و مردم ضمن پرهي��ز از ترددهاي غيرضروري با 
رعايت نكات بهداش��تي جهت تهيه اقالم مورد 

نياز اقدام كنند.

حرم حضرت معصومه)س( و 
مسجد جمكران تعطيل مي شوند

قم|وزير بهداش��ت و رييس ستاد ملي مبارزه با 
كرونا در نامه اي به وزير كشور خواستار تعطيلي 
حرم حض��رت معصومه)س( و مس��جد مقدس 
جمكران شدند. يونس عالي پور، معاون هماهنگي 
امور زائرين استانداري قم اظهار كرد: در نامه اي از 
سوي وزير بهداش��ت درمان و آموزش پزشكي و 
رييس س��تاد ملي مبارزه با ويروس كرونا به وزير 
كشور خواستار تعطيلي حرم مطهر حضرت فاطمه 
معصومه)س(، مس��جد مقدس جمكران و بقاع 
متبركه استان قم شدند. او گفت: طبق بخش نامه 
وزارت كشور اين دستورالعمل از سوي وزير كشور 
به مسووالن استان و اين اماكن مقدس ابالغ شده 

و بزودي اجرايي مي شود.

 ادامه تعطيلي مدارس 
تا پايان فروردين و حتي بيشتر

كرج|مديركل آموزش و پرورش البرز گفت: با 
توجه به اينكه مدارس غير انتفاعي ش��هريه كل 
س��ال خود را ابتداي ثبت نام از والدين دريافت 
كرده اند، بايد حقوق اسفند معلمان خود را به طور 
كامل پرداخت كنند. ساالر قاسمي اظهار كرد: با 
توجه به شيوع ويروس كرونا و تعطيلي مدارس، 
سرويس هاي مدارس به طور موقت فعاليت خود 
را متوقف كرده اند. با توجه به اينكه تعطيلي كار 
س��رويس هاي مدارس اجباري بوده و رانندگان 
چاره اي جز اين نداش��تند، بنا شده حداقل ۱5 
روز از حقوق اس��فندماه آنها پرداخت شود. وي 
در خص��وص وضعيت حقوق معلم��ان مدارس 
غيرانتفاعي ني��ز توضيح داد: ب��ا توجه به اينكه 
مدارس غير انتفاعي ش��هريه كل س��ال خود را 
ابتداي ثبت ن��ام از والدين دريافت كرده اند، بايد 
حقوق اسفند معلمان خود را به طور كامل پرداخت 
كنند و اگر بنا ش��د تعطيلي م��دارس ادامه دار 
باشد، در مورد وضعيت پرداختي ماه هاي بعدي 

تصميم گيري خواهد شد. 

ممنوعيت اجتماع 
در اماكن مقدسه زنجان

زنجان|مديركل اوقاف و امور خيريه استان زنجان 
گفت: اجتماع در اماكن مقدس��ه و توزيع غذاي 
نذري ممنوع است. حجت االسالم مختار كرمي 
اظهار كرد: اسالم ديني است كه رعايت بهداشت و 
نظافت اركان اصلي ابعاد تربيتي و رفتارهاي فردي 
و اجتماعي آن را تش��كيل مي دهد كه توصيه به 
وضو گرفتن و مصرف غذاهاي حالل از نمودهاي 
ظاهري آن است. وي با اشاره به شيوع ويروس كرونا 
و لزوم پيشگيري گس��ترش آن و پرهيز از حضور 
در اجتماعات، تصريح كرد: بر همين اساس طبق 
تصميم ستاد پيشگيري از كرونا و تاكيد دانشگاه 
علوم پزش��كي، تا اطالع ثان��وي هرگونه تجمع و 
برگزاري مراسم مذهبي در مساجد، امامزادگان و 

اماكن مذهبي استان ممنوع است.

شركت فوالد مباركه اصفهان 
MIKE برنده جايزه جهاني

اصفهان|ش��ركت فوالد مباركه اصفهان پس 
از چهار مرحله ارزيابي توسط كميته بين المللي 
داوران از كش��ورهاي س��وئد، آلمان، انگلستان و 
روماني به عن��وان يكي از برترين س��ازمان هاي 
دانش��ي نوآور در س��ال 20۱9 موفق به كس��ب 
جايزه جهاني MIKE شد. عظيميان مديرعامل 
شركت فوالد مباركه ضمن اعالم اين خبر، كسب 
اين موفقيت ارزشمند را به كاركنان و تمامي اعضا 
و خانواده ه��اي گروه فوالد مبارك��ه و ذي نفعان، 
شركاي تجاري كس��ب و كار اين بنگاه اقتصادي 
بزرگ و همچنين مردم شريف ايران تبريك گفت 
و تصريح كرد: كسب اين موفقيت ارزشمند از سوي 
دفتر دفتر بنياد جهاني MIKE به شركت فوالد 
مباركه ابالغ گرديده است. وي خاطرنشان كرد: 
 MIKE ))Most Innovative ارزيابي جهاني
Knowledge Enterpriseدر ۸ مح��ور 
يكپارچه با پوشش سطوح مختلف سازمان و در سه 
حوزه ساختار، منابع انساني و ارتباطات و با تمركز 
بر ارزش آفريني سازمان مبتني بر سه مولفه دانش، 
نوآوري و سرمايه فكري و در چهار مرحله ارزيابي 
توسط كميته بين المللي داوران از كشورهاي سوئد، 

آلمان، انگلستان و روماني انجام گرفته است.

چهرههاياستاني

از دستاورد جديد ايران خودرو در شرايط تحريمي رونمايي شد

توليد نخستين گيربكس شش سرعته دستي و اتوماتيك ايراني 
خط توليد نخستين گيربكس شش سرعته دستي و 
اتوماتيك AMT با تكيه بر دانش فني ايراني و بدون 
همكاري شركاي خارجي در مراسمي با حضور علي 
آقامحمدي عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام، 
صادقي نياركي سرپرس��ت معاون��ت صنايع وزارت 
صمت و مديرعامل ايران خودرو رونمايي شد. نقشه 
راه بومي سازي فناوري توليد گيربكس هاي دستي 
و اتوماتيك ش��ش دنده با هدف كاهش وابستگي و 
مصرف سوخت و پاسخگويي به نياز مصرف كنندگان 
با همكاري مهندس��ان ايران خودرو و ش��ركت هاي 
دانش بنيان تدوين شده و در حال اجرا است. با توجه 
به الزام��ات قانوني جديد، نياز بازار و روند تكنولوژي 
در گيربكس هاي جديد ، طراحي و ساخت گيربكس 

اتوماتيك و بومي سازي آنها ضروري است. 
برهمين اساس در گام نخس��ت، طراحي گيربكس 
دس��تي ش��ش دنده با هدف راحتي راننده و كاهش 
مصرف س��وخت در دس��تور كار ايران خ��ودرو قرار 
گرفت. توليد گيربكس شش س��رعته دستي با 95 
درصد ساخت داخل از نيمه دوم سال 99 آغاز خواهد 
شد و قرار اس��ت در اين سال ۱0 هزار دستگاه از اين 

گيربكس توليد شود.
 از مهم تري��ن مزيت هاي گيربكس دس��تي ش��ش 
دن��ده مي توان ب��ه ايج��اد توان من��دي در طراحي 
و س��اخت داخ��ل ان��واع گيربكس، بهب��ود قابليت 
رانندگي، ارتقاء كيفيت، بهبود تعويض دنده، افزايش 

رضايت مندي مشتريان و كاهش هزينه هاي خدمات 
پس از فروش اشاره كرد. همچنين تجهيز محصوالت 
اي��ران خودرو به گيربكس ش��ش دنده، نس��بت به 
گيربكس هاي پنج دنده فعلي، دست كم 2٫5 درصد 
كاهش مصرف س��وخت ب��ه دنب��ال دارد. طراحي 
و تولي��د گيربك��س AMT اتوماتيك ني��ز با توجه 
زيرساخت هاي موجود در ش��ركت نيرو محركه در 
س��اخت ش��فت و انواع دنده ها و برمبناي گيربكس 
شش دنده در دستور كار اين شركت قرارگرفته است.

 AMT توليد گيربكس شش سرعته دنده اتوماتيك 
با 60درصد س��اخت داخل در س��ه ماه پاياني سال 
آينده آغاز خواهد ش��د و قرار است در سال 99، هزار 
دستگاه از اين نوع گيربكس توليد شود كه اين ميزان 
در س��ال هاي آتي به 30تا 50هزار دستگاه افزايش 

خواهد يافت. 
كاهش مصرف سوخت نسبت به ساير گيربكس هاي 

AMT به ميزان ۱0 درصد، كاهش قيمت نس��بت 
به س��اير گيربكس هاي AMT بيش از 50 درصد، 
سهولت رانندگي در شهرهاي پر ترافيك و مالكيت 
معنوي گيربك��س براي ايران خ��ودرو از مهم ترين 
مزيت هاي گيربكس اتوماتيك ش��ش سرعته است. 
 مطالع��ات بازاريابي نش��ان مي دهد كه دس��ت كم

۱00 هزار دستگاه ساالنه نياز بازار به گيربكس هاي 
شش دنده دستي و اتوماتيك است و برهمين اساس 
بومي س��ازي فن��اوري توليد گيربك��س اتوماتيك 
 در نقش��ه راه توس��عه محصول ايران خ��ودرو ديده 

شده است.
اي��ن در حالي اس��ت ك��ه فش��ارهاي بين المللي و 
تحريم هاي ظالمانه، اجازه دسترس��ي به دانش فني 
شركت هاي خودروس��ازي دنيا را نداده و با تكيه بر 
ق��درت علمي متخصصان داخل��ي، طراحي و توليد 
نخستين نمونه گيربكس هاي دس��تي و اتوماتيك 

شش سرعته به ثمر نشسته است. 
گيربكس دستي و اتوماتيك شش سرعته با همكاري 
مركز تحقيقات ايران خودرو، ش��ركت هاي ساپكو و 
نيرو محركه و بدون اتكا به شركاي خارجي طراحي 

و توليد شده است. 
گفتني است در مراسم رونمايي امروز 2۴ اسفندماه، 
نايب ريي��س هيات مديره ايران خ��ودرو، مديرعامل 
ساپكو و معاون مديرعامل ايران خودرو در تحقيقات، 

طراحي و تكوين محصول نيز حضور داشتند.

مديرعامل ايران خودرو:

نقشه راه توسعه ايران خودرو تدوين شد
مديرعامل ايران خودرو از تدوين نقشه راه اين خودروساز 
در حوزه موتور، گيربكس، خودروهاي برقي و هيبريدي 
خبر داد و گفت: طراحي پلتفرم اختصاصي ايران خودرو با 
پوشش حداكثري استانداردها و قوانين داخلي و بازارهاي 
صادراتي در دستور كار قرار دارد. فرشاد مقيمي در مراسم 
رونمايي از گيربكس شش سرعته دستي و اتوماتيك افزود: 
پلتفرم ايران خودرو ضمن دارا بودن قابليت انطباق با قواي 
محركه، عمق ساخت داخل بااليي داشته و كيفيت توليد 
آن در س��طح كالس جهاني اس��ت. وي افزود: همچنين 
قابليت پوشش س��گمنت هاي مختلف خودرويي شامل 
س��دان، وانت، هاچ بك و كراس اوور را خواهد داشت. وي 
از توليد انبوه محصوالت برمبناي پلتفرم جديد از س��ال 
۱۴00 خب��ر داد و گفت: از س��رمايه گذاري هاي صورت 
گرفته استفاده بهينه خواهيم كرد. مديرعامل ايران خودرو 
تاكيد كرد: نقش��ه راه اين خودروساز به عنوان پيش نياز 
توسعه محصوالت آينده در حوزه هاي موتور، گيربكس، 
خودروهاي برقي و هيبري��دي، تكنولوژي و محصوالت 
جدي��د تدوين ش��د ه اس��ت. در اين مس��ير، پروژه هاي 
توسعه اي جديدي را تعريف كرده ايم. طراحي، توسعه و 
بومي س��ازي پلتفرم مطابق با اهداف استراتژيك و نقشه 
راه توس��عه محصول و پلتفرم ايران خ��ودرو و همچنين 
پيش��رانه هاي جديد مطابق با نقش��ه راه قواي محركه و 
مطالعات امكان سنجي توس��عه محصوالت هيبريدي و 
برقي از آن جمله اس��ت. مقيمي با اشاره به اينكه نهضت 
داخلي س��ازي قطعات از اولويت هاي ايران خودرو است، 

خاطرنشان كرد: اين ش��ركت با بومي سازي ۴۸ قطعه و 
هشت آيتم مواد اوليه 5۸ ميليون يورو كاهش ارزبري عايد 
اقتصاد ملي كرده است. وي خاطرنشان كرد: جهادگران 
توليد در ايران خودرو با تكيه برحميت و غيرت ايراني خود، 
تا 2۸ اسفندماه براي پاسخگويي به نياز مشتريان و عمل به 
تعهدات حدود ۱2 هزار دستگاه خودرو تكميل و روانه بازار 
مي كنند. مديرعامل ايران خودرو با اشاره به اينكه ما هميشه 
عذرخواه مشتريان هستيم افزود: با تحويل اين ميزان توليد 
به مشتريان تعهدات معوقه اين شركت به ۸3 هزار دستگاه 
كاهش مي يابد. وي پيش بيني كرد: تاخرداد ماه سال آينده 
تمامي معوقات ايران خودرو به روز مي شود. مقيمي عرضه 5 
محصول راناپالس، سورن پالس، سمند بهينه، دناپالس 
اتوماتيك و 207 پانوراما را برنامه توسعه محصول براي سال 
 ،K۱32آينده دانس��ت و گفت: چهار محصول صندوقدار
ك��راس اوورK۱25 و هاچ ب��ك K۱2۱ و همچنين دناي 
برقي نيز از بهمن سال 99 تا بهمن ۱۴0۱عرضه خواهد شد.



اقتصاد اجتماعي12اخبار

گزارش »تعادل« ازمرور رويدادهاي سال 98 در حوزه ميراث فرهنگي و گردشگري

شمار مبتاليان كرونا در ايران افزايش يافت 

از وزارتخانه شدن تا تير خالص كرونا

اعمال محدوديت هايي براي تردد  در كشور

ريحانه جاويدي|
س��ال 98 براي حوزه ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردشگري كشور سال پر فراز و نشيبي بود. اگرچه مانند 
هر س��ال به دليل كمب��ود بودجه، مديري��ت ناكارآمد و 
همچنين حوادث طبيعي خسارت هاي بسياري به بناهاي 
تاريخي و تاسيسات گردشگري وارد شد اما امسال چند 
پرونده بالتكليف اين حوزه در نهايت به سرانجام رسيد. از 
وزارتخانه شدن سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري تا ثبت جهاني جنگل هاي هيركاني و بازگشت 
الواح هخامنش��ي به كشور بعد از 80 س��ال. با اين حال 
روزهاي انتهايي سال، ش��يوع كرونا همه ابعاد اين حوزه 
را دس��تخوش تحول و البته تعطيلي كرد. درآستانه عيد 
نوروز زيرساخت هاي گردش��گري كشور از اقامتگاه ها تا 
آژانس هاي مسافرتي خسارت سنگيني را متحمل شده و 
بسياري از راهنمايان گردشگري هم به صورت موقت شغل 
خود را از دست داده اند تا به اين ترتيب اگرچه نيمه نخست 
سال 98 براي گردش��گري و ميراث فرهنگي كشور روند 
مطلوبي داشت در نيمه دوم همه چيز به سمت تلخي پيش 
رود. در اين گزارش به مهم ترين اتفاقات ميراث فرهنگي و 
گردشگري كشور نگاهي انداختيم و فهرست مختصري 
را براي م��رور آنچه در يك س��ال بر مي��راث فرهنگي و 

گردشگري رفته است، تهيه كرديم.

     خسارت سيل به ميراث و گردشگري
سيل فروردين 98 اگرچه در ابعاد مختلفي از جمله مزارع 
كش��اورزي، منازل مس��كوني و راه ها خسارت داشت اما 
حوزه بناهاي تاريخي و تاسيس��ات گردشگري را هم رها 
نكرد. بر اس��اس آمارهاي منتش��ر شده از س��وي وزارت 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردش��گري، در حوزه 
صنايع دستي ۱۵0 ميليارد و ۶00 ميليون تومان و در بخش 
گردشگري هم ۱۵0 ميليارد تومان خسارت بر اثر باران به 
تاسيسات وارد شد. از سوي ديگر به 800 اثر تاريخي هم 
حدود ۳8۵ ميليارد تومان خسارت ناشي از سيل تنها در 
فروردين ماه امسال وارد شده است و با تكيه بر پايش ها و 
بررسي هاي ميداني صورت گرفته بنا بر اعالم معاون ميراث 
فرهنگي كشور بيشترين خسارت ها در استان هاي لرستان 
حدود ۵0 ميليارد تومان، خوزس��تان حدود ۴۵ ميليارد 
تومان و گلس��تان حدود ۴0 ميليارد تومان بوده است. با 
اين حال نه تنها وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردشگري خسارت س��يل فروردين ماه را جبران نكرد، 
بلكه هنوز آمار دقيقي ازخسارت سيل هاي پاييز و زمستان 
هم از سوي مسووالن اين وزارتخانه اعالم نشده و مشخص 
نيست در نهايت قرار است جبران مالي اين آسيب ها از چه 

محلي تامين شود.

     سازمان ميراث فرهنگي، وزارتخانه شد
بعد از س��ال ها بالتكليفي در نهايت مرداد 98، ش��وراي 
نگهبان وزارتخانه شدن سازمان ميراث فرهنگي را تاييد 
كرد و به اين ترتيب نوزدهمين وزارتخانه در كشور تاسيس 
شد. وزارتخانه اي كه البته هنوز هم در عملكردش تغيير 
مثبتي ايجاد نشده و انتقادهاي كارشناسان و فعاالن هنوز 
هم به اين طرح به قوت خود پابرجا بوده و هنوزهم تكليف 
شرح وظايف براي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي است كه بايد در قالب اليحه به مجلس ارايه 
شود، معلوم نيست. حرمت اهلل رفيعي، رييس انجمن دفاتر 
مسافرت هوايي و گردشگري كشور درباره تعيين تكليف 
وزارتخانه شدن سازمان بعد از شش سال تالش به عنوان 
يكي از اتفاقات مهم سال 98، به »تعادل« گفت: وزارتخانه 

شدن در مجموع اتفاق خوبي بود چرا كه نظارت مجلس 
روي عملكرد وزير را رقم زد در حالي كه در سال هاي قبل 
رياست سازمان در جايگاه معاون رييس جمهور به هيچ 
نهادي پاس��خگو نبود بنابراين طرح هاي بدون حساب و 
كتاب كاهش داش��ته و همچنين كمتر شاهد تاخير در 
مصوبات بوديم.اما از سوي ديگرنگراني كه هنوز هم وجود 
دارد اين است كه استانداران و نمايندگان ممكن است براي 
استان هاي خود پيشنهاد مديركل بدهند چون انتصاب 
مديركل در اختيار وزير نمي تواند باشد و ممكن است در 
سال هاي آينده شاهد انتصابات بدون ربط و ايجاد رانت در 
استان ها باشيم. ما اساسا با هر گونه تغيير و جابه جايي ها در 
مديران مخالفيم و يكي از داليل براي اصرار در وزارتخانه 
شدن جلوگيري از اين تغيير و تحوالت بود چرا كه سازمان 

شاهد تغيير گسترده رييس بود.

     گسترش تبادالت موزه اي ميان ايران و دنيا
بعد از تصويب برجام يكي از اتفاقات مثبتي كه در زمينه 
ميراث فرهنگي رخ داد افزايش تبادالت اشياي موزه ميان 
ايران و س��اير كشورها بود. در س��ال 98 اگرچه امريكا از 
برجام خارج و اين برنامه دچار نوساناتي شد اما اين تبادالت 
فرهنگي همچنان حفظ شد. به طوري كه در سال 98 سه 
نمايش��گاه از آثار موزه ميان ايران، هلند، اسپانيا و چين 
برگزار شد. اواسط مرداد 98، در ادامه دوره ده ماهه نمايش 
آثار موزه درنتس هلند در ايران كه از مهر 97 شروع شده 
بود، وزارت ميراث فرهنگي اعالم كرد كه ۵8 هزار و ۴۲0 
گردشگر داخلي و خارجي طي ده ماه گذشته از نمايشگاه 
آثار تاريخي هلند در موزه ملي ايران ديدن كرده اند. اين 
نمايشگاه در حالي برگزار شد كه ارديبهشت ماه 98 هم 
تعدادي از آثار تاريخي موزه ملي ايران كه متعلق به دوره 
هخامنش��ي تا صفوي بوده است به موزه ملي چين براي 
برپايي نمايشگاهي به نام تمدن هاي آسيايي منتقل شد. 
نمايشگاهي با گذش��ت يك ماه از برگزاري آن آنطور كه 
رييس كل موزه ملي ايران خبر داد، حدود ۶00 هزار نفر از 
آن بازديد كردند.  اوايل فروردين 98 هم ۱9۶ اثر تاريخي 
ايران از دوران ماقبل تاريخ تا دوره اسالمي براي نمايش به 
موزه آليكانته اسپانيا فرستاده شد كه از جمله مي توان به 
اشياي كشف شده بسيار قديمي از رودبار گيالن با ۲۳0 
هزار سال قدمت، اش��ياي مختلف با قدمت ۱0 و 7 هزار 
سال، نامه شاه عباس صفوي به فيليپ سوم پادشاه وقت 
اسپانيا مبني بر معرفي نخستين سفير ايران و قرآن بسيار 
نفيس با قدمت چهارصد س��اله اشاره كرد و به دنبال اين 
نمايشگاه بعد از حدود پنج ماه، ۳00 شيء تاريخي از موزه 
آليكانته اسپانيا به موزه ملي ايران ارسال شد تا توافق دو 
طرف در خصوص برپايي نمايشگاه مشترك رعايت شود.

     تسهيالتي كه به فعاالن گردشگري داده نشد 
اوايل سال 98 به دنبال درخواست علي اصغر مونسان، 
وزير ميراث فرهنگي و گردش��گري از رييس جمهور و 
بعد از موافقت رييس جمهور، وزارت ميراث فرهنگي 
اعالم كرد طرح عملياتي و جزيي��ات واگذاري زمين 
رايگان به س��رمايه گذاران گردشگري تهيه مي شود 
كه البته با رس��يدن به روزهاي پاياني امس��ال هنوز 
خب��ري از اين طرح نيس��ت اما همان زمان حس��ين 
اربابي معاون سرمايه گذاري وزارتخانه درباره اين طرح 
اعالم كرد: استفاده از كلمه رايگان به معني اين نيست 
كه هيچ پولي از س��رمايه گذار باب��ت واگذاري زمين 
گرفته نشود بلكه ممكن است با تخفيف يا تسهيالت 
ويژه اي به سرمايه گذار واگذار شود. تأمين زمين براي 

س��رمايه گذاري در بخش هتل و تأسيس��ات محرك 
گردشگري انجام مي شود بنابراين تأسيسات خارج از 
صنعت گردشگري شامل اين موضوع نخواهد شد. او 
همچنين افزود: سرمايه گذاران خارجي نيز مي توانند 
كه در ايران سرمايه گذاري كرده و زمين بگيرند اگر يك 

شركت ايراني داشته باشند كه به ثبت رسيده باشد.

     بازگشت الواح هخامنشي بعد از 80 سال
مهرماه امس��ال چهارمين مرحله گل نبشته هاي باروي 
تخت جمشيد ش��امل ۱78۳ لوح هخامنشي از موسسه 
شرق شناسي امريكا به كش��ور بازگردانده شد. بازگشت 
اين الواح كه به صورت غيرقانوني از ايران خارج شده بودند 
درحالي اس��ت كه هنوز حدود ۱7 هزار گل نبشته سالم 
و قطعات شكسته در موسس��ه شرق شناسي نگهداري 
مي ش��ود كه براي انتقال قطعي به ايران نياز به اقدامات 
اين موسسه براي دريافت مجوز از اوفك است. الواح اداري 
باروي تخت جمشيد حاوي اطالعات ارزشمندي در مورد 
مديريت منابع و راه ها، روابط اجتماعي و دس��تمزدها و 
اقتصاد جامعه هخامنش��ي اس��ت. همچنين پنجم مهر 
سال گذشته نيز هم زمان با بازگشت رييس جمهوري از 
مقر س��ازمان ملل متحد در نيويورك، سرباز هخامنشي 
كه حدود 80 س��ال پيش به صورت غيرقانون��ي از ايران 
خارج ش��ده بود، همراه با او به كشور برگردانده شد. البته 
بازگشت الواح هخامنشي درحالي است كه رييس موسسه 
شرق شناسي شيكاگو اعالم كرد: راي برگرداندن الواح به 
مجوز دولت��ي نيازداريم كه كنترلي روي آن وجود ندارد.

اميدواريم در۳مرحله بقيه آثاري كه نمي توان گفت به طور 
دقيق چه تعداد است، برگردانده شوند.

     جنگل هاي هيركاني ثبت جهاني شد
جنگل هاي هيركاني كه براي ثبت جهاني آنها به صورت 
مستقل و به نام ايران ترديد وجود داشت باالخره در سال 
98 نظر موافق اعضاي كميته ميراث جهاني يونس��كو را 

گرفت و ثبت شد. اين اتفاق درحالي رخ داد كه چند سال 
پيش كشور آذربايجان پرونده جنگل هاي هيركاني را براي 
ثبت جهاني به يونسكو ارس��ال كرد اما از آنجا كه حدود 
9۵درصد از درختان اين جنگل در ايران قرار دارد، ايران به 
اين اقدام آذربايجان اعتراض كرد تا اينكه پرونده آذربايجان 
توسط يونسكو برگشت داده شد. اين جنگل ها قديمي ترين 
جنگل هاي كره زمين هس��تند كه تخمين زده مي شود 
چهل ميليون سال قدمت دارند و باز مانده از عصر يخبندان 
اس��ت. حدود دو ميليون هكتار از اين جنگل ها در خاك 
جمهوري اسالمي ايران و تنها يك درصد و حدود ۲0 هزار 
هكتار آن در خاك جمهوري آذربايجان قرار گرفته است.

     ميدان حسن آباد در آتش سوخت
اوايل تيرم��اه 98 يك مجموعه انبار در ضلع غربي ميدان 
حسن آباد آتش گرفت. آتشي كه به صورت به گنبد ميدان 
كشيده شد و آن را سوزاند تا ميدان تاريخي هشت گنبد 
تهران، يكي از گنبدهاي خود را از دست بدهد اما خسارت 
اين آتش سوزي به همين مرحله خالصه نشد بلكه بعد از 
مهار آتش معلوم شد اين انبار متعلق به يك دفرتخانه قديمي 
بوده كه بخشي از اسناد مربوط به مصدق و آيت اهلل كاشاني 
در آن نگهداري مي شد كه همگي در آتش سوختند. محسن 
شيخ االسالمي معاون ميراث فرهنگي استان تهران درباره 
اين حادثه بيان كرد: به نظر مي رسد بيش از ۲ميليارد تومان 
برآورد اوليه ميزان خسارت است و با توجه به تخريب ۳0 تا 

۴0 درصدي بنا برآورد دقيق مستلزم بررسي كامل است. 

     بازار تبريز آتش گرفت
ارديبهشت 98 آتش ، سراي دو دري )ايكي قاپيلي( بازار 
تاريخي تبريز را سوزاند. آتش سوزي كه بعد از پنج ساعت 
تالش مداوم مهار شد اما ۱00 مغازه قديمي را سوزاند و به 
۲9 نفر هم صدمه جسمي وارد كرد. آتش سوزي اين بخش 
از بازار تبريز درحالي رخ داد كه دقيقا ده سال قبل يعني 
در سال 88 هم مورد مشابهي در اين بازار تاريخي رخ داده 

بود. بازار تاريخي تبريز به عنوان بزرگ ترين بازار سرپوشيده 
جهان در فهرس��ت آثار يونسكو ثبت شده است و همين 
موضوع نگراني هايي بابت آسيب ديدن به اين اثر تاريخي 
و هش��دار يونسكو را در پي داشت. يونس صادقي، يكي از 
اصناف سراي دو دري بعد از گذشت ده ماه از اين حادثه به 
»تعادل« گفت: هيچ انتظاري از مسووالن نداريم؛ چرا كه 
خواسته ما از مسووالن برآورده نمي شود، اين حادثه ۱0 
سال قبل هم رخ داده بود و اين دومين باري است كه مغازه 
من در آتش مي سوزد. ۱0 سال قبل كه اينجا آتش گرفت، 
گفتند بعد از تخصيص اعتبار جبران خسارت مي كنيم، اما 
يك ريال هم اختصاص ندادند و ميراث فرهنگي بازسازي 
را انجام داد و آنهايي كه بيمه بودند، خسارتشان را گرفتند. 
اگر بخواهيم كوچك ترين تغييري در مغازه ايجاد كنيم، سر 
و كله شهرداري و ميراث فرهنگي پيدا مي شود، اما وقتي 
حرف از مجهز كردن و ايمن سازي است، كسي نيست و 

هنوز خسارت آتش سوزي امسال به ما داده نشده است.

     كرونا تير آخر را به گردشگري زد
ويروس كرونا، تير آخر بر پيكر صنعت گردشگري ايران بود 
حاال ديگر گران شدن نرخ ارز و تهديد امريكا و تحريم ها و 
سقوط هواپيما و لغو تورها به اندازه ويروس كرونا اهميت 
ندارد. ويروسي كه تمام هتل ها و اقامتگاه ها را در آستانه 
تعطيالت نوروز 99 بيكار كرد، هزينه س��نگين پرداخت 
كنسلي بليت را روي دست آژانس دارها گذاشت و سفر را 
به طور كلي تعطيل كرد. با اين وجود درحالي كه آمارهاي 
رسمي از كش��ورهاي مختلف مبني بر ضرر و زيان كرونا 
به بخش گردشگري منتشر شده اس��ت، وزارت ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ايران هنوز هيچ آمار 
تخميني را اعالم نكرده اس��ت. اين درحالي است كه اين 
وزارتخانه در مدت ش��يوع كرونا تمام تصميم ها از جمله 
تعطيلي موزه ها، تعطيلي اقامتگاه ها و كنسلي بليت سفر 
را با تاخير اعالم كرده و به نظر مي رسد هيچ برنامه اي براي 

مديريت بخش گردشگري در زمان بحران كرونا ندارد.

س��خنگوي وزارت بهداش��ت از افزايش چشمگير تعداد 
مبتاليان به كرونا در كشور خبر مي دهد و وزير بهداشت 
از كنتزل رفت و آمدها و اعمال محدوديت هاي جديد براي 

عبور و مرور مي گويد. 
كيان��وش جهانپ��ور درباره آخري��ن آم��ار مبتاليان به 
كروناويروس گفت: از ظهر جمعه تا شنبه و بر اساس نتايج 
آزمايشگاهي، ۱۳۶۵ مورد بيمار جديد مبتال به كوويد۱9 
در كشور شناسايي شد و كل مبتاليان به اين بيماري در 
كشور به ۱۲7۲9 نفر افزايش يافت. او گفت: خوشبختانه 
تاكنون ۴۳۳9 نفر از بيم��اران مبتال به كوويد۱9 بهبود 
يافته و ترخيص شده اند. جهانپور گفت: متاسفانه در طول 
۲۴ ساعت، 97 نفر از مبتاليان جديد كوويد۱9 جان خود 
را از دس��ت دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري در 
كشور به ۶۱۱ مورد رسيد.  ديروز وزير بهداشت نيز با اشاره 
به برگزاري هفتمين نشس��ت ستاد ملي مقابله با كرونا و 
تش��ريح مصوبات آن، گفت: مصوب شده است كه رفت 
وآمدها را بيشتر كنترل كنيم و محدوديت هاي جديدي 
را براي عبور و مرور به ويژه در رابطه با افراد مبتال و آلوده به 
اين بيماري ايجاد كنيم. سعيد نمكي با بيان اينكه ديروز 
هفتمين نشست ستاد ملي مقابله با كرونا برگزار شد كه 
رييس جمهور نيز به صورت ويدئو كنفرانس به ما پيوستند، 
گفت: در اين نشس��ت چند مصوبه داش��تيم كه يكي از 
مصوبات ما اضافه كردن برخ��ي كارگروه هاي مورد نياز 
مانند كارگروه ارزيابي منابع مالي و بودجه بود. وي افزود: 
در اين نشست مصوب شد كه رفت وآمدها را بيشتر كنترل 
كنيم و محدوديت هاي جديدي را براي عبور و مرور به ويژه 
در رابطه با افراد مبتال و آلوده ايجاد كنيم. اكيپ هاي ما در 
جاهايي كه قرار است مستقر شوند، اعالم مي شوند. وي 
افزود: همچنين مصوبه اي در رابطه با عدم مراجعه حضوري 
شهروندان براي فراخوان هايي كه وزارتخانه ها مانند ثبت 
مسكن جديد براي افراد فاقد مسكن يا خودرو مي دهند 
نيز داشتيم. همچنين مصوباتي داريم كه پيشنهادات آن 
آماده شد و روز دوشنبه در ستادي كه قرار است با حضور 
رييس جمهور برگزار شود، بحث مي كنيم. وزير بهداشت 

گفت: بيشترين زمان ما به گزارش عزيزان در رابطه با بسيج 
ملي مبارزه با كرونا اختصاص داشت، كار بسيار خوبي كه 
شروع شد نتايج بسيار خوبي به دست آمد. در چهار استاني 
كه پايلوت شد به شدت در رابطه با مديريت بيماري به ما 
كمك شد. در ابتدا موارد را سريعا شناسايي كرديم و موارد 
شناسايي شده به سرعت تحت مراقبت قرار گرفتند، در اين 
راس��تا توانستيم افرادي كه با آنها نيز در تماس بوده اند را 
ايزوله كرده و بار بيمارستان ها را نيز به شدت كاهش دهيم. 
به گفته وي، حدود ۳۱ هزار مركز در سراسر كشور درگير 
اين پروژه هستند، ۱۲00 مركز ارجاع بيماران به صورت 
سرپايي داريم كه مقرر شده است با كمك نيروهاي مسلح 
اين ۱۲00 مركز به ۲۲00 تا ۲۵00 مركز برس��د. باتوجه 
به فرمان حائز اهميتي كه رهبر معظم انقالب براي ايجاد 
قرارگاه در نيروهاي مسلح دادند و ديروز نمايندگان ما در 
خدمت عزيزان در ستاد كل نيروهاي مسلح به تفاهمات 
بسيار خوبي رسيدند كه يكي از آنها اين بود كه برابر آنچه 
ما مركز ايجاد كرده ايم آنها نيز بتوانند مراكز جديدي را با 

هماهنگي ايجاد كنند.
او در ادام��ه درباره س��امانه الكترونيك��ي غربالگري افراد 
مشكوك به كروناويروس نيز افزود: تا شب گذشته حدود 
۶.۵ ميليون خانوار غربالگري شدند و در بين آنها به افراد 
مشكوك فراخوان داديم كه به اولين مركز نزديك آنها كه 
پرونده الكترونيك سالمت داشتند و به متخصص ارجاع 
شدند و براي مراقبت در منزل هدايت شدند و برخي نيز به 
بيمارستان ها هدايت شدند. اين كار هر روز دنبال خواهد 
شد وي در پايان افزود: همچنين استان هايي كه بهتر عمل 
كردند تشويق مي شوند و استان هايي كه نارسايي دارند به 

آنها تذكر داده مي شود.

     ورود جدي هالل احمر 
سرپرست جمعيت هالل احمر نيز از اقدامات اين سازمان 
در حوزه تامين ماسك، اقالم بهداشتي و برخي داروهايي 
كه دچار مش��كل هستند، خبر داد و گفت: هالل احمر به 
صورت جدي وارد بحث كرونا شده تا بخشي از بار را بردارد.

كريم همتي با اش��اره به اقدامات جمعيت هالل احمر در 
حوزه مقابله با كرونا ويروس جديد، گفت: از روزي كه ابالغ 
بنده را زدند، بالفاصله با دوستان سازمان داوطلبان هالل 
احمر، جلسه اي را در زمينه اقدامات در حال پيگيري در 
زمينه كرونا برگزار كرديم. در حال حاضر بيشترين مشكلي 
كه وزارت بهداشت در زمينه كرونا با آن مواجه است، بحث 
تهيه و تامين اقالم بهداشتي مانند ماسك ساده، ماسك 
چند اليه و مواد ضدعفوني كننده است. او افزود: بر همين 
اساس طي دو روز گذشته اين موضوع را پيگيري كرديم 
و ظرفيتي را كه از چن��د روز پيش در كارخانه هاي هالل 
احمر مانند س��ها يك، سها دو و س��ازمان تداركات براي 
توليد اين اقالم ايجاد شده بود، به مرحله اجرايي رسانديم؛ 
به طوري كه مجوزهايي را كه نياز بود تا از وزارت بهداشت 
اخذ ش��وند، پيگيري كرديم و اقدامات اوليه انجام شد تا 
بتوانيم از امروز اولين بخش از توليدي هاي شركت سها 
يك را بيرون دهيم كه ش��امل ماسك، مواد ضدعفوني و 
ژل هاي ضدعفوني كننده اس��ت. قرار است شركت سها 
يك روزانه حدود ۱۵ هزار ماسك توليد كند و روزانه حدد 
هفت هزار ليتر هم ژل و مواد ضدعفوني كننده از سوي اين 
شركت توليد مي شود. همتي گفت: اين اقالم از امروز وارد 
بازار مي ش��وند. البته اين اقالم در اختيار وزارت بهداشت 
قرار مي گيرد و بخشي از آنها هم در اختيار داروخانه هاي 
هالل احمر قرار خواهد گرفت.  همت��ي ادامه داد: حدود 
يك ميليون و ۲00 هزار ماس��ك و تجهيزات پزشكي از 
س��وي چين به كشورمان كمك شده و همين حدود هم 
از طريق قطر و يكي از كش��ورهاي امريكاي التين كمك 
شده است. سرپرست جمعيت هالل احمر ايران همچنين 
به ايس��نا گفت: در عين حال روز گذشته مصوب كرديم 
كه انباري بزرگ از سوي جمعيت هالل احمر در اختيار 
وزارت بهداشت كه متولي كلي كار است، قرار گيرد تا تمام 
كمك هاي بين المللي در اين انبار قرار گيرد. پيش بيني 
ما اين است كه با توجه به ارتباط دو سويه اي كه بين هر 
دو طرف وزارت بهداشت و هالل احمر وجود دارد، هالل 
احمر به صورت جدي وارد بحث كرونا شده و بخشي از بار 

را بردارد. اين اقدام از توليد ماسك و مواد ضدعفوني كننده 
گرفته تا در حوزه واردات دارو را شامل مي شود.

     دستور بستن راه ها ابالغ نشده است 
رييس مركز اطالعات و كنترل ترافيك پليس راهور ناجا 
ضمن تشريح آخرين وضعيت راه هاي كشور گفت: در حال 
حاضر هيچگونه دستوري مبني بر بسته شدن راه هاي كشور 

به پليس راهور ابالغ نشده است.
نادر رحماني با اشاره به اينكه در حال حاضر ترافيك خاصي 
در محورهاي مواصالتي كشور نداريم، اظهار كرد: تردد در 
بيشتر محورها به صورت روان درجريان است. او به ايسنا 
گفت: ترافيك در آزادراه تهران-كرج در هر دو مسير رفت و 
برگشت از محدوده پل كالك تا پل فرديس به دليل عمليات 
راه سازي نيمه سنگين گزارش شده است. به گفته رحماني 
درحال حاضر در بيشتر محورهاي استان آذربايجان شرقي، 
آذربايجان غربي، لرستان و كرمانش��اه بارش باران داريم. 
رييس مركز اطالعات و كنترل ترافيك پليس راهور ناجا در 
پايان تاكيد كرد: در حال حاضر هيچگونه دستوري مبني بر 
بسته شدن راه هاي كشور به پليس راهور ابالغ نشده است.

     دعوت به كار پرستاراني كه بيكار شده اند 
در شرايطي كه كادر درماني بيمارستان هايي كه پذيراي 
بيماران مبتال به كرونا هس��تند، با مش��كل كمبود كادر 
پزشكي رو به رو هس��تند، معاون مراقبت هاي پرستاري 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: پرستاراني 
كه به دليل ش��رايط خاص از كار كنارگيري كرده باشند، 
مي توانند به مركز درماني س��ابق خ��ود مراجعه كنند تا 
به صورت شركتي و خريد خدمت به كار گرفته شوند. مريم 
حضرتي در ارتباط با به كارگيري پرستاراني كه 8 يا 9 سال 
پيش از اين موعد، به هر دليلي از كار كنارگيري كرده اند يا 
بركنار شده اند، به ايلنا گفت: پرستاراني كه به دليل شرايط 
خاص از كار كنارگيري كرده باش��ند، مي توانند به مركز 
درماني س��ابق خود مراجعه كنند تا به صورت شركتي و 

خريد خدمت به كار گرفته شوند. 

او افزود: البته مش��روط بر اينكه، افراد مشكل قانوني مثل 
مشكالت اخالقي هنگام خروج از كار نداشته باشند. وي در 
رابطه با پرستاراني كه سابق براين استخدام رسمي مراكز 
درماني بودند، گفت: اگر اين پرستاران نيز مشكل قانوني يا 
اخالقي هنگام كنارگيري از شغل نداشته باشند، مي توانند 
به راحتي با مراجعه به مراكز درماني و به صورت شركتي و 

خريد خدمت استخدام شوند.

     توزيع اقالم بهداشتي بين كودكان كار 
س��ازمان بهزيس��تي راهكاري براي پايان دادن به كار 
كودكان ندارد، اما در اين ش��رايط چاره اي جز حمايت 
مقطع��ي از اين كودكان وجود ندارد. رييس س��ازمان 
بهزيستي كشور از توزيع اقالم بهداشتي بين كودكان 
كار و خيابان سراسر كش��ور در هفته پاياني سال خبر 
داد. وحيد قبادي دانا گفت: در هفته پاياني س��ال 98 
ط��رح آموزش و اه��دا و توزيع اقالم بهداش��تي ومواد 
ضدعفوني كننده براي كودكان كار و خيابان براي سراسر 
كش��ور به اجرا درمي آيد. او با اشاره به اينكه اين طرح با 
مساعدت بنياد مستضعفان و توسط بهزيستي كشور 
اجرايي خواهد ش��د، اظهار كرد: در اين طرح همكاران 
اورژانس اجتماعي سراسر كشور در خيابان ها به كودكان 
كار و خيابان آموزش هاي الزم را براي پيشگيري از ابتال 
و جلوگيري از شيوع كرونا ويروس آموزش مي دهند و 
جنبه هاي مختلف خطر براي اين بيماري را گوش��زد 
مي كنند. قبادي دانا ادام��ه داد: همچنين در اين طرح 
هم��كاران اورژانس اجتماعي به ك��ودكان روش هاي 
پيشگيري و جلوگيري از آلودگي و سرايت اين ويروس به 
ديگران را آموزش مي دهند. او افزود: در خالل اين طرح 
بسته هاي اقالم بهداشتي و مواد ضدعفوني كننده براي 
استفاده شخصي آنها در اختيارشان قرار داده مي شود. 
اين طرح  توسط همكاران  اورژانس اجتماعي بهزيستي 
و با كمك  فعاالن سازمان هاي مردم نهاد در امور كودكان 
انجام مي شود و رويكرد آن كاهش آسيب و جلوگيري 

از افزايش شيوع و بروز كرونا ويروس در كشور است.
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مرگ ۴0 هزار پرنده
در ميانكاله بر اثر سم بوتوليسم 

رييس سازمان محيط زيست همچنان آمار مي دهد؛ 
آماري كه پيش از اين فعاالن محيط زيست به طور 
تقريبي اعالم ك��رده بودند و هنوز محيط زيس��ت 
نتوانسته درباره علت مرگ هزاران پرنده در ميانكاله 
پاسخي بدهد.  ديروز رييس سازمان محيط زيست با 
اشاره به اينكه سازمان دامپزشكي مسوول پاسخگويي 
به علت مرگ پرندگان در ميانكاله است، گفت: ۴0 
هزار پرنده در ميانكاله بر اثر س��م بوتوليس��م تلف 
شدند. عيسي كالنتري گفت: سازمان دامپزشكي 
تنها مرجعي اس��ت كه بايد نظر دهد و اين سازمان 
گفته اس��ت كه مرگ و مير اين پرنده ها بر اثر س��م 
بوتوليسم بوده و اين سم در شرايط بي هوازي شروع 
به توليد مي كند، از طرفي ارتفاع آب دريا با ميانكاله 
پايين تر است و ارتباط ندارد از طرفي آب هاي ورودي 
ميانكاله را با سد و پمپ برداشت كرده اند و آب وارد 
نشده و شرايط بي هوازي شده و ميكروب توليد سم 
كرده است. او افزود: سم بوتوليسم اين قدرت را دارد 
كه هر نانو گرمش ج��ان ۵ نفر را بگيرد و ۲ كيلو آن 
پتانسيل كشتن ۱0 ميليون انسان را دارد، در نتيجه 
اين سم پرندگان كنار آبزي كه دنبال غذا مي گردند 
و در اين تاالب اين ميكروب ها را خوردند، فلج كرده 
و اين حيوانات در آب خفه مي شدند. رييس سازمان 
محيط زيست از مهاجرت ۶0 درصد پرندگان از اين 
منطقه طي روزهاي گذشته اظهار خرسندي كرد و 
گفت: هرچند در اين مدت ۴0 هزار پرنده را از دست 
داده ايم ولي اي��ن اتفاق در دنيا مي افت��د در آفريقا 
بيش از ۶00 هزار پرنده بر اثر آن از بين رفته اند. وي 
در خصوص تاالب انزلي و ديگر تاالب ها كه برخي در 
حال خشك كردن و استحصال زمين هستند، نيز 
گفت: اجازه نمي دهيم به حريم تاالب تجاوز ش��ود 
و اين اس��تحصال خارج محدوده تاالب هس��تند و 
محيط بانان برخورد مي كردند. كالنتري در خصوص 
آتش سوزي بندر كياش��هر نيز افزود: اين اتفاق در 
بهمن ماه رخ داده و برخي آتش س��وزي ها طبيعي 
هس��تند ش��رايط بي هوازي و رخ مي دهند. رييس 
سازمان محيط زيست در خصوص فروش پروانه شكار 
به اتباع خارجي نيز توضيح داد: جو سازي هاي صورت 
گرفته درباره صدور پروانه شكار بي پايه است، چون 
عمر حيات وحشي كه به عنوان شكار مجوز مي گيرند 
۱0 سال است و اگر پروانه شكار ندهيم آنها به صورت 
طبيعي از بين مي روند. وي ادامه داد: خارجي هايي 
كه مي آيند براي شكار حيوان ۲0 هزار دالر مي دهند 
يعني ۲۵0 ميليون تومان و 70 درصد اين پول براي 
قرق هاي مردمي اختصاص مي يابد و ۳0 درصد صرف 
توس��عه منطقه باقيمانده صرف زيستگاه مي شود. 
رييس سازمان محيط زيس��ت با اشاره در خصوص 
نحوه دفن پسماندهاي كرونايي نيز توضيح داد: مواد 
عفوني و بيمارستاني استاندارد دارند و تمام آنها رعايت 
مي شود و همه بيمارستان هاي دولتي و خصوصي به 
اين استانداردها پايبندند. او در مورد آخرين تصميم 
اين سازمان درباره جابه جايي محل دفع پسماند از 
آرادكوه در جنوب تهران نيز گف��ت: آرادكوه قطعًا 
بايد جابه جا شود، اين منطقه فاصله ۲00 متري خانه 
مسكوني وجود دارد اما شهرداري مي گويد 7۵0 تا 
800 ميليون دالر بودجه مي خواهيم براي اينكه اين 
اتفاق بيفتد. او ادامه داد: بر اساس تصميم هاي اخذ 
شده در س��ال 99 قيمت خريد برق از محل توليد 
پسماند را بيش از دو برابر رسانديم تا مقرون به صرفه 

باشد تا استفاده كنند.

توزيع اقالم بهداشتي 
پيشگيري از كرونا در سردشت

رييس س��ازمان داوطلبان جمعيت هالل احمر از 
ارسال بسته هاي بهداشتي به شهرستان سردشت با 
هدف حمايت از جانبازان شيميايي و پيشگيري از 
شيوع كرونا در اين منطقه خبر داد. محمد نصيري 
در اين باره گفت: به دس��تور سرپرس��ت جمعيت 
هالل احمر مبني بر حمايت از جانبازان شيميايي 
جنگ تحميلي در شهرستان سردشت و پيشگيري 
از آس��يب اهالي اين منطقه از ويروس كرونا، از روز 
گذشته ۴000 بسته بهداشتي به اين منطقه ارسال 
ش��ده و اين روند حمايتي تا قط��ع زنجيره انتقال 
وي��روس كرونا ادامه مي يابد. او با بيان اينكه يكي از 
موضوعات مهم براي شكستن و قطع زنجيره انتقال 
ويروس كرونا، اين اس��ت كه در برخ��ي از مناطق 
و شهرس��تان هايي كه داراي حساسيت بيشتري 
هس��تند، تمهيدات ويژه اي در نظر بگيريم، افزود: 
سردشت؛ شهرستاني است كه در جنگ تحميلي، 
بمباران ش��يميايي ش��د و افراد زيادي به نس��بت 
جمعيت در اين شهرستان، جانباز شيميايي بوده يا 
داراي مشكالت زمينه اي تنفسي و بعضا خانواده ها 
هم دچار عارضه هايي در اين زمينه هستند كه اگر 
ويروس كرونا كه به دس��تگاه تنفس��ي افراد حمله 
مي كند، در اين شهرستان به صورت گسترده شيوع 
پيدا كند، مشكالت جدي در پي خواهد داشت. او به 
ايسنا گفت: برهمين اساس و به دستور اكيد رييس 
جمعيت هالل احمر، سازمان داوطلبان ماموريت 
يافت تا در زمينه پيشگيري از شيوع ويروس كرونا به 
شكل ويژه در مورد شهرستان سردشت، تمهيداتي 
در نظر بگيرد. به گفته وي، اين تمهيدات در دو بعد 
آموزش��ي، ترويجي و همچنين توزيع بسته هاي 
بهداشتي شامل ماسك و ژل بهداشتي ميان مردم 
منطقه به خصوص جانبازان و اهالي مناطق پرخطر 
و حاشيه اي شهرستان است تا بتوانيم زنجيره انتقال 
ويروس كرونا را شكس��ته و مانع از آس��يب جدي 
ويروس در اين منطقه ش��ويم. نصيري افزود: اين 
اقدام بر اس��اس تعامل ميان جمعيت هالل احمر 
استان، دانشگاه علوم پزشكي اروميه و خيريه ها در 
حال انجام است و شب گذشته اولين محموله شامل 
۴000 ژل و ماسك به سردشت ارسال شده است. 
رييس سازمان داوطلبان جمعيت هالل احمر تاكيد 
كرد: ارسال محموله هاي بهداشتي به سردشت تا 

زمان شكست ويروس كرونا، ادامه خواهد يافت.
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يك روز پس از درخواست تحقيق و تفحص از عملكرد سازمان هواپيمايي كشوري در ماجراي شيوع كرونا عنوان شد

هم مردم و هم مسووالن، رويه هاي گذشته را در مقابله با كوويد 19 تغيير دادند

دفاع وزير راه از پرواز ايرالين هاي ايراني به چين

تغيير مناسبات شهري شب عيد در دوران كرونا

گروه راه و شهرسازي|
يك روز پس از طرح مس�اله تحقيق و تفحص 
از عملكرد س�ازمان هواپيمايي كش�وري در 
ماجراي شيوع كرونا، محمد اسالمي، وزير راه 
و شهرسازي از عملكرد اين سازمان و همچنين 
ايرالين ه�اي ايراني در انجام پ�رواز به مقصد 

چين دفاع كرد.
درحالي ك�ه انتقادها ب�ه س�ازمان هواپيمايي 
كش�وري و ايرالين ماهان به عن�وان مقصران 
اصلي ورود و ش�يوع كرونا در كشور باال گرفته 
است، طي روزهاي گذشته هم سخنگوي سازمان 
هواپيمايي كشوري و هم ايرالين ماهان به دفاع از 
خود پرداخته اند، سازمان هواپيمايي كشوري با 
اعالم اينكه تداوم پروازهاي ماهان به چين باري 
و براساس ضرورت بوده، از اتهام هاي وارده شانه 
خالي كرد و ماهان هم مسووليت تمامي پروازها 
را به گ�ردن دول�ت، وزارت بهداش�ت و وزارت 
امورخارجه انداخت و به كلي خود را از انتقادهاي 
وارده مبري كرد. در اطالعيه جديد ماهان آمده 
اس�ت كه پروازها به چين برابر درخواست هاي 
مكرر وزارتخانه هاي محترم خارجه و بهداشت و 
سازمان هواپيمايي كشوري مبني بر بازگرداندن 
دانشجويان نخبه و هم وطنان ايراني گرفتار  آمده 
در چين، انجام شده و شركت هواپيمايي ماهان 
و كادر داوطلب و ايثارگرش )درحالي كه ماهان 
هرگز پروازي به ووهان چين تا به آن روز نداشت( 
مبادرت به انتقال دانشجويان در شرايط خاص و 
ويژه  پزشكي و قرنطينه اي نموده است، اين در 
حالي است كه بررسي اخبار دو ماهه گذشته به 
خوبي نشان مي دهد كه مديريت ايرالين ماهان 
با تمايل كامل اقدام به تداوم پروازها به چين كرده 
است و ديدار مديرعامل اين شركت با سفير چين 

در ايران اين موضوع را به خوبي اثبات مي كند.
دراين ميان و درشرايطي كه سازمان هواپيمايي 
كشوري و ماهان، حاضر به پذيرش كوتاهي خود 
درباره ورود ويروس كرونا به كش�ور نيس�تند، 
وزير راه و شهرسازي هم با بيان اينكه هيچ پرواز 
مسافري به كشور چين انجام نمي شود، دوباره از 

عملكرد اين سازمان دفاع كرد. 

محمد اس��امي گفت: اگر پروازي به كش��ور چين 
از س��وي ش��ركت هواپيمايي ماهان انجام مي شود 
تنها باري و لجس��تيكي اس��ت و تمامي اين پروازها 

 تح��ت نظ��ارت وزارت بهداش��ت انجام مي ش��ود. 
اسامي در پاسخ به اين سوال كه او اعام كرده  پرواز 
چين عامل ورود ويروس به كش��ور اين بوده اس��ت، 
افزود: متأس��فانه برخي افراد و برخي از رسانه هايي 
كه خيرخواه مردم نيس��تند، چني��ن اخبار كذبي را 

مطرح كرده اند.
به گزارش ايس��نا، او با اش��اره به اينك��ه وزارت راه و 
شهرسازي عضو و زيرمجموعه ستاد مبارزه با كرونا 
است، اظهار كرد: از روزهاي ابتدايي كه اين ويروس 
در چين مش��اهده شد و هنوز س��تاد مبارزه با كرونا 
تشكيل نشده بود، در ۱۷ بهمن ماه جلسه اضطراري 
به رياس��ت جهانگيري مع��اون اول رييس جمهور 
تش��كيل شد و در آن جلس��ه تصميم گرفته شد كه 

تمامي پروازهاي مستقيم ايران به چين قطع شود.
اسامي اضافه كرد: دو ماحظه در اين پروازها در نظر 
گرفته شده بود كه ابتدا ايرانياني كه در كشور چين 
هستند بازگردانده شوند و دوم دانشجوياني كه در اين 
كشور وجود دارند طبق تدابير و تحت نظارت وزارت 

بهداشت بازگردانده شوند.
او بي��ان كرد: تمام��ي پروازها تحت نظ��ارت وزارت 
بهداش��ت انجام ش��د و حتي در داخل هواپيما هم 
بخش��ي براي قرنطينه لحاظ ش��د تا دانشجويان و 
مسافراني كه از كشور چين وارد اين هواپيما شده اند 
مشكلي براي ورود به ايران نداشته باشند، تمام اين 
هواپيماها، بدون مس��افر به كشور چين پرواز كرد و 
وزارت راه و شهرسازي حتي براي ارسال هواپيماي 
اختصاصي هم براي چين يك هفته منتظر دريافت 

مجوز بود.
اس��امي ادامه داد: هيچ پرواز مستقيم مسافري به 
كشور چين صورت نگرفته و هيچ بليتي هم فروخته 
نشده و اگر موردي در اين مورد زمينه ثبت شده است، 
بايد اعام شود تا س��ازمان هواپيمايي با اين شركت 

هواپيمايي به شدت برخورد كند.
وزير راه و شهرسازي توضيح داد: هم اكنون پروازهايي 
كه انجام مي ش��ود مربوط به پروازهاي باري اس��ت. 
كاالهاي بهداش��تي از كش��ور چين به ايران ارسال 
مي ش��ود و تمامي اين پروازها تحت نظارت وزارت 

بهداشت و ستاد مقابله با كرونا است.
اس��امي در ش��رايطي از س��ازمان تحت نظارتش 
)س��ازمان هواپيمايي كش��وري( دفاع مي كند كه 
براساس اظهارات س��خنگوي كميسيون اصل 90 
مجلس شوراي اس��امي قرار است كه اين سازمان 
هم درباره پرونده س��قوط هواپيماي اوكرايني و هم 

براي سهل انگاري براي ورود و شيوع كرونا به كشور 
مورد تحقيق و تفحص ق��رار گيرد.ناگفته نماند كه 
مجل��س به بحث تداوم پروازه��اي ايرالين ماهان و 
جس��ت وجو در اين باره هم خواهد پرداخت و فقط 
درباره سازمان هواپيمايي كشوري تحقيق نمي كند. 
به گفته بهرام پارسايي، سخنگوي كميسيون اصل 
90 داليل مطرح ش��ده از س��وي ماهان براي تداوم 
پروازها به چين منطقي نيست. او گفت: يك ايرالين 
ايراني مي گفت كه براي وارد كردن كاالي پزشكي 
به اين كشور مي رود، در حالي كه هم مسافر مي برد 
و هم مسافر بقيه كشورها را جابه جا مي كرد، ضمن 
اينكه ادعاي وارد كردن كاالي پزشكي در شرايطي 
كه حتي پزشكان و پرس��تاران كشورمان از وسايل 
الزم براي مبارزه با اين وي��روس محرومند ادعايي 
مضحك بيش نيست.پارسايي اضافه كرد: به محض 
اينكه جلسات مجلس برقرار شود، ما اين موضوع را 
پيگيري خواهيم كرد كه اين ايرالين عاوه بر مسافر 
چه كاالهايي وارد كرده است؟ برداشت من اين است 

كه اگر هم كااليي بوده تنها كاالي پزش��كي نبوده و 
اين موضوع به قيمت درگيري كل كشور به ويروس 

كرونا تمام شد.

   ترددهاي غيرضروري انجام نشود
ب��ا افزاي��ش تع��داد مبتاي��ان و قرباني��ان ويروس 
كرون��ا در كش��ور، س��ختگيري ها درب��اره عب��ور 
و م��رور به ش��هرهاي مختلف بيش��تر ش��د و همين 
 موض��وع ش��ايعاتي را ه��م در فض��اي مج��ازي

 به همراه داشت. اس��امي در اين زمينه گفت: اينكه 
ستاد مديريت مقابله با كرونا همواره اعام كرده است 
كه ترددهاي غير ضروري انجام نش��ود به معناي آن 
اس��ت كه راه، ش��ريان حياتي و اساسي ملت و كشور 
است و امكان بسته شدن كامل آن وجود ندارد. او اظهار 
كرد: امسال مردم بايد در خانه ها بمانند و از سفرهاي 
غيرضروري به ويژه در ايام نوروز خودداري كنند و ما 
بايد امسال را به گونه اي متفاوت ثبت كنيم تا بتوانيم 

هرچه سريع تر زنجيره انتقال ويروس را قطع كنيم.

   اعضاي كابينه سالم هستند
اس��امي در پاس��خ به اين س��وال كه گفته ش��ده 
برخ��ي از اعض��اي هي��ات دول��ت ب��ه وي��روس 
كرون��ا مبتا ش��دند، گف��ت: متأس��فانه صحبت و 
ش��ايعاتي در اي��ن خصوص مطرح ش��ده اس��ت، 
 ام��ا تمام��ي اعض��اي هي��ات دول��ت س��الم و 

پاي كار هستند.
اس��امي ادامه داد: تنها زماني ك��ه آقاي حريرچي 
مبت��ا به كرونا ش��د. آقاي رحمان��ي )وزير صمت( 
به دليل جانباز ش��يميايي بودن ماحظاتي را براي 
قرنطينه ش��دن در نظر گرفت، ام��ا من خبر موثقي 
ندارم كه ايش��ان به خاطر كرونا وارد قرنطينه شدند 
يا خير.وزير راه و شهرسازي تأكيد كرد: جهانگيري 
مع��اون اول رييس جمهور و آق��اي روحاني هر دو 
سالم و پاي كار هستند و روز جمعه دو تا سه مرتبه 
از طريق تلف��ن تمامي امور را پيگي��ري مي كنند و 
با بن��ده هم به صورت مفصل تلفن��ي تمامي امور را 

پيگيري مي كنند.

گروه راه و شهرسازي| 
عيد امسال به دليل شيوه ويروس كرونا رنگ و بوي هر 
سال را ندارد و بسياري از كارهايي كه جزو ضروريات 
و سنت هاي شب عيد بود، ديگر انجام نمي شود و به 
جاي آن بايد يكسري اقدام ها در خصوص پيشگيري 
و مقابله با اين ويروس را در اولويت قرار دهيم. در واقع 
شيوع ويروس باعث ش��ده تا مردم و مسووالن رويه 
متفاوتي را نس��بت به شب عيد در سال هاي گذشته 

در پيش بگيرند.
يكي از رس��م هاي ايراني��ان در روزهاي آخر س��ال 
سر زدن به قبور اموات و در گذشتگان در پنجشنبه 
آخر سال است، اما با شيوع ويروس كرونا از شهروندان 
خواسته شده تا از هر گونه تردد غير ضرور بپرهيزند. 
در اي��ن خص��وص زهرا ص��در اعظم ن��وري رييس 
كميسيون سامت، محيط زيست و خدمات شهري 
شوراي شهر تهران از شهروندان تهراني خواست كه 
برخاف سنت هرساله، امسال در پنج شنبه آخر سال 

به زيارت اهل قبور نروند.
او با اظه��ار اميدواري از اينكه تك تك ش��هروندان 
توصيه هاي بهداش��تي را رعايت كنند و قطع كننده 
زنجيره انتقال باشند، گفت: هر شهروندي مي تواند 
يك حلقه اي از زنجير باشد و مادامي كه اين حلقه ها به 
هم متصل باشند اين زنجيره مي تواند به راحتي ادامه 
پيدا كند؛ تعداد بيماران دايم افزايش يابد و ش��يوع 
اين ويروس سرعت بگيرد. بنابراين هر شهروندي بايد 
حلق��ه اي از اين زنجير را پاره كند. قطع و پاره كردن 
زنجير با در خانه ماندن، در شهر نبودن و در فضاهاي 

عمومي حضور نداشتن اتفاق مي افتد. 
رييس كميسيون سامت، محيط زيست و خدمات 
ش��هري ش��وراي ش��هر تهران تاكيد كرد: مديريت 
ش��هري در اين راس��تا تمام تمهيدات الزم را فراهم 
كرده و نقاط اجتماع شهروندان را تعطيل كرده تا به 
نوبه خود اين زنجيره را قطع كند. همچنين خدماتي 
را به صورت آناين يا غيرحضوري مي دهد يا آن را به 

زمان ديگري موكول كرده است. 
نوري با بيان اينكه يكي از نقاطي كه بيشترين ارتباط 
با آن در پنجشنبه آخر سال برقرار مي شود، سازمان 
بهشت زهرا)س( اس��ت، گفت: اين س��ازمان تمام 
شرايط الزم و تمهيدات كافي را فراهم كرده و از همه 
شهروندان مي خواهد به ويژه در شب جمعه آخر سال 

در بهشت زهرا حضور نيابند.
اين عضو شورا ادامه داد: گرچه ما به واسطه اعتقادمان 
همواره براي رفتگان و اهل قبور احترام خاصي قائل 
هستيم و هر س��اله مردم با خويشان خود كه از دنيا 
رفتن��د تجديد دي��دار مي كنند و آنها را در ش��ادي 
شروع سال جديد شريك مي كنند اما امسال به دليل 
ش��رايط خاصي كه اتفاق افتاده براي حفظ سامت 
همه به يكديگر بايد كمك كنيم و رويه ها و سنت هاي 

متداول را كنار بگذاريم و در مراسم شب جمعه آخر 
سال در بهشت زهرا)س( و آرامستان هاي مختلفي 
كه در س��طح تهران و شهرهاي ديگر هست، حضور 

پيدا نكنيم. 
س��عيد خال مديرعامل بهشت زهرا)س( نيز توصيه 
كرد: ش��هروندان تهراني زيارت اه��ل قبور را به بعد 
از اين ش��رايط موكول كنند. همچنين او از منتفي 
شدن برنامه هاي تحويل سال در بهشت زهرا و گلزار 

شهدا خبر داد.
مديرعامل بهش��ت زه��را همچني��ن از همكاري و 
همراهي مردم و توجه آنها به توصيه هاي اعام شده 
قدرداني كرد و گفت: كار به اتمام نرس��يده اس��ت و 
اميدواريم هموطنان در جمعه آخر سال و همچنين 
زمان س��ال تحويل نيز در بهش��ت زهرا حضور پيدا 

نكنند و بزودي شرايط فعلي به اتمام برسد.

   پرداخت كمك معيشتي به دستفروشان 
شيوع ويروس كرونا بسياري از كس��ب و كارها را از 
رون��ق انداخت و تعداد زيادي از ش��هروندان با ضرر 
و زيان مالي مواجه ش��دند اما تاثي��ر اين موضوع بر 
روي اقشار كم درآمد و ضعيف جامعه نمود بيشتري 
دارد.كس��اني كه تنها ممر درآمدشان دستفروشي 
است و اميدش��ان به روزهاي پايان سال بود حاال از 
دستفروشي و حضور در خيابان منع شده اند و معلوم 

نيست شب عيد را چگونه قرار است بگذرانند. 
زهرا نژادبهرام، عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران 
از پرداخت كمك معيشتي به دستفروشان پايتخت 
خب��ر داد و گفت: خوش��بختانه رايزني ه��ا با بنياد 
مستضعفان به نتيجه رس��يد و بنياد اعام آمادگي 
كرده اس��ت كه براي پرداخت كمك معيش��تي به 
دستفروشان همراهي مي كند. او در اين باره توضيح 
داد: تع��دادي از اين دستفروش��ان ثبت نام كردند و 

تعدادي با كمك شهرداران نواحي شناسايي شدند 
و قرار است، ليس��ت را در اختيار بنياد قرار دهيم تا 
بتوانيم از كمك معيش��تي آنها براي دستفروش��ان 
استفاده كنيم. ميزان كمك بستگي به تعداد نفراتي 
دارد كه به بنياد مستضعفان معرفي مي شوند. منتظر 
تكميل آمار دستفروشان هستيم و براساس آن سقف 

كمك معيشتي در نظر گرفته خواهد شد. 
عضو هيات رييسه شوراي ش��هر تهران درباره ديگر 
برنامه هاي ش��هرداري تهران براي كمك به اقش��ار 
آسيب پذير گفت: اين اقدام با كمك معاونت خدمات 
شهري در حال انجام است و از ظرفيت هاي موجود 
در شهر كمك مي گيريم، چرا كه شهرداري به تنهايي 
نمي تواند تمامي مسائل مرتبط با تهران را حل كند. 

   تمديد اعتبار طرح ترافيك تا ارديبهشت٩٩
در اين روزها بسياري از سازمان ها و ادارات كارهاي 
مربوط ب��ه ارباب رجوع را به ش��كل آناي��ن انجام 
مي دهند تا از حجم تردد ش��هروندان كاس��ته شود. 
در اين راس��تا مدير واحد س��اماندهي محدوده ها و 
طرح هاي ترافيكي شهرداري تهران از تمديد اعتبار 
طرح ترافيك س��هميه بگيران داراي تخفيف تا اول 

ارديبهشت 99 خبر داد.
عمار س��عيديانفر با اعام خبر تمدي��د مدت اعتبار 
س��هميه هاي طرح  ترافي��ك س��ال 9۸ اظهاركرد: 
زمان طرح ترافيك س��هميه بگي��ران خاص يعني 
ايثارگ��ران، جانب��ازان، معلولين، بيم��اران خاص، 
رانن��دگان آژانس ها، اتومبيل كراي��ه، خبرنگاران يا 
ب��ه عبارتي ديگر اف��رادي كه طبق مصوبه ش��وراي 
شهر تهران سهميه  طرح ترافيك با ضرايب كاهشي 
در س��ال ۱۳9۸ دريافت كرده اند تا اول ارديبهشت 
۱۳99 تمديد ش��ده اس��ت.او با اش��اره ب��ه توصيه 
مسووالن بهداشتي كش��ور به ماندن در خانه گفت: 

سهميه بگيراني كه مشمول اين تمديد زمان شده اند، 
از حضور و تجمع به منظور دريافت س��هميه س��ال 
۱۳99 در ارگان ها و نهادهاي ذيربط خودداري كنند 
چرا كه به صورت سيستمي زمان اعتبار طرح ترافيك 

براي آنها تمديد مي شود.
درخواست گواهي پايان كار آپارتماني غيرحضوري 
شددر تحولي ديگر، به منظور كاهش تردد شهروندان 
تهراني و جلوگيري از گسترش بيماري كرونا، امكان 
ثبت درخواس��ت جهت دريافت گواه��ي پايان كار 
آپارتماني، غيرحضوري و چاپ كليه فرم هاي عوارض 
شهرسازي اتوماتيك شد.به گزارش ايلنا، عبدالرضا 
گلپايگاني، معاون ش��هردار تهران با اعام اين خبر 
گفت: شهروندان تهراني از تاريخ ۲۵ اسفند ماه سال 
جاري مي توانند با استفاده از كارتابل شهروندي خود 
درخواس��ت دريافت گواهي پاي��ان كار آپارتماني را 

ثبت كنند.
معاون شهرسازي و معماري ش��هردار تهران افزود: 
ش��هروندان با مراجعه به سامانه تهران من به نشاني 
my.tehran.ir مي توانند از اين امكان اس��تفاده 
كنند و بنابراين نيازي به مراجعه به ش��هرداري هاي 
مناطق ۲۲گانه يا دفاتر خدمات الكترونيك، نيست.

گلپايگان��ي گف��ت: همچنين چاپ كلي��ه فرم هاي 
اعام عوارض )ان��واع پروانه و گواهي س��اختماني( 

اتوماتيك شد.
معاون ش��هردار تأكيد كرد: در اين راستا شهروندان 
تهراني از ۲۱ اس��فند ماه جاري مي توانند فرم هاي 
اع��ام عوارض را ب��ه صورت فاي��لpdf در كارتابل 
ش��هروندي س��امانه اينترنتي تهران من به نشاني 
my.tehran.ir مش��اهده كنن��د و بدين منظور 
الزم اس��ت به دفاتر خدمات الكترونيك شهر، بدهي 

نداشته باشند.
براساس گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي 
و معماري ش��هرداري تهران، او گفت: خدمات ذكر 
ش��ده به هم��ت اداره كل تدوين ضواب��ط، نظارت و 
صدور پروانه و همچنين س��ازمان فناوري اطاعات 
و ارتباطات شهرداري تهران با هدف كاهش مراجعه 
حض��وري متقاضيان و حفظ س��امت ش��هروندان 
محترم تهراني، پرس��نل شهرسازي و دفاتر خدمات 

الكترونيك ايجاد شده است.

   تغيير در ميادين ميوه و تره بار
خريد ميوه و آجيل ش��ب عيد يكي ديگر از كارهايي 
است كه بسياري در شرايط كنوني ترجيح مي دهند 
آن را انجام ندهند. ب��ا اين حال به دليل وجود تقاضا 
هن��وز ميادين ميوه و ت��ره بار ش��هرداري فعال اند. 
ش��هرداري تهران براي رعايت موازين بهداشتي در 
ميادين ميوه و تره بار ني��ز تمهيدات خاصي در نظر 
گرفته است و اقدام به جداسازي جايگاه صندوقداران 

از مشتريان در ميادين ميوه و تره بار كرده است.
سيد سعيد راد، مديرعامل سازمان مديريت ميادين 
شهرداري تهران از اتخاذ و اجراي تدابير و تمهيدات 
پيشگيرانه براي جلوگيري از انتشار ويروس و مقابله 
با بيماري كرونا خبر داد و گفت: براي مقابله با شيوع 
ويروس كرونا با تمام توان خود وارد عمل شده ايم. به 
اين منظور شيوه نامه اي را اباغ كرده ايم كه بر اساس 
دستورالعمل هاي وزارت بهداشت تهيه شده است و 
به موجب اين شيوه نامه و چك ليست پيوست آن كه 
هر روز مورد نظارت قرار مي گيرد، ميادين و بازارهاي 
ميوه و تره بار به صورت شبانه روزي كنترل مي شوند.

او با اشاره به اينكه آموزش رعايت نكات بهداشتي به 
كارگران غرفه ها را در دستور كار قرار داده ايم، اظهار 
كرد: هر آن چه در توان داري��م را به كار گرفته ايم تا 
در حوزه مسووليت خود، به قول شهردار تهران سايه 
نحس كرونا از روي شهر برداشته شود، هر چند اعتقاد 
داريم اين اقدام عاوه بر اهتمام و جديت مسووالن، 

نيازمند همراهي و همكاري شهروندان نيز است.
راد با بيان اينكه جداس��ازي جايگاه صندوقداران را 
مشتريان در ميادين ميوه و تره بار آغاز شده است تا 
تماس مسووالن صندوق ها با مشتريان را به حداقل 
ميزان ممكن كاهش دهيم، تصري��ح كرد: عاوه بر 
اين، سعي كرده ايم به منظور رعايت اصول و ضوابط 
بهداشتي، نسبت به تفكيك بخش هاي عرضه آجيل 
و خشكبار در ميادين اقدام كنيم تا شهروندان با اين 
محصوالت كه عمدتًا به صورت روباز عرضه مي شوند، 

تماس نداشته باشد.

   ممنوعيت زباله گردي
در اين روزها، بس��ياري هم هس��تند ك��ه به دليل 
ش��رايط كاري امكان مان��دن در خان��ه را ندارند اما 
ش��رايط ع��ده اي ديگر بدتر اس��ت؛ ك��ودكان زباله 
گرد كه همچنان سر در س��طل هاي زباله، به دنبال 
لقم��ه اي ن��ان مي گردند. البت��ه اخيرا ش��هرداري 
تهران زباله گ��ردي را ممنوع كرده اس��ت، اما علي 
اعطا س��خنگوي شوراي ش��هر تهران اراده جدي تر 
ش��هرداري براي برخورد با تفكي��ك زباله در برخي 
مكان ها را مطالبه كرده و مي گويد توان ش��هرداري 
 در نظارت محدود است و بايد شهروندان شهرداري 

را ياري كنند.
علي اعطا سخنگوي شوراي اس��امي شهر تهران در 
تازه ترين توئيت خود در اين باره نوشته است: زباله هاي 
ش��هر مي تواند به وي��روس كرونا آلوده باش��د. عقل 
حكم مي كند تفكيك زباله طبق مصوبه ستاد بحران 
شهرداري، متوقف ش��ود تا ضايعات آلوده، به چرخه 
بازيافت وارد نشود. اراده جدي تري از سوي شهرداري، 
در برخورد با تفكيك در خيابان و گود و گاراژ توس��ط 

برخي پيمانكاران متخلف، مورد انتظار شوراست.
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سوءاستفاده ايرالين هاي 
خارجي از شيوع كرونا در ايران

در حالي كه بر اثر ش��يوع كرونا، پرواز ايرالين هاي 
ايراني به اروپا محدود ش��ده، برخ��ي ايرالين هاي 
خارجي براي رفت و برگشت در مسيرهاي اروپايي 
۷0 تا ۸0 ميليون تومان از مسافران طلب مي كنند.به 
گزارش مهر، با توجه به اينكه تنها دو ايرالين داخلي 
مي توانند پروازهاي اروپايي داش��ته باشند، برخي 
ايرالين هاي خارجي با سوءاستفاده از موقعيت به 
وجود آمده از س��وي فرودگاه هاي اروپايي مبني بر 
ممانعت از ورود هواپيماهاي ايراني به اين كشورها، 
قيمت بليت را به چند برابر نرخ هاي سابق افزايش 
داده اند.تعدادي از فعاالن اقتص��ادي اعام كردند 
كه ب��راي امضاي قراردادهاي تج��اري مجبورند با 
هواپيمايي هاي غير ايراني ب��ه اروپا تردد كنند كه 
هزينه هر سفر به خصوص براي مديران شركت هاي 
بازرگاني كوچك و متوس��ط بعضًا به اندازه بخشي 
قابل توجهي از س��ود اين قراردادها رس��يده است.

به عنوان مثال، در حالي كه هزينه رفت و برگشت 
برخي پروازه��اي اروپايي ك��ه ايرالين هاي ايراني 
انجام مي دهند، بين ۵ تا ۷ ميليون تومان اس��ت، 
ايرالين ه��اي خارجي، پرواز از مب��دأ فرودگاه امام 
خميني )ره( به مقاصد آلمان، فرانسه و انگليس را 
بين ۷0 تا ۸0 ميليون تومان )رفت و برگشت( انجام 
مي دهند.در همين رابطه، رضا جعفرزاده سخنگوي 
س��ازمان هواپيمايي كش��وري اعام كرد: قيمت 
بليت هاي خارجي بر اس��اس قيمت عرضه و تقاضا 
است، نه قيمت گذاري سازمان هواپيمايي كشوري.

او افزود: شركت هاي هواپيمايي خارجي عضو ياتا 
و تابع قوانين و شرايط اين انجمن )انجمن جهاني 
شركت هاي هواپيمايي( هستند.جعفرزاده ادامه داد: 
هر چند كه قرار بود براي شركت هاي داخلي هم اين 
محدوديت ها اعمال نش��ود؛ اما به دستور وزير راه و 
شهرسازي، از سال گذشته حداقل و حداكثر قيمت 

براي بليت پروازهاي داخلي تعيين شد.

تنگناي مالي
با كاهش مسافران مترو

فرنوش نوبخت، مديرعامل شركت بهره برداري مترو 
تهران گفت: به دليل كاهش مسافر درآمدهاي مترو 
به شدت كاهش پيدا كرده و براي پرداخت هزينه 
پيمانكاران در مضيقه هس��تيم.به گ��زارش مهر، 
نوبخت در سومين نشست خبري مجازي شهرداري 
تهران با اشاره به اقدامات انجام شده درحوزه مقابله 
و پيشگيري با شيوع ويروس كرونا در مترو تهران 
گفت: از اول اس��فند ماه شركت بهره برداري مترو 
درگير موضوع مقابله و پيش��گيري كرونا ش��د و 
برنامه ريزي هاي نظام مندي براي ضدعفوني كردن 
قطارها و ايستگاه ها انجام شد.وي ادامه داد: پيش از 
حركت قطارها و پس از اتمام سرويس دهي قطارها 
و ايستگاه ها ضدعفوني مي شوند و ۱۲۷ ايستگاهي 
كه فعال هس��تند در طول روز نيز ضدعفوني شده 
و به طور كل��ي حداقل دو بار متروي تهران اقدام به 
ضدعفوني ايستگاه ها و قطارها مي كند.او با اشاره به 
مشكاتي كه در خصوص تامين اقام مورد نياز اين 
حوزه در مترو وجود دارد، گفت: در تامين ماسك و 
دستكش براي پرسنل و راهوران قطار و تا حدودي 
در خصوص تامين م��واد ضدعفوني كننده دچار 
مشكل هس��تيم كه در حال حاضر از سفيد كننده 
و الكل اس��تفاده مي كنيم. پيگير تامين اين مواد 
هستيم تا مشكلي براي پرسنل ايجاد نشود. اما در 
خصوص تامين مواد ضدعفوني مش��كلي نداريم.
او با اشاره به كاهش ش��ديد مسافران مترو گفت: 
شاهد كاهش درآمدهاي مترو هستيم تا آنجا كه با 
توجه به پايان سال براي تامين هزينه اقداماتي كه 
به صورت پيمانكاري انجام مي دهيم و پيش از اين 
هزينه هايش را خودم��ان تامين مي كرديم، دچار 
مضيقه و مشكل شده ايم اما تمام تاش خود را براي 

حل مشكات انجام مي دهيم.

توقف گردشگري دريايي
در نوروز ۹۹

محمد راستاد، مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي 
با بيان اينكه طبق استعام صورت گرفته شده كه 
به زودي اباغ مي شود، گردشگري دريايي با هدف 
جلوگيري از شيوع ويروس كرونا متوقف مي شود، 
گفت: از اين پس مسافرت هاي دريايي به افراد بومي 
منطقه محدود مي شود و به رغم محدود شدن سفرها 
و گردشگري دريايي، كماكان بايد پايش ها و نظارت 
بر رعايت الزامات ايمني، با دقت، صورت پذيرد.به 
گزارش ايسنا، راستاد با اشاره به شرايط خاص ناشي 
از مقابله با ويروس كرونا و تأكيد بر اجراي رويه ها و 
پروتكل هاي اباغي، گفت: تأمين وسايل حفاظتي 
در برابر ويروس كوويد ۱9، براي كارهاي عملياتي در 
بنادر اعم از فعاليت هاي دريايي و بندري و همچنين 
براي يگان حفاظت، با دقت و اهتمام بيشتر، توسط 
مديران بنادر دنبال شود.او تأكيد كرد: با اجراي طرح 
دوركاري ناشي از تدابير مقابله با اپيدمي كرونا، نبايد 
هيچ خدشه اي در روند و فرآيند عمليات بندري و 
دريايي وارد شود.معاون وزير راه و شهرسازي افزود: 
در ايام تعطيات نوروز، كشتي هاي حامل كاالهاي 
اساسي به ويژه به بنادر شهيد رجايي، امام خميني 
)ره( و چابهار وارد خواهند ش��د؛ بنابراين ضرورت 
دارد ك��ه تخليه و بارگيري و اراي��ه خدمات به اين 
كشتي ها و ساير كشتي هاي تجاري، با حداكثر نرم 
عملياتي انجام پذيرد.راستاد با تأكيد بر اينكه در ايام 
تعطيات سال جديد، شيفت كاري عوامل عملياتي 
بايد مطابق معمول برنامه ريزي ش��ود، اظهار كرد: 
عملكرد دقيق و بدون وقفه اپراتورها، توسط مديران 
بنادر رصد ش��ود.او با بيان اينكه مطابق آيين نامه 
سازمان بنادر و دريانوردي، فقط يك نصف روز در اول 
فروردين عمليات تخليه و بارگيري تعطيل مي شود، 
يادآورشد: روندها بايد به گونه اي مديريت شود كه 
حداقل توقف ناشي از تعويض شيفت را به خصوص 

براي كاالهاي استراتژيك داشته باشيم.
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»تعادل«درگفتوگوباصنوفمختلفبررسيميكند

سايهسنگينكرونابركسبوكارها
تعادل| مرضيه احقاقي |

هر ساله در آستانه پايان س�ال، شاهد رونق در 
بازارها بوديم، اما اس�فند ماه س�ال جاري ورق 
كسب وكارها برگشت؛ چراكه با شيوع ويروس 
كرون�ا در ايران، فرصت رونق بازار ش�ب عيد از 
دست رفت. در چنين شرايطي فعاليت بسياري 
از كس�ب وكارها و صنوف مختلف، تحت تاثير 
قرار گرفت. اي�ن صنوف به دنب�ال آن بودند تا 
ضررهاي ناش�ي از ركود و نوس�انات نرخ ارز را 
در ماه هاي پاياني س�ال، جبران كنند اما اكنون 
با بحران جديدي روبرو شده اند. »تعادل« براي 
بررسي ش�رايط بازار به س�راغ اصناف مختلف 
رفته و وضعيت آنها را جويا ش�ده است. برآيند 
صحبت ه�اي صاحبان كس�ب وكارها حكايت 
از اين دارد كه در ش�رايط كنوني اغلب صنوف، 
لطمات قابل توجهي را متحمل شده اند. فروش 
در بس�ياري صنايع همچ�ون پوش�اك، لوازم 
خانگي، اغذيه فروشي ها، گل فروشي ها و... بسيار 
محدود ش�ده و حتي به صفر رس�يده است. در 
چنين موقعيتي صاحبان كسب وكارها خواستار 
آن هس�تند كه دولت اقدامات متعددي را براي 
رس�يدگي به وضعيت آنها در دس�تور كار قرار 
دهد. توجه به اين نكته ضروري به نظر مي رسد 
كه حمايت از صنوف به منزله حفظ موقعيت هاي 
شغلي است و همين موضوع بر اهميت آن، بيش 
از پيش مي افزايد. ازجمله مهم ترين خواسته هاي 
اين فعاالن بايد به »بخشودگي ماليات و عوارض 
ش�هرداري، ارايه تسهيالت بانكي، كاهش حق 

بيمه و...« اشاره كرد.

   بازي مرگبار كرونا با كسب وكارها
با شيوع چشم گير ويروس كرونا در ايران و خانه نشين 
شدن مردم، اصناف و كسب وكارهاي مختلف با ركود و 
در پي آن چالش هاي متعددي مواجه شدند. تا جايي كه 
فعاليت بسياري از آنها به تعطيلي كشيده شده است. اين 
چالش در حالي ايجاد شده كه روزهاي پاياني سال، اوج 
فعاليت اغلب كسب وكارها است. يعني فرصت طاليي 
آنها از دست رفته و حتي اميد چنداني به جبران آن پس 
از بهبود شرايط را ندارند. اين اصناف كه تا چند ماه قبل با 
چالش هاي ديگري چون نوسانات نرخ ارز روبه رو بودند 
و اكنون اين ويروس، وضعيت آنها را بيش از گذش��ته 
نابسامان كرده است، بدون ترديد در چنين شرايطي 
كس��ب اطالعات دقيق و آمار ش��فاف از ميزان و نوع 

خسارت وارد آمده به كسب وكارهاي مختلف ضروري 
است. تهيه چنين اطالعاتي، مقدمه اجراي فعاليت هاي 
حمايتي خواهد بود. »تعادل« با هدف بررسي شرايط 
كس��ب وكارهاي مختلف در چنين شرايطي به سراغ 

اصناف مختلف رفته و وضعيت آنها را جويا شده است.

   افت توليد و فروش پوشاك
هر س��اله در آستانه پايان س��ال، بازار فروش بسياري 
محصوالت همچون پوش��اك رونق ويژه اي داشت. اما 
در حال حاضر فعاليت فروش��ندگان پوش��اك تقريبا 
نيمه تعطيل است. مردم از خريد غير ضروري اجتناب 
مي كنند و همين موضوع ف��روش محصوالتي چون 
پوش��اك را به نزديك صفر رسانده اس��ت. در چنين 
ش��رايطي، صاحبان اين صنايع با ض��رر قابل توجهي 
روبرو شده اند. در همين حال بايد تاكيد كرد بسياري 
از فروش��ندگان تصور مي كردند ركودي كه در طول 
سال 98، متحمل شده اند را پايان سال جبران خواهند 
كرد؛ اما در حال حاض��ر حتي توان تامين هزينه هاي 

خود را ندارند. 
بهرام شهرياري نايب رييس اتحاديه توليد و صادرات 
نساجي و پوشاك درباره ضرر فعاالن صنعت پوشاك 
در اثر ش��يوع ويروس كرونا به »تعادل« گفت: پس از 
شيوع ويروس كرونا در ايران، فروش در صنف پوشاك 
تقريبا به صفر رسيده است. بنابراين توليدكنندگان، 
فروشندگان و تمامي كسب وكارهايي كه در اين حوزه 
فعاليت مي كنند؛ ضرر قابل توجهي را متحمل شده اند. 
شهرياري افزود: 40 درصد فروش كل سال فروشندگان 
پوشاك، در شب عيد انجام مي شود؛ بنابراين واضح است 
كه فعاالن اين صنف، در چه شرايط دشواري هستند. 
اين چالش حتي در كسب وكارهاي كوچك مي تواند 

زمينه بيكاري كارگران را فراهم كند. 
نايب رييس اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك 
گفت: بسياري از محصوالت توليد شده در صنف پوشاك 
بعد از كرونا به دليل تغيير فصل، امكان استفاده ندارد. 
به عالوه آنكه مشخص نيست چه زماني رونق مجددا به 

اين بازار بازگردد.
اين توليدكننده پوشاك تقويت فروش اينترنتي را يكي 
از اقدامات براي جبران ضرر برخي كسب وكارها عنوان 
كرد و افزود: تقويت فروش اينترنتي مي تواند بخشي از 
لطمات وارد آمده به برخي صنوف را به حداقل برساند. 
هرچند تحقق اين هدف نياز به بسترسازي مناسب از 
سوي دولت و فرهنگ سازي دارد. شهرياري در ادامه با 
اشاره به خدمات توليدكنندگان صنعت پوشاك كشور 

در راس��تاي توليد محصوالت بهداشتي پيشگيري از 
كرونا، گفت: بسياري از توليدكنندگان پوشاك در حال 
حاضر، خطوط توليد خ��ود را تغيير داده اند و به توليد 
ماس��ك و گان روي آورده اند تا نياز كشور را در چنين 
شرايط بحراني، برطرف كنند. اين اقدامات با همكاري 
وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام مي شود و توليدات 
در اختيار وزارت بهداشت و درمان قرار مي گيرد. بنابراين 
از مسووالن انتظار مي رود پس از كرونا اقدامات صنوف 
مختلف را از ياد نبرند و حمايت هاي الزم را از آنها انجام 
دهند. ازجمله مهم ترين اقدامات مورد نظر صاحبان 
كس��ب وكارها، معافيت از كل ماليات سال 98 است. 
چراكه اين فع��االن اقتصادي نه تنها در طول س��ال، 
سودي نكرده اند بلكه با توجه به شرايط، متحمل ضرر 

هم خواهند شد. 

   بازار سوت و كور
در شرايطي كه شيوع ويروس كرونا در ايران به بحراني 
براي كش��ور بدل شده اس��ت، خريد لوازم خانگي از 
ليست اولويت هاي مردم خارج شده است. در همين 
حال رييس اتحاديه فروش��ندگان لوازم خانگي نيز 
درخصوص تاثير كرونا بر عملكرد واحدهاي اين صنف 
گف��ت: فروش واحدهاي صنفي ل��وازم خانگي بر اثر 

شيوع ويروس كرونا به حداقل رسيده است. 
مرتض��ي ميري افزود: ب��ازار لوازم خانگ��ي از قبل با 
ركود مواجه ش��ده بود و منتظر فرصت پايان س��ال 
براي جبران اين ش��رايط بود. اما اكن��ون فروش در 
واحدهاي صنفي لوازم خانگي به ش��دت افت كرده 
و اغلب فروشندگان مشتري ندارند. رييس اتحاديه 
فروش��ندگان لوازم خانگي در ادامه تاكيد كرد: يكي 
از دغدغه هاي اصلي كس��به، ماليات است؛ بنابراين 
از دولت و وزارت امور اقتصاد و دارايي انتظار مي رود 
تمهيداتي را براي كس��ر ماليات در سال 98، در نظر 
بگيرد. او افزود: هزينه واحدهاي صنفي بسيار باالست 
و برخي مجبور به پرداخت اجاره بها هستند و همين 

موضوع بر مشكالت آنها به شدت مي افزايد. 
ع��الوه بر كس��ب وكارهايي كه به آنها اش��اره ش��د، 
صنوف متعدد ديگري نيز در اين بحران، خس��ارت 
ديده اند. ازجمله اين اصناف بايد به آجيل و خشكبار، 
باشگاه داران، استارت آپ هاي خدماتي، دستفروشان، 
اغذيه فروشي ها، گل فروشي ها، تاالرها، طالفروش ها 
و بس��ياري از اصناف ديگر اش��اره كرد. به عالوه آنكه 

بسياري از صنوف كه در ارتباط با مواد خوراكي و فاسد 
شدني هستند، حتي امكان نگهداري توليدات خود و 
عرضه مجدد پس از رفع اين بحران را ندارند. درنتيجه 
بايد اذعان كرد كه آسيب جدي به فضاي كسب وكارها 
وارد شده و بسياري از آنها رو به ورشكستگي رفته اند. 
همچني��ن بايد خاطرنش��ان س��اخت اي��ن ضررها 
محدود به صنوف ياد ش��ده نمي ش��ود. بس��ياري از 
كس��ب وكارهايي كه انتظار نداريم نيز از چالش هاي 

اقتصادي كه در انتظار كشور است لطمه مي خورند.
ب��ه عنوان نمون��ه، ش��هاب احمدي عض��و اتحاديه 
فروش��ندگان الس��تيك و روغن در گفت وگو با ايلنا 
در خصوص تاثير وي��روس كرونا بر روي فعاليت اين 
صنف اينطور گفت: فروش الستيك و روغن نسبت به 
سال گذشته بيش از ۵0 درصد كاهش داشته است. 
اغلب مشتريان خريد الستيك را به شب عيد موكول 
مي كنند اكنون ديگر اولويت مردم تغيير پيدا كرده و 
كسي به فكر تهيه الستيك نيست زيرا سفري وجود 
ندارد و حتي ديد و بازديدها هم محدود ش��ده است. 
او ادامه داد: فروش الس��تيك و روغن نسبت به سال 
گذش��ته بيش از ۵0 درصد كاهش داش��ته و حتي 

فروش دولتي هم متوقف شده است.
 احم��دي در خص��وص حماي��ت دول��ت از اصناف 
آس��يب ديده از ويروس كرونا گف��ت: معافيت هاي 
مالياتي از جمله معافيت مشاغل، تعويق و استمهال 
وام هاي مضاربه اي كه براي خريد كاال گرفته ش��ده 
مي تواند به اصناف مختلف كمك كند. در همين حال 
حميدرضا رستگار رييس اتحاديه صنف آهن و فوالد 
نيز با اشاره به اينكه در دو هفته اخير بازار آهن تعطيل 
شده و خريد و فروشي انجام نمي شود، افزود: در طول 
اين مدت قيمت آهن 1000 تا 1200 تومان كاهش 
داشته اس��ت. او افزود: هيچ خريداري در بازار نيست 
اما فروشندگان براي محاسبه صورت هاي مالي خود 

مجبور به باز كردن مغازه ها هستند. 
رييس اتحاديه صنف آهن و فوالد، تصريح كرد: از دو 
ماه گذشته بازار آهن به دليل نوسان قيمت ها كساد 
بود و اكنون با شيوع كرونا و تعطيلي بازار، عمال ۵ ماه 
سال را از دست داده ايم. در چنين شرايطي از دولت 
انتظار مي رود ۵ ماه تنفس مالياتي به اصناف بدهد تا 
آنها بتوانند در اين مدت امكان فعاليت داشته باشند؛ 
در غير اين صورت در سال آينده تعداد بيكاران افزايش 

خواهد يافت.

   ضرورت جبران خسارت ها
قاسم نوده فراهاني رييس اتاق اصناف تهران در گفت وگو با 
»تعادل« و درخصوص تاثير شيوع كرونا بر كسب وكارهاي 
مختلف گفت: اصناف همواره حفظ سالمت و جان مردم 
را در اولويت قرار داده اند. در همين راس��تا پس از شيوع 
ويروس كرونا در ايران، بسياري از اصناف فعاليت خود را 
محدود كردند. در همين حال فعاليت بسياري ديگر از 
كس��ب وكارها با كاهش تقاضا از سوي مردم روبرو شده 
است. همين موضوع نيز مشكالت متعددي را براي آنها 
فراهم كرده اس��ت.  نوده فراهاني افزود: كسب وكارهاي 
مختلفي چون تاالرهاي پذيرايي، رستوران ها، پوشاك و... 
پس از شروع اين بحران، به ورطه تعطيلي كشيده شده اند. 
در چنين شرايطي، موقعيت هاي شغلي متعددي تهديد 
مي شود. بنابراين از سياست گذاران كشور انتظار مي رود 
با اجراي اقدامات حمايتي مختلف، مانع از ورشكستگي 
صاحبان اين كسب وكارها شوند. رييس اتاق اصناف تهران 
افزود: اگر اقدامات حمايتي به درستي و با سرعت اجرايي 

نشود، موج اين خسارت ها، شدت خواهد يافت.  
ابراهيم درس��تي نايب رييس اتاق اصناف تهران نيز در 
گفت وگو با »تعادل« گفت: پس از شيوع ويروس كرونا 
بازار با ركود قابل توجهي همراه ش��ده است. در چنين 
شرايطي، بسياري از اصناف، ضرر قابل توجهي را متحمل 
ش��ده اند. هر س��اله در ايام نزديك به عيد، بيش از 300 
نمايشگاه بهاره در سراسر كش��ور به همت اتاق اصناف 
برگزار مي شد. اما با بروز اين بحران، شاهد تعطيلي تمام 
اين نمايشگاه ها بوديم.  درنتيجه تعداد بسيار قابل توجهي 
از كسب وكارها  لطمات جدي ديدند.  نايب رييس اتاق 
اصناف تهران افزود: فروش اسفند ماه حجم قابل توجهي 
از فروش يك س��ال صنوف مختلف را ش��امل مي شود. 
درواقع بسياري از صاحبان كسب وكارها، حجم عمده اي 
از فروش كل يك سال خود را از دست داده اند و هر لحظه 
بر شدت اين بحران افزوده مي شود. در چنين شرايطي 
از نهادهاي مس��وول انتظار مي رود با اج��راي اقدامات 
مختلف، از صنوف حمايت كنند. معافيت هاي مالياتي، 
تخفيف در پرداخت عوارض شهرداري و بيمه هاي تامين 
اجتماعي، حداقل اقداماتي اس��ت كه بايد اجرايي شود. 
ابراهيم درس��تي با تاكيد بر ميزان ضرر كسب وكارهاي 
مختلف افزود: بخش��ودگي يك يا دو ماه مالياتي، چاره 
كار نيس��ت و بايستي با شناخت صحيح از ضرري كه به 
صاحبان كسب وكارها وارد آمده است، اقدامات درخوري 

را ترتيب داد. 

رصدقيمتكاالهاياساسيازطريقسامانه124
مديركل نظارت ب��ر محصوالت كش��اورزي و غذايي 
س��ازمان حمايت، گفت: رعاي��ت قيمت هاي مصوب 
كارگروه تنظيم بازار امري ضروري است، مردم قيمت 
كاالهاي اساسي را از طريق سامانه 124 رصد كنند. به 
گزارش خبرگزاري فارس عليرضا رستمي، با بيان اينكه 
نان، برنج وارداتي، تخم مرغ، انواع لبنيات )12 قلم( شكر، 
روغن نباتي، گوش��ت مرغ و ... از جمله اقالم پرمصرف 
و مش��مول قيمت گذاري تثبيتي است، اظهار داشت: 
سازمان حمايت نرخ كاالهاي مشمول قيمت گذاري را 
روي سامانه اطالع رساني قيمت كاال و خدمات قرار داده 
است و كليه بنگاه هاي اقتصادي اعم از صنفي، توليدي، 
توزيعي، خدمات��ي و... موظف ب��ه رعايت قيمت هاي 

مصوب هستند.
بر اس��اس قيمت هاي مندرج در سامانه 124 , نرخ هر 
كيلوگرم گوش��ت مرغ 129 هزار ري��ال، تخم مرغ 89 
هزار ريال، برنج هندي 1121 مع��ادل 80 هزار ريال، 
برنج پاكستاني )باسماتي( 89 هزار ريال و شكر فله 47 
هزار ريال مي باشد و براي تمام واحدهاي عرضه كننده 
الزم االجرا است. بر اين اساس، شير كم چرب 1.۵ درصد 
هر بطر يك ليتري 4900 تومان، شير نيم چرب 2 درصد 
هر بطر يك ليتري ۵ هزار تومان، شير پرچرب 3 درصد 
هر بطر يك ليتري ۵ هزار و 300 تومان، شير كامل 3,2 
درصد چربي هر بطر يك ليتري ۵ هزار و 400 تومان، 
ش��ير نايلوني 1.۵ درصد كم چرب 3200 تومان، شير 
استريل يك ليتري تترا پك ۵,1 درصد چربي هر بطر 7 
هزار تومان و شير استريل يك ليتري تترا پك 3 درصد 
چربي 7400 تومان و ماس��ت 900 گرمي كم چربي 
1,۵ درصد ۵3 هزار ريال ماس��ت 900 گرمي پرچرب 
3 درصد ۵8 هزار ريال و ماست دبه اي 2.۵ كيلوگرمي 

كم چرب )1,۵ درصد( 14 هزار تومان و ماس��ت دبه اي 
2,۵ كيلوگرمي پرچرب )3 درص��د( 1۵ هزار تومان و 
پنير 400 گرمي يواف، 8۵00 تومان به فروش مي رسد. 
رستمي تأكيد كرد: همه واحدهاي صنفي عرضه كننده 
لبنيات موظفند محصوالت خود را با نرخ هاي درج شده 
عرضه نمايند. مديركل نظارت بر محصوالت كشاورزي 
و غذايي سازمان حمايت با اشاره به قيمت هايي كه در 
سامانه 124 براي روغن اعالم شده است، خاطرنشان 
كرد: بر اين اس��اس روغن مايع سرخ كردني معمولي 
810 گرم��ي 61۵00 ريال، روغن ماي��ع آفتابگردان 
معمولي 810 گرمي 73۵00 ريال، روغن نيمه جامد 
4,۵ كيلويي معمولي 318000 ريال و روغن نيمه جامد 
حلب 16 كيلويي با قيمت 1120000 ريال بارگذاري 
شده اس��ت.  همچنين انواع نان طبق مصوبه كارگروه 
تنظيم بازار استان تهران به شرح بربري ساده يارانه اي با 
وزن چانه ۵10 گرم، 1000 تومان، بربري ساده آزادپز 
با وزن چانه ۵80 گرم 1۵00 تومان، س��نگك س��اده 
يارانه اي با وزن چانه ۵60 گرم، 1200 تومان، سنگك 
ساده آزادپز با وزن چانه 6۵0 گرم، 1800 تومان، تافتون 
ساده يارانه اي با وزن چانه 230 گرم ۵۵0 تومان، تافتون 
س��اده آزادپز با وزن چانه 280 گرم 8۵0 تومان، لواش 
ساده يارانه اي با وزن چانه 140 گرم، 300 تومان لواش 
ساده آزادپز با وزن چانه 170 گرم با قيمت 4۵0 تومان، 
در اين س��امانه ثبت گرديده اس��ت. به گفته رستمي، 
كاالهايي از جمله ماكاروني، كمپوت و كنسرو، آبميوه 
و آب معدني، نوش��ابه، فرآورده هاي گوشتي مشمول 
قيمت تثبيتي نبوده و توليدكنندگان رأس��ًا بر اساس 
ضوابط قيمت گذاري مصوب هي��ات تعيين و تثبيت 
قيمت ها و رعايت ضوابط سود و ضرايب عمده فروشي 

و خرده فروشي مصوب كميسيون هيات عالي نظارت 
نسبت به قيمت گذاري كاالها اقدام مي نمايند و چنانچه 
شكايتي در اين زمينه واصل گردد واحدهاي توليدي 

مي بايست پاسخگوي قيمت هاي تعيين شده باشند.
مديركل نظارت ب��ر محصوالت كش��اورزي و غذايي 
سازمان حمايت متذكر شد: اصناف با رعايت حال مردم 
در ش��رايط موجود، در صورت اعمال س��ود مصوب و 
قانوني خود مي توانند به ثبات بازار كمك شايان توجه اي 
نمايند. او به منظور ايجاد ثبات در بازار كاال و خدمات ابراز 
اميدواري كرد: با بسيج امكانات و تشكيل اكيپ هاي ويژه 
و همراهي سازمان ها و دستگاه هاي مرتبط، اخاللگران 
عرصه اقتصاد شناسايي و با آنها برخورد جدي و قانوني 
الزم انجام مي شود.  به گفته رستمي، به منظور كنترل و 
جلوگيري از هر گونه آشفتگي در قيمت و توزيع كاال در 
بازار، كليه واحدهاي خرده فروشي مكلف به اطالع رساني 
قيم��ت اين گ��روه از كاالها ب��ه وس��يله درج يا نصب 
برچسب قيمت بر روي كاال، در محل عرضه و مستند به 
فاكتورهاي خريد و رعايت انصاف و ارايه فاكتور رسمي 
در صورت تقاضاي مصرف كننده هستند و در صورت 
هرگونه تغيير در تاريخ يا قيمت يا نصب برچسب قيمت 
ي��ا هر نوع اقدام ديگري كه منجر ب��ه افزايش نرخ كاال 
شود تخلف محسوب شده و قابل پيگرد قانوني خواهد 
بود. مديركل نظارت بر محصوالت كشاورزي و غذايي 
سازمان حمايت يادآور شد: س��امانه 124 كه با هدف 
حمايت از مصرف كنن��دگان و كنترل قيمت ها و ثبت 
شكواييه ها فعاليت خود را آغاز كرده است، رصد قيمتي 
100 قلم كاال و خدمات اولويت دار را در دستور كار قرار 
دارد و قيمت اين اقالم در اين سامانه و اپليكيشن هاي 

مربوطه قابل دسترس براي عموم است.
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 بسته شدن مرزهاي عراق
 يك هفته ديگر تمديد مي شود

ايلنا| با ش��يوع بيماري كرونا در ايران بسياري از 
كش��ورهاي منطقه اقدام به بستن مرزها يا كنترل 
ش��ديد تردد كاميون ه��اي ايراني كردن��د. در اين 
ميان كش��ور عراق به عنوان اولين مقصد كاالهاي 
صادراتي ايران از نخستين كشورهايي بود كه نسبت 
به اين موضوع واكنش نشان داد. به طوري كه هيات 
گذرگاه هاي مرزي عراق روز يكش��نبه 18 اسفند 
اعالم كرد پنج مرز زميني شلمچه، زرباطيه، منذريه، 
شيب و مندلي ميان ايران و عراق به مدت يك هفته 
بسته و تبادالت تجاري از اين مرزها انجام نمي شود. 
سيد مصطفي موسوي در گفت وگو با ايلنا در مورد 
بازگش��ايي مرزهاي عراق اظهار داشت: قرار بود كه 
اين تصميم هي��ات گذرگاه هاي مرزي عراق پس از 
يك هفته دوباره مورد ارزيابي و در مورد بازگشايي 
مرزهاي تجاري ايران و عراق تصميم گيري شود. البته 
اين مدتي براي بازگشت عراقي هاي به كشورشان 
هم بود. نايب رييس كميسيون صادرات غيرنفتي 
اتاق ايران ادامه داد: حاال براساس صحبت هاي آقاي 
مسجدي، سفير ايران در عراق، قصد كشور عراق از 
همان ابتدا بستن مرزها به مدت دو هفته بود. بنابراين 
بازگشايي مرزها از روز شنبه يا يكشنبه درست نبوده و 

اين تصميم يك هفته ديگر تمديد شده است.

 ظرفيت توليد   ماسك
 ۱۰ برابر شد

شاتا| مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي 
اس��تان تهران با بيان اينكه ظرفيت توليد مواد 
ضدعفوني كننده و ماس��ك به 10 برابر افزايش 
يافته اس��ت، گفت: ب��ا ورود نهاد ه��اي نظارتي 
و امنيتي محتك��ران و سوءاس��تفاده كنندگان 
منزوي شدند. صابر پرنيان   بيان كرد: از ظرفيت 
بسيج وزارتخانه ها براي مبارزه با كرونا استفاده 
شود. مديرعامل ش��ركت شهرك هاي صنعتي 
اس��تان تهران با بيان اينكه ظرفيت توليد مواد 
ضدعفوني كننده و ماسك به 10 برابر افزايش يافته 
است، گفت: سياست هاي اقتصاد مقاومتي چند 
ساله گذشته و تدابير مقام معظم رهبري كشور را 

نجات داده است. 
پرني��ان با اعالم اينكه هيچ كمبودي در كش��ور 
وجود ندارد، افزود: چند سال آينده شاهد جهش 
اقتصادي در كشور خواهيم بود. او با تأكيد بر اينكه 
تحريم به طور قطعي شكست خورده است، گفت: 
فضاي كس��ب و كار بايد در يك حركت جهادي 
تسهيل شود و موانع توليد از بين برود. او  با بيان 
اينكه توليد كنندگان در كنار مردم هستند، اضافه 
كرد: بايد قوي ش��ويم و نهضت ساخت داخل با 

قدرت بايد ادامه پيدا كند.

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در نظر دارد تامين نيروي انساني جهت خدمات نگهباني به مركزيت بوشهر و خارك را از طريق برگزاري 
مناقصه عمومي يك  مرحله اي )پس از انجام ارزيابي كيفي مناقصه گران( به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

1- نحوه دريافت اس�ناد ارزيابي كيفي: اسناد ارزيابي كيفي در سايت   WWW.PIHO.IR)سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت( جهت تهيه، تكميل و 
ارسال اسناد درج مي گردد.

2- مهلت و محل تحويل اسناد تكميل شده ارزيابي كيفي: مناقصه گران حداكثر تا 1۵ روز پس از درج آگهي نوبت دوم، اسناد ارزيابي را تكميل و به همراه 
مستندات مورد نياز و نامه درخواست شركت در مناقصه به آدرس: تهران- ميدان وليعصر)عج(- خيابان كريم خان زند- خيابان به آفرين- پالك 27- سازمان بهداشت و 
درمان صنعت نفت- طبقه 3- امور پيمان ها تحويل و در صورت نياز به هر گونه اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاي 888921۵3 يا 83307273 تماس حاصل نمايند.

3- ساير شرايط مناقصه:
نوع و ميزان ضمانت نامه فرآيند ارجاع كار متعاقبا از طريق دعوت نامه كتبي به مناقصه گران واجد شرايط اعالم خواهد شد.

 آگهي عمومي ارزيابي كيفي
)تجديد مناقصه( 98/5۱ شركت ملي نفت ايران

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

نوبت اول
شماره مجوز: 1398-7920

روابط عمومي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
www.shana.ir

شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي كاالي مشروحه ذيل را از طريق شركت هاي تامين كننده داخلي خريداري نمايد: 
1- شرح مختصر كاالي مورد نياز

جهت استفاده در كمپرسورهاي گازي توماسن 
PAG پايه VG-220 روغن

وزن مخصوص در F 0 60/60  معادل 1/0603 
96/ 53     C.ST 0 60 معادل C و درC.ST203/ 78    = 40oC گراندوي در

اطالعات تكميلي متعاقبا به همراه فرم مناقصه ارسال مي گردد. 
2- محل تحويل كاال: شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري- اداره تداركات و امور كاال 

3- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي به مبلغ -/000ر226ر409 ريال 
4- شرايط متقاضي: توانايي ارائه تضمين شركت در مناقصه و تضمين انجام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جاري شركت ملي نفت ايران، داشتن شخصيت حقيقي/ حقوقي، شماره اقتصادي، توانايي مالي، ارائه سوابق كاري و همچنين مدارك 

و گواهينامه هاي مرتبط و متناسب با موضوع مناقصه. 
متقاضيان مي توانند پس از انتشار آگهي نوبت دوم با مراجعه حضوري و يا پايگاه اطالع رساني زير نسبت به تهيه و تكميل اطالعات مورد نياز اقدام نموده و تقاضاي كتبي خود را به همراه مدارك درخواستي حداكثر ظرف مدت 14 روز پس از 

انتشار آگهي نوبت دوم جهت ارزيابي كيفي و بررسي صالحيت تامين كنندگان در ارتباط با موضوع مناقصه به آدرس مناقصه گزار تسليم نمايند. 
شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري پس از بررسي اسناد و مدارك واصله و ارزيابي كيفي مناقصه گران طبق قانون برگزاري مناقصات از شركت هاي واجد شرايط جهت شركت در مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد. ضمنا ارائه مدارك و 

سوابق  هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد و اين شركت در رد يا قبول پيشنهادات در چارچوب قانون برگزاري مناقصات مختار است. 
)فقط مدارك ارزيابي ارسالي كه در دفترخانه رسمي كپي برابر اصل شده باشد مورد استناد خواهد بود.( 

آدرس پايگاه اطالع رساني: http://agogpc.nisoc.ir بخش مناقصه ها، 
نشاني محل اعالم آمادگي و دريافت اسناد: استان خوزستان- شهرستان اميديه- بلوار نفت- شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري/ اداره تداركات و امور كاال 

فكس: 06152622683 
تلفكس: 06152620897

تاييديه فكس: 3504 داخلي 06152622273

فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي 
تامين كاال ۱۱5/ت ك آج/ 98 شركت ملي نفت ايران 

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب 
شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري )سهامي خاص(

نوبت اول
شماره مجوز: 7909- 1398

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري
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پوليتيكو: صنايع اياالت متحده نيازمند حمايت ويژه دولت هستند

امريكا با خروج از افغانستان به دنبال تمركز بر چين است

امريكا در وضعيت اضطراري ملي

واشنگتنخودرابراينبردنهاييآمادهميكند

گروه جهان|
 دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، در رابطه با شيوع 
سريع ويروس كرونا وضعيت اضطراري ملي اعالم كرد، 
امري كه امكان اس��تفاده از منابع فدرال براي مبارزه با 
كرونا را فراهم مي آورد. نش��ريه پوليتكو نيز با اش��اره به 
روزهاي دشواري كه دولت ترامپ در پيش دارد نوشته 
شيوع س��ريع كرونا در اياالت متحده اقتصاد اين كشور 
را نش��انه خواهد رفت و در اين ميان دولت و نمايندگان 
بايد به سرعت تصميم بگيرند كه كدام بخش ها نياز به 
حمايت هاي ويژه دارند و كدام بخش ها تنها با اختصاص 
بس��ته هاي حمايتي عمومي مي توانند به حيات خود 

ادامه دهند. 
در اين گزارش آمده: »با شيوع كرونا احتمال مي رود كه 
مصرف كنندگان هزينه هاي خود را كاهش دهند. همين 
حاال هم اغلب كنس��رت ها، رويدادهاي ورزشي و ديگر 
برنامه هاي تفريحي لغو ش��ده اند. كسب وكارها، سفرها 
و كنفرانس ه��اي خود را تعليق كرده اند. ش��ركت هاي 
هواپيماي��ي و حمل و نقل ريلي نيز حال و روز خوش��ي 
ندارند. پيش بيني ها مبني بر تعطيلي هاي سراسري در 
تمام اقتصاد امريكا دولت و نمايندگان را وادار مي كند كه 

براي نجات صنايع چاره اي بينديشند. «
بر اساس قانون بالياي  طبيعي  و كمك  هاي اضطراري، 
موسوم به اس��تافورد، دولت امريكا در چنين شرايطي 
مي تواند منابعي از صندوق ويژه اضطراري را بدون گرفتن 
تاييديه كنگره براي كمك به دولت هاي ايالتي برداشت 
كند. در سال ۲۰۰۰ نيز بيل كلينتون رييس جمهوري 
وقت امريكا براي مبارزه با ويروس »نيل غربي« وضعيت 
اضطراري ملي اعالم كرده بود. با اعالم وضعيت اضطراري 
از سوي ترامپ، دست دولت او براي تخصيص ۵۰ ميليارد 

دالر براي مبارزه با كرونا باز مي شود. 
به گ��زارش رويترز، رييس جمهور امري��كا ضمن اعالم 
وضعيت اضطراري از اختيارات وزارت بهداش��ت براي 
لغو برخي قوانين دس��ت و پا گير خبر داده تا كار امداد 
به بيماران سريع تر پيش رود. از جمله وزارت بهداشت 
مي تواند به پرش��كان اجازه  دهد كه از دور با بيماران در 
تماس باشند. ترامپ سپس وعده داده هفته آينده نيم 
ميليون كيت جديد تشخيص كرونا در دسترس خواهد 

ب��ود و در روزهاي پ��س از آن نيز ش��مار كيت ها باز هم 
افزايش خواهد يافت.

نانسي پلوسي رييس مجلس نمايندگان امريكا، نيز اعالم 
كرده نمايندگان دموكرات موفق ش��دند بر سر ياري به 
مردم براي مقابله با بيماري كرونا با دولت ترامپ به توافق 
برسند. طبق يك بسته حمايتي جديد خانواده ها، به ويژه 
نيازمندان و مستمندان از بيمه درماني و پشتيباني مالي 
برخوردار مي شوند. به گفته پلوسي، مهم ترين نكته اين 
طرح قانوني حق دسترسي به تست ويروس كرونا است. 
او گفته: »از تمام افرادي كه نياز داشته باشند، به صورت 
رايگان تست كرونا گرفته مي شود.« طبق طرح قانوني 
تازه، تمام كساني كه به علت ابتال به ويروس كرونا قادر 

به كار كردن نباشند، به مدت دو هفته همچنان حقوق 
جاري خود را دريافت مي كنند. قانون تازه حقوق بيكاري 
را به صورت بهتر و براي عده بيشتري تضمين مي كند و 
به افراد فاقد بيمه هاي درماني، تمام خدمات بهداشتي را 

در رابطه با ويروس كرونا عرضه مي كند.
طبق قانون، خورد و خ��وراك ۲۲ ميليون دانش آموزي 
كه در مدرس��ه به غذاي رايگان يا ارزان دسترس دارند، 
همچنان تأمين خواهد شد. در برخي از ايالت هاي امريكا 

مدارس به علت شيوع كرونا تعطيل شده اند.
بر اس��اس آخرين آمارها تاكنون بي��ش از ۱۸۰۰ نفر در 
امريكا به ويروس كرونا مبتال شده  و ۴۱ نفر نيز جان خود را 
از دست داده اند. دولت ترامپ در روزهاي گذشته به شدت 

براي اعالم وضعيت اضطراري تحت فشار بود. ترامپ هفته 
گذش��ته بودجه ۸.۳ ميليارد دالري براي مقابله با شيوع 
ويروس كرونا را امضا كرد. تا روز جمعه ش��مار مبتاليان 
قطعي ۲۶۵ نفر و شمار قربانيان ۱۴ نفر بود، اما در يك هفته 
گذشته اين ارقام اوج گرفته است. بورس هاي امريكا كه طي 
دو هفته گذش��ته به شدت با سقوط شاخص مواجه شده 
بودند، با اعالم وضعيت اضطراري مقداري جان گرفتند. 
ش��اخص بورس داوجونز، »اس  اند پي۵۰۰« و نزدك بعد 
از اعالم خبر وضعيت اضطراري بيش از ۴ درصد افزايش 
يافت. ترام��پ قبال اعالم كرده بود ب��راي كاهش تبعات 
اقتصادي كرونا و همچنين فشارهايي كه بر شركت ها وارد 

مي شود، اقدام خواهد كرد و تسهيالتي ارايه خواهد شد.

جي پي مورگان، غول خدم��ات مالي و بانكداري امريكا 
اخيرا پيش بيني كرده كه رشد اقتصاد كشور در سه ماهه 
اول س��ال جاري ميالدي منفي ۲ درصد و در سه ماهه 
دوم منف��ي ۳ درصد باش��د و بعد از آن مثبت ش��ود، به 
اين ش��رط كه دولت ۵۰۰ ميليارد دالر تسهيالت براي 
تحرك وضعيت اقتصادي شركت ها و بازارهاي داخلي 
تخصيص دهد. بس��ياري از غول ه��اي امريكايي مانند 
اپل، مايكروسافت و غيره نيز طي دو هفته گذشته با افت 

چشمگير ارزش سهام مواجه بودند.

پيشبينينقطهاوجكروناغيرممكناست
در اين ميان س��ازمان جهاني بهداش��ت اع��الم كرده 
پيش بيني زماني كه ش��يوع نوع جديد ويروس كرونا به 
نقطه اوج خود مي رسد غيرممكن است. تدروس آدهانوم 
دبيركل سازمان جهاني بهداش��ت، گفته كانون اصلي 
ش��يوع ويروس جديد كرونا از چين به قاره اروپا منتقل 
شده است.  ماريا وان كركووه، يكي ديگر از مقامات ارشد 
سازمان جهاني بهداشت نيز گفته: »پيش بيني اينكه چه 
زماني به اوج شيوع بيماري در سطح جهان خواهيم رسيد 
غيرممكن است. اميدواريم كه اين اتفاق هر چه زودتر روي 
دهد. اين امر به واكنش كش��ورها به اولين مورد ابتال در 

كشورشان بستگي خواهد داشت.« 
تعداد مبتاليان و جان باختگان كرونا در اروپا هم اكنون 
از مجموع مبتاليان و جان باختگان در ساير كشورهاي 
جهان به جز چين بيشتر شده است. آمار سازمان جهاني 
بهداشت نشان مي دهد كه بيش از ۱۳۵ هزار نفر تاكنون 
در سراسر جهان به نوع جديد ويروس كرونا مبتال شده اند. 
چين همچنان در مقايسه با ديگر كشورها بيشترين تعداد 
مبتاليان به اين ويروس در جهان را دارد. سازمان جهاني 
بهداشت پيش از اين اعالم كرده بود كه بيماري كوويد۱۹ 

به سطح »همه گيري« رسيده است. 
يورونيوز گزارش داده كه در اسپانيا تنها در يك روز بيش 
از ۱۵۰۰ تن به اين بيماري مبتال شده اند. در اين گزارش 
آمده: دولت اس��پانيا اعالم كرده در ۲۴ ساعت گذشته 
۱۵۰۰ مورد جديد ابتال به ويروس كرونا ثبت شده است. 
به اين ترتيب شمار مبتاليان به اين بيماري در اسپانيا به 

۵۷۰۰ نفر رسيده است.

گروه جهان|
توافق صلح دولت امريكا با طالبان، آغازي است براي خروج 
نيروهاي اياالت متحده از افغانستان كه به گفته مارك اسپر 
وزير دفاع امريكا، گامي مهمي است براي هدف بزرگ تر: 

آماده سازي براي جنگ احتمالي با چين در آينده.
آسوشيتدپرس نوشته، مارك اسپر توجه ويژه بر نظريه 
»رقابت قدرت هاي بزرگ« دارد كه بر اساس آن اياالت 
متحده بايد در جبهه هاي جنگ آينده در عرصه هاي 
تكنولوژي فضايي و نسل آينده تسليحات استراژيك 
مانند موشك هاي هايپرسونيك و تسليحات پيشرفته 
هسته اي، از كش��ورهاي چين و روسيه پيشي بگيرد. 
اس��پر همچنين چين را تهديد روز افزون عليه برتري 
اياالت متحده در جهان مي داند. مارك اسپر گفته كه 
براي تحت نظر گرفتن بيش��تر چين، بايد از ماموريت 
نيروهاي امريكايي در افغانستان، عراق و جاهاي ديگر 
كاست. بر اين اساس انتظار مي رود واشنگتن تعهدات 
خود را در مناطقي كه از اولويت پايين تري برخوردارند 
بكاهد تا واحدهاي نظامي بيشتري بتوانند در كنارهم 
مهارت هاي مرتبط با جنگ ه��اي متعارف را در داخل 

خاك امريكا فرا بگيرد.
مقامات پيشين پنتاگون اميدوار بودند كه تنها در صورت 
ايجاد بحران در خاورميانه دوباره به اين منطقه برگردند اما 
در سال گذشته حدود ۲۰ هزار نيروي اضافي به خاورميانه 

فرس��تاده اس��ت. اكنون با تاكيد دونالد ترامپ مبني بر 
پايان دادن جنگ ها عليه گروه هاي شورشي از جمله در 
افغانستان، مارك اسپر مي خواهد اكثر نيروهاي امريكايي 
را به كشور بازگرداند چرا كه فكر مي كند كار عاقالنه اين 
است كه آنان براي يك جنگ نهايي اما تمام كننده آماده 
شوند. با اين حال استفان بايدل تحليلگر سياسي و استاد 
روابط بين الملل دانشگاه كلمبيا، در خروج كامل نيروهاي 
امريكايي از افغانستان و ساير نقاط حساس مانند عراق 
تردي��د دارد. او ياداوري مي كند كه دولت اوباما از س��ال 
۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ با ذهنيت مقابله با چين به اقدامات مشابه 
دولت ترامپ دست زده بود. بايدل مي گويد: »مشكلي كه 
به وجود آمد اين بود كه داعش در س��وريه و عراق روي 

صحنه آمد.« 
به گزارش افغانستان ديلي به نقل از آسوشيتدپرس، مارك 
اسپر اخيرا بر خروج كامل نيروهاي امريكايي از افغانستان 
تاكيد كرده و در عين حال هش��دار داده در صورتي كه 
طالبان از تعهدات خود سرپيچي كند در هدف قرار دادن 
آنان ترديد نخواهد كرد. او در اواخر سال گذشته نيز گفته 
بود حتي اگر با طالبان توافقي صورت نگيرد، او قصد دارد 

شمار نيروهاي امريكايي در افغانستان را كاهش دهد.
وزير دفاع امريكا در انجمن دفاع ملي رونالد ريگان گفته: 
»مي خواه��م اين كار را انجام دهم چ��را كه قصد داريم 
تمركزمان را بر منطقه آسيا- پاسفيك اختصاص دهيم. 

ما مي خواهيم نيروهاي خود را نه تنها از خاورميانه كه از 
آفريقا و اروپا نيز خارج كنيم. تمام اين مناطق جاهايي 
هستند كه مي توانم نيروهايمان را از آنجا خارج كنم؛ اعم 
از اينكه آنها را به كشور بازگردانم و به آنان اجازه دهم تا به 
استراحت، آماده سازي و آموزش دوباره بپردازند يا اينكه 
آنان را براي مقابله با چين و براي اطمينان دادن به متحدان 
اياالت متحده و انجام تمرينات و آموزش در منطقه آسيا- 
پاسفيك مستقر كنم.« وزارت دفاع امريكا آشكارا جدول 
زماني دقيقي را براي كاهش نيروها در افغانستان اعالم 
نكرده، اما اسپر گفته است كه امضاي توافق نامه صلح با 
طالبان در دوحه آغازي خواهد ب��ود براي خارج كردن 
نيروهاي امريكايي از افغانستان و رساندن شمار آنان از 
۱۳ هزار نفر به ۸ هزار و ۶۰۰ نفر. كاهش نيروها به يك باره 
اتفاق نخواهد افتاد بلكه در يك دوره زماني چند ماهه و به 
صورت تدريجي و آهسته صورت خواهد گرفت كه در طي 
اين مدت و در صورتي كه چشم انداز صلح با خطر مواجه 

شود اين روند متوقف يا معكوس خواهد شد.
مايك پمپئو وزير خارجه اياالت متحده، يكشنبه گفته 
اياالت متحده طالبان و نيروهاي ملي امنيتي افغان را به 
اجراي تعهدات شان جهت كاهش خشونت ترغيب خواهد 
كرد و اجراي تعهدات را يك مسير سخت و پر فراز نشيب 
خوانده است. او گفته: »سخن از اعتماد نيست، مهم چيزي 

است كه در عرصه عمل اتفاق خواهد افتاد.« 

مارك ميلي رييس س��تاد مش��ترك ارتش و فرمانده 
س��ابق نيروهاي امريكايي در افغانستان، نيز به يكي از 
كميته هاي مجلس نمايندگان امريكا گفته: »همه چيز 
بس��تگي به ش��رايط دارد و اينكه طالبان چگونه رفتار 

خواهد كرد.« 
در ادامه اين گزارش آمده: شمار نيروهاي امريكايي در 
افغانستان در طول سال ها بارها افزايش يا كاهش يافته 
است. در اوايل امريكايي ها اميدوار بودند كه شمار اندكي 
از نيروه��ا مي توانند القاعده را س��ركوب كرده و ارتش 
افغانستان را آموزش دهد. اما شمار سربازان امريكايي 
كه در پايان س��ال ۲۰۰۱ ميالدي به ۲ه��زار و ۵ صد 
تن مي رسيد، ۵ سال بعد به ۲۲ هزار تن افزايش يافت. 
بارك اوباما رييس جمهور پيشين امريكا، در شروع دور 

اول رياست جمهوري خود شمار سربازان امريكايي را 
به يك باره از ۳۴ هزار تن ب��ه ۱۰۰هزار تن افزايش داد 
و هنگامي كه كاخ س��فيد را ترك كرد شمار نيروهاي 
امريكايي به ۸ هزار ۴۰۰ تن كاهش پيدا كرد. ترامپ در 
ژانويه ۲۰۱۷ در حالي وارد كاخ سفيد شد كه هيچ گونه 
تمايلي به بن بست به وجود آمده در افغانستان نداشت. 
با اين وجود، در اوت ۲۰۱۷، به عنوان بخش��ي از آن چه 
استراتژي جديد براي منطقه  ناميد چند هزار سرباز ديگر 
را به افغانستان فرستاد. اين استراتژي همچنين شامل 
تعيين زلمي خليل زاد سفير پيشين اياالت متحده در 
كابل به عنوان رهبري كننده مذاك��رات با طالبان نيز 
مي شد كه باالخره منجر به امضاي توافق نامه صلح شد و 

فرصتي به امريكا داد تا از افغانستان خارج شود. 

دريچه

كوتاه از منطقه

جليقه زردها تدابير مقابله با 
كرونا را به چالش كشيدند

گروه جهان| معترضان جنبش جليقه زردهاي فرانسه 
ممنوعيت اعالم شده از سوي مقامهاي اين كشور براي 
تشكيل تجمع به هدف مقابله با شيوع ويروس كروناي 
جديد را به چالش كشيده و شنبه به خيابان هاي پاريس 
آمدند و همزمان هزاران تن از نيروهاي امنيتي اين كشور 
نيز در سراسر اين شهر مستقر شدند. به گزارش رويترز، 
امانوئل ماكرون رييس جمهور فرانسه، اخيرا تعطيلي 
مدارس را در واكنش به بحران شيوع ويروس كروناي 
جديد اعالم كرده و از مردم خواسته از هر گونه تماس 
نزديك به منظور مقابله با شيوع اين ويروس كه تاكنون 
۷۹ فرانسوي را به كام مرگ كشانده و بيش از ۳۶۰۰ تن 
را در آنجا مبتال كرده اجتناب كنند. كريستوف كاستانر 
وزير كشور فرانس��ه، نيز اعالم كرده هرگونه تجمع با 
حضور بيش از ۱۰۰ نفر در اين كش��ور به دليل بحران 
شيوع ويروس كرونا ممنوع است. تظاهرات شنبه در 
حالي در فرانسه برگزار مي شود كه قرار است يكشنبه 
راي دهندگان براي شركت در انتخابات محلي به پاي 
صندوق هاي راي بروند. اين انتخابات مي تواند براي 
ماكرون يك آزمون مهم باشد هر چند كه هنوز ميزان 
مخالفت با او در ميان مردم به دليل طرح نامحبوب 
اصالحات نظام بازنشس��تگي كه توسط دولت وي 
ارايه شد باال بوده و انتظار نمي رود كه حزب ماكرون 
در اين انتخابات عملكرد خوبي داش��ته باشد. قرار 
است در انتخابات يكشنبه راي دهندگان فرانسوي 
شهرداران حدود ۳۵۰۰۰ شهر و همچنين تقريبا نيم 
ميليون نفر از اعضاي شوراهاي شهرها را در حالي كه 
بحران شيوع ويروس كروناي جديد بر فرانسه سايه 

افكنده، انتخاب كنند. 

درخواست دولت ژاپن براي 
بررسي كاهش نرخ بهره

گروه جهان| نخس��ت وزير ژاپن به دستيار نزديك 
خود و مرد پرنفوذ حزب حاكم اين كشور توصيه كرد 
تا براي تعديل شرايط اقتصادي متاثر از شيوع ويروس 
كرونا، گزين��ه كاهش نرخ بهره را مدنظ��ر قرار دهد. 
به گزارش نش��ريه نيكي، آكيرا آم��اري رييس هيات 
مالياتي حرب ليبرال دموكرات گفته با »آبه شينزو« 
در خص��وص گزينه هاي مختلفي در م��ورد بودجه و 
اقدامات مالياتي بحث و تبادل نظر كرده تا در صورت 
نياز اقتصاد به حمايت از اين گزينه ها اس��تفاده شود. 
نيكي به نقل از آماري پس از نشس��ت با آبه نوش��ته: 
»نخست وزير گفته دولت براي كاستن آثار نامطلوب 
ناشي از اپيدمي، اقدامات جسورانه اي را اتخاذ خواهد 
كرد.« ژاپن براي استفاده از محرك هاي پولي و مالي 
در راستاي مقابله با آشفتگي اقتصادي ناشي از كرونا كه 
بازارهاي مالي را متشنج كرده و مصرف را تقليل داده 
است، به شدت تحت فشار قرار دارد. اظهارات منتسب 
به آبه نگراني ه��اي سياس��ت گذاران را در خصوص 
تهديد فزاينده وقوع ركود در ژاپن، ُپررنگ كرده زيرا 
محدوديت هاي مسافرتي و لغو رويدادها ناشي از كرونا 
بازار ُخرده فروشان را كه به شدت به توريسم داخلي و 
مصرف كنندگان خانگي وابسته اند. دولت ژاپن پيش 
از اين اقدامات خود را براي معرفي يك بسته اقتصادي 
در مقياس بزرگ آغاز كرده و اين در حالي اس��ت كه 
انتظار مي رود بانك مركزي اين كشور نيز در راستاي 
تعديل آثار مخرب كرونا بر اقتص��اد توكيو، اقدامات 
تسهيل كننده مالي اتخاذ كند. تارو آسو وزير دارايي 
ژاپن، پيش��تر گفته اين وزارتخانه با كاهش نرخ بهره 
به عنوان بخشي از اقدامات حمايتي مخالفتي ندارد. 

دوركاري كارمندان صندوق 
بين المللي پول و بانك جهاني 
گروه جه�ان| پس از اينكه مش��خص ش��د يكي از 
كارمندان صندوق بين المللي پول ب��ه ويروس كرونا، 
كوويد ۱۹ مبتالست، اين نهاد بين المللي و بانك جهاني 
به كارمندان مقرهاي خود در واشنگتن توصيه كرد تا 
دوركاري كنند. به گزارش رويترز، سخنگوي صندوق 
بين المللي پول گفته اين نهاد بين المللي وام دهي به رغم 
تعليق يك ماموريت مس��افرتي به اروپا و كش��ورهاي 
ديگر در معرض خطر ب��اال، كامال فعال مي ماند و آماده 
خدمت رس��اني به اعضاي خود است. اين توصيه ها كه 
الزامي نيستند، حدود ۲ هزار كارمند صندوق بين المللي 
پول و ۱۶ هزار كارمند بانك جهاني در واشنگتن را در بر 
مي گيرد. سخنگوي صندوق بين المللي پول گفته كارمند 
مبتال در قرنطينه قرار دارد و مراقبت هاي بهداش��تي 
مناسب دريافت مي كند.  يك سخنگو بانك جهاني هم 
گفته هيچ يك از كارمندان و مشاوران اين بانك به كرونا 
مبتال نيستند و اين نهاد بين المللي كامال در حال فعاليت 
است. تنها مس��افرت هاي ضروري به مناطق با ريسك 
باال مجوز شامل ۲۹ كش��ور اروپايي، چين، ايران و كره 
جنوبي دريافت مي كنند. هم صندوق بين المللي پول 
و بانك جهاني اين هفته توانايي هزاران كارمند خود را 
براي دوركاري سنجيدند. شيوع ويروس كرونا قبال سبب 
شده تا انها تصميم بگيرند نشست هاي بهاره خود را در 
ماه هاي آتي توس��ط ويدئو كنفرانس برگزار كنند. آمار 
سازمان بهداشت جهاني نشان مي دهد شمار قربانيان 
ابتال به كرونا شنبه از مرز پنج هزار نفر گذشته است. آمار 
جمع آوري شده توسط دانشگاه جان هاپكينز امريكا هم 
نشان مي دهد كه شمار قربانيان ويروس كرونا به پنج هزار 

و ۴۰۰ نفر رسيده است. 

فدرال رزرو 37 ميليارد دالر 
اوراق قرضه خريد 

گروه جه�ان| فدرال رزرو پي��رو اقدامات خود در 
راس��تاي بهبود نقدينگي بازار و با هدف كنترل نرخ 
اوراق قرضه دولتي كه تحت تاثير شيوع كرونا دچار 
نوسان شده، ۳۷ ميليارد دالر اوراق وزارت خزانه داري 
خريد. به گزارش آسوشيتدپرس، فدرال رزرو نيويورك 
به عنوان بازوي نظارتي سيستم فدرال بر بازار، از هدف 
قرار دادن پنج نوع اوراق با سررسيدهاي متفاوت خبر 
داد. خريد اين ميزان از اوراق حدود نيمي از برنامه ۸۰ 
ميليارد دالري عنوان شده از سوي فدرال رزرو براي 
تنظيم بازار اوراق قرضه در سررسيدهاي مختلف در 
بازه زماني يك ماهه اس��ت. پيش از اين عنوان شده 
بود ف��درال رزرو تصميم دارد ب��ر خريد اوراق قرضه 
كوتاه مدت تمركز داشته باشد و به عنوان برنامه اي 
»فني« با هدف بهبود س��طح ذخاير در نظام بانكي 
دست به اين كار زده است. فدرال رزرو نيوروك اعالم 
كرده فرآيند تسريع شده خريد اوراق »با هدف كنترل 
اختالالت بيش از اندازه غيرعادي ايجاد شده در بازار 
اوراق قرضه امريكا متاثر از شيوع ويروس كرونا، صورت 
مي پذيرد.« اين تازه ترين اقدام فدرال رزرو در راستاي 
نگه داشتن عملكرد يكنواخت بازار مالي است. بانك 
مركزي امريكا پنجشنبه گذشته براي سومين بار در 
عرض تنها يك هفته، مبلغ وام هاي موسوم به وام هاي 
يك ش��به خود را افزايش داد و ۱.۵ تريليون دالر در 
قالب وام هاي كوتاه مدت ب��راي بانك ها عرضه كرد. 
تحليلگران مي گويند اگرچه بانك ه��ا تنها از ۱۱۹ 
ميليارد دالر از وام هاي يك و سه ماهه ارايه شده توسط 
ِفد استفاده كرده اند اما بودجه چشمگيري كه عرضه 

شده، پيامي حمايتي ارسال كرده است. 

حكومت نظامي شبانه در 
فيليپين و تعطيلي فروشگاه ها

گروه جهان|شهرداران ۱۶ كالن شهر مانيل شنبه از 
ممنوعيت آمد و شد شبانه و تعطيلي يك ماهه فروشگاه ها 
به منظور محدود كردن اپيدمي كروناويروس جديد خبر 
دادند. به گزارش رويترز، با شناس��ايي ششمين مورد از 
ابتال به كروناويروس، رودريگو دوترته رييس جمهوري 
فيليپين، باالترين س��طح اضطرار بهداشتي و تدابيري 
براي قرنطينه پايتخت را كه ۱۲ ميليون جمعيت دارد، 
اعالم كرده است. چنانچه تمام تدابير احتياطي در پايتخت 
فيليپين به صورت كامل اجرايي شود، شديدترين اقدامات 
مراقبتي در آسيا به شمار مي رود. اين اپيدمي تاكنون جان 
بيش از ۵۰۰۰ تن را در سراسر جهان گرفته است. خوزه 
آرتورو گارس��يا، مديركل اداره توسعه كالن شهر مانيل 
)مترو مانيال( اعالم كرده: »با هدف محدود كردن شيوع 
اين ويروس، الزم است كه تردد مردم را كاهش دهيم. ما 
در حال كاستن از تردد مردم در كالن شهر مانيل هستيم.« 
با توجه به اينكه ممنوعيت س��فرها از يكشنبه اجرايي 
مي شود، برخي از سكنه پايتخت فيليپين به ايستگاه هاي 
اتوب��وس و فرودگاه ها هجوم آورده اند. رييس جمهوري 
فيليپين پنجشنبه محدوديت هاي مسافرت هوايي و 
زميني از مبدا مانيل و به مقص��د مانيل اعالم كرده ۱۵ 
مارس اجرايي مي ش��ود و تعطيلي مدارس تا ۱۲ آوريل 
تمديد شد. ممنوعيت آمد و ش��د شبانه از ۱۵ مارس تا 
۱۴ آوريل اجرايي مي شود و برخي كارمندان از آن معاف 
هستند اما ناقضان بازداشت يا مجازات نمي شوند. مراكزي 
چون بانك ها، داروخانه ها و خواربار فروشي ها به فعاليتشان 
ادامه مي دهند. سازمان بهداشت جهاني در پي گسترش 
شيوع ويروس كرونا در اغلب كشورهاي جهان، وضعيت 

همه گيري اعالم كرده است. 
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گسترشروزافزونويروس
كرونادرآفريقا

گروه جهان| برخي از كشورهاي آفريقايي از موارد 
ش��يوع ويروس كرونا خبر داده اند. كرونا در آفريقا 
نسبت به آسيا و اروپا گسترش كمتري داشته است. 
ش��يوع اپيدمي در قاره اي كه سيس��تم درماني آن 
سست و ناكارآمد اس��ت، نگراني زيادي برانگيخته 
اس��ت. به گزارش رويترز، رواندا شنبه از اولين مورد 
ابتال به كرونا خبر داده است. به گفته وزارت بهداشت 
رواندا، تست كروناي يك مرد هندي كه روز هشتم 
مارس از بمبئي به اين كشور سفر كرده بود، مثبت 
بوده و اين فرد در قرنطينه كامل قرار گرفته اس��ت. 
خطوط هوايي روندا تمام پروازها به هند را تا تاريخ ۳۰ 
آوريل لغو كرده و هزينه سفر را به مسافران بازپرداخت 
مي كند. رواندا نوزدهمين كشور آفريقايي است كه 
ويروس كرونا به آن راه يافته اس��ت. بنا به اطالعيه 
وزارت بهداش��ت آفريقاي جنوبي كه شنبه منتشر 
شد، اين كشور شماري از شهروندانش را از چين به 
ميهن خود منتقل كرده است. بر اساس اين اطالعيه، 
۱۴۶ نفري كه به آفريقاي جنوبي برگش��ته اند، در 
شهر ووهان، سرمنش��أ ويروس كرونا، كار و زندگي 
مي كردند. اين افراد به ويروس مبتال نيستند اما براي 
احتياط بايد به مدت سه هفته در قرنطينه باشند و 
تنها پس از اطمينان از سالمت كامل مرخص خواهند 
ش��د. در آفريقاي جنوبي تاكنون ۲۴مورد از ابتال به 
ويروس كرونا ثبت شده اما تاكنون كسي جان خود 
را از دست نداده است. وزارت بهداشت سودان ديروز 
جمعه در اطالعيه اي خبر داد كه روز پنجشنبه يك 
بيمار مبتال به كرونا در اين كش��ور درگذشته است. 
اين فرد ۵۰ ساله بوده و در اوايل ماه مارس به امارات 
سفر كرده بود. وزير بهداشت سودان اعالم كرد كه بنا 
به تصميم دولت، تمام مراسم و فعاليت هاي جمعي 
و سفرهاي غيرضروري تعطيل مي شود و مسابقات 
ورزش��ي بدون تماشاچي برگزار خواهد شد. وزارت 
بهداش��ت موريتاني روز جمعه اولين مورد ابتال به 
كرونا را گزارش داد. گفته شد كه اين فرد يك اروپايي 
بوده كه روز ۹ مارس وارد پايتخت اين كشور شده و 
اكنون در قرنطينه كامل قرار گرفته است. كشورهاي 
مراكش، تونس، مصر، الجزاير، سنگال، توگو، كامرون، 
بوركينا فاس��و، كنگو، نيجريه، ساحل عاج، گابون، 
سودان، موريتاني، كنيا، اتيوپي، گينه و غنا كشورهايي 
هستند كه پيش از اين مواردي از ابتال به بيماري را 
ثبت نموده  و تدابيري براي مقابله با آن اعالم كرده اند.

حملهراكتيجديد
بهپايگاهنظاميتاجي

پايگاه نظامي تاجي در شمال بغداد، پايتخت عراق 
ش��نبه بار ديگر هدف حمله چندي��ن راكت قرار 
گرفت. هنوز مشخص نيست كه اين حمله كشته اي 
برجاي گذاشته يا خير اما نيروهاي امنيتي عراقي 
اع��الم كرده ند كه دو نظامي از ني��روي هوايي اين 
كش��ور زخمي ش��ده اند. اين پايگاه محل استقرار 
نيروهاي ائتالف بين المللي در نزديكي بغداد است 
و چهارش��نبه نيز هدف حمله ق��رار گرفته بود. در 
جريان حمله روز چهارش��نبه دو نظامي امريكايي 
و يك بريتانيايي كش��ته شدند. هنوز هيچ گروهي 

مسووليت اين حمله را برعهده نگرفته است.

نشستمجازياردوغان
مركلوماكرون

منابع مطلع در رياس��ت جمهوري تركيه اعالم 
كردند، روساي جمهور تركيه و فرانسه و صدراعظم 
آلمان نشست ۱۷ مارس را به خاطر نگراني ها از 
ابتال به ويروس كرونا ب��ه صورت يك كنفرانس 
ويدئويي برگزار خواهند كرد. به گزارش آناتولي، 
رجب طيب اردوغ��ان رييس جمهوري تركيه با 
امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانسه، و آنگال 
مركل صدراعظم آلم��ان، اين تماس ويدئويي را 
برقرار خواهد كرد تا درباره اس��تان ادلب سوريه، 
بحران پناهجوي��ان و آوارگان و همچنين روابط 

آنكارا-اتحاديه اروپا با يكديگر گفت وگو كنند.

تعدادمبتاليانبهكرونا
درافغانستانبه۱۱نفررسيد

وزارت بهداشت افغانستان اعالم كرده با شناسايي 
چهار نمونه مثبت كرونا در واليت هاي هرات، كاپيسا، 
بلخ و سمنگان، شمار مبتاليان شناسايي شده در 
افغانستان به ۱۱ مورد رسيده است. تاكنون ۶ نمونه 
مثبت كرونا در واليت غربي هرات، ۳ مورد در واليت 
شمالي س��منگان، يك مورد در واليت كاپيسا در 
شمال كابل و يك مورد ديگر در واليت شمالي بلخ 
به ثبت رسيده اند. اين نخستين موارد مثبت ويروس 
كرونا در واليت كاپيس��ا و بلخ است. اين نمونه هاي 
مشكوك از واليات هرات، هلمند، فراه، غور، بغالن، 
بلخ، فارياب، غزني، لوگر، دايكندي، پروان، پكتيا و 

كابل جمع آوري شده است.

لغوپروازهايبينالمللي
عربستان

خبرگزاري دولتي عربستان به نقل از وزارت كشور 
سعودي اعالم كرده از يكشنبه )امروز( به مدت دو 
هفته با هدف جلوگيري از گسترش شيوع ويروس 
كرونا تمام پروازهاي بين الملل��ي خود را به حالت 
تعلي��ق درخواهد آورد. در صورتي كه ش��هروندان 
س��عودي نتوانند به دلي��ل اين محدودي��ت وارد 
عربستان شوند براي آنها اين مدت تعطيالت رسمي 
در نظر گرفته خواهد شد. از سوي ديگر اين تعطيالت 
براي شهرونداني كه نتوانند به دليل قرنطينه از خانه 
خارج ش��وند نيز در نظر گرفته خواهد شد. تاكنون 
ابتالي ۸۶ نفر در عربستان به كرونا تاييد شده است.
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عكسروز

چهرهروز

خداحافظي شهرام كرمي با مديريت تئاتر
شهرام كرمي از مديريت تئاتر كشور خداحافظي كرد. كرمي كه اسفند سال ۹۶ به عنوان مديركل هنرهاي نمايشي منصوب شد در 
متني كه در صفحه شخصي خود در اينستاگرام منتشر كرده، پايان ماموريت خود را در اداره كل هنرهاي نمايشي اعالم كرده است.

او در يادداشت كوتاه خود نوشته است: ماموريت من در اين مركز به پايان رسيد. افتخار من بود در اين مدت خدمتگزار خانواده خود 
باشم. در اين دو س��ال از هيچ تالشي براي خدمت به تئاتر و اين مسووليت دشوار دريغ نكردم. سختي كار زياد بود و من بابت همه 
كاستي ها پوزش مي خواهم. هنرمندان و همكاران در اين كار با صبوري و گذشت به من كمك كردند. اميدوارم جامعه هنرمندان تئاتر 

كه شايسته بهترين تكريم و عزت هستند با حضور يك فرد مسوول شاهد بهترين اتفاق هاي اين حوزه در آينده باشند.

بازارهنر

محمدرضاشجريانازبيمارستانمرخصميشود
بيمارس��تان جم كه در روزهاي اخير به 
صورت مكرر به شرح وضعيت جسمي 
محمدرضا ش��جريان پرداخته، اكنون 
در پس��تي جديد از شرايط مناسب اين 
هنرمند براي ترخيص از بيمارستان خبر 
داده است. در آخرين بيانيه بيمارستان 
جم درباره وضعيت جسمي محمدرضا 
ش��جريان آمده اس��ت: »در راس��تاي 

اطالع رساني به مردم هنردوست و هم ميهنان عزيز، 
در كمال مسرت به اس��تحضار مي رساند با توجه به 
بهبود جميع ش��رايط استاد از لحاظ كليوي، قلبي و 

ريوي با نظر پزشكان معالج ايشان آماده 
ترخيص و پيگيري ادامه درمان در منزل 
زيرنظر پزش��كان معالج هس��تند.«  بر 
اس��اس اين گزارش، اطالعيه هاي اخير 
بيمارستان جم و همچنين گفت وگوي 
ايسنا با پزشك معالج وي در روزهاي اخير 
حاكي از بهبود نسبي وضعيت جسمي 
محمدرضا ش��جريان بود؛ ضمن اينكه 
ممانعت از ابتال به بيماري هاي بيمارستاني از جمله 
ويروس كرونا از ديگر داليل تشخيص براي ترخيص 

استاد آواز ايران به منزل عنوان شده بود.

تاريخنگاري

تيمورتاش، از وزارت دربار تا قتل در زندان 
بيست و پنجم اسفند 1311، محاكمه پنهاني عبدالحسين تيمور تاش وزير پيشين 
دربار رضاخان پهلوي آغاز شد. رضاشاه بارها به وزرا و كارمندان عاليرتبه دولت گفته 
بود كه حرف تيمور حرف من است. به تيمورتاش هم گفته بود كه امور نظامي با من 
و مابقي امور با تو. بدين ترتيب تيمورتاش در سياست داخلي و خارجي كشور فعال 
مايشاء شد. رضاشاه بنا به توصيه دوست ديرينه اش- دبير اعظم بهرامي- تيمورتاش 
را به عنوان وزير درب��ار خود برگزيده بود. اما فعال مايش��اء بودن گرچه در ظاهر 
اغواكننده و فريبنده به نظر مي رسد اما در باطن براي فرد، دشمنان ريز و درشتي 
هم مي كند كه عمده دليل آن حسادت و رقابت هاي سياسي با هدف بيرون كردن 
حريف از صحنه است. در مورد تيمورتاش مي توان به طور آشكاري اين موضوعات 
را مشاهده كرد. او طي خدمت خود به عنوان وزير دربار، دشمنان داخلي و خارجي 
متعددي براي خود تراشيد. ناراحتي قلبي و چند بار سكته، تيمورتاش، وزير پرنفوذ 
دربار رضاشاه را واداشت كه مدتي استراحت كند. او پس از دو هفته استراحت در 
ساحل چمخاله به تهران بازگشت و مستقيم به ديدار رضاشاه رفت. احساس كرد 
كه ديگر شاه آن صميميت سابق را با او ندارد. گويا توطئه دشمنانش كارساز شده 
و موفق شدند، ذهن شاه را خراب كنند. اواخر پاييز همان سال ديگر صبر رضاشاه 
به اتمام رس��يد و دستور داد كه تيمورتاش را از دولت اخراج كنند. روز شنبه سوم 
دي  ماه مطبوعات تيتر زدند: »آقاي تيمورتاش وزير دربار پهلوي از خدمت معاف 
گرديدند«. او ابتدا در خانه اش تحت نظر قرار گرفت سپس راهي زندان قصر شد. 
پس از دو دوره محاكمه به اتهام واهي دريافت رشوه از حاج حبيت اهلل امين التجار 
اصفهاني در جريان واگذاري حق انحصاري تجارت ترياك به تحمل حبس و مصادره 
اموال محكوم شد و به زندان قصر بازگشت. تيمورتاش در تاريخ نهم مهر ماه سال 

131۲ در زندان قصر از دنيا رفت. پس از اس��تعفاي رضاش��اه از سلطنت در سال 
13۲۰ و محاكمه اعضاي شهرباني و ماموران زندان قصر، مشخص شد كه ماموران 
شهرباني، تيمورتاش را در زندان به امر شاه خفه كرده اند. سيدحسن تقي زاده درباره 
او مي گوي��د: »تيمورتاش در زمان خود همه كاره بود و هيچ كاري بر خالف نظر او 
انجام نمي گرفت و نظريات و خواسته هاي رضاشاه را به خوبي و درستي و صداقت 
و لياقت انجام مي داد ولي افسوس كه تيمورتاش اين بوذرجمهر عصر، مردي كه 

نقص و عيبي مهم نداشت از ميان ما رفت.«

»آينده«بابازيپانتهآبهرامآمادهنمايشاست
نسخه نهايي فيلم »آينده« به كارگرداني 
امير پوركي��ان كه متقاضي جش��نواره 
فيلم فجر بود، براي نمايش و ش��ركت در 
جشنواره هاي خارجي آماده شده است. 
اين كارگ��ردان  درباره فيل��م  »آينده« با 
اش��اره به سريال نمايش خانگي ممنوعه 
كه ابتدا توقيف و بع��د با اصالحاتي روانه 
بازار شد، به ايسنا گفت: تجربه آن سريال 

باعث شد در برخورد با فيلم  »آينده« طور ديگري عمل 
كنم چون بعد از آن اتفاقاتي كه در زمان انتشار سريال 
ممنوعه رقم خورد، ديگر حاضر نمي شوم يك اثر هنري 
كه تعدادي هنرمند براي خلق آن زحمت كشيده اند را 
به ميزي بسپارم. او مدعي شد: شايد دليل اين زماني 
كه صدور پروانه نمايش آينده طول كشيد و از جشنواره 
هم كنار گذاشته شد همين بود. وي تاكيد كرد: تجربه 
سيد ضيا هاشمي و درايت اعضاي شوراي پروانه نمايش 
به ويژه نماينده محترم شورا دكتر هادي كريمي باعث 

ش��د كه محتواي فيلم با سانس��ورهاي 
بي دليل آسيب نبيند و شخصا اعتقاد دارم 
حضور تهيه كننده با سابقه مي تواند ناجي 
فيلم هايي مانند آينده باشد كه به دنبال 
طرح دغدغه هس��تند. پوركيان افزود: با 
اين حال به رغم اينكه  متقاضي حضور در 
جشنواره بوديم و شنيدم كه اعضاي هيات 
انتخاب هم نظر مثبتي روي فيلم داشتند، 
اما در جشنواره نبوديم  و پروانه نمايش فيلم چند روز 
بعد از معرفي فيلم ها صادر شد. به هر حال نسخه نهايي 
»آينده« فعال جهت حضور در فستيوال هاي بين المللي 
آماده نمايش است و همين نسخه در سينماهاي كشور 
نيز اكران مي شود. فيلم سينمايي »آينده« روايتي از 
جامعه پر تالطم امروز در خانواده است كه پانته آ بهرام، 
كامبيز ديرباز، امير جعفري، نيما شعبان نژاد، شهرام 
قائدي، علي اس��تادي، ش��يرين يزدان بخش و بهاره 

افشاري از جمله بازيگران آن هستند.

جايزهفرشتهباموضوع»قرنطينه«فراخوانداد
فراخوان ششمين دوره »جايزه فرشته« با 
موضوع »قرنطينه« در دو بخش »داستاِن 
كوتاه« و »عكس« منتشر شد. ششمين 
دوره »جايزه فرش��ته« با هدف كش��ف و 
معرفي استعدادهاي درخش��ان و ترويج 
فرهنگ كتابخواني از يكسو و اشاعه و ترويج 
زبان فارسي از سوي ديگر برگزار مي شود 
و عالقه مندان براي شركت در اين رويداد 

فرهنگي، تا س��ي ويكم خرداد ماه 13۹۹ فرصت دارند. 
عالقه مندان براي شركت در بخش داستان كوتاه بايد آثار 
خود را درفرمت doc يا docx و حداكثر تعداد كلمات 
3۵۰۰ كلمه به دبيرخانه ارسال كنند. همچنين داستاِن 
ارسالي شركت كنندگان در اين رقابت نبايد پيش از اين در 
هيچ مسابقه اي شركت كرده باشد. هر نويسنده تنها امكان 
ارس��ال يك اثر را به دبيرخانه »جايزه فرشته« دارد. در 
بخش عكس نيز، عكس ها بايد با ابعاد DPI 3۰۰ و فرمت 
آن jpg بوده و هر ش��ركت كننده مي تواند حداكثر سه 
عكس به دبيرخانه ارسال كند. در اين بخش عكس هاي 

ارسالي اگر در مسابقه يا جايزه ديگري حائز 
رتبه يا مقام شده باش��ند نيز مي توانند در 
مسابقه ش��ركت كنند. عالقه مندان براي 
تكميل فرم ثبت نام آنالين و ارس��ال آثار 
خود مي توانند به وب سايت جايزه فرشته 
http: //jayezefereshteh. :به نشاني
org مراجعه كنند. ارسال آثار به دبيرخانه 
جايزه فرشته به منزله واگذاري حقوق اين 
آثار به شهر كتاب فرش��ته است. جايزه منتخب هيات 
داوران براي نفر اول در بخش عكس و داستان، تنديس 
»جايزه فرشته«، لوح تقدير، بن خريد شهركتاب و جايزه 
نقدي 3 ميليون توماني است. عالوه بر اين1۰ نفر برگزيده 
هيات داوران، لوح تقدير به همراه بن خريد شهركتاب 
دريافت مي كنند. گفتني اس��ت ده اثر برگزيده نهايي 
بخش عكس و ده نفر نخس��ت بخش داستان در كتاب 
شش��مين دوره به چاپ مي رسد و نمايشگاه عكسي از 
برگزيدگان نهايي هيات داوران پس از مراسم اختتاميه 

برگزار خواهدشد. 

آييننامه»شببازيگر«تئاترتغييركرد
دبير هفدهمين جشن هفته گراميداشت 
تئات��ر از تغييراتي در آيين نامه »ش��ب 
بازيگر« خبر داد. سال گذشته مراسم شب 
بازيگر كه به دبيري بهزاد فراهاني برگزار 
شد، با حاشيه ها و انتقادهايي همراه بود و 
برخي تئاتري ها نسبت به نحوه داوري آن 
اعتراض و تاكيد داشتند كه آيين نامه بايد 
تغيير كند. در اين باره فراهاني به ايس��نا 

گفت: برخي از انتقادهايي كه س��ال گذش��ته مطرح 
شد منطقي و براساس واقعيت نبودند، چرا كه بيشتر 
كج روي هاي شخصي س��بب اتفاق هايي شد اما براي 
امسال راه هايي را انتخاب كرده ايم تا راه چنين اتفاقاتي 
بسته ش��ود. او افزود: آيين نامه با نظر بيش از ۷۰ نفر از 
نخبگان تئاتر بررسي  شده و جمع بندي نهايي آيين نامه 

نوين »شب بازيگر« انجام و از طرف انجمن 
مصوب شده است تا از اين پس بر آن اساس 
كارها انجام ش��ود. فراهان��ي تاكيد كرد: 
ماموريت هايي در اي��ن آيين نامه تدوين 
شده، تعداد داوران زيادتر شده و انتخاب 
داورها شكل تازه تري به خود گرفته است. 
در واق��ع راه هايي كه در س��ال ها تجربه 
كرده اي��م، جمع بندي ش��ده و به نتيجه 
بهتري براي انتخاب بازيگران برتر تئاتر رس��يده ايم. 
مراسم هفته گراميداش��ت تئاتر براساس اعالم قبلي 
قرار بوده نيمه اول ارديبهشت سال آينده برگزار شود 
كه با توجه به شيوع ويروس كرونا احتمال تغيير زمان 
برگزاري آن وجود دارد با اين حال گويا هنوز تصميمي 

قطعي در اين باره گرفته نشده است.

میراثنامه

سقفي براي آدمك هاي بي دهان اردبيل
۴۲ سال قبل وقتي »چارلز برني« - باستان شناس انگليسي - در ۲۵ كيلومتري 
مشكين ش��هر و باالدست روس��تاي پيرازميان به محوطه اي باستاني در حدود 
۴۰۰هكتار برخورد كه بعدها آن را محوطه باستاني »يئري« ناميدند، با سه قسمت 
معبد، قلعه و قوشاتپه مواجه شد، محوطه اي كه براساس مستندات باستاني به دوره 
نوسنگي مي رسد و تا دوران آهن به صورت مستمر محل سكونت بشر بوده است.

محوطه اي كه سنگ هايش به ش��كل آدمك اش به دليل بي توجهي ها در طول 
سال هاي گذشته در معرض هوا قرار گرفته و برخي از آنها به گفته مسووالن ميراث 
فرهنگي در طول گذشت اين سال ها آسيب ديدند، هر چند مدت زيادي مورد بحث 
همين مسووالن بودند تا با انجام بررسي هاي كارشناسانه و تهيه طرح هايي براي 
ساماندهي اين فضا را به سرانجامي برسانند و به نظر مي رسد قرار است آدمك هاي 
بي دهان »يئري« به س��رانجامي برس��ند. اكنون نادر فالحي، مديركل ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان اردبيل، توضيح مي دهد: اين منطقه 
تاريخي در سال هاي ۸۲ و ۸3 توسط علي رضا هژبري - باستان شناس - كاوش شد، 
اما از آن زمان اين محوطه تاريخي به حال خود رها شده بود و به دليل شرايط آب و 
هوايي منطقه و نداشتن پوشش مناسب در معرض فرسايش شديد قرار گرفته بود.

او اين بي توجهي را به گفته مسووالن وقت ميراث فرهنگي، نداشتن اعتبار بيان 
مي كند و مي گويد: در طول اين مدت س��اماندهي »شهر يئري« به يك مطالبه 
عمومي تبديل ش��ده بود، تا سرانجام با پيگيري هاي اس��تاندار و نماينده مردم 
مشكين شهر در مجلس شوراي اسالمي و تالش هاي ميراث فرهنگي ساماندهي 
محوطه به اداره كل ميراث فرهنگي استان اردبيل واگذار شد. وي با اشاره به آغاز 
مطالعه روي اين محوطه ۴۰۰ هكتاري به دنبال تفاهم نامه اي كه با دانشگاه هنر 
تبريز امضا شد، به ايسنا مي گويد: با پيگيري هاي مديركل ميراث فرهنگي استان، 
اين محوطه به عنوان پايگاه ملي در وزارت ميراث فرهنگي كشور به ثبت رسيد، تا 
ساالنه در رديف اختصاص اعتبار قرار گيرد. او با بيان اينكه در طول سال هاي بعد 
از كاوش در خواس��ت اختصاص اعتبار از سوي اداره كل ميراث فرهنگي استان 
مطرح نش��ده بود، اضافه مي كند: پس از ثبت اين محوطه به عنوان پايگاه ملي، 
اين مجموعه مورد توجه وزارتخانه ميراث فرهنگي قرار گرفت وطراحي پوشش 
محوطه »مكتب اوشالقالري« اقدامي ديگري در راستاي ساماندهي آن بود، به 

گونه اي كه طرح مجموعه با پيشنهاد معاونت ميراث استان و هشت جلسه دفاع 
در شوراي فني وزارتخانه مورد تاييد قرار گرفت . فالحي به تصويب و اختصاص 
اعتبار دو ميليارد توماني براي عملياتي شدن اين طرح با پيگيري هاي استاندار 
اردبيل، نماينده ولي فقيه در اس��تان و مديركل ميراث فرهنگي اس��تان اشاره 
مي كند و مي گويد: با اختصاِص اين اعتبار، عمليات احداث سازه پوشش در كنار 
سنگ فرش مسير دسترسي و ساختمان هاي اداري و خدماتي آغاز شد، همچنين 
سازه پوشش در وسعت 1۵۰۰ متر مريع اجرا و در دي ماه سال گذشته به پايان 
رسيد . مديركل ميراث فرهنگي استان اردبيل تاكيد مي كند: در حال حاضر فقط 
عمليات نصب اليت پنل ها روي سازه انجام نشده است كه تجهيزات آن خريداري 
ش��ده ودر محل مستقر است و با مساعد شدن شرايط آب و هوايي نصب آن آغاز 
خواهد شد . محوطه شهر يئري از محوطه هايي بوده كه در عصر مفرغ جديد شكل 
گرفته و حيات در آن تا پايان دوره آهن III تداوم داشته است، اين محوطه روي 
يال يك تاقديس صخره اي و روي تپه هاي طبيعي و صخره اي نسبتا مرتفع قرار 
گرفته اس��ت كه هفتم مهر 13۸1 به شماره ۶1۶۲ با عنوان محوطه شهريري و 

مكتب اوشاقالري به ثبت ملي رسيد.

ايستگاه

اطالعيه جديد جشنواره كن: 
هنوز اميدواريم

ديزني توليد فيلم هايش 
را متوقف كرد

با اعالم محدوديت جديد 
دولت فرانس��ه و كاهش 
تعداد مردم در يك مكان، 
جشنواره كن اعالم كرد 
هنوز به برگزاري امسال 
اميدوار است. به گزارش 
ورايتي، جش��نواره كن 
پس از اقدام جديد دولت 

فرانس��ه مبني بر محدود كردن تجمعات بيش از 
1۰۰ نفر، بيانيه اي منتشر كرد. در اين بيانيه آمده 
است: آخرين محدويت تعيين شده از سوي دولت 
هر چند معلوم نيس��ت تا كي به درازا بكشد، اما ما 
هنوز اميدواريم در آوريل به پايان برسد و تا آن زمان 
خواهيم دانست كه آيا برنامه ها را براي ماه مه پيش 
ببريم يا خير. سخنگوي كن افزود: ما با شهردار كن و 
شوراي ملي فيلم همكاري مي كنيم تا اين جشنواره 
ش��كل بگيرد و اين كار در بهترين شرايط ممكن 
انجام شود. تيري فرمو مدير جشنواره كن نيز در 
مصاحبه اي كه روز پنجشنبه با روزنامه لوموند انجام 
داد، گفت او و تيمش به كار آماده سازي فستيوال 
ادامه مي دهن��د و اميدوارند ك��ه اين همه گيري 
جهاني تا نيمه ماه مه برطرف شود. وي افزود: ما يك 
سنت داريم و آن اين است كه جشنواره فيلم كن 
اولين نشانه شروع تابستان است. براي خوش بين 
بودن و حفظ روحيه مبارزه جويانه مان بايد بگوييم 
كه جشنواره فيلم كن امسال اولين رويداد جهاني 
خواهد بود كه دوباره زندگي را جشن مي گيرد. هنوز 
چند ساعتي از انتشار اين مصاحبه نگذشته بود كه 
امانوئل مكرون اعالم كرد مدرسه ها، دانشگاه ها و 
كالج ها در سراسر كشور از 1۶ مارس )دوشنبه( تا 

مدت نامعلومي تعطيل خواهند بود. 

توليد فيلم هاي »آخرين 
دوئ��ل«، »پ��ري دريايي 
كوچك« و دنباله »عزيزم، 
م��ن بچه ه��ا را كوچك 
ك��ردم« متوقف ش��د. به 
گ��زارش درپ، ب��ه دليل 
جلوگيري از گس��ترش 
وي��روس كرون��ا كمپاني 

ديزني توليد تعدادي از پروژه هايش را متوقف كرد. 
در اين فهرست فيلم هايي از جمله »آخرين دوئل« 
به كارگرداني ريدلي اسكات، »پري دريايي كوچك«، 
»عزيزم، بچه ها را كوچك كردم« از اس��توديو قرن 
بيستم جاي دارد. ديگر توليداتي كه متوقف شده اند 
شامل »شانگچي و افسانه 1۰ حلقه« از كمپاني مارول، 
بازسازي »تنها در خانه«، »كوچه كابوس« گي يرمو 
دل تورو و نس��خه زنده »پيتر پن و وندي« اس��ت. 
سخنگوي ديزني تاكيد كرد در حالي كه تاكنون هيچ 
نمونه اي از ابتال به ويروس كرونا در ميان تهيه كنندگان 
و دست اندركاران توليد اين كمپاني گزارش نشده 
اس��ت اما آنها تصميم گرفته اند تا تولي��د برخي از 
فيلم هاي اليو اكش��ن را براي مدت��ي كوتاه متوقف 
كنند. »آخرين دوئل« قرار بود در ايرلند فيلمبرداري 
شود. »پيتر پن و وندي« و دنباله »عزيزم، من بچه ها 
را كوچك ك��ردم« در مرحله پيش توليد اس��ت و 
»شانگچي« نيز پس از اينكه شب پيش دستين دانيل 
كريتون كارگردان فيلم براي كرونا تست داده و خودش 
را قرنطينه كرده اس��ت، متوقف شد. »پري دريايي 
كوچك« نيز بايد از هفته آينده فيلمبرداري اش را در 
لندن شروع مي كرد. در »آخرين دوئل« آدام درايور، 
بن افلك، مت ديمون و جودي كومر بازي مي كنند 
و جديدترين فيلم ريدلي اس��كات است و بر مبناي 
فيلمنامه اي از ديمون و افلك ساخته مي شود. اين 

فيلم قرار است ۸ ژانويه ۲۰۲1 اكران شود.

ناظم الشريعه نامزد بهترين مربي فوتسال جهان 

كروناجامچهارمرابهقرمزهاميدهد؟

سرمربي تيم ملي فوتسال ايران از سوي 
سايت معتبر فوتسال پلنت در جمع 1۰ 
مربي برتر جه��ان در س��ال ۲۰1۹ قرار 
گرفت. سايت فوتسال پلنت كه در بخش هاي مختلف 
اقدام به معرفي نامزد بهترين هاي فوتسال در سال ۲۰1۹ 
كرده است در ادامه معرفي بهترين هاي فوتسال جهان 
در سال ۲۰1۹، فهرست 1۰ مربي برتر را اعالم كرد كه 
نام سيد محمد ناظم الشريعه، سرمربي تيم فوتسال ايران 
هم در آن ديده مي ش��ود. سرمربي ايران بايد با ۹ مربي 
ديگر براي كسب عنوان بهترين مربي جهان رقابت كند. 
اسامي 1۰ مربي برتر به شرح زير است:  1- آلبرت آالوز 
)زير 1۹ س��ال اسپانيا(، ۲- فدريكو مونتالدو )اسپانيا(، 
3- كلوديو پونوس )زنان اسپانيا(، ۴- جرج براز )پرتغال(، 
۵- ماركوس ژاوير )برزيل(، ۶- سيد محمد ناظم الشريعه 
)ايران(، ۷- خوزه پازوس )تايلند(، ۸- ويلسون نوبورگا 
)زنان برزيل(، ۹- سرگي اس��كوروويچ )روسيه(، 1۰- 

روئيجي سوزوكي )زير ۲۰ سال ژاپن(. 

شيوع ويروس كرونا، كار را به جايي رسانده كه شايد 
پايان ليگ برتر ايران در فصل نوزدهم اعالم شود. اواخر 
ليگ نوزدهم درگير حواشي غيرقابل پيش بيني شد. 
ويروس كرونا كه با سرعت در جهان شيوع پيدا كرده، 
باعث ش��ده ليگ برتر ايران كه روزهاي حساسي را 
پشت سر مي گذاشت، تعطيل شود. البته كسي دقيقا 
نمي داند اين تعطيلي موقتي خواهد بود يا به خاطر 
مشكالت موجود، از ادامه برگزاري مسابقات جلوگيري 
مي ش��ود. پيش از اين، مس��ووالن كميته مسابقات 
سازمان ليگ اعالم كرده بودند، ليگ برتر ايران كه ٢١ 
هفته را پشت سر گذاش��ته، تا ١۴ فروردين سال ٩٩ 
تعطيل خواهد بود و از آن تاريخ دوباره بازي ها از سر 
گرفته مي شود اما بيماري كرونا كار را به جايي رساند 
كه زمزمه هاي تعطيلي كلي ليگ به گوش برسد. برخي 
بر اين باورند كه شايد ويروس كرونا تا اواخر ارديبهشت  
ماه جامعه را درگير خود نگه دارد كه در اين صورت، 
ديگر برگزاري ادامه مس��ابقات لي��گ برتر به صالح 
فوتبال ملي نيست و بهتر است به خاطر شرايط ويژه، 

پايان مسابقات از همين حاال اعالم شود. حال اگر قرار 
باشد ليگ برتر فوتبال ايران بعد از برگزاري ٢١ هفته 
به پايان برس��د، نتيجه ٩ هفته پاياني چطور خواهد 
ش��د؟ براي اعالم پايان ليگ بع��د از ۲1 هفته، چند 
راهكار وجود دارد. يكي از آنها اعالم تيم صدرنش��ين 
به عنوان قهرمان اس��ت؛ چنانكه اكنون در ليگ برتر 
انگليس مطرح شده است و بيشتر تيم هاي انگليسي 
هم با آن موافق هستند. راه ديگر، تعطيل كردن ليگ 
و حذف تمام امتيازهاست به صورتي كه ليگ نوزدهم 

عمال ناديده گرفته شود كه اين مورد قطعا با اعتراض 
هواداران پرسپوليس روبرو خواهد شد. راه ديگر اين 
است كه نتايج ٩ هفته پاياني نيم فصل نخست، در نيم 
فصل دوم هم براي تيم ها اعمال شود. يعني اگر تيمي 
در نيم فصل نخست برابر رقيبش با نتيجه ٢ بر يك به 
پيروزي رسيده، همين نتيجه در ديدار اين دو تيم در 
نيم فصل دوم اعمال شود. هرچند چنين تصميمي 
چندان هم منطقي به نظر نمي رسد اما اگر قرار باشد 
اين تصميم اجرايي ش��ود، بايد ديد با توجه به نتايج 
نيم فصل نخس��ت، ترتيب تيم هاي باالي جدول در 
پايان چطور خواهد بود. بر اين اساس، با توجه به نتايج 
تيم ها در ۹ هفته پاياني نيم فصل نخست و ديدار رفت 
استقالل و فوالد )بازي برگشت دو تيم قبل از شيوع 
كرونا به تعويق افتاده بود( نيمه باالي جدول ليگ برتر 
نوزدهم در پايان اينچنين خواهد بود: پرسپوليس ۶٩ 
امتياز، استقالل ۶٠ امتياز، سپاهان ۵١ امتياز، صنعت 
نفت آبادان ۵١امتياز، تراكت��ور ۵٠ امتياز، فوالد ۴٩ 

امتياز، شهرخودرو ۴٨ امتياز. 

ورزشي
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