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قائم مقام وزير صمت از توافق با اتحاديه پوش��اك براي 
آغاز توليد روزانه ۴.۵ تا ۵ ميليون قطعه ماسك از سوي 
توليدكننده داخلي خبر داد و گفت: استانداران مكلف 
به صدور مج��وز جابه جايي محموله ه��اي الكل و ژل 
ضدعفوني كننده به خارج از اس��تان ها شدند. حسين 
مدرس خياباني در جلسه ستاد مبارزه با كرونا در وزارت 
صمت كه با حضور معاون س��ازمان غذا و دارو، معاون 
وزير كشور، معاون گمرك ايران و توليدكنندگان مواد 
شوينده، آرايشي و بهداشتي برگزار شد، از مذاكره براي 
رفع مشكل جابه جايي »الكل و ژل ضدعفوني كننده« 
ميان استان هاي كش��ور خبر داد و گفت: كارخانجات 
توليدكننده ژل ضدعفوني كننده در برخي از استان ها، 
با كمبود ال��كل مورد نياز ب��راي تولي��د مواجه بودند 
كه بر اين اس��اس، برخي مقاومت هاي اس��تاني براي 
جابه جايي الكل مورد نياز اين واحدها، از كارخانجات 
توليدي ال��كل  ه س��مت واحده��اي توليدكننده ژل 
ضدعفوني كنن��ده وجود داش��ت كه خوش��بختانه با 
حضور معاون وزير كش��ور و تماس هاي انجام ش��ده با 
استانداران، اين مش��كل به زودي رفع خواهد شد. وي 
افزود: بر اساس ابالغيه معاون اقتصادي وزارت كشور، 
هيچ يك از مقامات استاني حق جلوگيري از جابه جايي 
الكل، ژل و مواد ضدعفوني كنن��ده را ندارند و حركت 
اين محصوالت بايد ميان تمامي اس��تان هاي كش��ور 
آزاد باش��د. مدرس خياباني با بيان اينكه كارخانجات 
توليدي مواد شوينده اين آمادگي را دارند كه در صورت 
تأمين مكفي الكل، توليد ژل ضدعفوني كننده خود را 
افزايش دهند، تصريح كرد: گاليه توليدكنندگان مواد 
ضدعفوني كننده، عدم جابه جايي الكل از كارخانجات 
توليدي به سمت واحدهاي توليدكننده مواد شوينده، 
آرايش��ي و بهداش��تي بود كه اميد مي رود با توجه به 
ابالغيه وزارت كشور، اين مشكل در استان ها حل شود 
و كارخانجات با ظرفيت كامل به توليد ادامه دهند. به 
گفته او، علي رغم تمامي اين مش��كالت، مواد شوينده 
و اقالم ضدعفوني كننده در فروش��گاه هاي زنجيره اي، 
س��ازمان ميادين ميوه و تره بار، ايس��تگاه هاي مترو و 
غرف عرضه مستقيم مواد شوينده در حال انجام است؛ 
اين در حالي اس��ت كه بر اس��اس ابالغيه و اختياراتي 
كه هيات دولت ب��ه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
ارايه داده، صادرات ماس��ك، دس��تكش، لباس گان، 
محصوالت بهداشتي از جمله آب ژاول، صابون، كاغذ 
تيشو، منس��وجات نبافته و الكل ممنوع است، ضمن 
اينك��ه واردات الكل، ماس��ك و لب��اس گان به منظور 
رفع نياز كشور با تعرفه صفر امكان پذير خواهد بود. او 
افزود: همچنين مقرر گرديد تا واردكنندگان ماسك، 
الكل و لباس گان به اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي معرفي ش��وند 
ت��ا در چارچوب ضواب��ط فني و قيمت تعيين ش��ده، 
واردات ص��ورت گي��رد. مدرس خيابان��ي ادام��ه داد: 
شبكه توزيع تمام اقالم بهداشتي از جمله ماسك، ژل 

ضدعفوني كننده و الكل در اختيار سازمان غذا و دارو قرار 
داشته است و عالوه بر مراكز درماني، فقط در داروخانه ها 
عرضه ادامه خواهد يافت، ضمن اينكه مواد شوينده و 
ضدعفوني كننده در همه مبادي عرضه خواهند ش��د 
و تنها الكل و ماسك در داروخانه ها و با نظارت سازمان 
غذا و دارو توزيع خواهد ش��د. مدرس خياباني درادامه 
گفت: به موازات واردات ماسك و لباس گان، از تمامي 
توان توليدي كشور در بخش صنوف توليدي پوشاك 
اس��تفاده خواهد ش��د كه به همين منظ��ور، با توافق 
صورت گرفته با اتحادي��ه پوش��اك، از ظرفيت توليد 
۴.۵ تا ۵ ميليون قطعه ماسك در روز، از سوي صنوف 
توليدي به صورت حداكثري اس��تفاده خواهد شد. به 
گفته وي، واحدهاي توليدي پوشاك از ظرفيت بسيار 
بااليي براي تأمين لباس گان و ماسك مورد نياز كشور 
در ش��رايط كنوني برخوردار هستند كه بر اين اساس، 
با توافق��ات صورت گرفته قرار بر اين اس��ت كه تمامي 
امكانات و تسهيالت الزم براي تأمين پارچه مورد نياز 
اين واحدها بس��يج ش��ود؛ ضمن اينكه مقرر گرديده 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مشخصات 
فني توليد ماس��ك و لباس گان و ابعاد آن را در اختيار 
صنوف قرار دهد تا توليد به شكل گس��ترده در كشور 
آغاز شود؛ پس تمامي تمركز ما روي تأمين اين كاالها 
با استفاده از ظرفيت هاي داخلي است و كمبودها را از 
محل واردات تأمين خواهيم كرد. مدرس خياباني گفت: 
بنا بر اعالم رييس اتحاديه پوشاك، 100 كارخانه بزرگ 
كشور هم اكنون آمادگي توليد ۴.۵ تا ۵ ميليون قطعه 
ماسك در روز را دارند كه از اين ظرفيت به بهترين شكل 
اس��تفاده خواهد ش��د و مقدمات الزم براي حمايت از 
آنها از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
فراهم آمده است. وي اضافه كرد: اولويت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت استفاده از توان داخلي در توليد ماسك 
و لباس گان است و كسري نياز داخلي با واردات جبران 
خواهد ش��د، بنابراين هر چقدر ك��ه توليدكنندگان 
ظرفيت داشته باش��ند، حتمًا از سوي وزارت بهداشت 
مورد حمايت و خريد تضميني قرار مي گيرد. او در بخش 
ديگري از صحبت هاي خود افزود: همچنين قرار بر اين 
است كه پارچه توليد ماسك در داروخانه ها توزيع شود 
و مراكز آموزشي وزارت بهداشت نيز آموزش هاي الزم 
براي توليد ماس��ك ها را در منازل و واحدهاي توليدي 
صنفي ارايه دهند؛ ضمن اينكه قرار بر اين است كه اداره 
كل پوشاك و صنايع نس��اجي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت نيز هماهنگي هاي الزم با تمامي كارخانجات 
توليدي را در بخش صنعت نساجي به عمل آورد تا بتوان 
با محوريت اتحاديه پوشاك و وزارت صنعت، كار توليد 
در كشور را نيز سرعت بخشيد. به گفته او، ظرفيت هايي 
كه هم اكنون در برخي از واحدهاي توليدي پوش��اك 
كشور به دليل مشكالت ناش��ي از شيوع ويروس كرونا 
خالي مانده و ركود حاكم بر بازار نيز آن را تشديد كرده 

است، به زودي به مدار توليد خواهند آمد .

قائم مقام وزير صمت خبر داد

تعرفه واردات »الكل، ماسك و لباس گان« صفر شد
عليرضا كديور|

تحليلگر بورس|
از ابتداي س��ال جاري تاكنون بازار سرمايه رشد قابل 
توجهي را به ثبت رس��انده اس��ت. مهم ترين دليل آن 
افزايش قيمت ارز و تاثير قابل توجه آن بر صورت سود و 
زيان شركت ها بوده و همين امر سبب شده تا از ابتداي 
امسال شاهد رش��د سودآوري ش��ركت ها باشيم. اين 
مساله و پيامدهاي بعدي آن در نهايت موجب شد كه 
بورس و فرابورس تقريبا رشدي بي وقفه را شاهد باشند 

كه با موتور محرك دالر تداوم يافته است.
دالر به عنوان مهم ترين عاملي كه در اين ماه ها موجب 
رشد بنيادي ارزش سهام شده اس��ت، در حال حاضر 
باري روان��ي را ايجاد كرده كه با ه��ر افزايش يا كاهش 
معني دار به روي كليت بازار س��هام اث��ر مي گذارد. در 
همين راستا به نظر مي رسد كه مهم ترين علت ريزش 
قيمت ها در روز ش��نبه نيز افت قابل توجه قيمت ارز و 
آمادگي قبلي ب��راي آن بوده باش��د. در ح��ال حاضر 
وزن دالر در تصميم گيري س��هامداران زياد اس��ت و 
نمي توان گفت كه افت 18 هزار واحدي ش��اخص كل 
بورس تهران آنچنان تحت تاثير كرونا بوده است. البته 
از طرفي هم نمي توان گفت كه بازارهاي مالي كش��ور 
نس��بت به بازارهاي بين المللي بي تفاوت است چرا كه 
بخش��ي از افت قيمت در روز شنبه هفته جاري نيز در 
واكنش به ريزش قابل توجه بهاي كاالهاي اساسي در 
بازارهاي خارجي بوده است. در حال حاضر اتفاقي كه 
در بورس افتاده، هدايت همه جانبه نقدينگي به سمت 
اين بازار بوده اس��ت. چنين رويدادي س��بب شده كه 
رفتار س��رمايه گذاران در بازار سهام غير عقاليي شود. 

از اين رو نمي توان گفت كه ب��ازار تا چه زماني افزايش 
مي  يابد. در ش��رايط فعلي با وضعيتي رو به رو هستيم 
كه فش��ار نقدينگي، بي توجه به ارزندگي شركت ها به 
افزايش قيمت ها دامن مي زند و مشخص كرد كه دقيقا 
تا كجا اين روند ادامه مي يابد.  در خصوص اين ش��ائبه 
كه ابالغيه جديد سازمان بورس و اوراق بهادار به روند 
ورود نقدينگي به بازار آسيب مي زند، به نظر نمي رسد 
كه شاهد قضاوتي درست باشيم، چراكه به رغم وجود 
تاثير محدوديت هاي جديد بر معامالت سهام تاكنون 
هيچ منعي براي ورود نقدينگي به صورت غير مستقيم 
و از طريق صندوق هاي س��رمايه گذاري ارايه نش��ده 
است. در حال حاضر با توجه به شرايطي كه بازار سهام 
دارد، بايد خاطرنشان كرد كه تعداد سهم ها و نمادهاي 
ارزنده به شدت كم اس��ت و اين امكان وجود ندارد كه 
سرمايه گذاران بدون بررس��ي كافي توانايي شناسايي 
تعداد بااليي از سهام ارزنده را داشته باشند. رشد قيمت 
سهام در ماه هاي اخير وضعيتي را پديد آورده كه در آن 
تعداد اندكي سهام داراي پتانسيل  از لحاظ مؤلفه هاي 
بنيادي در بازار باقي مانده است. در چنين شرايطي بايد 
توجه داشت كه ريسك سرمايه گذاري به شدت باالست 
و به رغم امكان كسب سود ممكن است ضرر هنگفتي 
متوجه برخي از س��هامداران ش��ود. چرا كه نقدينگي 
وارد ش��ده با تحليلي منطق��ي وارد بازار نمي ش��ود و 
سرمايه گذاران نيز آشنايي چنداني با ساز و كار بورس 
تهران ندارند. اين مساله اگر به ريزش سنگين قيمت ها 
منتهي شود بدون شك مي تواند آسيب جدي به اعتماد 
عمومي نس��بت به بازار س��هام وارد كند و براي مدتي 

طوالني نقدينگي را از ورود به اين بازار باز دارد. 

ورود بي حساب و كتاب پول به بازار سهام
سخن نخست

س��خنگوي وزارت امور خارج��ه درباره ادع��اي مقامات  
امريكا ب��راي كمك به اي��ران در مقابله ب��ا كرونا گفت: به 
نيت امريكايي ها ش��ك داريم و خيلي روي اين كمك ها 
حس��اب نمي كنيم. آماده دريافت كمك هاي لفظي هم 
نيس��تيم. به گزارش ايرنا »س��يدعباس موسوي« صبح 
دوشنبه در نشس��ت خبري با اصحاب رسانه كه به شكل 
ويدئو كنفرانس برگزار ش��د، گفت: از زمان��ي كه ويروس 
كرونا در چين شايع ش��د، اين آمادگي در دنيا ايجاد شد و 
از زماني كه حالت ايپدم��ي )همه گير( پيدا كرد، وضعيت 
اضط��راري يافت كه مانند ه��ر بحران ديگ��ري، نيازمند 
همدلي و هم افزايي جهاني اس��ت كه همه كش��ورها بايد 
آن را مدنظر ق��رار دهد كه كش��وري نمي تواند بگويد من 
تنها هستم، ايزوله خواهم ش��د و مشكلي براي من پيش 
نمي آيد. وي ادامه داد: ديديم كه اين بيماري شيوع يافته 
است. ايران هم با همكاري و درگيري همه نهادها از جمله 
وزارت خارجه درگير اين مساله است از مسائل بهداشتي، 
كنسولي، مراودات اقتصادي و تجاري و... كه نبايد وقفه اي 
در اين باره ايجاد شود. موس��وي اظهار كرد: برخي هم دل 
مردم را خالي مي كنند به ويژه برخي رس��انه هاي فارسي 
زبان خارج نشين كه به آنها توصيه مي كنيم روحيه مردم 
را تضعيف نكنند. توصيه مي كنيم مردم با نشاط به مقابله 
اين بيماري بروند و اين رسانه ها مانند ارباب هايشان از اين 
مساله سوءاستفاده نكنند. موس��وي درباره ادعاي مايك 
پمپئو وزير خارجه امريكا مبني بر كمك به ايران و دادن پيام 
رسمي از طريق كانال سوييس گفت: در نيت امريكايي ها 
شك داشته و داريم. اگر آنها قصد و نيت خير داشتند، قبل 
از آنكه موضوع رسانه اي كنند، اين كمك را رسانه اي نكرده 
و دنبال اهداف تبليغاتي نبودن��د. ما مواضع امريكايي ها را 
رصد مي كنيم و ديديم كه چقدر عليه ايران و توانمندي ما 
و تضعيف مردم اقدام كردند و هنوز هم اين اقدامات ادامه 
دارد.  سخنگوي وزارت امور خارجه با بيان اينكه در كنار اين 
اقدامات، مدعي كمك به مردم هستند، تصريح كرد: وقتي 
كه به نيت امريكايي ها شك داريم خيلي روي اين كمك ها 
حس��اب نمي كنيم و آم��اده دريافت كمك ه��اي لفظي 
هم نيستيم. همان كانال بشردوستانه سويس هم ديديد 
براي همان هم دولت امريكا به رغم تبليغات سنگ اندازي 
مي كن��د. موس��وي درباره آخري��ن تح��والت برجام هم 
خاطرنش��ان كرد: مكانيزم ماش��ه يا بردن پرونده ايران به 
شوراي امنيت از همان ابتدا موضوعي مرده بود و از سوي 
برخي كشورها قابل پيگيري نيست. قوام دروني و ساختار 
حقوقي برجام اجازه چنين كاري را به كشورها نمي دهد 
كه پشت آن، كم كاري ها و بي عملي هايشان را با اقدام فرار 
به جلو كه ماهيت حقوقي و قانوني ندارد، پيش ببرند. اين 
مساله در جلسه اخير كميس��يون مشترك مطرح نشد و 
استدالالت حقوقي ايران از جمله نامه 1۷ صفحه اي ظريف 
به بورل به آنها تشريح شده اس��ت.  سخنگوي وزارت امور 
خارجه افزود: برجام قرار بود هم دستاوردهاي اقتصادي و 
هم دستاوردهاي سياسي و امنيتي داشته باشد كه براي 
همگان مشهود است. اميدواريم اين توافق با همين وضعيت 

ادامه يابد. الزم است هر چه زودتر اروپايي ها به تعهداتشان 
برگردند و اقدامات��ي انجام دهند كه اي��ران به تعهداتش 
به طور كامل پايبند بماند. موس��وي درباره همكاري هاي 
منطقه اي وزارت امور خارجه در مقابله با كرونا ابراز داشت: 
از زمان شيوع اين بيماري، وزارت خارجه از نهادهاي فعال 
بوده است و در تمامي جلس��ات و كميته ها چه ستادهاي 
تبليغاتي و چه ستادهاي اصلي و اجرايي حضور دارد. عالوه 
بر اين ما از همان ابتدا ستاد ويژه اي در وزارت امور خارجه 
تش��كيل داديم كه چند كار از جمله مس��ائل كنسولي را 
پيگيري مي كند تا شهروندان به راحتي به كشور برگردند. 
سخنگوي دس��تگاه ديپلماس��ي صدور رواديد را از ديگر 
اقدامات وزارت امور خارجه عنوان كرد و گفت: سعي كرديم 
ورودي ها را كنترل كنيم تا اين بيماري ريش��ه كن ش��ود 
و برخي ورودي ها و صدور ويزاها را ك��م كرديم.  وي ادامه 
داد: در همكاري با كشورهاي همس��ايه به آنها اطمينان 
داديم محصوالت ايران بهداشتي است و از قرنطينه عبور 
كردند تا صادرات و واردات ما قطع نش��ود. موسوي عنوان 
كرد: طبيعي است تمام توان خود را به كار ببريم تا با طيب 
خاطر، كش��ورها و مردم با يكديگر ارتباط داشته باشند تا 
در اين ش��رايط، مراودات قطع نشود. وي همچنين درباره 
تاثير تحريم ها بر نقل و انتقاالت دارويي و دس��تورالعمل 
س��فارتخانه هاي ايران براي تامين دارو گفت: از وقتي كه 
اين اتفاق در كش��ور رخ داده اس��ت، تم��ام امكانات خود 
را بس��يج كرده و در تعامل با وزارت بهداشت سعي كرديم 
نيازهاي كشور را ليست كرده و تامين كنيم. عمده ترين نياز 
كيت هاي تشخيص و بعد برخي اقالم دارويي بود كه آنها را 
احصا كرده و به سفارتخانه هايمان داده ايم.  موسوي اضافه 
كرد: اغلب نيازهاي ما در داخل كش��ور موجود است و نياز 
خاصي نداريم ولي كشورهاي دوست اعالم آمادگي كردند 
به ما كمك كنند. كشورهاي تركيه، چين و صليب سرخ به 
ما كمك كرده اند. برخي از كشورهاي منطقه نيز گفته اند 
آماده همكاري هستند. سخنگوي وزارت امور خارجه افزود: 
دولت چين به شكل كامل در كنار ملت ايران ايستاده است 
و در اين راستا چندين محموله دارويي فرستاده و يك هيات 
علمي براي ساخت و يافتن واكس��ن به ايران اعزام كردند.  
وي گفت: عالوه بر اين تيم تحقيقاتي و علمي چين هم به 
كش��ور ما آمده اند تا آخرين يافته هاي خود را به ما بدهند 
و اين نمونه خوب در همكاري بين المللي است. اگر همه با 
اين جديت و حسن نيت كارشان را ادامه دهند، قطعا جهان 
بهتري خواهيم داشت. موسوي درباره كمك هاي بهداشتي 
و پزشكي ايران به چين و اينكه گفته مي شود كمبودهاي 
بهداشتي و پزش��كي در ايران به خاطر اين كمك ها است، 
بيان كرد: كمبود نيازهاي پزشكي ايران به خاطر كمك به 
چين نيست. ايران از توليدكنندگان ماسك هاي پزشكي و 
تخصصي در دنيا است. ما كمك هايي كرده يا شركت هاي 
ايران به چين فروخته اند. اينك��ه كمك هاي ايران موجب 
كمبود ش��ده، حرف هاي نادرست هس��تند و ديديد كه 
وقتي مردم ايران با مشكالتي روبرو شدند، ديديد كه چين  

كمك هاي زيادي به ما كردند.

سخنگوي وزارت امور خارجه ايران:

روي كمك  امريكايي ها حساب نمي كنيم

ديپلماسي گزارش

 همين صفحه  

سخن نخست

ورود بي حساب و كتاب 
پول به بازار سهام

از ابتداي س��ال جاري 
س��رمايه  بازار  تاكنون 
رش��د قاب��ل توجهي را 
به ثبت رس��انده است. 
مهم تري��ن دلي��ل آن 
افزاي��ش قيم��ت ارز و 
تاثي��ر قاب��ل توجه آن 
بر صورت س��ود و زيان 
شركت ها بوده و همين امر سبب شده تا از ابتداي 
امسال شاهد رشد س��ودآوري شركت ها باشيم. 
اين مساله و پيامدهاي بعدي آن در نهايت موجب 
شد كه بورس و فرابورس تقريبا رشدي بي وقفه را 
شاهد باشند كه با موتور محرك دالر تداوم يافته 
اس��ت. دالر به عنوان مهم ترين عاملي كه در اين 
ماه ها موجب رش��د بنيادي ارزش س��هام شده 
اس��ت، در حال حاضر باري رواني را ايجاد كرده 
كه با هر افزايش يا كاهش معني دار به روي كليت 

بازار سهام اثر مي گذارد. 

عليرضا كديور

 صفحه7  

انرژي

شيوع كرونا مصرف سوخت را 
بين 10 تا 50 درصد كاهش داد

ش��يوع كرونا نه تنها قيمت نف��ت را در بازارهاي 
جهاني به بشكه اي ۵0 دالر كاهش داد بلكه مصرف 
فرآورده هاي نفتي در داخل را هم تحت تاثير قرار 
داد .  به گ��زارش »تعادل«، بدنبال ش��يوع كرونا و 
دس��تورالعمل هاي بهداش��تي مبني بر قرنطينه 
خودخواسته كه دولت پيشنهاد داد،  مصرف روزانه 
بنزين در كشور 10 درصد و سي ان جي ۵0 درصد 
كاهش يافت.  به گفته مدير برنامه ريزي شركت ملي 

پخش فرآورده هاي نفتي از انتهاي بهمن ماه...

دانش و فن

خانه نشيني اجباري،  مصرف 
اينترنت را 40 درصد افزايش داد
در روزهايي كه نگراني از ش��يوع ويروس كروناي 
جديد، بسياري از مردم را خانه نشين كرده، مصرف 
اينترنت با افزايش��ي ۴0 درصدي روب��رو بوده كه 
اپراتورها و ارايه دهندگان خدمات اينترنتي، بدون 
اينكه چنين وضعيتي را پيش بيني كرده باش��ند، 
با كمبود ظرفيت پهناي باند مواجه شدند، اتفاقي 
كه منجربه افت كيفيت اينترنت ش��ده و چندان 
براي كس��اني كه اين روزه��ا را به اجب��ار در خانه 
مي گذرانند و ناچارند فعاليت هاي آموزشي و اداري 
خود را در خانه انجام دهند يا براي گذراندن اوقات 
فراغت خود دست به دامن فضاي مجازي شده اند، 
چندان خوشايند نيست. با وجود اين، رگوالتوري 
و زيرس��اخت وعده بهبود كيفيت دسترس��ي به 
اينترنت و حل مش��كالت را داده كه به واسطه آن 
اپراتورها ظرفيت پهناي باند خود را افزايش دادند. با 
ورود ويروس كرونا به كشور، مدارس و دانشگاه ها به 
حالت تعطيل درآمد، براي برخي كارمندان پروسه 
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عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ديروزدر بيمارستان 
مسيح دانشوري تهران به دليل بيماري كرونا درگذشت. به 
گزارش ايرنا، سيد محمد ميرمحمدي در روزهاي گذشته 
در بيمارستان مسيح دانشوري بستري شده بود كه پيش 

از ظهر ديروز -دوش��نبه- در ۷۲ س��الگي درگذشت. وي 
نمايندگي حوزه انتخابيه قم در ادوار ششم و هفتم مجلس 
شوراي اسالمي را برعهده داش��ت و از ۲۳ مردادماه ۹۶ به 
عضويت مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب شده بود. 

سيد محمد ميرمحمدي درگذشت

خبر

سه كش��ور انگليس، فرانس��ه و آلمان روز دوشنبه با 
صدور بيانيه اي ضمن اعالم همبس��تگي با قربانيان 
ويروس كرونا در ايران، از ارس��ال كمك هاي پزشكي 
و مالي به كش��ورمان براي مقابله با شيوع سريع اين 
ويروس خبر دادند. بر اساس اين بيانيه كه يك نسخه 
آن در تارنم��اي وزارت امور خارجه انگليس منتش��ر 
شده، محموله  كيت هاي آزمايش��گاهي، دستكش و 
لباس هاي مخصوص حفاظتي روز دوشنبه سريعا با 
هواپيما به تهران منتقل خواهد شد. سه كشور اروپايي 

همچنين متعهد شده اند كه حدود ۵ ميليون يورو از 
طريق سازمان بهداشت جهاني و س��اير آژانس هاي 

بين المللي براي ايران ارسال كنند.
حميد بعيدي نژاد سفير كشورمان در لندن نيز پيشتر 
با انتشار پيامي در توييتر اين خبر را اعالم كرد و افزود 
كه در كنار تالش مهندس��ان و فن آوران ايراني براي 
تامين نيازهاي داخلي، هماهنگي با مقامات انگليسي 
براي خريد برخي از اقالم مهم فوري پزشكي مقابله با 

كورونا از بازار اين كشور نيز در جريان است.

بيانيه 3 كشور اروپايي درباره كمك به ايران براي مقابله با كرونا

بين الملل

سخنگوي دولت در نشست خبري مطرح كرد

گزارش »تعادل« از سازوكار حمايت هاي قانوني 
از صاحبان مشاغل در شرايط اضطراري

 سررسيد وام هاي »كسب و كار«
 دو ماه عقب مي افتد

 قاعده 
 »فورس ماژور«

 براي شرايط بحراني
ريحان�ه جاويدي| ش��يوع كرونا در اي��ران عالوه بر 
اينكه ترس و اضطراب ناشي از بروز بيماري را بين مردم 
گسترش داد بلكه با ايجاد تالطم و بحران در بازار برخي 
مشاغل و خدمات آن هم در روزهاي پاياني سال، نگراني 
برخي را بابت اجراي تعهداتي مالي خود دوچندان كرد. 
اقتصاد ايران در ركود بود كه كرونا هم مزيد بر علت ش��د 
تا عالوه بر اقتصاد كالن، كسب و كارهاي خرد هم دچار 
ركود مضاعف شوند. درچنين شرايطي جز برخي صنوف 
محدود، چراغ اغلب كسب و كارها خاموش است، مغازه ها 

مشتري خاصي نداشته و بسياري شركت ها هم با توجه 
به بس��ته ش��دن مرزها، توقف خريد و فروش ها و برخي 
مناسبات ديگر، منبعي براي درآمدزايي ندارند. بسياري 
از صاحبان مشاغل به نوعي تعطيلي اجباري تن دادند چرا 
كه در اين اوضاع كسادي مطلق، هزينه باز كردن شركت 
يا ب��اال دادن كركره مغازه، بس��يار بيش��تر از درآمدهاي 
احتمالي است. از راننده تاكسي تا صاحب كافه و رستوران 
و از آژانس مسافرتي تا اس��باب بازي فروش، همه و همه 

درگير بي بازاري هستند .

2

»تعادل« در گفت وگو با كارشناسان خودرويي، ميزان 
اثرپذيري بازار خودرو از »كرونا« را بررسي مي كند

 دورخيز براي 
افزايش قيمت خودرو 

 صفحه 14  

 صفحه 12  
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روي موج خبر

  نخس�تين محموله س�ازمان بهداش�ت 
جهاني به ايران فرستاده شد ؛ايرنا|

خبرگزاري فرانس��ه ديروز گزارش داد كه نخستين 
محموله بهداشتي و درماني سازمان بهداشت جهاني 
با يك فروند هواپيماي باري از مبدا امارات متحده عربي 
به ايران فرس��تاده شده است. به گزارش خبرگزاري 
فرانسه از دوبي؛ اين محموله امدادي سازمان بهداشت 
جهاني شامل 6 پزشك و بييش از هفت تن تجهيزات 
پزش��كي و كيت هاي آزمايش كرونا، براي كمك به 
مبارزه با ويروس اين بيماري است. روبرت بالنشارد 
نماينده سازمان بهداشت جهاني در امارات گفت: پرواز 
امروز به ايران شامل هفت هزار و 500 كيلو تجهيزات 
و تداركات پزشكي مانند اقالم و كاالهاي بسيار مهم 
ضروري براي جلوگيري از واگيري و مهار اين ويروس 
به منظور حمايت از كاركن��ان بخش مراقبت هاي 
بهداشتي و درماني ايران است. النشارد با هشدار درباره 
كمبود تجهيزات پزشكي و درماني در جهان، ارزش 
محموله فرستاده ش��ده به ايران را شامل دستكش، 
ماسك جراحي و دستگاه تنفس مصنوعي، بيش از 
300 هزار دالر ارزيابي كرد كه با يك فروند هواپيماي 
باري ارتش امارات از دوبي به ايران فرستاده شده است.   

  نتانياهو بار ديگر مدعي نظامي بودن برنامه 
هسته اي ايران شد؛ايسنا|

نخس��ت وزير رژيم صهيونيس��تي بار ديگر مدعي 
نظامي بودن برنامه هسته اي ايران شد و گفت كه مانع 
دستيابي ايران به »سالح هسته اي« خواهد شد. به نقل 
از شبكه صهيونيستي آروتز شوا، بنيامين نتانياهو در 
سخنراني اش در كنفرانس البي صهيونيستي آيپك 
به برنامه هسته اي ايران اشاره كرده و گفت: من به شما 
اطمينان مي دهم تا زماني كه من نخست وزير هستم، 
ايران هيچ گاه به تس��ليحات هس��ته اي دست پيدا 
نخواهد كرد. من مي دانم كه در حفظ امنيت آينده مان 
تنها نيستيم. ما از سراسر جهان دوستاني داريم كه كنار 
ما هستند و دوستاني بهتر از شما اعضاي سربلند آيپك 
نداريم كه براي اتحاد به واشنگتن آمده ايد. او در ادامه 
اظهار كرد: اتحاد امريكا-اسراييل قوي تر از هميشه 
است و من خبرهايي براي افراط گراهايي دارم كه در 
پي تضعيف آن هستند. بهترين روزهاي اتحاد امريكا-

اسراييل در راه است.

  بازداشت فرد مرتكب اقدام غيرمتعارف 
در حرم حضرت معصومه)س(؛خبرآنالين|

فرد مرتكب اق��دام غيرمتعارف در حرم حضرت 
معصومه)س( دستگير شد. حسب اعالم روابط 
عمومي دادسراي مركز استان قم، با توجه به انتشار 
فيلم اقدام غير متعارف يك فرد در حرم حضرت 
معصومه)س( و وصول گزارش به سامانه گزارشات 
مردمي ق��رارگاه كنترل و كاهش آس��يب هاي 
اجتماعي دادسراي قم، با دستور دادستان مركز 
استان و با تالش عوامل نيروي انتظامي اين فرد 
شناسايي، دستگير و بازداش��ت شد وبراي وي 
پرونده قضايي تشكيل و در حال رسيدگي است.

  سومين محموله كيت هاي تشخيص كرونا 
ديشب به ايران رسيد؛تعادل|

سفارت ايران در چين در حساب رسمي توييتر 
خود نوشت: سومين محموله كيت هاي تشخيص 
كرونا امشب )ديشب( به ايران مي رسد. سفارت 
ايران در جمهوري خلق چين در حساب رسمي 
خود در توييتر نوشت: در ادامه كمك هاي دولت 
و مردم چين، امش��ب س��ومين محموله شامل 
كيت هاي تشخيص، لباس هاي محافظتي يكسره 
براي استفاده در بيمارستان ها، دستگاه اكسيژن 
سنج و ساير تجهيزات پزشكي با پرواز باري ماهان 
از طريق ش��انگهاي عازم كشورمان خواهد شد. 
براي غلبه بر كرونا با تمام توان در صحنه هستيم.

  پذيرش مسافران ايراني با گواهي سالمت 
در آلمان؛ايلنا|

برلين اع��الم كرد كه پذيرش مس��افران ايراني در 
آلمان با گواهي سالمت مقدور است. به نقل از وزارت 
خارجه آلمان، با توجه به گس��ترش كروناويروس 
در بخش هايي از اين كش��ور، مقام هاي بهداشتي و 
درماني در آلمان پذيرش كليه مس��افران ايراني را 
در گروي داش��تن گواهي سالمت اعالم كردند. در 
اين بيانيه آمده است در صورتي كه مسافران گواهي 

سالمت نداشته باشند، پذيرش نمي شوند.

  لزوم توجه جدي به اس�تان گيالن در پي 
شيوع كرونا؛باشگاه خبرنگاران|

مجمع نمايندگان اس��تان گي��الن در نامه اي به 
رييس جمهور، خواس��تار توجه جدي و فوري به 
وضعيت اين اس��تان در پي ش��يوع ويروس كرونا 
ش��دند. در بخش��ي از اين نامه آمده است: احترامًا 
همان گونه كه حضرتعالي مستحضريد استان گيالن 
به عنوان دومين استان دچار بحران شيوع ويروس 
كرونا شناخته شده است. از آنجايي كه اين ويروس 
هر لحظه و هر روز در حال گس��ترش مي باشد، از 
محضر گرانقدر جنابعالي اس��تدعا داريم دس��تور 
فرماييد نسبت به موارد مورد نياز و كمك هاي دولتي 
براي مهار اين ويروس از سوي هيات محترم دولت 

اقدام فوري و عاجل صورت گيرد.

  صحت انتخابات در ۵۰ حوزه انتخابيه ديگر 
تاييد شد ؛توييتر|

سخنگوي ش��وراي نگهبان گفت: در ادامه بررسي 
صحت حوزه هاي انتخابيه صح��ت ۴5 حوزه و پنج 
حوزه اقليت هاي ديني تاييد شد. عباسعلي كدخدايي 
سخنگوي شوراي نگهبان در صفحه شخصي توييتر 
خود اظهار كرد: در ادامه بررس��ي صحت حوزه هاي 
انتخابيه صحت ۴5 حوزه و پن��ج حوزه اقليت هاي 
ديني تاييد شد و ما اسامي اين حوزه ها را براي همكاران 
وزارت كشور ارسال كرديم. سخنگوي شوراي نگهبان 
درباره انتخابات آستانه اشرفيه و فوت منتخب اين شهر 
گفت: براي انتخاب نماينده اين شهر انتخابات ميان 

دوره اي برگزار مي شود.

ايران2

رييس قوه قضاييه به دادستان هاي كل كشور دستور داد

برخورد بي رحمانه با محتكران لوازم بهداشتي و دارويي
گروه ايران|

2۴ ساعت بعد از اظهارات مهم دادستان كل كشور در 
خصوص برخورد جدي با محتك��ران و متخلفان بازار 
س��المت و درمان كشور كه سقف مجازات هاي مطرح 
ش��ده در اين خص��وص را تا مرحله افس��اد في االرض 
ني��ز عنوان كرد؛ رييس دس��تگاه قضا ه��م خطاب به 
دادستان هاي سراسر كش��ور اعالم كرد كه مسووالن 
قضايي و قضات در اين خصوص نبايد گذشت و رحمي 
داش��ته باشند و هر ش��خص يا اش��خاصي كه در اين 
زمين��ه تخلفي را انجام داده باش��ند، بايد بدون رحم و 
با ش��ديدترين احكام قضايي مواجه شوند تا در نهايت 
بازدارندگي مورد نظر مردم و مس��ووالن محقق شود. 
حجت االسالم رييسي با تشريح متخلفان اين حوزه و 
با دس��ته بندي جرم هاي رخ داده در اين زمينه گفت: 
هر فعل و انفعالي كه موجب گسترش اضطراب و شيوع 
نگراني در ميان مردم ش��ود بايد با شديدترين برخورد 
مواجه شوند. بر همين اساس است كه رييس قوه قضاييه 
از دستگيري بيش از 20محتكر كاالي پزشكي در تهران 
خبر مي دهد و اعالم مي كند اين روند در تمام بخش ها 
و حوزه ها دنبال خواهد شد. با ورود به چهاردهمين روز 
از ثبت اولين مورد از ابتال به بيماري كرونا در كشور اما به 
نظر مي رسد، هماهنگي هاي اجرايي، تقنيني و قضايي 
براي مقابله با بيماري كرونا هر روز ابعاد و زواياي تازه اي 
پيدا مي كند و مسووالن ارشد كشور تالش مي كنند تا 
تمام ظرفيت هاي كش��ور را براي مقابله با اين ويروس 
به كار بگيرند؛ دي��روز رييس ق��وه قضاييه خطاب به 
دادستان هاي سراسر كشور گفت: به احتكار كنندگان 
اقالم بهداش��تي و دارويي رحم نكنيد. حجت االسالم 
سيد ابراهيم رييسي رييس قوه قضاييه در جلسه شوراي 
عالي قوه قضاييه با تقدير از زحمات دس��ت اندركاران 
حوزه بهداش��ت و درمان در مقابله با وي��روس كرونا، 
اظهار داش��ت: توجه به مقوله بهداش��ت در برخورد با 
ويروس منحوس كرونا و درمان افراد مبتال به آن براي 
كشور يك ضرورت است و همه بايد از نظر كارشناسي 
پزشكان تبعيت كنند. رييس قوه قضاييه با بيان اينكه 
دست اندركاران حوزه بهداش��ت و درمان با مجاهدت 
و ازخودگذشتگي ش��بانه روز براي برخورد با ويروس 
كرونا و تضمين سالمت جامعه تالش مي كنند، تصريح 
كرد: ما هم در دستگاه قضايي وظيفه خود مي دانيم كه 
در همه بخش ها با مجاهدان عرصه بهداشت و درمان 
همكاري داشته باش��يم تا هر چه زودتر با يك همدلي 

جمعي ش��اهد كاهش مش��كالت اين ويروس و رفاه و 
سالمت جامعه باشيم. حجت االسالم رييسي در ادامه با 
دسته بندي جريانات و گروه هايي كه دنبال سوءاستفاده 
از وضعيت به وجود آمده هستند، تصريح كرد: دشمنان 
تالش كردند با بحراني جلوه دادن جامعه و دروغ پردازي 
و بسيج رسانه هايشان نهايت استفاده را از شيوع ويروس 
كرونا براي التهاب آفريني در كشورمان ببرند و با اين كار 

دشمني خود را بيش از پيش نشان دادند.
رييس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: گاهي مي بينيم كه 
اين رسانه ها براي اضطراب آفريني در جامعه، در كنار 
انتشار يك يا دو خبر از كشور هاي ديگر كه كانون شيوع 
ويروس يا درگير آن هستند، با تجميع و انتشار قريب 
به 30 خبر درباره اي��ران در يك مقطع خبري تالش 

مي كنند نوعي دلهره بين مردم ما ايجاد كنند.
رييسي گروه دوم را شايعه سازان و شايعه پراكنان دانست 
كه با بزرگ نمايي اخبار و خبرسازي كاذب، مي خواهند 

مردم را دچار اضطراب و دلهره كنند و ادامه داد: دسته 
سوم سودجويان و محتكران هستند كه كاالي پزشكي 
مورد نياز مردم را احتكار مي كنند كه اقدام آنها با هيچ 
منطق اخالقي و اسالمي و انساني سازگار نيست و براي 

ما هم قابل قبول نيست.

   بازي با جان مردم
رييس دستگاه قضا تصريح كرد: احتكار اقالم بهداشتي 
در شرايط فعلي بازي با جان مردم است و نمي توان از اين 
مساله گذشت، همان طور كه در دوران جنگ تحميلي 
كه مردم فرزندان خود را براي مقابله با دشمن به جبهه 
مي فرستادند، عده اي كاال هاي مورد نياز مردم را احتكار 
مي كردند، االن هم عده اي با زندگي مردم سوداگري 
مي كنند. رييس��ي با تأكيد بر لزوم برخورد مسووالن 
ذي ربط با اين مساله تأكيد كرد: خوشبختانه دادستاني 
تهران بيش از 20 نفر از محتكران كاال هاي پزشكي را 

دستگير و انبار هاي آنها را كشف كرده و تحويل وزارت 
بهداشت كرده اس��ت كه اميدواريم به سرعت در بازار 
توزيع شود. رييس قوه قضاييه با اشاره به افزايش 5 تا ۱0 
برابر توليد كاال هاي بهداشتي مورد نياز مردم و تقدير از 
دست اندركاران اين حوزه متذكر شد: در كنار امر توليد، 
مساله توزيع و نظارت بر شبكه توزيع هم ضروري است 
و بايد سازوكار آن را در وزارتخانه و سازمان هاي مسوول 
افزايش دهيم. رييس��ي با تأكيد بر ل��زوم اصالح نظام 
نظارت بر توزيع كاال افزود: بايد معلوم شود ماسكي كه 
توليد مي شود، چگونه توزيع مي شود و از مرحله توليد 
تا توزيع در داروخانه ها چه فرايندي را طي مي كند تا 
به دست مردم مي رسد تا سودجويان فرصت سوداگري 
پيدا نكنند. رييس قوه قضاييه، برخورد با متخلفين و 
متجاس��رين به قانون را امري بسيار مهم دانست و به 
دادستان ها دس��تور داد به هيچ عنوان به محتكران و 
اخاللگران در نظام عرضه كاال هاي پزشكي رحم نكنند 

و با آنها برخورد عبرت آموز داشته باشند تا همه بدانند 
سالمت، امنيت و نياز مردم براي دستگاه قضايي اهميت 

دارد و با هيچ چيزي قابل معامله نيست.

    اهميت تامين اقالم اساسي
رييس��ي در ادامه، بار ديگر بر تأمين كاال هاي اساسي 
مردم در آستانه عيد نوروز تأكيد كرد و گفت: مردم از 
مس��ووالن انتظار دارند در ايام پاياني سال بر قيمت ها 
و نحوه عرضه كاال هاي مورد نياز آنها نظارت كنند كه 
قباًل هم در اين باره به مسووالن وزارت صمت، سازمان 
تعزيرات حكومتي و سازمان حمايت از مصرف كنندگان 
تذك��ر داده ام. رييس قوه قضاييه اف��زود: گزارش هاي 
خوبي از بازار نمي رسد و باز هم تأكيد مي كنم نظارت 
ب��ر قيم��ت و كيفيت كاال ه��ا امري ضروري اس��ت و 
دستگاه هاي مس��وول بايد وارد ميدان شوند و هرجا 
نياز باش��د، دستگاه قضايي هم كمك مي كند تا مردم 
روز هاي پاياني س��ال را با آرامش بگذرانند. رييسي در 
بخش ديگري از س��خنان خود با تأكيد بر جديت قوه 
قضاييه براي حفظ س��المت زندانيان اظهار داش��ت: 
از اولين روز هاي ش��يوع اين بيماري، همكاران ما در 
زندان ها اقدامات و تمهيدات الزم را در دستور كار قرار 
دادند. امروز هم همكاران ما در زندان ها خود را موظف 
به تأمين بهداشت زندان و سالمت زندانيان مي دانند 
و همكاري هاي خوبي هم در اي��ن خصوص با وزارت 

بهداشت صورت گرفته است. 
رييس دس��تگاه قضا افزود: هر ساله در آستانه سال نو 
به زندانيان مرخصي اعطا مي شد، اما امسال با توجه به 
ش��رايط پيش آمده، زودتر از موعد بخشنامه اي صادر 
كرديم تا زندانيان بيش��تري بتوانن��د از اين مرخصي 
بهره مند شوند كه تا امروز هزاران نفر از آنها مشمول اين 
مرخصي شده اند. رييسي با تقدير از تالش شبانه روزي 
همكاران قضايي در ترخيص جمع زيادي از زندانيان، 
گفت: خبر داريم كه در برخي محاكم، شيفت هاي شبانه 
روزي براي پذيرش وثيقه و تس��ريع در فرآيند اعطاي 
مرخصي برقرار شده است. الزم است از همه ظرفيت هاي 
بخش��نامه صادره براي اعطاي حداكثري مرخصي به 
زندانيان تا جاي��ي كه امنيت جامعه را مخدوش نكند، 
استفاده ش��ود. رييس قوه قضاييه ابراز اميدواري كرد 
كه اين اقدام در بازاجتماعي شدن زندانيان و همچنين 
تأمين بهداش��ت آن دسته از زندانياني كه قانونًا امكان 

بهره مندي از مرخصي ندارند، تاثيرگذار باشد.

سخنگوي دولت در نشست خبري مطرح كرد؛ 

ربيعي: كرونا مساله اول دولت و كشور است

سررسيد وام هاي مرتبط با كسب و كارها دو ماه عقب مي افتد

از آخرين نشست خبري س��خنگوي دولت در هفته 
گذشته تا نشس��ت رسانه اي روز گذش��ته؛ حوادث و 
رخدادهاي فراواني در س��طح سياس��ت و اجتماع و...

كشور به وقع پيوسته است؛ حوادثي كه مهم ترين آنها 
شايد ش��يوع ويروس كرونا در كشورمان و ضرورت به 
كارگري يك ع��زم همگاني براي عبور از چالش پيش 
رو باشد. يك هفته قبل بود كه علي ربيعي دوشادوش 
حريرچي سخنگوي ستاد مقابله با كرونا راهي ساختمان 
كوثر نهاد رياست جمهوري شدند تا آخرين برنامه هاي 
دولت براي حمايت از سالمتي مردم را تشريح كنند؛ 
اما كمتر از يك روز بعد از اين جلسه بود كه خبر رسيد 
حريرچي به كرونا دچار ش��ده و خبرنگاران حاضر در 
نشست هم براي اطمينان از سالمي خود راهي مراكز 
درماني ش��دند تا بعد از تس��ت دادن از سالمتي خود 
مطمئن شوند. همين وضعيت باعث شد تا سخنگوي 
دولت نشس��ت هاي رس��انه اي اش را به صورت ويدئو 
كنفرانس و بدون حضور فيزيكي خبرنگاران برگزار كند.  
سخنگوي دولت در اظهاراتش كرونا را مساله اول دولت 
و كشور عنوان كرد و گفت: مردم ما در اين روزها بيش از 
گذشته كنار يكديگر هستند و به دولت كمك مي كنند 
تا با همدلي بر كرونا غلبه كنيم. علي ربيعي ظهر ديروز 
كه به صورت ويديو كنفرانس برگزار شد، گفت: سالم 
بر مردم ايران كه اين روزها بيش از هر دوره ديگري در 
كنار هم هستند، به دولت كمك مي كنند و به اميد خدا 
به اين رنج جامعه غلبه خواهيم كرد. كرونا مساله اول 
كشور و دولت است البته اين موضوع تمام دنيا را درگير 
كرده و با قدرت شيوع زياد در اقصي نقاط جهان شاهد 
قربانيان آن هستيم. ربيعي تصريح كرد: تالش ما اين 
است كه با همكاري دولت و همدلي مردم شريف ايران 
نه تنها اين بالي عظيم را پشت سر خواهيم گذاشت بلكه 
در پسا بحران كرونا سطح سالمت كشور را ارتقا دهيم 
تنها در اين راه است كه مي توان از فاز درمان عبور كرد 

و وارد فازهاي ديگر شد.

   تسهيالت استمهال بدهي مالياتي 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه دولت س��تادي را در اي��ن باره 
تش��كيل داده تا موضوع را بررس��ي و راهكارهايي را 
ارايه دهند، ابراز داش��ت: براي كاهش فشار بر مردم 
مقرر شد سررس��يد وام هاي مرتبط با كسب و كارها 
و برخ��ي ديگر از وام ه��ا، دو ماه به عق��ب بيفتد. اين 
مس��اله فردا در ش��وراي عالي پول و اعتبار مطرح و 
تصميم گيري مي شود و همتي رييس بانك مركزي 

اطالع رساني هاي الزم را مي كند. 
س��خنگوي دولت افزود: مقرر ش��د درباره استمهال 
بدهي هاي مالياتي تسهيالتي ارايه شود و اگر الزم بود 
در جلسه سران قوا مطرح شود. هرچند فكر مي كنيم 
اختيارات الزم در دست دولت است و تا آخر هفته در 
اين باره تصميم گيري مي شود. ربيعي همچنين گفت: 
مقرر شد درباره تشكيل مجامع شركت هاي بورسي و 
حل مشكالت بيمه اي تا آخر هفته تصميمات حمايتي 
از سوي دولت اتخاذ شود. از جمله مسائل ديگر مطرح 
شده هزينه درمان بيماري براي مردم بود كه مقرر شد 
بيمه س��المت متوقف نشود و در اين خصوص هم به 
مردم خصوصًا طبقات آسيب پذير فشاري وارد نخواهد 
ش��د. س��خنگوي دولت اضافه كرد: رفع ممنوعيت 
واردات و لغو س��ود بازرگاني براي كاالهاي مرتبط با 
كرونا و اعمال محدوديت ص��ادرات در اين رابطه به 

وزارت صمت واگذار شد.

   مدارس تا آخر هفته تعطيل خواهد بود
س��خنگوي دولت درباره تدابي��ر الزم براي تعطيلي 
مدارس تا پايان سال ۹۸ گفت: بر اساس تماس هاي 
تلفني با وزير آموزش و پرورش و مسووالن مربوطه، 
م��دارس تا آخر اي��ن هفته تعطيل خواه��د بود و در 
صورت ل��زوم براي هفت��ه آينده نيز روز پنجش��نبه 
غروب يا جمعه صبح جلس��ه س��تاد خواهيم داشت 
و تصميم گي��ري خواهيم كرد. ربيعي ب��ا قدرداني از 

تدابير و ش��يوه آموزشي س��ازمان صدا وسيما گفت: 
آموزش ه��اي از راه دور كه تدابير آن از پيش طراحي 

شده بود، ادامه خواهد داشت.
وي درباره نگراني ها درباره گران فروشي ها و احتكار 
اقالم مقابله با ويروس كرونا گفت: خوشبختانه كاالي 
اساسي مورد نياز امروز به وفور در كشور وجود دارد، 
بر اساس وارداتي كه قبال انجام داديم ذخاير كشور به 
اندازه كافي در كش��ور وجود دارد و هيچ نگراني براي 
كمبود اين اقالم وجود ندارد. س��خنگوي دولت بيان 
ك��رد: قيمت هاي ارزاق عمومي از جمله گوش��ت در 
بازار كنترل شد و امروز به تعادل خود بازگشته است. 
حتي در گوشت گوساله مازاد توليد براي بازار داريم 
و تقاضا نيز كاهش يافته اس��ت. در اين شرايط دولت 
به س��رعت بازار را از گوشت و مرغ اشباع كرد تا مردم 

احساس كمبود نكنند.

   بيش از ۷۰۰ داروخانه براي فروش و توزيع 
ماسك و ژل ضدعفوني تعيين شدند 

سخنگوي دولت اظهار داش��ت: شوك اعالم بيماري 
مصرف كاذب در بازار ايجاد كرد مردم احساس كردند 
شايد كمبود ايجاد شود و تقاضاي كاذب ايجاد شد؛ اين 
كار دولت را در زمينه ماسك با مشكل رو به رو كرد، به 
هر حال تصميم گرفتيم ماسك را وارد كنيم كه ماسك 
وارداتي در حال ورود به بازار است تا به توليدات داخلي 
كمك كند. وي افزود: همچنين از اتحاديه هاي پوشاك 
درخواست ش��د تا توليدكنندگان براي توليد ماسك 
تغيير كاربري بدهند كه پارچه هاي مخصوص مورد 
نياز هم به آنها داده شده است و توليدات آنها به شوكي 
كه وارد شده پاسخ خواهد داد. ربيعي در ادامه از ارايه 
تسهيالت براي صدور مجوز براي راه اندازي كارخانه 
ماسك و مواد ضدعفوني كننده خبر داد و گفت: تعرفه 
واردات ماسك را كاهش داديم و بيش از ۷00 داروخانه 
در سراس��ر كش��ور براي فروش و توزيع ماسك و ژل 

ضدعفوني تعيين ش��ده اند كه وزارت بهداشت اعالم 
مي كند. ربيعي در پاسخ به پرسشي درباره بسته شدن 
مرزهاي ايران با كشورهاي همسايه و تاثير آن بر اقتصاد 
كش��ور و تمهيدات دولت در اين باره گفت: بخشي از 
صادرات ما در شرايط تحريم هاي ظالمانه با همسايگان 
بوده اس��ت. در عين حال وجود فرهنگ مش��ترك و 
فاصله كم زمينه اي شد كه ما بخشي از مراودات خود 
را براي تامين ارز مورد نياز با همسايگان انجام دهيم. 
س��خنگوي دولت بسته ش��دن مرزهاي همسايگان 
براي اقتصاد كشور را زيانبار عنوان كرد و گفت: اولين 
تصميمات ستاد مبارزه با كرونا، فعال شدن همزمان 
وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت بود و هيات هايي 
با عراق، تركيه امارات و افغانس��تان مذاكراتي صورت 
دادند. هم اكنون گمركات عراق باز شده است و بر اساس 
پروتكل به تفاهم رس��يده ايم تا ايزوالسيون كاالها و 
رعايت تمام مسائل بهداشتي براي آسوده خاطر بودن 

مصرف كنندگان انجام شود.

   طرف هاي درگير در بحران سوريه را
به خويشتنداري دعوت مي كنيم

ربيعي در پاس��خ به س��وال خبرنگار »ايران پرس« 
درباره پيشنهاد ايران براي نشست سه جانبه ايران، 
تركيه و روس��يه و تاثير آن در حل مشكالت سوريه 

گفت: جناب آق��اي دكتر روحان��ي در يكي،دو روز 
گذش��ته تماس هاي تلفني مكرر هم ب��ا روس ها و 
هم تركيه ص��ورت- اردوغان و پوتين- داش��ته اند 
و مذاك��رات مفصلي در اين زمين��ه صورت گرفت، 
هيات هايي از وزارت امور خارجه و نيرو به روس��يه 
خواهند رفت. وي ادام��ه داد: وضعيت نگران كننده 
ادلب را به دقت تحت نظر داريم و نسبت به توافقنامه 
آستانه نگران هس��تيم و معتقديم توافقات آستانه 
مي تواند مبناي بس��يار خوبي در اين زمينه باش��د؛ 
پيش��نهاد ايران براي مذاكرات س��ه جانبه با تركيه 
و س��وريه در جهت اين بود كه آمادگي ايجاد ش��ود 
و قطعا ب��ا همكاري هاي آس��تانه مذاكرات را پيش 
مي بريم. س��خنگوي دولت با بي��ان اينكه مذاكرات 
س��ه جانبه مي تواند كمك بس��يار زيادي براي حل 
بحران باش��د، گفت: وقوع بحران انساني جديد در 
سوريه كه خارج از تحمل جامعه زخم ديده سوريه 
اس��ت، ما را نگران مي كند هم��ه طرف ها را به طور 
جدي به خويشتنداري دعوت مي كنيم از دولت هاي 
دوس��ت درگير در اي��ن بحران مي خواهي��م كه به 
حقوق حاكميتي س��وريه و توافقات پيشين احترام 
بگذارند و به جاي اس��تفاده از زور و مس��ائل نظامي 
به گفت وگ��و بازگردند؛ همه تالش ما بازگش��ت به 

گفت وگو ها است.
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اعزام مشموالن سربازي  ۲ ماه به تعويق افتاد
سخنگوي قرارگاه مبارزه با كرونا، گفت: در پي شيوع بيماري كرونا اعزام مشموالن سربازي تا 2 ماه به تعويق افتاده 
است. سردارحسن عراقي زاده ديروز درباره دوره هاي آموزشي سربازان و اعزام آنها گفت: در اين رابطه ابالغ شده تا 
تمام دوره هاي آموزشي سربازان به مدت حداقل دو ماه متوقف شود؛ يعني مشموالن خدمت سربازي كه قرار بود 
در روزهاي آينده براي گذراندن دوره هاي آموزشي به پادگان هاي مربوطه اعزام شوند، اعزام آنها تا اول ارديبهشت 
سال ۹۹ به تعويق افتاده است. معاون بهداشت و درمان ستاد كل نيروهاي مسلح افزود: اما سربازاني كه چند روزي 
بيش��تر به اتمام دوره هاي آموزشي آنها باقي نمانده، تا اتمام دوره آموزشي البته با رعايت تمام نكات بهداشتي، در 
پادگان ها باقي مي مانند. وي در بخش ديگري از اين گفت وگو اظهارداشت: ويروس كرونا شكل جديدي از ويروسي 
است كه در گذشته وجود داشته و اكنون با مشخصات جديد ژنتيكي خودش را نشان داده و تاكنون در بيش از 60 كشور افرادي را مبتال كرده 
كه ايران هم يكي از همين كشورهاست. عراقي زاده افزود: بدون اينكه ترس و واهمه اي از كرونا داشته باشيم، بايد آمادگي هاي خود را در برابر 
اين ويروس افزايش دهيم تا بتوانيم با كنترل ويروس، با آن مقابله كنيم و اين هم موضوعي است كه به طور قطع مي توانيم انجام دهيم؛ زيرا 
كرونا خطرناك تر از ساير ويروس ها نيست و با توجه به اينكه مرگ و مير ناشي از ويروس آنفلوآنزاي »۱N۱H« به مراتب بيشتر از ويروس 

كروناست، بنابراين بايد با درايت و تدبير و آرامش اقدامات پيشگيرانه را انجام داد تا بر اين ويروس فايق آييم.

كاسبان مصيبت هاي مردم مثل كاسبان تحريم هستند
يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس دهم با تاكيد بر اينكه قوه قضاييه بايد به وظيفه خود در 
برابر كاسبان كرونا عمل كند، گفت: در شرايطي كه مردم براي پيشگيري از كرونا در داخل منزلشان زنداني هستند، 
عده اي با سوءاستفاده از اين شرايط به دنبال كسب منافع هستند. حشمت اهلل فالحت پيشه در گفت وگو با ايسنا 
اظهار كرد: مش��كلي در ايران تحت عنوان كاسبان مصيبت هاي مردم وجود دارد كه با بروز هر مصيبت و مشكلي 
منافعي به دست آورند نمونه عيني آن را در كاسبان تحريم ديديم. امروز هم با كاسبان كرونا مواجهيم كه الزم است 
قوه قضاييه به وظيفه خود در برابر آنها عمل كند. فالحت پيش��ه با يادآوري تعطيلي جلسات علني مجلس براي 
پيشگيري از شيوع كرونا گفت: مجلس تنها جايي بود كه برخي از نمايندگان با دادن تذكر دست اين كاسبان را رو 
مي كردند؛ اكنون كه مجلس تعطيل است مي طلبد قوه قضاييه با تمام قوا به ميدان آمده و جلوي كساني كه از مصيبت هاي مردم منفعت 
به دست مي آورند را بگيرد. اين نماينده مجلس دهم با تاكيد بر اينكه مردم در جامعه اطالعاتي امروز از همه چيز آگاهي دارند،گفت: گراني 
اجناس و حتي ناياب ش��دن آن چه توجيهي دارد؟ بايد قوه قضاييه اين افراد را محاكمه كند. وي با بيان اينكه قوه قضاييه و دولت اطالعات 
كافي از همه خرده فروشان و كاسبان و حتي دالالن دارند، گفت: مردم به دليل كرونا در منزلشان محاصره و حتي زنداني شدند؛ آن وقت اين 
افراد از شرايط براي كسب منفعت سوءاستفاده مي كنند. دولت، سازمان تعزيرات و به ويژه قوه قضاييه به راحتي مي تواند با آنها برخورد كنند. 

چهره ها
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كميسيونتلفيقمجلسشوراياسالميدرمصوباتخودبازنگريميكند

خودروها و خانه هاي لوكس همچنان زير تيغ ماليات

جلسات شوراي اشتغال تحت تاثير كرونا

بر اساس تغييرات اعمال شده از سوي كميسيون تلفيق 
بودجه مجلس در مورد درآمدهاي اليحه بودجه 99، 
درآمد ناش��ي از ماليات بنگاه هاي اقتصادي، نهادها و 
بنيادهاي انقالب اسالمي 92 برابر شد و 4600 ميليارد 
توم��ان درآمد از مح��ل ماليات بر خانه ه��اي خالي، 

خودروها و خانه هاي لوكس پيش بيني شد.
به گزارش »تعادل«، روز گذش��ته در مجلس شوراي 
اس��المي تصميماتي براي اخذ ماليات گرفته شد. بر 
اساس تغييرات اعمال شده از سوي كميسيون تلفيق 
بودجه مجلس در مورد درآمدهاي اليحه بودجه 99، 
دارايي هاي س��رمايه اي و مالي نشان مي دهد ماليات 
بنگاه هاي اقتصادي، نهادها و بنيادهاي انقالب اسالمي 
از رقم ۱6.۵ ميليارد تومان ب��ه ۱۵۱6 ميليارد تومان 
افزايش يافت يعني تقريبا 92 برابر شد. همچنين ماليات 
اشخاص حقوقي غير دولتي از ۳۱ هزار و ۱6۵ ميليارد 
تومان به 29 هزار و 66۵ ميلي��ارد تومان 29 افزايش 
يافت. ماليات شركت ها و موسسات وابسته به آستان 
قدس رضوي )جمعي خرجي( ك��ه در اليحه بودجه 
عدد يك گذاشته شده بود به 400 ميليارد تومان طبق 
مصوبه كميسيون تلفيق رسيد و ماليات حقوق كاركنان 
بخش عمومي از ۷ هزار و ۳00 ميليارد تومان به ۷ هزار 
ميليارد تومان كاهش يافت. همچنين ماليات حقوق 
كاركنان بخش خصوصي نيز از8 هزار و ۳۱9 ميليارد 

تومان به 8 هزار و ۵۳ ميليارد تومان كاهش يافت.

    ماليات بر خانه هاي مسكوني گران قيمت
براي اولين بار كميسيون تلفيق بودجه مجلس ۷00 
ميليارد تومان ماليات بر واحدهاي مسكوني گرانقيمت 
با احتس��اب عرصه و عيان در نظر گرف��ت و براي انواع 
خودروهاي س��واري وان��ت دوكابين داراي ش��ماره 
انتظامي شخصي گران قيمت نيز 900 ميليارد تومان 
ماليات وضع كرد. همچنين درآمد ماليات مستغالت 
از ۱604 ميليارد تومان به 4604 ميليارد تومان افزايش 
يافت كه اين افزايش ۳ هزار ميليارد توماني ناش��ي از 

وضع ماليات بر واحدهاي مسكوني خالي است.
با توجه به آنكه واردات خودرو از س��ال 9۷ به كش��ور 
ممنوع شده و اين روند براي سال جاري ادامه دارد دولت 
در اليحه بودجه سال 99 پيش فرض درآمد اين بخش را 
يك اعالم كرده بود كه در كميسيون تلفيق بودجه هزار 
و 428 ميليارد تومان حقوق ورودي از اين محل در نظر 
گرفته شد. حال بايد ديد آيا سال آينده دولت با توجه 
به شرايط ارزي كشور و جميع جهات واردات خودرو را 

آزاد مي كند يا همچنان ممنوع خواهد ماند.  كميسيون 
تلفيق بودجه همچنين درآمد حاصل از افزايش قيمت 
هر پيامك را كه در اليحه صفر بود به ۱00 ميليارد تومان 
افزايش داد. به روز رساني پرونده هاي تعزيراتي معوق 
نيز 2 هزار ميليارد تومان اعتبار دريافت. درآمد جرايم 
رانندگي هم از 4۵00 ميليارد تومان به 4 هزار و ۷00 

ميليارد تومان افزايش يافت.

    تصميمات صندوقي كميسيون تلفيق
همچنين جزييات مصوبه كميسيون تلفيق مجلس 
ب��راي برداش��ت 2.۷9۵ ميليارد يوروي��ي از صندوق 
توسعه ملي در سال 99 مشخص شد. براساس گزارش 
كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسالمي درباره اليحه 
بودجه 99 با توجه به مجوزهاي صادرشده براي استفاده 
از منابع صندوق توس��عه ملي، مقرر شد مبلغ 2.۷9۵ 
ميليارد يورو از اين صندوق در س��ال آينده برداش��ت 
شود. براساس اين گزارش، در بند »ه« تبصره 4 اليحه 

بودج��ه 99 آمده ب��ود:  به دولت اجازه داده مي ش��ود 
مبلغ س��ه ميليارد و چهارصد و بيست و پنج ميليون 
)٣.٤٢٥.٠٠٠.٠٠٠( يورو از منابع سال ١٣٩٩ صندوق 
توسعه ملي را به صورت تسهيالت ارزي با تضمين دولت 
به شرح جدول اين بند برداشت كرده و منابع مذكور را 
با رعايت شرايط قيد ش��ده به مصرف برساند. نهايتا و 
بعد از اخذ مجوزهاي الزم از مقام معظم رهبري درباره 
برداشت از صندوق توسعه ملي، بند »ه« تبصره 4 اليحه 
بودجه 99 با تغييراتي در ميزان برداش��ت از صندوق 
توسعه ملي و موارد مصرف آن به تصويب كميسيون 
تلفيق مجلس رسيد كه جزييات آن به شرح زير است: 
»به دولت اجازه داده مي شود مبلغ دو ميليارد و هفتصد 
و نود و پنج ميليون يورو از منابع سال ١٣٩٩ صندوق 
توسعه ملي را به صورت تسهيالت ارزي با تضمين دولت 
به شرح جدول اين بند برداشت كرده و منابع مذكور را با 

رعايت شرايط زير به مصرف برساند.
براساس اين گزارش، ش��روط برداشت منابع مذكور 

از صندوق توس��عه ملي در كميسيون تلفيق مجلس 
نسبت به اليحه، تغييرات چنداني نداشت و مهم ترين 
تغيير صورت گرفته، اضافه شدن شرط زير به اين بند 
توسط كميسيون تلفيق است: »بازپرداخت تسهيالت 
مذكور در بودجه هاي سنواتي ۱400 تا ۱40۵ منظور 
و به حساب صندوق توسعه ملي واريز شود. بازپرداخت 
تس��هيالت از درآمدهاي حاصل از اج��راي طرح ها تا 

حدامكان صورت پذيرد.«

    سرنوشت بودجه چه مي شود؟
گفتني است طبق اصل 8۵ قانون اساسي مجلس در 
موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را 
به كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند. اكنون نيز 
در روزهاي اخير بحث اين مطرح شده بود كه با توجه به 
شرايط كشور، بودجه 99 در كميسيون تلفيق مجلس 
شوراي اسالمي تصويب شود. موضوعي كه علي اصغر 
يوسف نژاد، عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي 

درباره آن توضيح داده است. وي با اشاره به روال قانوني 
اصل ٨۵ شدن طرح ها و لوايح گفت كه راي گيري براي 
اصل ٨۵ شدن بودجه نيازمند تشكيل حداقل سه جلسه 
علني است و ممكن است با استفاده از ظرفيت آيين نامه 

داخلي و قوانين راهكار ديگري در اين باره اتخاذ شود.
علي اصغر يوس��ف نژاد در گفت وگو با ايسنا با اشاره به 
پيشنهاد اصل ٨۵ شدن بودجه )بررسي و تصويب در 
كميس��يون تلفيق به نيابت از صحن علني مجلس( و 
راي گيري استمزاجي هيات رييسه از نمايندگان در اين 
باره گفت: اگر شرايط طبيعي باشد بر اساس آيين نامه 
داخلي بايد راي گيري در اين باره در صحن علني مجلس 
انجام شود، به اين ترتيب كه ابتدا بايد دولت يا ۱۵ نفر از 
نمايندگان تقاضاي خود را در جلسه علني اعالم كنند 
و اين موضوع در دس��تور كار هفته بعدي قرار خواهد 
گرفت. وي افزود: همچنين طبق ماده ۱6۵ آيين نامه 
در جلسه بعدي دولت يا نماينده طراحان بايد ضرورت 
موضوع را توضيح دهند، 2 نماينده مخالف و 2 نماينده 
موافق صحبت  كنند و موضوع به كميسيون مربوطه 
ارجاع خواهد شد. همچنين طبق ماده ۱66 آيين نامه 
گزارش اين طرح يا اليحه با دو سوم راي در كميسيون 

مربوطه به صحن علني ارجاع خواهد شد.
اين نماينده مجلس ادامه داد: همچنين طبق ماده ۱6۷ 
آيين نامه مدت زمان طرح يا اليحه مربوطه با پيشنهاد 
نمايندگان يا كميسيون در صحن مجلس مطرح و به 
تصويب خواهد رس��يد. بر اين اساس حداقل بايد سه 
جلسه علني در ش��رايط طبيعي براي اصل ٨۵ شدن 
طرح ها و لوايح برگزار ش��ود.   يوسف نژاد خاطرنشان 
كرد: با توجه به شيوع بيماري كرونا و درخواست وزير 
بهداش��ت براي عدم تشكيل جلسات مجلس ممكن 
است با اس��تفاده از ظرفيت آيين نامه داخلي و قوانين 
راهكار ديگري اتخاذ ش��ود.  اين عضو هيات رييس��ه 
مجلس درباره احتمال ارايه اليحه بودجه سه دوازدهم 
نيز گفت: به نظرم اين امر غير محتمل است زيرا اگر حتي 
بودجه سه دوازدهم تصويب شود، تا پايان خرداد اعتبار 
دارد در حالي كه مجلس بعدي هفتم خردادماه تشكيل 
مي شود و تا تصويب اعتبارنامه و تشكيل كميسيون ها 
زمان نس��بتا طوالني صرف مي شود و بعد از آن دولت 
بايد اليحه بودجه را ارايه كند و بعد كميسيون تلفيق 
تشكيل ش��ود و مجموعًا 4۵ روز به طول مي انجامد تا 
بودجه به صحن علني ارايه ش��ود كه در اين صورت به 
ماه مرداد و ش��هريور مي رس��يم و دو ماه بدون بودجه 

مي مانيم. بنابراين اين امكان بعيد به نظر مي رسد.

رييس دبيرخانه شوراي عالي اشتغال با اشاره به اينكه به 
خاطر مراقبت از پيشگيري ويروس كرونا امكان برگزاري 
هيچ جلسه اي نيس��ت گفت: در نيمه دوم فروردين ماه 
جلسه ش��وراي عالي اش��تغال برگزار مي شود. مصوبات 
جلسه ۷9 و ۷۷ ش��وراي عالي اشتغال هفته آينده ابالغ 
مي شود. محمد اسكندري، رييس دبيرخانه شوراي عالي 
اش��تغال در گفت وگو با خبرنگار اقتص��ادي خبرگزاري 
تس��نيم، درباره آخرين وضعيت برگزاري جلسه شوراي 
عالي اش��تغال گفت: مطابق رايزني هايي كه با دفتر نهاد 
رياست جمهوري داش��تيم،  در راس��تاي مصوبه وزارت 
بهداشت برگزاري هر گونه جلسه با توجه به وضعيت كشور 
براي پيشگيري از شيوع بيماري كرونا مقدور نيست و به 
احتمال زياد برگزاري اين جلسه به نيمه دوم فروردين ماه 
موكول خواهد شد. وي با اشاره به اينكه مصوبات جلسه 
۷۷ و ۷9 ش��وراي عالي اشتغال كه در آبان ماه برگزار شد 
هفته آينده ابالغ خواهد شد گفت: اين مصوبات از سوي 
رييس جمهور ابالغ نشده بود، اكنون اين مصوبات تأييد و 
در هفته آينده ابالغ خواهد شد. رييس دبيرخانه شوراي 
عالي اشتغال ادامه داد: يكي از مصوبات شورا اين بود كه 
براي پايداري مش��اغل و كس��ب و كارهاي ايجاد شده از 
محل تسهيالت اشتغال روستايي و تبصره ۱8، برنامه هاي 
توس��عه بازار، مهارت، تكنولوژي، كيفيت و شبكه سازي 

اجرايي ش��ود. وي گفت: تمركز دولت در سال 98 بر دو 
برنامه مهم اشتغال بود كه نخست اجراي برنامه ها از محل 
منابع 20 هزار ميليارد توماني تبصره ۱8 و ديگري اجراي 
برنامه اشتغال روستايي و عشايري بود كه هفته آينده اين 

مصوبات ابالغ مي شود.
متن كامل مصوباتي كه بعد از جلسه 2۱ آبان ماه شوراي 
عالي اشتغال به منظور نهايي شدن برنامه اشتغال سال 98 
تهيه شد به شرح زير است كه با تأخير 4 ماهه هفته آينده 

قرار است ابالغ شود.
 نكته مهم اين مساله اينجاست كه جلسه آبان ماه شوراي 
عالي اشتغال به منظور نهايي شدن برنامه اشتغال 98 بود . 
يكي از مصوبات آن جلسه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
جهت اجراي اثربخش برنامه اشتغال روستايي و عشايري 
و انجام امور نظارتي و توسعه سامانه هاي مربوطه، برنامه 
خود را به سازمان برنامه و بودجه ارايه دهد. سازمان مكلف 
است بر اساس زمانبندي برنامه ارايه شده، منابع مورد نياز 
تا س��قف 200 ميليارد ريال را به وزارت تعاون، كار و رفاه 

اجتماعي تخصيص دهد.
اين مصوبه چهار ماه پيش در جلسه شوراي عالي اشتغال 
تصويب شد اما از سوي رييس جمهور ابالغ نشده بود و طبق 
گفته رييس دبيرخانه شوراي عالي اشتغال قرار است هفته 

آينده اين مصوبه ابالغ شود.

متن كامل مصوبه جلس��ه 2۱ آبان ماه شوراي عالي 
به شرح زير است.

۱- ب��ه منظور هماهنگ��ي و حفظ يكپارچگ��ي در ارايه 
گزارشات و نظارت عملياتي و عالي بر اجراي برنامه اشتغال 
روستايي و عشايري، سامانه ناظر، به عنوان سامانه مرجع 

و ابزار مناسب نظارت عملياتي و عالي تعيين مي شود.
2- س��ازمان برنامه و بودجه و وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي موظفند هماهنگي و اقدامات الزم زيرساختي 
و نهادي در ايجاد مرجعيت براي س��امانه ناظر در س��اير 
حوزه هاي سياست هاي اشتغال و بازار كار به عمل آورده 
و نتايج را در جلسه آتي شوراي عالي اشتغال ارايه نمايند.

۳- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي جهت اجراي اثربخش 
برنامه اشتغال روستايي و عشايري و انجام امور نظارتي و 
توسعه سامانه هاي مربوطه، برنامه خود را به سازمان برنامه 
و بودجه ارايه دهد. سازمان مكلف است بر اساس زمانبندي 
برنامه ارايه شده، منابع مورد نياز تا سقف 200 ميليارد ريال 

را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تخصيص دهد.
4- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي برنامه پياده سازي 
اقدامات توسعه اي ناظر بر توسعه بازار، توسعه مهارت، 
ارتقاي تكنولوژي و كيفيت محصوالت، پياده س��ازي 
مكانيس��م هاي جديد تامين مال��ي در مناطق هدف 
روستايي و عش��ايري، جهت تخصيص مبلغ ۱000 

ميليارد ريال را در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرار 
مي دهد و سازمان متناسب با برنامه ارايه شده نسبت به 

تامين و تخصيص اقدام مي كند.
۵- امكان دسترسي به سامانه ناظر براي اعضاي شوراي 
عالي اشتغال و استانداران سراس��ر كشور توسط وزارت 

تعاون، كار و رفاه اجتماعي فراهم مي گردد.
6- مسووليت پيگيري اقدامات در خصوص رفع مغايرت و 
كاهش انحرافات ناشي از اجراي برنامه اشتغال روستايي و 
عشايري در هر استان، بعهده كميته نظارت استان بوده و 

استانداران بر اجراي آن نظارت مي نمايند.

۷- دستگاه هاي اجرايي موظفند ظرف 2 هفته از زمان ابالغ 
اين مصوبه نسبت به ارايه نسخه نهايي برنامه اشتغال ذيل 
قانون بودجه سال 98 در قالب اعالم شده از سوي وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي اقدام نمايند. سازمان برنامه و 
بودجه نسبت به اختصاص منابع برنامه هاي تاييد شده از 
سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بر اساس پيشرفت 

برنامه و به صورت نتيجه – محور اقدام كند.
8- پيشرفت فيزيكي برنامه هاي دستگاه ها با رصد از طريق 
سامانه ناظر، مالك تخصيص منابع از سوي سازمان برنامه 

و بودجه است.

پيشنهاداتمالياتيحمايتازاصنافبهدولترفت
معاون س��ازمان امور مالياتي از ارايه پيش��نهادات اين سازمان براي 
حمايت از صنوف و كسب و كارها خبر داد و گفت: صنوف براي دريافت 
گواهي مالياتي پروانه نياز به مراجعه ندارند و براي س��ه ماه خودكار 

تمديد مي شود.
محمود عليزاده در گفت وگو با فارس در پاسخ به اين سوال كه نماينده 
وزارت صمت در اصناف و همچنين رييس اتحاديه فروشندگان لوازم 
خانگي تهران درخواست تسهيالت مالياتي و همچنين به تعويق افتادن 
ماليات را داشتند، اظهارداشت: سازمان امور مالياتي به دنبال در نظر 
گرفتن تمهيداتي در راستاي مبارزه با ويروس كرونا و تاثير آن بر روي 

اصناف و اشخاص حقيقي است.
معاون حقوقي و فني سازمان امور مالياتي تاكيد كرد: در بخش مواد 
غذايي و بهداشتي و برخي از صنوف در حال حاضر فروش چندين برابر 

شده، بنابراين در اين زمينه مشكلي وجود ندارد.
وي در مورد تمهيدات اين س��ازمان براي برخي كسب و كارهايي كه 
تحت تاثير ويروس كرونا قرار دارند، عنوان كرد: تدابيري انديشيده شده 

كه البته همه آنها نياز به قانون دارد و بايد مجوز آن از سران قوا اخذ شود. 
طبق ماده ۱6۷ قانون ماليات هاي مستقيم يكي از پيشنهادات اين است 
كه بتوانيم زمان تقسيط بدهي را تا حداكثر 6 ماه افزايش بدهيم يا آنكه 

بدهي مالياتي را به مدت سه ماه استمهال كنيم.
عليزاده تاكيد كرد: بايد مشخص شود كه كدام صنوف و واحدها شرايط 

و توان پرداخت ماليات در حالت عادي را ندارند.
معاون حقوقي و فني سازمان امور مالياتي با اشاره به جلسه كميسيون 
اقتصادي دولت در رابطه با پيشنهادات سازمان مالياتي براي حمايت از 
اصناف و كسب و كارها، گفت: پيشنهادات در اين كميسيون مطرح و 
موضوع بررسي خواهد شد تا بتوانيم بر اساس قانون تسهيالتي را براي 

اصناف و اشخاص حقيقي در نظر بگيريم.
وي تاكيد كرد: يكي از تمهيدات سازمان در رابطه با مبارزه با ويروس 
كرونا و عدم مراجعه متقاضيان در رابطه با تمديد مجوز پروانه كسب و 
كار اشخاص حقيقي است كه در صورت منقضي شدن تا سه ماه نياز 

به اخذ گواهي مالياتي ندارد.

استخدامكاركنانمنوطبهاجازهسازمانبرنامه
دس��تگاه هاي اجرايي در اقدامات داراي بار مالي، ملزم به اخذ 
مجوز كتبي از سازمان برنامه و بودجه كشور هستند. محمدباقر 
نوبخت معاون رييس جمهور و رييس س��ازمان برنامه و بودجه 
كش��ور، در ابالغيه اي به تمام دستگاه هاي اجرايي بر لزوم اخذ 
مجوز كتبي اين سازمان در اقدامات داراي بار مالي تأكيد كرد. 
در ابالغي��ه نوبخت با اش��اره به ماده ۷۱ قان��ون احكام دايمي 
برنامه هاي توس��عه كشور و بند )ث( ماده ۷ قانون برنامه ششم 

توسعه كش��ور، آمده اس��ت: كليه تصويب نامه ها، بخشنامه ها، 
دستورالعمل ها، تغييرات ضريب، جداول حقوقي و طبقه بندي 
مشاغل و افزايش مبناي حقوقي، اعطاي مجوز هر نوع استخدام 
و به كارگيري نيرو، مصوب��ات هيات امنا و نظاير آنكه داراي بار 
مالي هستند، در صورتي قابل اجرا است كه مجوز سازمان برنامه 
و بودجه كشور به صورت مكتوب مبني بر بالمانع بودن اجراي 

آن صادر شده باشد.

ممنوعيتصادراتماسكتنفسياز21بهمناعمالشدهبود
س��خنگوي گمرك ايران از اعمال ممنوعيت صادرات ماسك براساس 
مصوبه كارگروه تنظيم بازار گفت: يك روز پس از مصوبه كارگروه تنظيم 
بازار و به منظور تامين نيازهاي كشور در 2۱ بهمن ماه ممنوعيت صادرات 
ماسك هاي تنفس��ي به گمركات اجرايي ابالغ شد. سيدروح اهلل لطيفي 
در مورد زمان ممنوعيت ماس��ك هاي تنفسي افزود: بر اساس ماده پنج 
صورتجلسه شماره ۷۷ مورخ بيستم بهمن ماه مبني بر جلوگيري از اپيدمي 
بيماري هاي تنفسي و نيازكشور به ماسك هاي پزشكي تنفسي، صادرات 
ماسك هاي تنفسي تا اطالع ثانوي ممنوع شد. سخنگوي گمرك گفت: 
بر همين اساس گمرك ايران نيز در اجراي اين صورتجلسه و نامه دريافتي 
از دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، موضوع ممنوعيت صدور 
انواع ماس��ك هاي پزشكي و تنفس��ي را در تاريخ 2۱ بهمن ماه به كليه 
گمركات اجرايي ابالغ كرد. لطيفي در مورد ممنوعيت صادرات مواد اوليه 
توليد ماسك هاي پزشكي نيز اعالم كرد: با شيوع بيماري كرونا و با تصميم 
كارگروه تنظيم بازار، در بند۱-۱6 صورتجلسه شماره ۷9 اين كارگروه، 
صادرات مواد اوليه توليد ماسك هاي پزشكي نيز از هفتم اسفندماه طي 

نامه اي از س��وي دفتر صادرات گمرك ايران به گمركات اجرايي ممنوع 
اعالم شد. وي افزود: در همين راستا چندين اظهارنامه صادراتي كه قبال 
براي صادرات اين كاال اقدام شده بود، قبل از خروج ماسك ها و مواد اوليه 
توليد ماسك باطل شد و كاالها براي توزيع و توليد به داخل بازگشت داده 
شد. سخنگوي گمرك در پايان تاكيد كرد: گمرك از ابتدا با توجه به شرايط 
خاص كشور تمام اقدامات الزم را براي ممانعت از صادرات ماسك هاي 
پزشكي در دستور كار خود قرارداد. سخنگوي گمرك در حالي از باطل 
ش��دن اظهارنامه هاي صادراتي ماس��ك ها خبر داده كه پيش از اين در 
اظهارات متناقض معاون فني گمرك ايران در بخشنامه اي به گمركات 
اجرايي خواس��تار بازگشت ماس��ك هاي صادراتي شده بود. همچنين 
اظهارات سخنگوي گمرك نشان مي دهد كه براساس نامه دريافتي دفتر 
مقررات صادرات و واردات وزارت صمت ممنوعيت صادرات ماس��ك به 
گمركات اعالم شده اس��ت، اما رييس كل گمرك در گفت وگو با فارس 
گفته بود، با تاكيد تلفني وزير بهداشت دستور ممنوعيت صادرات ماسك 

اعمال شد و حتي منتظر نامه وزارت صمت نمانديم.

جزيياتواگذاريسهامدولتدر1۸بنگاهبزرگبورسي
رييس سازمان خصوصي س��ازي با بيان اينكه تاكنون سهام باقي 
مانده در 2 پااليشگاه نفت شيراز و الوان را واگذار كرده ايم، گفت: 
باقي شركت هاي عرضه شده، مشتري نداشته اند. عليرضا صالح، در 
مورد واگذاري سهام باقي مانده دولت در ۱8 شركت و بنگاه بزرگ 
بورسي كه اوايل سال جاري در دستور كار سازمان خصوصي سازي 
قرار گرفت، اظهار داشت: تاكنون سهام باقي مانده در 2 پااليشگاه 
نفت شيراز و الوان را واگذار كرده ايم. رييس سازمان خصوصي سازي 

افزود: تعدادي ديگر از ش��ركت ها را نيز كه آماده واگذاري بودند، 
عرضه كرديم اما هنوز مش��تري براي خريد سهام اين شركت ها 
نداشته ايم. وي ادامه داد: طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته، سال 
آينده سهام شركت هايي كه باقي مانده است را قطعاً واگذار خواهيم 
كرد. صالح در مورد واگذاري سهام 60.۷2 درصدي دولت در هپكو 
نيز گفت: براي واگذاري سهام دولت، اول بايد آماده سازي انجام، تا 

زمينه براي فروش سهام فراهم شود.
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نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

فصل يازدهم 
   بازپس گيري امريكا
   ارتقاي رفاه عمومي

من در اين كتاب يك دس��تورالعمل جانش��ين را 
بيان كردم – شايد يك نفر نام آن را دستورالعمل 
پيش��رفته بگذارد. اين دستورالعمل در بطن خود 
بخشي از مقدمه قانون اساسي را در بردارد، »ارتقاي 
رفاه عمومي.« معني رفاه عمومي، رفاه يك درصد 
نيست بلكه رفاه همه مردم است. من پلتفرمي را 
طرح كردم كه معتقدم مي توان��د براي اجماع در 
بازنگري حزب دمكرات مفيد باش��د. اين پلتفرم 
مي تواند نشان دهد كه حزب نه فقط در برابر ترامپ 
و آنچه كه او براي آن ايستاده است بلكه در حمايت از 
نوع ارزش هايي كه پيش از اين به طور مختصرشرح 
دادم، متحد است. در اين پلتفرم نگاهي وجود دارد 
كه نشان مي دهد ما كجا ايستاده ايم، كجا مي توانيم 
برويم، چه مي توانيم باشيم و چگونه مي توانيم به 
آنجا برس��يم و نيز يك قرارداد تازه اجتماعي قرن 
بيس��ت و يكم را رو بياورد و آن را پايدار سازد. آن 
يك نگاهي است كه بر يك حس تاريخي و فهمي 
عميق از نيروهاي اقتصادي و اجتماعي قرار دارد 
كه هم اقتصاد را شكل مي دهد و هم توسط اقتصاد 
شكل مي گيرد. اين نگاه با زبان فن ساالران سخن 
مي گويد اما باالترين الهامات اخالقي ما را بازتاب 
مي كن��د و تمايل دارد تا از بان اخ��الق و ارزش ها 

استفاده كند.
ما نياز داريم تا با روشن كردن اهداف كار را شروع 
كنيم – نه با تكرارهاي فريبنده اي كه ما ارزش هايي 
داريم بلكه با اين فهم شروع كنيم كه آن ارزش ها چه 
هستند و اقتصادي كه ابزاري براي رسيدن به آن 
اهداف شده، چي هست. ما بايد يك حسي نسبت 
به آنچه كه آن اهداف چه هس��تند داشته باشيم: 
موفقيت اقتصاد ن��ه با جي دي پي )توليد ناخالص 
داخلي( بلكه با به زيستن شهروندانش اندازه گيري 
مي ش��ود. به بيان رييس جمهور كلينتون: ما بايد 
م��ردم را در رديف اول ق��رار دهيم. ق��رارداد تازه 
اجتماعي شامل حفظ محيط زيست براي نسل هاي 
آينده مي شود و قدرت سياسي و اقتصادي را براي 
مردمان عادي احيا مي كند.  اين دستورالعمل قرن 
بيست و يكم متعهده ش��ده است تا تضمين كند 
كه ثمرات پيش��رفت با اندكي از برابري و امنيت 
سهيم شود و تضمين كند كه هر كسي كه شانسي 
در يك زندگي طبقه متوس��ط دارد بدون آنكه به 
تبعيض، تعصب و اس��تثنا آلوده شود در اين ثمره 
سهيم اس��ت. ما به عنوان يك كش��ور مي توانيم 
فقط در صورتي پيش��رفت كنيم كه رونق و رفاه را 
سهيم سازيم: اين هم يك واقعيت اقتصادي است و 
هم بياني از ارزش هاي عميقي است كه نگه داشته 
شده است . اين قرارداد اجتماعي بايد متعهد باشد 
كه هر فردي اين فرص��ت را دارد تا با توجه به كل 
توانايي هايش زندگي كن��د و اينكه هر صداي هر 
شخصي در دموكراسي ما شنيده شود. بنابراين، 
در ميان واژه هاي كليدي اين قرار داد اجتماعي آن 
واژه هايي كه عدالت و فرصت سازي براي همه، چه 
فقير و چه غني، سياه و سفيد را فراهم مي سازد اين 

است: روياي امريكايي را به واقعيت تبديل كنيم.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

مصوبه شرايط ترخيص 
كاالهاي گروه چهار ابالغ شد

روز گذشته گمرك ايران، مصوبه هيات وزيران در 
خصوص شرايط ترخيص كاالهاي گروه چهارم را 
ابالغ كرد. علي وكيلي، مديركل مركز واردات و امور 
مناطق آزاد و ويژه، در بخشنامه اي به كليه گمركات 
اجرايي، مصوبه هيات وزيران در خصوص ش��رايط 
ترخيص كاالهاي گروه چهارم را ابالغ كرد. در بخش 
شروط اين بخشنامه آمده اس��ت:  ۱. مهلت اظهار 
كاالهاي موضوع اين تصويب نامه تا پايان سال 98 
است. 2. از صحت تاريخ صدور قبض انبار يا بارنامه 
مربوطه قبل از ۳۱/2/98 به نحو مقتضي اطمينان 
حاصل ش��ود. ۳. ترخيص كاال از محل اين مصوبه 
منوط به اخذ مجوزهاي قانوني مانند اس��تاندارد، 
بهداشت و ... صرفا در بستر سامانه جامع امور گمركي 
است. ترخيص كاالهاي موضوع اين مصوبه مشمول 
پرداخت حقوق گمركي و دو برابر سود بازرگاني و 
اخذ س��اير وجوه متعلقه بوده و شامل مفاد تبصره 
ذيل ماده 6 قانون امور گمركي و ماده ۱۱ آيين نامه 

اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نمي شود.

مرز باشماق باز است
مديركل گمرك باشماق مريوان از باز بودن مرز 
خبر داد و گفت: با توجه به بسته نشدن اين مرز 
گمركي با عراق در ۱۵ روز گذشته صادرات كاال از 
مرز باشماق مريوان افزايش 4۵ درصدي داشته 
است.فريد حق پناه اظهار داشت: با توجه به اينكه 
مرز گمركي باشماق با عراق طي روزهاي گذشته 
و همزمان با شيوع كرونا در كشور بسته نشده بود 
اين موضوع موجب استقبال صادركنندگان جهت 
صادرات كاال به عراق از اين مرز شد و شاهد رشد 
قابل توجه صادرات از گمرك باشماق مريوان طي 
دو هفته گذشته بوديم.مديركل گمرك باشماق 
مريوان ادامه داد: در اين مرز با توجه به اس��تقرار 
امكانات و تجهيزات، كنترل هاي مناسبي از سوي 
دو كشور در خصوص شيوع بيماري كرونا و موارد 
بهداشتي صورت مي گيرد كه اين اقدامات در كنار 
رايزني و توافق با گمركات مرزي اقليم كردستان 
عراق براي تداوم تجارت كااليي و صادرات قابل 

تقدير است.

اخبار كالن



اخبار

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

قيمت جهاني طال بار ديگر به كانال 1600 دالر وارد شد

جزييات استفاده بدهكاران بانكي از قانون تسهيل تسويه بدهي

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
روز دوشنبه 12 اس��فند ماه 98 نرخ اونس جهاني طال بار 
ديگر افزايش يافت و پس از وارد ش��دن به كانال 16 هزار و 
ثبت عدد 1606 دالر، اندكي كاهش يافت و به 1599 دالر 
رس��يد. به عقيده كارشناسان، متاثر از گزارش هاي جديد 
رشد اقتصادي امريكا، وضعيت اقتصاد چين، شيوع كرونا 
و افت بازارهاي سهام و معامالت ارزي، نرخ طال و ارز نيز در 
بازارهاي مختلف با افت و خيز مواجه شده و دليل تمايل طال 
به افزايش متاثر از وضعيت اقتصاد جهان و كشورهاي درگير 
كرونا است. از سوي ديگر نرخ ارز نيز در بازار معامالت نقدي 
و آزاد نسبت به روز قبل افزايش يافت و در شرايطي كه نرخ 
دالر روز شنبه به قيمت14900 تومان معامله شده بود، روز 
دوش��نبه دالر 15450 تومان، يورو 1690 تومان و درهم 

4290 تومان معامله شد .
به گزارش »تعادل«، در معاماالت ارزي قيمت دالر تا بيش 
از 15 ه��زار و 500 تومان تعيين ش��د. گر چه در اولين روز 
هفته جاري قيمت دالر در صرافي هاي مجاز بانكي به كانال 
14 هزار تومان برگشت، اما مجدد به بيش از 15 هزار تومان 
برگشته است. صرافي بانك ها قيمت فروش را براي دالر 15 
هزار و 550 تومان و خريد آن را 15 هزار و 450 تومان اعالم 
كردند. همچنين براي يورو 16 هزار و 950 براي فروش و 
16 هزار و 850 براي خريد نرخ اعالم شده است.بانك ها نيز 
براي خريد دالر 15 هزار و 100 تومان و يورو 16 هزار و 680 
تومان قيمت گذاري كرده اند.بر اين اساس ارز مسافرتي براي 
هر يورو حدود 16 هزار و 500 تومان قيمت خورده اس��ت 
كه براي كش��ورهاي همسايه تا 500 يورو و ساير كشورها 
1000 يورو عرضه مي ش��ود. از سوي ديگر در بازار سكه و 
طال به دنبال اعالم نرخ هر اونس طال به قيمت 1597 دالر، 
و دالر به قيمت 15450 تومان،  نرخ انواع سكه و طال افزايش 
يافته است. مظنه هر مثقال 17 عيار به 2 ميليون و 570 هزار 
تومان، قيمت هر گرم طالي 18 عيار 593 هزار، سكه جديد 
5 ميليون و 930 هزار، سكه قديم 5 ميليون و 830 هزار، نيم 
سكه 2 ميليون و 950 هزار، ربع سكه 1 ميليون و 720 هزار، 
سكه گرمي 960 هزار تومان معامله شده است   برخي فعاالن 
بازار معتقدند كه در مجموع بازار ارز و طال و نرخ ارز و طال پس 
از افت و خيزهاي مختلف دو هفته گذشته، به نظر مي رسد كه 
به يك آرامش نسبي رسيده است. كارشناسان مي گويند كه 
ويروس كرونا اثرات مختلفي روي بازارها داشته اما سرانجام 
پس از افت و خيزهاي مختلف، بازار به سمت نرخ هاي قبل 
حركت كرده و آثار نوسان متاثر از كرونا را كنترل كرده است

فعاالن بازار ارز، مهم ترين عامل نوسان نرخ ارز را به لغو بخش 
عمده اي از س��فرهاي نوروزي، لغو تورهاي سفر خارجي، 
محدوديت در صدور ويزا به دليل مقابله با كرونا ويروس و 
همچنين اعالم شرط ارايه سند براي تراكنش ها و انتقال پول 
باالي 200 ميليون تومان، مرتبط مي دانند و در عين حال، 
اثر گشايش هايي در كانال مالي اينستكس، صدور مجوز 
امريكا براي اقدامات بشر دوستانه و معامله دارو و غذا با ايران، 
احتمال افزايش عرضه ارز در مهلت باقي مانده سال توسط 
صادركنندگان، افزايش عرضه ارز و نظارت بانك مركزي، 
نياز برخي شركت ها به نقدينگي و فروش ارز، و سخنان اخير 
مسووالن بانك مركزي را نيز موثر ارزيابي كرده اند. به نظر 
كارشناسان، رشد اخير قيمت دالر در هفته گذشته، تحت 
تاثير عوامل رواني مرتبط با تصميم FATF و شيوع ويروس 

كرونا بوده است و ريشه در عوامل واقعي اقتصادي ندارد.
از س��وي ديگر، نرخ لحظه اي خريد دالر در سامانه سنا به 
15450 تومان، نرخ فروش دالر 15550 تومان، نرخ خريد 
يورو 16850 تومان و نرخ فروش يورو 16950 تومان رسيد 
سامانه سنا نيز نرخ ميانگين معامالت ارز روز يكشنبه 11 
اسفند 98 را براي دالر 14958، يورو 16340، يوآن 1996، 
درهم 4055، پوند انگليس 19364، لير تركيه 2491 تومان 
اعالم كرد. فروش حواله ارزي دالر 13430 تومان، يورو نيز 
14725 تومان، درهم 3705، يوان 1867 تومان اعالم شده 
كه نشان مي دهد فاصله دالر در سنا و نيما به 1528 تومان 
رسيده است. اين در حالي است كه در كمتر از يك ماه اخير 
نرخ دالر از حدود 13 هزار و 500 تومان تا حدود 15 هزار و 
700 تومان افزايش يافته بود كه اكنون در مسير كاهشي قرار 

گرفته است. به اعتقاد فعاالن بازار ارز، خبرها و رويدادهاي 
اخير در اين نوسان بي تاثير نبوده كه از جمله آن مي توان 
به اخبار و رويدادهاي سياسي و همچنين رد شدن اليحه 
بودجه در مجلس يا بسته شدن مرزها در پي شيوع ويروس 
كرونا كه صادرات و در نهايت ارزهاي صادراتي را با مشكل 
مواجه مي كند، اشاره كرد. در عين حال كه در ماه پاياني سال 
با توجه به تقاضايي كه براي ارز وجود دارد معموال قيمت رو 

به باال بوده است.
عبور قيمت اونس در بازارهاي جهاني كه در هفته گذشته از 
مرز يك هزار و 600 دالر عبور كرده بود، تحت تاثير تحوالت 
مربوط به كاموديتي ها، رشد اقتصادي جهاني و شيوع كرونا 
و تصميم هاي اقتصادي دولت چين، به يك باره سقوط كرد 

و به يك هزار و 585 دالر عقب نشيني كرد. 

    قيمت طال يك درصد گران شد
از س��وي ديگر، قيمت طال در معامالت روز دوشنبه بازار 
جهاني بيش از يك درصد گران شد تا بخشي از ضرر سنگيني 
كه روز جمعه متحمل شده بود را جبران كند. هر اونس طال 
براي تحويل فوري در معامالت روز جاري بازار س��نگاپور 
0.9 درصد رش��د كرد و به 1599 دالر و 15 س��نت رسيد. 
بهاي معامالت اين بازار در زمان گشايش بيش از يك درصد 
افزايش داشت. در بازار معامالت آتي امريكا، هر اونس طال با 
2.2 درصد افزايش، به 1601 دالر و 20 سنت رسيد.قيمت 
طال روز جمعه كه فلزات ارزشمند ريزش بازارهاي مالي را 
دنبال كردند، بيش از 4.5 درصد سقوط كرد. ضرر سنگين در 
بازارهاي سهام باعث شد سرمايه گذاران براي تهيه نقدينگي 
و پوشش ضرر خود به فروش دارايي هاي ديگرشان از جمله 
طال اقدام كنند. استفن اينس، استراتژيست ارشد شركت 
اكس��ي كورپ در اين باره گفت: روز جمعه مقامات بانك 
مركزي امريكا به كاهش نرخ هاي بهره اشاره كردند كه اتفاق 
خوبي براي طال خواهد بود. دالر ضعيف تر شده و يورو قوي تر 

شده است و اين نشان مي دهد كه قيمت طال باال مي رود.
جروم پاول، رييس بانك مركزي امريكا اظهار كرد: اگر چه 
اقتصاد امريكا قوي مانده اما ويروس كرونا يك ريسك متغير 
است و بانك مركزي آماده است در صورت لزوم، اقدام كند. 
نرخ هاي بهره پايين تر هزينه نگه��داري طال كه بازدهي 
ندارد را كمتر كرده و جذابيت س��رمايه گذاري در اين فلز 
ارزشمند را تقويت مي كند. معامالت صندوق فدرال نشان 
مي دهد كه معامله گران انتظار دارند بانك مركزي امريكا 
در نشست سياس��ت گذاري مارس خود نرخ هاي بهره را 
75 واح��د كاهش دهد. انتظارات ب��راي كاهش نرخ هاي 

بهره امريكا باعث شد ساير دارايي هاي امن هم صعود كنند 
و ارزش ين ژاپن به باالترين حد خود از اكتبر به اين طرف 
صعود كرد. بر اساس گزارش رويترز، بازارهاي سهام جهان 
با اضطراب سرمايه گذاران نسبت به وضعيت شيوع ويروس 
كرونا و احتمال ركود اقتصاد جهاني سقوط بيشتري پيدا 
كردند. آماري كه روز شنبه منتشر شد، نشان داد كه فعاليت 
كارخانه اي چين در فوريه با روند پرشتابي منفي شده كه 
حتي از بحران مالي جهاني هم بدتر بوده اس��ت و صدمات 
ناشي از اپيدمي ويروس كرونا را به خوبي بارز كرد. در بازار 
ساير فلزات ارزشمند، هر اونس پاالديم براي تحويل فوري 
1.7 درصد رشد كرد و به 2638 دالر و 21 سنت رسيد. اين 
فلز روز جمعه در يك مقطع تا 13 درصد سقوط قيمت داشت 
كه بزرگ ترين كاهش قيمت يك روزه از زمان بحران مالي 
سال 2008 تاكنون بود. هر اونس پالتين براي تحويل فوري 
1.6 درصد رش��د كرد و به 877 دالر و 52 سنت رسيد. هر 
اونس نقره براي تحويل فوري با 1.8 درصد افزايش، 16 دالر 
و 95 سنت معامله شد. پالتين و نقره روز جمعه به پايين ترين 

قيمت خود در شش ماه اخير سقوط كرده بودند.

  تداوم ريزش هاي دالر
شاخص دالر در معامالت ديروز نيز عقب نشست. به گزارش 
رويترز، در جريان نخستين روز از معامالت هفتگي، ارزهاي 
ام��ن در برابر دالر در موقعيت برتري قرار گرفتند و دالر به 
عقب رانده شد. با افزايش شمار قربانيان ويروس كرونا در 
امريكا به دو نفر، احتمال كاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو 
بيش از پيش افزايش يافته اس��ت هر چند كه لري كودلو، 
مشاور اقتصادي دونالد ترامپ معتقد است وضعيت كرونا در 
امريكاي شمالي به مرحله انفجار نخواهد رسيد. اميدواري ها 
از روند كاهشي شمار مبتاليان به چين اكنون جاي خود 
را به نگراني از شيوع گسترده ويروس در خارج از مرزهاي 
چين داده و گزارشات جديد حاكي از آن هستند كه كرونا در 
حال ادامه پيشروي در مناطق مختلف جهان بوده و شمار 
بيش��تري را نيز مبتال كرده است. تاكنون بيش از 89 هزار 
مورد ابتال به كرونا گزارش شده است كه در اين بين 3048 
نفر جان خود را از دست داده اند. در بين كشورهاي مختلف، 
باالترين تلفات مربوط به چين با 2912 نفر، ايران با 54 نفر، 
ايتاليا با 34 نفر و كره جنوبي با 26 نفر بوده است. كيسوكه 
سوزوكي، تحليلگر بازار ارز در بانك »سوسيت جنرال« گفت: 
آمارهاي جديد نشان مي دهند كه در چه وضعيت وخيمي 
قرار داريم و اگر اين وضع ادامه پيدا كند ش��اهد تداوم روند 
متالطم كنوني خواهيم بود. از سوي ديگر روند رشد ضعيف 

اقتصادي كشورهاي اروپايي كماكان ادامه دارد و ويروس 
كرونا نيز به سرعت در حال گسترش در نقاط مختلف اين 
قاره است. در نتيجه وخيم تر شدن وضعيت در ايتاليا، بسياري 
از شركت هاي هواپيمايي پروازهاي خود به اين كشور را لغو 
كرده اند.  همچنين به دنبال خروج انگليس از اتحاديه اروپا 
در ژانويه امسال و نزديك شدن به موعد مذاكرات درخصوص 
تعيين چگونگي روابط آينده، به نظر مي رسد بايد منتظر يك 
دوره پر تنش باشيم. نشريه ديلي تلگراف به نقل از منابع آگاه 
خود مدعي شده است كه مذاكره كنندگان اتحاديه اروپا از 
لندن خواهند خواست تا در كنوانسيون حقوق بشر اروپا باقي 
بماند اما دولت اين كشور خواهان خروج از اين كنوانسيون و 

استقالل قضايي از اروپا است. 
دولت انگليس به رهبري بوريس جانسون اكنون كار بسيار 
سختي براي احياي رشد اقتصادي و همچنين رسيدن به 
توافق با اتحاديه اروپا بر سر چگونگي روابط دو طرف در آينده 
خواهد داشت. انتظار مي رود كه دست كم يك سال دوره 
گذار در نظر گرفته ش��ود و روابط دو طرف به شكل كنوني 
باقي بماند.  انتظار مي رود پيامدهاي برگزيت به تدريج  روي 
اقتصاد انگليس و كشورهاي اروپايي آشكار شود، هر چند كه 
انتظار نمي رود بانك مركزي اروپا دست كم در كوتاه مدت 
تغيير زيادي در سياست هاي پولي خود ايجاد كند. اقتصاد 
انگليس به تدريج در حال وارد شدن به ركود است تا جايي 
كه مركز آمار انگليس رشد اقتصادي اين كشور در ماه دسامبر 

را تنها 0.1 درصد اندازه گيري كرده است.
آن اوليور، كارشناس مسائل اقتصادي در موسسه » اي ام پي« 
گفت: خبرهاي بد جديدي در خصوص كرونا داشتيم. شمار 
مبتاليان هنوز در حال بيشتر شدن است و اكنون روند شيوع 

بيماري در خارج چين نگران كننده شده است.
خبرگزاري بلومب��رگ از برنامه ريزي مقامات چيني براي 
تزريق نقدينگي بيشتر به بازارها در صورت لزوم خبر داده 
است. بانك مركزي چين نيز براي جلوگيري از ريزش بيشتر 
بازارها به تزريق بيش از 240 ميليارد دالر نقدينگي اقدام 
كرده ك��ه اين اقدام اندكي در تقويت ارزش يوان موثر بوده 
است. پيش تر شكسته شدن محدوده مقاومتي مهم هفت 
يواني در برابر هر دالر موجب نگراني از ريزش بازارهاي مالي 
در چين شده بود. شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل 
س��بدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت 
ديروز با ريزش 0.21 درصدي نسبت به روز قبل و در سطح 
97.873 واحد بس��ته شد. نرخ برابري هر فرانك سوييس 
معادل 1.0371 دالر اعالم شد. در تازه ترين دور از معامالت، 
پوند با افزايش 0.15 درصدي نسبت به روز قبل خود و به 

ازاي 1.2839 دالر مبادله شد. يورو 0.25 درصد باال رفت اما 
در كانال 1.10 باقي ماند و به 1.1054 دالر رسيد. همچنين 
نرخ برابري هر دالر امريكا معادل 1.3352 دالر كانادا اعالم 
شد. در برابر همتاي سنگاپوري، هر دالر به ازاي 1.3902 دالر 
سنگاپور مبادله شد. تحليلگران بانك »ميتسوبيشي« ژاپن 
در يادداشتي نوشتند: با توجه به خروج انگليس از اتحاديه 
اروپا و كاهش رش��د اقتصادي كش��ورهاي منطقه يورو از 
جمله آلمان و فرانسه، بانك مركزي اروپا احتماال ناچار به 
اتخاذ سياست هاي انبساطي بيش��تري خواهد بود و اين 
مساله مي تواند يورو را بيش از پيش رو به پايين سوق دهد. 
در حوزه تجاري نيز پس از 17 ماه جنگ تجاري سرانجام دو 
اقتصاد بزرگ جهان به توافقي اوليه بر سر آتش بس رسيدند و 
نخست وزير چين با سفر به واشنگتن به همراه دونالد ترامپ، 
رييس جمهور امريكا فاز نخست توافق را امضا كرد. چين از 
كاهش تعرفه واردات 85 ميليارد دالر از محصوالت امريكايي 
به اين كشور به عنوان بخشي از تعهدات فاز نخست توافق 
خبر داده است. استيون منوچين، وزير خزانه داري امريكا 
گفت كه انتظار ندارد شيوع ويروس كرونا بر اجرايي شدن 

توافقات اخير تجاري تاثير بگذارد.
انتظار مي رود به تدريج روند بازگشايي شعبات شركت هاي 
بزرگ خارجي در چين از ابتداي ماه  آينده ميالدي آغاز شود. 
با وجود متوقف ماندن بسياري از پروازها به چين، شركتهاي 
خارجي در حال برنامه ريزي از سرگيري توليد خود هستند 
هر چند كه موج جديدي از تعليق پروازها و تعليق فعاليت ها 
در كش��ور همس��ايه يعني كره جنوبي به راه افتاده است. 
سامسونگ و هيونداي دو شركت مهمي هستند كه بخشي 
از خطوط توليد خود در كره جنوبي را به دليل ويروس كرونا 
تعطيل كرده اند. كره جنوبي پس از چين دومين كانون كرونا 
از نظر تعداد مبتاليان به شمار مي رود. در معامالت بازارهاي 
ارزي جهاني، همچنين هر دالر با 0.18 درصد افزايش به 
108.3099 ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر دالر 
امريكا به ازاي 1.5307 دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري 

دالر معادل 6.9834 يوان چين اعالم شد.

    اثر كرونا بر گردش مالي ميلياردرها
 از سوي ديگر، اثر كرونا بر گردش مالي ميلياردر ها موجب 
كاهش ثروت آنها شده و در نتيجه، مديرعامل علي بابا لقب 
ثروتمندترين فرد چين را از دست داد. موسسه هورون چين 
اعالم كرد كه تنها در سال گذشته 182 ميلياردر جديد در 
چين ثبت شده است كه اين رقم بيشتر از امريكا و هر كشور 
ديگري در جهان بوده است. طبق اعالم اين موسسه 2816 
فرد با ثروت يك ميليارد دالر يا بيشتر در جهان وجود دارد. 
اكنون بي��ش از 770 ميلي��اردر در چين وج��ود دارد كه 
بدين ترتيب اين كشور پس از امريكا، دومين كشور جهان 
از نظر تعداد ثروتمندان به شمار مي رود. به دنبال گسترش 
ش��يوع ويروس كرونا در سطح چين و جهان، ارزش سهام 
بس��ياري از شركت هاي چيني دچار ريزش شده و همين 
مساله باعث تغييرات زياد ثروت افراد در اين كشور شده است 
تا جايي كه جك ما كه از سال ها پيش همواره ثروتمندترين 
فرد چين لقب گرفته بود، به دنبال س��قوط ارزش س��هام 
ش��ركت علي بابا جايگاه خود را از دست داده است. انتظار 
مي رود روند نوس��ان شاخص هاي بورس��ي چين و ارزش 
نمادهاي بزرگ اين كشور در هفته هاي آينده نيز كماكان 
ادامه داشته باشد.  چين با بيش از 2900 قرباني اصلي ترين 
كانون درگير با ويروس كرونا در جهان به شمار مي رود هر 
چند كه در روزهاي اخير شمار مبتاليان جديد به ويروس 
كرونا كاهش چشمگيري داشته و همين مساله نيز اميدها 
به كنترل بيماري تا پايان س��ه ماهه نخست سال جاري 
ميالدي را بيشتر كرده است. در حال حاضر مايو هوتنگ، 
مديرعامل گروه تنس��نت با 43.8 ميلي��ارد دالر ثروت به 
عنوان ثروتمندترين فرد چين و نفر بيستم جهان معرفي 
شده است. جك ما، بنيانگذار فروشگاه اينترنتي علي بابا با 
42.4 ميليارد دالر ثروت، نفر دوم در چين و بيست و يكم در 
جهان است و هوي كا يان، يكي از بزرگ ترين فعاالن بخش 
مسكن چين با 29.4 ميليارد دالر ثروت در رده سوم چين و 

سي ام جهان ايستاده است. 

ياسرمرادي كارش��ناس حقوق بانكي با تشريح جزييات 
دس��تورالعمل اجرايي بانك مركزي در خصوص استفاده 
بدهكاران از قانون تسهيل تسويه بدهي تاكيد كرد كه اين 

دستورالعمل تنها شامل تسهيالت ريالي مي شود.
مرادي در گفت وگو با ايِبنا در خصوص ابالغ دستورالعمل 
اجرايي قانون تسهيل تسويه بدهي بدهكاران شبكه بانكي 
تاكيد كرد: مهلت قانوني استفاده از مزاياي اين دستورالعمل 
تنها تا پايان س��ال 1398 اس��ت و اين مهل��ت با توجه به 

تاكيداتي كه شده، تمديد نخواهد شد.
وي با اشاره به ابالغ قانون تسهيل تسويه بدهي بدهكاران 
شبكه بانكي در تاريخ هشتم دي ماه از سوي رييس جمهور 
براي اجرا، توضيح داد: بانك مركزي مدت زمان محدودي 
براي تهيه دستورالعمل اجرايي اين قانون در اختيار داشت و 
باالخره در تاريخ پنجم اسفندماه 1398 اين دستورالعمل را 
به شبكه بانكي ابالغ كرد و افراد مشمول تنها تا پايان امسال 
فرصت دارند تا براي استفاده از مزاياي آن، درخواست خود 

را به بانك خود ارايه كنند.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه تمامي بانك ها و موسسات 
اعتباري غيربانكي مشمول اين قانون مي شوند و بايد آن را 
براي بدهكاران خود اجرا كنند، تصريح كرد: اين مصوبه در 
خصوص افرادي است كه قصد دارند بدهي خود را كه ناشي 
از تسهيالت واحدهاي توليدي است به طور »تسويه نقدي« 
پرداخت كنند. تمام يا بخشي از تسهيالت اين افراد بايد تا 
پايان س��ال 97 سررسيد شده باشد و فرد بدهكار بخواهد 
به طور نقدي آن را تا شهريور 99 به بانك خود پرداخت كند.

مسوول ش��بكه اطالع رس��اني حقوقي بانكي تاكيد كرد 
كه اين قانون مش��مول تسهيالت ارزي و تسهيالتي كه از 
جمله اموال و دارايي هاي بانك هاست- از جمله آنهايي كه 

ملك آنها تمليك شده و بانك اجاره به شرط تمليك داده 
يا بحث اقاله بانك ها در خصوص آن ايجاد شده- مشمول 
اين دستورالعمل نمي شوند و اين بخشنامه تنها مشمول 
تسهيالت ريالي اس��ت. مرادي خاطرنشان كرد: ماده دوم 
دستورالعمل اجرايي بانك مركزي تصريح دارد كه مطالبات 
ناشي از تس��هيالت ريالي كه قرارداد مالك محاسبه آنها 
در سامانه سمات بانك مركزي در بخش هاي كشاورزي، 
جنگلداري، شيالت، استخراج معادن، صنعت، ساختمان 
و تامين آب، برق و گاز پرداخت ش��ده باشد، مشمول اين 
دستورالعمل هستند. براين اساس بانك مركزي تسهيالت 
واحدهاي توليدي را محدود به بخش هاي كشاورزي، معادن، 
صنعت و ساختمان كرده است كه با هدف ايجاد، توسعه و 
تامين سرمايه در گردش پرداخت شده باشند. گفتني است 
بانك مركزي چندي پيش آيين نامه پيشگيري از انباشت 
مطالبات غيرجاري بانكي را به شبكه بانكي ابالغ كرد كه 
براساس ماده 17 آن بانك ها موظف هستند پيش از اعطاي 
هرگونه تس��هيالت يا ايجاد تعهدات حسب مورد مطابق 
ضوابط مقررات بانك مركزي، استعالم گزارش اعتباري از 
سامانه ملي اعتبارسنجي يا گزارش رتبه بندي اعتباري را 
از طريق »سامانه متمركز اطالعات تسهيالت و تعهدات« 

استعالم كنند كه به طور مختصر به آن سمات مي گويند.
وي در خصوص اينكه چه نوع تسهيالت مشمول استفاده از 
مزاياي اين قانون مي شوند، به ايِبنا گفت: اين دستورالعمل 
بيشتر به نفع افرادي است كه تسهيالت آنها در شبكه بانكي 
چندين بار امهال يا به نوعي تجميع و تقسيط شده و بانك 
عامل سود و وجه التزام را با يكديگر جمع و در قالبي جديد 
به او پرداخت كرده كه اين امر باعث ايجاد ربح مركب و تورم 

بدهي فرد بدهكار شده است.

اين كارشناس حقوق بانكي با تاكيد بر اينكه اين دستورالعمل 
مبناي محاسبات بدهي افرادي كه تسهيالت آنها امهال يا 
تجميع نش��ده همان مبناي محاسباتي قبل است، افزود: 
تنها 6 درصد از بدهي اين افراد كه جريمه آنها بوده، بخشيده 
مي شود. وي اظهار داشت: افرادي كه قرارداد اوليه اعطاي 
تسهيالت جايگزين يا تجديد و امهال شده تسهيالت آنها 
قبل از اول فروردين 93 منعقد شده، آخرين قرارداد آنها قبل 
از اين تاريخ مالك محاسبه تلقي مي شود. قرارداد قبل از اول 
فروردين 93 نيز با همان نرخ براساس مصوبه شوراي پول و 
اعتبار محاسبه مي شود و تا روز تسويه، تمامي قراردادهاي 

امهالي ديگر كم لن يكن تلقي مي شوند.
مرادي درباره اينكه اگر كه قرارداد تسهيالت گيرنده بعد از 
اول فروردين 93 باشد، مبناي محاسبه چه طور خواهد بود، 
نيز توضيح داد: در اين خصوص قراردادي مالك محاسبه 
قرار مي گيرد كه به عنوان اولين قراردادي بين فرد و بانك 
امضا شده است. قانونگذار اول فروردين 93 را به عنوان تاريخ 
مالك و مشخص تعيين كرده و هر كدام از قراردادها را كه به 
اين تاريخ نزديك باشند را مبناي محاسبه قرار مي دهد. وي 
درباره اينكه تكليف ساير بدهكاران چيست، گفت: نه تنها 6 
درصد جريمه تسهيالت بخشيده مي شود بلكه امهال هاي 
متعدد اعمال شده در قرارداد بدهكار بانكي بخشيده مي شود 
كه مجموع اين موضوع به نفع بدهكار است. اين كارشناس 
حقوق بانكي درباره روند اجرايي استفاده از مزاياي اين قانون 
نيز اظهار داشت: فرد بدهكار بايد تا پايان امسال درخواست 
خود را به بانك عامل ارايه كند و بعد از آن بانك مكلف است 
تا اطالعات مشتري از جمله درخواست، تاريخ و نوع قرارداد، 
مبلغ اصل قرارداد، نرخ سود و تاريخ سررسيد اقساط را به 
همراه كد ملي، شناسه ملي و مانده بدهي را در سامانه اي قرار 

دهد كه خود مكلف به طراحي و ايجاد آن است؛ همچنين 
بانك بايد امكان دسترسي به اين سامانه را به بانك مركزي 
بدهد. اين اس��تاد دانشگاه توضيح داد: در قانون اوليه آمده 
بود كه بانك ها مكلف هستند تا قراردادها را در سامانه اي كه 
بانك مركزي ايجاد مي كند، قرار دهند اما در دستورالعمل 
اجرايي بانك مركزي اين تكليف متوجه خود بانك ها شده و 
فقط آنها را ملزم كرده براي تاييد ميزان بدهي نهايي مشتري، 

دسترسي بانك مركزي را فراهم كنند.
وي ادامه داد: پيش بيني مي شود كه بخش فناوري اطالعات 
بانك ها امكان ايجاد چنين سامانه اي را تا پايان سال نخواهند 
داشت و اين سامانه نياز به چندين ماه زمان دارد. با اين حال 
بانك ها مجبور هستند تا از زيرساخت هاي خود استفاده 
كنند و بخشي از آنها را به ش��كل دستي به بانك مركزي 
ارسال كنند كه اميدوار هستيم كمترين ميزان اختالف در 

محاسبات را شاهد باشيم.
مسوول شبكه اطالع رساني حقوقي بانكي خاطرنشان كرد: 
بانك ها حتما بايد ميزان پرداختي هاي مشتريان در طول 
مدت پرداختي تسهيالت را بين اصل و سود قبل از سررسيد 

و سود پس از سررسيد را تقسيم بالنسبه كنند
مرادي درباره تخلف احتمالي برخي بانك ها در اين زمينه 
نيز اظهار داشت: بانك مركزي بانك ها را ملزم كرده كه در 
محاسبات خود بايد توجه داشته باشند كه به هيچ عنوان 

سود و وجه التزام به سود پس از سررسيد تعلق نمي گيرد.
وي در اين خص��وص توضيح داد كه به عن��وان مثال اگر 
تس��هيالت 100 ميليون توماني يكس��اله با نرخ سود 20 
درصد پرداخت و سررس��يد شده باش��د، در پايان سال با 
محاسبه وجه التزام بايد 26 درصد بازگردانده شود ولي ديگر 
سودي متوجه اين 26 درصد نخواهد شد و به شكل فريز در 

تمامي سال ها مالك محاسبه خواهد بود. اين كارشناس 
حقوق بانكي يكي از نكات مهم اين دستورالعمل را تعيين 
سقف تسهيالت براي افراد حقيقي را 500 ميليون تومان و 
براي افراد حقوقي 2 ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: ابهامي 
وجود داشت كه اگر تسهيالت فرد حقيقي 501 ميليون و 
فرد حقوقي 2 ميليارد و 100 ميليون بود، اساسا مشمول 
اين مصوبه نخواهند بود يا فقط قسمت مازاد مشمول آن 
نمي شوند؟ با اين حال بانك مركزي در تبصره 2 ماده هفتم 
اين دستورالعمل تصريح كرده كه اگر بدهي بيش از حدود 
تعيين شده در اين ماده باشد، قرارداد مزبور مشمول مفاد 

دستورالعمل نخواهد شد.
وي ادامه داد: با اين حال اگر فردي به چند بانك و موسسه 
بدهي داشته باشد، تا سقف اين رقم مشمول اين دستورالعمل 
خواهند شد. اين استاد دانشگاه توضيح داد: تبصره هفتم اين 
ماده تصريح كرده است كه اين مبلغ براي اشخاص حقيقي 
و حقوقي در س��طح مجموع مبالغ اصل قراردادها مالك 
محاس��به خواهد بود. بدين معنا كه اگر فردي از سه بانك 
تسهيالت گرفته باشد، جمع قراردادهاي مالك محاسبه 
بايد تا سقف تعيين شده باشد و بيش از اين رقم، مشمول 

اين قراردادها نمي شود.
وي ادامه داد: نكته ديگر درباره اين دس��تورالعمل آن 
است كه بعضي از موسس��ات اعتباري در حال تسويه 
هس��تند و بدهي افراد به آنها به بانك هاي مجاز ديگر 
منتقل شده است. تمامي اين بدهي ها تا سقف تعيين 
شده مشمول اين دس��تورالعمل خواهند بود. مرادي 
تصريح كرد: از سوي ديگر بانك ها مي توانند به تدريج 
و ظرف 5 سال زياني كه از اين طريق متوجه آنها شده 

است را در صورت هاي مالي خود مستهلك كنند.

بانك و بيمه4   Tue. Mar 3.  سه شنبه  13  اسفند 1398   8  رجب 1441  سال ششم    شماره   1613  2020 

بررسي نحوه مساعدت بانك ها 
در شوراي پول و اعتبار

گروه بانك و بيمه | نحوه مساعدت بانك ها 
به صاحبان كس��ب و كارها در جريان مقابله با 
كرونا در شوراي پول و اعتبار بررسي مي شود 
به گزارش تعادل، به دنبال تاكيد بر مساعدت 
مديران بانك ها جهت همراهي با مشتريان خود 
در خصوص اقساط پرداختي آنها در پي شيوع 
كرونا و مش��كالت ناش��ي از آن، دستورالعمل 
الزم در خصوص نحوه مس��اعدت به صاحبان 
كسب و كارهايي كه به خاطر شيوع كرونا دچار 
كاهش درآمد و مش��كالت مالي ش��ده اند، در 
جلسه سه شنبه ش��وراي پول و اعتبار مطرح و 

تصميم گيري مي شود . 
همچنين بانك مركزي اعالم كرد: در خصوص 
كان��ال مالي معروف به س��وييس، طبق اعالم 
س��فير س��ويس، ظاهراً دولت آمريكا معافيت 
الزم درمورد اس��تفاده بخش��ي از منابع ارزي 
بان��ك مركزي اي��ران را براي تأمي��ن واردات 
كاالهاي اساسي و دارو صادر كرده است. بايد 
رون��د كار را در عمل ديد. تاكن��ون نيز دولت 
آمريكا غيرقانوني و با اعمال فشار به كشورها، 
منابع بانك مركزي را مس��دود كرده اس��ت.  
همچنين تصميمات الزم در مورد مس��اعدت 
مديران بانكي براي همراهي با مش��ترياني كه 
به سبب شيوع كرونا دچار مشكل در كسب وكار 
 خ��ود ش��ده اند ط��ي دس��تورالعملي صادر 

خواهد شد.

 تشكيل كميته بحران كرونا 
در بانك رفاه كارگران 

به منظور بررس��ي وضعيت موج��ود و تصميم 
درباره راهكارهاي مقابله با ويروس كرونا، جلسه 
»كميته بحران كرونا« ب��ا حضور مديرعامل و 

هيات مديره بانك رفاه تشكيل شد.
به گزارش روابط عموم��ي بانك رفاه كارگران، 
در اين كميته ضمن اعالم حمايت همه جانبه 
مديرعامل و هيات مديره اين بانك براي تأمين 
امنيت بهداشتي و رواني كاركنان و مشتريان، 
راهكارهاي شناسايي، كنترل و مقابله با ويروس 

كرونا مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
بر اس��اس اي��ن گ��زارش، راه ان��دازي كمپين 
ع��دم مراجعه حضوري مش��تريان به ش��عب 
بانك، ترغيب مش��تريان ب��ه دريافت خدمات 
غيرحضوري، افزايش س��قف س��اتنا و پايا در 
صورت نياز و با درخواس��ت مشتريان، افزايش 
سقف برداشت روزانه از دستگاه هاي خودپرداز 
بانك رفاه به مبلغ 5 ميليون ريال، امكان تمديد 
تاريخ انقض��اء كارت هاي بانكي ب��دون نياز به 
مراجعه حضوري مش��تري به مدت سه ماه از 
تاريخ انقضاء و آموزش و رعايت مسائل بهداشتي 

در شعب از جمله تصميمات اين كميته بود.

اجتناب از مراجعه غيرضروري 
با سامانه همراه  پاسارگاد

با بهره مندي از س��امانه همراه بانك پاسارگاد و 
ارايه اكثر خدمات بانكي، از مراجعه به شعبه ها و 

تردد غيرضروري خودداري كنيد. 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ي بانك پاس��ارگاد، 
به منظور پيشگيري از گسترش ابتال به بيماري 
كرونا و حفظ س��المت هم ميهنان، از مشتريان 
دعوت مي ش��ود با بهره مندي از خدمات همراه 
بانك پاس��ارگاد ب��ه عن��وان يك��ي از ابزارهاي 
بانكداري الكترونيك، تا ح��د امكان از مراجعه 
به شعبه ها و دريافت خدمات حضوري اجتناب 

كنند. 
بر اس��اس اين خب��ر، اين س��امانه در دو بخش 
س��پرده و كارت خدم��ات اراي��ه مي ده��د كه 
بهره مندي از بخش خدم��ات كارت بدون نياز 
به دريافت رمز ورود از شعبه ها امكان پذير است. 
به اين ترتيب در بخش كارت، بدون مراجعه به 
ش��عبه ها، خدماتي همچون دريافت رمز پويا، 
مش��اهده موجودي كارت )كلي��ه كارت هاي 
بانك پاس��ارگاد(، انتقال وج��ه كارت به كارت 
)كارت هاي عضو شبكه شتاب(، پرداخت قبض 
)با امكان اس��كن باركد قبض براي گوشي هاي 
اندروي��د و اي او اس(، خريد ش��ارژ تلفن همراه 
)ايرانس��ل، همراه اول و رايتل(، مسدود كردن 
كارت )كارت ه��اي بانك پاس��ارگاد( و دريافت 
س��ه گردش آخر كارت هاي بانك پاسارگاد به 

مشتريان ارايه مي شود. 
همچنين مش��تريان مي توانند از طريق بخش 
س��پرده، ضمن وارد كردن نام كارب��ري و رمز 
عبور دريافتي از ش��عبه يا بواس��طه ورود با اثر 
انگشت در سامانه همراه بانك پاسارگاد خدماتي 
مانند مش��اهده فهرس��ت و جزييات سپرده ها 
)موجودي، شماره ش��با و...(، مشاهده صورت 
حساب سپرده ها به همراه نمودار گردش سپرده، 
امكان يادداشت گذاري بر روي گردش سپرده، 
انتقال وجه داخلي و بين بانكي )پايا و س��اتنا(، 
انتقال وجه مستمر )دوره اي( داخل بانكي و بين 
بانكي و پرداخت قبض با سپرده را استفاده كنند. 
گفتن��ي اس��ت جه��ت بهره مندي از س��امانه 
همراه بان��ك، مي توانيد رم��ز ورود را از طريق 
سامانه بانكداري مجازي يا مراجعه به نزديكترين 
ش��عبه بانك پاس��ارگاد دريافت كنيد. پس از 
دريافت رمز عبور از شعبه، فايل اجرايي نرم افزار 
همراه بانك را از طريق سايت بانك پاسارگاد به 
نشاني https: //www.bpi.ir دريافت كنيد. 
س��امانه جامع ارتباط با مش��تريان در س��ايت 
https: //www.bpi. بانك پاسارگاد به آدرس

ir/crm و مركز مش��اوره و اطالع رس��اني اين 
بانك  به شماره 82890 به صورت شبانه روزي، 

آماده پاسخگويي به سواالت هم ميهنان است.



روي خط خبر 5 بازار سرمايه

بررسي زواياي ابالغيه جديد سازمان بورس

اعمال محدوديت به نفع بازار سرمايه نيست

ضربان منظم معامالت با مقررات جديد حجم مبنا

گروه بورس|
پايش و ب��ه روزآوري اطالعات و مق��ررات در تمامي 
بازارهاي مالي جهان امري حائز اهميت است. دليل 
اين اهميت در تغييرات مس��تمري است كه همراه با 
دگرگوني شرايط در اقتصاد كشورها، در بازارهاي مالي 
روي مي دهد. از آنجا كه بيشتر اين تغييرات وابسته به 
مسائل و الزامات داخلي كشورهاست از اين رو راه حل 

جهان شمولي در مواجهه با مشكالت وجود ندارد. 
بنابراين طبيعي است كه تصميمات گرفته شده در 
بسياري از بازارها مختص بسترهاي مربوطه و حتي 
در مواردي با تمامي بازارهاي ديگر متفاوت باش��د. 
بازار سرمايه ايران نيز از اين وضعيت مستثني نيست 
و ممكن است در مواردي به دليل جديد بودن قوانين 
و مقررات ابالغي، داراي پيامدهاي غير منتظره باشد. 
در همين راس��تا طي روزهاي اخير بحث ها پيرامون 
ابالغيه اخير س��ازمان ب��ورس و ارواق بهادار افزايش 

يافته است. 
به موجب اين ابالغيه سازمان بورس در دو روز گذشته 
برخي از محدوديت ها مانند برگزاري كالس، شركت 
در آزمون و گذش��ت يك ماه از زمان صدور كد براي 
انجام معامله را به عنوان پيش شرط صدور كد جديد 
معامالتي وضع كرده كه ابهاماتي را به همراه داش��ته 

است.
اين تصميم آني از نظر بسياري از كارشناسان حاضر 
در بازار، عجيب به نظر مي رسد به طوري كه معتقدند 
مضرات آن بيش از مزايا بوده و مي تواند بازار را تحت 
شعاع قرار دهد. همچنين عالوه بر اين ابالغيه، از روز 
جمعه هم خبري در زمينه اعمال تغييرات حجم مبنا 

در بازار منتشر شد.
شكي وجود نداشت كه انتش��ار دو ابالغيه همزمان 
با يكديگر نه تنها به ش��دت روند معام��الت بازار در 
نخس��تين روز هفته را تحت تاثير قرار مي دهد، بلكه 
اجراي قطعي آن به طور حتم مي تواند ضمن كاهش 
ميزان ورود نقدينگي در اين بازار، زمينه روند نزولي 
شاخص بورس را رقم بزند، همانطور كه بازار سرمايه 
در نخستين روز هفته، افت بيش از ١٨ هزار واحدي 

را تجربه كرد.
اين تصميمات س��ازمان بورس در حالي اتخاذ ش��د 
كه بازار سرمايه رشد پرشتابي را در پيش گرفته بود 
و هر روز ش��اهد ركوردش��كني هاي جديدي در اين 

بازار بوديم.
س��هامداران كه بيش از گذش��ته در انتظار حمايت 
دولت و سازمان بورس از اين بازار هستند ارايه چنين 
ابالغيه هايي از س��وي س��ازمان را مانع تداوم رش��د 

پرشتاب شاخص بورس در بازار مي دانند.
 تا قبل از اين تصميم عجوالنه سازمان بورس، صدور 
كد بورسي بدون در نظر گرفتن مدرك تحصيلي انجام 
مي ش��د و هيچگونه محدوديتي براي دريافت كد از 
سوي مردم وجود نداشت، اين موضوع نشان دهنده 
اراده و عظم جدي سازمان بورس، شوراي عالي بورس 
و وزارت اقتص��اد و دارايي ب��راي پررنگ كردن نقش 
بازار سرمايه در اقتصاد كشور و جلب توجه ها به سمت 
اين بازار بود در حالي كه اكنون وضع چنين قوانيني، 
خالف حمايت ها و صحبت هاي مطرح شده از طرف 

سازمان بورس براي بهبود روند معامالت است.

  ابالغيه پر ابهام
در اين زمينه عليرضا مستقل، كارشناس بازار سرمايه 
در واكنش به ابالغيه جديد سازمان بورس در زمينه 

تغيير فرآيند صدور كده��اي جديد به خبرنگار ايرنا 
مي گويد: با توجه به اينكه تاكنون هدف از اخذ چنين 
تصميمي از سوي س��ازمان بورس مشخص نشده و 
هنوز معلوم نيس��ت چه اتفاقي به دنبال اين تصميم 
رخ مي دهد اما بايد گفت اقدام سازمان بورس در اين 
زمينه ابهاماتي دارد و اج��راي آن براي افرادي كه به 

دنبال ورود به اين بازار هستند اشتباه است.
وي با بيان اينكه در ابتدا بايد به اين موضوع توجه كرد 
كه اجراي اين تصميم به لحاظ عملياتي تا چه ميزان 
امكان پذير اس��ت، ادامه داد: به جز چند شهرس��تان 
كه از ش��عبه كارگزاري برخوردارند در ديگر شهرها 
دسترسي به خدمات كارگزاري وجود ندارد و فردي 
كه از شهرهاي دور به كارگزاري هاي حاضر در تهران 
مراجعه مي كند در يك روز اقدامات مربوط به دريافت 

كد را انجام مي دهد.
مستقل با تاكيد بر اينكه اين تصميم براي افرادي كه 
در مناطق محروم هستند رفتار درستي نيست، افزود: 
س��ازمان بورس بهتر اس��ت تا به جاي اين تصميم، 
زيرس��اخت هاي الزم براي بهبود معامالت را فراهم 
كند. بارها اعالم شده اقتصاد و بازارهاي مالي پادگان 
نيس��تند كه بتوان آن را با دس��تور درس��ت كرد؛ در 
حالي كه سال هاست از طريق قواعد و قوانين جديد 
محدوديت هايي در اين بازار ايجاد شده و نتيجه  مثبتي 

را به دنبال تصميمات جديد شاهد نبوديم.
اين كارشناس بازار سرمايه مساله ديگر در خصوص 
تغيي��ر فرآيند ص��دور كد جديد را بح��ث آموزش و 
مش��كالت مربوطه در اين زمينه دانست و گفت: اين 
موضوع بايد مدنظر قرار گيرد كه چه كس��ي و با چه 

كيفيتي قرار است اين آموزش ها را ارايه دهد.
وي افزود: يكي از مسائلي كه اكنون با آن همراه هستيم 
حضور برخي از افراد در بازار است كه به بهانه آموزش 
به سهامداران، سهام مشخصي را براي خريد معرفي 
مي كنند و كارشناس مربوطه اقدام به دستكاري روند 

معامالت سهام و افزايش و كاهش قيمت ها مي كند.

مستقل گفت: ش��ايد هزينه هايي كه براي آموزش از 
درخواس��ت كنندگان كد اخذ مي شود هزينه زيادي 
باش��د، بنابراي��ن به هيچ عن��وان نمي ت��وان چنين 
محدوديتي را اعمال كرد و در هيچ كجاي دنيا چنين 

مسائلي براي دريافت كد وجود ندارد.
اين كارشناس بازار س��رمايه اظهار داشت: فردي كه 
قرار است بعد از صدور كد تا يك ماه تامل كند و بعد از 
يك ماه اقدام به خريد سهام كند ممكن است تا يك 
ماه آينده قيمت آن سهم تا ٢٠ درصد افزايش يابد و 
مجبور شود با قيمت باالتر اقدام به خريد كند بنابراين 
ابالغيه جديد سازمان بورس به هيچ عنوان منطقي 

به نظر نمي رسد.
وي با تاكيد بر اينكه شايد سازمان بورس با اين نيت 
كه ورود افراد با تجربه به بورس مانع از ضرر و زيان هاي 
هنگفت آنها مي شود دست به چنين اقدامي زده است، 
افزود: در همه جاي دنيا ثابت شده است كه هيچگاه 
اجبار براي مردم پاسخ نمي دهد و نمي توان سهامداران 
را با اجبار مجبور به كاري كرد. مستقل با بيان اينكه 
يكي از بهترين اقداماتي كه سازمان بورس مي تواند 
در دس��تور كار خود قرار دهد ايجاد زيرساخت هاي 
الزم براي فرهنگ سازي سرمايه گذاري است، گفت: 
تا زماني كه س��رمايه گذار متحمل ضرر و زيان نشود 
به دنبال آم��وزش براي س��رمايه گذاري در اين بازار 
نمي رود، مساله اي كه اكنون وجود دارد اين است كه 
سهامداران تازه وارد به بورس نسبت به مكان هايي كه 
بايد در در مورد سرمايه گذاري در بازار سرمايه آموزش 
ببينند آگاه��ي ندارند زيرا فقط تع��داد محدودي از 
كارگزاري ها اقدام به آموزش مي كنند كه حتي كيفيت 
آموزش آنها هم مشخص نيست. اين كارشناس بازار 
س��رمايه افزود: از هر جنبه اي كه به اين تصميم نگاه 
كنيم اين تصميم اشتباه به نظر مي رسد زيرا مانع ورود 
گس��ترده نقدينگي به بورس مي شود و سرمايه هاي 
موجود وارد ديگر بازارها خواهند شد. وي گفت: اين 
تصميم مانند بسياري از تصميمات اشتباه ديگر است 

كه در صورت اجراي آن، تبعاتش دامن سازمان بورس 
را خواهد گرفت و باعث مي شود توسعه بازار سرمايه كه 

به نفع اقتصاد كشور است دچار لطمه شود.

  كدهاي بورسي اجاره اي رونق مي گيرند
روزبه شريعتي، كارشناس بازار سرمايه گفت: زماني 
در يك روز چند ابالغيه براي بازار منتشر مي شود براي 
كارشناس��ان عجيب به نظر مي رسد و حس خوبي را 
به بازار القا نمي كن��د. وي ادامه داد: برخي ريزش دو 
روز گذشته ش��اخص بورس را ناشي از ويروس كرونا 
و تاثير آن بر بازارهاي جهاني دانس��تند در حالي كه 
چنين مساله اي درست به نظر نمي رسد، زيرا اگر عامل 
اصلي اين موضوع، ويروس كرونا بود بايد تاثير آن را در 
بازار هفته گذشته مي ديديم در حال كه چنين اتفاقي 

نيفتاد و بازار هر روز با شتاب در حال افزايش بود.
به گفته شريعتي، همزماني ارسال ابالغيه ها و مشكل 
هس��ته معامالت از اصلي ترين عوام��ل تاثيرگذار بر 

ريزش دو روز گذشته شاخص بورس بود.
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: هنوز در خصوص 
تغيير فرآيند صدور كد جديد ساز و كاري به ما ابالغ 
نشده و همچنان نمي دانيم در اين زمينه چه اقدامي 

را بايد در دستور كار قرار دهيم.
 وي اظهار داش��ت: س��ازمان بورس ب��ه دنبال ورود 
نقدينگي ها به اين بازار اس��ت اما ب��ا توجه به اينكه 
در چند وقت اخير رش��د بازار بيش از ان��دازه بوده با 
تصميمات اتخاذ شده به دنبال كنترل رشد شاخص 

بورس است.
اين كارشناس بورس به تاثير تغيير فرآيند صدور كد 
بر ورود نقدينگي در بورس اشاره كرد و گفت: به دنبال 
چنين اقدامي ش��اهد ايجاد كدهاي اجاره اي در بازار 
خواهيم بود، اين اتفاق بناي يكسري تخلفات را در بازار 
ايجاد مي كند و فردي كه نمي تواند وارد بورس شود به 
سمت كدهاي اجاره اي پيش مي رود كه ما اين موضوع 

را در بازار آتي بورس كاال تجربه كرديم.

ش��ريعتي اظهار داش��ت: فرد س��رمايه داري كه به 
دنبال س��رمايه گذاري در بورس اس��ت ام��ا به دليل 
محدوديت هاي ايجاد شده نمي تواند وارد بورس شود 

به طور حتم به سمت كدهاي اجاره اي خواهد رفت.
اين اقدام در راستاي حمايت از بازار و جذب سرمايه 
حركت رو به جلو تلقي نمي شود، افزود: زماني كه به 
دنبال آش��نايي و ورود همه افراد به بازار سرمايه بوده 
و اعالم مي ش��ود كه اين بازار به عنوان ش��فاف ترين 
بازار در اقتصاد كش��ور محسوب مي شود؛ ديگر نبايد 
چنين محدوديت هايي را در معامالت ايجاد و خالف 

صحبت هاي مطرح شده حركت كرد.

  تغيير فرآيند صدور كد بورس�ي در زماني 
نامناسب

عرفان هودي، كارش��ناس بازار سرمايه با بيان اينكه 
ابالغيه تغيير فرآيند صدور ك��د جديد داراي نكات 
مثبت و منفي زيادي اس��ت، گفت: اي��ن اقدام مانند 
تصميمي است كه در سال ٩٢ در بورس كاال براي آتي 
سكه در دس��تور كار قرار گرفت، افرادي كه به دنبال 
معامله آتي سكه بودند بايد به صورت حضوري كالسي 
را به مدت هشت ساعت مي گذراندند و در انتها آزمون 
مي دادند، در صورت قبولي در امتحان قادر به دريافت 
كد معامله بودند كه اين اقدام مانع ورود افراد با دانش 

كم به اين بازار شد.
وي ادامه داد: نكته منفي در اين زمينه وجود ويروس 
كرونا در كل جهان است كه در اين زمينه اعالم شده 
تمام خدمات بايد به صورت غيرحضوري انجام شود، 
بنابراين ابالغيه جديد سازمان بورس در زمان مناسبي 
ارايه نشده زيرا در اين ابالغيه به برگزاري كالس هاي 

آموزشي براي دريافت كد تاكيد شده است.
هودي خاطرنشان كرد: از طرف ديگر اعالم شده كه 
بازار س��رمايه به دليل وضعيت اقتص��ادي حاكم در 
كشور تنها بازاري اس��ت كه مي تواند سرمايه ها را از 
ديگر بازارها جذب كند تا س��رمايه در چرخه اقتصاد 
به گردش در آي��د در حالي كه اين اق��دام مانع ورود 

نقدينگي هاي جديد به بازار سرمايه مي شود.
اين كارشناس بازار س��رمايه افزود: اينكه اعالم شده 
ضمن برگزاري كالس ها آزمون بايد با حضور نماينده 
كانون كارگزاران برگزار شود و كانون به مدت سه روز 
آزمون ها را تصحيح و آنها را به كارگزاري ها ابالغ كند، 
در موقعيت فعلي به عنوان مانعي براي جذب نقدينگي 
تلقي مي شود كه مي تواند عملكرد بازار را ضعيف كند.

به گفته وي، اگر سرمايه هايي كه قرار است وارد بازار 
سرمايه شوند جذب بازار طال و دالر شود شاهد ايجاد 

تورم سنگيني در اقتصاد كشور خواهيم بود.
هودي خاطرنش��ان كرد: بازار س��رمايه بايد شرايط 
موجود را به نفع سهامداران مهيا كند، انتظار طوالني 
افراد براي دريافت كد و انجام معامله چندان زيبنده 

نخواهد بود بلكه بايد روند موجود تسهيل شود.
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: كانون كارگزاران، 
زماني كه آزمون هاي معامله گري را برگزار مي كند سه 
ماه زمان مي برد تا صدور گواهي ها انجام شود، اكنون 
براي ١٠٨ كارگزاري چگونه مي تواند دوره ها را برگزار 

و آنها را كنترل كند؟
وي با بيان اينكه اجراي اين تصميم كامال منفي نيست 
فقط زمان اجراي آن نامناسب است، گفت: با اجراي 
اين اقدام عالوه بر اينكه ديگر كسي نمي تواند بدون 
دانش در اين بازار ورود كند دست سودجويان از اين 

بازار كوتاه خواهد شد.

عضو شوراي عالي بورس، تصميم جديد سازمان بورس 
و اوراق به��ادار درخصوص افزايش حجم مبنا در بورس و 
افزودن آن به معامالت فرابورس را نيازي مهم براي بازار و 

سدي در برابر حركت هاي هيجاني ارزيابي كرد .
شاهين چراغي، با تاكيد بر ارزنده بودن تصميمات جديد 
سازمان بورس و اوراق بهادار كشور درمورد افزايش حجم 
مبنا در ب��ورس و افزودن اين حجم بر معامالت فرابورس 
گفت: تصميم گيري در رابطه با افزايش حجم مبنا يك نياز 
مهم بود و عمده كارشناسان بازار نيز با آن موافق بوده اند. 
چون اع��دادي كه به عنوان حجم مبنا اعالم مي ش��د به 
سال ها قبل برمي گشت و ضرورتا بايد اين اطالعات به روز 
مي شد. همچنين در خصوص اضافه كردن بازار اول و دوم 
و ب��ازار پايه فرابورس نيز افزودن اين مس��اله مورد توافق 

عمده كارشناسان بود.
وي عمده ترين دليل اتخاذ اين تصميم را افزايش ضريب 
كنترل هيجانات بازار توسط نهاد ناظر بازار سرمايه عنوان 
كرد و اف��زود: يكي از واقعيت هاي غير قابل انكار، افزايش 

روزانه بيش از ۱۲۰۰ ميليارد تومان نقدينگي در كش��ور 
است كه بخشي از اين پول به دليل تغيير رويكرد جامعه 
از بانك محوري به بورس محوري به سمت بازار سرمايه 

مي آيد و افزايش قيمت سهام را به دنبال دارد.

    شناورسازي سهام در دستور كار است
چراغي اجراي تصميمات جدي��د را به افزايش يا افزودن 
حجم مبنا محدود ندانست و گفت: در كنار اقداماتي كه در 
حوزه حجم مبنا انجام مي شود، شناور كردن سهام نيز در 
دستور كار قرار گرفته و اعمال خواهد شد؛ چراكه رييس 
سازمان و مديران بورس ها به شدت به دنبال شناورسازي 
سهام هس��تند.به اين دليل كه اشتراك نظر همه بر اين 
اس��ت تا مردم به خريد س��هامي كه به ارزش ذاتي خود 
نزديك هستند روي آورند.از اين رو تاكيد نهاد ناظر بر اين 
است كه منابع مردم صرف سهامي با پتانسيل باال شود تا 
نگراني موجود در خصوص س��رمايه هاي ُخرد در بورس 

مرتفع شود.

   حج�م مبنا؛ س�دي در براب�ر حركت هاي 
هيجاني در بازار پايه

عضو ش��وراي عالي بورس، اجراي سياستي همچون 
افزوده ش��دن حجم مبنا را در راستاي كاهش ريسك 
معامالت در بازارهاي فراب��ورس ارزيابي كرد و افزود: 
برخي شركت ها به دليل الزامات قانوني و برخي ديگر 
نيز به دليل مشكالتي از جمله عدم افشاي اطالعات يا 
زيان دهي، در بازار پايه فرابورس هستند. اين در حالي 
است كه ش��ركت هايي با بنياد مناسب نيز در اين بازار 
وجود دارد، ولي چون تاكنون حجم مبنا براي آنها اجرا 
نمي ش��د، گاهي با يك معامله قيمت هاي آنها دچار 

نوسان مي شد .
وي با اشاره به كارايي مهم حجم مبنا در بهبود معامالت 
اين شركت ها تاكيد كرد: طبق قوانين جديد شناورسازي 
بس��ياري از اين س��هام افزايش پيدا مي كند و سهامدار 
عمده از مكانيزم هاي مختلف استفاده خواهد كرد. يكي 
از نگراني هاي موجود در بازار پايه اين اس��ت كه برخي از 

سهامداران عمده حاضرند سهام شناور بااليي را بخرند، ولي 
قوانين و مقررات سازمان اجازه نمي دهد. البته بابت آن فكر 
شده است و از صندوق هاي بازار گرداني استفاده مي شود و 
سهام شناورسازي باالتري مي برند، بنابراين افزودن حجم 

مبنا از بروز حركت هاي هيجاني بازار جلوگيري مي كند.
چراغي با اش��اره بر اشتراك نظر ش��وراي عالي بورس و 
سازمان بورس در تاييد تصميم افزايش حجم مبنا در سهام 
بورسي و افزودن اين فاكتور به سهام فرابورسي خاطرنشان 
كرد: همواره اتخاذ اين نوع تصميمات با واكنش مخالفان و 
موافقان روبه رو خواهد شد كه هر يك ادله كارشناسانه اي 
براي ابراز نظر خود دارند.در اين ميان چنانچه انتقاداتي 
وجود داشته باشد، شنيده مي شود و در تصميم گيري هاي 

آينده مورد توجه خواهد بود.

   تقويت شركت هاي بازار پايه؛ دغدغه ديگر 
سازمان بورس

اين عضو ش��وراي عال��ي ب��ورس بهبود رون��د فعاليت 

شركت هاي بازار پايه را يكي از برنامه هاي خوب سازمان 
بورس عنوان كرد و افزود: اين شركت ها بخشي از اقتصاد 
كشور هستند و مي توان با جذب س��هامداران و افزايش 
سرمايه براي اين شركت ها، آنان را از زيان دهي خارج كرد 
يا به روش هاي مختلف س��رمايه در گردش به شركت ها 

تزريق شود.
وي حاكم ش��دن قوانين بر ش��ركت هاي اين بازار را 
سبب اطمينان بخشي بيشتر به سهامداران ارزيابي و 
خاطرنشان كرد: وقتي قوانين و مقررات بر شركت هاي 
بازار پايه حاكم مي ش��ود نگراني عمده سهامداران بر 
طرف مي شود؛ چون به آنان اثبات مي شود كه نه تنها 
نهاد ناظ��ر آنها را به حال خود ره��ا نكرده، بلكه توجه 
ويژه اي نيز به آنها دارد.به اين دليل كه بسياري از اين 
شركت ها قابل احيا هستند و وظيفه ما در شورا و سازمان 
نيزاين است كه اين شركت ها را به نقش هاي اصلي خود 
در اقتصاد برگردانيم تا به سودآوري برسند و بتوانند از 

بستر بازار سرمايه استفاده مناسب را ببرند.

گروه بورس|
در پايان معامالت روز گذشته در بورس تهران شاخص 
كل اين بازار به ميزان ۱3 هزار و 745 واحد رشد كرد 
و به س��طح 5۲9 هزار و 3۲9 واحد رسيد. در اين روز 
قدرت تقاضا در بازار سهام سبب شد تا ارزش بورس 
تهران به حدود هزار و 9۲6 هزار ميليارد تومان برسد.

بر اس��اس آماره��اي معامالتي، روز دوش��نبه اكثر 
ش��اخص هاي بورس با رش��د مواجه شدند به طوري 
كه ش��اخص  قيمت »وزني - ارزشي« با 3664 واحد 
افزايش معادل ۲.67 درصد به ۱4۱ هزار و ۱۰5 واحد، 
ش��اخص كل »هم وزن« با 4469 واحد رشد معادل 

۲.56 درصد به ۱7۸ هزار و ۸39 واحد، شاخص قيمت 
»هم وزن« با ۲974 واحد افزايش، معادل ۲.56 درصد 
به ۱۱9 هزار و 99 واحد، شاخص آزاد شناور با ۱7۲۱3 
واحد كاهش، معادل ۲.65 درصد به 667 هزار و 5۲9 
واحد، شاخص بازار اول با ۸5۱۰ واحد افزايش معادل 
۲.35 درصد به 37۰ هزار و 597 واحد و شاخص بازار 
دوم با 34576 واحد رشد معادل 3.۱3 درصد، به يك 

هزار و ۱39 واحد رسيد.
از س��ويي ديگر ديروز 7 نماد » فارس با ۱6۰9 واحد، 
فوالد با 43۰ واحد، اخابر با 4۲3 واحد، همراه با 4۱۸ 
واحد، فملي با 4۱5 واحد، خودرو با 3۸۸ واحد و رمپنا 

با 35۸ واحد« رشد، بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص 
كل بورس بر جاي گذاشتند.

اين گ��زارش مي افزايد، ش��اخص هاي صنايع تاالر 
شيشه اي نيز در اين روز با رشد مواجه شدند به طوري 
كه ش��اخص صنايع »كاني غيرفلزي با ۱749 واحد 
صعود معادل 5.63 درصد ب��ه 3۲ هزار و ۸۱۱ واحد، 
محصوالت كاغذ با 64۸۱ واحد افزايش معادل 4.54 
درصد به ۱49 ه��زار ۲۱9 واحد، راديويي ۱6۱ واحد 
رش��د مع��ادل 4.35 درصد به 3 ه��زار و ۸63 واحد، 
محصوالت فلزي 74۲۲ واحد افزايش معادل 4.۲۲ 
درصد به ۱۸3 هزار و ۱۱4 واحد، خودرو با 3۲۰9 واحد 

رش��د، معادل 4.۱۸ درصد به 79 هزار و 966 واحد، 
زراعت با 5۰3۸ واحد رشد معادل 4.۱3 درصد به ۱۲7 
هزار و ۱44 واحد، مواد دارويي با ۲9۸۸ واحد رش��د 
معادل 4.۱۱۱ درصد به 75 هزار و 734 واحد« رسيد.

در عين حال نگاهي به آمارهاي معامالتي روز گذشته 
در بازار س��هام حكايت از آن دارد كه قيمت س��هام 
نمادهاي »كاذر، كگاز، دزهراوي، شفا، كبافق، كفرا و 
فسرب« بيشترين افزايش قيمت و نمادهاي »كدما، 
ثام��ان، ثاباد، به س��ويچ، خفنر، كس��عدي و فخوز« 
بيشترين كاهش قيمت را در بازار سهام رقم زدند و در 

تابلوهاي بورس به ثبت رسيدند.
به اين ترتيب، در پايان داد و س��تدهاي روز دوشنبه 
بورس، در ۸۱5 ميليون و ۱۲۲ هزار نوبت معامالتي، 
7 ميليارد و ۲3۲ ميليون برگه اوراق بهادار به ارزش 54 

هزار و 6 ميليارد تومان در بورس معامله شد.
در پايان معام��الت روز قبل در فراب��ورس ايران نيز 

شاخص كل ۱۰9 واحد رش��د كرد و به رقم 6 هزار و 
7۸4 واحد رس��يد. ارزش بازار اول و دوم فرابورس به 

بيش از 399 هزار ميليارد بالغ شد. 
معامله گران در فرابورس ديروز بيش از ۲.4 ميليارد 
سهام حق تقدم و اوراق مالي در قالب 46۱ هزار نوبت 
معامله و به ارزش ۲57۲ ميليارد تومان داد و س��تد 
كردند كه با اين حس��اب مجموع معامالت بورس و 
فرابورس ايران به حدود ۸ هزار ميليارد تومان رسيده 
كه اين رقم قابل توجه به عنوان نقدينگي در گردش 
براي ش��ركت هاي بورس��ي و فرابورسي فراهم شده 

است.
در روز گذشته نمادهاي فرابورس، ماديران، ذوب آهن، 
توسعه مالي مهر آيندگان و سمگا همگي در تقويت 
شاخص فرابورس اثرگذار بوده اند و نمادهاي نيروي 
برق دماوند و پتروش��يمي مارون در كاهش شاخص 

فرابورس موثر بوده اند.

رشد شاخص كل تداوم يافت
مروري بر معامالت بورس و فرابورس
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كرونا بورس هاي عربي  را
به خاك سياه نشاند

بازاره��اي س��هام در سراس��ر خاورميانه پس از 
پشت سر گذاشتن بدترين هفته براي قيمت نفت 

از ۲۰۰۸، سقوط كردند.
به گزارش تس��نيم به نقل از بلومبرگ، بازارهاي 
س��هام در سراس��ر خاورميانه پس از پشت سر 
گذاشتن بدترين هفته براي قيمت نفت از ۲۰۰۸، 
سقوط كردند. موارد بيشتري از ابتال به ويروس 

كرونا در منطقه گزارش شده است.
كوي��ت پ��س از بازگش��ايي بازار هاي��ش بعد از 
يك تعطيالت س��ه روزه، تج��ارت بزرگ ترين 
شركت هاي حاضر در بازار بورس را متوقف كرد. 
اين اقدام پس از آن صورت گرفت كه شاخص برتر 
سهام آن بيش از ۱۱ درصد ارزش خود را از دست 
داد. شاخص بورس دوبي 5.۲ درصد سقوط كرد 
و به پايين ترين حد از ۲۰۱۸ رسيد. ارزش شاخص 
سهام عربس��تان، ابوظبي و مصر هم همچنان از 

هفته گذشته رو به كاهش است.
در عربس��تان، ارزش س��هام ش��ركت آرامكو به 
پايين ترين حد از زمان عرضه اوليه آن در بورس 
در ماه دسامبر رسيده اس��ت. ارزش اوليه سهام 
آرامكو 3۲ ريال عربس��تان بود و حاال ارزش اين 
شركت با ۲.۱ درصد كاهش، 3۲.65 ريال است.

 كاه��ش قيمت نفت ب��ه اقتصاده��اي منطقه 
خليج فارس فش��ار مي آورد چ��ون نفت بخش 
بزرگي از درآمد عمومي اين كشورها را تشكيل 
مي دهد. قيمت نفت وست تگزاس اينترمديت 
هفته گذشته ۱6 درصد كاهش يافت و به 44.76 
دالر در هر بشكه رسيد و نفت برنت پايين تر از 5۰ 

دالر در هر بشكه معامله شد.
رشد اقتصادي عربستان سعودي كه سعي مي كند 
روسيه را به كاهش بيشتر توليد نفت قانع كند، 
در ۲۰۱9 كند شد و تنها كمي باالتر از صفر قرار 

گرفت.
 موارد ابتال ب��ه ويروس كرونا در اي��ران به 976 
نفر رس��يده و 54 مورد مرگ گزارش شده است. 
قطر اولين مورد ابتال به اي��ن ويروس را گزارش 
داده و ام��ارات متح��ده عرب��ي مهدكودك ها را 
بس��ته و بس��ياري از رويدادها را لغو كرده است. 
شيوع ويروس كرونا در منطقه سرمايه گذاران را 

ترسانده است.

  پيشنهاد افزايش سرمايه ۲۷5 درصدي 
»الب�رز«:  هيات مديره بيمه البرز پيش��نهاد 
افزايش سرمايه ۱۱ هزار ميليارد ريالي، معادل 
۲75 درصد س��رمايه اين ش��ركت را به مجمع 
عمومي فوق العاده اين شركت پيشنهاد داد. به 
گزارش سنا، بيمه البرز عنوان كرده است برنامه 
افزايش سرمايه از مبلغ 4 هزار ميليارد ريال به 
۱5 هزار ميليارد ريال دارد. بر اساس اين گزارش، 
افزايش س��رمايه »البرز« از محل مازاد تجديد 
ارزيابي دارايي ها به منظور اصالح ساختار مالي 
در جهت توس��عه پرتفوي حق بيمه و افزايش 
س��هم بازار و تقويت توان مالي شركت، افزايش 
سرمايه از ضروريات است كه در تاريخ ۱۱ اسفند 
۱39۸ به تصويب هيات مديره رسيده و جهت 
اظهارنظر به حس��ابرس و بازرس قانوني ارسال 
شده، خواهد بود. بديهي اس��ت انجام افزايش 
سرمايه ياد شده منوط به موافقت سازمان بورس 
و اوراق بهادار و تصويب مجمع عمومي فوق العاده 
است و در اين خصوص اطالع رساني خواهد شد.

 »ساوه« به هر سهم ۱۶۰۸ ريال اختصاص 
داد:  شركت صنايع بهداشتي ساينا در دوره 9 
ماهه منتهي ب��ه 3۰ آذر ماه ۱39۸، به ازاي هر 
سهم خود يك هزار 6۰۸ ريال كنار گذاشت كه 
نس��بت به دوره مشابه در سال گذشته كه سود 
هر سهم 9۲۸ ريال اعالم شده بود، از افزايش 73 
درصدي برخوردار است. شركت سيمان ساوه 
با سرمايه 65۰ ميليارد ريال، صورت هاي مالي 
9 ماهه دوره مالي منتهي به ۲9 اسفند ۱39۸ را 
به صورت حسابرسي نشده منتشر كرد. شركت 
سيمان س��اوه در دوره ياد شده، مبلغ يك هزار 
و 45 ميليارد و ۱۸5 ميليون ريال سود خالص 
كسب كرد و بر اين اساس مبلغ يك هزار و 6۰۸ 
ريال س��ود به ازاي هر سهم خود اختصاص داد 
كه نس��بت به دوره مشابه در س��ال گذشته از 
افزايش 73 درصدي برخوردار اس��ت. »ساوه« 
در دوره 9 ماهه سال مالي منتهي به اسفند 97، 
به صورت حسابرسي شده، مبلغ 6۰3 ميليارد 
و ۲3۲ ميليون ريال س��ود خالص كسب كرد و 
بدين ترتيب مبلغ 9۲۸ ريال س��ود به ازاي هر 

سهم خود اختصاص داده بود.

  تعيين سود ۳5۰ ريالي هر سهم »وصنا«: 
جمع عمومي ش��ركت س��رمايه گذاري گروه 
صنايع بهش��هر ايران تقس��يم مبلغ 35۰ ريال 
س��ود نقدي و 59۰ ريال س��ود خال��ص براي 
هر س��هم اين ش��ركت را در مجمع به تصويب 
رس��اند. مجمع عمومي عادي س��االنه شركت 
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران براي 
س��ال مالي منتهي به 3۰ آذر ماه ۱39۸ در روز 
دوشنبه 5 اسفند ماه ۱39۸ برگزار شد. دستور 
جلس��ه مجمع عمومي س��االنه »وصنا« براي 
دوره مالي ذكر ش��ده به ش��رح زير بوده است:  
اس��تماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني، 
تصوي��ب صورت هاي مالي س��ال )دوره( مالي 
منتهي به 3۰ آذر ماه ۱39۸، انتخاب حسابرس 
و بازرس قانوني، انتخاب روزنامه كثيراالنتشار، 
انتخاب اعضاي هيات مديره، تعيين حق حضور 
اعضاي غير موظف هيات مديره و تعيين پاداش 

هيات مديره.

روي خط  شركت ها



تشكلها6اخبار

از سوي بخش دولتي و خصوصي ارايه شد

عضو هيات مديره فدراسيون فناوري اطالعات و ارتباطات مطرح كرد

عضو هيات مديره انجمن صنايع شوينده خبر دادرييس سازمان صنعت استان تهران خبر داد 

رييس سازمان صنعت استان تهران از ٦ فقره تخلف طي يك هفته اخير 
در استان خبر داد وگفت: مجموعا بيش از ١٥٣ هزار ماسك و ۲۲۵۰ ليتر 
مواد ضدعفوني كننده بهداشتي احتكار ش��ده كشف شده است. يداهلل 
صادقي، درباره ميزان تخلفات صورت گرفته از ابتداي شيوع ويروس كرونا 
در كش��ور تاكنون اظهار كرد: با توجه به گشت هاي ويژه مشتركي كه با 
تعزيرات، وزارت اطالعات، پليس امنيت اقتصادي و كارشناسان دانشگاه 
علوم پزشكي انجام ش��ده، ٤ فقره تخلف از ٤ اسفند ماه تا امروز كشف و 

ضبط شده است.
وي با بيان اينكه تخلفات و احتكارهايي كه انجام مي شود توسط شبكه هاي 
غير رسمي يا همان دالالن و واحد هاي غيرمجاز انجام شده و به توليد كننده 
مربوط نمي شود، گفت: اولين فقره تخلف مربوط به احتكار ٥٤ هزار ماسك 
بوده كه پرونده به تعزيرات منتقل و ماس��ك ها نيز تحويل دانشگاه علوم 
پزشكي ش��ده اس��ت. دومين مود تخلف نيز مربوط به كشف ٨ ميليون 
دستكش و ماسك بوده كه البته بيشتر آن دستكش هاي التكسي است 
كه اين اقالم به هيات امناي صرفه جويي ارزي وزارت بهداشت تحويل داده 
شده است. رييس سازمان صنعت اس��تان تهران ادامه داد: يكي ديگر از 
تخلفات ثبت شده مربوط به ٢ هزار و ۲۵۰ ليتر انواع مواد ضدعفوني كننده 
بوده كه اين فقره نيز تحويل هيات امناي صرفه جويي ارزي وزارت بهداشت 
شده است. همچنين در چهارمين فقره نيز ٥ هزار ماسك تقلبي توليد شده 
در واحدهاي غيرمجاز بوده كه پليس امنيت قضايي اين پرونده را تحويل 

مراجع قضايي داده است.
وي با بيان اينكه از ٤ اسفند ماه تاكنون دو فقره تخلف ديگر نيز ثبت شده 
كه توسط دستگاه هاي امنيتي و پليس امنيت اقتصادي انجام شده و در 
قالب گشت مش��ترك نبوده است، بيان كرد: يكي از اين موارد ضبط ٧٧ 

فقره ماسك بوده كه توسط دستگاه هاي امنيتي در شهرري انجام شده 
و پرونده تحويل تعزيرات و ماسك ها نيز به دانشگاه علوم پزشكي تحويل 
داده شده است. صادقي درباره مواد شوينده و ضد عفوني كننده و تأمين و 
توزيع آن در سطح تهران نيز افزود: برخي از مواد ضدعفوني كننده بر پايه 
الكل بوده كه توزيع آن به عهده وزارت بهداش��ت است ولي در خصوص 
ساير مواد ضدعفوني كننده و بهداشتي از جمله وايتكس، صابون هاي مايع 
و جامد، لكه برهاو... هيچ مشكلي وجود ندارد و مردم شاهد توز يع گسترده 
آن هستند.وي ادامه داد: هر واحد توليدي هر دو نوع مواد ضدعفوني كننده 
را توليد مي كنند، اما براي مواد ضدعفوني كننده الكلي وزارت بهداشت 
سهميه بندي كرده و بر اساس آن توليدات را اداره كل تجهيزات پزشكي 
وزارت بهداشت دريافت و با تحويل به به واحدهاي پخش، در داروخانه ها 

توزيع مي شود. 
رييس سازمان صنعت در پاس��خ به اين پرسش كه چرا هنوز با توجه به 
افزايش توليد، ميزان مواد ضدعفوني كننده الكلي كم است، گفت: تاكنون 
س��ابقه اين ميزان مصرف ب��راي اين مواد ضدعفوني كنن��ده نبوده ولي 
دستورات الزم براي افزايش توليد آن از ابتداي شيوع ويروس كرونا داده 
شده است ولي ميزان توليد به حجم الكلي كه به واحدهاي توليدي تحويل 
داده مي ش��ود، بس��تگي دارد. صادقي در پايان گفت: از روزهاي گذشته 
با توجه به هماهنگي هايي كه بين اداره ملي تجهيزات پزش��كي وزارت 
بهداشت و بخش صنايع غذايي و بهداشتي وزارت صنعت شده توليدات 
افزايش يافته و طي دو روز گذشته نيز توزيع اقالم بهداشتي الكلي شروع 
شده و در روزهاي آينده نيز بهتر خواهد شد. حتي محوز موقت سه ماهه 
نيز به واحدهايي كه توليد مواد ضدعفوني بر پايه الكل نداشتند نيز براي 

توليد بيشتر داده شده است.

عضو هيات مديره انجمن صنايع شوينده از صدور 1۰8 پروانه جديد براي 
توليد محصوالت ضدعفوني كننده در كارخانه هاي توليد مواد شوينده 
خبر داد وگفت: طي چند روز آينده مشكل كمبود ژل ضدعفوني  كاماًل 

برطرف مي شود.
جمش��يد فروزش در گفت وگو با خبرگزاري فارس با بيان اينكه عرضه 
مس��تقيم محصوالت ش��وينده و ضدعفوني كنن��ده در ميادين ميوه و 
تره بار و چند ايس��تگاه مترو در حال انجام اس��ت، اظهار كرد: عرضه ژل 
ضدعفوني كننده نيز در اين اماكن در حال انجام است و در مورد ساير مواد 
شوينده نيز عرضه در سوپرماركت ها و فروشگاه هاي زنجيره اي ادامه دارد.

وي با بيان اينكه در مورد تأمين مواد شوينده، نگراني و كمبودي وجود 
ندارد، افزود: در مورد توليد محصوالت ضدعفوني كننده با توجه به اينكه 
شركت ها از قبل آمادگي توليد را نداشته اند در حال طي فرآيند توليد 
هستيم به طوري كه پروانه هاي الزم براي توليد صادر شده و شركت ها در 
حال تأمين مواد اوليه از جمله سهميه الكل و همچنين تأمين ظرف هاي 
بسته بندي هس��تند.فروزش با بيان اينكه طي چند روز آينده مشكل 
كمبود ژل ضدعفوني كننده كاماًل برطرف مي شود، گفت: شركت هايي 
كه از قبل توليد اين محصول را داشته اند، از 1۰ روز پيش در حال عرضه 
توليداتشان هستند و در عين حال مشكلي از نظر تغيير خط توليد مايع 
شوينده به مواد ضدعفوني كننده وجود ندارد و كارخانه ها با كوچك ترين 
تغييري مي توانند نسبت به اين توليد اقدام كنند. وي از صدور 1۰8 پروانه 
جديد براي توليد محصوالت ضدعفوني كننده در كارخانه هاي توليد مواد 
شوينده خبر داد و افزود: كارخانه هايي كه از قبل توليد اين محصوالت را 
داشته اند حاال در سه شيفت مشغول توليد هستند ولي شركت هاي جديد 
بايد عالوه بر تأمين مواد اوليه و لوازم بسته بندي، اقداماتي مانند طراحي 

ليبل و مجوزهاي ديگر را انجام دهند.عضو هيات مديره انجمن صنايع 
شوينده با اشاره به جلسه اخير اعضاي اين انجمن در مورد تأمين نياز بازار، 
اظهار كرد: در حال حاضر مواد شوينده 1۰ درصد زير قيمت مصرف كننده 
در ميادين ميوه و تره بار و ديگر مراكز عرضه، در اختيار مردم قرار مي گيرد 
و در مورد تأمين ژل هاي ضدعفوني كننده پيش بيني هايي صورت گرفته 
است.وي در عين حال گفت: در سال هاي گذشته كه با شيوع آنفلوآنزاي 
خوكي روبرو بوديم، كارخانه ها نسبت به توليد ژل ضدعفوني كننده اقدام 
كردند اما با فروكش كردن اين بيماري و به دليل اينكه فرهنگ مصرف 
آن در كشور در شرايط عادي وجود نداشت، بخش زيادي از اين توليدات 
روي دس��ت توليدكنندگان ماند. تاكنون به جز دو يا سه توليدكننده 
كوچك، توليدكنن��ده ديگري در زمينه تولي��د ژل ضدعفوني كننده 
فعال نبوده و در حال حاضر اقدامات براي افزايش توليدكننده هاي اين 
محصول در حال انجام است تا طي يك هفته بتوانيم بازار را اشباع كنيم.

به گفته عضو هيات مديره انجمن صنايع شوينده، صدور شماره پروانه 
توليد براي كارخانه ها ۲4 ساعته انجام مي گيرد ولي تطبيق ماشين آالت 
و تأمي��ن ظرف و الكل نياز به زمان دارد. وي در مورد توليد ماس��ك در 
كارخانه هاي زيرمجموعه انجمن صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 
نيز گفت: شركت هاي شوينده نمي توانند توليد ماسك داشته باشند و 
فقط مي توانند عالوه بر محصوالت شوينده، ژل و مايع ضدعفوني كننده 
نيز توليد كنند. فروزش افزود: توليد ماسك، فرآيند و ماشين آالت خاصي 
دارد و اين توليدكنندگان زيرنظر اتحاديه جداگانه اي فعاليت مي كنند 
عضو هيات مديره انجمن صنايع شوينده ادامه داد: توليدكنندگان ماسك 
هم با وزارت بهداش��ت در ارتباط هس��تند و هم از نظر صنفي با وزارت 

صنعت مرتبط مي شوند.

راهكارهايي براي جبران خسارت كسب وكارها 

ضرورت تغيير نگاه در مديريت بحران

صدور ۱۰8 پروانه جديد براي توليد ضدعفوني كننده هاكشف ۱۵۳ هزار ماسك و ۲۲۵۰ ليتر مواد ضد عفوني 

تعادل|
رصد و ارزيابي كسب وكارها پس از شيوع ويروس كرونا، 
ش��رايط نگران كننده اي را در س��طح كالن جامعه رقم 
است. اين در ش��رايطي است كه متوليان دولتي و بخش 
خصوصي هركدام در نسخه هايي جداگانه به دنبال جبران 
خسارت هاي واردآمده به كسب وكارها در پي گسترش اين 
بيماري هستند. به طوريكه به تازگي قائم مقام وزير صمت 
در نامه اي به معاون اقتصادي رييس جمهوري درخواست 
كرد كه ماليات كس��ب وكارهاي خرد در اس��فندماه به 
دليل شيوع ويروس كرونا بخشيده شود، صنوف مزبور از 
پرداخت حق بيمه خويش و كارگران تحت پوشش معاف 
و همچنين تا زمان عادي شدن فرايند فعاليت هاي تجاري 
در سطح كشور مطابق اعالم رسمي وزارت بهداشت نسبت 
به استمهال اقساط بانكي اين بخش از واحدهاي صنفي 
اقدام الزم صورت گيرد. از آنس��و، رييس پارلمان بخش 
خصوصي نيز با اشاره به وضعيت ركودي حاكم بر كسب 
وكارها، پيشنهاد »فريز مطالبات مالياتي و بانكي« را براي 
مدتي كوتاه مطرح مي كند. به گفته فعاالن اقتصادي، در 
شرايط فعلي، دولت بايد به كمك بنگاه هاي اقتصادي به 
خصوص بنگاه هاي خرد و متوسط بشتابد و با در نظر گرفتن 
تمهيداتي در خصوص پرداخت ماليات، حق بيمه تأمين 
اجتماعي و... مالحظاتي را براي بنگاه ها در نظر بگيرد. در 
همين راستا، يك پويشي از سوي اتاق ايران براي هماهنگي 
فعاليت هاي بخش خصوصي در مقابله با همه گيري گيري 

ويروس كوويد-19 راه افتاده است. 

     ضرورت حمايت از بنگاه ها 
با ش��يوع ويروس كرونا در اي��ران و چالش هاي موجود در 
خصوص تأمين تجهيزات پزش��كي ضروري مقابله با اين 
ويروس ازجمله ماس��ك و مواد ضدعفوني كننده، رييس 
سازمان غذا و دارو بخشنامه اي به منظور عرضه انواع ماسك 
در كشور ابالغ كرد كه بر اساس آن داروخانه ها تا اطالع ثانوي 
مجاز به خريد ماسك نيستند و ماسك رايگان از سوي هيات 
امناي صرفه جويي ارزي خريداري و توزيع خواهد شد. رييس 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران مي گويد: همه 
ما بايد متعهد باشيم به اينكه در حوزه سالمت، با نهادهاي 
مسوول براي مهار كرونا ويروس و جلوگيري از شيوع بيماري 

همكاري كنيم؛ هيچ وظيفه اي باالتر از اين نيست.
غالمحسين ش��افعي، در گفت وگو با »پايگاه خبري اتاق 
اي��ران« درباره وضعيت توليد اين محص��والت مي افزايد: 
تمام واحدهاي توليدي و توليدكننده هاي ماس��ك، مايع 
ضدعفوني كننده و بقيه مواد مورد نياز به تأكيد اتاق ايران، 
تشكل هاي مرتبط و وزارت صنعت، معدن و تجارت با تمام 
ظرفيت كار مي كنند؛ حتي برخي از اين شركت ها به صورت 
سه شيفت مشغول هستند تا بتوانند اقالم مورد نياز مردم 
را تأمين كنند.رييس اتاق ايران ادامه مي دهد: براي جبران 
كمبود اين اقالم در كشور، روز شنبه ما در اتاق ايران با ارسال 
نامه اي به اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور، از 
او درخواست كرديم تا زمينه تأمين و توزيع سريع ابزارهاي 
مبارزه، تش��خيص و مراقبت مبتاليان به ويروس كرونا از 
طريق واردات را فراهم آورد.به گفته ش��افعي در اين نامه، 
پيشنهاد شده كه براي سرعت بخشيدن به تهيه اين ابزارها، 
براي مدتي محدود، واردات آنها با سياست هاي تشويقي، 
از جمله اجازه واردات ب��دون انتقال ارز مدنظر قرار بگيرد. 
او با تأكيد بر لزوم تأمين سريع نيازهاي پزشكي مرتبط با 
كرونا مي گويد: تش��كل هاي اتاق ايران هم آمادگي دارند 
در چنين ش��رايطي تمام امكانات خود را ب��راي رفع نياز 

هم ميهنان به كارگيرند و به هر نحوي كه مصلحت باشد، 
اقدامات موردنياز را انجام دهند.  به گفته شافعي، ما حتي 
در اين شرايط مي توانيم كمك هاي ايرانيان مقيم خارج از 
كشور را هم جذب كنيم. فعاالن اقتصادي هم آمادگي دارند 
كمبودهاي كشور را جبران كنند. مي توانيم كمبودها را در 
فاصله كوتاه برطرف كنيم. او مي گويد: همه فعاالن اقتصادي 
به دليل مس��ووليت اجتماعي خارج از مس��اله شخصي و 
گروهي تالش مي كنند به جامعه كمك كنند و اتاق هاي 
بازرگاني سراسر كشور آماده همكاري در اين زمينه هستند. 
رييس اتاق ايران درباره وضعيت كسب وكارهاي كوچك 
و متوسط در اين روزها هم مي گويد: به دليل شيوع كرونا 
ويروس ركود در خيلي از كسب وكارهاي خرد و كالن ايجاد 
شده است؛ به گفته اي برخي از اين كسب وكارها نيروهاي 
انساني را كم كرده اند و رونق كسب وكارها با آسيب مواجه 

شده است.
به گفته شافعي برخي از حوزه ها با ركود بيشتري هم مواجه 
هستند، و ما در اتاق ايران نگران وضعيت آن كسب وكارها 
هستيم و از نزديك وضعيت آنها را رصد مي كنيم. »صنعت 
هتلداري، رس��توران ها، خدمات گردشگري و مسافرتي و 
كسب وكارهاي بازار« معموال همه اميدشان به شب عيد 
است، اينها خريدهاي خود را انجام داده اند براي فروش عيد.

او ادامه مي دهد: برخي از اينها چك هاي شب عيد دارند و 
احتمال برگشت چك وجود دارد، پرداخت اقساط وام آنها 
به تعويق مي افتد و خيلي از مسائل و مشكالت ديگر. شافعي 
مي گويد: اتاق ايران پيش��نهاد مي دهد مس��ووالن به اين 
مشكالت توجه كنند؛ سازمان امور مالياتي وبانكي مطالبات 
خود را ب��راي يكي دو ماه تعليق كنند تا كش��ور و فعاالن 
اقتصادي از اين وضعيت عبور كنند. در اتاق ايران هم ستادي 
تشكيل شده تا نظرات بخش خصوصي را دريافت كنيم و 
آن را به مسووالن تصميم گير ارسال نماييم. شافعي تصريح 
مي كند: فعاالن اقتصادي و آحاد مردم فضاي اول انقالب 
را زنده كنند؛ اگر اين اتف��اق رخ دهد، فداكاري، همكاري، 
ازخودگذشتگي و همگامي اتفاق خواهد افتاد؛ همه اينها 
فاكتورهاي بسيار مهمي براي عبور از بحران ناشي از كرونا 

هستند. همه ما بايد تالش كنيم اين مسير را طي كنيم.

     اثرپذيري كدام بخش ها از كرونا بيشتر است؟ 
از آنس��و، رييس اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و چين در 
گفت وگو با خبرگزاري فارس ودر پاس��خ به اين پرس��ش 
كه ش��يوع ويروس كرونا چه تأثيري بر تجارت كشورمان 
دارد و ب��راي كاهش آن چه باي��د كرد، گفت: همانطور كه 
ويروس كرونا در افراد داراي اثرات متفاوتي و اثر آن بر اساس 
توانمندي و سيستم بدني اشخاص فرق دارد، به طوريكه در 
بدن افراد ضعيف اثرات مخرب تر و در بدن افراد قوي تر اثرات 
كمتري دارد، اين وي��روس در اقتصاد هم اينچنين عمل 
مي كند. مجيدرضا حريري افزود: بنابراين ويروس كرونا براي 
اقتصادهاي توانمند كم خطرتر و براي اقتصادهاي ضعيف تر 
خطرات بيشتري دارد. او اظهار كرد: البته ممكن است در 
مقايسه با بزرگي وكوچكي اقتصاد ها اينطور استنباط شود، 
كه اقتصادهاي بزرگ ضرر بيشتري از شيوع ويروس كرونا 
متحمل مي شوند، اما در واقع اينگونه نيست، زيرا اقتصادهاي 
بزرگ و توانمند امكان پشت سر گذاشتن تأثيرات ناشي از 
ويروس كرونا را بسيار راحت تر نسبت به اقتصادهاي ناتوان 

يا نيمه جاني مثل اقتصاد ايران دارند.
او افزود: اقتصاد ما هم با توجه به اينكه اقتصادي غيرشفاف 
و رانت بر است و در دهه هاي اخير به دليل تحريم ها ضعيف 
شده واز مش��كل س��وءمديريت هم رنج مي برد، بنابراين 

كوچك ترين عامل خارجي مي تواند حداكثر تأثير را بر روي 
آن داشته باشد.رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و چين 
همچنين با اش��اره به درگيري اقتصادهاي دنيا با ويروس 
كرونا اظهار كرد: اين وضعيت براي عموم كسب و كارهاي 
ما مي تواند پيامدهاي مرگباري به همراه داشته باشد و براي 
كسب وكارهاي كوچك و متوسط قطعا زيانبارتر است. به 
گفته او، پيامدهاي ناخوشايند تأثير ويروس كرونا بر كسب 
و كارهاي كوچك ومتوسط مي تواند زنجيره انفجاري ايجاد 
كند كه به طور زنجيروار به كسب و كارهاي بزرگ تر اقتصاد 
هم لطمه وارد كند. حريري با بيان اينكه كسب وكارهايي 
مانند »حمل و نقل بين ش��هري، رس��توران ها، كافه ها، 
مسافرخانه ها، خرده فروشي ها و...« متاثر از اوضاع اخير بر اثر 
شيوع ويروس كرونا بوده اند، بيان كرد: اغلب اين بنگاه هاي 
اقتصادي وخدماتي بخش عمده اي از درآمدش��ان در ايام 
پايان سال محقق مي شده كه با توجه به شيوع ويروس كرونا 
و كاهش تقاضا در اين بخش ها، درآمد مورد انتظار آنها در 
اين ايام عمال محقق نخواهد شد و به طور كلي اقتصاد داخلي 

كشور به شدت متاثر از اوضاع اخير شده است.

    اخالل در صادرات 
او در ادامه با اش��اره به باز و بس��ته ش��دن مرزه��ا و تأثير 
ناخوش��ايند اين اتفاقات در حوزه تجارت خارجي كشور 
گفت: با توجه به نگراني هاي كشورهاي واردكننده كاالهاي 
ايراني، محدوديت ه��اي واردات براي كاالهاي صادراتي 
ايران و حتي محدوديت تردد ايراني ها به س��اير كشورها 
پيامدهايي مانند كاهش صادرات كش��ورمان را به دنبال 
خواهد داشت. به گفته حريري، حتي اگر ورود كاالهاي 
ايراني از طريق مرزها به س��اير كشورها در شرايط فعلي 
امكان پذير باشد، معلوم نيست كه مصرف كننده كاال در 
ساير كشورها كاالي صادراتي كشورمان را انتخاب كند. 
حريري با تأكيد بر اينكه در حال حاضر گلوگاه تنفس��ي 
اقتصاد ايران صادرات غيرنفتي است، بيان داشت: متأسفانه 

براي صادرات كاالهاي غيرنفتي به كش��ورهاي »عراق، 
افغانستان، آس��ياي ميانه، آذربايجان، ارمنستان و...« در 
اين شرايط، دچار مشكالتي شده ايم و صادرات روند منظم 
هميشگي خود را به اين كشورها از دس��ت داده است. او 
بيان كرد: ضمن اينكه صادرات محصوالت پتروشيمي، 
مواد معدني و غيرفلزي هم از اين اوضاع متاثر بوده و بعضا 
ارزش صادرات برخي از اين قبيل كاالها كاهش يافته است.

حريري در همين حال، با تأكيد بر اينكه در اين شرايط قطعا 
صادرات ما كاهش يافته، گفت: نمي توان دامنه آن را فعال 
برآورد كرد و برآورد دامنه آسيب هاي ناشي از آن بر صادرات 
و تجارت بستگي به رفتار بين المللي با اين ويروس و اينكه 
تا چه زماني شيوع اين بيماري ادامه خواهد يافت، دارد. به 
گفته او، در شرايط فعلي، دولت بايد به كمك بنگاه هاي 
اقتصادي به خصوص بنگاه هاي خرد و متوسط بشتابد و با 
در نظر گرفتن تمهيداتي در خصوص پرداخت ماليات، حق 
بيمه تأمين اجتماعي و... مالحظاتي را براي بنگاه ها در نظر 
بگيرد. حريري درخواست كرد تا بانك ها مساعدت كرده 
و براي پرداخت وام ها تنفسي را در نظر بگيرند. اين فعال 
اقتصادي همچنين با تأكيد بر اينكه بنگاه هاي كوچك و 
كسبه خرد مويرگ اقتصاد كش��ور است، گفت: عالوه بر 
اينكه دولت در اين شرايط بايد مالحظاتي را براي حمايت 
از بنگاه هاي اقتصادي اعمال كند، الزم است مردم هم با هم 
مهربان تر باشند و در مراودات اقتصادي شرايط خاص فعلي 
را مدنظر داشته باشند. حريري در پاسخ به اين پرسش كه با 
توجه به درگيري ايران و چين به ويروس كرونا، اين دو كشور 
چگونه مي توانند مسير تجارت خارجي يكديگر را هموارتر 
كنند، گفت: فعال بايد منتظر ماند تا از شرايط بحران خارج 
شويم و اوضاع آرام تر ش��ود. او با بيان اينكه ويروس كرونا 
موجب نزديكي روابط مردم ايران و چين شده، گفت: وقتي 
روابط مردم دو كش��ور به يكديگر نزديك تر شود و پيوند 
آنها بيشتر شود، قاعدتا سياست مداران آنها نيز راحت تر 
مي توانند با يكديگر مسائل را حل و فصل كنند. به گفته او، 

قطعا پس از پشت سر گذاشتن اين بحران روابط تجاري 
ايران و چين روزهاي بهتري را شاهد خواهد بود.

    پويشي براي عبور از بحران كرونا
از آنسو، پويش فعاالن اقتصادي بخش خصوصي براي عبور 
از بحران كرونا با عنوان »پويش نفس« آغاز به كار كرد. اين 
پويش كه با حمايت و همراهي اتاق هاي بازرگاني، صنايع، 
معادن و كش��اورزي سراسر كش��ور و تشكل هاي بخش 
خصوصي آغاز به كار كرده، ت��الش دارد براي هماهنگي 
فعاليت هاي بخش خصوصي در مقابله با همه گيري گيري 
ويروس كوويد-19 اقدام كند. طبق بيانيه منتشر شده از 
سوي پويش نفس، كارگروه هاي هفت گانه اين پويش به 
صورت مجازي فعاليت خود را آغاز كرده اند و طي روزهاي 
آينده گزارش تصميم هاي آنها منتشر خواهد شد. پويش 
نفس از همه فعاالن اقتصادي كش��ور اع��م از بنگاه هاي 
كوچك و بزرگ بخش خصوصي و تشكل ها دعوت كرده 
به اين پويش بپيوندند. اين پويش اهداف زير را به صورت 
 هدفمند و منسجم دنبال مي كند كه شامل مواردي چون 
»1. هم انديشي در انواع فعاليت هايي كه بخش خصوصي 
مي تواند در مقابله با همه گيري ويروس كوويد-19 انجام 
ده��د، ۲. تدوين و انتش��ار دس��تورالعمل هاي الزم براي 
بنگاه هاي اقتصادي در مبارزه با بيماري، 3. س��اماندهي 
تشكل هاي بخش خصوصي در مقابله با بيماري و بسيج 
اعضاي خود در اين زمينه، 4. گردآوري كمك هاي مالي 
براي تأمين كمبودهاي لوازم و تجهيزات كليدي در مقابله 
با بيماري و تهيه اقالم مربوطه، ۵. احصاء مشكالت بخش 
خصوصي، ناشي از اين شرايط جديد در كشور و تالش براي 
حل آنها با كمك اتاق هاي سراسر كشور، 6. تالش و همكاري 
براي باز نگه داشته شدن مرزها بر تجارت خارجي و كمك 
به استقرار تمهيدات بهداشتي و پروتكل هاي قرنطينه در 
مبادي صادراتي، 7. طراحي و اجراي ابتكارات عملياتي و 

نوآوري هاي راهبردي در مواجهه با بحران.« است. 

افش��ين كالهي عضو هيات مديره فدراسيون فناوري 
اطالع��ات و ارتباطات اي��ران، در گفت وگو با س��ايت 
فدراس��يون ف��اوا عن��وان ك��رد: نمي ت��وان گفت كه 
زيرساخت هاي حوزه ICT در كشور هيچ نقصي ندارد و 
بايد گفت كه اين زيرساخت مي تواند به مراتب نيز بهتر 
از شرايط حال حاضر باشد، ولي اكنون مشكل اصلي ما 
زيرساخت نيست؛ بلكه عدم استفاده صحيح از زيرساخت 

موجود است؛ به اين معني كه از همين امكانات موجود 
نيز مي توانستيم بهتر استفاده كنيم. به طور مثال، اگر 
بخواهيم در خصوص مديري��ت موضوع بحث كنيم، 
شبكه اي در چين راه اندازي ش��د كه در آن وضعيت و 
موقعيت مبتاليان در اطراف هر فرد را نشان مي دهد و 
از اين طريق افراد براي رفت و آمد به مسيرهاي سالمت 
هدايت مي شوند. همه اين كارها با يك اپليكيشن و سرور 

صورت مي گيرد. در ايران نيز چنين توانايي وجود داشت. 
زيرا در كشور هم افرادي بودند كه مي توانستند چنين 
اپليكيشني را طراحي كنند و هم در بخش زيرساخت اين 

فضا براي اجراي چنين برنامه اي فراهم بود.
او افزود: اما اين موضوع نياز داش��ت كه همان ابتدا كه 
بيماري در چين شيوع پيدا كرد در ايران نيز برنامه ريزي 
براي چنين شرايطي انجام مي شد كه اين اتفاق رخ نداد. 
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توزيع مواد ضدعفوني كننده 
طي هفته جاري بيشتر مي شود

تس�نيم|رييس اتحادي��ه عمده فروش��ان مواد 
ش��وينده و پاك كننده از بهتر ش��دن توزيع مواد 
ضدعفوني كنن��ده ط��ي هفته جاري خب��ر داد و 
گفت: توزيع به عهده وزارت بهداش��ت و قرار است 
ابتدا نياز بيمارس��تان ها تأمي��ن و مابقي آن بين 
داروخانه ها و فروشگاه ها توزيع خواهد شد. عليرضا 
رضايي قهرودي، درباره كمبود مواد ضدعفوني كننده 
با توجه به قول افزايش توزيع براي عموم مردم در 
بين مغازه ه��ا و داروخانه ها اظهار داش��ت: توزيع 
مواد ضدعفوني كنن��ده در اين ش��رايط به عهده 
وزارت بهداشت بوده و قرار است ابتدا اين مواد ضد 
عفوني كننده در مراكز درماني و بيمارستان ها توزيع 
شود. وي با بيان اينكه توزيع مواد ضد عفوني كننده 
از روزهاي گذشته اندكي بهتر شده و در داروخانه ها 
البته مقداري توزيع شده اس��ت، گفت: قرار است 
پس از اينكه نياز بيمارستان ها تأمين شد، مابقي 
توليدات را آرام آرام در بين كسبه و داروخانه ها توزيع 
كنند. رييس اتحاديه عمده فروشان مواد شوينده و 
پاك كننده، خاطرنشان كرد: مردم مطمئن باشند 
در هفته جاري ميزان مواد ضدعفوني كننده با توجه 
به افزايش توليد، بهتر و بيشتر خواهد شد. به گفته 
وي، قرار است مواد ضد عفوني كننده در ميادين و 
فروشگاه هاي زنجيره اي توزيع و همانطور كه ديروز 
توزيع بهتر از روزهاي گذشته بود، قطعا طي هفته 

جاري بهتر و بيشتر خواهد شد.

 اثرات منفي ويروس كرونا 
بر بازار لوازم خانگي

فارس|رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي 
تهران گفت: فروش واحدهاي صنفي لوازم خانگي 
بر اثر شيوع ويروس كرونا به حداقل رسيده و اين 
بنگاه ها دچار ضرر و زيان فراواني شده اند. مرتضي 
ميري، در پاسخ به اين س��وال كه شيوع ويروس 
كرونا چه تاثيري بر كسب و كار واحدهاي صنفي 
فروش لوازم خانگي داش��ته اس��ت، گفت: بازار 
 لوازم خانگي از قبل دچار رك��ود بود اما با اوضاع 
پيش آمده اين بازار دچار ركود ش��ديدتري شده 
است. رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي 
با تاكيد بر اينكه صنف فروشندگان لوازم خانگي 
در طول س��ال همواره براي رونق كسب و كار در 
انتظار ايام پاياني سال هس��تند، گفت: هر ساله 
وضعيت فروش در ماه هاي آخر س��ال نسبت به 
ساير ماه ها بهتر است و كسبه بخش قابل توجهي 
از درآمد س��االنه خود را در اس��فند ماه به دست 
مي آورند. ميري گفت: متاسفانه در 1۰ روز اخير با 
شيوع ويروس كرونا به شدت فروش در واحدهاي 
صنفي لوازم خانگي افت كرده و اغلب فروشندگان 
مشتري ندارند. وي اظهار داش��ت: مردم در اين 
روزها اغلب به فكر تامين كاالهاي اساسي و مواد 
شوينده و ضدعفوني كننده هستند و با توجه به 
نگراني هاي حاصل از ش��يوع ويروس كرونا براي 
خريد اقالم غيرضروري مانند لوازم خانگي كمتر 
اقدام مي كنند. رييس اتحاديه فروشندگان لوازم 
خانگي گفت: در روزهاي اخير واحدهاي صنفي 
فروش لوازم خانگي از ما خواسته اند تا با توجه به 
نبود مشتري تعطيلي چند روزه اعالم كنيم. ميري 
در پاسخ به اين سوال كه چه انتظاري از دولت براي 
حل بخشي از اين مشكالت داريد، گفت: يكي از 
دغدغه هاي اصلي كسبه ماليات است؛ لذا از دولت 
و وزارت امور اقتص��ادي و دارايي مي خواهيم در 
شرايط فعلي نسبت به اخذ ماليات تمهيداتي را 
در نظر بگيرد و حداقل از اخذ ماليات اسفند 98 
صرف نظر كند.وي افزود: هزينه واحدهاي صنفي 
بسيار باالست و برخي مجبور به پرداخت اجاره بها 
هس��تند بنابراين به نظر مي رسد در اين شرايط 
مردم با در نظر گرفتن اوضاع اقتصادي مس��ائل 
و مش��كالت يكديگر را بيش��تر درك كنند و در 
صورت امكان در راستاي ياري رساندن به يكديگر 
اخذ اجاره بهاي واحدهاي صنفي حداقل يك ماه 
به تاخير بيفتد تا اين بحران فراگير سپري شود و 

اوضاع به حالت عادي بازگردد.

100 درصد ماسك هاي توليدي 
تحويل وزارت بهداشت مي شود

خبرگزاري تسنيم|رييس سازمان حمايت 
مصرف كنندگان وتوليدكنندگان با اعالم اينكه 
بازرس��ين وزارت صمت آمار حواله هاي ماسك 
را در اختيار داش��ته و در بازرسي هاي خود نحوه 
توزيع آنها را بررسي مي كند، گفت: طي چند روز 
آينده مشكل تأمين ماسك مورد نياز به طور حتم 
برطرف خواهد شد. عباس تابش با اشاره به اينكه 
شبكه تأمين كاالهاي بهداشتي و سالمت محور 
با وزارت صمت است، اظهار داشت: با نظارت هاي 
انجام ش��ده در تمام مب��ادي توزيع محصوالت 
بهداشتي توس��ط كارخانجات بازرسي ها انجام 
و تمام اطالعات توليد دريافت ش��ده اس��ت، به 
نحوي كه آنها نمي توانند محصوالت بهداشتي 
ضدعفوني كننده را بدون هماهنگ��ي با وزارت 
بهداش��ت توزيع نمايند. وي با اع��الم اينكه در 
بخش ماسك نيز حواله ها توسط هيات تجهيزات 
و ملزومات پزشكي بين مراكز الزم توزيع خواهد 
شد، گفت: كليه توليدكنندگان ماسك موظف 
هستند تا اطالع ثانوي نسبت به فروش و تحويل 
فوري و روزانه )صد درصد( ظرفيت توليد ماسك 
از قبيل تمامي مدل ها نظير فيلتر دار و بدون فيلتر 
و كش دار و بند دار به هيات امناي ارزي تجهيزات 
پزشكي و ملزومات پزشكي وزارت بهداشت اقدام 
نمايند. معاون وزير صنعت اضافه كرد: قرار است 
تا اطالع ثانوي اقالم مذكور صرفا از طريق هيات 
امناي ارزي توزيع شود به نحوي كه هرگونه توزيع، 
 ف��روش و عرضه اقالم مذكور ب��ه مراكز درماني 

و هر يك از عوامل توزيع و غيره ممنوع است. 

حال آنكه حتي در حال حاضر اين كار در حد اعالم آمار 
هم صورت نگرفته است. ما مي توانستيم آماري كه به 
صورت سنتي از بيمارستان ها دريافت و به مركز ارسال 
مي شود را در قالب يك اپ به كاربران داخلي ارايه دهيم، 

اما اين كار هم انجام نشد.
كالهي در پاس��خ به اين سوال كه آيا ما هم مانند چين 
مي توانستيم از طريق پهپاد و كوادكوپتر براي رصد فضا 
و هشدار به مردم استفاده كنيم يا خير نيز گفت: هرچند 
تعداد پهپاد در داخل ايران كم است. اما امكان اين كار 
وجود دارد. ولي به لحاظ عملياتي بسياري از اقدامات 
چيني ه��ا در اين زمينه را در داخل نيز مي توانس��تيم 

اجرايي كنيم كه متاس��فانه مديريت اين كار در داخل 
كشور وجود نداشت.وي همچنين درباره جوابگو بودن 
پهناي باند اينترنت كشور براي پاسخ به نياز مردم طي 
روزهاي اخير نيز گفت: به شخصه با اين موضوع مشكلي 
پيدا نكردم. البته اين به آن معنا نيست كه هيچ مشكلي 
وجود ندارد؛ بايد س��رمايه گذاري در اين زمينه بيش از 
گذشته باشد. قطعا س��رعت اينترنت در داخل ايران با 
چين قابل مقايسه نيست و براي باال بردن سرعت و پهناي 
باند اينترنت كارهاي زيادي هست كه بايد انجام شود، 
اما ما در شرايط كنوني نيز از زيرساخت هاي موجود به 

خوبي استفاده نكرديم.
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پيامدهاي يك بيماري بر سوخت كشور

شيوع كرونا مصرف سوخت را بين 10 تا 50 درصد كاهش داد

اوپك در مسير توافق كاهش يك ميليون بشكه اي نفت

تامين پايدار برق با افزايش گازرساني به نيروگاه ها

گروه انرژي|
شيوع كرونا نه تنها قيمت نفت را در بازارهاي جهاني به 
بشكه اي 50 دالر كاهش داد بلكه مصرف فرآورده هاي 

نفتي در داخل را هم تحت تاثير قرار داد . 
ب��ه گ��زارش »تع��ادل«، بدنب��ال ش��يوع كرون��ا 
و دس��تورالعمل هاي بهداش��تي مبني ب��ر قرنطينه 
خودخواسته كه دولت پيش��نهاد داد،  مصرف روزانه 
بنزين در كش��ور 10 درصد و س��ي ان جي 50 درصد 

كاهش يافت. 
به گفت��ه مدي��ر برنامه ريزي ش��ركت مل��ي پخش 
فرآورده هاي نفتي از انتهاي بهمن ماه به دليل شيوع 
ويروس كرونا و كاهش رفت و آمد ش��هروندان ميزان 

مصرف بنزين در كشور 10 درصد كاهش يافت.
به گزارش ايسنا ش��هرام رضايي با بيان اينكه در حال 
حاضر ميزان مصرف بنزين در كشور ۷5 تا ۷۶ ميليون 
ليتر در روز است، اظهار كرد: در ابتدا تغيير قيمت بنزين 

ميزان مصرف به ۹5 تا ۹۶ ميليون ليتر در روز رسيد.
وي افزود: در انتهاي بهمن ماه اين عدد به ۸5 تا ۸۶ ليتر 
كاهش يافت و از زمان شيوع ويروس كرونا ميزان مصرف 
بنزين مجدد كاهش يافته است و اكنون شاهد تقاضاي 

كمتر مالكان خودرو براي سوخت هستيم.
وي با تاكي��د بر اينكه كاهش مص��رف بنزين متاثر از 
ويروس كرونا بوده است، تصريح كرد: به نظر مي رسد 
كه پس از گذر از ش��رايط فعلي مي��زان مصرف كمي 

افزايش يابد.
از س��وي ديگر به دنبال دستورالعمل وزارت بهداشت 
مبني بر آنكه راننده هاي خودرو  الزم نيست خودشان 
سوختگيري كنند و نيز ميان كاركنان جايگاه سوخت 
تجهيزات بهداشتي توزيع شده پيگيري هاي »تعادل« 
نش��ان مي دهد كه اين اتفاق فقط در برخي جايگاه ها 
روي داده است و مردم همچنان خودشان سوختگيري 

مي كنند . 
 اردش��ير دادرس، رييس انجمن صنفي جايگاهداران 
س��ي ان جي ايران كه بالغ بر 2450 جايگاه پمپ گاز 
در كش��ور تحت نظارت آنها ق��رار دارد، ب��ه روزنامه 
»تعادل« گفت: ما به دنبال دس��تورالعمل ابالغ شده، 
انجام عمليات سوختگيري در جايگاه هاي سي ان جي 
را توسط اپراتورها الزامي كرديم و به تمامي جايگاه ها 
اعالم كرديم كه براي حفظ مسائل بهداشتي و همچنين 
ايمني مصرف كنندگان، اين دستورالعمل را اجرايي 
كنند كه طبق گزارش ها اين رويه در تمامي پمپ هاي 

گاز در حال انجام است. 
همچنين بنا به گفته دادرس در خصوص كاهش مصرف 
سوخت وي توضيح داد: اين مساله در حوزه سي ان جي 
هم رخ داده كه البته دامنه آن به مراتب بيش��تر است. 

آنطور كه او به »تعادل« توضيح داد؛ با ش��يوع ويروس 
كرونا، مصرف س��ي ان جي در كشور حدود 50 درصد 
كاهش پيدا كرده كه اين به واسطه كاهش سوختگيري 
توسط تاكسي ها و ساير وسايل حمل ونقل عمومي است. 
اين موضوع درآمد جايگاه هاي سي ان جي را به ميزان 

قابل مالحظه اي كاهش داده است.
او با اشاره به وضعيت تامين تجهيزات بهداشتي براي 
جايگاه هاي س��وخت، عنوان كرد: متاسفانه برخالف 
دستورالعمل عنوان شده، تاكنون هيچيك از تجهيزات 
بهداشتي مورد نياز شامل دستكش هاي يك بارمصرف 
و اس��پري و الكل براي ضدعفوني ك��ردن نازل ها در 
اختيار جايگاه داران قرار نگرفته و باوجود كاهش درآمد 
جايگاه ها به واسطه كم شدن مصرف، مجبور هستيم 
خودمان اين تجهيزات بهداش��تي را تهيه و در اختيار 
اپراتورها قرار دهيم كه اين مساله بار مالي قابل توجهي 

را براي ما به همراه داشته است. 
گفته مي شود كه جايگاه داران طي نامه اي به شهرداري 
تهران درخواس��ت انجام عمليات ضدعفوني س��ازي 
جايگاه هاي سوخت كردند كه گويا تاكنون پاسخي در 

اين زمينه از سوي شهرداري ارايه نشده است. 
چند روز قبل وزارت بهداشت با همراهي شركت ملي 
پخش و پاالي��ش فرآورده هاي نفتي دس��تورالعملي 
ابالغ و منتشر كرد كه برمبناي آن از اين پس به منظور 
جلوگيري از ش��يوع وي��روس كرون��ا در جايگاه هاي 
سوخت، انجام فرآيند سوختگيري و پرداخت هزينه 
سوخت توس��ط كاركنان جايگاه ها انجام خواهد شد 
و جايگاهداران ملزم به رعايت اين سياس��ت هستند. 
اما اطالعيه وزارت بهداشت بخش ديگري هم داشت؛ 
جايي كه اعالم شد كاركنان جايگاه ها ملزم به استفاده 
از دستكش هاي يك بار مصرف هستند و براين اساس 
اين نهاد دستكش يك بار مصرف و مواد ضدعفوني  كننده 
در اختيار جايگاه��داران قرار خواه��د داد. اما حاال با 
گذشت چند روز از اعالم اين دستورالعمل نه كاركنان 
جايگاه هاي سوخت خود را موظف به انجام اين تصميم 
مي دانن��د و نه خبري از ارايه تجهيزات بهداش��تي به 
جايگاه ها از جمله دس��تكش يك بار مص��رف و مواد 
ضدعفوني كننده توس��ط وزارت بهداش��ت است. اما 
در حالي وزارت بهداش��ت م��واد ضدعفوني كننده و 
دستكش را براي جايگاه هاي سوختگيري الزامي كرده 
كه جايگاهداران براي تامين اين وسايل حتي از محل 

منابع خود نيز با مشكل مواجه هستند. 
به دنبال ش��يوع ويروس كرونا در كش��ور و گسترش 
دامن��ه انتقال آن در ش��هرهاي مختل��ف، اقدامات و 
دستورالعمل هايي در حوزه مديريت شهري ابالغ شد. 
براين اساس جايگاه هاي س��وخت يكي از محل هاي 

مستعد براي انتقال آلودگي معرفي شد؛ جاييكه افراد 
براي سوخت گيري به طور مستمر نازل هاي سوخت را 
لمس مي كنند و همين مساله امكان شيوع كرونا توسط 

اين جايگاه ها را افزايش مي دهد. 
همين مس��اله بود كه وزارت بهداش��ت و ش��ركت 
ملي پخ��ش فرآورده ه��اي نفتي را بر آن داش��ت تا 
دستورالعملي را براي الزام جايگاه ها به سوختگيري 
توسط كاركنانشان وا داشت؛ دستورالعملي كه نبود 
پش��توانه اي براي اجراي آن، طي روزهاي اخير عمال 
آن را تحت الش��عاع قرار داده است. در حالي كه اين 
موضوع در قالب اطالعيه اي به مردم گفته شده اما در 
مراجعه به جايگاه هاي سوخت مالحظه مي شود كه 
برخي از اپراتورها تن به انجام آن نداده يا در ازاي انجام 
سوختگيري، همچون گذشته پول جداگانه دريافت 
مي كنند. اين در حالي است كه طبق اطالعيه وزارت 
بهداشت، اپراتورهاي جايگاه ها ملزم به سوختگيري 

رايگان براي خودروها هستند. 
در حال حاضر حدود 3۷00 جايگاه پمپ بنزين و تعداد 
2450 جايگاه پمپ گاز فعال در س��طح كشور وجود 
دارد كه تمام��ي اين جايگاه ها مش��مول اين ابالغيه 

هستند. همانطور كه اشاره شد طبق اطالعيه مذكور، 
جايگاه داران مكلف شده اند كه تمامي نازل ها، صفحه 
كليد ديسپنسرها، سرويس هاي بهداشتي و ... را به طور 
مستمر با مواد ضدعفوني كننده مناسب نظافت كنند. 
اين اقدام بايد در طول روز چندين مرتبه انجام شود. در 
عين حال اپراتورها بايد به صورت مداوم از دستكش هاي 
يك بار مصرف براي س��وختگيري خودروها استفاده 
كنند. اما آنچه در جايگاه ها مشاهده مي شود چيزي به 
غير از اين است. براساس گزارشات مردمي، در برخي 
پمپ هاي بنزين خبري از انجام سوختگيري رايگان و 
مواد ضدعفوني كننده نيست. در اين زمينه خبرگزاري 
تسنيم نيز نوشته است؛ در اغلب جايگاه هاي پمپ بنزين 
ش��هر تهران مردم همچون گذشته خودشان اقدام به 
انجام سوختگيري مي كنند و تنها در صورت درخواست، 
برخي از اپراتورها اين عمليات را انجام مي دهند و هنگام 

محاسبه پول، مبلغي بابت اين كار دريافت مي كنند. 

    لزوم نظارت بر
جايگاه هاي سوخت بين راهي

يكي از مسائل حائز اهميت در اين زمينه، لزوم نظارت 

و توجه ويژه ب��ه جايگاه هاي س��وخت بين راهي در 
سطح كشور است؛ جايي كه محل عبور و مرور مردم 
مختلف از اقصي نقاط كش��ور است. اين مساله از آن 
رو حائز اهميت اس��ت كه براساس آمارهاي موجود، 
ميزان ش��يوع وي��روس كرونا در برخي اس��تان ها و 
مناطق كش��ور به گستردگي س��اير مناطق نيست 
در حال��ي كه همين جايگاه هاي س��وخت بين راهي 
مي توانند محلي براي انتقال ويروس به ساير مناطق 
باشند. برمبناي اين امر، لزوم نظارت بر اين جايگاه ها و 
تامين مواد ضدعفوني كننده در اين پمپ ها از اهميت 
بااليي برخوردار است. كمااينكه اين مساله سالمت 

اپراتورهاي فعال در جايگاه ها را نيز تهديد مي كند.
براين اس��اس ش��ايد بهتر ب��ود وزارت بهداش��ت و 
ش��ركت پخش فرآورده هاي نفتي، همزمان با صدور 
دس��تورالعمل مورد نظر كه اقدام��ي مثبت ارزيابي 
مي ش��ود، تجهيزات مورد نياز ب��راي جايگاه ها را نيز 
تامين مي كردند، به ويژه در ش��رايطي كه دسترسي 
به مواد ضدعفوني كننده و الكل به چالشي در سطح 
كشور تبديل ش��ده و تهيه آن به ميزان باال، عمال به 

كاري سخت تبديل شده است. 
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قيمت نفت كه مدت ها بود در هراس از ويروس كرونا 
گام به گام در بازارهاي جهاني عقب نشيني مي كرد، 
با نزديك ش��دن به برگزاري نشست اوپك و افزايش 
اميدواري در خصوص تصميم اوپكي ها براي كاهش 
عرضه نفت، كمي آرام گرفته و رو به افزايش گذاشته 
اس��ت. براين اس��اس قيمت نفت كه هفته گذشته 
حدود 20 درصد از ارزش خود را از دس��ت داده بود، 
در معامالت اي��ن هفته با اميدواري افزايش��ي 3.5 

درصدي پيدا كرد. 
نفت در حالي كمي قيمت خود را باز يافت كه شكاف 
ميان عربستان و روسيه بر سر توافق نفتي باال گرفته 
و مسكو رسما از قيمت هاي فعلي نفت در بازار جهاني 
حمايت كرده است؛ شرايطي كه اصال رضايت رياض 
را به همراه ندارد. اين مساله موجب شده كه احتمال 
تواف��ق كاهش عرض��ه نفتي اوپك ب��دون همراهي 
روسيه قوت گرفته اس��ت. در حالي كه پيش از اين 
عربستان و دو كشور اوپكي ديگر حاشيه خليج فارس 
مذاكراتي پيرامون كاهش ۶00 هزار بشكه اي نفت 

داش��تند، رويترز به نقل از منابع آگاه نوش��ته است؛ 
يكي از گزينه هاي پيش روي نشس��ت اوپك، توافق 
براي كاهش يك ميليون بش��كه اي نفت اعضاي اين 

سازمان است. سياستي كه عربستان اميدوار است با 
اجراي آن بتواند جلوي كاهش بيشتر قيمت نفت به 

دنبال شيوع ويروس كرونا را بگيرد. 

اين شرايط در حالي است كه پيش از گسترش كرونا 
به ساير كشورهاي جهان، برخي كارشناسان اميدوار 
بودند كه شيوع آن در چين نيز به مرور متوقف شده 
و قيمت نفت احيا شود. اما همه چيز به شكل ديگري 
رقم خ��ورد و به مرور با گس��ترده ش��دن دامنه اين 
ويروس به ساير كشورها از جمله ايران و چند كشور 
خاورميانه اي توليدكننده نفت، نگراني ها از كاهش 
بيش��تر قيمت نفت حتي تا مرز 40 دالر تقويت شد. 
اما افزاي��ش نگراني اعضاي اوپك از عدم بازگش��ت 
قيمت نفت و تداوم كاه��ش ارزش آن، روس ها را به 
همراهي با اوپك ق��رار نداد تا جاييكه رييس جمهور 
اين كشور ذخاير ارزي اين كشور را دليل عدم نگراني 
از كاهش قيمت نفت دانس��ته و اعالم كرده حتي با 
وخامت بيش��تر وضعيت اقتصادي، مس��كو از منابع 

كافي برخوردار است.
اما در مقابل برخي از اعضاي اوپك از جمله عربستان با 
كاهش درآمدهاي نفتي خود، پيش بيني رشد كسري 

بودجه را براي خود داشته اند.
برمبناي ش��رايط پيش آمده، اوپك عمال راهي جز 

كاهش تولي��د و عرضه نفت ندارد زي��را در غير اين 
صورت بايد منتظر كاهش بيشتر تقاضا و قيمت نفت 
باشد. كمااينكه به عقيده برخي كارشناسان احتماال 
روند شيوع كرونا تا چند ماه آينده وجود دارد و هنوز 
چشم اندازي براي توقف چند هفته اي و كوتاه مدت 

آن نيست. 
اينها در حالي اس��ت كه صادرات نفت امريكا نه تنها 
كاهش نيافته كه حتي روند رو به رش��د نيز داش��ته 
اس��ت. همين مس��اله يكي از نگراني ه��اي اعضاي 
اوپك براي مديريت بازار نفت است؛ جايي كه امريكا 
تالش مي كند با عرضه بيشتر، ضمن گسترش دامنه 
حضورش در بازاره��اي جهاني، به نوعي بر مديريت 
قيمت ها در اين بازار تاثير بگذارد؛ حتي تا جايي كه 
ممكن است قيمت هاي فعلي برايش چندان به صرفه 

نيز نباشد.
با همه اينها در نشس��ت پيش روي اوپك بايد انتظار 
داشت كه اعضاي اين سازمان براي كاهش توليد نفت 
به يك اجماع كلي و اجرايي برسند، حتي اگر روسيه 
به عنوان يك هم پيمان، با اين سازمان همراهي نكند.

يارانه معيشتي بنزين متناقض با سياست هاي جمعيتي
ياران��ه معيش��تي بنزي��ن، طرحي كه مي توانس��ت 
سهميه بندي بنزين را هدفمند سازد؛ اما در حال حاضر 
نه سياس��ت هاي جمعيتي در آن رعايت مي شود و نه 
توزيع آن عادالنه بين مردم صورت مي پذيرد. به گزارش 
آنا، سهميه بندي بنزين طرحي است كه با همه فراز و 
فرودهايي كه تا اينجاي كار به همراه داش��ته است اما 
هنوز هم ابعاد غيركارشناسي آن گريبان گير مردم است. 
تصميمي كه از سوي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
سران قوا گرفته شد، اما دولت نقش جدي تري در اين 
تصميم و اجراي آن داشت. بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت 
با ابراز رضايت از سهميه بندي بنزين گفته است: مصرف 
بنزين بعد از سهميه بندي، حدود 20 ميليون ليتر در 
روز كاهش يافت؛ البته اين ميزان ممكن است در آينده 
كمتر شود، زيرا مردم به قيمت بنزين عادت مي كنند و 
مصرف دوباره افزايش خواهد يافت. اگر مصرف بنزين 
به صورت قبل ادامه مي يافت در سال 1400 بايد دوباره 

بنزين وارد مي كرديم.

    توزيع ناعادالنه يارانه بنزين
از جمله انتقاداتي كه برخي كارشناسان و نمايندگان 
مجلس ب��ه اجراي ط��رح س��هميه بندي بنزين وارد 
مي دانن��د، توزي��ع ناعادالن��ه ياران��ه بنزين اس��ت. 
حجت االس��الم س��يدناصر موس��وي الرگاني، عضو 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با انتقاد از 
شيوه پرداخت يارانه بنزين، گفت: بسياري از نيازمندان 
واقعي جامعه هدف اين طرح ق��رار نگرفته اند زيرا كه 

شيوه پرداخت يارانه بنزين صحيح نيست. حميدرضا 
حاجي بابايي، عضو كميسيون برنامه و بودجه هم در 
رابطه با يارانه بنزين نيز گفته است: پس از 3 برابر كردن 
نرخ بنزين، دولت قرار ش��د 31 هزار ميليارد تومان در 
قالب يارانه معيشتي به ۶0 ميليون نفر پرداخت كند، اين 
يعني هر چهار نفر بايد سه نفرشان يارانه بگير باشند، اما 
از هر چهار نفر سه نفر مي گويند يارانه نمي گيرند، پس 

اين مبلغ كجا صرف مي شود؟
هر چند مقامات دولتي مدعي هستند كه اجراي طرح 
سهميه بندي بنزين براي كشور ضروري بوده است، اما 
فعاًل توزي��ع يارانه حاصل از افزايش قيمت بنزين بين 
مردم عادالنه ص��ورت نمي پذيرد. دهك هاي با درآمد 
باال از اين يارانه بهرمند مي شوند اما برخي دهك هاي 

كم درآمد و مستضعف از يارانه معيشتي بي بهره اند.
گذش��ته از آنكه يارانه بنزين به صورت ناعادالنه بين 
اقشار مختلف مردم توزيع مي شود، سياست هاي كلي 
»جمعيت« كه سال ۹3 از سوي رهبر انقالب براساس 
بند يك اصل 110 قانون اساس��ي به دس��تگاه هاي 
مختلف ابالغ شد در آن رعايت نشده است. به گونه اي 
كه با يك حس��اب سر انگشتي مش��خص مي شود، 
خانواده هايي با جمعيت كمتر يارانه بيشتري نسبت 
به خانواده هاي پر جمعيت تر دريافت مي كنند. دولت 
ياران��ه خانواده هاي تك نفره را 55 ه��زار تومان قرار 
داده است اما يارانه خانواده 5 نفره به جاي آنكه طبق 
ضريب به 2۷5 هزار توم��ان افزايش يابد، 205 هزار 

تومان است.

گازرس��اني 300 ميليون مترمكعبي به نيروگاه ها در 
فصول گرم س��ال كه با بهره ب��رداري از فازهاي پارس 
جنوبي محقق شده، باعث شده تا توليد برق كشور در 

تابستان پايدار شود.
به گزارش ايرن��ا، افزايش توليد در پ��ارس جنوبي در 
ساليان اخير باعث ايجاد تحولي عظيم در بخش هاي 
مختلف كشور شده است به طوري كه در حال حاضر 
۶30 ميليون مترمكعب ظرفيت برداش��ت گاز از اين 
ميدان مش��ترك وجود دارد كه با راه اندازي سكوهاي 
باقي مان��ده فاز 13 اين ظرفيت از م��رز ۷00 ميليون 

مترمكعب در روز عبور مي كند.
از سوي ديگر، ش��رايط پايدار عملياتي و بهره برداري 
مناسب از تاسيس��ات پااليش��گاهي پارس جنوبي 
پش��توانه مناس��بي براي تمام مصرف كنندگان گاز 
در كشور است. در همين راس��تا »هادي هاشم زاده 
فرهنگ« مديرعامل مجتم��ع گاز پارس جنوبي در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، روند شاخص هاي 
عملكردي كيفي توليد مجتمع گاز پارس جنوبي را 
عامل توليد خوب مي داند و مي گويد: مهم تر از اعداد و 
ارقام، عملكردي مناسبي است كه با وجود تحريم ها، 
شاهد آن هس��تيم. به طوري كه توانسته ايم در طول 
سه سال گذشته، توقفات اضطراري و خارج از برنامه 
در مجتم��ع را مديريت كني��م و در نتيجه توليد نيز 

افزايش يافت.
وي با بيان اينكه ش��اخص هاي عملكردي مجتمع در 
پااليشگاه هاي قديمي نزديك به 100 درصد قابليت 

اطمينان را نشان مي دهد، معتقد است با برنامه ريزي 
منسجم براي تعميرات اساسي نيز مي توان فرصت توليد 
را بيشتر كرد، كاري كه در سال جاري نيز انجام شد و 

قرار است در سال هاي آينده بهبود يابد.
تأثير اين توس��عه و پايداري توليد، افزايش گازرساني 
به نيروگاه هاست كه عالوه بر ايجاد رفاه عمومي باعث 

بهبود شرايط زيست محيطي نيز مي شود.
در واقع گازرساني روزانه تا 300 ميليون مترمكعب گاز 
در فصول گرم س��ال به نيروگاه ها باعث شده مردم در 

روزهاي گرم سال بدون برق نمانند.
 در فصل سرد س��ال نيز از آنجا كه گازرساني به بخش 
خانگي در اولويت قرار دارد، روزانه حدود ۷0 ميليون 
مترمكعب گاز در اختيار نيروگاه ها قرار مي گيرد و بقيه 
نياز خود را با مصرف س��وخت مايع، گازوئيل و مازوت 

تامين مي كنند.
مطابق آمار ش��ركت ملي گاز ايران در آذرماه روزانه 
به طور ميانگين ۹0 ميليون مترمكعب گاز طبيعي به 

نيروگاه هاي كش��ور تحويل شده و اين آمار براي دي 
ماه به طور ميانگين برابر ۶0 تا ۷0 ميليون مترمكعب 
در روز بوده اس��ت. همچنين در سال ۹۷، حجم گاز 
تحويلي ب��ه نيروگاه ها ۶۷ ميلي��ارد و ۸00 ميليون 
مترمكعب بود. در حالي كه از ابتداي امس��ال تا پايان 
آذرماه، 52 ميليارد مترمكعب گاز به نيروگاه ها تحويل 

شده است.
نكته جالب رشد چشمگير گازرساني به نيروگاه ها در 
س��ال هاي اخير است چرا كه در س��ال هاي ٩٢، ٩٣ و 
٩٤ به ترتيب تنها ٣٥، ٥٠ و ٥٧ ميليارد به نيروگاه ها 
گاز تحويل مي شده است. اين رشد گازرساني در حالي 
صورت گرفته كه توسعه شبكه گاز را در بخش شهري، 

تجاري و صنايع نيز در ساليان اخير شاهد بوده ايم.
در اين ميان، پااليش��گاه هاي گازي پارس جنوبي كه 
مهم ترين عرضه كننده انرژي در كش��ور هس��تند و 
هم اكنون سهم قابل توجهي در سبد انرژي با توليد ۷5 
درصد از گاز را دارند، نقش موثري در توسعه گازرساني 

و بهبود شرايط نيروگاه ها داشته اند.
 به گفته مدير ديسپچينگ شركت ملي گاز ايران نيز 
نيروگاه ها در فصل سرد سال بايد حدود 1۷0 ميليون 
متر مكعب سوخت معادل مصرف كنند كه ارسال گاز 
در فصول گرم باعث حذف اين ميزان س��وخت مايع 
و ارزش افزوده نيز ش��ده است. اكنون همه نيروگاه ها 
به جز چابهار و كنارك، از نعمت گاز طبيعي بهره مند 
هستند، همچنين عمده نيروگاه هاي مقياس كوچك 

نيز به شبكه گاز دسترسي دارند.
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افزايش ۱۴ ميليون مترمكعبي 
توليد گاز از پارس جنوبي

ايرنا| قائم مقام فازه��اي 22 تا 24 پارس جنوبي از 
برداش��ت و ارسال گاز آخرين س��كوي اين فازها به 
پااليشگاه خشكي اين طرح خبر داد و گفت: با اين كار، 
ظرفيت توليد از پارس جنوبي 14 ميليون مترمكعب 
در روز افزايش پيدا كرد. علي اصغر صادقي به ظرفيت 
برداشت روزانه 14.2 ميليون مترمكعب گاز از سكوي 
24بي اش��اره كرد و افزود: با بهره برداري از اين سكو، 
ظرفيت برداشت گاز غني از بخش فراساحل فازهاي 
22 تا 24 پارس جنوبي به 5۶ ميليون مترمكعب در 
روز معادل ميزان تعيين  شده اس��مي در اين طرح 
رسيد.صادقي با بيان اينكه سكوي 24بي پيش از اين 
)21 بهمن ماه(، پس از باز شدن چاه ها عملياتي شد و 
به طور كامل در شرايط برداشت گاز غني قرار داشت، 
تصريح كرد: با توجه به اينكه آغاز توليد از سكوي 24بي 
نيازمند توقف توليد كوتاه مدت سكوي اصلي٢٣ بود، 
نس��بت به نرمال سازي مس��ير گاز از سكوي فرعي 
24بي اقدام ش��د و اين س��كوي اقماري )يكشنبه، 
11 اس��فندماه( به بهره برداري رس��يد. وي افزود: با 
عملياتي شدن آخرين سكوي گازي فازهاي 22 تا 
24، كل زنجيره توليد اين طرح در بخش فراساحل و 
پااليشگاه خشكي تكميل شد. صادقي با اشاره به اينكه 
پااليشگاه فازهاي 22 تا 24 اكنون در حال دريافت گاز 
ترش از چهار سكوي توليدي از طريق دو رشته خط 
لوله 32 اينچ مرتبط با سكوهاي اصلي است، گفت: به 
اين ترتيب مجموعه هاي فرآيندي پااليشگاه، از توان 
شيرين سازي روزانه بيش از 50 ميليون مترمكعب 
گاز، ۷5 هزار بشكه ميعانات گازي، 400 تن گوگرد 
و س��االنه يك ميليون تن اتان و يك ميليون تن گاز 

مايع برخوردارند.

تهاتر بدهي هاي نفتي
با تحويل نفت خام

فارس| براساس مصوبات كميسيون تلفيق مجلس، 
شركت ملي نفت ايران مكلف به تهاتر بدهي هاي خود 
به اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي از 
محل تحويل نفت خام در صورت درخواس��ت آنها 
شد. گزارش هاي كميسيون تلفيق مجلس با توجه به 
مجوزهاي صادرشده براي استفاده از منابع صندوق 
توسعه ملي و همچنين بعد از رد كليات اليحه بودجه 
۹۹ در صحن علني مجلس، منتش��ر شد. براساس 
گزارش هاي مذكور، كميس��يون تلفيق مجلس دو 
مصوبه مهم درباره تهاتر بدهي هاي شركت ملي نفت 
ايران به اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي 
و بانك هاي ملت و س��په از مح��ل تحويل نفت خام 
داشته كه به شرح زير اس��ت. جزء 1 بند )و( تبصره 
1- ش��ركت ملي نفت ايران مكلف است در صورت 
درخواس��ت دس��تگاه هاي اجرايي ذي ربط تا مبلغ 
هشتصد هزار ميليارد ريال از خالص بدهيهاي قطعي 
خود به اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي 
كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 13۹۸ 
ايجاد ش��ده و همچنين اجراي تكاليف اين قانون از 
جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح هاي عمراني 
را از محل تحويل نفت خام به اين اشخاص براساس 
قيمت بورس انرژي يا قيمت منطقه اي، تسويه و از 
طريق منابع و مصارف عمومي دولت و براساس جدول 
شماره ... اين قانون با خزانه داري كل اعمال حساب 
كند. اجراي اين حكم، منوط به اجرايي شدن سقف 
تعيين شده در بند )ب( اين تبصره نيست و مازاد بر 

سقف مندرج در اين بند است.

پوتين: قيمت فعلي نفت
قابل قبول است

ايسنا| رييس جمهور روسيه با اعالم اينكه قيمت 
فعلي نفت براي روس��يه قابل قبول اس��ت، از ادامه 
همكاري در چارچوب توافق اوپك پالس براي تضمين 
ثبات بازار و مبارزه با تاثير منفي شيوع ويروس كرونا بر 
اقتصاد جهاني حمايت كرد. والديمير پوتين در جريان 
ديدار با وزيران دولت و نمايندگان شركت هاي نفت و 
گاز روسيه در خصوص تاثير ويروس كرونا بر اقتصاد 
جهاني و بازار نفت گفت: مي خواهم تاكيد كنم كه براي 
بودجه روسيه، براي اقتصاد ما قيمت هاي فعلي نفت 
قابل قبول است. اجازه دهيد يادآور شوم كه امسال در 
راستاي سياست اقتصاد كالنمان، مبنا را بر قيمت 
42.40 دالر در هر بش��كه نفت برنت گذاشتيم. وي 
در ادامه افزود: بعالوه ذخاير ما شامل ذخاير صندوق 
سرمايه ملي براي تضمين ثبات و تحقق الزامات بودجه 
و اجتماع با وجود وخامت احتمالي وضعيت اقتصاد 
جهاني كافي هستند. رييس جمهور روسيه گفت: 
ذخاير بين المللي روس��يه 5۶3 ميليارد دالر است و 
124 ميليارد دالر هم در صندوق سرمايه ملي است. با 
اين حال ذخاير مذكور نياز براي اقدام از جمله همكاري 
با شركاي خارجي را رفع نمي كند. پوتين همكاري 
با اوپك پ��الس را ابزار موثري ب��راي تضمين ثبات 
بلندمدت در بازارهاي انرژي جهاني توصيف كرد. بر 
اساس گزارش پالتس، پوتين اعالم كرد اگرچه شرايط 
فعلي قابل قبول است اما وضعيت غيرقابل پيش بيني 

مانده و روسيه بايد آماده باشد.

سهام آرامكوي عربستان
بيش از ۲ درصد كاهش يافت

تسنيم| سهام آرامكوي عربس��تان در معامالت 
روز يكش��نبه به 32.50 ريال عربستان )۸.۶۶ دالر( 
رسيد كه پايين ترين حد از آغاز عرضه آن در بورس 
در ماه دسامبر است. قيمت نفت از ترس شيوع جهاني 
ويروس كرونا سقوط كرده است. سهام آرامكو قباًل 
به 32.۶0 ريال رسيده بود ولي هنوز هم باالتر از 32 
ريالي قرار دارد كه اولين بار در بازار بورس عرضه شد. 
ارزش 32.50 ريال يعني 2.55 درصد كاهش در يك 
روز. اين شركت بزرگ دولتي در اولين عرضه خود در 
بازار بورس كه بزرگ ترين در جهان بود، 1.۷ درصد 

از شركت را فروخت و 2۹.4 ميليارد دالر سود كرد.
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نقد رشد اقتصادي  خوب است، اما جايگزيني هم وجود دارد؟

رونق بدون رشد
مولف:  جان كسيدي|

مترجم:  ميترا دانشور|
رش��د بي محاباي اقتصاد جهاني، طي قرن گذشته، زمين 
را در خود بلعيده است. خاك  و آب و هوا به نابودي كشيده 
شده اند و بيشينه دماي س��ياره، ماه به ماه، ركورد تازه اي 
مي زند. طرفداران محيط زيست مي گويند براي جلوگيري 
از فاجعه اي جهاني بايد جلوي رشد اقتصادي را گرفت، اما 
مشكل اينجاست: بسياري از اين منتقدان در ثروتمندترين 
و امن ترين نقاط جهان  ساكن هستند. قناعت پيشگي براي 
مرفهان خوشايند است، اما كشورهاي در حال توسعه اي كه 
براي بيرون كشيدن مردمشان از فقر مطلق مي جنگند با اين 

ژست ها ميانه اي ندارند.
جان كس�يدي، نيويوركر- در سال ۱۹۳۰، اقتصاددان 
انگليسي، جان مينارد كينز مدتي از نوشتن درباره مشكالت 
اقتصاد بين دو جنگ جهاني دس��ت كشيد و كمي درگير 
آينده شناس��ي ش��د. در مقاله اي با عن��وان »احتماالت 
اقتصادي براي نوه هايمان«، حدس زد كه تا سال ۲۰۳۰، 
سرمايه  گذاري ثابت و پيشرفت تكنولوژي استانداردهاي 
زندگي را هش��ت برابر مي كند و جامعه اي چنان ثروتمند 
مي سازد كه آدم ها فقط ۱۵ساعت در هفته كار مي كنند و 
بقيه وقت شان را به فراغت و ساير »مقاصد غيراقتصادي« 
اختصاص مي دهند. وي پيش بيني كرد كه وقتي تالش براي 
ثروِت بيشتر از بين برود، »عشِق داشتِن پول  به مثابه نوعي 
دارايي... همانطوري كه واقعًا هس��ت ديده مي شود: نوعي 

حالت بيمارگونه منزجركننده«.
به گزارش ترجمان، اين دگرگوني هنوز اتفاق نيفتاده است 
و اكثر سياست گذاران اقتصادي همچنان مي كوشند تا ميزان 
رش��د اقتصادي را به حداكثر برسانند. اما پيش بيني هاي 
كينز كاماًل هم اش��تباه نبود. بعد از گذشت قرني كه در آن 
س��رانه توليد ناخالص داخلي در امريكا بيش از شش برابر 
شده است، بحث پرحرارتي در جريان است درباره اينكه آيا 
توليد و مصرِف محصوالِت بيشتر و بيشتر اصاًل امكان پذير 
يا عاقالنه هس��ت يا نه؟ در جناح چپ، هشدار فزاينده اي 
درباره تغييرات اقليمي و ديگر تهديدهاي زيست محيطي 
باعث ظهور جنبش مهار رشد شده است كه از كشورهاي 
پيشرفته مي خواهد عدم رشد توليد ناخالص داخلي يا حتي 
رشد منفي آن را بپذيرند. گيورگوس كاليس،  اقتصاددان 
بوم شناختي دانشگاه اتونوموس بارسلون، در بيانيه خود با 
عنوان »مهار رشد«، مي نويسد: »هر چه با سرعت باالتري 
كاال توليد و مصرف كنيم، بيشتر به محيط زيست صدمه 
مي زنيم. ديگر هيچ راهي وجود ندارد كه هم خدا و هم خرما را 
داشته باشيم. اگر قرار باشد بشر سامانه هاي پشتيبان حيات 
را روي كره زمين تخريب نكند، سرعت اقتصاد جهاني بايد 
كم شود«. واكالو اسميل، دانشمند محيط زيستي چك-

كانادايي، در كتاب رشد: از ميكروارگانيسم ها تا بزرگ شهرها 
اعتراض مي كند كه اقتصاددانان »كاركرد هم افزاي تمدن 
و بيوس��فر«  را نفهميده اند، با اين حال »انحصار در تأمين 
روايت هاي خود از رشد مداوم كه از نظر فيزيكي غيرممكن 
هستند را حفظ مي كنند. اين روايات راهنماي تصميم هايي 

هستند كه دولت هاي ملي و شركت ها مي گيرند«.
نقد بوم شناختي رشد اقتصادي كه زماني در حاشيه قرار 
داش��ت، توجه زيادي به خود جلب كرده است. در مجمع 
تغيير اقليم س��ازمان ملل در ماه سپتامبر، گرتا تونبرگ، 
نوجوان سوئدي فعال محيط زيست گفت: »در آغاز انقراضي 
عظيم هستيم و شما فقط درباره پول و داستان هاي خيالي 
رشد اقتصادي مداوم حرف مي زنيد. عجب رويي داريد!« 
جنبش مهار رشد نشريه ها و كنفرانس هاي خودش را دارد. 
بعضي از هواخواهانش طرف��دار برچيدِن نه فقط صنعت 
سوخت فسيلي، بلكه كل سرمايه داري جهاني هستند. بقيه 
»سرمايه داري پسارشد« را مطرح مي كنند كه در آن، توليد 
براي سود ادامه دارد، اما اقتصاد با روش هاي بسيار متفاوتي 
سروسامان مي يابد. تيم جكسون، استاد توسعه پايدار در 
دانشگاه ساِري انگليس، در كتاب تأثيرگذارش، رونق بدون 
رشد: اصولي براي اقتصاد فردا از كشورهاي غربي مي خواهد 
تا جهت اقتصادهايشان را از توليد بازار انبوه به سمت خدمات 
محلي مثل پرستاري، آموزش و صنايع دستي تغيير بدهند. 
چنين خدماتي تمركز كمتري بر منابع دارند. جكسون ميزان 
تغييراتي را دست كم نمي گيرد كه همراه با اين دگرگوني، در 
ارزش هاي اجتماعي و نيز در الگوهاي توليد به وجود مي آيند، 
اما همچنان خوش بينانه حرف مي زند: »آدم ها مي توانند 
بدون انباشت بي پايان كاالهاي بيشتر به شكوفايي برسند. 

جهان ديگري امكان پذير است«.
حتي درون اقتصاد جريان اصل��ي، عقيده متعارف درباره 
رشد به چالش كشيده ش��ده است كه البته علت آن فقط 
آگاهي بيشتر از مخاطرات زيست محيطي نيست. آبهيجيت 
بانرجي و استر دولفو، برندگان نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۹، 
در كتابشان، اقتصاد خوب براي زمان هاي سخت، مي گويند 
توليد ناخالص داخلي بيشتر لزوماً به معني ترقي بشر نيست، 
مخصوصًا اگر به طور برابر توزيع نش��ود. گاهي تالش براي 
رسيدن به اين نوع رشد مي تواند غيرمولد باشد. بانرجي و 
دوفلو، زن و شوهري هستند كه با هم تيمي تشكيل داده اند 
و در ام آي تي تدريس مي كنند. آنها مي نويسند: »هيچ چيز، 
نه در نظريه ما و نه در داده هايمان، اثبات نمي كند كه باالترين 

سرانه توليد ناخالص داخلي هميشه مطلوب است«.
اين دو اقتص��اددان زماني معروف ش��دند كه روش هاي 
آزمايش��گاهي دقيقي را به كار گرفتند تا بررسي كنند كه 
كدام مداخالت سياستي در اجتماعات فقير كارساز است؛ 
آنها چند آزمايش كنترل شده تصادفي اجرا كردند كه طي 
آنها، براي گروهي از افراد مداخالِت سياستي فرضي اجرا 
مي شد، مثاًل به والدين پول مي دادند تا بگذارند بچه هايشان 
ادامه تحصيل بدهند، اما در گروه كنترل چنين مداخله اي 
نبود. بانرجي و دوفلو به يافته هايشان متوسل مي شوند و ادعا 
مي كنند كه دولت ها به جاي اينكه دنبال »س��راب رشد« 
باشند، بايد بر تدابير مشخصي تمركز كنند كه مزاياي شان 
اثبات شده است، مثل كمك به فقيرترين اعضاي جامعه تا 
چنين افرادي بتوانند به مراقبت هاي بهداشتي، آموزش و 

پيشرفت اجتماعي دست يابند.
بانرجي و دوفلو بر اين هم تأكيد مي كنند كه در كشورهاي 
پيشرفته اي مثل امريكا، از زمان انقالب ريگان- تاچر، راه غلِط 

جست وجوي رشد اقتصادي در ظهور نابرابري، رشد ميزان 
مرگ ومير و ايجاد دوقطبي هاي سياسي نقش داشته است. 
آنها هشدار مي دهندكه وقتي مزاياي رشد اساسًا در دست 

نخبگان باشد، ممكن است به بحران اجتماعي منجر شود.
بااين همه، اين حرف ها به معناي آن نيس��ت كه بانرجي و 
دوفلو مخالف رشد اقتصادي هستند. در مقاله جديدي براي 
فارين افرز، آن دو اش��اره كردند كه از س��ال ۱۹۹۰، تعداد 
افرادي كه با درآمد روزانه كمتر از ۱.۹۰ دالر و طبق تعريف 
بانك جهان��ي، در فقر مطلق زندگي مي كنند، از حدود دو 
ميليارد نفر به تقريباً هفتصد ميليون نفر كاهش يافته است. 
آنها نوشتند: »عالوه بر افزايش درآمد مردم، رشد ثابت توليد 
ناخالص داخلي به دولت ها )و بقيه( اجازه داده است تا براي 
مدارس، بيمارستان ها، دارو و انتقال درآمد به فقرا بيشتر 
هزينه كنند«. بااين حال، به نظر آنها، سياست هايي كه رشد 
توليد ناخالص داخلي را مخصوصاً براي كشورهاي پيشرفته 
آهسته تر مي كنند، احتماالً مفيد خواهد بود، به خصوص اگر 
نتيجه طوري باشد كه ثمرات رشد به شكل گسترده تري 
تقسيم شود. از اين نظر، بانرجي و دوفلو شايد »آهسته گرا« 
باشند، برچسبي كه مطمئناً براي ديتريش ولراث،  اقتصاددان 
دانشگاه هيوستون و نويسنده كتاب كامال رشديافته: چرا 

اقتصاد راكد نشانه موفقيت است صدق مي كند.
همانطور كه عنوان فرعي كتابش نش��ان مي دهد، ولراث 

فكر مي كند ميزان رشد اقتصادي آهسته تر در كشورهاي 
پيشرفته جاي نگراني ندارد. بين سال هاي ۱۹۵۰ و ۲۰۰۰، 
سرانه توليد ناخالص داخلي در امريكا با نرخ ساالنه بيش از 
سه درصد باال رفت. از سال ۲۰۰۰،  ميزان رشد به حدود دو 
درصد كاهش يافت )دونالد ترامپ هنوز به قول خود عمل 
نكرده است كه رشد كلي توليد ناخالص داخلي را تا چهار يا 
پنج درصد افزايش بدهد( . معمواًل تعبير ماتم زاي »ركود 
سكوالر« را براي توصيف فرايند رشد آهسته به كار مي برند، 
اصطالحي كه لورنس سامرز، اقتصاددان هاروارد و وزير سابق 
خزانه داري بر س��ر زبان ها انداخت. باوجوداين، ولراث ادعا 
مي كند رشد آهسته براي جامعه اي ثروتمند و از نظر صنعتي 
توسعه يافته مثل اياالت متحده مناسب است. برخالف ساير 
كساني كه به رشد بدگمان هستند، او موضوع مدنظرش را بر 
پايه دغدغه هاي زيست محيطي يا افزايش نابرابري يا كمبود  
توليد ناخالص داخلي به مثابه يك تدبير مطرح نمي كند. بلكه 
اين پديده را نتيجه انتخاب هاي شخصي مي داند؛ همان 

چيزي كه هسته سنت اقتصادي است.
ولراث تجزيه وتحليلي مفصل از منابع رشد اقتصادي ارايه 
مي دهد و براي اين كار، از تكنيك هاي رياضياتي اقتصاددان 
سرش��ناس ام آي تي، رابرت سولو، استفاده مي كند كه در 
دهه ۱۹۵۰ باب ش��ده بود. جنبش زن��ان در محيط كار، 
ترقي يك باره اي در تأمين نيروي كار ايجاد كرد؛ بعد از اين 
اتفاق، روندهاي ديگري شروع شد كه منحني رشد را پايين 
كشيد. ولراث مي گويد همچنان كه كشورهايي مثل امريكا 
ثروتمندتر و ثروتمندتر شدند، ساكنانشان تصميم گرفتند 
زمان كمتري را صرف كار كنند و خانواده هاي كوچك تري 
داشته باشند. اين  تصميم ها نتيجه دستمزدهاي باالتر و 
ظهور قرص هاي ضدبارداري بودند. وقتي رشد نيروي كار 
كاهش يابد، رشد توليد ناخالص داخلي هم كم مي شود. اما 
از نظر ولراث اين اصاًل نشانه شكست نيست: بلكه حكايت از 

»پيشرفت حقوق زنان و موفقيت اقتصادي« دارد.
ول��راث تخمين مي زند كه حدود دو س��وم از افت اخير در 
رش��د توليد ناخالص داخلي مي تواند به دليل كاهش در 
رش��د ورودي هاي نيروي كار باشد. همچنين به تغييري 

در الگوهاي خرج كردن از كاالهاي محسوس مثل لباس، 
ماشين و اثاثيه به خدماتي مثل مهدكودك، مراقبت هاي 
بهداش��تي و اسپادرماني اش��اره مي كند. در سال ۱۹۵۰، 
هزينه ك��ردن براي خدمات، ۴۰درص��د از توليد ناخالص 
داخلي را تشكيل مي داد؛ امروز، اين نسبت بيش از هفتاد 
درصد رسيده است و صنايع خدماتي كه معموالً نيروي كار 
بيشتري مي طلبند، در مقايسه با صنايع توليد كاال كه اغلب 
كارخانه محور هستند، رش��د كمتري در بهره وري دارند. 
)كسي كه موهايتان را كوتاه مي كند كارآمدتر نمي شود؛ ولي 
كارخانه اي كه قيچي او را توليد مي كند، احتمااًل كارآمدتر 
مي شود.( چون افزايش بهره وري مولفه كليدي رشد توليد 
ناخالص داخلي است، با گس��ترش بخش خدمات، رشد 
محدودتر مي شود. اما، مجدداً، اين اتفاق به معناي شكست 
نيست. ولراث مي نويسد: »در نهايت، تخصيص مجدد فعاليت 
اقتصادي از كاال به خدمات، باعث موفقيتمان مي شود. آنقدر 
در توليد كاال مولد شده ايم كه پولمان اضافه آمده است تا 

براي خدمات خرجش كنيم«.
به گفته ولراث، رشد آهسته تر نيروي كار و تغيير جهت به 
سمت خدمات، هر دو با هم مي توانند تقريبًا كل افت اخير 
را تبيين كنند. او تحت تأثير بسياري از تبيين هاي ديگري 
كه ارايه شده اند قرار نگرفته است، تبيين هايي مثل ميزان 
بي رونقي س��رمايه گذاري ثابت،  فش��ارهاي تجاري رو به 
افزايش، نابرابري سربه فلك كشيده، تواِن تكنولوژيك رو به 
افول يا افزايش قدرت انحصاري. در نگاه او، همه چيز به دليل 
انتخاب هاي ماست: »معلوم مي شود كه رشد آهسته، واكنش 

مناسب به موفقيت اقتصادي عظيم است«.
تحليل ولراث حاكي از اين است كه تمام اقتصادهاي بزرگ 
احتماالً با افزايش سن جمعيت خود، شاهد رشد آهسته تر 
خواهند بود. اين الگويي اس��ت كه ابتدا در ژاپن و در طول 
دهه ۱۹۹۰ محرز ش��د. اما رشد دو درصدي قابل اغماض 
نيست. اگر اقتصاد امريكا با همين ميزان به گسترش خود 
ادامه بدهد، از نظر اندازه تا سال ۲۰۵۵ دو برابر خواهد شد و 
يك قرن بعد،  تقريباً به هشت برابر اندازه كنوني خود مي رسد. 
اگر به تركيب رشد ساير كشورهاي ثروتمند با ميزان رشد 
سريع تري كه اقتصادهاي در حال توسعه دارند فكر كنيد، 
بالفاصله مي توانيد روي سناريوهايي متمركز شويد كه در 
آنها، تا پايان قرن بعدي، توليد ناخالص داخلي جهاني پنجاه 

برابر يا حتي صدبرابر شده است.
آيا چنين س��ناريويي از نظر زيست محيطي پايدار است؟ 
مدافعان »رشد سبز« كه حاال خيلي از دولت هاي اروپايي، 
بانك جهاني، سازمان همكاري و توسعه اقتصادي و تمام 
كانديداهاي دموكرات باقي مانده براي رياست جمهوري 
امريكا هم در بينشان هستند، پافشاري مي كنند كه هست. 
آنها مي گويند با توجه به تدابير سياستي درست و پيشرفت 
ادامه دار تكنولوژي، مي توانيم از رشد مداوم و رونق بهره مند 
شويم، در عين حال انتشار كربن و مصرف منابع طبيعي را 
كم كنيم. گزارشي از كميسيون جهاني اقتصاد و اقليم كه 
گروهي بين المللي متشكل از اقتصاددانان، مقامات دولتي و 
رهبران تجاري است، در سال ۲۰۱۸ اعالم كرد: »در آستانه 
ورود به عصر اقتصادي جديدي قرار داريم: جايي كه رشد 
با تعامل بين نوآوري س��ريع تكنولوژيك، سرمايه گذاري 
پايدار در زيرساخت و بهره وري فزاينده منابع پيش مي رود. 
مي توانيم رشدي داشته باشيم كه قدرتمند، پايدار، متعادل 

و فراگير باشد«.
چني��ن قضاوتي نش��ان دهنده باوري اس��ت ك��ه گاهي 
»جداسازي مطلق« ناميده مي شود، چشم اندازي كه در آن 
توليد ناخالص داخلي مي تواند رشد كند و همزمان انتشار 
كربن كاهش يابد. اقتصاددانان زيست محيطي، الكس بوون 
و كمرون هپبورن، فكر مي كنند تا سال ۲۰۵۰، با توجه به 
اينكه سوخت هاي تجديدپذير به طور قابل توجهي ارزان تر 
از سوخت هاي فسيلي مي شوند، جداسازي مطلق احتمااًل 
»چالشي نسبتًا آسان« به نظر خواهد آمد. آنها از تحقيقات 
علمي درباره تكنولوژي هاي سبز و ماليات هاي سنگين براي 
سوخت هاي فسيلي حمايت مي كنند، اما مخالف ايده توقف 
رشد اقتصادي هستند. اين دو از چشم انداز زيست محيطي 
مي گويند: »چنين اتفاقي غيرمولد خواهد بود؛ ركودها باعث 
شده اند سرعت تالش ها براي انتخاب روش هاي پاك تر توليد 

كند شود و در بعضي موارد كاًل مانعشان شده اند«.
براي مدتي، مسووالن رسمي مربوط به سطح انتشار كربن 
به ظاهر از چنين ادعايي پشتيباني مي كردند. كيت راورث، 
اقتصاددان و نويسنده انگليسي در كتاب تأمل برانگيز خود، 
اقتصاد دوناتي: هفت شيوه براي اينكه مثل يك اقتصاددان 
قرن بيست ويكمي فكر كنيد كه در سال ۲۰۱۷ منتشر شد، 
اشاره كرد كه بين سال هاي ۲۰۰۰ و ۲۰۱۳، توليد ناخالص 

داخلي بريتانيا ۲۷ درصد رش��د داشته است، در حالي كه 
انتشار كربن با كاهش ۹ درصدي همراه بود. الگوي مشابهي 
در امريكا نيز مشاهده شد: افزايش توليد ناخالص داخلي، 
كاهش انتشار كربن. طبق آمارهاي آژانس بين المللي انرژي، 
انتشار كربن بين سال هاي ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ از نظر جهاني 
ثابت بود. متأس��فانه اين روند ادامه نداشت. طبق گزارش 
جديدي از پروژه جهاني كربن، انتشار كربن در سرتاسر جهان 

در هر سه سال گذشته باال رفته است.
وقفه اي در افزايش انتشار كربن شايد محصول موقت اقتصاد 
راكد يعني ركود بزرگ مالي و عواقبش و تغيير مس��ير از 
زغال سنگ به گاز طبيعي بود كه ديگر قابل تكرار نيست. 
طبق گزارش جديد س��ازمان ملل و تعدادي از موسسات 
تحقيقاتي متمركز بر موضوعات اقليمي، »دولت ها برنامه 
دارند تا سال ۲۰۳۰، ۵۰درصد بيشتر از سازگاري با مسير 
۲درجه س��انتي گراد و ۱۲۰ درصد بيش��تر از سازگاري با 
مسيِر ۱.۵ درجه اي۵، سوخت فسيلي توليد كنند. )اين ها 
اهدافي بود كه در توافق نامه ۲۰۱۶ پاريس تعيين شد.( در 
مرور اخير منابع مربوط به رش��د سبز، گيورگوس كاليس 
همراه با جيسون هيكل، انسان شناس دانشگاه گلداسميت 
لندن، نتيجه گرفتند: »رشد سبز احتماالً نوعي هدف گذاري 
اشتباه است و سياس��ت گذاران بايد دنبال استراتژي هاي 

جايگزين باشند«.

آيا چنين »اس��تراتژي هاي جايگزيني« مي توانند بدون 
گسستگي هاي عظيم اجرا شوند؟ براي دهه ها، اقتصاددانان 
هشدار داده اند كه نمي ش��ود. ويلفرد بكرمن، اقتصاددان 
آكس��فورد در كتاب خود، در دفاع از رشد اقتصادي كه در 
سال ۱۹۷۴ منتشر شد، نوشت: »اگر رشد به منزله هدف 
سياستي كنار گذاشته شود، دموكراسي هم كنار گذاشته 
خواهد شد. هزينه هاي توقف عمدي در رشد از نظر دگرگوني 
سياس��ي و اجتماعي ضروري در جامعه، بي شمار است«. 
نوشته بكرمن واكنشي بود كه انتشار گزارش محدوديت هاي 
رشد«؛ گزارشي پرخواننده از يك تيم بين المللي دانشمندان 
زيست محيطي و ساير متخصصاني كه هشدار مي دادند رشد 
عنان گسيخته توليد ناخالص داخلي به بحران منجر خواهد 
شد، چون منابعي طبيعي مثل سوخت هاي فسيلي و فلزات 
صنعتي رو به اتمام هستند. بكرمن مي گفت نويسندگان 
محدوديت هاي رش��د به شدت ظرفيت تكنولوژي و نظام 
بازار براي توليد نوعي رشد اقتصادي پاك تر و با فشار كمتر 
روي منابع را دست كم گرفته بودند، همان بحثي كه امروز 

طرفداران رشد سبز مطرح مي كنند.
چه با اين خوش بيني درباره تكنولوژي موافق باشيد، چه 
نباشيد، مشخص است كه هرگونه استراتژي جامع مهار 
رشد بايد با كشمكش هاي توزيع در جهان توسعه يافته و فقر 
در جهان در حال توسعه كنار بيايد. تا وقتي توليد ناخالص 
داخلي افزايش ثابتي دارد، تمام گروه هاي جامعه، حداقل 
روي كاغذ مي توانند ببينند كه استانداردهاي زندگي شان 
در حال افزايش اس��ت. بكرمن ادعا مي كرد همين رش��د 
كليد اجتناب از چنين كشمكش هايي است. اما اگر رشد 
كنار گذاشته شود، كمك به مفلوك ترين ها باعث مي شود 
برندگان در تض��اد با بازندگان قرار بگيرند. اين واقعيت كه 
طي چند دهه گذشته، در بسياري از كشورهاي غربي رشد 
آهسته تر با افزايش دوقطبي هاي سياسي همراه بوده، داللت 

بر اين دارد كه شايد بكرمن چيزي مي دانسته است.
بعضي از طرفداران مهار رش��د مي گويند كشمكش هاي 
توزيع��ي را مي توان با اش��تراك كار و انتق��ال درآمد حل 
كرد. يك دهه پيش، پيتر اي. ويكتور، اس��تاد بازنشس��ته 

اقتصاد زيست محيطي در دانشگاه يورك در تورنتو، مدلي 
كامپيوتري ساخت تا ببيند تحت سناريوهاي مختلف، چه 
اتفاقي براي اقتصاد كانادا مي افتد. اين مدل تا امروز به روز شده 
است. در سناريوي مهار رشد، سرانه توليد ناخالص داخلي 
به تدريج و طي ۳۰ سال، كاهش حدوداً ۵۰ درصدي داشت، 
اما سياست هاي جبراني مثل كار اشتراكي، توزيع مجدد 
درآمد و برنامه هاي آموزش بزرگساالن نيز معرفي شده بودند. 
ويكتور با شرح نتايجش در مقاله اي در سال ۲۰۱۱، نوشت: 
»كاهش هاي قابل توجهي در بيكاري، شاخص فقر انساني 
و نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي وجود دارد. انتشار 
گازهاي گلخانه اي نزديك به ۸۰ درصد كاهش داشته است. 
اين كاهش نتيجه تنزل توليد ناخالص داخلي و وضع ماليات 

كربن بسيار سنگين است«.
جديداً، كاليس و ساير طرفداران مهار رشد، خواستار آغاز 
سياس��ت هاي درآمد پايه همگاني ش��ده اند كه سطحي 
از معاش را براي مردم تضمين مي كند. س��ال گذش��ته، 
دموكرات ها از طرح خود براي نيو ديل سبز رونمايي كردند 
كه هدفش شكل گيري اقتصاد بدون انتشار كربن تا سال 
۲۰۵۰ بود و بندي درباره تضمين ش��غلي فدرال در خود 
داشت؛ بعضي از حاميان از درآمد پايه همگاني هم طرفداري 
مي كنند. بااين حال، هواداران نيو ديل سبز ظاهراً بيشتر از 
مهار رشد، طرفدار رشد سبز هستند. بعضي از حاميان اين 
طرح مدعي ش��ده اند كه چنين طرحي خرج خودش را با 
رشد اقتصادي درمي آورد. چالش ديگري براي شكاكان به 
رشد وجود دارد: چطور فقر جهاني را كاهش خواهند داد؟ 
چين و هند با ادغام كشورهاي خود در اقتصاد سرمايه داري 
جهاني و تأمين كاالها و خدمات كم هزينه براي كشورهاي 
پيش��رفته تر، ميليون ها نفر را از محروميت مطلق بيرون 
كشيدند. چنين فرايندي با مهاجرت عظيم از روستا به شهر، 
گسترش بيگاري خانه ها و انحطاط زيست محيطي همراه 
بود. اما نتيجه نهايي درآمدهاي باالتر و در بعضي مكان ها، 
ظهور طبقه متوسط جديدي بود كه تمايلي ندارد دست از 
داشته هايش بكشد. اگر قرار باشد اقتصادهاي صنعتي اصلي 
مصرف خود را كم كرده و طبق رويه هاي همگاني تر دوباره 
سازمان يابند، چه كسي تمام قطعات و گجت ها و لباس هايي 
را بخرد كه كش��ورهاي در حال توسعه اي مثل بنگالدش، 
اندونزي و ويتنام توليد مي كنند؟ چه بر سر اقتصاد كشورهاي 
آفريقايي، از جمله اتيوپي، غنا و روآندا مي آيد كه در سال هاي 
اخير شاهد رشد سريع توليد ناخالص داخلي خود بوده اند 
و دارند به اقتصاد جهاني مي پيوندند؟ طرفداران مهار رشد 
همچنان بايد جواب هاي قانع كننده اي براي اين سوال ها ارايه 
بدهند. با توجه به وسعت تهديدهاي زيست محيطي و نياز 
كشورهاي فقير به اينكه خود را باال بكشند، سياستي از جنس 
رشد سبز شايد تنها گزينه به نظر برسد، اما احتماالً تأكيد آن 
بر »سبز« بيشتر از »رشد« خواهد بود. كيت راورث پيشنهاد 
داده است كه ما سياست هايي سازگار با محيط زيست به 
كار مي بنديم، حتي وقتي مطمئن نيستيم اين سياست ها 
چطور بر ميزان رشد بلندمدت اثر خواهند گذاشت. تعداد 
زيادي از اين دس��ت سياست ها موجود است. براي شروع، 
تمام كشورهاي مهم مي توانند گام هاي قطعي تري براي 
پايبندي به تعهدات خود در توافق پاريس بردارند. چنين 
كاري با سرمايه گذاري هنگفت در منابع تجديدپذير انرژي، 
تعطيلي هرگونه نيروگاهي كه همچنان با زغال كار مي كند و 
معرفي ماليات كربن براي منع استفاده از سوخت هاي فسيلي 
امكان پذير اس��ت. به گفته ايان پري، اقتصادداني در بانك 
جهاني، ماليات كربن ۳۵ دالري به ازاي هر تن، قيمت بنزين 
را حدود ۱۰ درصد و هزينه برق را حدود ۲۵ درصد باال مي برد 
و كار موثري براي بسياري از كشورها از جمله چين، هند و 
بريتانياست تا به تعهدات انتشار كربن خود عمل كنند. اين 
نوع ماليات كربن پول زيادي جمع مي كند كه مي تواند براي 
سرمايه گذاري هاي مالي سبز يا كاهش ماليات هاي ديگر 
استفاده شود يا حتي به عنوان سود كربن به مردم داده شود.

الزم اس��ت بهينه س��ازي انرژي جدي گرفته شود. رابرت 
پولين، اقتصاددان دانش��گاه ماساچوست در امهرست، به 
طراحي طرح هاي نيو ديل سبز براي تعدادي از ايالت ها كمك 
كرده اس��ت. وي در نوشته اي براي نيو اليف ريويو در سال 
۲۰۱۸، چند تدبير اجرايي را فهرست كرده است، از جمله 
عايق بندي ساختمان هاي قديمي براي كاهش اتالف گرما، 
اجبار خودروها براي بهينه سازي مصرف سوخت، گسترش 
حمل ونقل عمومي و كاهش مصرف انرژي در بخش صنعتي. 
وي مي گويد: »گسترش سرمايه گذاري براي بهينه سازي 
انرژي منجر به افزايش اس��تانداردهاي زندگي مي شود، 
چون بر حسب تعريف، براي مصر ف كنندگان انرژي پول 

پس انداز مي كند«.
براي اصالح اثرات رش��د آهسته تر توليد ناخالص داخلي، 
سياست هايي مثل كار اشتراكي و درآمد پايه همگاني را نيز 
مي توان در نظر گرفت، مخصوصاً اگر هشدارها درباره هوش 
مصنوعي به واقعيت بپيوندد و تعداد عظيمي از شغل ها را 
حذف كند. در انگليس، بنياد اقتصاد جديد درخواس��ت 
كرده است هفته كاري استاندارد از ۳۵ ساعت به ۲۱ ساعت 
كاهش يابد، پيشنهادي كه ش��بيه مدل سازي ويكتور و 
مقاله كينز در سال ۱۹۳۰ است. بودجه پيشنهادهايي از 
اين قبيل بايد با ماليات هاي س��نگين تر، مخصوصًا براي 
ثروتمندان تأمين ش��ود، اما جنبه توزيع مجدد نه عيب 
كه يك ويژگي است. در جهاني با رشد آهسته، الزم است 
رشد موجود به ش��كل برابرتري تقسيم شود. در غير اين 
صورت، همانطور كه بكرمن خيلي سال پيش ادعا مي كرد، 
پيامدها فاجعه بار خواهد بود. در نهايت، براي اينكه درباره 
رشد اقتصادي بازبينديشيم، احتمااًل بايد كمتر بر زندگي 
مدرن با مصرف رقابتي اصرار كنيم كه تقاضاي مداوم براي 
گسترش و توسعه را تأييد مي كند. كينز، زيبايي شناس اهل 
كمبريج، معتقد بود آدم هايي كه نيازهاي اقتصادي پايه شان 
برآورده شده باشد، طبيعتاً به سمت مطالبات غيراقتصادي 
ديگر كشش پيدا مي كنند و احتمااًل به هنر و طبيعت رو 
مي آورند. يك قرن تجربه حكاي��ت از اين دارد كه چنين 
تفكري خيال انديشي بود. همانطور كه راورث مي نويسد: 
»معكوس كردن سلطه مالي و فرهنگي مصرف گرايي در 
زندگي عمومي و خصوصي، يكي از جالب ترين ماجراهاي 

رواني قرن بيست ويكم خواهد بود«.

   ب�راي اينك�ه درب�اره رش�د اقتص�ادي 
بازبينديش�يم، احتمااًل بايد كمت�ر بر زندگي 
مدرن با مصرف رقابتي اصرار كنيم كه تقاضاي 
مداوم براي گسترش و توسعه را تأييد مي كند. 
كينز، زيبايي ش�ناس اهل كمبري�ج، معتقد 
بود آدم هايي كه نيازهاي اقتصادي پايه ش�ان 
برآورده شده باشد، طبيعتًا به سمت مطالبات 
غيراقتصادي ديگر كش�ش پي�دا مي كنند و 
احتمااًل به هن�ر و طبيع�ت رو مي آورند. يك 
قرن تجرب�ه حكاي�ت از اي�ن دارد كه چنين 
تفكري خيال انديشي بود. همانطور كه راورث 
مي نويس�د: »معكوس كردن س�لطه مالي و 
فرهنگي مصرف گراي�ي در زندگي عمومي و 
خصوصي، يكي از جالب ترين ماجراهاي رواني 

قرن بيست ويكم خواهد بود

برش
   رشد بي محاباي اقتصاد جهاني، طي 
قرن گذش�ته، زمي�ن را در خود بلعيده 
است. خاك  و آب و هوا به نابودي كشيده 
شده اند و بيش�ينه دماي سياره، ماه به 
ماه، ركورد تازه اي مي زن�د. طرفداران 
محيط زيست مي گويند براي جلوگيري 
از فاجع�ه اي جهاني بايد جلوي رش�د 
اقتصادي را گرفت، اما مشكل اينجاست: 
بسياري از اين منتقدان در ثروتمندترين 
و امن ترين نقاط جهان  ساكن هس�تند. 
قناعت پيشگي براي مرفهان خوشايند 
است، اما كش�ورهاي در حال توسعه اي 
كه براي بيرون كش�يدن مردمش�ان از 
فقر مطل�ق مي جنگند با اين ژس�ت ها 

ميانه اي ندارند

برش
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كشورهاي دنيا به برنامه ريزي 
نياز دارند

بنجامين كولينگ| فارن افرز|
چين در ژانويه و فوريه ۲۰۲۰، شديدترين اقدامات 
جداس��ازي اجتماعي )social-distancing( را 
آغاز و صدها ميليون نفر را در خانه هايشان محصور 
كرد. اين رويك��رد در كاهش انتقال كرونا ويروس تا 
حدي موفقيت آميز بوده كه ش��مار مبتاليان روزانه 
در چين در م��اه فوريه كاهش يافت. چين تنها پس 
از ارايه يك اپليكيش��ن، برخي از محدوديت ها را در 
نيمه دوم فوريه برداشت. ديپلماسي ايراني با بيان اين 
مطلب افزود: چين از يك اپليكيشن براي گوشي هاي 
هوشمند اس��تفاده كرد كه افراد را به سه دسته سبز 
)فاقد آلودگي(، زرد )نيازمن��د قرنطينه در خانه به 
مدت يك هفت��ه( و قرمز )نيازمند قرنطينه در خانه 
به مدت ۱۴ روز( تقس��يم مي كرد. تنها افراد سبز با 
رعايت اقدامات پيشگيرانه فراوان مي توانستند از خانه 
خارج شوند. اما اين كنترل هاي اجتماعي فراگير در 
خارج از چين و بسياري از كشورها امكان پذير نخواهد 
بود، چرا كه بسياري از افراد كنترل دولت بر فعاليت و 
رفتارهاي شان را نخواهند پذيرفت. قرنطينه و ايزوله  
كارآمد توانست ويروس سارس را در ۲۰۰۳ مهار كند 
اما اين ويروس دو ويژگي داش��ت كه كروناويروس 
فاقد آنهاست: نخست، سارس عالئم تنفسي جدي 
ايجاد مي كرد كه نيازمند بستري شدن در بيمارستان 
بود؛ دوم، بيماران سارسي زماني كه عالئم شان بروز 
مي كرد، واگير بااليي نداشتند و با پيشرفت بيماري، 
واگيري افزايش مي يافت. اما كروناويروس اغلب عالئم 
ماليم و از همان شروع بيماري واگيري بااليي دارد. 
كارشناسان حتي تخمين مي زنند كه اين ويروس 
پيش از بروز عالئم نيز، مسري باشد. بنا به داليل گفته 
شده، بس��ياري از افراد آلوده، شناسايي نمي شوند 
در حالي ك��ه مي توانند ويروس را منتش��ر كنند و 
بسياري نيز هرگز آزمايش نمي شوند تا آلودگي آنها 
تاييد شود. حتي اگر مردم داوطلبانه ارتباطاتشان را 
كاهش دهند بازهم اين اقدامات براي كنترل كرونا 
ويروس كافي نيست. بسياري از كشورها با كاهش 
شمار مس��افران ورودي به چين و ساير كشورهاي 
آلوده، توانسته  اند از شيوع ويروس پيشگيري كنند. 
با اقدامات پايش��ي مس��افران ورودي مي توان يك 
سوم از مبتاليان را شناسايي كرد. دو سوم باقي مانده 
مس��وول انتقال خاموش ويروس هستند. بنابراين 
گام بعدي بايد كاهش سرايت در جامعه باشد. دو راه 
وجود دارد: نخست، ايزوله كردن افرادي كه آزمايش 
مثبت در بيمارستان هاي ويژه همراه با كنترل دقيق 
و سپس شناسايي افرادي كه اخيرا با گروه اول تماس 
نزديك داش��ته اند و قرنطينه كردن دسته  دوم. راه 
دوم، جداس��ازي اجتماعي اس��ت كه كاهش دادن 
تعامل و ارتباط بين مردم در كل جامعه اس��ت: لغو 
گردهمايي هاي پرجمعيت، بستن مدارس، ممنوعيت 
گردهمايي در فضاهاي بسته مانند ورزشگاه ها و اماكن 
فرهنگي و مانند اينها، يافتن راه هايي براي ادامه فعاليت 
كسب و كارها با كمترين نيروي كار و استفاده از ماسك 
و ساير پوشاننده هاي صورت. مسووالن نظام سالمت 
بايد افزايش تقاضا براي خدمات بيمارستاني، به ويژه 
مراقبت ه��اي ويژه، را پيش بيني كنند. مس��ووالن 
حكومتي و دولت��ي نيز بايد آماده  اج��راي اقدامات 
جداسازي اجتماعي باش��ند. اقداماتي مانند بستن 
مرزها و محدوديت پرواز، مانع شيوع ويروس نمي شود 
اما مي تواند براي مسووالن زمان بخرد، البته با هزينه  
هنگفت اقتصادي. كش��ورها بايد از اين زمان براي 
برنامه ريزي و آماده س��ازي جوامع شان براي اجراي 

اقدامات جداسازي اجتماعي استفاده كنند.

چالش هاي خبر بد
دادن »خب��ر ب��د« از جمله چالش ه��اي رفتاري 
اجتماعي است زيرا از يك سو موجب اضطراب و از 
سوي ديگر س��بب از بين رفتن فرصت ها مي شود. 
مهدي قاسمي در گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه عمده 
دليل پنهان كاري در رساندن خبر بد، جلوگيري از 
اضطراب و افسردگي يا حتي آسيب بيشتر به فرد يا 
افراد مخاطب عنوان مي ش��ود، اظهار داشت: براي 
بسياري از افراد اين اتفاق رخ داده و به خوبي تجربه 
ش��ده كه از دادن خبر بد به دوس��تان و نزديكان بر 
حسب ميزان بدي خبر، حس ناخوشايندي در روان 
انسان به وجود خواهد آمد.وي براي نمونه گفت: خبر 
فوت يكي از اعضاي خانواده يا عزيز دوست داشتني، 
نمره بد در يك امتحان، قبول نشدن در كنكور، ابتال 
به بيماري صعب العالج يا خبر شيوع يك بيماري در 
سطح ملي، تاثير اين اخبار و چالشي كه در بين افراد 
خانواده يا جامعه ايجاد مي كند، تماما بسته به پنهان 
كاري يا اطالع رساني ش��فاف دارد. اين روانشناس 
باليني گفت: بسياري از افراد نگران اين هستند كه 
نتوانند خبر بد را به درس��تي به ديگران برسانند و 
خود را در اين اطالع رساني ناقص به نوعي مقصر در 
قسمتي از احساسات منفي به وجود آمده مي دانند. 
به طور قطع يك بخش مهم اين اطالع رساني، انساني 
است زيرا شنيدن و ديدن رنج و ناكامي هايي كه گاها 
هيچ درماني ندارد، باالخص براي عزيزي يا ديگران، 
دردناك و ناخوشنود كننده است. وي با بيان اينكه 
در بخش ديگر اطالع رس��اني بد، احتمال دارد در 
همذات پنداري با ديگران به طور ناخودآگاه احساس 
شرم يا گناه كنيم، افزود: شايد ترجيح مي دهيم در 
روابط با ديگران پيام آور خبر خوب باشيم و تجربه 
و احس��اس خوبي را از خود در فرد يا افراد جامعه به 
يادگار گذاريم. ولي باي��د اذعان كرد تحمل تبديل 
شدن به پيام آور بد، سخت و دشوار است.  قاسمي با 
بيان اينكه در بيشتر مواقع از جمله داليل قانع كننده 
فرد يا افراد در پنهانكاري اخبار بد، جلوگيري از اشاعه 
اضطراب و استرس و آسيب رساني كمتر به ديگران 
عنوان مي شود، گفت: در بررسي هاي به عمل آمده به 
ويژه در فرهنگ هاي گوناگون، بازگو كردن خبر بد يا 
ناگوار نه تنها سبب افسردگي و اضطراب نخواهد شد 
بلكه در بلندمدت موجب تطابق بهتر فرد با آن مشكل 

يا سازگاري  با مصيبت خواهد شد. 



اخبار 9 مسكن

»تعادل«بررسيميكند

عيارسنجي بازار مسكن با ارزش معامالت

شرطمعناداربودنشاخصها

گروه راه و شهرسازي| شهال روشني|
چند ماهي است كه وزارت راه و شهرسازي، طي جدولي، 
در كنار شاخص هاي ديگر، شاخص ارزش ريالي معامالت 

مسكن در تهران را نيز گزارش مي كند.
حال به گفته كارشناسان بازار مسكن، افزايش ارزش ريالي 
بازار يكي از راهكارهايي است كه سرمايه گذار با استفاده 
از آن مي تواند تش��خيص دهد كه چه زماني پول خود را 
وارد بازار كند و با استفاده از آن در ساخت وساز يا مسكن 
سرمايه گذاري كند. اما برخي ديگر از كارشناسان معتقدند 
قيد شاخص ارزش ريالي معامالت در گزارش هاي مسكني 
توسط وزارت راه و شهرس��ازي تنها براي جذب بيشتر 
س��رمايه گذاران براي ورود به اين بازار است. دراين بين 
كارشناساني نيز هستند كه معتقدند: اين شاخص مي تواند 
گامي در جهت شفاف سازي باشد و ارايه داده هاي متعدد 
در گزارش هاي مس��كني مي تواند دست مسووالن را در 

برنامه ريزي بهتر براي حل مشكالت مسكن باز كند.
به هرحال هدف هر چه كه باشد به گفته اين كارشناسان 
اين اقدام، فعاليتي درخور تقدير است و اين مورد نشان 
مي دهد وزارت راه و شهرس��ازي به دنبال حل مشكالت 

جدي مسكن و ساخت وساز است.

نگاهيبهآمارهايشاخصارزشريالي
بر اساس آمارهاي ارايه شده از سوي وزارت راه و شهرسازي 
تعداد مبايعه نامه ها در 11 ماهه نخست سال 97 حدود 
117 هزار و 363 بوده كه اين رقم در 11 ماهه سال جاري 
حدود 76 هزار و 659 فقره بوده است؛ اما به رقم كاهش 
36.4 درصدي تعداد معامالت، ارزش ريالي اين بازار در 
11 ماهه نخست سال 97 حدود 76 هزار و 635 ميليارد 
تومان بوده كه اين رقم در همين بازه زماني در سال جاري 
حدود 81 هزار و 270 ميليارد تومان ش��ده است، يعني 
ارزش ريالي معامالت مس��كن در 11 ماهه سال جاري 
نسبت به 11 ماهه سال گذشته به رغم كاهش معامالت 

مسكن حدود 6.4 درصد رشد داشته است.
اين موضوع به وضوح نش��ان مي دهد، رشد ارزش ريالي 
مسكن رابطه مستقيمي با افزايش قيمت هر مترمربع از 
واحد مسكوني دارد، چرا كه متوسط قيمت هر مترمربع 
از واحد مسكوني در 11 ماهه 97 حدود 7 ميليون و 900 
هزار تومان بوده كه اين ش��اخص در سال 98 حدود 13 

ميليون و 118 هزار شده است.

اثباتافزايشقيمتمسكن
در همين رابطه، سلطان محمدي كارشناس بازار مسكن با 
بيان اينكه ارزش ريالي معامالت مسكن رابطه مستقيمي 
باقيمت فروخته شده هر واحد مسكوني دارد، گفت: آمارها 
نشان مي دهد قيمت واحدهاي مسكوني نسبت به سال 
97 رشد قابل توجهي داشته است و اين رشد دو برابر بوده 
و علي رغم كاهش تقريبي دو برابري تعداد مبايعه ارزش 
ريالي اين معامالت با رشد قابل توجهي روبرو شده است.

وي گفت: قيد ارزش ريالي معامالت عمليات نامتعارفي 
نيست و درج ارزش ريالي معامالت در گزارش اثبات كننده 

افزايش قيمت مسكن است.
اين كارش��ناس بازار مس��كن ب��ا بي��ان اينكه قيد 
ارزش معامالت��ي در گزارش ها بيانگ��ر احواالت نه 
چن��دان مطلوب بازار مس��كن اس��ت، تأكيد كرد: 
زماني مي تواني��م به بازار اميدوار باش��يم كه تعداد 
مبايعه نامه ه��ا ب��ا مي��زان ارزش ريال��ي معامالت 
همخواني داش��ته باش��د؛ ام��ا در گزارش هاي 11 
ماهه به وضوح ديده مي ش��ود رابطه ناهمگوني بين 
تعداد مبايعه نامه ها، قيمت مس��كن و ارزش ريالي 
معام��الت وجود دارد. س��لطان محمدي همچنين 
گفت: آمارهاي موجود، آمارهاي توصيفي هس��تند 
و هر كارشناس��ي با هر نگاهي مي تواند تحليل هاي 
مخت��ص خ��ود را از آن اس��تخراج كند، ام��ا اينكه 
كارشناس��ي درج ارزش ريالي معامالت مس��كن از 
س��وي وزارت راه و شهرس��ازي را يك راهكار براي 
جذب بيشتر سرمايه گذاران بداند كاماًل اشتباه است. 
وي درنهايت گفت: به هرح��ال درج هر نوع داده اي 

در گزارش معامالت مس��كن كه بتواند راهگش��اي 
مشكالت مسكن باشد مي تواند در زمره فعاليت هاي 

پسنديده قرار بگيرد.

شناساييجامعههدف
در همين رابطه، فرشيد پور حاجت، دبير كانون سراسري 
انبوه سازان كش��ور بابيان اينكه بر اساس داده هاي علم 
اقتصاد ميزان رشد قيمت يك كاال درافزايش ارزش كل 
معامالتي موثر است، گفت: قيد ارزش معامالتي مسكن 
مي تواند در راستاي سياست ورزي باشد. به نظر مي رسد 
وزارت راه و شهرس��ازي به دنبال تمهيداتي براي اصالح 

اوضاع مسكن است.
پور حاجت گفت: در حال حاضر  برخي از فعاالن بازار رشد 
كنوني قيمت ها را صحيح نمي دانند ودرج ارزش ريالي 
معامالت مسكن اين موضوع را ثابت مي كند، چرا كه اين 
شاخص از داده هاي موجود و واقعي در يك برهه زماني با 

كمترين خطا جمع آوري شده است.
دبير كانون سراسري انبوه سازان كشور گفت: كارشناسان 
و فعاالن با ارزيابي اين شاخص ها مي توانند راستي آزمايي 
صحيحي در بخش ميزان افزايش قيمت ها داشته باشند 
و همچنين وزارت راه و شهرسازي مي تواند با استناد به اين 
آمارها جامعه هدف خود را شناسايي و بر اساس اين جامعه 

آماري الگو هاي خاص را برنامه ريزي كند.

تفاوتارزشرياليوارزشبازار
در همي��ن رابطه، عليرضا بهبهاني، كارش��ناس اقتصاد 
مسكن بابيان اينكه بين ارزش ريالي معامالت و ارزش بازار 
تفاوت جدي وجود دارد، گفت: ارزش بازار سهام برگرفته 
از ميزان عرضه و قيمت روز س��هم ها است، درحالي كه 
ارزش ريالي معامالت مسكن تنها برگرفته از ميزان رشد 

قيمت مسكن است.
وي در اين خصوص به تش��ريح اين مبحث پرداخت و 
گفت: در بازار سرمايه ارزش بازار، بزرگي شركت را نشان 
مي دهد؛ و اين ارزش از حاصل ضرب قيمت روز سهام 

در تعداد سهم هاي منتشرشده توسط شركت به دست 
مي آيد؛ بنابراين دو عامل قيمت روز سهام يك شركت 
و تعداد سهام منتشرشده توسط آن مي تواند بر ميزان 
ارزش بازار سهام آن ش��ركت اثرگذار باشد. هرچقدر 
شركت، سهام بيشتري منتشر كند و به عبارتي سرمايه 
بيشتري داشته باشد، جزو شركت هاي با ارزش بازار باال 

در نظر گرفته خواهد شد.
نكته ديگري ك��ه مي توان راجع به ارزش بازار س��هم 
بيان كرد، اين اس��ت كه هر چه تقاضا براي سهام يك 
شركت بيشتر باشد، قيمت آن سهم به عنوان يك عامل 
تعيين كننده ارزش بازار، افزاي��ش مي يابد. بنابراين، 
عرضه و تقاضا نيز به عن��وان يك عامل تعيين كننده 
در اين مفهوم تأثيرگذار هستند. درواقع، سهامداران 
با تقاض��اي خود مي توانند ارزش بازار س��هم را تغيير 
دهند. در حقيقت، هرچه ارزش بازار يك شركت بيشتر 
باشد، ش��ركت بزرگ تر است. بهبهاني گفت: بنابراين 
دو موضوع ميزان عرضه و قيمت س��هم در بازار سهام 
ساختار ارزش بازار سهم را نشان مي دهد، درحالي كه در 
بازار مسكن سال جاري ميزان عرضه تأثير ضعيف تري 
نسبت به قيمت دارد. چنانچه به وضوح مي بينيم به رغم 
كاه��ش مبايعه نامه ها ارزش معامالتي بازار مس��كن 

معكوس عمل كرده و همچنان باال است.
اين كارش��ناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه نكته بعدي 
درج ارزش ريالي مسكن در گزارش ها بيانگر برتري قيمت 
اسمي بر قيمت واقعي است، گفت: چنانچه مي دانيد در 
بازارها دو نوع قيمت وجود دارد اين قيمت ها يا اسمي است 
يا واقعي؛ و البته اين قيمت نيز تفاوت شاخص ارزش بازار 

سهام و بازار مسكن را نشان مي دهد.
وي گفت: به طور مثال در بازار سرمايه قيمت اسمي يك 
س��هم، قيمتي است كه پذيره نويس��ي سهام شركت بر 
اساس آن قيمت انجام مي شود؛ اما قيمت واقعي يا قيمت 
معامالتي در اين بازار قيمتي است كه سهام بر اساس آن 
در بورس معامله مي شود. آنچه قيمت سهم در بورس را 
تعيين مي كند، ميزان عرضه و تقاضا براي يك سهم است؛ 

مثاًل ممكن اس��ت به علت عملكرد خوب يك شركت، 
سرمايه گذاران زيادي متقاضي خريد سهام آن شركت 
در بورس باشند؛ بنابراين، قيمت آن در بورس بر اساس 
ميزان تقاضا، افزايش خواهد يافت و حتي ممكن اس��ت 
اين افزايش تا چند برابر قيمت اسمي هم ادامه پيدا كند. 
در نقطه مقابل، ممكن است عملكرد ضعيف يك شركت 
باعث بي  رغبتي سرمايه گذاران به خريد يا نگهداري سهم 
موردنظر و در نتيجه، افزايش عرضه آن در بورس ش��ود. 
در اين صورت، با افزايش عرضه، قيمت سهم كاهش پيدا 
مي كند. اگر اين روند ادامه يابد، ممكن است قيمت سهم 
حتي به زير قيمت اس��مي يعني 100 تومان هم برسد؛ 
بنابراين، قيمت بازار يك سهم، قيمتي است كه در بورس، 

براي سهم تعيين مي شود.
وي افزود: بنابراين از اين موضوع مي توان دريافت ارزش 
ريالي معامالت در بازار مسكن فاقد قيمت واقعي است و 

اين شاخص برگرفته از قيمت اسمي است.
اين كارشناس اقتصاد مسكن افزود: در حال حاضر اگر به 
دنبال قيمت واقعي مسكن در بازار هستيم بايد دو نكته 
اساسي را در نظر بگيريم اواًل اينكه قيمت واقعي يك كاال 
برگرفته از نرخ تورم و ميزان تقاضا است درحالي كه قيمت 
مسكن در حال حاضر تبعيتي از دو گزينه ذكرشده ندارد.

وي در ادامه افزود: اگرچه بر اساس گفته اقتصاددانان در 
اقتصاد موضوع قيمت هاي نس��بي مطرح است و وقتي 
سرمايه در بازار بورس، س��كه، طال و ارز باال مي رود نرخ 
تورم هم افزايش پي��دا مي كند اما در حال حاضر قيمت 
اسمي در بازار مسكن مهم ترين شاخص افزايش ارزش 

معامالت است.

قيمتمسكنواقعياست
در همين راستا، مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه 
مش��اوران امالك تهران با بيان اينكه ارزش معامالتي 
درج ش��ده در گزارش ه��اي وزارت راه و شهرس��ازي 
برگرفته از قيمت واقعي مس��كن است، گفت: در دين 
اسالم مالكيت محترم اس��ت و ما نمي توانيم صاحب 

يك مال را مجبور به نرخ گذاري كنيم. بنابراين اينكه 
گفته مي شود قيمت مسكن اسمي است، گفته كاماًل 
ناصحيحي است. وي گفت: درج آمارهاي اين چنيني 
مي تواند بيانگر اين موضوع باشد كه متأسفانه دولت در 
توليد و عرضه مسكن ناموفق بوده كه ارزش معامالتي 

تا اين حد رشد كرده است.
خسروي بابيان اينكه متأسفانه اقتصاددانان ما سياسي 
شدند، تأكيد كرد: متأسفانه با اقتصاد سياسي شفافيت 
حاصل نمي ش��ود و من به عنوان يك��ي از فعاالني كه 
چندين س��ال است در بخش مسكن فعاليت مي كنم 
معتقدم بخش اعظمي از مشكالت مسكني ما به علت 

سياسي بودن اقتصاد در اين حوزه است.
به گفته رييس اتحاديه مشاوران امالك تهران در حال 
حاضر ارزش معامالتي مسكن از بطن جامعه اتخاذشده 
است و اگر برخي با تعجب به اين ارقام نگاه مي كنند منكر 

واقعيت جامعه هستند.
وي در ادامه افزود: ارزش معامالتي مسكن در سال آتي 
بيشتر از اين نخواهد بود چراكه اگر قيمت مسكن در 
سال 99 نيز دستخوش تحول شود و رشد كند بدون 
شك كمتر از نرخ تورم عمومي اعالم شده از سوي بانك 

مركزي خواهد بود.

جذبسرمايهدربخشمسكن
در ادامه همين مبحث محمدعلي مهري، كارشناس 
شهرس��ازي گفت: اگر دولت با ارايه اين ارقام به دنبال 
جذب سرمايه اس��ت كاماًل در اش��تباه است چرا كه 
س��رمايه گذاران به وض��وح دريافتن��د ك��ه محصول 

ساخته شده آنها در بازار خريدار ندارد.
وي گفت: بر اس��اس اعالم وزارت راه و شهرسازي تعداد 
پروانه هاي صادرشده در تهران در 10 ماهه سال 97 حدود 
63 هزار و 507 فقره بوده كه اين رقم در 10 ماهه س��ال 
98 حدود 54 هزار و 910 فقره بوده است بنابراين كاهش 
13.5 درصدي آمار به خوبي نشان مي دهد سرمايه داران 
هوشمند تر از اين هستند كه خود را وارد معركه پرهزينه 
و بي مش��تري مس��كن كنند. اين در حالي است كه اين 
س��رمايه گذاران با بلوك��ه كردن س��رمايه هاي خود در 
بازارهاي موازي مي توانند راحت تر و سريع تر به سودهاي 
بيشتري برسند. مهري در ادامه افزود: ساخت وساز طي 
چهار دهه گذشته همواره در ايران به عنوان شغلي پردرآمد 
محسوب مي شد و بعضًا س��ازندگان تا 200 درصد سود 
مي كردند تا اينكه از سال 1392 به بعد هم زمان با جهش تا 
500 درصدي قيمت مسكن نسبت به سال 1386 قدرت 
خريد به شدت كاهش يافت كه باعث شد توليد و عرضه 

مسكن وارد فاز ركودي شود.
وي گفت: هرچند از سال 1393 ضرايب دفترچه ارزش 
معامالتي امالك افزايش نداشته و اين موضوع، انتقاد 
اعضاي شوراي شهر را در پي داشته كه معتقدند بيش از 
25 سال است كه شهرداري تهران، شهر را در همدستي 
و توافق نانوشته اي با بسازبفروش ها اداره كرده است، 
اما آمارها نشان مي دهد بخش اعظمي از انبوه سازان در 

حال ترك بازار ساخت وسازهستند.
اين كارشناس همچنين افزود: به هرحال ارقام ارايه شده 
توس��ط وزارت راه و شهرس��ازي دليلي ج��ز افزايش 
قيمت هاي مس��كن باالتر از ن��رخ تورم ن��دارد و اين 
موضوع نمي تواند دليلي بر رونق سرمايه گذاري مسكن 

محسوب شود.
مهري در ادامه افزود: تا سال گذشته تأمين مسكن ملكي 
با تس��هيالت و تمهيدات تا حدودي ب��راي متقاضيان 
امكان پذير بود هرچند كه مش��قت هايي براي اخذ اين 
وام ها وجود داشت، اما شهروندان با پروسه مقروض شدن 
به بانك و مقداري جزئي قرض از مبادي ديگر مي توانستند 
واحدهاي ميان متراژ يا كوچك را تأمين كنند؛ اما امسال 
با افزايش چند صددرصدي قيمت مسكن و تغييرات نه 
چندان در مبلغ وام هاي مس��كن به بحراني جدي براي 
منتظران در صف وام مسكن تبديل شد كه موجب شده 
اين دسته از افراد همچنان مستأجر بمانند و يكي از عوامل 

كاهش در خريدوفروش بازار مسكن شد.

آمارهاي اقتصادي ارايه شده 
در ه��ر ي��ك از بازارها حاوي 
اطالع��ات و اع��داد و ارق��ام 
مختلفي است كه تحليل هر 
يك از آنها نيازمند داش��تن 
اطالعات در مورد شرايط كلي 
اقتصادي و داشتن اطالعات 
كافي در مورد آن بازار اس��ت. 
ش��اخص هاي مختلفي براي 
تحليل هر يك از بازارها از طرف كارشناسان و نهادهاي 
متولي اعالم مي ش��ود كه هر يك از اين ش��اخص ها 
به تنهايي و در كنار ديگر ش��اخص هاي اعالم ش��ده و 
همچنين در مقايسه با شاخص هاي كلي اقتصاد، معنادار 

و قابل تجزيه و تحليل مي شوند.
در بازار هاي��ي كه عالوه بر مولفه ه��اي توليدي، حجم و 
ميزان معامالت انجام شده تنها از نظر تعداد و ارزش مورد 
توجه كارشناسان و تحليلگران آن بازار است، از شاخصي 
به نام شاخص ارزش ريالي معامالت استفاده مي شود. اين 
شاخص كه نشان دهنده مبالغ ريالي جابه جا شده در دوره 
زماني معيني است و با در نظر گرفتن حجم معامالت ارايه 
مي شود، بيانگر ميزان رشد يا تنزل نقدينگي در گردش 
در اين بازار و همچنين ميزان تورم موجود در بازار مورد 
نظ��ر با توجه به تعداد معامالت انجام ش��ده و همچنين 
بهاي واحد كاالي معامله شده در اين بازار است. تحوالت 
آماري بازار مسكن كه يكي از مهم ترين بازارهاي اقتصادي 
و توليدي جامعه به شمار مي رود، با داشتن سهم حدود 

30 درصد از حجم اقتصاد كش��ور، هم��واره مورد توجه 
بسياري از كارشناسان، تحليل گران و سرمايه گذاران قرار 
مي گيرد. معموال شاخص هاي مختلفي بر مبناي واحدها 
و مولفه هاي متفاوت براي ارايه آمار از بازار مسكن از طرف 
دستگاه هاي مختلف متولي در اين بازار ارايه مي شود. به 
دليل تنوع و تعدد دستگاه ها و بنگاه هاي اقتصادي دخيل 
در امر مسكن و همچنين بخش خصوصي كه بيشترين 
سهم از اين بازار را در اختيار دارد، معمواًل آمارهاي ارايه 
شده از اين بازار داراي تفاوت ها و اعداد و ارقام متفاوت و 
بعضاً متناقضي هستند. يكي از شاخص هايي كه وزارت راه 
و شهرسازي در كنار شاخص هاي ديگر آمارهاي متعلق به 
بازار مسكن اعالم مي كند، شاخص ارزش ريالي معامالت 

مسكن در شهر هاي مختلف از جمله تهران است.
براي تجزيه و تحليل و همچنين توضيح ميزان معناداري 
و اهميت ارايه و بررسي اين شاخص و همچنين ميزان و 
نحوه ارتباط اين شاخص با شاخص هاي كلي اقتصادي 
بايد ابتدا به اين نكته توجه كرد كه اين شاخص ها معمواًل 
به صورت مستقل داراي معنا و مفهوم خاصي نبوده و در 
صورت تركيب و تحليل با ساير مشخصه ها و اعداد و ارقام 
ارايه شده در اين آمارها معني دار مي شوند. اين شاخص 
وقتي در كنار شاخص هايي مانند تعداد معامالت انجام 
ش��ده يا متراژ بنا هاي مورد معامله در دوره زماني آمار 
ارايه شده قرار مي گيرد، مي تواند نشان دهنده ميزان 
رشد قيمت مسكن و همچنين ميزان افزايش يا كاهش 
حجم نقدينگي در گردش در بازار مسكن در دوره زماني 

ارايه شده در اين آمار ها باشد.

البته در آمار ارايه ش��ده توسط وزارت راه و شهرسازي به 
تعداد معامالت انجام ش��ده كفايت شده است و اشاره به 
متراژ بناهاي معامله شده نش��ده است كه همين مورد 
مي تواند باعث كاه��ش دقت تحليل اين آمارها ش��ود. 
بررسي اين شاخص در مقايسه با شاخص هاي كلي اقتصاد 
جامعه مانند تورم و همچنين ارتباط آن با حجم نقدينگي 
اعالم شده توسط بخش هاي دولتي نشان دهنده ميزان و 
سهم نقدينگي در بازار مسكن براي تعيين سياست هاي 
كل��ي اقتصادي و همچنين پيش بيني آين��ده اين بازار 
ب��راي س��رمايه گذاران و فعاالن اقتص��ادي و همچنين 
سياست گذاران كالن بخش مسكن و اقتصاد كه در زمينه 
جهت دهي و همچنين جذب نقدينگي موجود در بدنه 
اقتصادي جامعه است، مورد استفاده قرار گيرد. افزايش 
ارقام ش��اخص در صورتي كه تغيير محسوسي در تعداد 
معامالت صورت گيرد نشان دهنده رشد ميزان تورم در 
بازار مسكن و همچنين افزايش ميزان نقدينگي موجود 
در بازار مسكن است. البته همانطور كه پيشتر بدان اشاره 
شد موقعي مي توان دقيق تر به اين موضوع پرداخت كه 
عالوه بر تعداد معامالت بتوان به اطالعات مربوط به متراژ 

بناي معامله شده نيز دسترسي داشت.
مقايس��ه درصد تغييرات اين شاخص با درصد تغييرات 
در تورم عمومي جامعه مي تواند به عنوان راهنمايي براي 
سرمايه گذاران كه عموما در جهت حفظ ارزش دارايي هاي 
خود هستند مورد استفاده قرار گيرد. بازار مسكن معمواًل 
به دليل اينكه به عنوان بازاري بلندمدت نگريسته مي شود، 
تغييرات و واكنش هاي كندتري نسبت به نوسانات موجود 

در ساير بازارها نشان مي دهد، به همين دليل براي بررسي 
و تصميم گيري در مورد سرمايه گذاري در اين بازار بايد 
شاخص هاي ريالي ارزش معامالت در بازار مسكن را در 
دوره هاي زماني طوالني مدت تري نسبت به ساير بازارها 
با ميزان تورم مقايسه كرد. بايد توجه داشت كه شاخص 
ريالي ارزش معامالت در هر بازار به رغم شباهت ظاهري 
كه دارند، براي كارشناس��ان از نظر معني و مفهوم براي 

تجزيه و تحليل شرايط بازار متفاوت هستند.
به عن��وان مثال، ارزش ريالي معامالت در بازار مس��كن 
به دليل زمان بردن س��رمايه گذاري در اين بازار با ارزش 
ريالي معام��الت در بازار بورس كه معم��واًل نياز به دوره 
سرمايه گذاري طوالني مدت ندارد متفاوت است؛ بنابراين 
براي تحليل هر بازار بايد عالوه بر اعداد و ارقام ارايه شده 
در اين بازار به ارزش زماني و همچنين ميزان ماندگاري 

و شرايط عمومي موجود در آن بازار توجه كرد. به همين 
دليل معمواًل براي تصميم گيري در مورد سرمايه گذاري 
در بازارهاي مختلف، كارشناسان از تكنيك هاي مختلف 
تصميم گيري  چند معياره استفاده مي كنند كه عالوه بر 
تعيين ميزان و تعداد گزينه هاي سرمايه گذاري، وزن و 
ارزش هر يك از اين گزينه ها را با توجه به ش��اخص هاي 
مختلف از جمله شاخص ارزش ريالي معامالت انجام شده 
در آن بازار مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي دهد.  به 
هر حال بايد توجه داشت كه به رغم آمارهاي ارايه شده 
براي س��رمايه گذاري در كشور ما، معمواًل گزينه هاي 
متعدد و س��ودآور زي��ادي در مقابل س��رمايه گذاران 
وجود ندارد و بازار مس��كن از ديرب��از به عنوان يكي از 
مطمئن ترين و سودآورترين بازارها براي سرمايه گذاران 

مطرح بوده است.
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آغازثبتناممرحلهدومطرح
مليمسكنازشنبهآينده

محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازي از 
آغاز ثبت نام مرحله دوم ثبت نام طرح ملي مسكن 
از ش��نبه آينده خبر داد و گفت: متقاضيان مرحله 
اول فرصت تكميل م��دارك را خواهند داش��ت. 
محم��ودزاده در گفت وگو با تس��نيم، اظهار كرد: 
مرحله دوم ثبت نام طرح ملي مسكن از شنبه هفته 
آينده 17 اسفند آغاز مي شود و به متقاضياني كه 
نتوانسته اند مدارك خود را در مرحله اول تكميل 
كنن��د، فرصت اين كار داده خواهد ش��د. او يادآور 
ش��د: در مرحله اول ثبت نام طرح ملي مسكن 58 
درصد از متقاضيان واجد ش��رايط بودند. ش��نبه 
گذش��ته مديركل دفتر اقتصاد مسكن نيز با اعالم 
اينكه ثبت اعتراض متقاضيان طرح ملي مس��كن 
س��قف زماني ندارد، گفت: ب��راي تكميل مدارك 
توس��ط متقاضيان مهلت دوب��اره در نظر گرفته 
مي شود. پروانه اصالني با اش��اره به اختالل پيش 
آمده براي ثب��ت اعتراض متقاضي��ان طرح ملي 
مسكن، اظهار كرد: به دليل مراجعه زياد و شلوغي 
 س��ايت ثبت اعتراض طرح ملي مسكن به نشاني
 abad.bonyadmaskan.ir/#/protest
دچار اختالل ش��ده بود. او ادامه داد: ثبت اعتراض 
در سامانه مذكور س��قف زماني ندارد و متقاضيان 
فع��ال مي توانند اعتراض��ات خود را ثب��ت كنند. 
اصالني همچنين در پاسخ به اين پرسش كه برخي 
متقاضيان طرح ملي مس��كن موفق به بارگذاري 
مدارك خود نشده اند، افزود: بزودي طي اطالعيه اي 
به اين افراد براي بارگذاري مدارك و تكميل مراحل 

ثبت نام مهلت داده خواهد شد.

جديدترينوضعيت
مسكنمهرازنگاهآمار

فروش اقس��اطي 2 ميليون و 24 هزار و 268 واحد 
مسكن مهر، اين پروژه فرسايشي را به قيچي شدن 
روبان پاياني نزديك كرده است. به گزارش ايسنا، از 
سال 1386 تاكنون دو ميليون و 368 هزار و 868 
واحد مسكن مهر تعريف شده كه تا ابتداي بهمن ماه 
1398 تع��داد دو ميليون و 24 هزار و 268 واحد به 
مرحله فروش اقساطي رسيده و در واقع كارت قسط 
براي آنها صادر شده است. بدين ترتيب حدود 344 
هزار واحد باقي مانده كه يا داراي پيشرفت فيزيكي 
مناسبي هستند و تا يك سال آينده واگذار مي شوند 
يا به دليل مش��كالت حقوقي از پيشرفت كمتر از 
30 درص��د برخوردارند و بانك مس��كن نمي تواند 
آنها را به مرحله فروش اقس��اطي برساند. در فاصله 
يك سال منتهي به ابتداي بهمن ماه، تعداد واحدهاي 
مسكن مهر فروش اقس��اطي شده معادل 61 هزار 
و 748 واحد بوده كه بررس��ي ها نشان مي دهد اين 
پروسه نسبت به سال هاي قبل كندتر شده و علت 
اصل��ي آن به دعواهاي حقوقي يا داش��تن معارض 
زمين هاي مس��كن مهر مربوط مي ش��ود. تاكنون 
جشن اختتاميه مسكن مهر در استان هاي زنجان، 
يزد، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان انجام 
شده و استان هاي اصفهان، كهگيلويه و بويراحمد، 
قم، مركزي، بوشهر و ايالم نيز در آستانه اتمام است. 
عمده واحدهاي باقي مانده نيز در استان تهران قرار 
دارند. محمد اسالمي وزير راه و شهرسازي روز 16 
بهمن ماه در آيين افتتاح 10 هزار و 27 واحد مسكن 
مهر پرديس در اس��تان تهران اظهار كرد: ما تعهد 
كرديم كه در اين دو س��ال يعن��ي 1398 و 1399 
تعداد 500 هزار واحد مس��كن مهر به اس��تثناي 
واحدهايي كه خارج از كنترل ماست و داراي پرونده 
قضايي هستند را تكميل و تحويل متقاضيان دهيم. 
مطابق با روند پيشرفت طرح مسكن مهر، پرداخت 
تس��هيالت جديد به واحدهاي اي��ن طرح عماًل به 
اتمام رسيده و آنچه طي ماه هاي اخير از طريق بانك 
مس��كن به مالكان واحدهاي مسكن مهر پرداخت 
مي ش��ود مربوط به تس��هيالت متمم اس��ت. رقم 
تسهيالت متمم پيش بيني ش��ده براي واحدهاي 

طرح مسكن مهر بين 5 تا 10 ميليون تومان است.

رشدقيمتآپارتمان
درزمستانغافلگيركنندهبود

اكثر مش��اوران ام��الك عنوان مي كردند رش��د 
قيمت مسكن در زمستان سال جاري تا حدودي 
غافلگيركننده بود. لطفي يكي از اعضاي هيات مديره 
اتحاديه امالك در گفت وگو با فارس گفت: تمام دود 
اين رشد قيمت مسكن كه مشخص نيست بر چه 
مبنايي صورت گرفته به چشم امالكي ها مي رود 
چرا كه همگان تصور مي كنند كه افزايش قيمت 
مسكن كار امالكي ها است در صورتي كه با افزايش 
قيمت مسكن ركود معامالت در بازار حاكم مي شود. 
برخي از امالكي ها نيز معتقد هستند كه جو رواني 
ايجاد ش��ده در بازار مسكن در دو ماه اول زمستان 
تا حدودي شك برانگيز است. مگر نه اينكه قدرت 
خريد متقاضيان مس��كن پايين اس��ت پس چرا 
قيمت ها رشد كرده است؟ صفري يكي از مشاوران 
امالك در منطقه جنوب تهران به خبرنگار فارس 
گفت: از روزي كه شهرداري سختگيري زيادي براي 
ساخت و ساز كرده قيمت واحدهاي مسكوني نوساز 
گران تر شده است. او مي گويد: اگر روند ساخت و 
ساز بدين شكل كاهشي باشد بدون شك قيمت 
مس��كن در روزها و ماه هاي آتي ب��از هم افزايش 
مي يابد. اين مش��اور امالك ادام��ه داد: اين روزها 
سازندگان مسكن به جاي اينكه با تجميع زمين 
بتوانند يك س��اختمان هفت طبقه احداث كنند 
شهرداري به آنها مجوز شش طبقه هم به سختي 
مي دهد؛ وقتي سازنده س��ودي در ساخت و ساز 
نداشته باشد بدون ترديد از ورود به عرصه ساخت 
خودداري مي كند. برخي از فعاالن بازار مسكن نيز 
به خبرنگار فارس مي گويند كه سوداگران مسكن 
ظاهرا اين روزها با همدستي برخي از بساز بفروش ها 
قصد دارند با اين حربه كه قيمت تمام شده مسكن 

افزايش يافته قيمت مسكن را گران كنند.

ايمان رفيعي
كارشناس ساخت وساز

يادداشت

   محمدعلي مهري، كارشناس بازار مسكن:  تا سال گذشته تأمين مسكن ملكي با تسهيالت و تمهيدات تا حدودي براي متقاضيان امكان پذير 
بود هرچند كه مشقت هايي براي اخذ اين وام ها وجود داشت، اما شهروندان با پروسه مقروض شدن به بانك و مقداري جزئي قرض از مبادي ديگر 
مي توانس�تند واحدهاي ميان متراژ يا كوچك را تأمين كنند؛ اما امس�ال با افزايش چند صددرصدي قيمت مسكن و تغييرات نه چندان در مبلغ 
وام هاي مسكن به بحراني جدي براي منتظران در صف وام مسكن تبديل شد كه موجب شده اين دسته از افراد همچنان مستأجر بمانند و يكي از 

عوامل كاهش در خريدوفروش بازار مسكن شد

برش



دانش و فن10گزارش

خانه نشيني اجباري براي جلوگيري از شيوع كرونا، مصرف اينترنت را 40 درصد افزايش داد

كيفيت اينترنت،  دستخوش مصرف باالي كاربران
گروه دانش و فن| 

در روزهاي��ي كه نگراني از ش��يوع وي��روس كروناي 
جديد، بس��ياري از مردم را خانه نشين كرده، مصرف 
اينترنت ب��ا افزايش��ي 40 درصدي روب��رو بوده كه 
اپراتورها و ارايه دهن��دگان خدمات اينترنتي، بدون 
اينكه چنين وضعيتي را پيش بيني كرده باش��ند، با 
كمبود ظرفيت پهناي باند مواجه ش��دند، اتفاقي كه 
منجرب��ه افت كيفيت اينترنت ش��ده و چندان براي 
كساني كه اين روزها را به اجبار در خانه مي گذرانند و 
ناچارند فعاليت هاي آموزشي و اداري خود را در خانه 
انجام دهند يا براي گذراندن اوقات فراغت خود دست 
به دامن فضاي مجازي ش��ده اند، چندان خوش��ايند 
نيس��ت. با وجود اين، رگوالتوري و زيرساخت وعده 
بهبود كيفيت دسترسي به اينترنت و حل مشكالت 
را داده كه به واسطه آن اپراتورها ظرفيت پهناي باند 

خود را افزايش دادند.
با ورود ويروس كرونا به كش��ور، مدارس و دانشگاه ها 
به حالت تعطيل درآمد، براي برخي كارمندان پروسه 
دوركاري تعريف ش��د و همين مس��اله اس��تفاده از 
اينترنت را چندين برابر ك��رد. افت كيفيت اينترنت 
در روزه��اي گذش��ته تا جاي��ي صداي كارب��ران را 
درآورد كه حس��ين فالح جوشقاني -رييس سازمان 
تنظيم مق��ررات و ارتباطات راديويي- روز ش��نبه از 
ضرب االجلي به اپراتورهاي ثابت و همراه براي بهبود 
كيفي��ت اينترنت خبر داد و اظهار كرد: »به واس��طه 
شيوع بيماري كرونا، مردم در خانه مانده اند و به همين 
دليل استفاده از اينترنت 40 درصد افزايش پيدا كرده 
است. همين مساله باعث شده تا پهناي باند اپراتورها 
اشباع ش��ود و كيفيت ارايه خدمات آنها كاهش پيدا 
كند. پس از اعالم ش��كايت هايي كه در اين خصوص 
از س��وي كاربران انجام ش��ده اس��ت، به اپراتورهاي 
همراه، ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت و اپراتورهاي 
ثابت دس��تور داديم اين موضوع را بررسي و مشكل 
كمبود ظرفيت را رفع كنند.« اما با گذشت دو روز از 
ضرب االجلي كه به اپراتورها داده شد، جوشقاني گفت: 
»با تعطيلي مدارس و دانشگاه ها و برخي شركت ها، 
بسياري از مردم بيشتر امور خود را به صورت اينترنتي 
انجام مي دهند و اين موضوع باعث ش��ده كه ش��اهد 
افزايش بار ترافيكي روي شبكه ملي اطالعات باشيم 
و حتي پيش بيني مي كنيم با تعطيلي هاي بيش��تر 
طي هفته هاي جاري، ميزان مصرف اينترنت از سوي 
كاربران افزايش يابد. به همي��ن دليل به اپراتورهاي 
ثابت و موبايل تذكر داديم تا ظرفيت پهناي باند شبكه 
اينترنت خود را باال ببرند و وضعيت ش��بكه اپراتورها 

دايما از سوي رگوالتوري رصد مي شود. در گراف هاي 
مصرف اينترنت ش��بكه اپراتوره��اي ثابت و موبايل، 
اشباع ظرفيت قابل مشاهده است و اين درحالي است 
كه معموال اپراتورها بايد ح��دود ۲0 درصد ظرفيت 
خالي روي شبكه داشته باشند. بر اين اساس اپراتورها 
ظرفيت پهناي باند خ��ود را پس از مهلتي كه به آنها 

داده شد، افزايش دادند.« 

   تامين پهناي باند برعهده زيرساخت است
ف��الح در خص��وص هم��كاري ش��ركت ارتباطات 
زيرس��اخت در اين ب��اره گفت: »تامي��ن پهناي باند 
اينترنت كامال بر عهده شركت ارتباطات زيرساخت 
بود. هر شركتي كه به افزايش ظرفيت نياز داشت به 
شركت ارتباطات زيرس��اخت اعالم كرد. همچنين 
برخي ش��ركت هاي FCP )شركت هاي داراي پروانه 
ارتباطات ثابت(، مشكل كمبود پهناي باند را با افزايش 
ظرفيت ۲0 گيگ برطرف كردند. اكنون كه شبكه را 
به صورت دايم رصد مي كنيم مشكلي نداريم، اما اگر 
نياز به افزايش ظرفيت باش��د قبل از اينكه به كاهش 
كيفيت منج��ر ش��ود، اپراتورها با توجه به ش��رايط 
پيش آمده آمادگي بيشتري براي افزايش پهناي باند 
خواهد داشت.« وي با بيان اينكه با همكاري اپراتورها 
و ش��ركت مخابرات و زير س��اخت، كمبود ظرفيت 
پهناي باند برطرف شد، افزود: »اپراتورها و شركت ها 
ظرفيت پهناي باندي كه در گذشته از شركت مخابرات 
دريافت مي كردند را بر اساس نياز اعالم مي كردند اما 
اكنون روش كار را عوض كرده اند. هر ميزان ظرفيتي 
كه نياز داشته باش��ند را از مخابرات مي گيرند اما بر 
اساس ميزان مصرف، ش��ارژ مي شوند. اين كار باعث 
شده مديريت پوياتري براي ظرفيت پهناي باند شكل 

بگيرد و مشكل انتقال نداشته باشند.«
سجاد بنابي -نايب رييس شركت ارتباطات زيرساخت- 
نيز درباره علت آم��اده نبودن اپراتوره��اي اينترنتي 
براي افزايش مصرف اينترنت توسط كاربران توضيح 
داد: »در يك هفته گذش��ته مصرف ديتاي كشور 40 
درصد افزايش داشته كه شامل ديتاي داخلي و ديتاي 
بين الملل مي شود كه اين مصرف در روزهاي اخير هم 
به اوج رسيده است. شركت ارتباطات زيرساخت در اليه 
دروازه بين الملل كشور محدوديت ظرفيت ندارد ولي 
 )acess( اپراتورهاي مختلف در اليه دسترسي شبكه
يك سري محدوديت هايي داشته اند و از شنبه صبح با 
همكاري اپراتورها، مخاب��رات و ارايه دهندگان ديتاي 
ثابت )FCP ها( افزايش ظرفيت هاي دسترس��ي را در 
شبكه زيرس��اخت كش��ور ايجاد كرده ايم. همچنين 

قيمت تعرفه دسترسي به سايت هاي داخلي در بستر 
ش��بكه ملي اطالعات در حالت عادي، نصف سايت ها 
و اپليكيش��ن هاي خارجي اس��ت و اكث��ر اپراتورها با 
هماهنگي توليدكننده هاي محتوا س��عي دارند اين 
هزينه را كاهش دهند. همچنين با كمك سازمان تنظيم 
مقررات از اپراتورها خواستيم به اين خاطر كه مصرفشان 
افزايش يافته و كيفيتشان افت كرده، ظرفيت هايشان 
را نيز افزايش دهند.« همچنين در هفته هاي گذشته 
يكي از مواردي كه منجر ب��ه افت كيفيت در خدمات 
اينترنتي شده بود، حمالت سايبري به زيرساخت هاي 
كشور بود. نايب رييس شركت ارتباطات زيرساخت در 
پاسخ به اينكه آيا در روزهاي گذشته حمله سايبري به 
زيرساخت هاي كشور صورت گرفته است، اعالم كرد 

كه حمله خاصي نبوده است.

   دانشگاه ها مشكل پهناي باند ندارند
يكي ديگر از م��واردي كه وزير ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات وعده داد به دليل تعطيلي مراكز آموزش��ي 
صورت گيرد، فراهم كردن امكانات آموزش از راه دور 

بود. البته به دنبال جايگزين ش��دن آموزش مجازي 
و غيرحض��وري با برگ��زاري كالس ه��اي حضوري 
در دانش��گاه ها ب��راي جلوگي��ري از ش��يوع ويروس 
كرونا، برخي دانش��گاه ها اعالم كرده اند كه برگزاري 
كالس هاي الكترونيكي با برخي مش��كالت از جمله 
تامي��ن پهن��اي باند روبرو اس��ت. اما س��جاد بنابي- 
نايب رييس هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت- 
در خص��وص ادعاي برخي دانش��گاه ها مبني بر نبود 
پهناي باند مناس��ب در برگ��زاري كالس هاي درس 
غيرحضوري و مجازي، بيان كرد: »تاكنون از س��مت 
دانشگاه ها براي دريافت پهناي باند به شركت ارتباطات 
زيرساخت مراجعه اي صورت نگرفته است و از اين بابت، 
درخواستي نداشته ايم. شركت ارتباطات زيرساخت با 
ظرفيت هايي كه در بستر شبكه ملي اطالعات ايجاد 
كرده، آماده خدمات رساني به دانشگاه ها براي اتصال 
آنها به ش��بكه ملي اطالعات اس��ت و مشكلي از بابت 
ظرفيت پهناي باند نداريم و به هرگونه درخواس��تي 
پاسخ مي دهيم.« وي با بيان اينكه حتي اين آمادگي 
وجود دارد كه اگر الزم باشد به دانشگاه ها پهناي باند 

رايگان تعلق گيرد، خاطرنشان كرد: »هم اكنون اغلب 
دانش��گاه ها به صورت مستقيم از ش��ركت ارتباطات 
زيرس��اخت، پهناي باند اينترنت دريافت نمي كنند 
و از طري��ق اپراتورهاي اينترنت يا ش��ركت مخابرات 
ايران، نس��بت به تامين پهناي باند اقدام مي كنند. اما 
بررسي ها نشان مي دهد كه حتي دانشگاه هايي كه از 
شركت زيرساخت به صورت مستقيم به شبكه متصل 
مي شوند نيز از تمام ظرفيت پهناي باندشان استفاده 
نكرده اند. براي مثال دانشگاه تهران از شركت ارتباطات 
زيرساخت ظرفيتي معادل يك پورت يك گيگابيتي 
پهناي باند در اختيار دارد كه ۷0 درصد آن بالاستفاده 
اس��ت و تنها ۳00 مگابيت مصرف شده دارد. از سوي 
ديگر، ۸0 درصد ظرفيت پهناي باند دانشگاه شريف نيز 
كه با يك پورت يك گيگابيتي به صورت مستقيم به 
شبكه زيرساخت متصل است، خالي است و استفاده 
نمي شود. اما در صورتي كه دانشگاه ها تقاضايي براي 
دريافت پهناي باند داشته باشند مي توانند به شركت 
ارتباطات زيرس��اخت مراجعه كنند و مشكلي از اين 

بابت وجود ندارد.
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با توجه به شيوع ويروس كرونا كه در اين روزها بسيار 
مردم را وحش��ت زده كرده است هكرهاي كاله سياه 
نيز از اين موقعيت سوءاستفاده هاي خود را انجام داده 
و با استفاده از حمالت گسترده مهندسي اجتماعي 
اقدام به س��رقت اطالعات مي كنن��د. مركز مديريت 
امداد و هماهنگي عمليات رخدادهاي رايانه اي )ماهر( 
درباره سوءاس��تفاده هكرها از اين شرايط هشدا داده 
اس��ت كه ترس از اين ويروس باعث شده كه مردم به 
مطالعه مستندات مختلف بپردازند تا اطالعات خود 
را در م��ورد اين ويروس و روش هاي پيش��گيري آن 
افزايش دهند. حال هكرها از اين موقعيت با ارس��ال 
ايميل ها و مستندات آلوده انبوه مختلف با موضوعات 
تحريك آمي��ز و اس��تفاده از ش��بكه هاي اجتماعي 
مي توانند سوءاستفاده هاي الزم را به منظور دستيابي 
به اهداف خود داش��ته باش��ند. از جمله اين روش ها 

 Microsoft Office مي توان به ايجاد مستندات
آلوده به بدافزار، ايجاد مستندات PDF آلوده به بدافزار، 
ايجاد لينك هاي آلوده به بدافزار، ايجاد اپليكيشن هاي 
آلوده، ايميل هاي آلوده يا جعلي و آسيب پذيري هاي 
سيستم عامل و نرم افزارها اشاره كرد. در صورتي كه 
در فايل Word از كدهاي VBA استفاده شده باشد 
پيغامي براي كاربران نمايش داده مي شود كه از كاربر 
درخواست فعال كردن محتواي كدهاي ماكرو را دارد. 
اين كدها ممكن اس��ت كه توسط هكر نوشته شده و 
حاوي يك كد مخرب باش��د. پس در صورت اجراي 
فايل هاي مجموع��ه Microsoft Office به هيچ 
عنوان ماكروها را فعال نكنيد. مس��تندات PDF هم 
قابليت پشتيباني از جاوا اسكريپت را دارند و همين 
موضوع باعث مي ش��ود كه هكر اين توانايي را داشته 
باشد كه كدهاي جاوا اسكريپت خود را در آن كپي و 

سپس ارسال كند. براي جلوگيري از اين موضوع الزم 
 Enable Acrobat JavaSscript اس��ت گزينه
را برداريد. در حال حاضر برنامه نويس يك وب سايت 
مي تواند از طريق اجراي كدهاي جاوا در صفحه خاص 
وب س��ايت، اقدام به ارس��ال فايل به سمت سيستم 
كاربر كند. به همين دليل مرورگرهاي جديد قابليت 
شناسايي اينگونه وب سايت ها را دارند و درصورتي كه 
با پيامي مانند شكل زير مواجه شديد بايد فورا آن را 
ببنديد. جهت پيش��گيري از اين موضوع مي توانيد 
وب سايت آلوده را توسط ابزارهاي آنالين مختلفي كه 
وجود دارد جهت شناسايي بدافزار در يك وب سايت 
پويش كنيد. وب سايت virustotal يكي از ابزارهايي 
اس��ت كه براي ارزيابي امنيتي آدرس هاي مشكوك 
طراحي شده اس��ت. اپليكيشن هايي با اهداف خاص 
مي تواند توسط هكرها طراحي شود و در شبكه هاي 

اجتماع��ي با نام ه��اي تحريك آمي��ز و اغوا كننده به 
اش��تراك گذاشته ش��ود كه حاوي يك بدافزار باشد 
كه با باز كردن آنها امكان افشاي اطالعات شما وجود 
دارد. در نتيجه به كاربران توصيه مي ش��ود كه از باز 
كردن و دانلود هرگونه برنامه مشكوك در شبكه هاي 
اجتماعي و سايت هاي غيرمعتبر جلوگيري كنند و در 
صورت نياز برنامه مشكوك را جهت پويش امنيتي به 
وب سايت virustotal دهيد تا آلوده بودن يا نبودن 
آن مش��خص ش��ود. همچنين توصيه مي شود آنتي 
ويروس هاي خود را به روز كنيد تا هنگام ورود اينگونه 
نرم افزارهاي جعلي به سيس��تم توسط آنتي ويروس 

شناسايي شود.
ارسال يك ايميل آلوده يا جعلي بسيار ساده و بدون 
دردسر اس��ت و يك مهاجم به سادگي مي تواند اقدام 
به ارس��ال يك ايميل آلوده كند. درنتيجه اگر با يك 
ايميل تحريك آميز مواجه ش��ديد م��وارد امنيتي را 
مد نظر داش��ته باش��يد. از جمله اينك��ه ايميل هاي 
جعلي از روي هدر مش��خص هستند. كافي است به 
مقدار مقابل عب��ارت SPF توجه كنيد. درصورتي كه 

ايميل جعلي نباش��د مق��دار آن كلمه Pass اس��ت 
و درصورتي كه مق��دار آن كلمه غي��ر از pass بايد، 
مانن��د كلمه Fail، ب��ه معناي جعلي ب��ودن ايميل 
است. بس��ياري از ايميل هاي س��رورهاي قدرتمند، 
 خ��ود داراي سيس��تم قدرتمندي براي تش��خيص 
ايميل هاي جعلي هس��تند و اينگونه ايميل ها را در 
پوشه اسپم قرار مي دهند. همچنين درصورت ارسال 
هرگونه فايل يا لينك مش��كوك مي توانيد آنها را به 
وب سايت virustotal بدهيد تا آن را ارزيابي كنيد. 
همواره آسيب پذيري هاي سيستم عامل از مهم ترين 
عوامل ب��راي انتقال يك بدافزار يا نفوذ به سيس��تم 
شماست. ش��ركت هاي بزرگ كامپيوتري هميشه از 
طريق متخصصين خود به صورت حضوري و آنالين 
اقدام ب��ه ارزيابي امنيتي محص��ول خود مي كنند تا 
آسيب پذيري ها را به آنها گزارش دهند و تمامي آنها را 
در قالب به روزرساني امنيتي براي كاربران خود ارسال 
مي كنند. بنابراين بهتري��ن روش براي جلوگيري از 
اين نوع آسيب پذيري ها، به روزرساني سيستم عامل 

و نرم افزارهاي خود است.

سوءاستفاده هكرها از ترس مردم از ويروس كرونا
رويداد

پاوريوزر| كمتر زماني پيش آمده كه كاربران ويندوز 
۱0 بدون دردسر و به سادگي آپديت هاي جديد را روي 
سيستم خود نصب كنند. آپديت KB4535996 نيز 
مانند ديگر آپديت هاي ويندوز ۱0، مشكل دارد. شاهكار 
جديد مايكروسافت اين بار از ابتدا نصب نمي شود يا اگر 
هم بشود، براي كامپيوتر مشكل ايجاد مي كند. به گزارش 
ديجيات��و، آپديت KB4535996 يك به روزرس��اني 
انتخابي اس��ت، اما هنوز نمي توانيد از اين به روزرس��اني 
استفاده كنيد، زيرا نصب نمي ش��ود. يك كاربر ويندوز 
۱0 به خوبي شرايط را ش��رح مي دهد: »ويندرو آپديت 
KB4535996 را به عنوان به روزرساني انتخابي معرفي 
مي كند؛ يعني من مي توانم تصميم بگيرم كه آن را نصب 
كنم يا خير. اين آپديت از صفر تا ۱00 دانلود مي ش��ود، 
سپس از صفر تا ۱00 نصب شده و پس از راه اندازي مجدد 
تا ش��ش درصد جلو مي رود و در نهاي��ت ارور   مي دهد. 
عيب ياب مايكروسافت هم چيزي را پيدا نمي كند. بسياري 
از كاربران نيز با صفحه آبي مرگ يا BSOD روبرو شده اند. 
يعني نرم افزار و سخت افزار سيستم آنها در برقراري ارتباط 
با يكديگر به مشكل مي خورد. اين دسته از كاربران براي 
برطرف كردن اين مش��كل آپديت KB4535996 را 
حذف كرده تا همه چيز دوباره به شرايط عادي برگردد. 
در نتيجه اگر عالقه نداريد سيس��تم ش��ما هنگ كند يا 
مشكالت بيشتري به آن اضافه شود، بهتر است اين آپديت 
را نصب نكنيد يا اگر در حال نصب آن  هس��تيد، از ادامه 
فرايند صرف نظر كنيد. اگر هم اين به روزرساني را نصب 
كرده و به مشكالت گفته شده برخورده ايد، بهتر است آن را 
پاك كنيد و تا برطرف نشدن آن توسط كمپاني ردموندي، 

از نصب مجدد آن خودداري كنيد.

بيزينس اينسايدر| آنتي ويروس ديفندر مايكروسافت 
يك��ي از راه حل ه��اي اين كمپاني ب��راي تامين امنيت 
سيستم هاي اداري است. از همين رو اين كمپاني قصد 
دارد آنتي ويروس خود را براي سيستم عامل هاي ديگر 
مانند اندرويد و iOS نيز عرضه كند و اميدوار اس��ت به 
كمك هوش مصنوعي پيشرفته خود بتواند بازار امنيت 
سيس��تم هاي س��ازماني را به كلي به دس��ت بگيرد. به 
گزارش ديجياتو، كمپان��ي ردموندي مي گويد بيش از 
۵00 ميليون نفر از آنتي ويروس ديفندر استفاده مي كند 
و ب��ه همين دليل قصد دارد تا اي��ن نرم افزار كاربردي را 
براي ديگر سيستم عامل ها نيز ارايه كند. هدف اين كار 
محافظت هر چه بيش��تر كارمنداني اس��ت كه از چند 
دستگاه براي كارهاي خود استفاده مي كنند. البته الزم 
به ذكر است كه نرم افزار ديفندر تنها براي ادارات عرضه 
مي شود و كاربران شخصي نمي توانند از اين آنتي ويروس 
بهره ببرند. آنتي ويروس ديفندر به يادگيري ماش��ين و 
هوش مصنوعي وابس��ته است تا هم تهديدات داخلي و 
هم حمالت فيش��ينگ را شناسايي كند. مايكروسافت 
اين هوش مصنوع��ي را به كمك داده هاي س��يگنالي 
بس��ياري كه از نيم ميليارد كاربر خود به دس��ت آورده، 
آموزش مي دهد و اميدوار اس��ت برت��ري تكنولوژيكي 
آن، توجه شركت هاي بزرگ را به خود جلب كند. يكي 
از س��خنگويان مايكروس��افت مي گويد ه��دف از ارايه 
آنتي ويروس ديفندر روي سيس��تم عامل هاي اندرويد، 
iOS  و لينوكس، حفاظت از كاركنان شركت ها در برابر 
حمالت فيشينگ و تهديدات داخلي بوده كه مورد دوم 
يكي از جديدترين نگراني هايي كارمندان شركت هاي 

بزرگ عنوان شده است. .

انگجت| گوگل سرانجام مش��كل صوتي بلندگوهاي 
هوم را كه با بلوتوث كار مي كنند، برطرف كرد. به گزارش 
فارس، برخي كاربران اعالم كرده بودند كه بلندگوهاي هوم 
به درستي كار نمي كنند و صدا در آنها به طور مرتب قطع 
و وصل مي شود. كاربران بلندگوهاي هوم گوگل از بيش 
از يك سال قبل اين مش��كل را به اطالع شركت سازنده 
رس��انده بودند، اما براي برطرف كردن آن اقدامي نشده 
بود. بسياري از كاربراني كه بلندگوهاي هوشمند گوگل 
را خريداري مي كنند از آنها براي پخش زنده برنامه هاي 
صوتي مختلف استفاده مي كنند، اما آنها معموال از قطع و 
وصل مكرر صدا اظهار نارضايتي مي كنند. در شرايطي كه 
سابقه اعتراض به اين موضوع به سال ۲0۱۸ بازمي گردد، 
گوگل تاكنون ب��راي حل آن اقدامي نكرده بود. در گاهي 
موارد قطع صداي بلندگوي گوگل براي مدت چند دقيقه 
ادامه مي يافت. گوگل در پاس��خ به اعتراضات، چندباري 
از رس��يدگي به موضوع خبر داده بود تا سرانجام با به روز 
كردن برنامه هوم مشكل يادشده برطرف شده است. البته 
كاربران مي توانند از واي فاي نيز براي پخش آنالين صدا 
استفاده كنند. اين شركت درباره جزييات فني اين نقص 

فني توضيح نداده است.

انگجت| پژوهشگران دانشگاه ام.آي.تي سيستمي 
مبتني بر يادگيري ماشيني ابداع كرده اند كه مي تواند 
مكان هاي مناس��ب را براي ذخيره دي اكسيد كربن 
مشخص كند. به گزارش ايسنا، دانشمندان، روياي 
ذخيره دي اكسيد كربن در زير زمين را در سر دارند، 
اما يافت��ن محل مناس��بي براي ذخيره انتش��ارات 
دي اكسيد كربن ، كار دش��واري است. پژوهشگران 
دانشگاه ام.آي.تي يك سيس��تم مبتني بر يادگيري 
ماش��يني ابداع كرده اند كه مي تواند امواج فركانس 
پايين زمين را بررس��ي كن��د و به نقش��ه برداري از 
ساختارهاي زيرزميني بپردازد. اين گروه پژوهشي، 
يك ش��بكه عصبي را براي يافت��ن ارتباطات پنهان 
ميان عناص��ر داده ها آموزش دادند. هوش مصنوعي 
در اين بررس��ي ياد گرفت چگون��ه الگوهايي را پيدا 
كند كه مي ت��وان از آنها براي يافت��ن فركانس هاي 
گمشده اس��تفاده كرد. نتيجه اين كار، يك سيستم 
الگوريتمي است كه مي تواند در موقعيت هاي درست، 
فركانس ها را تخمين بزند و از ساختارهاي زيرزميني 
نقش��ه برداري كند. اين سيستم هنوز براي استفاده 
آماده نيست. سيس��تمي كه در شرايط واقعي مورد 
اس��تفاده قرار مي گيرد، بايد هر نوع لرزه اي را درك 
كند. هر قدر ه��م كه شبيه س��ازي ها خوب صورت 
بگيرند، پژوهش��گران بايد سيستم را فراتر از شرايط 
آزمايشگاهي مورد بررس��ي قرار دهند. با كمك اين 
سيستم، امكان درك بيشتر زمين نيز فراهم خواهد 
شد. هر چه نقش��ه هاي زيرزميني، جامع تر باشند، 
دانش��مندان بهتر مي توانن��د پديده هايي كه هنوز 

اسرارآميز هستند، توضيح دهند.

انگجت| فروش��گاه زنجيره اي والمارت در امريكا 
از همكاري ب��ا اپراتور وريزون ب��راي ارايه خدمات 
س��المت آنالين از طريق فناوري مخابراتي نس��ل 
پنجم خبر داده اس��ت. به گزارش مهر، قرار اس��ت 
بس��ياري از فروش��گاه هاي والمارت ب��ه تجهيزات 
نس��ل پنجم مجهز ش��وند و از اي��ن طريق خدمات 
سالمت والمارت به طور گس��ترده به مراجعان ارايه 
ش��ود. از جمله اين خدمات مي توان به گفت وگوي 
ويدئويي با پزشكان و دريافت آني اطالعات پزشكي 
و دارويي اش��اره كرد. به اش��تراك گذاري اطالعات 
پزش��كي و دارويي ب��ا كلينيك ها و ثب��ت خودكار 
نيازه��اي درماني و بهداش��تي از اي��ن طريق براي 
درياف��ت و خريد س��ريع آنها در والم��ارت از جمله 
مزاياي اجراي طرح مذكور است. همچنين با نصب 
تجهيزات نس��ل پنجم در فروش��گاه هاي والمارت 
ارتباط س��ريع ميان تمامي فروش��گاه هاي يادشده 
ممكن مي شود و مي توان براي رفع سريع مشكالت 
و نيازمندي هاي هر يك از آنها اقدام كرد. هنوز براي 
 عملياتي كردن اين طرح برنامه ريزي خاصي صورت 

نگرفته است.

آپديت جديد ويندوز ۱0، 
سيستم را از كار مي اندازد

تسلط مايكروسافت
بر بازار آنتي ويروس

حل مشكل بلوتوث
بلندگوهاي گوگل

هوش مصنوعي به ذخيره 
دي اكسيد كربن كمك مي كند

ارايه خدمات سالمت آنالين
با فناوري نسل پنجم

دنياي فناوري

ويروس كرونا؛ آزمون بزرگ 
تكنولوژي در قرن جديد

ويروس كرونا پس از ظهور در چين تاكنون ۸۲ هزار 
بيمار و ۳000 قرباني را به جامعه بشري تحميل كرده 
اس��ت. همزمان با تالش گس��ترده براي جلوگيري 
از شيوع هرچه بيشتر آن توس��عه ابزارهاي مدرن و 
مبتني بر هوش مصنوعي نيز ش��تاب بي سابقه اي 
گرفته است. به گزارش ديجياتو، فناوري هاي جديد 
نظير دماس��نج هاي مادون قرمز به تدريج در چين 
رواج پيدا ك��رده و هرروزه دماي بدن كاركنان با آنها 
سنجيده مي شود. البته اين تنها نمونه اي عادي است و 
در مقياس كالن شاهد استفاده از هوش مصنوعي براي 
شناسايي عالئم ابتال به ويروس كرونا، يافتن بيماران 
جديد و رديابي ش��يوع ويروس هستيم. ربات ها هم 
تعامل با بيماران بدون نياز به ارتباط مستقيم با آنها را 
تسهيل كرده اند. ابزارهاي نظارتي قدرتمند از جمله 
دوربين ها و پهپادهاي مجهز به دوربين تش��خيص 
چهره نيز در شناسايي افراد با نشانه هاي ابتالبه كرونا 
يا كس��اني كه بدون ماس��ك در نقاط پرخطر تردد 
مي كنند، كارايي بسياري داشته اند. از آنجا كه چين 
منشأ ويروس كرونا و ميزبان بيشترين بيمار است، 
جاي تعجب ندارد كه بيش��تر اين ابزارها در همين 
كشور مورد استفاده قرار مي گيرند اما اين ابزارها هم 
مثل ويروس در حال رخنه به ديگر نقاط دنيا هستند.

   هموارسازي راه براي پهپادها و ربات ها
ويروس كرونا به شدت مسري است و به همين خاطر 
توصيه شده كه ارتباط رودررو به حداقل برسد. انجام 
اين كار در بيمارستان ها و اماكن عمومي باعث مي شود 
بيمار ويروس را به ديگران منتقل نكرده و كاركنان 
حوزه بهداشت و از جمله پرستاران هم ايمني باالتري 
داش��ته و زمان خود را صرف كارهاي مهم تر كنند. 
بهترين ابزار براي انجام اينكار ربات ها و فناوري هاي 
مبتني بر واقعيت افزوده هستند كه در برخي مراكز 
براي ضدعفوني اتاق ها، ارتباط با بيماران قرنطينه شده، 
دريافت اطالعات حيات��ي و حتي تحويل دارو و غذا 
به كار گرفته شده اند. براي مثال در سياتل امريكا يك 
ربات براي درمان بيمار مبتال به كرونا به كمك پزشكان 
آمده است. اين ربات كه گوشي پزشكي هم دارد به 
تعامل ميان پرستاران و بيمار كمك كرده و ارتباط 
مستقيم آنها را به حداقل رسانده است. بيمارستان هاي 
 UVD چي��ن ربات هاي��ي را از ش��ركت دانماركي
خريداري كرده اند كه اتاق بيماران را به شكل كنترل 
از راه دور ضدعفوني مي كند. اين ربات همچنين زمين 
را با استفاده از نور فرابنفش پاكسازي مي كند كه اكثر 
باكتري ها و ويروس ها را از جمله كرونا را بين مي برد. 
ماشين هاي خودران هم در ارتش مبارزه با كرونا به 
خدمت گرفته شده اند و يك شركت تحويل بسته ها 
به بيمارستان را با استفاده از اين ابزارها انجام مي دهد. 
پهپادها كه نوعي ربات پرنده محسوب مي شوند هم 
در اين كارزار جايي براي خود پيدا كرده اند. كمپاني 
MicroMultiCopter ب��راي پاي��ش اماك��ن 
عمومي، سمپاش��ي و تصويربرداري حرارتي از آنها 
استفاده مي كند. دولت هم از اين پرنده ها به عنوان 
ابزاري براي نظارت بر پايبندي شهروندان به قوانين 

قرنطينه استفاده مي كند.
كمپاني ه��اي Metabiota و BlueDot پيش از 
شيوع ويروس كرونا با اس��تفاده از هوش مصنوعي 
آن را پيش بيني كرده و به مش��تريان خود هش��دار 
داده بودند. سازمان بهداشت جهاني و مركز كنترل و 
پيشگيري امريكا اما چند روز بعد از اين شركت ها به 
مردم درباره كرونا هشدار دادند. حاال از همين فناوري 
براي نظارت پيوسته بر پس��ت هاي ارسال شده در 
شبكه هاي اجتماعي و تعيين ميزان شيوع ويروس 
استفاده مي ش��ود. هوش مصنوعي در تشخيص و 
معاينه بيماران هم دس��تي بر آت��ش دارد. چندين 
بيمارستان در چين اس��تفاده از نرم افزاري را كليد 
زده اند كه در تصاوير سي تي اسكن به دنبال نشانه هاي 
كوويد۱9 مي گردد. همزمان شركت هاي داروسازي با 
استفاده از پلتفرم هاي هوش مصنوعي به دنبال كشف 
درمان هاي احتمالي هستند. هوش مصنوعي مي تواند 
مولكول هاي جديدي را براي مبارزه با كرونا توليد كند 
يا از ميان داروهاي موج��ود در بازار، به دنبال درمان 
كوويد۱9 باشد. شايد استفاده از هوش مصنوعي پيدا 
كردن درمان كرونا را تسريع كند اما تضميني وجود 
ندارد كه داروي كشف شده توسط اين فناوري عملكرد 
بهتري در مقايس��ه با نمونه انساني آن داشته باشد.

همزمان با توسعه فناوري هاي جديد هوش مصنوعي 
به ويژه شناسايي چهره براي مقابله با كرونا، نگراني هاي 
زيادي هم در رابطه با احتمال نقض حريم خصوصي 
افراد از طريق اين ابزارها به راه افتاده است. مدل هاي 
جديد شناس��ايي چهره به مراتب قوي تر از گذشته 
شده اند و كمپاني هاي فعال در اين حوزه شيوع كرونا 
را يك غنيمت براي فروش بيشتر به شمار مي آورند. 
كمپاني چين��ي SenseTime نرم افزار مربوط به 
تش��خيص چهره خود را به گونه اي توسعه داده كه 
قادر به شناس��ايي افراد بدون ماسك است. شركت 
Remark Holdingهم در توييتر مدعي ش��ده 
نرم افزار آنها در شناسايي عدم استفاده افراد از ماسك 
عملكرد بهتري در مقايسه با كمپاني معروف بايدو 
دارد. نگراني منتقدان از اين پيشرفت چندان بي مورد 
نيس��ت. تا همين چند ماه قب��ل دولت هنگ كنگ 
ناتوان از شناسايي افراد زير نقاب بود و به همين خاطر 
پوشيدن ماس��ك در تظاهرات را ممنوع كرده بود، 
حاال اما برخي شركت هاي چيني در گرماگرم شيوع 
كرونا به توسعه فناوري هايي متهم شده اند كه امكان 
شناس��ايي افراد حتي در صورت پوشيدن ماسك را 
دارد. اسكرين شاتي كه از يك ويديو در مورد فناوري 
شناسايي چهره پاناسونيك به نام FacePro منتشر 
شده، از توانايي پلتفرم آنها در شناسايي افراد داراي 
ماسك حكايت دارد. ويروس كرونا همچنين شركت ها 
را به سوي يكپارچه سازي سيستم شناسايي چهره با 
سامانه هاي تصويربرداري حرارتي سوق داده است. در 
اين صورت شركت مي تواند ابتدا افراد با حرارت بدن 
باال و مشكوك به بيماري را در ميان جمعيت تشخيص 

داده و سپس هويت آنها را مشخص كند. 
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جريان سيال اقتصادي در مرزها

انواع گوشت براي مقابله با كرونا، پخته مصرف شود

گروهبنگاهها|
موضوع تحركات اقتصادي كشور و ادامه روند فعل و انفعاالت 
صادرات��ي و بازرگاني يكي از مهم ترين گزاره هايي اس��ت 
كه اقتصاد ايران در ش��رايط حساس فعلي به دنبال توازن 
بخشيدن به آن است. با توجه به برخورداري كشور از هزاران 
كيلومتر مرز مشترك با همسايگان بخش قابل توجهي از 
نيازمندي هاي كشور از طريق اين مرزها تامين مي شود. 
بعد از بروز مش��كالت اخير كشور بس��ياري از رسانه هاي 
معاند با ترويج اين خبر كذب كه مرزهاي ايران براي فعاليت 
اقتصادي از سوي همسايگان مسدود شده تالش مي كردند 
اين گزاره را در سطح افكار عمومي ترويج كنند كه وضعيت 
بازرگاني كشور در شرايط بحراني است. اما واقعيات ميداني 
و دادهاي مستند نشان مي دهد كه فرآيند ارتباطي ايران 
با همس��ايگانش بر اساس برنامه هاي از پيش تعيين شده 
دنبال مي شود.  مديركل دفتر ترانزيت سازمان راهداري 
و حمل و نقل جاده اي گفت: در حال حاضر ۶ مرز عراق، 
۳ مرز افغانستان، ۴ مرز آذربايجان و يك مرز ارمنستان 
فعال اس��ت. منوچهر س��لمان زاده در گفت وگو با مهر، 
در مورد آخرين وضعيت مرزها، اظهار داش��ت: مرزهاي 
تركيه غرفعال اس��ت فقط ورود ناوگان به كشور در حال 
انجام است و همچنين خروج ناوگان ترك به كشور تركيه 
انجام مي شود كه البته به صورت موقت اين شرايط حاكم 
شده و اميدوارم زودتر به روال قبل بازگردد. مديركل دفتر 
ترانزيت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي افزود: مرز 
ميرجاوه، غيرفعال است كه در آينده نزديك بازگشايي 
خواهد شد. مرزهاي تركمنس��تان بسته است كه البته 
ورود ناوگان ايراني به كش��ور انجام مي شود. در مرزهاي 
آذربايجان، ارمنستان، عراق و افغانستان در حوزه حمل و 
نقلي مشكلي وجود ندارد. البته در حوزه مسافري ممكن 
است محدوديت وجود داشته باشد اما در حوزه حمل و نقل 
مشكلي نيست. وي ادامه داد: در مرز پاكستان مقداري با 
مشكل مواجه هستيم كه خبرهايي در مورد بهبود اوضاع 
به گوش مي رس��د. با تركيه مذاكراتي صورت گرفته كه 

اميدواريم طي روزهاي آينده نتيجه بخش باشد.

     مراودات اقتصادي با تركيه
سلمان زاده در مورد اينكه آيا به صورت غيرمستقيم مي توان 
به تركيه رفت؟ گفت: اين محدوديت هايي كه قائل شده اند 
قطعًا به خاطر اين است كه مي خواهند اقدامات جديدي 
انجام دهند كه اميدواريم در روزهاي آينده به توافق برسيم.

وي در مورد به مشكل خوردن كسب و كارهاي حمل و نقلي 
به دليل محدوديت هاي اعمال شده در مرزهاي كشور، اظهار 
داش��ت: در هر حال وقتي مرزي بسته شود توقفي هم رخ 
مي دهد اما اصاًل بحث نابودي مطرح نيست. در حال حاضر 
۶ مرز عراق، ۳ مرز افغانستان، ۴ مرز آذربايجان و يك مرز 
ارمنستان فعال است و روز به روز به روال قبل بازمي گردد و 
اميدواريم در آينده اي نزديك با ديگر كشورها هم به حالت 
اوليه بازگرديم. مديركل دفتر ترانزيت سازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده اي گفت: نوع كاال محدوديت نيست بلكه 
كشورها محدوديت قائل شده اند. با كشورهايي كه مراودات 
داريم همه نوع كااليي را صادر مي كنيم.وي در مورد اينكه 
آيا اينكه گفته مي شود در مرزهاي كشور، نيروي پزشكي و 
بهداشتي نيست، اظهار داشت: وزارت بهداشت بايد توضيح 
دهد اما آنچه ما شاهد هستيم اين است كه در تمام مرزهاي 
جاده اي ما قبل از ش��يوع ويروس كرون��ا و از ابتدا نيروي 
بهداشتي وجود دارد و از زمان شيوع ويروس نيروها بيشتر 

شده اند و پايش را انجام مي دهند.

     مرز باشماق باز است
در هيمن خصوص مديركل گمرك باشماق مريوان نيز از 
باز بودن مرز خبر داد و گفت: با توجه به بس��ته نشدن اين 
مرز گمركي با عراق در ۱۵ روز گذشته صادرات كاال از مرز 
باشماق مريوان افزايش ۴۵ درصدي داشته است.به گزارش 
گمرك ايران، فريد حق پناه اظهار داشت: با توجه به اينكه 
مرز گمركي باشماق با عراق طي روزهاي گذشته و همزمان 
با شيوع كرونا در كشور بسته نشده بود اين موضوع موجب 
استقبال صادركنندگان جهت صادرات كاال به عراق از اين 
مرز شد و شاهد رشد قابل توجه صادرات از گمرك باشماق 
مريوان طي دو هفته گذشته بوديم.مديركل گمرك باشماق 

مريوان ادامه داد: در اين مرز با توجه به اس��تقرار امكانات و 
تجهيزات، كنترل هاي مناسبي از سوي دو كشور در خصوص 
شيوع بيماري كرونا و موارد بهداشتي صورت مي گيرد كه 
اين اقدامات در كنار رايزني و توافق با گمركات مرزي اقليم 
كردستان عراق براي تداوم تجارت كااليي و صادرات قابل 

تقدير است.

     انجام اقدامات پيشگيرانه از كرونا در مرزها
از سوي ديگر مديركل راهداري و حمل و نقل پايانه هاي 

آذربايجان غربي از آغاز اقدامات پيشگيرانه براي مقابله 
با ويروس كرونا در مرزهاي اس��تان خبر مي دهد و اعالم 
مي كند كه برنامه هاي اقتصادي در مرز بر اساس برنامه ها 
قبلي دنبال مي شود. ارسالن ش��كري با اشاره به شيوع 
ويروس كرون��ا و امكان تردد در مرزهاي اس��تان افزود: 
با توجه به هم مرزي با س��ه كش��ور خارجي تدابير براي 
اقدامات پيش��گيرانه در مرزهاي استان انديشيده شده 
است.مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي آذربايجان 
غربي يادآور شد: اين اقدامات بصورت مستمر، شبانه روزي 

و در ايام تعطيالت نيز در حال انجام است تا همكاراني كه به 
جهت خدمت رساني و جلوگيري از خلل در روند خدمات 
دهي به هموطن��ان در محل كار حضور پيدا مي كنند از 
نظر بهداشتي از امنيت الزم برخوردار باشند.وي اضافه 
كرد: توزيع و نصب پوستر، بنر، استند و پيام هاي ايمني در 
رابطه با چگونگي رعايت بهداشت فردي براي جلوگيري از 
ابتالء به ويروس كرونا از ديگر اقدامات در حال انجام توسط 
همكاران سخت كوش اداره كل راهداري و حمل و نقل 

جاده اي آذربايجان غربي است.

در روزهايي كه پرسش هاي فراواني در اذهان عمومي در 
خصوص راهكارهاي مقابله با كرونا و چگونگي مصرف مواد 
غذايي شكل گرفته، سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد 
)فائو( به مردم جهان توصيه كرد: به دليل منش��أ حيواني 
ش��يوع بيماري كوويد – ۱۹ هرگونه مصرف گوشت هاي 
تهيه شده از دام هاي س��الم به طور كامل پخته و مصرف 
شود. به گزارش سازمان خواربار جهاني ملل متحد )فائو(، 
ويروس كرونا از اواخر ماه دس��امبر سال ۲۰۱۹ ميالدي، 
پس از آنكه اولين م��ورد از ابتال به بيماري كوويد-۱۹ در 
چين تأييد شد، تا به امروز اين ويروس به ۶۶ كشور ديگر 

دنيا سرايت كرده است. شيوع اين بيماري، به جز تأثيرات 
مستقيمي كه بر سالمت انسان ها دارد، پرسش هايي جدي 
را در خصوص تأثيرات همه گيري ويروس كرونا بر امنيت 
غذايي، همچنين عرضه و تقاضاي اقالم كشاورزي مطرح 
كرده اس��ت. با اين حال، نظرات كارشناس��ان درباره اين 
مساله همچنان بسيار محتاطانه است و در نتيجه، ارزيابي 
تأثير شيوع بيماري كوويد-۱۹ بر غذا و كشاورزي همچنان 
زودهنگام بوده و در اين مرحله تنها در حد گمانه  زني است. 
در شرايطي كه برخي كشورها به  منظور كنترل گسترش 
يك بيماري، مساله اعمال برخي محدوديت ها بر جابه جايي 

مردم را در نظر گرفته اند، بايد به اين نكته توجه كرد كه اين 
مساله مي تواند پيامدهاي قابل توجه اجتماعي و اقتصادي 
بر معيش��ت مردم جهان به ويژه گروه هاي آس��يب پذير 
داشته باشد. چنين اقداماتي همچنين مي توانند زنجيره 
عرضه محصوالت در ب��ازار را تا حدودي مختل كنند. در 
اين شرايط، سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد )فائو( 
در حال تالش براي سنج تأثيرات اين وضعيت بر معيشت 
كشاورزان خرد اس��ت. فائو همچنين از طريق همكاري 
نزديك با شركاي خود ش��امل سازمان جهاني بهداشت، 
سازمان جهاني بهداشت حيوانات و وزارت كشاورزي و امور 

روستايي چين به دنبال تشخيص ميزبان هاي بالقوه حيواني 
اين ويروس است. با توجه به گستره شيوع كنوني بيماري 
كوويد – ۱۹، فائو به طور ج��دي به مردم توصيه مي كند 
تا نكات الزم به خصوص در هنگام اس��تفاده از گوش��ت و 
محصوالت حيواني، مدنظر قرار دهند. براساس توصيه فائو 
در شرايطي كه منبع بيماري كنوني كوويد – ۱۹ كه به طور 
احتمالي منشأ حيواني دارد، تا به  امروز گسترش و افزايش 
اين همه گيري انساني به خاطر انتقال انسان به انسان بوده 
است. گوش��ت هاي تهيه شده از دام هاي سالم در صورتي 
كه كامال پخته ش��وند، براي مصرف مشكلي ندارند.  افراد 

از نگهداري، ذبح، اس��تفاده، فروش، آماده كردن و مصرف 
گوشت حيوانات وحش��ي، دام هاي بيمار يا دام هاي دچار 
مرگ و مير به علل نامشخص خودداري كنند. گوشت خام يا 
وعده هاي غذايي نپخته مبتني بر محصوالت گوشتي نبايد 
مصرف شوند زيرا اين قبيل كارها افراد را در معرض ريسك 
باالي ابتال به عفونت هاي متعددي قرار مي دهد. هرگونه 
عوارض، بيماري يا مرگ و مير غيرمعمول حيوانات بايد به 
مقامات مربوطه بهداشتي اعالم شود. فائو همواره تالش دارد 
تا آگاهي عمومي نسبت به بيماري هاي مشترك انسان و دام 

)حيوانات( را افزايش دهد.

رسانهكليك|
 جديدترين گزارش وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
از وضعيت شبكه اپراتورهاي همراه، تعداد سايت هاي 
مخابراتي در اختيار هر كدام از ۳ بازيگر اصلي موبايل 
را در كشور ارايه كرده كه حدود ۶۰ درصد سايت هاي 

نسل جديد در اختيار اپراتور اول ارتباطي قرار دارد.
وضعيت توسعه تلفن همراه تا پايان ۳ ماهه سوم سال 
جاري حاكي از آن است كه بيش از ۱۱۸ ميليون خط 
فعال در كشور وجود دارد و ضريب نفوذ توسعه ۱۴۲.۱۱ 

درصد است.
۱۹ مرداد ماه س��ال ۱۳۷۳ بود كه عرضه س��يم كارت 
تلفن همراه در ايران رس��ما آغاز شد و امسال ۲۵ سال 

از واگذاري و آغاز به كار اولين سيم كارت ها مي گذرد.
مطابق آمار منتشر شده توسط سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي درباره  وضعيت توسعه تلفن همراه 

در ۳ ماهه  سوم سال ۱۳۹۸ خطوط واگذار شده دايمي 
۲۴ ميلي��ون و ۲۲۳ هزار و ۵۷ ع��دد و خطوط واگذار 
شده اعتباري ۱۶۲ ميليون و ۱۹۸ هزار و ۳۰ عدد است 
كه مجموع خطوط واگذار شده دايمي و اعتباري را به 
۱۸۶ميليون و ۴۲۱ هزار و ۸۷ عدد و ضريب نفوذ را به 

۱۴۲.۱۱ درصد مي رساند.
از ميان خطوط واگذار ش��ده ۲۱ ميليون و ۶۰۱ هزار 
و ۹۴۶ خط دايم��ي فعال و ۹۶ ميلي��ون و ۴۵۹ هزار 
و ۴۷۳ خ��ط اعتب��اري فعال وج��ود دارد كه مجموع 
خط��وط دايمي و اعتباري فعال را ب��ه ۱۱۸ ميليون و 
۶۱ هزار و ۴۱۹ عدد مي رس��اند.همچنين در گزارش 
رسمي و فصلي س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديوي��ي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات با توجه 
به فراگيري شبكه ارتباطات همراه در كشور به تحليل 
تعداد تجهيزات راديويي پايه به  كار رفته در شبكه هر 

اپراتور تلفن همراه اشاره شده كه به عنوان مثال يكي 
 BTS از شاخص هاي رقابتي اپراتورها تعداد سايت هاي
مبتني بر هر نس��ل از فناوري)نس��ل هاي دوم، سوم و 

چهارم( است.با توجه به اين جدول؛ همراه اول در تعداد 
سايت هاي BTS پيشتاز است و در مقايسه با ايرانسل 
كه در »نسل دوم« با رقم ۱۲.۸۳۶ در جدول جا خوش 

كرده اس��ت؛ با عددي دو برابري و مع��ادل ۲۶.۹۸۱ 
توانسته برتر باش��د.اين عدد در سايت هاي نسل سوم 
)3G( نيز به نفع همراه اول اس��ت.اپراتور اول با تعداد 
۲۱.۶۸۲ با فاصله قابل توجهي از ايرانسل قرار گرفته 
است. در سايت هاي مبتني بر نسل چهارم)4G( نيز 
همراه اول همچنان پيشتاز است و گوي سبقت را از رقبا 

با عددي معادل ۲۰.۴۴۰ ربوده است.
همان طور كه از شواهد امر گوياست، اپراتور اول تلفن 
همراه ب��ا ربع قرن تجربه در حوزه اپراتوري توانس��ته 
همچنان رفتار خود در اين بازار را به روز نگه داشته و دايه 
رقابتي با ساير اپراتورها داشته باشد.»همراه اول« بعد 
از اين همه سال تجربه و البته با سرمايه گذاري هنگفت 
در شبكه خود همچنان با اختالف چشم گيري در صدر 
ليست رقابتي با ساير اپراتورها قرار دارد و لقب نخستين 
و بزرگ ترين اپراتور ايران و خاورميانه را يدك مي كشد.

تكليف۲۳۸هكتاراراضي
كردستانمشخصشد

ريي��س  كردس�تان| 
س��ازمان جهاد كشاورزي 
كردس��تان گفت: امسال 
تكليف واگذاري ۲۳۸ هكتار 
از اراضي ملي اين اس��تان 
براي واگذاري به طرح هاي 
سرمايه گذاري بخش هاي 
مختلف استان تعيين تكليف شده است. خالد جعفري 
ديروز در هشتمين جلسه هيات نظارت ماده ۳۳ قانون 
حفاظت از جنگل ها و مراتع كشور )كميسيون نظارت 
بر طرح هاي ماده ۲و ماده ۲۱( اظهار داشت: از ابتداي 
امس��ال تاكنون وضعيت ۱۰۰ پرونده سرمايه گذاري 
غير كش��اورزي در اين اس��تان براي واگذاري اراضي 
ملي بررسي شده اس��ت. وي اضافه كرد: اين طرح ها 
در بخش ه��اي مختلف از جمله واح��د پذيرايي بين 
راهي، گردش��گري، مجتمع خدمات رفاهي، احداث 
نيروگاه خورشيدي، بسته بندي آب معدني، جمع آوري 
ضايعات سنگبري ها، توسعه باغات، مرغداري گوشتي، 
پرورش بوقلمون، گاوداري شيري و توليد كود مرغي 
فعاليت خواهند داشت. رييس سازمان جهاد كشاورزي 
كردستان با بيان اينكه فسخ قرارداد اجاره، تمديد قرارداد 
اجاره و تعيين مهلت از جمله تصميماتي بوده كه در 

خصوص واحدهاي سرمايه گذاري اتخاذ شده است. 

ماجرايسقوطتكهسنگدركوي
شهيدوليپورباغميشهچهبود

آذربايجانشرقي| صبح 
دي��روز عكس��ي در فضاي 
مجازي مبني بر ريزش كوه 
در شهرك باغميشه منتشر 
شد كه مسووالن امر اعالم 
كردند ريزش ك��وه در اين 
منطقه رخ نداده و صرفا تكه 
سنگي حين انجام كار سقوط كرده است. شهردار منطقه 
۵ تبريز در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه ريزش كوهي 
در اين مكان رخ نداده است، اظهار كرد: از چندماه گذشته 
عوامل شهرداري با تجهيزاتي اعم ازبولدوزر و بيل مكانيكي 
در اين منطقه كار مي كنند كه در حين كار، چند تكه سنگ 
از ب��االي كوه به پايين ريزش كرده و با برخورد به يكي از 
خانه ها، باعث شكسته  شدن شيشه اين خانه  شده است. 
ميرعلي اصغر نساج با اشاره به حادثه ريزش كوه در اين 
محل در شهريور ماه سال جاري، بيان كرد: در حال حاضر، 
اقدامات شهرداري در راستاي ايمن سازي و رفع خطر در 
خيابان شهيد ولي پور باغميشه انجام مي شود و ريزش 
جديد كوه در منطقه رخ نداده اس��ت. وي با بيان اينكه 
نمي توان در وضعيت فعلي، كار ايمن سازي و رفع خطر را 
در محله باغميشه تعطيل كرد، افزود: مردم نگران نباشند، 
هيچ گونه خطر ريزش كوه��ي در منطقه وجود ندارد و 

تمامي اقدامات جهت ايمن سازي در حال انجام است.

راهاندازيپنجمركزخدماتجامع
سالمتدرمنطقهسيستان

سيستانوبلوچستان| 
بهب��ود  س��تاي  ا ر در 
ش��اخص هاي درمان��ي 
ب��راي مقابله ب��ا بيماري 
كرونا رييس دانشگاه علوم 
پزشكي زابل از تجهيز مراكز 
درماني خبر داد و گفت: به 
منظور رفاه بيش��تر مردم و كاهش تجمع در اورژانس 
بيمارستان هاي منطقه سيستان و همچنين مقابله با 
بيماري كرونا، پنج مركز در شهرهاي مختلف منطقه 
سيستان تجهيز و راه اندازي شده است. هادي ميرزايي 
در گفت وگو با خبرنگاران، افزود: تا پايان بحران كرونا 
اين مراكز آماده ويزيت بيماران و ارايه خدمات سرپايي 
ب��ه همه بيماران در س��طح شهرس��تان هاي منطقه 
سيس��تان هس��تند. وي ادامه داد: اين مراكز عالوه بر 
ساعت اداري از ساعت ۱۶ الي ۲۴ و در روزهاي تعطيل 
از ساعت ۸ صبح الي ۲۰ فعال هستند. رييس دانشگاه 
علوم پزشكي زابل مراكز خدمات رساني جامع سالمت 
را شامل مركز خدمات جامع سالمت سيدالشهدا)ع( 
شهرس��تان زابل )تقاطع خيابان پاسداران و هامون(، 
مركز خدمات جامع س��المت شماره يك شهرستان 
زهك، مركز خدمات جامع سالمت شهيد مدرس شهر 

دوست محمد در شهرستان هيرمند  و ... عنوان كرد. 

تقليلساعاتادارينبايدموجب
خللدرخدمترسانيشود

تهران|استاندار تهران با 
تاكيد بر اينكه تقليل ساعات 
اداري نباي��د موجب خلل 
در خدمت رس��اني ش��ود 
اف��زود: كوتاه��ي در روند 
خدمت رساني به مردم قابل 
قبول نيست و در اين زمينه 
با دس��تگاه هاي خاطي برخورد مي ش��ود. انوشيروان 
محسني بندپي ديروز در گفت وگو با پايگاه اطالع رساني 
استانداري تهران در مورد اثرات كاهش ساعات اداري بر 
روند خدمت رساني به مردم اظهار داشت: خدمت رساني 
به مردم بايد با قوت، قدرت و جديت استمرار داشته باشد 
و در اين زمينه از همه دس��تگاه ها مطالبه گري داريم و 
كوتاهي در روند خدمت رساني قابل پذيرش نيست و 
با دستگاه هاي خاطي برخورد مي شود. كاهش ساعات 
اداري دس��تگاه هاي استان تهران براي كاهش ريسك 
شيوع ويروس كرونا است و تقليل ساعت نبايد هيچ خللي 
در روند خدمت رساني به مردم ايجاد كند. محسني بندپي 
ادامه داد: بر اساس بررسي علمي و كارشناسانه و مطابق 
با تصميم ستاد مقابله با كروناي استان تهران به منظور 
حفظ س��المت كارمندان و توقف فعاليت رستوران ها 
و غذاخوري ادارات، زمان اختص��اص يافته به ناهار در 

مجموع كاهش ساعات لحاظ شده است.

ايمنسازيطيورعليهبيماري
نيوكاسلدرورامينآغازشد

ته�ران|رييس ش��بكه 
دامپزش��كي ورامي��ن از 
آغ��از مرحل��ه دوم ط��رح 
ايمن سازي طيور بومي اين 
شهرس��تان جنوب شرقي 
استان تهران عليه بيماري 
نيوكاسل خبر داد. محمد 
جعفرپور ديروز به خبرنگار ايرن��ا گفت: فاز دوم طرح 
ايمن سازي طيور بومي عليه بيماري نيوكاسل در ۵۰ 
روستاي بخش هاي مركزي و جوادآباد و مناطق مختلف 
شهرستان ورامين آغاز شده است و پيش بيني مي شود 
بيش از ۳۰۰ هزار قطعه از طيور در اين بيماري واكسن 
دريافت كنند. وي يادآور شد: مرحله نخست اين طرح 
آبانماه امسال و با واكسيناسيون ۳۰۰ هزار قطعه طيور 
بومي انجام شده بود. به گفته رييس شبكه دامپزشكي 
ورامين، نيوكاسل از جمله بيماري هاي خطرناك در 
ميان طيور است كه در صورت همه گيري، با خسارت و 
تلفات باال همراه است و شيوع آن تا ۹۰ درصد به طيور 
خسارت وارد مي كند. وي تصريح كرد: در زمان وقوع 
بيماري نيوكاسل به دليل سرعت باالي انتشار بيماري 
در جمعيت طيور صنعتي و بوم��ي، نمي توان درمان 
قطعي را انجام داد. بنابراين بهترين راه براي مقابله با اين 

بيماري، پيشگيري و واكسيناسيون است. 

 Tue. Mar3. 2020  سه شنبه  13  اسفند 1398   8  رجب 1441  سال ششم    شماره   1613 

فوت سيامند رحمان به علت 
ويروس كرونا نيست

رييس دانش��گاه علوم پزشكي آذربايجان غربي 
گفت: جهان پهلوان س��يامند رحمان بر اساس 
ويروس كرونا فوت نكرده است. جواد آقازاده ادامه 
داد: سيامند رحمان به علت ايست قلبي عروقي 
فوت كرده و برخالف برخي ش��ايعات هيچ گونه 
بيماري عفوني در ايش��ان و خان��واده اش وجود 
نداش��ت و به صورت كاماًل ناگهاني دچار ايست 
قلبي شده اند. س��يامند رحمان، قوي ترين مرد 
معلول فوق س��نگين وزنه برداري پارالمپيك و 
جهان، عصر روز يكش��نبه بر اثر ايست قلبي در 
منزلش در اش��نويه جان به جان آفرين تسليم 
كرد. سيامند رحمان در پارالمپيك ۲۰۱۶ »ريو« 
با مهار وزنه ۳۱۰ كيلوگرمي تاريخ ساز شد؛ وي 
پس از كسب مدال طالي مسابقات جهاني ۲۰۱۹ 
قزاقستان عنوان كرد كه در توكيو دوباره خواهد 
درخشيد. ۲ مدال طالي پارالمپيك ۲۰۱۲ لندن 
و ۲۰۱۶ ريو، پنج مدال طال و يك نقره مسابقات 
قهرماني جهان و س��ه مدال ط��الي بازي هاي 
پارآس��يايي ۲۰۱۰ گوان��ژو، ۲۰۱۴ اينچئون و 
۲۰۱۸ جاكارتا از سيامند ورزشكاري برجسته در 

سطح رقابت هاي بين المللي ساخته بود.

هديه ميليوني شهروند رشتي 
براي كمك به كنترل كرونا

رشت| رييس س��ازمان آتش نشاني و خدمات 
ايمني رش��ت گفت: يك ش��هروند رشتي براي 
كمك به كنترل ويروس كرونا ۱۰ دستگاه پاشنده 
گند زداي موتوري را به سازمان آتش نشاني هديه 
داد. بابك رمضاني در جم��ع خبرنگاران با بيان 
اينكه به واسطه ش��يوع ويروس كرونا و به جهت 
پيشگيري از پيشروي اين ويروس در سطح شهر 
اين سازمان هر ش��ب نسبت به گندزدايي اقدام 
مي كند، اظهار كرد: ده دستگاه پاشنده گندزداي 
موتوري توس��ط يكي از مديران فروشگاه ادوات 
كش��اورزي به اين سازمان هديه ش��د تا در امر 
گندزدايي، پاكسازي و ضدعفوني معابر شهري و 
اماكن عمومي شهر رشت توسط آتش نشانان از 
آن بهره برداري شود. رييس سازمان آتش نشاني 
گفت: ارزش اين دستگاه هاي گندزداي موتوري 

۱۸ ميليون تومان است.

لغو مراسم اعتكاف  در حرم 
حضرت عبدالعظيم حسني

ري|  با هدف پيشگيري از شيوع ويروس كرونا، 
مراسم اعتكاف رجبيه در آستان مقدس حضرت 
عبدالعظيم عليه السالم لغو شد.  به گزارش روابط 
عمومي آس��تان مقدس حض��رت عبدالعظيم 
حس��ني)ع(، با توجه به ورود و انتشار ويروس 
كرونا در كش��ور و تأكيدات وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزشكي و بر اساس مصوبه ستاد 
ملي مبارزه با كرونا، طي هماهنگي هاي صورت 
گرفته مراسم معنوي اعتكاف رجبيه امسال در 
حرم مطهر حضرت عبدالعظيم عليه السالم با 
هدف پيشگيري از شيوع ويروس كرونا و حفظ 
سالمت اقشار مختلف مردم برگزار نخواهد شد. 
بر همين اساس، با عنايات الهي پس از رفع اين 
ويروس و در صورت فراهم بودن شرائط مناسب ، 
مراس��م اعتكاف دهه پاياني ماه مبارك رمضان 
آستان مقدس در ارديبهش��ت  ماه سال آينده 

برگزار مي گردد.

گذر از مرز توليد يك ميليون 
و 200 هزار تن كالف گرم

با تالش و همدلي كاركنان مجتمع فوالد سبا در 
سال رونق توليد و در يازده ماه منتهي به بهمن ماه 
سال جاري، توليد كالف گرم در اين مجتمع به 

يك ميليون و ۲۳۹ هزار تن رسيد. 
مدير مجتمع فوالد سبا ضمن اعالم اين خبر و با 
قدرداني از عملكرد كاركنان اين مجتمع گفت: 
اين ركورد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 
۱۱.۷ درصدي داشته است.مصطفي عطايي پور 
خاطرنش��ان كرد: از اين ميزان توليد حدود ۸۰ 
درصد آن مربوط به ورق هاي ضخامت ۲ ميلي متر 
با كيفيت مطلوب اس��ت كه يكي از محصوالت 
پركاربرد در توليد لوله و پروفيل در كشور به شمار 
مي رود.وي با بيان اينكه در سال گذشته، توليد 
در مجتمع فوالد سبا يك ميليون و ۱۹۴ هزار و 
۶۰۰ تن بوده است گفت: ركورد جديد علي رغم 
محدوديت هاي زياد در تأمين مواد اوليه، قطعات 
و متريال مصرفي باكيفيت در كليه خطوط توليد 

به دست آمد.

مصرف آب در گلستان
به پيك تابستان رسيد

گرگان| شركت آب و فاضالب گلستان با صدور 
اطالعيه اي از هم اس��تاني ها خواست به منظور 
جلوگيري از كاهش فشار يا قطع آب، در مصرف 
آب صرفه جويي كنند. در اطالعيه اين ش��ركت 
آمده اس��ت: »به اطالع كليه مشتركين محترم 
شركت آب و فاضالب استان گلستان مي رساند 
ميزان مصرف آب از روز گذش��ته تاكنون نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال هاي اخير افزايش بسيار 
چشمگيري داشته و مشابه پيك مصرف آب در 
روزهاي تابستان بوده است كه متأسفانه ادامه روند 
مذكور منجر به افت قابل مالحظه فشار در سطح 
شبكه توزيع خواهد شد. لذا به منظور جلوگيري از 
كاهش شديد فشار يا قطعي آب در سطح استان از 
شما مردم شريف و  فهيم تقاضا مي شود با رعايت 
الگوهاي صحيح مصرف آب و مديريت مصارف، 

ما را در خدمت رساني ياري فرمايند.
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گزارش »تعادل« از سازوكار حمايت هاي قانوني از صاحبان مشاغل در شرايط اضطراري 

چالش كندي اينترنت براي كالس هاي مجازي

قاعده »فورس ماژور« براي شرايط بحراني

شناسايي ۵۲۳ مورد جديد كرونا در كشور

ريحانه جاويدي|
ش��يوع كرونا در ايران عالوه بر اينكه ترس و اضطراب 
ناشي از بروز بيماري را بين مردم گسترش داد بلكه با 
ايجاد تالطم و بحران در بازار برخي مشاغل و خدمات 
آن هم در روزهاي پاياني س��ال، نگراني برخي را بابت 
اجراي تعهداتي مالي خود دوچندان كرد. اقتصاد ايران 
در ركود بود كه كرونا هم مزيد بر علت شد تا عالوه بر 
اقتصاد كالن، كس��ب و كارهاي خرد هم دچار ركود 
مضاعف شوند. درچنين شرايطي به جز برخي صنوف 
محدود، چراغ اغلب كس��ب و كارها خاموش اس��ت، 
مغازه ها مشتري خاصي نداشته و بسياري شركت ها 
هم با توجه به بسته شدن مرزها، توقف خريد و فروش ها 
و برخي مناسبات ديگر، منبعي براي درآمدزايي ندارند. 
بسياري از صاحبان مشاغل به نوعي تعطيلي اجباري 
تن دادند چرا كه در اين اوضاع كسادي مطلق، هزينه 
باز كردن شركت يا باال دادن كركره مغازه، بسيار بيشتر 
از درآمدهاي احتمالي است. از راننده تاكسي تا صاحب 
كافه و رس��توران و از آژانس مسافرتي تا اسباب بازي 
فروش، همه و همه درگير بي بازاري هس��تند .به اين 
ترتيب بازار برخي مشاغل به شدت به سمت كسادي 
رفته و برخي ديگر عمال تعطيل هس��تند و همه اين 
وضعيت درحالي اس��ت كه روزهاي پاياني سال براي 
بسياري از مشاغل دركنار اينكه هزينه ها را باال مي برد، 
با نزديك شدن به عيد نوروز زمان رونق و كسب سود 
بود اما در شرايط فعلي، دغدغه پرداخت اجاره، پاس 
كردن چك  ها، پرداخت قسط و وام، پرداخت حقوق و 
بسياري ديگر از نگراني هاي مالي، با سرعتي بيشتر از 
كرونا حركت مي كند. بحران مالي ايجاد شده به دنبال 
شيوع كرونا تا حدي جدي است كه دولت هم به فكر 
راهكاري براي حمايت از مردم ش��ده تا جايي كه روز 
گذشته علي ربيعي، سخنگوي دولت هم در نشست 
خبري خود به اين موضوع اش��اره ك��رده و بيان كرد: 
»براي كاهش فشار بر مردم مقرر شد سررسيد وام هاي 
مرتبط با كسب و كارها و برخي ديگر از وام ها، دو ماه به 
عقب بيفتد. اين مساله فردا در شوراي عالي پول و اعتبار 
مطرح و تصميم گيري مي شود و آقاي همتي رييس 
بانك مركزي اطالع رساني هاي الزم را انجام مي دهد.« 
با اين حال در چنين ش��رايطي بس��ياري از صاحبان 
مشاغلي كه كرونا چراغش��ان را در روزهاي آخر سال 
خاموش كرد، نمي دانند در ش��رايط بحراني بايد چه 
اقداماتي انجام دهند و قانون چه حمايتي از اين افراد 
خواهد داشت اما اين وضعيت درحالي است كه در متن 
قانون، چاره اي براي حمايت از افراد در شرايط بحراني يا 

به اصطالح حقوقي ها فورس ماژور، انديشيده شده كه 
مي تواند بخشي از دغدغه هاي افراد و صاحبان مشاغل 
را كم كند. آن طور كه كارشناسان حقوق مي گويند در 
م��اده 229 قانون مدني و ماده 15 قانون كار براي اين 

نگراني ها با صراحت راهكارهايي آمده است. 

   بند فورس ماژور، حمايت قانون از مشاغل 
در شرايط بحراني

ساناز شه پرست، مشاور حقوقي و امور قرارداد درباره 
حمايت قانون از افراد در زمان وقوع شرايط بحراني به 
»تعادل« گفت: از تاثيرات ناخوشايند كرونا بر كسب 
و كارها بود و اين وضعيت با توحه به قرار داش��تن در 
ش��رايط پايان س��ال وخيم تر هم مي شود. گسترش 
بيماري بسياري از كس��ب و كارها را تعطيل كرد اما 
تعهدات مالي افراد چه در بخش تعهدات كارفرمايي 
و چه در بخ��ش پرداخت اجاره اماك��ن به قوت خود 
باقي اس��ت با اين وجود بايد توجه داشت كه بندي در 
تمامي قراردادها از جمله قرارداد اجاره، ارايه خدمات 
و قراردادهاي كاري وج��ود دارد كه به نام بند فورس 
ماژور شناخته مي شود، بنابر اين بند اگر در طول مدت 
قرارداد يك اتفاقي رخ دهد كه غيرقابل پيش بيني و 
غيرقابل اجتناب باش��د مانند بيماري همه گير مثل 
كرونا يا سيل، زلزله و جنگ در طول اين مدت اگر يكي 
از طرفين به واسطه اين حادثه نتواند به تعهدات خود 
عمل كند الزم نيست خسارت پرداخت كند و اكنون 
با توجه به شرايط همه گير كرونا فراد مي توانند به بند 

فورس ماژور در قراردادها استناد كنند.
او افرود: افراد براي اس��تفاده از اي��ن بند بايد به دفاتر 
خدمات قضاي��ي مراجعه كنند، براي ف��ردي كه در 
مقابل او تعهد دارند، مانن��د صاحب ملك، كارفرما يا 
درخواست كننده يك خدمات، اظهارنامه بفرستند، به 
بند فورس ماژور استناد كنند و براي يك دوره زماني 
كه در قرارداد پيش بيني شده انجام تعهدات از جمله 
تعهدات مالي مانند پرداخت اجاره را متوقف كرده و به 
تعويق بيندازند، اگر هم اين مدت زمان در قرارداد پيش 
بيني نشده باشد، تابعي از شرايط عرفي كشور بوده و 
مراجع قضايي بر اين اس��اس مدت زمان عادالنه اي را 
تعيين مي كنند و در نهايت در پايان دوره فورس ماژور، 
تعهدات از س��ر گرفته مي ش��ود اما افراد در طول اين 
دوره مجبور به پرداخت خسارت نيستند. نكته مهمي 
كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه اگر در قرارداد به 
فورس ماژور اش��اره نشده باشد هم جاي نگراني براي 
افراد نيست، چرا كه با استناد به ماده 229 قانون مدني 

اگر عدم انجام تعهد ناش��ي از بروز پديده فورس ماژور 
باشد، فرد الزم نيست خس��ارتي را پرداخت كنداين 
مش��اور حقوقي بيان كرد: بايد توجه كرد كه استناد 
به بند فورس ماژر به معناي معافيت از تعهد نيس��ت 
فقط به منزله اين اس��ت كه افراد ب��راي ايفاي تعهد 
خود مهلت بگيرند، مثال اينكه موجر بگويد، با استناد 
به بند فورس ماژور اجاره ماه اس��فند را به دليل كرونا 
كال پرداخت نمي كنم، ، بر اساس قانون چنين چيزي 
ممكن نيست بلكه افراد فقط مي توانند براي پرداخت 
اجاره اس��فند مهلت بگيريد. در واقع بند فورس ماژر 
اين امكان را به افراد مي دهد كه انجام تعهد را به دليل 
شرايط بحراني به تاخير بيندازند و بابت اين تاخير الزم 
به پرداخت خس��ارت نباشندپس بند فورس ماژور به 

معناي انجان ندادن تعهد نيست.

   تكليف قان�ون براي قراردادها، اقس�اط و 
دارندگان چك

شه پرس��ت افزود: موضوع ديگري ك��ه در اين زمينه 

بايد توضيح داده ش��ود، درباره پرداخت اقساط بانك 
در ش��رايط بحراني است. دراين شرايط افراد بايد اول 
به ق��رارداد بانكي خود رجوع ك��رده و توجه كنند در 
قرارداد به فورس ماژور اشاره شده يا نه كه معموال در 
قراردادهاي بانكي به آن اش��اره نمي شود و اگر اشاره 
نشده بود در صورتي كه بانك بابت تاخير در پرداخت 
اقساط، خسارتي را به افراد تحميل كند، افراد با مراجعه 
به دادگاه بايد دادخواس��ت ارايه دهند و شرايط خود 
را در وضعي��ت فورس ماژر ب��ه دادگاه توضيح دهند، 
دادگاه اظهارات آنها را احراز مي كند كه آيا شغل اين 
فرد مرتبط با ش��رايطي بوده كه از وضع فورس ماژور 
آسيب ديده يا شهر شما در بحران كرونا بوده يا نه بعد 
از احراز ش��رايط از س��وي دادگا، و تاييد اينكه فرد در 
ش��رايط فورس ماژور بوده است، از پرداخت خسارت 

معاف مي شوند.
او درباره وضعي��ت قراردادهاي كارگري و كارفرمايي 
بيان كرد: در بحث ق��رارداد كارگري و كارفرمايي هم 
در ماده 15 قانون كار به صراحت آمده كه اگر شرايط 

به س��مت فورس ماژور برود و كارگاه تعطيل ش��ود، 
قرارداده��ا هم تعليق مي ش��ود اما در پايان ش��رايط 
فورس ماژور، كارفرما بايد ش��رايط را به حالت عادي 
خود بازگرداند با اين وجود اين شرايط به خصوص در 
روزهاي پايان سال عادالنه نيست بنابراين كارفرماها 
بايد شرايط كارگر را در نظر بگيرند و در چنين شرايطي 
مي توانند پرداخت علي الحساب ويژه داشته باشند كه 
كارگر آسيب كمتري ببيند و بعد از آن در شرايطي كه 
امگان پرداخت تمام تعهدات خود به كارگر را داشتند 

با او تسويه حساب كنند.
اين مش��اور حقوقي گف��ت: درباره نقد ش��دن چك 
هم در ش��رايط فورس م��اژور بايد گفت ك��ه به بهانه 
شرايط بحراني، نمي شود جلوي چك را گرفت اما اگر 
چك برگش��ت خورد و دارنده چك دادخواست ارايه 
كرد هنگام دف��اع در دادگاه فرد مي تواند به ش��رايط 
فورس ماژور اس��تناد كرده و در نتيج��ه تقاضا كند از 
خس��ارت تاخير در پرداخت تعهدات چك كه معاف 

شود و اصل چك را با شرايط عادالنه پرداخت كند.

آخرين آمار ابتال و فوتي ناشي از كروناويروس جديد در 
كشور اعالم شد. عليرضا رييسي، معاون بهداشت وزارت 
بهداشت از افزايش مبتاليان قطعي كوويد 19 در ايران 
خبر داد و گفت: آخرين يافته هاي آزمايشگاهي در كل 
بالغ بر 52۳ مورد جديد ابتالي قطعي به بيماري كوويد 
19 را در كشور ظرف يكشنبه تا دوشنبه، نشان مي دهد 

كه متاسفانه از اين موارد 12 تن نيز جان باختند.
به گفته او، در مجموع تاكنون 15۰1 نفر ابتالي قطعي 
به ويروس كروناي جديد ثبت شده است كه متاسفانه 
۶۶ نيز جان باختند. او تعداد بهبوديافتگان اين بيماري 
را 291 تن اعالم كرد.رييسي گفت: همچنان بيشترين 
استان هاي درگير اين بيماري، استان هاي تهران، قم و 
گيالن هستند البته در استان هاي گيالن و قم ميزان 
بهبوديافتگان و بستري شدگان در حال برابر شدن است.

او با اشاره به افزايش آزمايشگاه هاي كشوري تشخيص 
كروناويروس، گفت: از سه آزمايشگاه در سطح تهران 
امروز به 22 آزمايشگاه در سراسر كشور رسيده ايم كه 

سبب شده آمارهايمان به روز باشد.
اكنون آزمايشگاه انس��تيتو پاستور اين قابليت را دارد 
كه روزانه 12۰۰ تس��ت انجام دهد و خوشبختانه در 
به روزرس��اني انجام تست موقعيت مناس��بي داريم. 
معاون بهداش��ت وزارت بهداشت با بيان اينكه گاهي 
آمار متناقضي از اس��تان ها بيان مي شود، اظهار كرد: 
با راه اندازي آزمايش��گاه هايي در سراسر كشور تست 
غربالگري انجام مي شود؛ در صورتي كه تست غربالگري 
به همراه عالئم بيماري مثبت باشد، فرد به عنوان بيمار 
مثبت تلقي شده و درمان آغاز مي شود، اما براي قطعي 
شدن جواب آزمايش، اين آزمايش ها به تهران ارسال 
و آمار قطعي اعالم مي ش��ود. وي ب��ا تاكيد بر پرهيز از 

عبور و مرور غير ضروري در سطح شهرها تصريح كرد: 
۷۰ درصد مراجعان به بيمارس��تان ها به دليل ترس و 
وحشت ايجاد ش��ده از بيماري به بيمارستان مراجعه 
مي كنند. اين درحالي است كه حتي اگر فرد به كرونا 
مبتال باشد تا ۸۰ درصد نياز به بستري در بيمارستان 
ندارد و با اس��تراحت و درمان در منزل بيماري كنترل 
خواهد شد. آنچه نگران كننده است عدم پيروي از قوانين 
بهداشتي است.البته سازمان بهداشت جهاني به مردم 
تمام كشورها توصيه كرده است كه اميدواري و اعتماد 
به نفس داشته باشند و نترسند؛ چراكه مي توان كرونا 
را شكست داد. در عين حال بس��ياري از كارشناسان 
سالمت معتقدند كه ترس و اضطراب نه تنها مشكلي را 
درباره كرونا حل نمي كند، بلكه موجب تحليل سيستم 

ايمن��ي بدن نيز خواهد ش��د. بنابراين نكته كليدي 
كرونا رعايت بهداشت فردي و اجتماعي است.

   درمان رايگان مبتاليان 
وزارت بهداشتي ها اعالم كرده اند كه درمان كرونايي ها 
به ص��ورت رايگان انجام مي ش��ود. به طوري كه دكتر 
عليرضا زالي، فرمانده مديريت عمليات كرونا در تهران 
اعالم كرد كه اگر فردي بيماري كوويد 19 داشته باشد 
و تس��ت آن مثبت شد با دس��تور وزير بهداشت كليه 

خدمات ارايه شده به اين فرد رايگان خواهد بود.
همچنين مهندس طاهر موهبتي، مديرعامل سازمان 
بيمه س��المت ايران نيز ب��ا بيان اينكه آزمايش��ات 
تش��خيصي كرونا ويروس جديد تحت پوشش بيمه 

قرار دارد، به ايس��نا گفت: از طرف��ي با توجه به اينكه 
سيس��تم تنفس��ي مبتاليان به كروناويروس آسيب 
ديده، معموال اگر به تشخيص پزشك بيمار به دستگاه 
تنفسي و بستري در آي سي يو نياز داشت، اين دست 
خدمات نيز داراي پوشش بيمه اي هستند.او همچنين 
با اشاره به قانون دوره انتظار 1۰ روزه براي بيمه شدگان 
و حذف بيمه از روي تخت بيمارس��تان، گفت: براي 
صدور دفترچه مق��رر بود ت��ا 1۰ روز دوره انتظار در 
نظ��ر بگيريم؛ با توجه ب��ه اينكه برخي بيمه نش��ده 
بودند، در بخش نامه اي به اس��تان ها اعالم كرديم كه 
مبتاليان به كروناويروس را هم جزو بيماران اورژانسي 
حساب كرده و بيمه آنها بدون دوره انتظار آغاز شود.

موهبتي ادامه داد: همچنين پيش از اين كساني كه 
برگ هاي دفترچه بيمه ش��ان پيش از موعد مقرر به 
اتمام مي رس��يد بايد به اداره كل بيمه رفته و تاييديه 
اخذ مي كردند س��پس با مراجعه به دفتر پيشخوان 
دول��ت مجددا دفترچه بيمه درياف��ت مي كردند كه 
اين موضوع نيز با آغاز ش��يوع كروناويروس در كشور 
براي بيماران حذف ش��د و از اين پس تنها با مراجعه 
به دفاتر پيشخوان و استعالم هاي مورد نياز دفترچه 
بيمه مجدد به متقاضي تحويل داده مي شود.با وجود 
اقداماتي كه در حوزه پيشگيري و درمان كرونا ويروس 
جديد انجام ش��ده، باز هم نياز ب��ود تا تصميماتي در 
سطح كشور براي مقابله با اين ويروس اتخاذ شود. بر 
همين اساس بود كه وزارت بهداشتي ها دانشگاه هاي 
سراس��ر كش��ور را تا پايان هفته جاري تعطيل اعالم 
كردند و مدارس سراسر كشور نيز تا امروز 12 اسفند 
ماه، تعطيل اعالم شدند كه البته امروز احتماال مجددا 

درباره ادامه تعطيلي آنها تصميم گيري مي شود. 

   برخورد ناجا با سودجوياِن كرونا
وزير بهداشت نيز با تاكيد بر اينكه ناجا در اين روزهاي 
سخت در كنار وزارت بهداشت قرار داشته، در عين حال 
ضمن تاكيد بر لزوم پرهيز از سفر از سوي مردم، از اعمال 
محدوديت هاي سنگين تر در ورودي استان هاي آلوده 

به اين ويروس خبر داد.
س��عيد نمكي در نشست مش��ترك با فرمانده نيروي 
انتظامي جمهوري اسالمي ايران با اشاره به تالش هاي 
ناج��ا در حوزه مقابله با ويروس كرون��ا گفت: از همان 
دقايق اول ابتالي نخس��تين افراد به كوويد 19، ناجا 
در كنار ما بود و در برقراري امنيت در بيمارس��تان ها 
و مراك��زي كه به عنوان قرنطين��ه اعالم كرديم نقش 
پراهميتي داشت. او افزود: ناجا در حوزه مسموميتي 
كه برخي افراد در فضاي مجازي ايجاد كردند از طريق 
پليس فتا در كاهش اين فضاي مسموم تالش بسياري 
كرد. همچنين در ضدعفوني كردن معابر با بهره گيري 
از امكاناتي كه به صورت ويژه در كالن ش��هرها بسيج 
كردند، در آرامش رواني شهروندان بسيار تاثيرگذار بود. 
وزير بهداشت ادامه داد: ناجا در كاهش و كنترل ترددها 
نيز بسيار تاثيرگذار بوده و مقرر شده محدوديت هاي 
سنگين تري نيز در ورودي هاي استان هاي آلوده برقرار 
كند. ناجا همچنين در برخورد با سودجويان در شرايطي 
كه همكاران ما دل به آب و آت��ش زده اند و خدمت به 
بيماران را انجام مي دهند، براي كش��ف و روان سازي 
انبارها و رس��يدن اقالم بهداشتي به سمت افرادي كه 
نياز دارند، اقدام كرد.وزير بهداشت تاكيد كرد: هيچگاه 
در اين روزهاي سخت احساس تنهايي نكردم؛ چرا كه 
همه عزيزان همچون ناجا در كنار ما بودند و اميدوارم 

هر چه زودتر بتوانيم كرونا را شكست دهيم.

معاون آموزشي دانشگاه تهران درباره جزييات آموزش 
مجازي و شركت دانش��جويان در اين كالس ها گفت: 
زماني كه دانش��جو وارد سامانه مي ش��ود نامش قابل 
مش��اهده اس��ت، در اين كالس ها اس��تاد مي تواند از 
دانشجو سوال بپرسد و اگر استاد از دانشجو سوال كند 

و دانشجو نباشد، امكان غيبت او وجود دارد.
سعيد حبيبا درباره وضعيت آموزش مجازي دانشگاه 
تهران توضيح داد: من در همين هفته كالس كارشناسي 
ارشد را به صورت مجازي برگزار كردم و مشكل خاصي 
نداش��تيم و دانشجويان از نقاط مختلف وصل شدند و 

كالس به صورت مجازي برگزار شد.
او درباره عمده مشكالت كالس هاي مجازي گفت: قطعا 
مشكالتي وجود دارد و زيرساخت ها نيازمند تجهيزات 
هستند و اكنون ستاد بحران در حال انجام اين كار است. 
در بعضي از شهرستان ها كندي سرعت اينترنت وجود 
دارد و با ايرانسل و همراه اول صحبت هايي انجام شده 
و وزير ارتباطات نيز قول هايي دادند. حس��ن سيستم 
آموزش مجازي و از راه دور اين است كه تمام مطالبي 

كه درس داده مي شود، در سامانه قرار مي گيرد و اگر در 
اين ارتباط سرعت اينترنت كم يا قطع شود، دانشجو 
مي تواند در زمان مناس��ب آن را دانل��ود كند و گوش 

دهد. معاون آموزشي دانشگاه تهران به ايلنا گفت: در 
كالس ه��اي مجازي امكانات متع��ددي وجود دارد و 
دانشجو مي تواند از استاد به صورت صوتي و نوشتاري 

سوال بپرسد، ولي كساني كه بعدا مطالب درسي را دانلود 
كنند ديگر فرصتي براي سوال كردن نخواهند داشت. 
حبيبا گفت: همه دانشگاه ها اكنون اين امكانات را دارند 
فقط بايد تقويت شوند؛ يعني سرورها قديمي ترند و اگر 

تقويت شوند بهتر است.
معاون آموزش��ي دانش��گاه ته��ران درب��اره تعطيلي 
دانشگاه ها تا 15 فروردين گفت: اين تعطيلي به ستاد 
مبارزه ملي مقابله با كرونا بستگي دارد كه چه تصميمي 
بگيرد. اكنون اين تصميم گيري ها به صورت متمركز 
در حال انجام اس��ت، فرمانده اين كار وزارت بهداشت 
است و اگر بگويد كالس ها مجازي برگزار شود اين كار 
را مي كنيم، اما در هر صورت سامانه ما هر روز در حال 

تقويت شدن است.
او اظهار كرد: ما از ۶ سال پيش تدريس مجازي داشتيم 
كه ب��راي دوره هاي خاصي بود و باي��د تمام دوره هاي 
كارشناسي ارشد به صورت مجازي برگزار مي شد. اكثر 
دانشگاه هاي بزرگ تا حدود زيادي اين زيرساخت ها 
را فراهم كردند. البته آن موقع فقط بعضي از رشته ها 

به صورت مجازي برگزار مي شد، ولي ما هر روز به طور 
همزمان چندين كالس داريم كه اين مقداري مشكل 
ايجاد مي كند وگرنه زيرساخت هاي مربوط به آموزش 
مجازي از س��ال 1۳91 به بعد در كش��ور به راه افتاده، 
ولي براي همان دوره هاي خاص اس��ت. حبيبا گفت: 
بايد ببينيم وزارت بهداشت درباره تعطيلي كالس ها 
چه تصميمي مي گي��رد و االن نمي توان دقيق گفت و 

پيش بيني كرد.
معاون آموزشي دانشگاه تهران درباره جزييات آموزش 
مجازي و شركت دانش��جويان در اين كالس ها گفت: 
زماني كه دانش��جو وارد س��امانه مي ش��ود نام او قابل 
مشاهده اس��ت، او بايد اجازه بگيرد و وارد شود. در اين 
كالس ها اس��تاد مي تواند از دانشجو سوال بپرسد. اگر 
استاد از دانشجو سوال كند و دانشجو نباشد امكان غيبت 
او وجود دارد. ما اين امكانات را قرار مي دهيم تا دانشجو 
استفاده كند. دانشجويان دوست دارند و مي خواهند 
ياد بگيرند و احتمال اينكه از كالس ها استفاده نكنند، 

خيلي كم است.
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فراموشي يوزهاي ايراني 
يوزهايي ايراني كه در معرض خطر انقراض هستند 
آخرين بازمانده از يوزپلنگان آس��يايي هستند كه 
در حال حاض��ر آمار دقي��ق و جدي��دي از آنها در 
زيستگاه هاي كشور موجود نيست. سازمان حفاظت 
محيط زيست نيز مدت هاست اعالم كرده كه قصد 
تكثير در اس��ارت يوزها را دارد ام��ا هنوز اقدامي در 
اين راستا رخ نداده است. يك كارشناس يوز تاكيد 
مي كن��د كه حفظ زيس��تگاه ها و يوزهاي طبيعت 
بايد در اولويت باشد اما متاسفانه آنها را به فراموشي 
سپرده ايم.سه مارس )1۳ اس��فندماه( روز جهاني 
حيات وحشي اس��ت كه روز به روز بقايش در ميان 
انسان ها بيشتر تهديد مي شود. در آخرين گزارش 
»كره حيات« صندوق جهاني حيات وحش در سال 
2۰1۸، ان��واع گونه ها از نظر فراواني رصد ش��ده اند 
و در آن كاه��ش ۶۰ درصدي ش��اخص كره حيات 
گزارش شده اس��ت. اين موضوع نشان مي دهد كه 
جمعيت گونه هاي گياهي و جانوري در جهان رو به 
كاهش است و در قرن 2۰ بيشترين ميزان انقراض 
گونه هاي گياهي و جانوري در آب هاي ش��يرين را 
داشتيم.اما اينجا در ايران نيز برخي گونه هاي باقي 
مانده حيات وحش براي بقا مي جنگند. هر چند كه 
برنامه هايي براي حفاظ��ت از اين گونه ها- از جمله 
يوز پلنگ آسيايي كه در حال حاضر تعدادي از آنها 
فقط در ايران وجود دارد- تدوين ش��ده است؛ اما تا 
حفاظت اصولي راه طوالني است.بر اساس آخرين 
آمار رسمي منتشر شده در سال 2۰1۶ كمتر از 4۰ 
قالده يوز در ايران به عنوان تنها زيستگاه باقي مانده 
يوز آسيايي تخمين زده شده است. كاهش جمعيت 
يوزها در ايران سبب شد تا برنامه هاي مختلفي براي 
حفاظت از آنها در دستور كار سازمان محيط زيست 
و نهادهاي ديگر قرار گيرد كه در س��ال هاي اخير با 
فراز و نشيب هاي همراه بوده است. در حال حاضر بر 
اساس آخرين اخبار سازمان محيط زيست قرار است 
كه برنامه تكثير در اسارت يوزها با استفاده از سه يوز 
پلنگ پرديسان را دنبال و سايتي براي تكثير آنها در 
اسارت راه اندازي كند.باقر نظامي- پژوهشگر يوز- كه 
پيش از اين سرپرست پروژه بين المللي حفاظت از 
يوز بود، با اشاره به اينكه مسووليت تكثير در اسارت 
يوزها طي تمام اين سال ها با سازمان حفاظت محيط 
زيست بود و پروژه بين المللي يوز در اين زمينه اقدامي 
انجام نداده است، اظهار مي كند: حدود دو سال است 
كه جلسات مختلفي براي موضوع تكثير در اسارت 
يوزها برگزار مي شود اما متاسفانه هنوز تصميم قطعي 
در اين باره گرفته نش��ده است و موافقان و مخالفان 
آن به جمع بندي نرسيده اند.نظامي در ادامه تاكيد 
مي كند: اين مساله سبب از دست رفتن زمان شده و 
ممكن است هر لحظه دو قالده از سه يوز در اسارت را 
به دليل سن زياد از دست بدهيم. اين استاد دانشكده 
محيط زيست با انتقاد از اينكه آنقدر موضوع تكثير 
در اسارت در سازمان محيط زيست و رسانه ها مهم 
شده كه حفاظت از يوزهاي طبيعت و زيستگاه ها به 
فراموشي سپرده شده است، به ايسنا مي گويد: حدود 
سه سال است كه حفاظت از يوز و پروژه بين المللي 
يوز به بهانه هاي مختلف رها ش��ده و در حال حاضر 
بيشترين دغدغه من اين است كه براي يوزهاي در 
طبيعت قرار است چه اتفاقي رخ دهد؟نظامي در ادامه 
با بيان اينكه طي 1۸ سال تنها حدود يك ميليون و 
ششصد هزار دالر براي حفاظت از يوزها در طبيعت 
ايران توسط پروژه بين المللي يوز هزينه شده است، 
تصريح مي كند: اين رقم طي 1۸ س��ال و با درنظر 
گرفتن تمام هزينه ها عدد بسيار كمي است اما با وجود 
اين پروژه بين المللي يوز توانسته بود اقداماتي انجام 
دهد.زيستگاه يوز در كشور ما حدود ۶ ميليون هكتار 
برآورد ش��ده كه تمامي اين مساحت جزو مناطق 
تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست است.

نظامي با بيان اينكه اين وسعت حدود يك سوم اراضي 
حفاظت شده محيط زيستي است، مي گويد: حفاظت 
از زيس��تگاه يوزها در اين مناطق مي تواند بهانه اي 
براي حفاظت از فقيرترين و خش��ك ترين مناطق 
كويري كشور باشد.اين پژوهشگر يوز در ادامه اظهار 
مي كند: متاسفانه تنها سه درصد محيط بانان كشور 
به زيستگاه هاي يوز اختصاص پيدا كرده اند و آنقدري 
كه انرژي براي تكثير در اسارت گذاشته مي شود براي 
حفاظت از طبيعت صرف نمي شود و مي توان گفت 
كه يوزهاي در طبيعت قرباني سه يوزي مي شوند كه 

در اسارت هستند.

راه اندازي ۱۰۷ هزار
مدرسه مجازي

معاون آموزش متوس��طه وزارت آموزش و پرورش 
گفت: در كنار 1۰۷ هزار مدرس��ه حقيقي كه داريم 
مي خواهيم 1۰۷ هزار مدرس��ه مجازي هم داشته 
باشيم كه امكان حضور و غياب دانش آموزان را هم 
داشته باشد.عليرضا كمرئي درباره امكان استفاده 
دانش آم��وزان از آموزش هاي مكمل كه از ش��بكه 
آموزش پخش مي شود همچنين راه اندازي مدارس 
مجازي گفت.او اظهار كرد: ابتدا هفته امور تربيتي 
را كه روزهاي آخر آن را سپري مي كنيم به مربيان 
تربيتي تبريك مي گويم و آرزو مي كنم سيس��تم 
آموزشي ما هر روز پوياتر باشد و قابليت هاي بهتري را 
براي دانش آموزان ايجاد كنيم. او ادامه داد: كرونا هم 
سپري خواهد شد. روزهاي سخت مي روند و آدم هاي 
سخت هستند كه مي ايستند. هر روز هم آغاز زندگي 
خوبي است و فرصتي براي يادگيري و آموختن است. 
خانواده ها بدانند كه فرزندانشان در فضاي يادگيري 
خوبي قرار گرفته اند. مدرسه تنها جايي نيست كه 
مي شود در آن آموخت. چه بسا مدرسه اي هم باشد 
كه يادگيري در آن رخ ندهد و محيط هايي باشند كه 
بيش از مدرسه به ما ياد بدهند.كمرئي ادامه داد: امروز 
موقعيت هايي پيش آمده تا آنچه در اختيارمان نيست 
را بتوانيم جبران كنيم. تجربه خوبي پيش از اين در 
زمينه آموزش از راه دور و آموزش الكترونيكي بوده 
و ام��روز خأليي كه با تعطيلي مدارس پيش آمده را 

مي توانيم جبران كنيم.
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»تعادل«ازكاهشمحسوسمراجعهبهبنگاههادراسفندماهگزارشميدهد

ضربه كرونا به بازار نيمه جان مسكن

مقابله با كرونا نيازمند  مشاركت هاي مردمي

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي |
اس��فند ماه به نيمه هاي خود نزديك مي شود و درحالي 
كه انتظار مي رفت حجم مراجعات به بنگاه هاي ملكي در 
باالترين ميزان خود طي سه ماه پاياني سال باشد و رنگ 
و بوي عيد بر بازار مسكن حاكم باشد، اما شيوع ويروس 
كرونا معادالت هرساله اقتصاد به ويژه بازار مسكن را به هم 
ريخته است، به گفته مشاوران امالك، گسترش شيوع 
كرونا و درخواست مس��ووالن حوزه بهداشت براي عدم 
خروج از خانه موجب شده كه تعداد مراجعه متقاضيان 
مسكن به بنگاه هاي امالك كاهش چشمگيري داشته 
باشد.گزارش ميداني»تعادل« از كسب و كار دفاتر مشاور 
امالك پايتخت نشان مي دهد كه بسياري از فروشندگان 
كه پيش از اعالم رسمي ورود كرونا به كشور، ملك خود را 
براي فروش گذاشته بودند، از فروش خود منصرف شده اند 
و به خريداران اجازه بازدي��د نمي دهند و خريداران هم 

امكان رصد واحدهاي مسكوني تخليه را ندارند.
البته متقاضيان خريد مس��كن هم همچون گذش��ته 
تمايلي براي مراجعه به بنگاه هاي امالك ندارند و با وجود 
نگراني هايي كه درباره افزايش قيمت ملك در سال آتي 
وجود دارد ترجيح مي دهند كه خريد خود را به سال بعد و 

پس از فروكش كردن ويروس كرونا موكول كنند.
يكي از مشاوران امالك كه در منطقه قنات كوثر تهران 
فعاليت مي كند با اشاره به كاهش 60 درصدي مراجعات 
خريداران و فروشندگان به »تعادل« مي گويد: درحالي 
كه هر س��اله تا نيمه هاي اسفند ماه، بازار خريد و فروش 
مس��كن پررونق بود اما از ابتداي اسفند و به دليل شيوع 
ويروس كرونا، حجم مراجعات و به تبع آن تعداد معامالت 
كاهش يافته است.بيگلري مي افزايد: در حال حاضر اغلب 
فروشندگان از فروش ملك خود منصرف شده اند و آن را 
به سال بعد موكول كرده اند و تنها تعداد كمي از آنها كه 

پول الزم هستند، اقدام به فروش مي كنند.
او ادامه مي دهد: حتي مالكاني هم كه قصد فروش دارند، 
با گرفتن عكس و فرس��تادن آن به مش��اور امالك، از او 
مي خواهند كه ابتدا از رضايت مشتري درباره خريد ملك 

مطمئن شوند سپس به او اجازه بازديد مي دهند.
به گفته اين فعال بازار مس��كن، چن��د روز پيش يكي از 
فروشندگان ملك به بنگاه زنگ زد و اعالم كرد در صورتي 
اجازه بازديد به خريدار را مي دهد كه آنها هنگام ورود به 

خانه اش، از مايع ضد عفوني استفاده كنند.
بيگلري اظهار مي كن��د: تعداد مراجعه خريداران هم 

كاهش چش��مگيري داشته است و بس��ياري از آنها 
تلفني از شرايط و ويژگي هاي ملك دلخواه خود جويا 
مي شوند.اين مشاور امالك بيان مي كند: با وجود اينكه 
بازار مسكن دوباره در ركود فرو رفته و مثل دي و بهمن 
تعداد مراجعات و قراردادها قابل مالحظه نيست، اما 
هر روز شاهد افزايش قيمت ها هستيم كه دليل آن هم 
مي تواند نوسانات بازار ارز و نگراني فروشندگان اندكي 

باشد كه نمي خواهند ضرر كنند.

   توصيه به خريد تا قبل از پايان سال
همچنان كه يكي از مشاوران فعال در منطقه شرق تهران 
از كسادي بازار و كاهش مراجعات خريداران و فروشندگان 
مي گويد، يكي از فعاالن بازار مسكن كه در منطقه شهران 
بنگاه معامالتي دارد، با اشاره به افت قراردادهاي مسكن 
طي روزهاي گذشته به »تعادل« مي گويد: با شيوع ويروس 
كرونا، تعداد مراجعات و معامالت در اين دفتر كاهش يافته 
و مثل اسفندماه سال گذشته نيست اما تعداد قراردادها 

به صفرنرسيده است.
تبري��زي اضافه مي كند: طي يك هفته گذش��ته س��ه 
واحد يك ساختمان نوساز فروخته شد كه هيچ كدام از 
خريداران، متقاضي مصرفي نبودند و براي حفظ سرمايه 
خود اق��دام به خريد مس��كن كردن��د.او ادامه مي دهد: 
مي توان گفت كه از هر 5 فروشنده، 2 فروشنده انصراف 
مي دهند و مابقي فروشندگان هم واحدهاي تخليه را در 
اختيار دارند كه اجازه بازديد ملك را مي دهند. اين فعال 
بازار مسكن اضافه مي كند: قيمت ها با وجود افت تعداد 
خريداران و انصراف بسياري از فروشندگان به دليل ترس 
از وي��روس كرونا، روزانه افزاي��ش مي يابد و توصيه ما به 
خريداران مصرفي و حتي سرمايه اي مسكن اين است كه 

پيش از آغاز سال 99، اقدام به خريد كنند.

   توقف رونق بازار مسكن 
بازار مسكن از آذر ماه سال جاري روند تازه اي به خود 
گرفت و با وجود كاهش حجم معام��الت در ماه هاي 
پيش از آن، در اين ماه ش��اهد رش��د 134.7 درصدي 
تعداد قراردادهاي خريدو فروش مس��كن نس��بت به 
آبان ماه بوديم، پ��س از آن و در دي و بهمن هم حجم 
معامالت و به تبع آن قيمت ها رشد كرد و برهمين اساس 
كارشناسان بازار مسكن پيش بيني مي كردند كه رونق 
حاكم بر بازار مسكن تا ارديبهشت ماه ادامه پيدا كند اما 

شيوع ويروس كرونا در كشور و رشد تعداد مبتاليان و 
جان باختگان، نگراني ها درباره آينده بازار مسكن و تداوم 
كسادي اسفند ماه را افزايش داد.درواقع در شرايطي كه 
وضعيت بازار خريد و فروش مسكن در اسفندماه سال 
جاري تعريفي ندارد و حجم مراجعات كاهش داشته 
است اما بررسي آمار منتشر شده از وضعيت تحوالت 
بازار مس��كن در بهمن ماه و پيش از س��نگيني سايه 
كرونا بر اقتصاد كش��ور، معامالت مسكن در تهران به 
13 هزار و 264 فقره رسيد كه نسبت به دي ماه امسال 
24 درصد و نسبت به بهمن ماه سال گذشته 42 درصد 

افزايش يافت.
گزارش بانك مركزي، حكاي��ت از آن دارد كه ميانگين 
قيمت مسكن در شهر تهران با افزايش 4.3 درصد نسبت 
به ماه قبل و رشد 44 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل 

به 14 ميليون و 400 هزار تومان در هر متر مربع رسيد.

   راهكارهايي براي كنترل قيمت 
در حال حاضر و با وجود كاهش تعداد قراردادهاي خريد 
و فروش ثبت شده در بازار مسكن نسبت به اسفند ماه 
سال گذشته اما همچنان قيمت ها دربازار مسكن رشد 
مي كند، دبير كانون انبوه سازان معتقد است كه رشد 
قيمت مسكن با اقتصاد خانوارها هيچ همخواني ندارد.

فرشيد پورحاجت، دبير كانون انبوه سازان در گفت وگو با 
فارس مي گويد: توليد مسكن زمان بر است و وقتي اين 
واحدهاي مسكوني تا زمان عرضه به بازار آماده شوند 
مي بينيم كه قيمت تمام ش��ده رو به افزايش گذاشته 
اس��ت و رشد قيمت مسكن هم موضوعي عادي جلوه 
مي كند.او مي افزايد: حال سوال اين است كه آيا ر شد 
قيمت مسكن با اقتصاد خانوار همخواني دارد؟ همه به 
اين عدم همخواني اذعان دارند، عبور از مرز 14 ميليون 
تومان براي متوسط قيمت مسكن نشان مي دهد كه 

خريد مسكن براي اقش��ار مختلف جامعه كار سخت 
و دشواري اس��ت.پورحاجت ادامه مي دهد: اگر چه با 
اين وضعيت رشد قيمت نهاده هاي توليد مسكن بايد 
پذيرفت كه قيمت ها واقعي هستند اما قيمت ها در حد 
توان خريد متقاضيان مصرفي و واقعي مسكن نيست.

دبير كانون انبوه سازان مي گويد: دولت 3 راه براي كنترل 
قيمت مس��كن دارد، اولين راهكار باال ب��ردن درآمد 
و حقوق و دس��تمزدها از س��وي دولت است، دومين 
راهكار تسهيل فضاي كس��ب و كار و صنعتي سازي و 
سومين راهكار پرداخت تسهيالت مناسب به ساخت 
و ساز وخريد مسكن است.پورحاجت اضافه مي كند: 
اگر صنعتي سازي مورد تشويق قرار بگيرد قطعا بدون 
شك قيمت تمام شده مسكن كاهش مي يافت و قيمت 
مسكن با اقتصاد خانوار همخواني مي كرد اما وزارت راه و 
شهرسازي درباره عمل به اين قانون كوتاهي كرده است.

گروه راه و شهرسازي|
شيوع ويروس كرونا فعاليت تمام سازمان ها و نهادها را 
تحت تاثير قرار داده است. ش��هرداري تهران به عنوان 
يكي از نهادهاي متولي مقابله با ويروس كرونا اقدام هاي 
گوناگون��ي را براي اين منظور اجرايي كرده اس��ت. در 
اين رابطه، روز گذش��ته رييس س��ازمان پيشگيري و 
مديريت بحران شهر تهران برضرورت استفاده از ظرفيت 
 مشاركت هاي مردمي براي مقابله با كرونا تاكيد كرد.رضا 
كرمي محمدي، رييس سازمان پيشگيري و مديريت 
بحران ش��هر تهران در جلس��ه كارگروه مشاركت هاي 
مردمي ستاد مديريت بحران بيماري كرونا كه با حضور 
اعضاي اين كارگروه در مركز فرماندهي و مديريت بحران 
شهر تهران برگزار ش��د، گفت: ويروس كرونا مي تواند 
موجب ترس، افس��ردگي و منفعل شدن مردم شود، از 
اين رو، اين كارگروه براي فعال شدن مردم در كمك به 
خود و ديگران فرصت خوبي است. همچنين اين ستاد 
بايد براي تعطي��الت عيد نوروز نيز تصميم گيري كند.

عضو شوراي فرماندهي ستاد مديريت بيماري كرونا در 
كالن شهر تهران با بيان اينكه هر گونه ورود و خروج در 
شهر به افزايش ش��يوع اين ويروس كمك خواهد كرد، 
گفت: بنابراين باي��د تا جايي كه ام��كان دارد از ميزان 
تردد شهروندان در شهر كم شود. به همين منظور بايد 
با استفاده از زيرساخت ها و امكانات شهرداري تهران و 
ايجاد پويش هاي داوطلبانه و مردمي ش��هروندان براي 
كمك به يكديگر، سالمندان و ساير اقشار محروم جامعه 
اقدام كرد.او افزود: به گفته مسووالن مربوطه در روزهاي 
آتي شيوع اين ويروس به اوج خود مي رسد و هرچه قدر 
ميزان شيوع فراگيرتر شود حذف آن از جامعه طوالني تر 
خواهد شد. كرمي محمدي در مورد مصوبات اين جلسه 
نيز گفت: در اين جلسه مسووليت كارگروه مشاركت هاي 
مردمي بر عهده مهدي شيرزاد، رييس ستاد مديريت 
محله سپرده و مقرر شد جلسه هاي بعدي اين كارگروه 
با استفاده از ظرفيت سازمان فناوري اطالعات به صورت 
غيرحضوري برگزار شود. همچنين مقرر شد سازمان فاوا 
ضمن مذاكره با اپليكيشن هاي موفق و پر طرفدار براي 
كمك به مشاركت هاي مردمي در موضوع كرونا امكان 
سنجي كند. ستاد ساماندهي مشاركت هاي اجتماعي 
محالت نيز نس��بت به راه اندازي دفتر مش��اركت هاي 
مردمي به منظور جذب و س��اماندهي مش��اركت هاي 

شهروندان اقدام كند.
او ادامه داد: برآورد تعداد مورد نياز براي اسكان داوطلبان 
و ايجاد ظرفيت پشتيباني و اسكان آنها در شهر تهران، 
راه اندازي سامانه كار داوطلبانه توسط ستاد ساماندهي 
مشاركت هاي اجتماعي محالت با همكاري سازمان فاوا 
و بارگذاري در سايت شهرداري تهران از ديگر مصوبات 

اين جلسه بود.كرمي محمدي افزود: همچنين به منظور 
جلب مشاركت هاي مردمي و كارهاي داوطلبان مقرر 
شد سازمان فاوا با همكاري سازمان پيشگيري و مديريت 
بحران از ظرفيت هاي اپليكشن شهر آماده استفاده كند 
و مركز ارتباطات و روابط بين الملل شهرداري تهران نيز 
موظف شد از ظرفيت هنرمندان براي آموزش و جلب 
مشاركت هاي مردمي استفاده كند و در عين حال اين 
مركز با همكاري سازمان پيشگيري و مديريت بحران 
از ظرفيت يك ساعت پخش روزانه استوديو شهر آماده 
اس��تفاده كند.به گفته رييس س��ازمان پيش��گيري و 
مديريت بحران شهر تهران، مقرر شد دفتر مشاركت هاي 
مردمي در س��تاد مديريت محله، گروه هاي داوطلب و 
نيروهاي خبره و متخصص داوطلب را براي مصاحبه هاي 
راديويي و تلويزيوني، به مركز ارتباطات و روابط بين الملل 

معرفي كند.

   تكذيب ضدعفوني كردن با جوهر نمك
يكي از اقدام هاي ش��هرداري در اين زمينه ضدعفوني 
ك��ردن اتوبوس هاي درون ش��هري و مترو اس��ت. در 
اين ارتب��اط روز يكش��نبه رحم��ت اهلل حافظي عضو 
س��ابق شوراي ش��هر تهران از ضدعفوني كردن مترو و 
اتوبوس هاي درون ش��هري با جوهر نمك خبر داد و در 
صفحه شخصي خود در توييتر نوشت: »آقاي روحاني! 
ضدعفوني كردن مترو و اتوبوس هاي درون شهر نياز به 
مواد ضدعفوني كننده دارد. شهرداري تهران اين كار را 
با جوهرنمك انجام مي دهد. شما كه با بنز ضدگلوله در 
شهر تردد مي كنيد، فكري هم براي سالمت مردم داشته 

باشيد. مسوول كيست؟ «
بعد از اين اظهارنظر، محمود ترفع مديرعامل ش��ركت 

واحد اتوبوسراني تهران ضمن رد ادعاي استفاده از جوهر 
نمك ب��راي ضد عفوني ك��ردن اتوبوس هاي پايتخت، 
گفت: ضد عفوني كردن ناوگان اتوبوس��راني بر اساس 
دستورالعمل وزارت بهداشت است.محمود ترفع درباره 
ضدعفوني كردن اتوبوس هاي پايتخت گفت: نمايندگان 
مراكز بهداش��ت جهت كنترل م��واد مصرفي و فرآيند 
عمليات ضدعفوني ك��ردن اتوبوس ها در توقفگاه هاي 
شركت واحد مستقر هستند. وي با رد ادعاهايي كه در 
فضاي مجازي مبني بر استفاده از جوهر نمك براي ضد 
عفوني كردن اتوبوس ها مطرح ش��ده است، اعالم كرد: 
براي اين مجموعه توجه به حفظ سالمت كاركنان خدوم 

خود و شهروندان از هر اولويتي باالتر و مهم تر است.

   ۲۰ هزار نفر مامور ضدعفوني پايتخت
همچنين روابط عمومي شهرداري پايتخت نيز اعالم كرد 
كه اين نهاد با بهره گيري از 20 هزار مامور، ضد عفوني 

كردن همه اماكن را آغاز كرده است.
حميد رضا تحصيلي، مديرعامل ش��ركت ساماندهي 
صنايع و مشاغل شهرداري تهران نيز با اشاره به تمهيدات 
انجام شده به منظور مقابله با شيوع ويروس كرونا گفت: 
در وهله اول خود كنترلي در دستور كار ما قرار گرفت، 
به همين منظور تمام كارمندان سازمان قبل از ورود به 
محل كار با تب سنج تحت كنترل قرار مي گيرند. ارايه 
ماسك و تجهيزات مناسب و تقليل 5٠ درصدي پرسنل 
و ش��يفت بندي 5٠ درصد دوم از جمله ديگر اقداماتي 
بوده كه در اين زمينه انجام شده است. او گفت: 42 بازار 
روز در شهر تهران به منظور جلوگيري از شيوع ويروس 
كرونا در پايتخت تعطيل ش��د.او با اشاره به ممنوعيت 
لمس نازل ها در مراكز CNG توس��ط رانندگان اضافه 

كرد: س��وخت گيري در اي��ن مراكز با رعاي��ت موازين 
بهداشتي تنها توسط اپراتورها انجام مي شود. هم اكنون 
در نيمي از مراكز رد و بدل شدن پول ممنوع است و تنها 
با دستگاه عابربانك، هزينه ها دريافت مي شود و در حال 
پيگيري هستيم تا در بقيه مراكز دستگاه هاي عابربانك 
مورد استفاده قرار گيرد. مديرعامل شركت ساماندهي 
صنايع و مشاغل شهرداري تهران ادامه داد: مراكز خريد 
خودرو در تهران كه روزانه بيشتر از5 هزار ورودي دارند و 
همه اقدامات با تماس دستي انجام مي شود، تعطيل شده 
است. تحصيلي با اشاره به تعطيلي مراكز خريد و فروش 
پرندگان كه در ارتباط نزديك با شهروندان بودند، گفت: 
دو مركز شرق و غرب هم اكنون تعطيل شده، همچنين 

تمام مجوزهاي نمايشگاهي ايام عيد لغو شده است.
او با اشاره به تعطيلي تمامي 4٢ روز بازار در شهر تهران 
اضافه كرد: همين طور در دو مركز جنت آباد و حكيميه 
عالوه بر اطالع رس��اني در ورودي ها مواد ضدعفوني و 
ماسك رايگان در اختيار مراجعه كنندگان قرار مي گيرد.

مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهرداري 
تهران با اشاره به اقدامات انجام ش��ده درباره حيوانات 
ش��هري گفت: در گشت زني هاي انجام شده حدود 6٠ 
تا ٧٠ سگ بالصاحب س��رفه زن از اطراف بيمارستان 
مسيح دانشوري و شمال تهران جمع آوري شده است. 
اين سگ ها در قرنطينه جدا نگهداري مي شوند تا توسط 
نمايندگان وزارت بهداش��ت مورد بررسي قرار گيرند، 
هم اكنون ١٠ اكيپ در دو ش��يفت در حال جمع آوري 
حيوانات شهري هستند. تحصيلي اضافه كرد: همچنين 
4 هزار پوستر و استند به منظور اطالع رساني در اختيار 
يك هزار و 200 كيوسك مطبوعاتي و گل فروشي سطح 

شهر قرار گرفته است.

   ضدعفون�ي روزان�ه ميادين مي�وه و تره بار 
پايتخت

در رويدادي ديگر، س��يد سعيد راد مديرعامل سازمان 
مديريت ميادين شهرداري تهران نيز از اجراي عمليات 
ضدعفوني كردن ميدان مركزي ميوه و تره بار پايتخت 
به صورت روزانه خبر داد و گفت: فضاهاي جمعي و معابر 
عمومي اين مجموعه بزرگ و پرتردد اقتصادي كه 270 
هكتار وس��عت دارد، هر روز به صورت منظم و مستمر 
ضدعفوني مي شود.در اين ارتباط، مدير ميدان مركزي 
ميوه و تره بار نيز با اش��اره به اينكه عمليات ضدعفوني 
كردن اين مجموعه از روز س��وم اسفند آغاز شده است 
و همچنان ادامه دارد، اظهار كرد: البته در اين عمليات، 
ورودي ها و خروجي هاي ميدان مركزي و باس��كول ها، 
داخل سالن هاي فروش بار و فضاهاي مشاع و مشترك 
و س��اختمان هاي س��تادي و دفاتر اداري آن بر اساس 

دستورالعمل هاي وزارت بهداشت ضدعفوني مي شود.
سعيد ساالري با بيان اينكه در هر شبانه روز، بالغ بر 20 
هزار دستگاه خودروي سبك و سنگين به ميدان مركزي 
ميوه و تره بار رفت و آمد مي كنند و 70 تا 100 هزار تردد 
روزانه نيز در اين مركز انجام مي ش��ود، تصريح كرد: به 
همين دليل، رعايت اصول و ضوابط بهداش��تي و حفظ 
بهداشت محيط در اين مجموعه بزرگ و پر رفت و آمد از 

اهميت و ضرورت ويژه اي برخوردار است.

   گرمخانه هاي پايتخت بدون مبتال به كرونا
گرمخانه هاي تهران از مراكزي است كه به دليل حضور 
افراد بي خانمان، امكان ش��يوع وي��روس درآنها زياد و 
نگراني هاي بسياري را ايجاد كرده است. در اين خصوص 
سرپرس��ت س��ازمان رفاه خدمات و مش��اركت هاي 
اجتماعي ش��هرداري ته��ران از اع��زام 21 مددجوي 
گرمخانه هاي پايتخت كه مشكوك به كرونا بوده اند به 
مراك��ز درماني خبر داد.به گزارش فارس، س��يدمالك 
حسيني، سرپرست سازمان رفاه خدمات و مشاركت هاي 
اجتماعي شهرداري تهران درباره انجام تست كرونا در 
برخي از گرمخانه هاي پايتخت اظهار كرد: تست هايي كه 
در اين زمينه انجام مي شود از نوع پيش نشانگر و مقدماتي 
است و اگر مورد مشكوكي وجود داشته باشد و احتمال 
درگيري بدن بيمار با كرونا را نشان دهد اقدامات بيشتر 

و آزمايشات تكميلي صورت مي گيرد.
وي با اشاره به اينكه خوشبختانه تاكنون هيچ مورد ابتال 
به كرونا در ميان مددجوه��اي گرمخانه هاي پايتخت 
نداش��ته ايم،  گفت: حدود 21 نفر مشكوك به كرونا در 
گرمخانه هاي پايتخت وجود داشت كه عالئم اوليه در 
آنها بروز يافته بود كه پس از انتقال سريع به مركز درماني 
توسط نيروهاي اورژانس مشخص شد هيچ كدام تست 
كروناي آنها مثبت نبوده است.سرپرست سازمان رفاه 
خدمات و مشاركت هاي اجتماعي ش��هرداري تهران 
با بيان اينكه مددجوهاي گرمخانه ها يا مدارك هويت 
ندارند يا به طور ثابت در گرمخانه ها نيستند، گفت: اين 
مساله سبب مي شود كه بررسي كامل امكان پذير نباشد 
چرا كه در غير اين صورت افراد بايد كامال قرنطينه شوند 
و از طرفي تست كرونا تا رس��يدن به نتيجه نهايي 48 
س��اعت به طول مي انجامد.حسيني افزود: براي برخي 
از مددكاران گرمخانه ها نيز تست كرونا انجام گرفته كه 
براي برخي منتظر جواب هستيم و برخي عالئم مشابه 
كرونا داشته ولي اين بيماري نبوده كه استراحت در منزل 
براي اين افراد پيش بيني شده است. حدود 27 نفر شامل 
دانشجوي پزشكي، دكترا، پرستاري، مددكار و داوطلب 
هالل احمر طي فراخوان انجام گرفته براي انجام خدمات 

داوطلبانه در گرمخانه ها اعالم آمادگي كرده اند.

تعدادروزهايترددرايگاندرحلقهدومطرحترافيكدرسال99
عمار س��عيديان فر مدير واح��د س��اماندهي طرح ها و 
محدوده هاي ترافيكي شهرداري تهران گفت: تهراني ها 
در س��ال 99 پس از اس��تفاده از 20 روز ت��ردد رايگان در 
محدوده طرح كاه��ش آلودگي هوا بايد حتما رزرو طرح 
كاهش را انجام دهند.به گزارش فارس، عمار سعيديان فر 
مدير واحد س��اماندهي طرح ها و محدوده هاي ترافيكي 

شهرداري تهران درباره اجراي طرح ترافيك در سال آينده 
و تمهيداتي كه براي ساكنان محدوده طرح ترافيك و طرح 
كاهش آلودگي هوا در نظر گرفته شده است، اظهار كرد: 
ساكنان اين محدوده ها مي توانند در سال آينده با خودروي 
شخصي از ساعت 9 صبح تا 16 بعد از ظهر به صورت نيم بها 
به محدوده هر دو طرح وارد شوند. البته بايد توجه داشت 

كه رزرو طرح ترافيك از سال آينده براي همه شهروندان 
اعم از محدوده طرح يا غير از محدوده طرح الزامي است.

وي افزود: ساكنان محدوده هاي ترافيكي بايد حتما در 
سامانه تهران من ثبت نام كنند و مدارك مورد نياز را در 
مورد س��كونت خود در محدوده طرح در دفاتر خدمات 
الكترونيك ش��هر ارايه دهند.  س��اكنان محدوده طرح 

ترافيك و طرح كاهش آلودگي هوا مي توانند با خودروي 
خود يك بار قبل از ساعت 9 و يك بار بعد از ساعت 16 به 
صورت رايگان وارد محدوده هاي طرح شوند. سعيديان فر 
گفت: اين در حالي اس��ت كه در س��ال جاري ساكنان 
محدوده طرح مي توانستند يك بار ساعت 8و 30 و يك 
بار بعد از س��اعت 17 به صورت راي��گان وارد طرح هاي 

ترافيكي ش��وند.وي با اش��اره به اينكه براي سال آينده 
نيز رانندگان تهراني مي توانن��د از 20 روز تردد رايگان 
در محدوده طرح كاهش آلودگي هوا اس��تفاده كنند، 
گفت:  در س��ال 99 افرادي كه 20 روز تردد رايگان شان 
در محدوده آلودگي هوا پايان مي يابد بايد براي تردد در 

محدوده كنترل آلودگي هوا رزرو انجام دهند.
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كاهش قيمت بليت برخي 
مسيرهاي پروازي به ۵۰ هزار تومان

دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي با بيان اينكه 
شيوع ويروس كرونا موجب زيان باالي ايرالين هاي 
داخلي شده اس��ت، گفت: هم اكنون قيمت بليت 
پرواز در برخي مس��يرها به 50هزار تومان كاهش 
يافته است.مقصود اسعدي ساماني در گفت وگو با 
تسنيم در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به شيوع 
ويروس كرونا )كوويد 19( شركت هاي هواپيمايي 
داخلي در چه وضعيتي به س��ر مي برن��د، اظهار 
كرد: با توجه به توصيه مقامات وزارت بهداشت به 
خودداري از انجام سفرهاي بين شهري، اين مساله 
تأثير زيادي را روي پروازه��ا ايرالين هاي داخلي 
گذاشته اس��ت.او بابيان اينكه بس��ياري از مردم 
بليت هاي خريداري شده را استرداد كرده اند، ادامه 
داد: بليت بسياري از پروازها هم توسط مردم كنسل 
شده اس��ت و تعدادي از پروازها به دليل نداشتن 
مس��افر باطل و لغو مي شود.اسعدي ساماني بيان 
كرد: برخي پروازها هم باوجود تعداد كم مسافر، اما 
به دليل تعهد شركت هاي هواپيمايي انجام مي شود.

دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي يادآور شد: در 
حال حاضر قيمت بليت پروازهاي داخلي به شدت 
كاهش يافته و اين مساله لطمه و زيان هنگفتي را به 
ايرالين ها داخلي وارد كرده است.او با اشاره به اينكه 
در برخي مسيرها مانند تهران-مشهد قيمت بليت 
به 150 هزار تومان كاهش يافته اس��ت، گفت: در 
پروازهاي چارتري هم قيمت بليت به 50 تا 60 هزار 
تومان كاهش يافته است.اسعدي ساماني همچنين 
از ارايه پيشنهاداتي به وزارت راه و شهرسازي براي 
حل بخشي از مش��كل ايرالين ها خبر داد و افزود: 
بايد به اين مساله توجه داشته باشيم كه دولت در 
شرايط سختي قرارگرفته و بايد همه دست به دست 

هم از اين شرايط عبور كنيم.

كاشت ۵۶۰ هزار اصله درخت 
در شهر تهران

560 هزار اصله از انواع درختان مقاوم و س��ازگار 
با ش��رايط آب و هوايي ش��هر ته��ران در هفته 
درختكاري و به مناس��بت اس��تقبال از سال نو 
كاشته مي شود، همچنين از طرح جنگل كاري 
به مس��احت 1290 مترمربع همراه با كاش��ت 
گل هاي فصلي بهره برداري مي شود.به گزارش 
ايسنا، علي محمد مختاري، مديرعامل سازمان 
بوستان ها و فضاي سبز ش��هر تهران با تاكيد بر 
اين نكته ك��ه هدف از اجراي اي��ن طرح ها ارتقا 
كمي وكيفي فضاي س��بز به منظور اس��تفاده 
بهينه شهروندان از امكانات موجود بوستان ها و 
س��اير قطعات فضاي سبز است، گفت: بر اساس 
پيش بيني و برنامه ريزي انجام شده درباره اجراي 
طرح درختكاري همچنين طرح استقبال از نوروز 
اهم فعاليت هاي اجرايي فراواني از جمله افزايش 
سرانه فضاي سبز به ويژه در مناطق كم برخوردار، 
كاهش س��رانه مصرف آب و جايگزيني سطوح 
چمنكاري با كاش��ت گونه هاي مناسب و مقاوم 
درخت و درختچه اي، ترويج فرهنگ درختكاري 
و... در دست اقدام است.او ادامه داد: كاشت 560 
هزار اصله از انواع درختان مقاوم و سازگار با شرايط 
آب و هوايي شهر تهران در تمامي معابر، حاشيه 
بزرگراه ها، گذرگاه ها، بوستان ها در شهر تهران 
كه تا پايان س��ال به اتمام خواهد رسيد، از جمله 
ديگر اقدامات انجام شده است.مختاري از اجراي 
طرح كاشت نهال در باغچه منازل شهروندان از 
پانزدهم دي ماه امسال با همكاري سامانه مديريت 
شهري خبر داد و گفت: سامانه 137به منظور ثبت 
در خواست شهروندان از مورخ دهم دي ماه امسال 
با حضور اكيپ هاي مجهز و كارش��ناس جهت 
آموزش نحوه اصولي كاشت و نگهداري درخت 

به تعداد 55 هزاراصله درخت اقدام كرده است.

افزايش دما در اغلب مناطق 
كشور تا پايان هفته

مدير پيش بيني و هش��دار سازمان هواشناسي، 
گفت: تا پايان هفته دم��اي هوا در اغلب مناطق 
كشور غير از شمال شرق و شرق افزايش مي يابد.

صادق ضياييان در گفت وگو با فارس، در تشريح 
آخرين وضعيت جوي كش��ور اظهارك��رد: روز 
سه ش��نبه 13 اسفندماه اين س��امانه بارشي در 
شمال شرق و شرق سواحل خزر فعال خواهد بود. 
همچنين روز چهارش��نبه فقط در شمال شرق 
كشور فعال اس��ت و اوايل وقت روز پنج شنبه از 
شمال شرق خارج مي شود. ضياييان با بيان اينكه 
روز پنج شنبه 15 اسفند در اغلب مناطق كشور 
جوي پايدار خواهيم داشت، گفت: امروز در مركز 
كشور، شرق و جنوب شرق وزش باد شديد داريم 
كه در برخي نقاط با گرد و خاك همراه است. مدير 
پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي بيان كرد: 
از بعد از ظهر جمعه 16 اس��فند س��امانه بارشي 
ديگري از سمت ش��مال غرب و غرب وارد كشور 
مي شود و شنبه هفته آينده در نيمه غربي كشور 
بارش برف و باران داريم. ضياييان اضافه كرد: تا 
پايان هفته دماي هوا در اغلب مناطق كشور غير از 
شمال شرق و شرق افزايش مي يابد. او اظهار كرد: 
ام��روز درياي خزر مواج خواهد ب��ود و در دو روز 
آينده خليج فارس و تنگه هرمز مواج است.مدير 
پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي در تشريح 
وضعيت جوي پايتخت گفت: آسمان تهران امروز 
صاف تا كمي اب��ري، گاهي وزش باد پيش بيني 
مي شود. بيش��ينه و كمينه دما در تهران 12 و 3 
درجه خواهد بود و به تدري��ج در روزهاي آينده 
دماي هوا در تهران افزاي��ش مي يابد. ضياييان 
اظهاركرد: امروز بندرعباس با بيشينه دماي 27 
درجه باالي صفر گرم ترين مركز استان و شهر كرد 
با كمينه دماي 7 درجه زير صفر سردترين مركز 

استان خواهد بود.
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پارامترهايپايدارافزايشدهندهقيمتخودرو

دورخيز براي افزايش قيمت خودرو 
تعادل | مرضيه احقاقي| 

در روزهاي اخير شاهد تاثير شيوع ويروس كرونا بر بازار 
محصوالت مختلف بوديم. درهمين حال، بازار خودرو نيز 
متاثر از اين وضعيت، حجم خريد و فروش آن كاهش يافته 
اس��ت.اين افت تقاضا، قيمت خودرو را كه در هفته هاي 
پاياني س��ال، با رشد فزاينده اي همراه بود، متوقف كرد؛ 
تا جايي كه در هفته جاري، قيمت خودروهاي داخلي، 
نزولي بود. با اين وجود اين پرس��ش مطرح مي شود كه 
روند نزولي قيمت خودرو تا چه زماني ادامه دارد؟ آيا اين 
كاهش قيمت، تاثير نهايي ويروس كرونا بر بازار خودرو 
اس��ت؟ »تعادل« با هدف بررس��ي اين موضوع به سراغ 
كارشناسان خودرويي رفته است. آنها در گفت وگو با ما 
بر اين باورند كه كاهش محدوده قيمتي ياد شده، تاثير 
كوتاه مدت شيوع ويروس كرونا بر بازار خودرو است. اما 
شيوع اين ويروس تاثير بلندمدت و اثرگذارتري بر كاهش 
عرضه خودرو خواهد داشت. توجه به اين نكته ضروري 
به نظر مي رسد كه سهم قابل توجهي از قطعات وارداتي 
خودروسازان كشور از »ووهان« چين، تامين مي شود؛ از 
آنجا كه واحدهاي توليدي اين شهر براي بيش از يكماه 
تعطي��ل بوده اند، روند تامين قطعات با افت و كاس��تي 
همراه خواهد شد. به عالوه آنكه ظرف دو سال اخير چنان 
گپ عظيمي ميان عرضه و تقاضا خودرو به وجود آمده 
كه افت تقاضاي كنوني، چن��دان پايدار نخواهد بود. در 
همين حال، بسياري از فعاالن بازار خودرو با پيش بيني 
افزايش تورم در سال آتي، مي گويند كه رغبت چنداني به 
خريد و فروش در قيمت هاي پايين وجود نخواهد داشت 
وبازار خودرو در چنين ش��رايطي بدون خريد و فروش و 
درحال ركود باقي مي ماند. از س��وي ديگر، اما برخي از 
كارشناس��ان بر اين باورند كه با وجود اينكه تحت تاثير 
شيوع ويروس كرونا، از تقاضا براي خريد خودرو كاسته 
شده، اما همچنان تقاضاي بسياري از 2 سال اخير بدون 
پاس��خ مانده اس��ت. بنابراين تا زماني كه اين گپ ميان 
عرضه و تقاضا وجود دارد، بيم رشد قيمت ها هم هست. 
آنها همچنين براين باورند كه پارامترهاي كاهنده قيمت، 
پايداري ضعيف تري نسبت به پارامترهايي افزايش دهنده 

قيمت، دارند. 

 اين روزهاي بازار خودرو
همواره در روزهاي پاياني سال، تقاضا براي خريد خودرو 
افزايش مي يابد. اما اين روند در اس��فند ماه سال جاري 
تحت تاثير ش��يوع ويروس كرونا قرار گرفت؛ درنتيجه 
ش��اهد ركود در بازار خودرو هستيم. همين موضوع نيز 
زمينه كاهش قيمت خودرو را در هفته دوم اس��فند ماه 
پديد آورد. با اين وجود هيچ تضميني براي پايدار ماندن 
اين شرايط و ادامه اين روند نزولي وجود ندارد. بنابراين 
اين پرسش مطرح مي شود كه روند نزولي قيمت تا چه 
زماني ادامه دارد؟ آيا بايد به كاهش قيمت تا پايان بحران 
كرونا در كشور اميدوار بود يا مسير بازار تغيير مي كند؟ 

به عالوه آنكه پ��س از رفع اين بحران، چ��ه آينده اي در 
انتظار توليد و بازار خودرو اس��ت؟ در همين حال برخي 
فعاالن بازار كه از نزديك ش��اهد نوسانات بازار هستند، 
اعتقاد دارند ش��يوع ويروس كرون��ا، تاثير قابل توجهي 
بر بازار فروش خودرو داش��ته است. عليرضا پور حسني 
عضو اتحاديه فروشندگان اتومبيل و نمايشگاه داران در 
گفت وگويي با »ايلنا« از افت محسوس معامالت خودرو 
در روزهاي اخير خبر داده و گفته است: معامالت خودرو 
در فضاهاي عمومي و پر رفت و آمد انجام مي ش��ود و با 
توجه به اينكه در روزهاي اخير م��ردم از حضور در اين 
اماكن اجتناب مي كنند پس طبيعي اس��ت كه شاهد 
افت محس��وس معامالت خودرو باش��يم. او همچنين 
 افزوده است: فروش��ندگان اتومبيل و نمايشگاه داران،

60 درصد بازار فروش عيد خود را از دست داده اند.
»تعادل« با هدف بررسي روند قيمتي خودرو ظرف يك 
هفته اخير با فعاالن و كارشناسان اين صنعت به گفت وگو 
پرداخته و نظر آنان را درباره آينده اين بازار جويا ش��ده 
است. حسن كريمي سنجري كارشناس صنعت خودرو 
درباره قيمت خودرو در روزه��اي اخير و درگفت وگو با 
»تعادل«، گف��ت: قيمت خودرو در بازار آزاد براس��اس 
مكانيزم عرضه و تقاضا تعيين مي ش��ود. به قيمتي كه 
فروشنده و خريدار روي آن توافق مي كنند، نقطه تعادل 
مي گويند و اصطالحا شرايط برد - برد، حاكم است. حال 
در روزهاي اخير شاهد كاهش نقطه تعادل در بازار خودرو 
بوده ايم؛ چراكه وقتي مشتري وجود ندارد، عمال نقطه 

تعادل در قيمت هاي پايين تر شكل مي گيرد.
كريمي س��نجري افزود: در حال حاضر س��ناريوهاي 
مختلفي، بازار خودرو را متاثر مي سازند. در سناريو نخست 
مي توان چنين فرض كرد كه با شيوع ويروس كرونا در 
كشور، رغبت مردم به استفاده از حمل ونقل عمومي، كم 
مي شود. درنتيجه تقاضا براي خريد خودرو افزايش پيدا 
مي كند. در سناريو دوم احتمال دارد از حجم سفرهاي 
نوروزي يا ديد و بازديدها كاسته شود و درنتيجه از تقاضاي 
معمول پايان سال براي خودروها كاسته مي شود. حال 
اي��ن پارامترها در تقابل با يكديگر، قيمت نهايي خودرو 
را رقم مي زنند. اين كارش��ناس صنعت خودرو در ادامه 
عنوان كرد: در حال حاضر پارامترهاي متعددي بر قيمت 
خودرو اثرگذار هس��تند. در درجه نخست آنكه با شيوع 
ويروس كرونا در چين، تامين برخي تجهيزات و قطعات 
صنعت خودرو با كمبود مواجه مي شود. كما اينكه برخي 
از قطعات وارداتي خودروسازان از مبدا چين در گمرك 
ايران مانده و ترخيص آنها به دليل ش��رايط بهداش��تي 
ناشي از ش��يوع ويروس كرونا با محدوديت مواجه شده 
است. به عالوه آنكه، بسياري از قطعه سازان چيني كه با 
ما همكاري مي كنند، در شهر ووهان هستند. فعاليت اين 
واحدها طي بيش از يكماه گذشته تعطيل شد و در نتيجه 
احتماال با كمبود در تامي��ن اين قطعات روبرو خواهيم 
شد. درحال حاضر نيز خودروسازان از ذخاير خود براي 

تكميل خودروها استفاده مي كنند. اما تداوم اين روند، 
صنعت خودروسازي كشور را با چالش روبرو مي كند. اين 
موضوع بدون ترديد در قيمت خودرو اثرگذار خواهد بود.
او در ادامه افزود: صنعت خودروس��ازي كش��ور ظرف 2 
س��ال اخير، با ش��كاف عظيمي در عرضه و تقاضا روبرو 
شده است. خودروسازان در سال 96 بالغ بر يك ميليون 
و 400 هزار دس��تگاه خودرو، شماره گذاري و روانه بازار 
كردند. اين رقم در س��ال 97 به حدود 800 هزار خودرو 
رسيد. براي س��ال جاري نيز در خوشبينانه ترين حالت 
ممكن، تعداد خودروهاي شماره گذاري شده به 800 هزار 
دستگاه برسد. كريمي سنجري همين كاهش عرضه در 
حالي كه از تقاضا، آن هم با چنين شدتي، كاسته نشده را 
زمينه ساز رشد قيمتي خودرو دانست وگفت: شكاف ميان 
عرضه و تقاضاي خودرو به اندازه اي عظيم است كه حتي 
افزايش توليد خودرو در دي ماه و بهمن ماه سال جاري 
نيز نتوانست تاثير بسزايي بر كاهش قيمت خودرو داشته 
باشد. در همين حال كريمي با اشاره به نوسانات ارز تاكيد 
كرد: تغييرات نرخ ارز نيز از ديگر مواردي است كه تاثير 

بسزايي بر قيمت خودرو دارد. 
 اين كارشناس صنعت خودرو در پاسخ به اين پرسش كه 
بازار خودرو در آينده به كدام سمت و سو مي رود؛ گفت: با 
وجودي كه طي روزهاي اخير از تقاضا براي خريد خودرو 
كاسته شده اما همچنان، تقاضاي بسياري از 2 سال اخير 

بدون پاسخ مانده اس��ت. بنابراين تا زماني كه اين گپ 
ميان عرضه و تقاضا وجود دارد، بيم رش��د قيمت ها هم 
هست. او تاكيد كرد: به رغم آنكه برخي پارامترها، زمينه 
كاهش قيمت را فراهم مي كنند، اما در نهايت اينطور به 
نظر مي رس��د كه پارامترهاي كاهنده قيمت، پايداري 
ضعيف تري نسبت به پارامترهايي افزايش دهنده قيمت، 
دارند. يعني تا زماني كه نتوانيم اين تقاضا را تامين كنيم، 
به محضي كه شرايط ناپايدار كنوني به پايان برسد، تقاضا 

مجددا افزايش خواهد يافت. 
با نگاه به اين مس��ائل، برخي كارشناسان اعتقاد دارند، 
بازار خودرو ظرف يكي دو هفته اخير به صورت مستقيم 
از ش��يوع ويروس كرونا در ايران تاثير نپذيرفته اس��ت. 
به طوري كه اميرحسن كاكايي عضو هيات علمي دانشگاه 
علم وصنعت هم در گفت وگو با »تع��ادل« بازار خودرو 
را متاثر از پارامترهاي كالن اقتصادي كش��ور دانست و 
افزود: قيمت خودرو در بازار آزاد تاثير چندان قابل توجه 
و مستقيمي از ش��يوع ويروس كرونا، نمي پذيرد. با اين 
وجود از آنجاكه ش��يوع ويروس كرونا بر اقتصاد كش��ور 
تاثير گذاش��ته، بازار خودرو را نيز به تبع آن، تحت تاثير 
قرار داده است. به گفته او، در شرايط كنوني، خودرو جزو 
كاالهاي سرمايه اي محسوب مي شود و تغييرات آن در 
اثر پتانسيل هاي سرمايه گذاري كشور، حاصل مي شود. 
كاكايي درعين حال تاكيد كرد كه شاخصه هاي اقتصادي 

در ايران با ساير كشورها تفاوت هاي اساسي دارد. در دنيا 
وقتي كااليي گران مي شود، تقاضا براي خريد آن كاهش 
مي يابد؛ اين درحالي است كه در ايران، با افزايش قيمت، 
هيجانات براي مصرف، افزايش پيدا مي كند. البته دليل 
اين موضوع را بايد شرايط تورمي اقتصاد كشور و خريد 
مردم با هدف س��رمايه گذاري و نه مصرف، عنوان كرد. 
بنابراين بايد اذعان كرد كه خودرو در حال حاضر به يك 
كاالي كامال س��رمايه اي با حداقل عمر 10 ساله تبديل 
شده است و از كرونا تاثير مستقيم، نمي گيرد. همچنين 
براساس اظهارات اين كارش��ناس خودرويي، خودرو از 
ش��يوع اين ويروس متاثر مي ش��ود و اين موضوع حائز 
اهميت است. ش��هر ووهان يكي از مراكز اصلي صنعتي 
اين كشور است وخودروسازان ايراني قطعات و تجهيزات 
مورد نياز خود را از آن شهر تامين مي كنند. اين شهر پس 
از شيوع كرونا براي مدتي تعطيل بود و در حال حاضر نيز 
نيمه تعطيل اس��ت. خودروسازان كشور در حال حاضر 
ب��راي توليد خودرو از ذخاير تجهي��زات و قطعات خود 
استفاده مي كنند. حال اينكه ذخاير ياد شده تا چه وقت 
نياز خودروسازي كش��ور را تامين مي كند جاي سوال 
دارد؟ او در پايان تاكيد كرد: اگر ش��يوع كرونا به حدي 
برسد كه دولت مجبور به تعطيلي اجباري صنايع شود، 
توليد كاهش مي يابد، همين موضوع هيجان خريد را در 
بازار بيشتر مي كند و زمينه رشد قيمت را فراهم مي سازد.

رايزنبازرگانيايراندرافغانستانخبرداد

مرز دو غارون براي جابه جايي كاال 24 ساعته مي شود
محمدمه��دي جوانمرد قص��اب، رايزن بازرگان��ي ايران 
درافغانستان گفت: صبح ديروز سفير ايران در افغانستان 
به همراه هياتي براي بررسي اقدامات صورت گرفته براي 
ممانعت ويروس كرونا و تسهيل تجارت و ترانزيت كاال بين 
ايران و افغانستان از مرز دوغارون بازديد كرد. رايزن بازرگاني 

ايران كه خود نيز سفير كشورمان را دراين بازديد همراهي 
مي كرد، افزود: مديران مرزي با بيان موانع تسهيل تجاري 
و تردد اتباع طرفين به اقدامات صورت گرفته براي مقابله 
با فراگيري كرون��ا ويروس و قرنطينه مبتاليان احتمالي، 
مواردي از قبيل تجهيز مرز به سنسورهاي حرارتي براي 

شناسايي افراد مش��كوك و ضدعفوني مكرر كاميون ها و 
محوطه هاي مرزي واستقرار تيم پزشكي اشاره كردند.

مشاور معاون وزير صمت درباره مواردمطرح شده درباره 
تسهيل تجارت و جابه جايي كاال در بازديد سفير ايران از 
دو غارون گفت: طرح فرماندهي و مديريت يكپارچه مرزي 

براي تسهيل تجارت بين دوكشور از نقطه مرزي دوغارون 
بين منطقه ويژه اقتصادي، گمرك و بازارچه هاي مرزي 
يكي از نكات مهم مطرح شده دراين ديدار بود. او در ادامه 
افزود: رفع مش��كالت نقطه صفر مرزي با افغانستان كه 
مشكالتي را براي حمل ونقل و جابه جايي كاميون ها ايجاد 
كرده است دومين موضوع قابل اهميت بررسي هاي امروز 
بود. جوانمرد قصاب تصريح كرد: س��اماندهي سالن هاي 
مرزي ب��ه صورتي كه س��الن هاي تج��اري روبروي هم 
قرار گيرندو س��الن هاي مس��افري نيزبه روبروي هم از 
پيشنهادات جلسات امروز با مقامات مرزي دوغارون بود 

تا هم سازماندهي مناس��بي صورت گيرد وهم رفاه حال 
خدمات گيرندگان مورد توجه قرار گيرد. او گفت: آخرين 
موضوعي كه در در جلسات حاشيه اي مرز دوغارون به آن 
پرداخته شد شبانه روزي شدن خدمات از سوي گمرك 
براي تسهيل تردد كاالهاي صادراتي و كاميون ها از اين مرز 
بود تا ميزان تجارت كشور دراين شرايط كاهش پيدانكند 
و بارهاي دپو شده زودتر از كشور خارج شود. البته كندي 
بازگشت كاميون هاي خالي افغاني به مرزهاي ايران هم 
از ديگر مش��كالت مطرح شده بود كه بنا شد سفير ايران 

درافغانستان از مقامات كابل آن را پيگيري كند.
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كميته ويژه براي جلوگيري 
از آسيب هاي كرونا بر تجارت 

فارس| رييس سازمان توسعه تجارت ايران از تشكيل 
كميته اي ويژه براي بررسي آثار شيوع بيماري كرونا 
بر تجارت ايران و به حداقل رساندن لطمات ناشي از 
آن خبر داد. حميد زادبوم در پاس��خ به اين سوال كه 
تأثير ش��يوع ويروس كرونا بر تجارت كشور چگونه 
است و براي به حداقل رس��اندن آسيب هاي ناشي 
از آن چه بايد كرد، گفت: ويروس كرونا و ش��يوع آن 
در بسياري از كشورهاي جهان اتفاق افتاده و نه تنها 
بر روي تجارت ايران تأثيرگذار اس��ت، بلكه تجارت 
جهاني را هم متاثر كرده است .وي افزود: اين اقدامات 
قطعا منجر به كاهش سفرها مي شود و كاهش تردد ها 
هم منجر به كاهش تجارت خواهد شد. زادبوم با اشاره 
به متأثر شدن مش��اغل مختلف از اين قضيه گفت: 
سازمان توسعه تجارت ايران به دنبال راهكارهايي براي 
كنترل اوضاع و كاهش تأثيرات ناشي از شيوع ويروس 
كرونا بر تجارت كشور است. وي گفت: در اين راستا 
كميته اي متشكل از سازمان توسعه تجارت ايران، 
وزارت بهداشت، وزارت امور خارجه تشكيل شده و به 
دنبال راهكارهايي براي جبران اثرات ناشي از شيوع 

ويروس كرونا بر تجارت كشورمان است.

عرضه كاالهاي نمايشگاه هاي 
بهاره در فروشگاه ها

خبرگزاري تسنيم|معاون امور بازرگاني داخلي 
وزير صمت گفت: اقالم و كاالهاي اساسي و مورد نياز 
مردم به وفور در بازار يافت مي شود و سطح عرضه و 
تقاضا براي كنترل بازار به خصوص در ايام پاياني سال 
هماهنگ شده است. عباس قبادي در بازديد از يكي از 
شعبه هاي فروشگاه  شهروند و ميدان ميوه و تره بار در 
بزرگراه جالل آل احمد با بيان اين مطلب، اظهار كرد: 
در هفته گذشته سطح تقاضا براي كاالهاي بهداشتي 
و سالمت محور به سبب شيوع كرونا ويروس افزايش 
يافته بود كه با برنامه ريزي هاي صورت گرفته كاالهاي 
بهداشتي اكنون به اندازه مورد نياز در بازار وجود دارد 
و مشكالت تامين برخي كاالهاي سالمت محور ديگر 
از جمله ماس��ك و مواد ضدعفوني نيز در اين هفته 
برطرف خواهد شد. وي با بيان اينكه در مواد بهداشتي 
افزايش قيمتي در چند ماهه اخير نداشتيم، تصريح 
كرد: در صورت مشاهده هر گونه افزايش قيمت در 
مواد بهداش��تي به خصوص مواد بهداشتي مرتبط 
با درمان و پيشگيري از ويروس كرونا، برخوردهاي 
الزم و قانوني صورت خواهد گرفت و سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان و وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي نظارت ها و كنترل هاي الزم 
را خواهند داشت. قبادي افزود: تصميم گرفته شد تا 
كاالهايي كه قرار بود در نمايشگاه هاي بهاره عرضه 
ش��ود به خاطر ش��يوع بيماري كرونا و تعطيلي اين 
نمايشگاه ها، در فروشگاه هاي زنجيره اي در اختيار 
مردم قرار بگيرد كه فضاي كاماًل بهداشتي، عرضه اي 
ساماندهي شده و شرايط به مراتب مطلوب تر از مزاياي 
اين تصميم اس��ت.قبادي با اع��الم اينكه در تامين 
مواد غذايي مورد نياز مردم مش��كلي نداريم، گفت: 
مشكلي در تامين مرغ مورد نياز مردم در بازار نداريم 
و ذخيره س��ازي هاي الزم حتي تا پس از ماه مبارك 
رمضان با برنامه ريزي انجام ش��ده اس��ت. وي ادامه 
داد: حتي به توليدكنندگان ماكاروني سهميه گندم 
مورد نياز را داده ايم و از لحاظ تامين اين ماده خوراكي 
نيز مشكلي نخواهيم داشت. قبادي ادامه داد: روغن 
خوراكي مورد نياز بازار كشور نيز عرضه شده است و 
در اين ماده خوراكي افزايش قيمتي را هم مشاهده 
نكرديم و اي��ن كاال به وفور اكنون در بازار وجود دارد. 
معاون وزير ادامه داد: با هماهنگي شركت پشتيباني 
امور دام كشور مرغ و گوشت قرمز منجمد مازاد موجود 
در انبارها براي تنظيم بازار ايام پاياني سال و شب عيد 
به قيمت مصوب به مردم عرضه مي شود و الحمداهلل 

اين اقالم نيز به وفور در بازار وجود دارند. 
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     اداره تدارکات خارجی کاال

٭   مشخصات مناقصه :01-22-9746031
مبلغ برآورد )ریال/ارز(شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصاتشماره تقاضا/ مناقصهنام مناقصه گزار

Tender No.: FP/11-98/054شرکت ملی حفاری ایران
Indent No.:01-22-97450313,230,31238,038,849,644

٭  نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه :

توزیع اسناد 
توسط شرکت

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت.تاریخ شروع دریافت

محل دریافت

آدرس: اهواز- بلوار پاسداران- باالتر از ميدان فرودگاه - شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملياتی- 
طبقه اول- سالن 113- اداره تداركات خارجي كاال-  خانم نسيانی  -  شماره تماس : 06134148601

آدرس: تهران- خيابان جمهوري اسالمي ، كوچه یغما ساختمان مركزي هشتم طبقه 4 اتاق 431 دفتر شركت 
ملي حفاري ایران – تلفن : 02166700249

نحوه دریافت

1-    ارائه فيش واریزی به مبلغ 190.000 ریال به حساب شماره 4001114004020491 تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد 
شرکت ملی حفاری ایران نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

) IR 520100004001114004020491 شماره شبا ( 
2-      درخواست رسمی متقاضی )باذکر نام دقيق( مبنی بر دریافت اسناد مناقصه

تحویل اسناد به 
شرکت

41R روز پس از آخرین روز دریافت استعالم های ارزیابی کيفیآخرین مهلت

اهواز- بلوار پاسداران باالتر از سه راه فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملياتی – طبقه محل تحویل
اول پارت B – اتاق 107- دبيرخانه کميسيون مناقصات- شماره تماس 341485690 061– 34148580 061

٭   روش ارزیابی کيفی مناقصه گران :

£ بر اساس کسب حداقل امتياز )50 ( مربوط به معيارهای موجود در استعالم های ارزیابی کيفی که توسط متقاضيان شرکت در مناقصه تکميل می شود، روش ارزیابی
انجام می گردد.

تعادل نوبت اول  98/12/12نوبت دوم 98/12/13

٭  تضمين شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:
Rial   / 13,203  Euro    1,902,000,000مبلغ تضمين

انواع تضامين قابل قبول
  ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غيربانکی دارای مجوز فعاليت از سوی بانک مرکزی

  اصل فيش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636 تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری 
) IR 350100004001114006376636 ایران نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران) شماره شبا

90 روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اوليه قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پيشنهاد/ تضمين

شركت ملي حفاري                             اريان 
سهامي خاص

آگهی مناقصه دومرحله ای )به صورت  نيمه فشرده(
شركت ملي نفت                             اريان 

نوبت دوم

1398.7526 WIRE ROPE موضوع مناقصه:  £ خرید قطعات مربوط به

سامانه پيامكي

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و 
پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را 

با ذكر جزئيات به این سامانه پيامك نمایند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 

 روزنامه تعادل 

آدرس نام پدرنام خانوادگي نام ردیف 
ایالم پایين تر از 4 راه كميته بانك انصار 1

آدرس نام پدرنام خانوادگي نام ردیف
شهرستان ایالم - ایالم خيابان ش صدوقي پشت زندان مركزيدرویشعليسهرابيانكوروش1
شهرستان ایالم م خيام ك فهيمحيدرسجاديفاطمه2

محكوم له/ محكوم لهمنوع رابطه نشانينام پدرنام خانوادگي نام 
بانك انصاروكيل استان ایالم- شهرستان ایالم- ایالمایمانمقصوديهما

مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم 

مشخصات نماینده یا قائم مقام قانوني محكوم له/ محكوم لهم 

محكوم به: 

بسمه تعالي 
بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه محكوم عليه محكوم است به 1- اصل خواسته به مبلغ 70/443/180 ریال 2- هزینه دادرسي به مبلغ 2/073/295 ریال 
3- حق الوكاله به مبلغ 2/800/000 ریال 4- خسارت تاخير و تادیه از تاریخ 1393/06/19 لغایت اجراي حكم برابر قرارداد في مابين 25 درصد - پرداخت نيم عشر 

دولتي كه توسط اجراي احكام مدني محاسبه مي گردد. 
نشاني: ایالم- خ عدالت- مجتمع دادگاه هاي عمومي و حقوقي ایالم 

محكوم عليه مكلف است از تاریخ ابالغ اجرائيه: 
1- ظرف 10 روز مفاد آن را بموقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجراي احكام مدني( 2- ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالي معرفي كند كه اجرا حكم و 
استيفا محكوم به از آن ميسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرایيه نداند باید ظرف سي روز كليه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قيمت همه اموال 
منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدي كه به هر عنوان نزد بانك ها و موسسات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه مشخصات 
دقيق حساب هاي مذكور و كليه اموالي كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير دیگر 
در اموال مذكور از زمان یك سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضایي ارایه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت مي شود 
)مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394(. 4- خودداري محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حكم حبس تعزیري درجه 
هفت را در پي دارد. )ماده 34 قانون اجراي احكام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394(. 5- انتقال مال به دیگري به هر نحو 
با انگيزه فرار از اداي دین به نحوي كه باقيمانده اموال براي پرداخت دیون كافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه شش با جزاي نقدي معادل نصف محكوم به 
با هر دو مجازات مي ش�ود. )ماده 1قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394(.  6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محكوم عليه از 

زندان منوط به موافقت محكوم له با تودیع وثيقه یا معرفي كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود. )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394(

مدیر دفتر دادگاه حقوقي شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان ایالم- سعيد صيدمحمدي 

مشخصات محكوم له/ محكوم لهم 

اجرائيه
دادگستري كل استان ایالم

آدرس نام پدرنام خانوادگي نام ردیف 
ایالم پایين تر از 4 راه كميته بانك انصار 1

آدرس نام پدرنام خانوادگي نام ردیف
شهرستان ایالم جاده مهران اداره كل راه و شهرسازي ایالم-قبادیاناشكان1
شهرستان ایالم م انقالب خ استقالل ك ش دلشادغالمقادريیوسف2

محكوم له/ محكوم لهمنوع رابطه نشانينام پدرنام خانوادگي نام 
بانك انصاروكيلاستان ایالم- شهرستان ایالم- ایالمایمانمقصوديهما

مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم 

مشخصات نماینده یا قائم مقام قانوني محكوم له/ محكوم لهم 

محكوم به: 

بسمه تعالي 
بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه محكوم عليه محكوم است به 1- اصل خواسته به مبلغ 88/053/960 ریال 2- هزینه 
دادرسي به مبلغ 2/601/618 ریال 3- حق الوكاله به مبلغ 3/500/000 ریال 5- خسارت تاخير و تادیه از تاریخ 1393/06/19 لغایت اجراي حكم برابر قرارداد في مابين 

25 درصد و پرداخت نيم عشر دولتي كه توسط اجراي احكام مدني محاسبه مي گردد. 
نشاني: ایالم- خ عدالت- مجتمع دادگاه هاي عمومي و حقوقي ایالم 

محكوم عليه مكلف است از تاریخ ابالغ اجرائيه: 
1- ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجراي احكام مدني( 2- ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالي معرفي كند كه اجراي حكم 
و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرایيه نداند باید ظرف سي روز كليه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قيمت همه اموال 
منقول و غيرمنقول به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدي كه به هر عنوان نزد بانك ها و موسسات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه مشخصات 
دقيق حساب هاي مذكور و كليه اموالي كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير دیگر 
در اموال مذكور از زمان یك سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضایي ارائه نماید واال به درخواست محكوم له بازداشت مي شود 
)مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394(. 4- خودداري محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حكم، حبس تعزیري درجه 
هفت را در پي دارد. )ماده 34 قانون اجراي احكام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394(. 5- انتقال مال به دیگري به هر نحو 
با انگيزه فرار از اداي دین به نحوي كه باقيمانده اموال براي پرداخت دیون كافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه شش با جزاي نقدي معادل نصف محكوم به 
با هر دو مجازات مي ش�ود. )ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت س�ي روز ارائه شود، آزادي محكوم عليه 

از زندان منوط به موافقت محكوم له با تودیع وثيقه یا معرفي كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود. )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394(

مدیر دفتر دادگاه حقوقي شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان ایالم- سعيد صيدمحمدي 

مشخصات محكوم له/ محكوم لهم 

اجرائيه دادگستري كل استان ایالم

آدرس نام پدرنام خانوادگي نام ردیف 
ایالم پایين تر از 4 راه كميته بانك انصار 1

آدرس نام پدرنام خانوادگي نام ردیف
شهرستان ایالم بلوار صنایع خ وحدت ك ش محمدیانشاه رضاشریف زادغالم حسن 1
شهرستان ایالم بلوار صنایع خ وحدت ك ش محمدیانغالم حسنشریف زادزهرا2

محكوم له/ محكوم لهمنوع رابطه نشانينام پدرنام خانوادگي نام 
بانك انصاروكيل ایالم- سيروان- شهرستان سيروان لومارابراهيمعباسي روح اله

بانك انصاروكيل استان ایالم شهرستان ایالم ایالمایمانمقصوديهما

مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم 

مشخصات نماینده یا قائم مقام قانوني محكوم له/ محكوم لهم 

محكوم به: 
بسمه تعالي 

بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه محكوم عليه محكوم است به 1- اصل خواسته به مبلغ 176/107/920 ریال 2- هزینه 
دادرس�ي به مبلغ 5/243/230 ریال 3- حق الوكاله به مبلغ 7/000/000 ریال 4- خس�ارت تاخير و تادیه از تاریخ 1393/06/19 لغایت اجراي حكم برابر قرارداد 

في مابين 2.5 درصد- پرداخت نيم عشر دولتي كه توسط اجراي احكام مدني محاسبه مي گردد. 
نشاني: ایالم- خ عدالت- مجتمع دادگاه هاي عمومي و حقوقي ایالم 

محكوم عليه مكلف است از تاریخ ابالغ اجرائيه: 
1- ظرف 10 روز مفاد آن را بموقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجراي احكام مدني( 2- ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالي معرفي كند كه اجرا حكم و 
استيفا محكوم به از آن ميسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرایيه نداند باید ظرف سي روز كليه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قيمت همه اموال 
منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدي كه به هر عنوان نزد بانك ها و موسسات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه مشخصات 
دقيق حساب هاي مذكور و كليه اموالي كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير دیگر 
در اموال مذكور از زمان یك سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارایه نماید واال به درخواست محكوم له بازداشت مي شود 
)مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394(. 4- خودداري )ماده 34 قانون اجراي احكام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت 
مالي 1394(. 5- انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگيزه فرار از اداي دین به نحوي كه باقيمانده اموال براي پرداخت دیون كافي نباشد موجب مجازات تعزیري 
درجه شش با جزاي نقدي معادل نصف محكوم به با هر دو مجازات مي شود. )ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سي روز ارائه شود آزادي محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له با تودیع وثيقه یا معرفي كفيل توسطه محكوم عليه خواهد بود. )تبصره 1 ماده 

3 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394(.

مدیر دفتر دادگاه حقوقي شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان ایالم- سعيد صيدمحمدي 

مشخصات محكوم له/ محكوم لهم 

اجرائيه
دادگستري كل استان ایالم



15 جهان

هشدار سازمان همكاري و توسعه اقتصادي درباره تبعات شيوع ويروس 

نخست وزير جديد عراق پيش از آغاز كار استعفا كرد

كاهش كرونايي  رشد جهاني  اقتصاد  در 2020

جدي تر شدن تهديد خأل سياسي در بغداد

گروه جهان|
 همزمان با رسيدن آمار قربانيان شيوع ويروس كرونا 
به سه هزار نفر در سراسر جهان، سازمان همكاري و 
توس��عه اقتصادي )OECD( هشدار داده كه شيوع 
ويروس كرونا مي تواند رشد اقتصادي جهان را به نصف 
كاهش دهد. اين س��ازمان با كاهش پيش بيني خود 
درباره توليد ناخالص داخلي جهان در سال 2020 از 
دولت ها خواسته تا هر چه سريع تر تهميداتي را براي 
رسيدگي به ش��رايط سالمت شهروندان و همچنين 
مديريت تبعات اقتصادي اين بيماري در پيش بگيرند. 
كرونا ويروس كرونا در ۵0 كشور سراسر جهان پخش 
شده اس��ت. اين بيماري حدود سه هزار نفر را به كام 
مرگ كش��انده و اف��زون ۸۳ هزار نفر ديگ��ر را آلوده 

كرده است.
به گ��زارش فايننش��يال تايمز، س��ازمان بين المللي 
تصميم گيرنده اقتصادي مستقر در پاريس دوشنبه 
با هش��دار درباره تاثير شيوع ويروس كرونا بر اقتصاد 
جهاني اعالم كرده رش��د اقتصادي جهان در 2020 
ميالدي با كاهش نيم درصدي در مقايسه با پيش بيني 
قبلي 2.4 درصد خواهد ب��ود. اين پيش بيني جديد 
پايين ترين ش��اخص رش��د اقتصادي جهان از زمان 

بحران مالي 200۹-200۸ ميالدي خواهد بود. 
در پيش بيني اين سازمان فرض بر اين است كه شيوع 
ويروس كرونا امس��ال كاهش مي يابد اما شيوع اين 
ويروس آينده رش��د اقتصادي جه��ان را به طرز قابل 
مالحظه اي تضعيف كرده است. در اين گزارش آمده: 
»اگر روند ش��يوع بيماري با همين سرعت ادامه پيدا 
كند مي تواند رش��د اقتصادي جهان در سال 2020 

ميالدي را به 1.۵درصد هم برساند.«
سازمان همكاري و توس��عه اقتصادي كه متشكل از 
چندين كشور ثروتمند اس��ت، در نخستين گزارش 
جامع خود از تاثير ش��يوع اين ويروس بر كشورهاي 
بزرگ اقتصادي جهان دوشنبه اعالم كرده كه اقتصاد 
جهان��ي تاكنون با خطر كاهش رش��د در س��ه ماهه 

نخست سال 2020 مواجه است. 
در چين ويروس كرونا موسوم به كوويد1۹ در دسامبر 

شيوع يافت و انتظار مي رود توليد ناخالص داخلي اين 
كشور فقط 4.۹ درصد باشد كه در مقايسه با پيش بيني 
اوليه س��ازمان همكاري و توسعه اقتصادي در نوامبر 
كاهش��ي 0.۸ نقطه اي را نشان مي دهد. اين سازمان 
اعالم كرده كاهش رش��د اقتص��ادي چين از همين 
حاال در سراسر جهان احساس مي شود چرا كه شيوع 
ويروس توليد، تجارت، گردشگري و سفرهاي تجاري 

را تضعيف كرده است.
س��ازمان همكاري و توس��عه اقتصادي از دولت ها 
خواس��ته تا هر چه سريع تر و با قدرت تمام با تبعات 
س��المتي و اقتصادي ويروس كرون��ا مقابله كنند و 

سياس��ت هاي پولي حمايتي را با هدف بازگرداندن 
اعتماد به بازارها در دستور كار خود قرار دهند.

    نگراني از ادامه شيوع بيماري
هشدار سازمان همكاري و توسعه اقتصادي در شرايطي 
است كه دوشنبه در پي ادامه همه گيري كرونا در اروپا، 
بازارهاي سهام اين قاره نزولي بودند. فايننشيال تايمز 
گزارش داده كه در روز دوش��نبه و همزمان با افزايش 
س��طح هش��دار كرونا در اتحاديه اروپا از »متوسط« 
ب��ه »زياد« ارزش س��هام ش��ركت ها با وج��ود اعالم 
سياست هاي حمايتي بانك هاي مركزي كاهش يافته 

است. بازارهاي سهام برخي از كشورهاي عربي از جمله 
عربستان، كويت، بحرين و امارات نيز ريزشي بوده است. 
به گزارش يورونيوز، اورزوال فن درالين رييس كميسيون 
اروپا، دوشنبه اعالم كرد كه اتحاديه اروپا سطح هشدار 
براي ويروس كرونا را از »متوسط« به »زياد« افزايش 
داده است. همچنين همزمان با اعالم مرگ دومين نفر 
در اياالت متحده بر اثر كرونا، نخستين مورد ابتال به اين 
بيماري در ايالت نيويورك نيز مشاهده شد. هر دو نفر 
فوتي امريكا از شهر سياتل در ايالت واشنگتن گزارش 
شده اس��ت. با آنكه آمار رسمي اعالم شده مبتاليان و 
قربانيان كرونا در امريكا نس��بت به كانون هاي اصلي 

شيوع اين بيماري در چين و ساير كشورها بسيار پايين 
است، اما بسياري از كارشناسان در اين كشور در مورد 
نبود آمادگي بيمارس��تاني كاف��ي در رويارويي با اين 
بيماري هشدار داده اند. آنها همچنين از توزيع ناكافي 

كيت  هاي آزمايش كرونا در امريكا انتقاد مي كنند. 
مايك پنس معاون رييس جمهوري و مسوول مديريت 
بحران كرونا در امريكا، گفته در دو روز آخر هفته گذشته 
1۵ هزار كيت در بازار اين كشور توزيع شده و بناست ۵0 
هزار كيت ديگر نيست تهيه و توزيع شود. گفته شده، 
فردي كه بر اثر كرونا در اياالت متحده درگذشته يك 
مرد ۷0 س��اله اهل ايالت سياتل بود كه در بيمارستان 
»اورگرين هلت« كركلند واقع در جنوب شهر سياتل 

بستري بود. 
در همين حال وزير دارايي فرانسه اعالم كرده وزيران 
دارايي هفت كشور صنعتي جهان موسوم به گروه ۷ اين 
هفته در مورد آثار شيوع ويرس كرونا بر رشد اقتصادي، 
با يكديگر تلفني گفت وگو مي كنند. به گزارش شبكه 
2 فرانسه، برونو لومر گفته: »وزيران دارايي گروه ۷ اين 
هفته در مورد چگونگي محدود كردن اثرات ش��يوع 
ويروس كرونا به بهترين ش��يوه بر رش��د اقتصادي، با 

يكديگر به صورت تلفني گفت وگو مي كنند.«
لومر تاكيد ك��رده: »بايد به گونه اي عمل كنيم كه اين 
تاثيرگذاري - كه مي دانيم در رشد )اقتصادي( مهم است 
- تا حد ممكن محدود شود.« همچنين به نقل از شبكه 
»ب.اف.ام« فرانسه، لومر، تاثير شيوع كرونا بر اقتصاد اين 
كشور را فراتر از پيش بيني ها و انتظارات دانسته و گفته: 
»تنها رقمي كه مطرح كردم اين بود كه تا زماني كه اين 
همه گيري به چين محدود شود، سبب كاهش يك دهم 
درصد رش��د اقتصادي فرانسه مي شود. با اين بيماري 
همه گير كه بسياري از كشورهاي اروپايي را نيز تحت 
تأثير قرار داده، تاثير ويروس كرونا بر رشد فرانسه بسيار 
مهم تر خواهد بود اما من نمي خواهم رقم مشخصي ارايه 
كنم.« او در عين حال گفته براي مواجهه با كاهش رشد 
پيش بيني شده، آماده كمك به شركت هاي فرانسوي 
است. همچنين انتظار مي رود اقدام هماهنگ از طرف 

گروه۷ و كشورهاي منطقه يورو انجام شود. 

گروه جهان|
 محمد توفيق عالوي نخس��ت وزير جدي��د عراق، از 
پذيرش اين مسووليت انصراف داد. عالوي كه از سوي 
برهم صال��ح رييس جمهوري عراق، مامور تش��كيل 
كابينه شده بود، با ارسال نامه اي به رييس جمهوري 
اعالم كرده به  دليل مشكالت و مخالفت ها از پذيرش 

آن منصرف شده است.
به گزارش س��ومريه نيوز، عالوي در اين نامه برخي از 
احزاب سياسي را متهم كرده جديت ندارند و تنها به 
منافع حزبي خود مي انديش��ند. عالوي البته به اسم 
گروه يا تشكل خاصي اشاره نكرده، اما يادآوري كرده 
كه پارلمان عراق، دو بار پي در پي، به حد نصاب نرسيده 

است تا در مورد اعضاي كابينه راي گيري شود.
استعفاي محمد توفيق عالوي پس از آن رخ داد كه 
جلسه يكش��نبه پارلمان عراق براي راي اعتماد به 
كابينه او براي پنجمين بار به دليل نرس��يدن به حد 
نصاب به تعويق افتاد. بسياري از نمايندگان پارلمان 
عراق در اعتراض به توفيق عالوي و همچنين وزراي 
پيش��نهادي او، تصميم گرفتند با شركت نكردن در 
جلس��ه موضوع راي اعتماد به كابينه او را با اختالل 
مواجه كنند. اين در حالي اس��ت ك��ه در هفته هاي 
اخير خيابان ه��اي بغداد همچن��ان در اعتراض به 
وضعيت كنوني سياس��ي، درگير آشوب و اعتراض 

ب��ود و مخالفان نارضايتي خ��ود را از معرفي عالوي 
به عنوان جانشين عادل عبدالمهدي ابراز داشتند.

عالوي در بخشي از نامه استعفاي خود نوشته: »وقتي 
مامور تش��كيل كابينه ش��دم، به مردم قول دادم در 
صورتي كه براي تش��كيل كابينه تحت فش��ارهاي 
سياسي براي تحميل خواسته ها قرار گيرم، از سمت 
خود استعفا كنم. من تالش كردم يك دولت مستقل 
فارغ از تعهدات حزبي تش��كيل دهم. اما كساني كه 
غرق در فساد بودند و با فرقه گرايي تجارت مي كردند 
نخستين بازنده اين دولت به شمار مي رفتند و اگر به 
آنها امتياز داده بودم، امروز به عنوان نخست وزير كارم 

را شروع كرده بودم.«
بنا بر گزارش خبرگزاري فرانسه، يكشنبه از مجموع 
۳2۹ نماينده تنها 10۸ نماينده حاضر به شركت در 
جلس��ه ش��دند؛ امري كه مانع به حد نصاب رسيدن 
نشست ويژه پارلمان براي آغاز رأي اعتماد به كابينه 
شد. فراكسيون هاي كرد )دموكرات و اتحاديه ميهني(، 
اهل سنت )اتحاد قوا( و دولت قانون و النصر مهم ترين 
گروه هاي��ي بودند كه يكش��نبه از حضور در جلس��ه 
خودداري كردند. عالوي از 22 وزير پيشنهادي خود، 
نام 1۶ نفر را براي گرفتن رأي اعتماد از پارلمان آماده 
كرده بود و براي وزارتخانه هاي دفاع، كشور، دارايي، 

تجارت و دادگستري نامزدي معرفي نكرده بود.

فراكسيون »سائرون« پارلمان عراق، نزديك به مقتدي 
صدر، رهبر جريان صدر، دوشنبه نسبت به كناره گيري 
محمد عالوي از سمت نخست وزيري واكنش نشان داده 
و بر موضع خود نسبت به ويژگي هاي نخست وزير جديد 
و عدم دخالت در تشكيل دولت تاكيد كرده است. گفته 
شده، برهم صالح نيز دوشنبه با قبول كناره گيري عالوي 
از تش��كيل كابينه، اعالم كرده ظ��رف 1۵روز آينده با 
مشورت گروه هاي مختلف، گزينه جديد نخست  وزيري 

را معرفي مي كند.
خبر انتصاب نخس��ت وزير جديد عراق در شرايطي 
اعالم ش��د كه اين كش��ور ب��راي چهار م��اه درگير 
اعتراض هاي گسترده  بود، آن چه سه ماه پيش عادل 
عبدالمهدي را واداش��ت تا از س��مت نخست وزيري 

كناره گيري كند.
ناظران بر اين باورند كه تحوالت اخير بحران سياسي 
در عراق را به خانه اول بازمي گرداند؛ به ويژه اينكه توافق 
بر سر مكلف شدن عالوي به خصوص به دليل رقابت و 
اختالف بين فراكس��يون ها و احزاب در سطح عالي تر 
و ش��ديدتر هفته ها طول كشيد و اين منعكس كننده 
اختالفي بي سابقه در پارلمان است كه بارها در برگزاري 
جلسه تعيين تكليف كابينه شكست خورد. اين در حالي 
است كه عادل عبدالمهدي نخست وزير مستعفي عراق 
كه دولت موقت را هدايت مي كند هرگونه گمانه زني 

درباره باقي ماندن در پست خود را تكذيب و اعالم كرده 
كه پس از پايان مهلت قانوني تصميم خود را براي آينده 
اعالم خواهد كرد. آنچه كارشناس��ان را بيش از پيش 
نگران كرده خأل سياس��ي در عراق پس از ترك دفتر 

نخست وزيري از سوي عادل عبدالمهدي است.
طبق قانون اساسي مهلت تعيين شده براي نخست وزير 
مكلف جهت معرفي كابينه به پارلمان طي جلسه رسمي 
دوشنبه )دوم مارس( خاتمه يافته است. از آنجايي كه در 
اين مدت دولتي تشكيل نشده رييس جمهوري موظف 
است شخص ديگري را براي تشكيل دولت مكلف كند.

به اس��تثناي ائتالف سائرون وابسته به مقتدي صدر و 
ائتالف الفتح به رهبر هادي عامري و ائتالف قرار عراقي 
به رياست اس��امه نجيفي هيچ يك از فراكسيون هاي 

پارلمان��ي از دولت عالوي حمايت نكردن��د. از طرف 
ديگر عالوي با اعت��راض خيزش مردمي نيز روبرو بود 
كه مي خواهند نخس��ت وزيري مستقل داشته باشند 
كه از پيش هيچ پست وزارتي نداشته و به دور از احزاب 
و جداي از آنها باش��د. عالوي كه پست هاي وزارتي در 
گذشته داشت تحت فشار احزاب سياسي و بدون توجه 
به مخالفت تظاهركنندگان براي تشكيل دولت جديد 
مامور شد در حالي كه معترضان صدايشان براي تعيين 
فردي مستقل كه هيچ پست سياسي نداشته باشد بلند 
بوده است در اين گيرودار عالوي وعده داد دولتي را از 
وزيران غيرحزبي و كارشناسان تشكيل دهد كه راه به 
جايي نبرد و احزاب سياس��ي همچنان مي خواستند 
گزينه هاي خود را به نخست وزير مكلف تحميل كنند.

دريچه

كوتاه از منطقه

گانتس: بايد به دوران سلطه 
نتانياهو پايان دهيم

گروه جهان| رييس ائتالف آبي وسفيد از ساكنان 
سرزمين هاي اشغالي خواس��ت كه به رويكردهاي 
تقس��يم و تجزيه پايان دهند و ب��ا راي دادن، تومار 
نخس��ت وزير موق��ت را در هم پيچن��د. به گزارش 
خبرگزاري فرانسه، بني گانتس رييس ائتالف آبي و 
سفيد، دوشنبه همزمان با برگزاري انتخابات پارلماني 
در سرزمين هاي اشغالي از مردم خواست كه با حضور 
در پاي صندوق هاي راي به تجزيه و تقس��يم پايان 
دهن��د و تومار دوره بنيامين نتانياهو نخس��ت وزير 
موقت، را در هم بپيچند. گانتس پس از انداختن راي 
خود در صندوق گفت: »زمان آن رسيده كه متحد 
شويم... امروز معادله را تغيير خواهيم داد.« ناتواني 
احزاب ليكود و آبي وسفيد در تشكيل دولت ائتالفي، 
اسراييل را در برابر س��ومين انتخابات پارلماني در 
يك سال گذشته قرار داد. مقامات اسراييلي مي گويند 
اگر اين انتخابات هم نتواند بن بست سياسي را بشكند 
انتخابات چهارمي را برگزار خواهند كرد. اين در حالي 
است كه نظرسنجي  ها نش��ان مي دهد هيچ يك از 
احزاب اكثريت را كسب نمي كنند. اولين انتخابات 
زودهنگام يك س��ال گذش��ته )۹ آوري��ل( برگزار 
ش��د. در اواخر 201۸، پس از كناره گيري آويگدور 
ليبرم��ن از دولت و به دنب��ال آن تضعيف نتانياهو، 
رژيم صهيونيس��تي انتخابات پارلماني برگزار كرد 
كه نتوانست قدرت را به نتانياهو بازگرداند. در ادامه 
نتانياهو نيز كه همزمان با اتهامات فساد مالي روبرو 
بود موفق نشد با ديگر احزاب ائتالف كند و انتخابات 
ديگري را در 1۷سپتامبر اعالم كرد. اين انتخابات به 
كسب كرسي هاي بيشتر توسط كانتس منجر شد 
اما او هم نتوانست حمايت احزاب را كسب كند كه به 

برگزاري انتخابات دوشنبه منجر شده است. 

اولين پرتابه هاي كره شمالي در 
سال 2020 ميالدي 

گروه جهان| وزارت دفاع كره جنوبي اعالم كرده، 
كره  شمالي دو پرتابه نامشخص را شليك كرده است. 
به گزارش اسپوتنيك، ارتش كره جنوبي اعالم كرده 
همسايه شمالي دو پرتابه از ساحل شرقي خود در 
نزديكي شهر وونسان به سمت درياي ژاپن )درياي 
شرقي( شليك كرده اس��ت. اطالعات چنداني در 
مورد اين پرتابه ها در دست نيست. بهار سال پيش 
كره شمالي پس از تعليقي 1۸ ماهه اولين آزمايش 
موشكي خود را انجام داد و در طول سال پيش بارها 
تسليحات خود را آزمايش كرد. ستاد مشترك ارتش 
كره جنوبي در بيانيه اي گفته است كه تحوالت را 
زيرنظر دارد. اقدام كره شمالي چند روز پس از تعليق 
مانور نظامي كره جنوبي و امريكا صورت مي گيرد. 
اين مانور كه باعث خشم كره شمالي مي شود به دليل 
نگراني ها از ويروس كرونا به تعويق افتاد. كيم جونگ 
اون رهبر كره شمالي، اول سال جاري گفت به تعليق 
آزمايش  موشك هاي دوربرد و هسته اي اين كشور 
پايان مي دهد.  مذاكرات امريكا و كره ش��مالي بر 
س��ر خلع سالح هس��ته اي كره ش��مالي در حال 
حاضر متوقف اس��ت. كيم جون��گ اون و دونالد 
ترامپ تاكنون دو بار در سنگاپور و هانوي ويتنام 
ديدار كرده اند كه اين ديدارها تاكنون نتيجه اي به 
همراه نداشته است. در خبر ديگري از كره شمالي، 
روزنامه »ان ك��ي« چاپ كره جنوبي نوش��ته، با 
وجود تاكيد مقامات كره ش��مالي بر مبتال نشدن 
هيچ يك از مردم اين كش��ور به وي��روس كرونا، 
از ژانويه تاكنون بيش از 20 نفر در اين كش��ور با 
عاليم مشكوك جان دادند. مقام هاي كره شمالي 
از افشاي آمار كس��اني كه در قرنطينه هستند يا 

جان باختند، خودداري مي كنند.

يونان پذيرش تقاضاهاي 
جديد پناهندگي را تعليق كرد

گ�روه جهان| به دنبال اقدام تركي��ه در باز كردن 
مرزهاي خود با يونان به روي پناهجويان و مهاجراني 
كه به دنبال ورود به كشورهاي اتحاديه اروپا هستند، 
يونان هرگونه پذي��رش تقاضاي پناهندگي را تا ماه 
آينده تعليق كرد. به گزارش بي بي س��ي، مقام هاي 
يوناني پيشتر گفته بودند كه از ورود حدود 10هزار 
مهاجر و پناهجويي كه از مرز زميني اين كش��ور با 
تركيه عبور كرده اند، جلوگيري كرده اند. كرياكوس 
ميتسوتاكيس نخس��ت وزير يونان، گفته كشورش 
سطح بازدارندگي در مرزهاي اين كشور را به حداكثر 
رسانده است. تركيه مي گويد نمي تواند هجوم آوارگان 
جنگ سوريه را مديريت كند. رجب طيب اردوغان 
رييس جمهوري تركيه، گفته به مهاجراني كه تالش 
مي كنند به كش��ورهاي يونان و بلغارستان عزيمت 
كنند، اج��ازه اي��ن كار را مي ده��د.  تركيه ميزبان 
۳.۷ميليون آواره س��وري و مهاجراني از كشورهاي 
ديگري همچون افغانستان است اما به دنبال توافق 
با اتحاديه اروپا كه مش��روط به كمك اتحاديه براي 
مديريت اين پناهجويان بود مانع از ورود آنها به اروپا 
مي شد. اردوغان، اتحاديه اروپا را به نقض تعهداتش در 
توافق 201۶ متهم مي كند. در اين توافق آنكارا متعهد 
شد با جلوگيري از خروج مهاجران، امنيت مرزهاي 
جنوبي و غربي اتحاديه را تقويت كند. نخست وزير 
يونان در پيامي توئيتري تعليق تقاضاي پناهجويان 
جديد را اعالم كرده و گفته از مرزهاي يونان كه مرز 
خارجي اتحاديه اروپا هستند محافظت خواهد كرد. 
دولت يونان اعالم كرده در چند روز گذشته از ورود 
تقريبا 10 هزار مهاجر به كشور جلوگيري كرده است. 
اين اقدام به درگيري مهاجران و پليس مرزي يونان و 

شليك گاز اشك آور منجر شد.

آزادي زندانيان شرط طالبان براي 
حضور در مذاكرات بين افغاني 

گروه جهان| سخنگوي گروه طالبان اعالم كرده 
در مذاكرات بين افغاني تا پي��ش از آزادي پنج هزار 
زنداني اين گروه ش��ركت نخواهد ك��رد. به گزارش 
رويترز، ذبيح اهلل مجاهد سخنگوي طالبان، دوشنبه 
گفته: »چنانچه تعداد پنج ه��زار زنداني ما كه البته 
100 نفر بيش��تر يا كمترش براي ما مهم نيست، از 
زندان آزاد نش��وند هيچ گونه مذاك��رات بين افغاني 
وجود نخواهد داش��ت.« روز شنبه معاهده صلحي 
ميان طالبان و امريكا در شهر دوحه قطر امضا شد كه 
بر اساس آن قرار است تعداد پنج هزار زنداني طالبان 
تا 10مارس از زندان آزاد شوند هر چند كه اشرف غني 
رييس جمهور افغانستان، يكشنبه اين درخواست را رد 
كرد. سي ان ان در مصاحبه اي اختصاصي با »محمد 
سهيل شاهين« سخنگوي دفتر سياسي طالبان، 
پس از امضاي توافق با امريكا گ��زارش داده توافق 
در حالي امضا ش��ده كه طالبان دولت افغانستان را 
نامش��روع مي داند و خواستار نوش��ته شدن قانون 
اساسي جديدي در اين كشور است. در واقع دولت 
افغانس��تان هيچ نقش��ي در توافق امريكا و طالبان 
نداشته و بي توجهي به دولت مشروع افغانستان در 
امضاي اين قرارداد، خود يك آس��يب جدي براي 
اين توافق شكننده به شمار مي رود. در اين گزارش 
آمده: »طالبان و دولت افغانستان با يكديگر اختالفات 
بنيادين دارند؛ يك طرف، طرف ديگر را نامش��روع 
مي داند و ديگري خواهان اعمال و برقراري حكومت 
امارت اس��المي اس��ت و به نظر نمي رس��د چنين 
اختالفات عمده اي بين طرفين منتهي به صلح شود. 
واقعيت اين است كه به رغم امضاي توافق صلح بين 
طالبان و امريكا محقق شدن خواسته هاي طرفين 

در افغانستان بعيد به نظر مي رسد.« 

پوتين: هيچ كشوري جسارت 
حمله به روسيه را ندارد

گروه جهان| رييس جمهوري روسيه با اشاره به 
تجهيز ارتش اين كشور به پيشرفته ترين تسليحات 
گفته: »وضعيتي را ايج��اد كرده ايم كه هيچكس 
به فكر جنگ با روس��يه نباش��د و ديگر كس��ي به 
خود ج��رات ندهد كه ما را تهديد كند.« به گزارش 
خبرگ��زاري تاس، والديمير پوتي��ن در چارچوب 
طرح »20 سوال از پوتين« به مناسبت بيستمين 
سالگرد حكومت او، گفته: »روسيه قصد ندارد با هيچ 
كش��وري بجنگد اما وضعيتي را ايجاد مي كند كه 
ديگران هم به فكر حمله به ما نيفتند. بودجه دفاعي 
روسيه ازنظر ميزان آن، در مكان هفتم جهاني قرار 
دارد و باتوجه به اين شاخص، روسيه پس از امريكا، 
چين، عربستان سعودي، انگليس، فرانسه و ژاپن 
قرار دارد. عالوه بر اين هزينه هاي نظامي ما س��ال 
به سال كاهش مي يابد و بودجه نظامي كشورهاي 
ديگر افزايش پيدا مي كند.« به گفته پوتين، وضعيت 
بي سابقه اي به وجود آمده است چرا كه روسيه در 
عرصه دفاعي ديگر مانند س��ابق نقش كشوري كه 
مي خواهد به ديگران برس��د را بازي نمي كند بلكه 
اين ديگران هستند كه مي خواهند به روسيه برسند. 
رييس جمهوري روسيه گفته: »ما براي نخستين بار 
چند نمونه تسليحات تهاجمي پيشرفته ساخته ايم 
كه هيچ كشوري علم آن را ندارد اتفاقي كه هيچگاه 
در جهان رخ نداده ب��ود.« پوتين گفته منظورش 
ساخت مجموعه هاي موشكي مافوق صوت ازجمله 
موشك هاي قاره پيما است. او يادآوري كرده در سال 
2000 ارتش روسيه بيش از يك ميليون و ۳00 هزار 
نيروي نظامي داش��ت اما اينك تع��داد آنها به يك 
ميليون نفر رس��يده و سهم تسليحات پيشرفته به 

حدود ۷0 درصد رسيده است. 

  Tue. Mar 3.  سه شنبه  13  اسفند 1398   8  رجب 1441  سال ششم    شماره   1613  2020 

آيا كناره گيري بودجج
 به سود بايدن است؟ 

گروه جه�ان| پيت بودجج نامزد انتخابات درون 
حزبي دموكرات ها، از ادام��ه رقابت براي انتخابات 
رياست جمهوري 2020 انصراف داد. بودجج كه از او 
به عنوان پديده احتمالي دموكرات ها براي انتخابات 
رياست جمهوري س��ال جاري ميالدي ياد مي شد 
بعد از نتايج نااميدكننده در كاروليناي جنوبي اعالم 
كرد كه ديگر در اين رقابت حضور نخواهد داش��ت. 
به گزارش يورونيوز، اين سياس��تمدار جوان و ۳۸ 
ساله كه سابقه شهرداري ساوت بند در ايالت اينديانا 
را نيز در كارنامه دارد، شروع موفقي داشت. او ابتدا در 
ايالت آيوا توانست باالتر از جو بايدن، اليزابت وارن و با 
فاصله اي كم نسبت به برني سندرز در جايگاه نخست 
قرار گيرد. بودجج در دومين ايالت هم عملكرد خوبي 
داشت و بعد از برني سندرز در نيوهمپشاير در رده 
دوم ايستاد. اين سياستمدار در كاروليناي جنوبي 
نتايج نااميدكننده اي به دست آورد. او پيش تر در نوادا 
هم نتوانسته بود به موفقيت دست يابد و اين برني 
سندرز و جو بايدن بودند كه در رده هاي نخست قرار 
گرفتند. بودجج حاال در آستانه انتخابات »سه شنبه 
بزرگ« كه تكليف 14 ايالت در آن مشخص مي شود 
اعالم كرد ديگر به رقابت با نامزدهاي دموكرات ادامه 
نخواهد داد. پس از اعالم رسمي بودجج، گمانه ها در 
خصوص حماي��ت او از يكي از نامزدهاي دموكرات 
شدت گرفته است. سي ان ان گزارش داده ساعاتي 
پ��س از اعالم رس��مي انصراف، جو باي��دن و پيت 
بودجج با يكديگر مكالمه داش��ته اند و در خصوص 
حمايت از معاون اول دولت اوباما در كمپين انتخاباتي 
دموكرات ها مذاكره كرده ان��د. نيويورك تايمز نيز 
نوشته بودجج دريافت پيشنهاد از جو بايدن را تاييد 
كرده اس��ت. نيويورك تايمز همچنين نقل قولي از 
اوباما منتش��ر كرده كه بر اهميت بودجج در روند 
انتخابات��ي دموكرات ها تاكي��د مي كند. اين منبع 
نزديك به اوباما گفته: »اوباما بدون اينكه اشاره اي 
به لزوم حمايت بودجج از بايدن داشته باشد گفته 
در حال حاضر بودجج اهرم ويژه اي دارد و مي تواند 
نقش مهمي در كمپين انتخاباتي دموكرات ها ايفا 
كن��د. او بايد در خصوص هداي��ت حاميان خود به 
س��وي يكي از نامزدهاي دموكرات بررسي جدي 
داشته باشد.« تحليلگران معتقدند حمايت بودجج 
از بايدن مي تواند همچون چراغي بر كمپين كم نور 
جو بايدن باشد. معاون اول دولت باراك اوباما كه به 
جز ايالت كاروليناي جنوبي در ديگر ايالت ها عملكرد 
نااميد كننده اي داشته حاال مي تواند با حمايت پديده 
جوان به ادامه رقابت با برني سندرز نامزد پيشروي 

انتخابات درون حزبي دموكرات ها اميدوار باشد.

اردوغان پنجشنبه
به مسكو مي رود

در س��ايه تنش روزافزون بين تركيه و روسيه در 
خصوص عمليات ادلب دفتر رياس��ت جمهوري 
تركيه اع��الم كرد اردوغان پنج��م مارس راهي 
روسيه مي ش��ود. به گزارش رويترز، ديدار رجب 
طيب اردوغان رييس جمهوري تركيه، با والديمير 
پوتين همتاي روس��ي اش، قرار بود بعد از كشته 
شدن ۳۳ سرباز تركيه اي در حمالت هوايي سوريه 
در ادلب هفته گذش��ته انجام شود كه آنكارا را به 

حمله اي عليه نيروهاي سوريه واداشت.

خسارت ۱۰۰ميليون دالري 
كرونا به خطوط هوايي خاورميانه

انجمن بين المللي حمل ونق��ل هوايي اعالم كرده 
خط��وط هوايي كش��ورهاي خاورميان��ه به علت 
گسترش ويروس كرونا در اين منطقه حدود 100 
ميليون دالر ضرر كرده اند. به گزارش رويترز، برخي 
كشورهاي حوزه خليج فارس به علت نگراني از شيوع 
اين ويروس در مرزهاي خ��ود، پروازهاي ورودي و 
خروجي به كشورهايي نظير چين، كره جنوبي، ايتاليا 
و تعدادي از كشورهاي خاورميانه را متوقف كرده اند. 
گفته شده، خطوط هوايي بين المللي امسال به علت 
اين ويروس 1.۵ميلي��ارد دالر ضرر مي كنند. اين 
انجمن پيشتر ارزيابي كرده بود كه ناوگان هاي هوايي 
منطقه آسيا و اقيانوسيه در س��ال جاري ميالدي 

متقبل 2۷.۸ ميليارد دالر خسارت خواهند شد.

سفر وزير خارجه بريتانيا 
به عمان و عربستان 

وزير خارجه بريتانيا دوشنبه نخستين سفر رسمي 
خود را به حوزه خليج فارس آغاز كرده و به عمان 
و عربستان سعودي رفته تا مذاكراتي را با رهبران 
اين كشورها داشته باش��د؛ مذاكراتي كه انتظار 
مي رود به مسائل تجارت، حقوق بشر و تغييرات 
آب وهوايي بپردازد. به گزارش ايسنا، دومينيك 
راب كه جوالي توسط بوريس جانسون به سمت 
وزير خارجه بريتانيا منصوب ش��د همچنين به 
ديدار برخ��ي چهره هاي يمن��ي خواهد رفت تا 
تالش ها براي يافتن يك راه حل سياس��ي براي 

جنگ در اين كشور را تقويت كند. 

درخواست پاكستان 
براي بازگشت نواز شريف

دولت پاكستان خواستار بازگشت فوري نواز شريف 
نخست وزير پيشين اين كشور، از انگليس براي اتمام 
مدت مجازاتش در زندان ش��ده است. نخست وزير 
سابق پاكستان كه به جرم فساد مالي به هفت سال 
زندان محكوم شده اس��ت، آبان امسال پس از ابتال 
به بيماري موفق به اخذ مرخصي و خارج ش��دن از 
پاكستان شد. مقامات دولتي مي گويند نواز شريف 
كه با قرار وثيقه براي درمان از زنداني آزاد ش��د در 

مدت حضور در انگليس به درمان نپرداخته است.
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عكسروز

چهرهروز

پيمان معادي در فيلمي فرانسوي 
آنونس فيلم سينمايي فرانسوي شيفت شب به كارگرداني آن فونتن و بازي پيمان معادي منتشر شد.  فيلم شيفت شب به كارگرداني آن فونتن 
روايتگر داستان سه پليس است كه در يكي از ماموريت هاي غيرمعمول شبانه خود بايد يك مهاجر تاجيكستاني )با بازي پيمان معادي( را به 
فرودگاه ببرند اما متوجه مي شوند فرد مهاجر در كشورش به مرگ محكوم شده است و اين سه نفر با يك دو راهي اخالقي مواجه مي شوند. آنها 
يك شب وقت دارند تا تصميم نهايي خود را در اين باره بگيرند.  عمر سي، ويرجيني افريا، گرگوري گادبيوس و پيمان معادي بازيگران اين فيلم 
هستند. از مهم ترين نقش هاي بين المللي معادي مي توان به نقش علي در فيلم كمپ ايكس ري، فيلم آخرين شواليه ها در كنار مورگان فريمن 
و... اشاره كرد. او برنده خرس نقره بهترين بازيگر مرد از جشنواره بين المللي فيلم برلين براي نقش آفريني در فيلم »جدايي نادر از سيمين« است. 

بازارهنر

كارگردان»دوئت«:منتظرشرايطايمنوعاديميمانيم
كارگردان فيلم »دوئت« گفت: منتظريم 
در شرايط ايمن و عادي، زماني كه شرايط 
روحي جامعه متعادل شد، فيلم ها دوباره 
روي پرده سينماها برگردند. نويد دانش 
كه مدتي قبل، پس از چند سال باالخره 
فيلم »دوئت« را روي پرده برده بود و اين 
روزها با تعطيلي سينماها مواجه شده، 
اظه��ار كرد: فيلم ما پس از چهار س��ال 

انتظار اكران ش��د و در شرايطي كه تنها يك هفته از 
شروع نمايش مان گذشته بود با تعطيلي سينماها 
مواجه شديم. به رغم ش��رايط مايوس كننده اي كه 
پيش آمده، از تصميم وزارت ارشاد، شوراي صنفي 
نمايش و س��ينماداران حماي��ت مي كنيم و اعتقاد 
داريم اين حداقل اقدام ممكن از طرف سينماگران 
براي جلوگيري از يك فاجعه ملي است.  او افزود: در 
واقع حتي اگر االن سالن هاي سينما به كار خود ادامه 
دهند نيز ما نمي توانيم مردم را براي تماشاي فيلم به 
سينماها دعوت  كنيم و منتظر شرايط ايمن و عادي 
مي مانيم تا احس��اس امنيت رواني براي حضور در 

اماكن عمومي ب��ه جامعه بازگردد. او به 
ايسنا گفت: فيلم »دوئت« براي نمايش 
روي پرده سينما ساخته شده و طبيعتا 
تاثيرش بر مخاطبي كه فيلم را بر پرده 
عريض تماش��ا مي كند بسيار متفاوت 
است. بنابراين اگرچه اين فيلم در زمان 
مناس��ب در  VOD ها در دسترس قرار 
مي گيرد، اما فعال تمام مساله ما اين است 
كه »دوئت« در سالن س��ينما به نمايش خود ادامه 
دهد. دانش، به تبليغات انجام شده براي فيلمش پيش 
از تعطيلي س��ينماها اشاره كرد و گفت: ما يك سير 
تبليغاتي داشتيم و در حال پيدا كردن مخاطبان مان 
بوديم. ولي االن همه چيز به نقطه اول برگشته و معلوم 
نيست شرايط فعلي تا چه زماني برقرار خواهد ماند. 
بايد از هم اكنون تدبيري انديش��يد تا فرصت اكران 
باقي مانده براي فيلم هاي من و همكارانم از دس��ت 
نرود. در اين باره با اميريوسفي )رييس شوراي صنفي 
اكران( صحبت كردم. حضور ايشان و مراقبت شان از 

سينماگران مستقل قوت قلب ماست. 

تاريخنگاري

علي سهيلي تحت تعقيب قرار گرفت 
سيزدهم اس��فند 1324، علي سهيلي نخست وزير 
پيش��ين به اتهام دخالت در انتخابات بندرعباس و 
شهرضا، توقيف روزنامه ها قيام عليه حكومت ملي و 
سرانجام خريد ابزار و مصالح ساختماني از وزارت امور 
خارجه مورد تعقيب قرار گرفت و پرونده وي به ديوان 
كشور فرستاده شد. آن سال شاه به متفقين پيشنهاد 
كرد انتخابات مجلس تا پايان جنگ تمديد شود، اما 
متفقين جواب دادند كه انتخابات سوپاپ اطمينان 
خوبي خواهد ب��ود و مردم مجلس جديد را تضمين 
آزادي هاي خود تلقي مي كنند. ش��اه حتي موضوع 
مجلس س��نا را هم پيش كش��يد، اما بوالرد سفير 
انگليس اعالم كرد تشكيل يك مجلس ديگر صرفًا 
اختالالت پارلماني را تشديد مي كند به همين خاطر 
آن را رد كرد. شاه كه وضع خود را وخيم مي ديد ۵۰۰ 
هزار دالر از نيويورك برداشت كرد تا در انتخابات پيش 
رو خرج كند. بوالرد درب��اره اين انتخابات مي گويد: 
»ش��اه كه از تركيب مجلس جدي��د قطعا در هراس 
است، مي خواهد همه احتياط هاي ممكن را صورت 
دهد.« انتخابات مجلس چهاردهم به عنوان يكي از 
آزادترين انتخابات تاريخ ايران در دولت علي سهيلي 
برگزار شد و نمايندگان نسبتًا مستقلي توانستند به 
مجلس راه پيدا كنن��د، اما همين مجلس بالفاصله 
بعد از افتتاح و تشكيل عليه سهيلي اعالم جرم كرد 
و اسنادي از دخالت دولت در انتخابات منتشر شد و 
كار به محاكمه علي سهيلي و سيد محمد تدين وزير 
كشور كشيد. س��يد مهدي فرخ نماينده زابل كه در 
كابينه اول سهيلي وزير كش��ور و خواربار بود، عليه 
نخست  وزير و وزير كش��ور اعالم جرم كرد. دخالت 

در انتخابات آذربايجان، ش��هرضا، بندرعباس، آباده 
و جهرم، سرقت قس��متي از ابزار ساختماني وزارت 
خارجه به مبلغ 2۷ هزار ري��ال، توقيف روزنامه ها و 
جرايد، باز شدن جامه دان محتواي جواهرات در مصر، 
ارسال هش��تصد هزار دالر وجه از طريق بانك ملي 
ايران به خارج و تندروي هاي شديد در امر حكومت 
نظامي از جمله اتهاماتي بود كه در اين ادعانامه عليه 
سهيلي مطرح شد. پرونده سهيلي تشكيل شد و پس 
از اجازه مجلس در سال 132۶، محاكمه وي با حضور 
كليه مستشاران تميز آغاز شد. سهيلي تنها نخست 
وزيري است كه در ديوان عالي كشور محاكمه شده 
است. در اين محاكمه ضمن مدافعات مفصل از نقش 
خود در سياست ايران پس از شهريور 132۰ سخن 

گفت و هنگام دفاع و ش��رح مش��كالت زمان جنگ 
و دش��واري هاي زمامداري اش، اشك از چشمانش 
جاري ش��د و طي آن، به غرض ورزي هاي فرخ اشاره 
كرد. هيات مستشاران تميز كه عموما از رجال متقي 
و پرهيزكار و علماي حقوق بودند، به اتفاق آرا سهيلي 
را از اتهامات وارده مبرا دانسته و راي به برائت او دادند. 
سهيلي چند روز پس از آن با س��مت وزارت مشاور 
وارد كابينه حكيم  الملك شد و پس از مدتي كوتاهي 
با سمت سفير كبير ايران در فرانسه راهي اين كشور 
ش��د. در اواخر 1332 سفير كبير ايران در لندن شد 
و تا س��ال 133۷ در آن كشور اقامت داشت تا اينكه 
در ارديبهشت اين س��ال، در ۶2 سالگي به بيماري 

سرطان درگذشت.

نظرخانهسينمادربارهكاردرشرايط»كرونا«
رييس هيات مدي��ره خانه س��ينما با 
تاكيد دوب��اره بر تعطيل��ي پروژه هاي 
تولي��دي فيلم در پي انتش��ار ويروس 
كرونا گف��ت: البته برخ��ي پروژه ها از 
جمله سريال هاي نوروزي كه بايد براي 
پخش آن ايام آماده شوند، ممكن است 
نتوانند اما خواهشمنديم گروه هايي كه 
نمي تواند پروژه هايشان را تعطيل كنند، 

تمهيداتي بينديشند تا گروه ها در آرامش رواني كار 
كنند. همايون اس��عديان با اشاره به اقدامات خانه 
س��ينما براي مقابله با ويروس »كرونا« يادآور شد: 
هفته گذشته با ش��يوع ويروس كرونا، خانه سينما 
اطالعي��ه داد و از پروژه هاي توليدي خواهش كرد 
كه اگر مي توانند پروژه هاي خود را تعطيل كنند كه 
البته طبعا اين درخواست الزام قانوني نداشت و يك 
خواست صنفي بود اما پس از انتشار آن اطالعيه، 23 
صنف خانه سينما به هيات مديره نامه نوشتند كه 
شرايط كاري در اين مقطع سخت است و درخواست 
تعطيلي پروژه ها را مطرح كردن��د.  او ادامه داد: به 
هرحال خوب مي دانيم، كنترل گروه هاي ۵۰، ۶۰ 
نفره در يك فضاي محدود كمي س��خت است و به 
طبع درخواس��ت صنوف؛ خانه سينما طي نامه اي 

كه به وزير ارش��اد داد و رونوشت آن به 
وزير بهداش��ت، رييس سازمان صدا و 
سيما، ستاد بحران كرونا و... ارسال شد، 
تقاضا كرديم گروه ه��اي فيلمبرداري 
در مقطع فعلي فراموش نشوند. رييس 
هيات مديره خانه سينما با تاكيد دوباره 
ب��ر تعطيلي پروژه هاي ك��ه مي توانند 
تعطيل كنند، به ايسنا گفت: به هرحال 
برخي پروژه ها هس��تند كه بنا به داليلي از جمله 
س��ريال ها كه براي پخش نوروزي آماده مي شوند، 
نمي توانند تعطيل كنند اما در اين شرايط مي توان 
به اين پروژه ها كمك كرد. از جمله اينكه پزش��كي 
همراه گروه باشد و گروه فيلمبرداري را چك كند و 
مواد ضد عفوني به اندازه كافي در اختيار اين گروه ها 
قرار بگيرد تا گروه در ش��رايط ام��ن روحي و رواني 
بتوانند كار خود را انجام بدهند. اس��عديان گفت: 
 آن طور ك��ه رصد كرديم حدود 1۷ پروژه تله فيلم، 
فيلم سينمايي و سريال در حال توليد است، دوباره 
تاكيد مي كن��م كه نمي گويم بايد تعطيل كنند اما 
خواهشمنديم آنهايي كه شرايطش را دارند تعطيل 
كنند، در غير اين صورت ش��رايط امنيت روحي و 

رواني را براي گروه فراهم كنند. 

انتشاريكآلبومبعداز۳۰سالسكوت
مدير يكي از موسس��ات قديمي نش��ر و 
توليد آثار موسيقايي از انتشار چند آلبوم 
با هنرمندي تعدادي از هنرمندان مطرح 
كشور بعد از چندين سال كم كاري و چند 
اثر ديگر پژوهشي و تاليفي خبر داد. محمد 
موس��وي مدير موسسه فرهنگي وهنري 
»ماهور« در معرفي تازه ترين محصوالت 
موس��يقايي اين مجموعه در حوزه هاي 

مختلف موسيقي رديف دستگاهي، موسيقي كالسيك 
و ساير گونه ها توضيح داد: طبق برنامه ريزي هاي انجام 
گرفته از چندي پيش دو مجموعه »شوق بي پايان« و 
»سفري به دستگاه هاي ايراني« به آهنگسازي محمد 
حقيقي و نوازندگي هنرمندان مطرحي چون ارسالن 
كامكار، همايون رحيميان، خاچيك باباييان، ابراهيم 
لطفي، كري��م قرباني، زنده ياد عليرضا خورش��يدفر، 
مازي��ار ظهيرالديني، ناصر رحيمي، به��زاد فراهاني، 
پديده احرارنژاد، آزاد ميرزاپور، شهرام غالمي، مجيد 
اخشابي، شهرام منظمي، پويا سرايي، كامبيز گنجه اي، 
علي مسعودي، ارژنگ كامكار، محمود منتظم صديقي، 
عليرضا شيباني، اكبر محمدي، س��ينا جهان آبادي، 
اردش��ير كامكار، پريچهر خواجه، حس��ن حبيبي و 
پاشاهنجني پيش روي مخاطبان قرار گرفت. او افزود: 

اين مجموعه حاصل تالش براي ورود به 
تنظيم قطعات قديمي موسيقي كالسيك 
ايران از جمله پيش درآمد، ضربي و رنگ 
اس��ت كه آهنگس��از در آن كوش��يده از 
طريق دستگاه ماهور سفري به مايه ها و 
دس��تگاه هاي ديگر موسيقي كالسيك 
ايران داشته باشد. محمد حقيقي از جمله 
هنرمنداني اس��ت كه پس از تحصيالت 
مقدماتي موسيقي نزد استاداني چون حسن صفري و 
حسين عليزاده، مرتضي حنانه و محمد تقي مسعوديه 
براي ادامه تحصيل به آلمان رفت و در آنجا نزد استاداني 
چون يوتا روبن آكر، كوپ كوبيچ، و كورتز فلد به فراگيري 
موسيقي مشغول شد. اين در حالي است كه »درخت 
معرفت )موسيقي روي اش��عار زنده ياد اخوان ثالث( 
 «، »س��خن اهل دل )به خوانندگي بي��ژن كامكار( «،

 »خرگوش ها و س��تاره ها« از جمله آثاري هستند كه 
وي تاكنون منتش��ر كرده هست. اين هنرمند از سال 
13۷۰ براي خوانندگاني چون حس��ام الدين س��راج، 
محمد اصفهاني و وحيد تاج موسيقي نوشته است. به هر 
ترتيب مي توان گفت دو اثر »شوق بي پايان« و »سفري 
به دستگاه هاي ايراني « حاصل سي سال سكوت وي در 

ارتباط با دنياي موسيقي است.

میراثنامه

حمام قاجاري در همسايگي شيخ صفي جان مي دهد
حم��ام قاج��اري »ماله��ادي« در حال��ي كه به 
اندازه  ي��ك خيابان بيش��تر با مجموع��ه جهاني 
شيخ صفي الدين اردبيلي فاصله ندارد، نفس هاي 
آخرش را مي كشد. مهدي پيرك، دوستدار ميراث 
فرهنگي اردبيل و كارشناس ارشد مرمت اشياي 
تاريخي، ب��ا تاكيد بر اينكه بن��اي قاجاري حمام 
مالهادي از حدود 1۰ س��ال قبل به حال خود رها 
شده است، ادامه مي دهد: اين حمام قاجاري امروز 
وضعيت بدتري را نسبت به گذشته تجربه مي كند. 
سقف بخش هايي از حمام ريخته و به دليل متروكه 
بودن و بي توجهي هايي كه ب��ه اين بناي تاريخي 
مي شود، به نظر مي رس��د به مرور در حال از بين 
رفتن است. او با بيان اينكه از حدود شش سال قبل 
جلو ورودي حمام را تيغه كشيده و اجازه  ورود به 
داخل اين بناي تاريخي را به هيچ كس نمي دهند، 
مي افزاي��د: ب��ا توجه به رفت��اري كه ب��ا اين بناي 
تاريخي مي ش��ود به نظر مي رسد در اختيار مالك 
شخصي است و آن طور كه به چشم مي بينيم گويا 
مالك قص��د دارد با متروكه ماندن اين بنا و ريزش 
آن به مرور زمان، بنا به طور كامل تخريب ش��ود تا 
برنامه هاي بعدي خود را براي اين بنا به مرور انجام 
دهد. پيرك با اشاره به تشابه وضعيت اين حمام با 
چند حمام تاريخي ديگر در اردبيل مانند بناهاي 
 »زينال« و »منصوري« در مناطق مختلف اردبيل 
به ايسنا مي گويد: اين بناي تاريخي دقيقا در محله  

مالهادي و در نقطه اي قرار دارد كه سنگفرش هاي 
محوطه  جهاني ش��يخ صفي الدين اردبيلي به آن 
مي رسد، يعني در منطقه اي قرار نگرفته كه دور از 
چشم ميراث فرهنگي باشد و بگوييم كارشناسان 
ميراثي هم از وجود آن اطالعي ندارند. اين دوستدار 
ميراث فرهنگي ادامه مي دهد: آن طور كه تا امروز 
ديده اي��م درباره بناهاي تاريخ��ي و قديمي كه به 
حال خود رها مي شوند، بايد منتظر هر نوع ساخت 
و س��ازي به جاي آنها و به مرور زمان باشيم. وقتي 
سقف بنا پايين بيايد، با يك غلتك همه  ساختمان 

بنا را مي توانند پايين بياورند. در شرايط كنوني نيز 
چنين آينده اي ب��راي اين بناي تاريخي مي بينم. 
حمام مالهادي در دو بخش مجزاي زنانه و مردانه 
ساخته شده بود. در بخش مردانه هشتي ورودي بنا 
قرار داشته كه يك متر و نيم پايين تر از سطح معبر 
خيابان است. تزيينات بنا بيشتر در بخش گرم خانه 
كار ش��ده اند، فضايي به صورت هش��ت ضلعي با 
پوشش گنبد از نوع عرقچين، نورگير سقفي و چهار 
نورگير در بدنه گنبد كه به وسيله كاربندي ها و با 

نقاشي تزئين شده است.

ايستگاه

تظاهرات خياباني 
عليه جايزه سزار پوالنسكي

»مرد نامرئي« خوب جلو آمد

گروه��ي از معترض��ان 
ب��ه اعطاي جايزه س��زار 
به رومن پوالنس��كي در 
پاريس تظاهرات كردند. 
ب��ه گ��زارش هالي��وود 
ريپورتر، اه��داي جايزه 
بهتري��ن كارگ��ردان به 
روم��ن پوالنس��كي در 

جشنواره س��زار فرانس��ه باعث ش��د كه برخي از 
حضار س��الن را به اعتراض ترك كنند. جايزه سزار 
فرانسه معادل اسكار امريكا شناخته مي شود. رومن 
پوالنس��كي به دليل اتهام تجاوز به يك دختربچه 
13 ساله در دادگاهي در امريكا محكوم شده است. 
مراس��م جايزه س��زار، تازه ترين فيلم او »افس��ر و 
جاسوس« را در 12 زمينه نامزد كرده بود.  پوالنسكي 
همچنين به موارد ديگري از تعرض  جنسي، ازجمله 
تجاوز ب��ه ولنتين مونيه، بازيگر فرانس��وي در 1۸ 
سالگي متهم شده است. در پي اعالم نام او به عنوان 
برنده جايزه بهتري��ن كارگرداني، ادل انل )بازيگر( 
درحالي كه با صداي بلند مي گفت »ش��رم« سالن 
را ترك كرد.  پيش از برگزاري مراس��م جوايز سزار، 
معترض��ان در بيرون از محل برگزاري مراس��م در 
پاريس تجمع كردند. فرنك ريستر )وزير فرهنگ 
فرانس��ه( نيز گفته بود اگر پوالنسكي برنده جايزه 
بهترين كارگرداني شود، »از نظر نمادين« بد است.  
رومن پوالنسكي در مراسم شركت نكرده بود. فيلم 
او »افسر و جاسوس« جايزه بزرگ هيات داوران در 
فستيوال فيلم ونيز را نيز در سپتامبر 2۰1۹ كسب 
كرده است. سال گذش��ته، انل از تجربه خود از آزار 
و بدرفتاري از سوي كارگرداني ديگر، »كريستوف 
روجيا« سخن گفته بود و او را به آزار و اذيت جنسي 

خود در سنين 12 تا 1۵ سالگي متهم كرده بود.

»مرد نامرئي« با فروش 
2۹ ميلي��ون دالري در 
اولين آخر هفته اكرانش 
در گيش��ه هاي امري��كا 
نش��ان داد مردم به زنده 
كردن هيوالهاي قديمي 
عالقه دارن��د. به گزارش 
هالي��وود ريپورتر، فيلم 

ترسناك »مرد نامرئي« محصولي از يونيورسال و 
بالم هاوس اكرانش را با فروش 2۹ ميليون دالري 
در گيشه هاي امريكاي شمالي شروع كرد و در عين 
حال در ديگر نقاط جهان نيز در اين آخر هفته 2۰.2 
ميليون دالر فروخت تا در سه روز اول اكرانش 4۹.2 
ميليون دالر فروش را ثبت كرده باشد. اين بهترين 
افتتاحيه داخلي براي يك فيلم ترس��ناك پس از 
نمايش فيلم »آن: قس��مت دوم« است كه در ماه 
سپتامبر اكران شده بود. فيلم »مرد نامرئي« تنها با 
بودجه ۷ ميليون دالري ساخته شده و جديدترين 
اقتباس س��ينمايي از رمان اچ. جي.ولز است. اين 
فيلم برمبناي فيلمنامه و نيز به كارگرداني لي وانل 
ساخته ش��ده و اليزابت ماس در نقش سيسيليا 
كاس ظاهر شده است. شخصيت وي زني است كه 
از ارتباط با مردي پولدار كه دانشمندي درخشان 
هم هست فرار مي كند. اوليور جكسون كوهن در 
نقش مرد نامرئي بازي كرده اس��ت. اين فيلم در 
ديگر بازارهاي سينمايي هم موفق ظاهر شده و در 
بريتانيا 2.۹ ميليون دالر، در فرانسه 2.2. ميليون 
دالر و در مكزيك 1.۸ ميليون دالر فروخته است. 
اين فيلم در كره جنوبي با فروش 1.1. ميليون دالر 
در رأس باكس آفيس قرار گرفته است. »سونيك 
خارپش��ت« با موفقيت م��رد »نامرئي« به مكان 
دوم جدول فروش امريكا رانده شد و با فروش 1۶ 
ميليون دالري در سومين هفته اكرانش در مجموع 

12۸.2 ميليون دالر فروخت. 

احتمال پارگي رباط بانوي المپيكي كاراته

ادامهپافشاريفيفابهلغوانتخاباتفدراسيونفوتبال

سرمربي تيم ملي كاراته بانوان ايران، آسيب 
ديدگي حميده عباسعلي را جدي دانست و 
گفت: به احتمال زياد با پارگي رباط صليبي 
مواجه ش��ده است. س��مانه خوش قدم درباره وضعيت 
حميده عباسعلي پس از آسيب ديدگي در ثانيه هاي پاياني 
ديدار فينال رقابت هاي كارات��ه وان اتريش برابر حريف 
ايتاليايي اظهار كرد: فكر مي كنم آسيب عباسعلي خيلي 
جدي است و احتماال رباطش پاره شده است. اصال وضعيت 
خوبي ندارد و حتي نمي تواند راه برود. سرمربي تيم ملي 
كاراته بانوان ايران افزود: او براي راه رفتن هم مشكل دارد 
و با كمك ديگران مي تواند حركت كند.  حميده عباسعلي 
كاپيتان تيم ملي كاراته بانوان ايران پس از صعود به فينال 
ليگ جهاني كاراته وان اتريش موفق به كس��ب سهميه 
المپيك 2۰2۰ شد اما با اين آسيب ديدگي حضور او در 

المپيك با اما و اگرهاي زيادي روبه رو شده است.

فدراس��يون جهاني فوتبال با پافشاري روي مواضع 
خود، خواهان تعويق انتخابات فدراس��يون فوتبال 
تا زمان اصالح اساس��نامه اين فدراسيون است. فيفا 
در جديدترين نامه ارسال شده به فدراسيون فوتبال 
ايران، بر مواضع قبلي خود تاييد و اعالم كرد كه اين 
فدراس��يون تا زمان اصالح موارد ذكر ش��ده در نامه 
قبلي بايد انتخابات را به تعويق بيندازد. در نامه اي كه 
از سوي فدراسيون جهاني فوتبال )فيفا( در واكنش 
به ارايه مستندات از سوي فدراسيون فوتبال ارسال 
ش��ده، فيفا اين موارد را كافي ندانست و از مسووالن 
اين فدراسيون خواست مقدمات بازنگري و اصالح در 
اساسنامه را فراهم كنند و پس از تاييد و انجام مراحل 

اداري، انتخابات فدراسيون فوتبال برگزار شود.

   مستندات جديد ارايه مي شود
فدراس��يون فوتبال چند روز قب��ل در واكنش به 
نامه نخست فيفا، مس��تندات الزم مبني بر تاييد 

اساس��نامه كنوني را براي اين نهاد ارس��ال كرده 
بود كه از س��وي فيفا رد شد اما در تازه ترين اقدام، 
فدراس��يون فوتبال مس��تندات جديدي را براي 
جلوگيري از لغو انتخابات به فيفا ارس��ال خواهد 
كرد. به گزارش ايسنا، پس از فراهم شدن مقدمات 
برگ��زاري انتخاب��ات ط��ي هفته هاي گذش��ته و 
نام نويسي و بررسي صالحيت نامزدهاي انتخابات 
فدراس��يون فوتبال، فيفا پنجم اسفند در نامه اي 

به فدراسيون فوتبال ايران خواستار لغو و موكول 
شدن انتخابات اين فدراسيون به زمان ديگري شد.  
در نامه فيفا براي لغو انتخابات فدراسيون فوتبال 
به علت آنچه »ايرادات اس��اس نامه اي فدراسيون 
فوتبال و آيين نامه اي مربوط به انتخابات« ناميده 
ش��ده اس��ت، فيفا ايرادهايي را به نبود آيين نامه 
انتخابات، كميته استيناف و كميته انتخابات وارد 
كرده است. ايرادهاي فيفا به اساس نامه و آيين نامه 
انتخابات فدراس��يون فوتبال در حالي اس��ت كه 
اس��ناد و مدارك موجود و همين طور اساس نامه 
فدراسيون فوتبال به طور آشكار و واضح تمام موارد 
مطرح شده از س��وي فيفا را تعيين تكليف كرده و 
مش��كلي از بابت ايرادهاي فيفا وجود ندارد. طبق 
اعالم هيات رييسه فدراس��يون فوتبال، انتخابات 
اين فدراسيون 2۵ اسفند در تهران برگزار مي شود 
اما به علت نامه نگاري هاي اخير فيفا، هنوز اسامي 

نامزدهاي تاييد صالحيت شده اعالم نشده است.

ورزشي
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