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دبير ستاد حقوق بش��ر با انتقاد از اقدامات قهري 
يكجانبه علي��ه ملت ها، گفت: خطرات ناش��ي از 
توس��عه رژيم هاي تحريم براي حق��وق ملت ها و 
حقوق  بشر نگران كننده اس��ت.  به گزارش پايگاه 
اطالع رساني س��تاد حقوق بش��ر، در آخرين روز 
حضور علي باقري كني در ژنو، »ش��يرين مزاري« 
وزير حقوق بش��ر پاكس��تان با وي دي��دار كرد و 
طرفين بر اهميت و ضرورت توسعه همكاري هاي 
حق��وق بش��ري در ظرفيت ه��اي دوجانب��ه و 
بين الملل��ي تأكيد كردن��د.  در اين دي��دار كه در 
حاشيه نشست ش��وراي حقوق بشر در ژنو برگزار 
شد، معاون رييس قوه قضاييه با تأكيد بر ضرورت 
توليد مفاهيم حقوق بش��ري منطبق با ارزش ها و 
هنجارهاي اسالمي، اظهار داشت: همكاري هاي 
قضايي ميان دو كشور بايد توسعه يابد. دبير ستاد 
حقوق بشر از مهندس��ي موضوع اسالم هراسي از 
سوي برخي كشورهاي غربي و همچنين استفاده 
اب��زاري برخي كش��ورها از ظرفيت حقوق بش��ر 
انتقاد كرد و گفت: ضروري اس��ت گفت وگوهاي 
همه جانبه ب��ا چارچوب��ي منظم و جام��ع ميان 
دو كش��ور ادامه يابد تا با اين اقدام��ات خصمانه 
مقابله ش��ود. باقري كن��ي در ادامه ب��ر ضرورت 
تش��كيل گروه هاي هم فكر و مقابله ب��ا اقدامات 
قهري يكجانبه در قالب همكاري هاي دو جانبه و 
ترتيبات بين المللي تأكيد ك��رد و افزود: خطرات 
ناش��ي از توس��عه رژيم هاي تحريم براي حقوق 

ملت ها و حقوق بشر نگران كننده است. 
معاون رييس ق��وه قضاييه همچنين خواس��تار 
توس��عه روابط دو كش��ور ذيل س��ازو كار جنبش 
عدم تعهد ش��د و بر اهميت ظرفيت اس��تفاده از 
اين جنبش تأكيد كرد.  وزير حقوق بشر پاكستان 
نيز در اين ديدار ضم��ن ابراز نگران��ي از موضوع 
كرونا “<ويروس كرونا خواس��تار همكاري براي 
اقدامات و ترتيبات پيش��گيرانه در روند گسترش 
اين بيماري شد. مزاري در ادامه به قوانين جديد 
پاكس��تان در حفظ كرامت شهروندان سالخورده 
در حوزه رفاه اجتماعي اش��اره كرد و افزود: تداوم 
همكاري در عالي ترين سطوح، خصوصأ استفاده 
از تجارب ايران در عرصه ه��اي حقوقي و قضايي 
براي پاكستان حايز اهميت اس��ت.  در پايان اين 
ديدار در خصوص موضوعات نشست آتي سازمان 
كشورهاي اسالمي از جمله اعالميه قاهره بحث و 

گفت وگو شد.

  واكنش به ادعاي كمك امريكا به ايران 
براي مقابله با كرونا

ريي��س دفت��ر رييس جمه��ور به ادع��اي كمك 
بشردوس��تانه امري��كا به اي��ران ب��راي مقابله با 

بيماري كرونا واكنش نش��ان داد. محمود واعظي 
در گفت وگو با ايس��نا گفت: امريكا ايران را تحت 
فشارهاي فزاينده و بي س��ابقه تحريمي قرار داده 
اس��ت كه نتيجه آن بروز مش��كالت فراوان براي 
تك تك مردم ايران از جمله در مواجهه با ويروس 
كرونا بوده اس��ت. آنها اگ��ر در گفته ه��اي خود 
صداقت دارند و واقعا به دنبال كمك بشردوستانه 
به ملت ايران هستند، همين امروز تحريم ها را لغو 
كنند تا با رفع محدودي��ت از بانك ها و كانال هاي 
مال��ي، ايران ه��ر چ��ه س��ريع تر نيازمندي هاي 
ضروري براي مقابله با كرونا را تامين و زمينه هاي 

كنترل سريع تر بيماري را فراهم كند. 
رييس دفت��ر رييس جمهور ب��ا تاكيد ب��ر اينكه 
ايران از كمك هاي انسان دوس��تانه همه كشورها 
استقبال مي كند، خاطرنشان كرد: همواره معتقد 
بوده ايم در مواجهه با اپيدمي ه��ا و باليايي نظير 
ش��يوع ويروس كرونا، همه كشورها بايد دست به 
دس��ت هم دهند و اينگونه موارد را وارد منازعات 

سياسي نكنند.  
وي افزود: همانط��ور كه در داخل مك��ررا تاكيد 
كرده ايم براي غلب��ه بر كرونا، هم��ه بايد در كنار 
يكديگر قرار بگيري��م و با يكپارچگ��ي و وحدت 
با اين بيماري مبارزه كني��م، در فضاي بين الملل 
هم معتقديم اين مشكلي است كه همه ابناء بشر 
را تهديد مي كن��د و همه كش��ورهاي جهان بايد 
براي مقابله آن مش��اركت كنند، چرا كه غلبه بر 
كرونا بدون عزم جهاني و همكاري فش��رده همه 
كشورها و سياست هاي مش��ترك دور از ذهن به 

نظر مي رسد.
واعظ��ي همچنين از اتخ��اذ برخي سياس��ت ها 
توسط كش��ورمان براي كاهش آثار ويروس كرونا 
بر مراودات تج��اري منطقه اي خب��ر داد و اذعان 
داش��ت: ايران به دنبال توافقي بر سر يك پروتكل 
سالمت با كشورهاي همسايه است كه در سايه آن 
روابط تجاري، صادرات، واردات و رفت وآمد اتباع 
با كمترين تاثير از گس��ترش ويروس كرونا انجام 
ش��ود. به وس��يله اين پروتكل خواهيم توانست، 
مراودات تجاري دوجانبه و چندجانبه در منطقه را 
از آثار اپيدمي ويروس كرونا مصون بداريم. رييس 
دفتر رييس جمه��ور در پايان ضم��ن قدرداني از 
تمام پرسنل نظام بهداشت و درمان كشور كه اين 
روزها در خط مقدم مبارزه با كرونا هستند، تاكيد 
كرد: ان ش��اءاهلل با هم��كاري حداكث��ري مردم و 
رعايت نكات پيشگيرانه بهداشتي و مجاهدت هاي 
پزشكان و پرستاران و ساير كادرهاي بيمارستاني 
و مديريت فعاالنه و خوب وزارت بهداشت و ستاد 
ملي كرون��ا، ملت اي��ران هر چه س��ريع تر بر اين 

بيماري غلبه خواهد كرد.

 هشدار درباره خطرات توسعه رژيم تحريم 
براي حقوق ملت ها مجيد  اعزازي|

دبير گروه راه و شهرسازي|
1- 11 روز از اعالم خب��ر ورود ويروس كرون��ا به ايران 
گذشته اس��ت. در اين مدت، اين ويروس از يك شهر به 
شهرها و اس��تان ها و حتي به كش��ورهاي ديگر منتقل 
شده  است. اگر چه به گفته پزشكان، مرگ و مير ناشي از 
ويروس كوويد 19 در قياس با برخي ديگر از بيماري هاي 
مشابه آن به مراتب كمتر اس��ت، اما سرعت سرايت آن 
بس��يار باال اس��ت و اين مس��اله در آمارهاي رس��مي و 
غيررس��مي نمود يافته اس��ت. بر اس��اس گزارش هاي 
رسمي،  تا ديروز در مجموع ۵9۳ نفر مبتالي قطعي اين 
بيماري شناسايي شده اند كه از اين ميان، متاسفانه ۴۳ 

نفر فوت شده اند. 
2- در ش��رايطي مس��ووالن وزارت بهداش��ت از شمار 
مبتاليان »قطعي« ب��ه كرونا آمار روزان��ه مي دهند كه 
تعداد افراد مش��كوك به ابتال به اين ويروس مش��خص 
نيس��ت. البته تعداد مبتاليان قطعي ني��ز احتماال بايد 
بيش از رقم هاي اعالمي از سوي وزارت بهداشت باشد. 
چه آنك��ه روز جمعه، ناهيد خداكرم��ي، رييس كميته 
س��المت ش��وراي ش��هر تهران در يك نشست خبري 
مجازي گفت، ممكن اس��ت 10 تا 1۵ هزار نفر باش��د 
كه البته بايد توجه داشت برخي افراد ممكن است اين 
بيماري را مبتال شده باش��ند ولي خبري از آن نداشته 
باشند. اما تجربه هاي ش��خصي افراد مشكوك به كرونا 
)كس��اني كه با مبتاليان قطعي به ويروس كرونا ارتباط 
مستقيم داشته اند( در مراجعه به مراكز درماني متعدد 
براي انجام تس��ت اين ويروس بي نتيجه ب��وده و از آنها 
خواس��ته ش��ده در منزل بمانند و تا بروز عاليم منتظر 
بمانند. بررسي هاي ميداني نيز حاكي است، در صورتي 
كه مراجعه كننده اي داراي تب باال، همراه با تنگي نفس 
و سچوريشن )حد اشباع( اكسيژن 9۳ درصد به پايين 
باش��د، مراكز درماني براي او آزمايش CBC )شمارش 
كامل س��لول هاي خوني نام دارد و گلبول هاي سفيد و 
قرمز خون و سطح هموگلوبين و ديگر تركيبات خوني 
را ان��دازه مي گيرد. اين آزمايش قابليت تش��خيص كم 
 CRP خوني، عفونت و حتي س��رطان خ��ون را دارد.( و
)س��طح باالي پروتيين واكنشي س��ي در خون، بيانگر 
وجود التهاب در بدن اس��ت. اين شاخص به تشخيص 
بيماري هايي چون عروق كرون��ر، آرتريت روماتوييد و 
بيماري هاي عفوني به پزشك كمك مي كند.( را تجويز 

مي كنند. در صورتي كه تعداد گلبول هاي س��فيد فرد 
كم و نتيجه آزمايش CRP او مثبت شد، از قفسه سينه 
او سي تي اسكن تهيه مي ش��ود. اگر در تصاوير سي تي 
اس��كن فرد مورد نظر مورد مشكوكي ديده ش��ود، از او 
تست كرونا گرفته مي شود و در صورت مثبت بودن اين 
تست، مريض به مراكز درماني اعالم شده براي مقابله با 

كرونا اعزام مي شود.
۳- متاسفانه در يك مورد مشخص، خانواده چهارنفره 
يك روزنامه نگار تهراني اس��ت كه به م��دت يك هفته 
ميزبان مادر يكي از فوت ش��دگان قمي بوده اند و تست 
كروناي مادر ياد شده نيز مثبت بوده است، اما خود آنها 
پس از مراجعات مكرر به مراكز درماني مختلف، به دليل 
نداشتن عاليم اوليه، از سوي اين مراكز پذيرش نشده و 
از آنها تست كرونا گرفته نشده است. اين در حالي است 
كه انجام تس��ت كرونا براي ش��خصيت هاي سياسي و 
خاص بدون داشتن عاليمي همچون سرفه هاي شديد 
و خشك، و تنگي نفس به سادگي و صرفا با درخواست 
آنها انجام شده و طي روزهاي گذشته مردم بارها از خبر 
انجام تست براي اين افراد مطلع شده اند و به دليل همين 
نابرابري در اس��تفاده از امكانات پزشكي رنجيده خاطر 
هستند، اما ريسك بزرگ تر براي مردم، عدم شناسايي 
و بس��تري كردن افراد مرتبط با مبتاليان قطعي كرونا 
است. كساني كه در جامعه حضور دارند و احتماال ناقل 

بيماري هستند.
۴- بي گم��ان امكان��ات و تجهيزات پزش��كي كش��ور 
در مراحل تش��خيص و درم��ان مبتاليان ب��ه ويروس 
سريع الس��ير كرونا محدود اس��ت. از همي��ن رو، طي 
روزه��اي گذش��ته ش��اهد اقداماتي از جمل��ه كاهش 
س��اعت هاي كار، تعطيلي مدارس و دانشگاه،  سينماها 
و س��اير مراكز تجمع افراد، پايش درجه ح��رارت بدن 
افراد ورودي به پايتخت، و همچنين اف��راد خروجي از 
ش��هر قم و... بوده ايم. با اين حال،  به نظر مي رسد،  آنچه 
كه از همه اين اقدامات اهميت بيشتري دارد و مي تواند 
همچون سرعت گير بر س��ر راه اين ويروس عمل كند، 
آگاهي تك تك افراد جامعه از ش��يوه هاي سرايت آن و 
اجراي دقيق دستور العمل هاي فردي براي پيشگيري 
از ابتال به اين ويروس اس��ت، به گونه اي ك��ه هر يك از 
افراد جامعه بتواند در موقعيت هاي مختلف اجتماعي به 
صورت »خودراهبر« در فرايند پيشگيري از ابتال به كرونا 

مشاركت فعال داشته باشد.

سرعت گير كرونا
گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

سرعت گير كرونا
1- 11 روز از اعالم خبر 
ورود وي��روس كرونا به 
ايران گذشته است. در 
اين مدت، اين ويروس 
از يك ش��هر به شهرها 
و اس��تان ها و حتي به 
كشورهاي ديگر منتقل 
ش��ده اس��ت. اگر چه 
به گفته پزش��كان، مرگ و مير ناشي از ويروس 
كوويد 19 در قياس با برخي ديگر از بيماري هاي 
مشابه آن به مراتب كمتر است، اما سرعت سرايت 
آن بس��يار باال اس��ت و اين مس��اله در آمارهاي 
رسمي و غيررسمي نمود يافته است. بر اساس 
گزارش هاي رسمي،  تا ديروز در مجموع ۵9۳ نفر 
مبتالي قطعي اين بيماري شناسايي شده اند كه 

از اين ميان، متاسفانه ۴۳ نفر فوت شده اند. 
2- در شرايطي مسووالن وزارت بهداشت از شمار 
مبتاليان »قطعي« به كرونا آمار روزانه مي دهند كه 

تعداد افراد مشكوك به ابتال به اين ويروس...

 صفحه 14  

صنعت،معدن و تجارت

دو اقدام براي مقابله با 
»كرونا ويروس«

 مرضيه  احقاقي|
ريي��س پارلمان بخ��ش خصوصي دي��روز در 
نامه اي خطاب به مع��اون اول رييس جمهور، از 
او خواست زمينه تأمين و توزيع سريع ابزارهاي 
مبارزه، تشخيص و مراقبت مبتاليان به ويروس 
كرونا از طري��ق واردات را فراهم آورد. ش��افعي 
پيشنهاد داده، براي مدتي محدود، واردات اين 
اقالم با سياست هاي تش��ويقي، از جمله اجازه 

واردات بدون انتقال ارز مدنظر قرار بگيرد. 

جهان

چگونه شيوع كرونا   سياست  
جهاني را تغيير مي دهد؟

بهاره   محبي|
 در بندر انگليس��ي ويموث پالكي نصب شده كه 
روي آن نوشته شده: »در سال 1۳۴8 مرگ سياه 
از طريق اين بندر وارد بريتانيا شد. اين بيماري ۳0 
تا ۵0 درصد از جمعيت كش��ور را از پاي درآورد.« 
اپيدمي هاي بين المللي پديده هايي هس��تند كه 
چندين قرن س��ابقه دارند و اغلب مسير تاريخ را 
تغيير داده اند. »مرگ س��ياه« كه برخي معتقدند 
منش��أ آن چين بوده و برخي ديگ��ر رد آن را در 
كريمه گرفته اند در اروپا ويراني هاي گسترده اي 
را به جاي گذاش��ت كه نتيجه اش آشفتگي هاي 
اجتماعي، اقتصادي و سياسي بود. قرن ها بعد اين 
كاشفان اروپايي بودند كه بيماري هاي جديدي را 
در سراسر آتالنتيك منتشر كردند كه باعث شد تا 
جمعيت بوميان امريكا به شدت كم شود.  گرچه 
با توجه ب��ه اينكه آمار مرگ و مي��ر ويروس كرونا 

چيزي حدود 2درصد است و ...
15

 صفحه 5 

توافقنامه طالبان و امريكا در قطر امضا شد

گزارش » تعادل« از داليل ريزش شاخص بورس تهران و بورس هاي جهاني

آيا صلح به افغانستان برمي گردد؟

شليك كرونا   به   قلب  بازارهاي جهاني

خبر

ريي��س پلي��س امنيت عموم��ي پايتخ��ت از 
كش��ف يك ه��زار و ۳۵۴ ليت��ر ان��واع محلول 
ضدعفوني كننده احتكارشده در بازار ناصرخسرو 
خبر داد.  به گزارش روز شنبه پايگاه اطالع رساني 
پليس پايتخت، س��ردار علي ذوالق��دري اظهار 
داش��ت: صبح چهارش��نبه هفتم اس��فندماه با 
دريافت خبري مبني بر اينك��ه مالك مغازه اي 
در بازار ناصرخس��رو مق��دار فراوان��ي محلول 
ضدعفوني كننده جمع آوري كرده است، بررسي 
موضوع به صورت ويژه در دس��تور كار اكيپي از 
ماموران پاي��گاه هفتم پلي��س امنيت عمومي 
پايتخت ق��رار گرف��ت.  وي اف��زود: تحقيقات 
اوليه نشان از اين داش��ت كه خبر صحت دارد و 
مالك مغازه مق��دار فراواني ان��واع محلول هاي 
ضدعفوني كننده دپ��و و قص��د دارد در فرصت 
مناس��ب ديگري با قيمت باالتر به ب��ازار عرضه 
كند.  س��ردار ذوالقدري گفت: نتيجه تحقيقات 
انجام ش��ده در اختيار مرجع قضايي قرار گرفت 
و به دنبال آن دستور دستگيري متهم و بازرسي 
از مغازه صادر شد.  رييس پليس امنيت عمومي 
پايتخت با اشاره به اينكه تيمي از ماموران پايگاه 
هفتم به نش��اني اعالمي اعزام ش��دند، تصريح 
كرد: در بازرسي از آن مغازه يك هزار و ۳۵۴ ليتر 
انواع محلول هاي ضدعفوني كننده احتكار شده، 
كشف شد.  وي با بيان اينكه در اين رابطه مالك 
مغازه دس��تگير و متهم به جرم ارتكابي اعتراف 
كرد، اف��زود: كارشناس��ان ارزش ريالي كاالي 
احتكار ش��ده را حدود يك ميليارد ريال برآورد 
كرده اند. همچنين ريي��س پايگاه هفتم پليس 
امنيت عمومي پايتخت از دس��تگيري يكي از 
عامالن احتكار و توزيع كننده مواد  عفوني كننده 
غيرمجاز در محله ناصرخسرو خبر داد و گفت: 
در مخفي��گاه متهم يك ه��زار و 81۷ ليتر مواد 
ضدعفوني كنن��ده غيرمج��از و احتكار ش��ده 
كشف شد. سرهنگ رس��ول محبت بيان افزود: 
با دريافت خبري مبني ب��ر اينكه يكي از مالكان 
مغازه اي در محل ناصرخسرو مقدار فراواني مواد 
ضد عفوني كننده احتكار كرده است و همچنين 
مواد ضدعفوني كننده غيرمجاز به بازار مصرف 
عرضه مي كند، بررسي موضوع در اختيار تيمي 
از ماموران پايگاه هفتم پليس پيش��گيري قرار 
گرفت. وي با اش��اره به اينكه تحقيقات پليسي 
نشان از صحت خبر داشت، گفت: با هماهنگي 
مقام قضايي، هشتم اسفند ماه براي دستگيري 
متهم و بازرسي از محل مذكور به نشاني اعالمي 
اعزام ش��دند و موفق ش��دند ضمن دستگيري 
متهم مق��دار فراوان��ي م��واد ضدعفوني كننده 
احتكار شده و همچنين مواد ضدعفوني كننده 

غيرمجاز كشف كنند.

 كشف انواع محلول 
ضدعفوني  كننده احتكارشده 

بهداشت

وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي در 
حكمي معاون آموزش��ي اي��ن وزارتخانه را به 
عنوان مدير كميت��ه اپيدميولوژي كوويد- 19 
منصوب كرد. ب��ه گزارش روز ش��نبه معاونت 
فرهنگي- دانشجويي وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��كي س��عيد نمكي در حكمي 
علي اكبر حقدوس��ت را به عنوان مدير كميته 
اپيدميول��وژي كوويد- 19 منص��وب كرد. در 
اين حكم خطاب ب��ه معاون آموزش��ي وزارت 
بهداشت آمده اس��ت: با حفظ سمت، مديريت 
كميته اپيدميول��وژي كوويد- 19 به جنابعالي 
محول مي ش��ود ت��ا ب��ا اس��تفاده از ظرفيت 
متخصصي��ن كميت��ه كش��وري و همچنين 
تجارب ديگر كش��ورها و بهره گي��ري از دانش 
اس��اتيد برجسته دانش��گاه هاي علوم پزشكي 
كشور در بررسي اپيدميولوژيك بيماري اقدام 
فرماييد.  بديهي است كميته مذكور به عنوان 
مجموعه اصلي در اعالم نظر رس��مي علمي در 
اين مورد اق��دام مي كند و ديگ��ر كميته هاي 
كشور ضروري است تا مورد را به كميته مذكور 
اعالم و اظهارنظر نهايي از اي��ن طريق صورت 
پذيرد. همچني��ن وزير بهداش��ت در احكامي 
جداگانه اعضاي كميته مشورتي اپيدميولوژي 
كوويد-19 را منصوب كرد. بر اساس اين احكام 
دكتر علي اكبر حقدوست معاون آموزشي، دكتر 
محس��ن اس��دي الري مديركل همكاري هاي 
بين الملل، دكتر محمد آس��ايي مش��اور وزير 
در امور بهداش��تي، دكتر احس��ان مصطفوي 
عضو هي��ات علمي دانش��گاه علوم پزش��كي، 
دكتر بابك عشرتي عضو هيات علمي دانشگاه 
علوم پزشكي، دكتر احمد رييسي عضو هيات 
علمي دانشگاه علوم پزشكي، دكتر سيدمهدي 
طباطبايي عض��و هيات علمي دانش��گاه علوم 
پزش��كي به عنوان اعضاي كميته مش��ورتي 

اپيدميولوژي كوويد-19 منصوب شدند.

مدير كميته اپيدميولوژي 
كرونا منصوب شد

تشكل ها

درگذشت بنيانگذار 
»پيكان«
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در اجراي دستور رييس جمهور براي جبران خدمات 
كادر درماني، پرستاران و پرس��نل حوزه سالمت در 
مبارزه با ويروس كرونا، دستور تخصيص مبلغ دو هزار 

ميليارد ريال به وزارت بهداشت صادر شد.
به گزارش ف��ارس، در اجراي دس��تور رييس جمهور 

براي جبران خدمات كادر درماني، پرستاران و پرسنل 
حوزه س��المت در مبارزه ب��ا ويروس كرونا، دس��تور 
تخصيص مبلغ دو هزار ميلي��ارد ريال )200 ميليارد 
تومان( به وزارت بهداش��ت توسط محمدباقر نوبخت 

رييس سازمان برنامه و بودجه صادر شد.

اختصاص 200 ميليارد تومان براي جبران خدمات كادر درماني

دولت

مجيد اعزازي

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 

30005320



روي موج خبر

رهبر انقالب درگذشت  
حجت االسالم والمسلمين 

خسروشاهي  را  تسليت گفتند
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي در پيامي درگذش��ت 
عالم مجاهد مرحوم حجت االس��ام والمسلمين 
سيدهادي خسروشاهي را تسليت گفتند. به گزارش 
پاي��گاه اطاع رس��اني دفتر مقام معظ��م رهبري، 
 متن پيام رهبر انقاب اس��امي به اين شرح است: 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
درگذش��ت عالم مجاهد مرحوم حجت االس��ام 
والمسلمين آقاي حاج س��يدهادي خسروشاهي 
رحمه اهلل عليه را ب��ه خاندان محترم و بازماندگان و 
ارادتمندان و عاقه مندان به آثار قلمي ايشان تسليت 
عرض مي كنم. ايشان عنصري خستگي ناپذير در 
تبليغ معارف اسامي به وس��يله نگارش مقاالت و 
ترجمه ه��ا و كتابهاي متعدد در مدت 60 س��ال از 
زندگي خويش بودند و انگيزه و همتي كم نظير در 
تاش براي تقريب مذاهب اسامي و اتحاد مسلمين 
به كار مي بردند. تاش��هاي ديپلماس��ي در دوران 
جمهوري اس��امي در واتيكان و قاهره نيز بخش 
ديگري از مجاهدت اين رفيق ديرين اين جانب بود. 
از خداوند متعال رحمت و مغفرت و حشر با اجداد 

طاهرين را براي ايشان مسألت مي كنم. 
سيدعلي خامنه اي  -10 اسفند 1398

ايران2

روحاني در تماس تلفني با اردوغان مطرح كرد

پيشنهاد برگزاري اجالس سه جانبه ايران، تركيه و سوريه
گروه ايران|

در شرايطي كه موضوعات منطقه اي و گسترش ويروس كرونا 
ضرورت همكاري و همراهي كشورهاي منطقه براي عبور از 
چالش هاي پيش رو را ضروري مي سازد، رييس جمهوري 
كشورمان با ارايه پيشنهاد برگزاري اجاس سه جانبه ايران، 
تركيه و سوريه براي حل مشكل ادلب، مي گويد: »ريشه كن 
كردن تروريس��ت ها و حفظ جان انس��ان هاي بي گناه در 
ادلب بايد مورد توجه باش��د.« در كنار مشكات منطقه اي 
»اس��تفاده از ظرفيت هاي منطقه اي براي مقابله با تبعات 
ويروس كرونا«يكي از گزاره هايي است كه رييس جمهوري در 
جريان گفت وگو با رهبران كشورهاي همسايه ابعاد و زواياي 
گوناگون آن را تشريح مي كند. راهبردي كه از منظر روحاني 
با استفاده از آن مي توان در برابر شيوع اين بيماري مقاومت 
كرد و دامنه هاي رشد آن را متوقف كرد. رييس جمهوري در 
عين حال تاكيد مي كند: امروز ويروس كرونا به يك مشكل 
جهاني تبديل شده و همه ملت ها و دولت هاي جهان بايد در 
كنار هم بوده و با كمك به يكديگر هرچه زودتر از اين مشكل 
عبور كنند. اظهاراتي كه روحاني آن را در جريان گفت وگو 
با رييس جمهوري تركي��ه و امير قطر بر ضرورت آن تاكيد 
مي كن��د. رييس جمهور در تماس تلفن��ي با رجب طيب 
اردوغان رييس جمهور تركيه با قدرداني از ابراز همدردي و 
همكاري رييس جمهور تركيه درمورد جان باختگان ويروس 
كرونا در ايران، گفت: برنامه ها و سياست هاي موثر و مطمئني 
براي مديريت و كنترل ويروس كرونا و درمان بيماران مبتا به 
اين ويروس در ايران در نظر گرفته شده و اقدامات بسيار خوبي 
انجام گرفته و اميدواريم در آينده نزديك از اين بحران عبور 
كنيم. روحاني با اشاره به اينكه متاسفانه شيوع اين بيماري در 
بسياري از كشورهاي جهان مشكاتي را براي همه به وجود 
آورده است، گفت: كرونا تبديل به يك مشكل جهاني شده 
و همه كشورها براي گذر از اين بحران بايد كنار هم باشند. 
رييس جمهور با تاكيد بر ضرورت همكاري وزارت خانه هاي 
بهداش��ت و درمان دو كشور براي همكاري در مقابله با اين 
بيماري، افزود: ايران آمادگي دارد با اجراي س��ريع پروتكل 
بهداشتي مشترك ميان دو كشور براي مقابله با اين ويروس، 
زمينه را براي تداوم همكاري ها و تبادالت تجاري و رفت و آمد 

اتباع دو كشور فراهم كند.

  توسعه روابط همه جانبه
روحاني همچنين با تاكيد بر توسعه روابط دوجانبه با تركيه 
در همه زمينه ها، ابراز اميدواري كرد كميسيون مشترك 
همكاري هاي دو كشور در موعد تعيين شده برگزار شود. 
رييس جمهور با اش��اره به اهميت باالي حل مساله ادلب، 
تاكيد كرد: موضوع ادلب با توجه به اجتماع تروريست هاي 
خطرناك و حفاظت از جان انسان هاي بي گناه ساكن در اين 
منطقه بسيار پيچيده است، كه از يك طرف بايد جان انسان ها 
محفوظ بماند و از طرف ديگر تروريست ها بايد ريشه كن 
شوند. روحاني با اشاره به اهميت ويژه همكاري هاي سه جانبه 
ايران، تركيه و روسيه براي حل مشكل سوريه در راستاي 
تقويت روند آستانه، گفت: همكاري هاي سه جانبه در سطوح 
مختلف اهميت ويژه اي دارد و همانطور كه قبًا گفته شده، 

ايران براي ميزباني دور بعدي اين اجاس سه جانبه آمادگي 
دارد. رييس جمهور روند آستانه را براي امنيت منطقه يك 
دستاورد بزرگ قلمداد كرد و افزود: قطعًا افزايش تنش به 
سود هيچكس در منطقه نيست و ما بايد از طريق گفت وگو 
مسائل را حل و فصل كنيم و نبايد اجازه دهيم روند آستانه 
تضعيف شود. روحاني با طرح پيشنهاد برگزاري اجاس 
سه جانبه ايران، تركيه و سوريه، گفت: با توجه به توافق ما بر 
روي اصولي همچون حفظ تماميت ارضي سوريه، ريشه كن 
كردن تروريست ها، حفظ جان انسان هاي بيگناه و حل و 
فصل سريع مساله ادلب، مي توان در اين نشست اختاف 

نظرها را برطرف كرد.

  مشاركت براي حل مشكالت
رييس جمه��ور تركيه نيز در اي��ن گفت وگوي تلفني 
با اعام همبس��تگي با مل��ت ايران و اب��راز همدري با 

خانواده هاي درگذشتگان در اثر ويروس كرونا، گفت: 
تركيه آماده هرگونه همكاري و كمك به ملت و دولت 
دوست و برادر ايران است و از ارايه هرگونه خدمات مورد 
نياز دريغ نخواهد كرد. رجب طيب اردوغان با استقبال از 
اجراي سريع پروتكل بهداشتي مشترك بين دو كشور 
در جهت تس��هيل روابط تجاري و رفت و آمد اتباع دو 
كش��ور، گفت وگو و همكاري هاي وزارت بهداشت دو 
كشور در اين زمينه را الزم دانست. اردوغان با تاثيرگذار 
خواندن نقش ايران در تحوالت سوريه، گفت وگو هاي 
سياسي را تنها راه حل مشكل سوريه خواند و خواستار 
مس��اعدت و همكاري جمهوري اسامي ايران در اين 
زمينه شد. رييس جمهور تركيه با تاكيد بر تاثير توافقات 
س��ه جانبه ايران، روس��يه و تركيه در چارچوب روند 
آس��تانه، گفت: اين گفت وگو ها نتايج خوبي به همراه 
داشته و براي دستيابي به صلح پايدار مي بايست تداوم 

يابد. اردوغان با اش��اره به تحوالت اخير ادامه داد: اين 
وضعيت در ادلب نمي تواند ادامه داشته باشد و ما نگران 

دستاوردهاي روند آستانه هستيم.

  همه ملت ها و دولت هاي جهان براي مقابله با 
كرونا در كنار هم باشند

روحاني همچنين در جريان تماس تلفني كه با »ش��يخ 
تميم بن حمد آل ثاني« امير قطر با وي گفت وگو مي كرد 
در ادامه افزود: سفر جنابعالي به تهران در راستاي توسعه 
مناس��بات و همكاري ها موفقيت آميز بوده و اميدوارم در 
ديدار سران دو كشور در آينده در دوحه براي توسعه روابط 
و همكاري هاي في مابين گام هاي موثرتري برداشته شود. 
رييس جمهوري با بيان اينك��ه امروز ويروس كرونا به يك 
مش��كل جهاني تبديل ش��ده و همه ملت ها و دولت هاي 
جه��ان بايد در كنار هم ب��وده و با كمك به يكديگر هرچه 

زودتر از اين مشكل عبور كنند، اظهار داشت: خوشبختانه 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ايران برنامه ريزي 
ويژه اي براي مديريت و كنترل شيوع اين ويروس انجام داده 
است. روحاني با اشاره به ضرورت همكاري هاي دو جانبه و 
منطقه اي ميان همه كشورهاي منطقه، گفت: جمهوري 
اسامي ايران در خصوص تبادالت تجاري و صادرات كاال 
در حال اجراي پروتكل هاي بهداشتي خاصي است و بر اين 
امر اهتمام دارد. رييس جمهوريافزود: همچنين براي رفت و 
آمد مسافران دو كشور هم پروتكل بهداشتي ويژه اي در نظر 
گرفته شده كه با رعايت آن مي توانيم پروازها را بين دو كشور 
به حالت عادي برگردانيم. از سوي ديگر امير قطر نيز با اشاره 
به اين واقعيت كه ايران در روزهاي سخت همواره در كنار 
كشورهاي همسايه بوده است؛ اعام كرد كه قطر آماده ارايه 
هرگونه كمك به ايران براي عبور از چالش هاي پيش رواست.

  هيچ كشوري از اين بيماري مصون نخواهد بود
روحاني با اش��اره به ضرورت همكاري دو كشور در تامين 
نيازمندي هاي بهداشتي و درماني مورد نياز براي مقابله با اين 
ويروس، خاطرنشان كرد: عاقه مند به توسعه همكاري هاي 
مشترك بهداشتي دو جانبه و منطقه اي با همه كشورهاي 
منطقه هستيم؛ ظاهرا هيچ كشوري از اين بيماري مصون 
نخواهد بود و هم��گان ناگزير از تبادل تجربيات و امكانات 
براي عبور از اين مشكل خواهيم بود. رييس جمهور ضمن 
ابراز اميدواري از گسترش همكاري هاي همه جانبه تهران-

دوحه، گفت: اميدوارم مس��ووالن در كميسيون مشترك 
همكاري هاي ايران و قطر كه در ماه آينده تشكيل مي شود 

زمينه توسعه مناسبات في مابين را فراهم كنند.

  از هرگونه كمك به ايران براي مقابله با كرونا 
دريغ نخواهيم كرد

شيخ تميم بن حمد آل ثاني امير قطر نيز در اين گفت وگوي 
تلفني، با ابراز خرسندي از سفر موفقيت آميز خود به ايران، 
گفت: امي��دوارم بتوانيم در آينده اي نزديك ش��اهد ادامه 
گفت وگوهاي سران دو كشور در دوحه باشيم. امير قطر با 
آرزوي سامتي براي همه مردم ايران و اعام همبستگي 
دولت و ملت قطر با دولت و ملت دوست و برادر ايران در مقابله 
با اين ويروس و ابراز همدردي با خانواده جان باختگان، گفت: 
مطمئن هستيم جمهوري اسامي ايران با توجه به توانايي 
و تخصص پزش��كان و مديران بخش سامت خود قادر به 
كنترل و عبور از اين شرايط هستند. وي با استقبال از پيشنهاد 
رييس جمهور كش��ورمان در زمينه توافق بر پروتكل هاي 
مشترك بهداشتي و همكاري هاي وزارتخانه هاي بهداشت 
دو كشور در راستاي انجام تبادالت تجاري و رفت و آمد اتباع 
دو كش��ور، گفت: دولت و ملت قطر خ��ود را در كنار مردم 
و دولت ايران مي بينن��د و از هرگونه كمك و همكاري در 
راستاي مقابله با اين بيماري دريغ نخواهيم كرد. شخ تميم 
بن حمد آل ثاني همچنين بر ضرورت گسترش تعامات و 
همكاري هاي همه جانبه تهران- دوحه در راستاي تسريع 
در اج��راي توافقات في مابين در كميس��يون مش��ترك 

همكاري هاي ايران و قطر تاكيد كرد.

مسووالن در واكنش به اخبار فيك نيوزها اعالم كردند

پنهان كاري درباره آمار مبتاليان به كرونا وجود ندارد
در شرايطي كه فيك نيوزها اين روزها از هر خبر كذبي 
براي جلب توج��ه افكار عمومي اس��تفاده مي كنند و 
اينگونه در س��طح افكار عمومي تبلي��غ مي كنند كه 
س��اختار مديريتي كش��ور در خصوص بيماري كرونا 
اطاعات درستي را ارايه نمي كند، اما دولت با قاطعيت 
اعام كرده ك��ه در خصوص اخبار اي��ن بيماري هيچ 
پنهان كاري وجود ندارد؛ ديروز س��خنگوي دولت در 
سلسله توئيت هايي اعام كرد: با تمام قوا سعي مي كنيم 
صادق، قوي و شفاف باشيم، لطفا يكديگر را تنها نگذاريم. 
علي ربيعي در رش��ته توييتي در حساب رسمي خود 
نوشت: گزارش ها درباره كرونا را مي خوانم، جدي تهيه 
مي شوند. نويد آنكه با سخت كوشي، شفافيت، وحدت 
فرماندهي، سخت گيري از سوي دولت و اعتماد، مراعات 

و مسووليت پذيري از سوي جامعه در كنار هم تلخي ها 
را به حداقل رس��انده و موفقيت خواهيم آفريد.    ربيعي 
در ادامه نوشت: »كرونا را رصد مي كنم. خوشحالم كه 
كثيري از صميم قلب در پي انتش��ار اطاعات درست، 
گفتار اميدبخش و تقويت روح جامعه اند. نوشته هاي 
خيرخواهانه بسيارند. انتقادات نويسندگان را منتقل 
مي كنم تا بهتر تصميم بگيريم.  اين نوش��ته ها اميد و 
قوت قلب براي مردم هستند. قلم اميدواران پايدار.« او 
همچنين تاكيد مي كند: مي دانم كاستي هايي داشته ايم 
اما بيشتر از آن مي دانم كه اگر به يكديگر كمك نكنيم، 
كم مي آوريم. با تمام قوا سعي مي كنيم صادق، قوي و 
شفاف باشيم، لطفا يكديگر را تنها نگذاريم. بدون مردم 

موفق نيستيم.

   شفاف سازي اصل است
يك عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس دهم با 
تاكيد بر اينكه درباره ويروس كرونا پنهان كاري صورت 
نمي گيرد، گفت: آمار وزارت بهداشت درباره مبتايان به 
كرونا بر اساس موارد بستري شده در بيمارستان هاست، 
حال اينكه احتماال برخي از مبتايان با عايم خفيف در 
سطح جامعه پراكنده هستند كه طبيعتا در آمار وزارت 
بهداشت قرار نمي گيرند. بهروز بنيادي در گفت وگو با 
ايسنا، اظهار كرد: آمار وزارت بهداشت درباره مبتايان 
ب��ه ويروس كرونا بر اس��اس موارد بس��تري ش��ده در 
بيمارستان هاست يا آن دسته از بيماراني كه تحت درمان 
قرار دارند؛ لذا ممكن است از افراد بستري شده تعدادي 
مبتا شده و در سطح جامعه تردد كرده و جامعه را آلوده 

كنند. وي افزود: اين دسته افراد ناقل هستند كه طبيعتا 
تعداد آنها در آمار وزارت بهداشت نمي آيد، مجددا تاكيد 
دارم كه آمار مبتايان به كرونا بر اساس بيماران بستري 
شده است، ممكن است افرادي ناقل در سطح جامعه با 
عايم خفيفي وجود داش��ته باشند كه طبيعتا در آمار 
وزارت بهداشت قيد نمي شود؛ لذا درباره آمار مبتايان 
پنهان كاري وجود ندارد اما وزارت بهداشت بايد بر اساس 
كار علم��ي اعام كند كه احتماال چند ناقل در س��طح 
كشور وجود دارد. اين عضو كميسيون بهداشت و درمان 
مجلس شوراي اسامي وظيفه رسانه ها در شرايط شيوع 
كرونا در كشور را بسيار مهم خواند و گفت: رسانه ها بايد 
دستورالعمل هاي سازمان بهداشت جهاني را منعكس 
كنند و مردم هم بر اساس آن پيشگيري هاي الزم را انجام 

دهند، كساني كه عايم ساده اوليه مثل آبريزش بيني 
و سرفه دارند ماسك استفاده كنند تا ويروس گسترش 
پيدا نكند. وي پرهيز از حضور در اجتماعات را در كنترل 
كرونا تاثيرگذار خواند و توضيح داد: مردم بايد حضور در 
اجتماعاتي همچون دانشگاه ها، مدارس، نماز جماعت و 
جمعه، مهماني ها و عروسي ها را محدود كنند تا شاهد 
كاهش شيوع اين بيماري باشيم. بنيادي در پايان اظهار 
كرد: مشخص نيست اين بيماري تا چه زماني در كشور 
فعال خواهد بود كم��ا اينكه احتمال ابت��اي افراد در 
كشورهاي همس��ايه وجود دارد كه هنوز آماري را ارايه 
نكردند. اگر در آن كشورها هم بيماري گسترش پيدا كند 
ممكن است مجدد جامعه ما آلوده شود به همين دليل 
بايد مسائل بهداشتي و پيشگيري هاي الزم رعايت شود.
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خبر خوش رييس كميسيون 
بهداشت درباره ويروس كرونا
رييس كميسيون بهداشت 
از اراي��ه پيش��نهادات اين 
كميسيون به ستاد مقابله 
ب��ا ويروس كرون��ا و رييس 
مجل��س خب��ر داد. عل��ي 
نوبخت حقيقي در گفت وگو 
با تسنيم، در تشريح اقدامات 
اين كميسيون به عنوان كميسيون تخصصي براي مقابله 
با شيوع ويروس »كرونا«، اظهار داشت: اعضاي كميسيون 
بهداشت جلسات متعددي درباره ويروس كرونا داشته و 
پيشنهادات خود را به ستاد مقابله با ويروس كرونا منتقل 
كرده اس��ت كه به دليل اينكه اين موارد محرمانه است 
امكان انتش��ار آن وجود ندارد. وي افزود: بنده به عنوان 
رييس كميسيون بهداشت مجلس نيز نكاتي را درباره 
ويروس كرونا داشتم كه شنبه به صورت محرمانه به آقاي 
الريجاني رييس مجلس منتقل كردم. رييس كميسيون 
بهداشت مجلس تصريح كرد: بنده روز گذشته در جلسه 
ستاد مهار ويروس كرونا كه در شهر رشت تشكيل شده 
بود، حضور يافتم، در اين جلس��ه مطرح ش��د كه براي 
اولين بار شهر رشت و استان گيان كه منطقه آلوده است، 
آزمايشات مربوطه براي تشخيص ويروس كرونا در استان 
انجام شود كه اين امر به تشخيص زود هنگام بيماري و 

جلوگيري از شيوع آن كمك خواهد كرد.

هيچ مورد مشكوكي در 
پادگان هاي ارتش نداشتيم

مع��اون هماهنگ كنن��ده 
ارت��ش از اختص��اص ۳ 
بيمارستان ارتش براي مقابله 
با كرونا در ته��ران خبر داد. 
به گ��زارش روابط عمومي 
ارتش، امير دريادار حبيب اهلل 
سياري در حاشيه بازديد از 
مركز آموزش 01 ني��روي زميني در خصوص اقدامات 
انجام شده توسط ارتش  گفت: نيروهاي مسلح از جمله 
ارتش در بحث جلوگيري و مقابله با كرونا و شعار كرونا را 
شكست مي دهيم، خط مقدم هستند. امروز بازديدي 
از يكي از بزرگ ترين مراكز آموزشي ارتش كه جمعيت 
زيادي را در خودش جا داده است داشتم كه با توجه به 
تدابير پيش بيني شده و مقرراتي كه حاكم هست هيچ 
نمونه مش��كوكي نداشتيم. تاش شده است تا مبتني 
بر سياست گذاري هاي وزارت بهداشت و ستاد مقابله با 
كرونا، اصول و مقررات اعام ش��ده به صورت كامل در 
كليه مراكز آموزشي، پادگان ها و شهرك هاي مسكوني 
اجرا شود، از س��وي ديگر آمادگي الزم اعام شده تا در 
صورت نياز به سازمان هاي مسوول كمك رساني الزم 
صورت گيرد. وي گفت: ، بيمارستان هاجر را با امكانات و 
ملزومات كافي تجهيز كرده ايم و پرسنل اين بيمارستان 

با تمام توان در حال خدمت به مردم شريف هستند.

 عضويت نمايندگان
 در ستاد ملي مقابله با كرونا

س��ه نفر از اعض��اي هيات 
رييسه مجلس دهم در ستاد 
مقابله با كرونا حضور مي يابند 
و نحوه برگزاري جلس��ات 
علني مجلس و نحوره بررسي 
بودجه در كميسيون تلفيق 
تعيي��ن تكليف مي ش��ود. 
اسداهلل عباس��ي ديروز در جمع خبرنگاران در تشريح 
مصوبات نشس��ت هيات رييس��ه مجلس درباره نحوه 
برگزاري جلس��ات علني گفت: در اين نشست برخي 
مسائل كشور به ويژه موضوع ش��يوع ويروس كرونا در 
استان هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت. وي ادامه 
داد: پيرو نامه وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به 
الريجاني، رييس مجلس شوراي اسامي مقرر شد كه 
سه نفر از اعضاي هيات رييسه مجلس از جمله آقايان 
پزشكيان، قاضي زاده هاشمي و رنجبرزاده در ستاد مقابله 
با كرونا حضور يافته و در اين ستاد، موضوع نحوه برگزاري 
جلسات علني مجلس و نحوه بررسي بودجه در كميسيون 
تلفيق تعيين تكليف شود. نماينده مردم املش و رودسر 
در مجلس شوراي اسامي با اشاره به برنامه مجلس براي 
بررسي اليحه بودجه سال ۹۹ اظهار داشت: نمايندگان 
در صحن علني، اليحه مذكور را براي بررسي و اصاح به 

كميسيون تلفيق ارجاع داده اند.

توليد انبوه كيت تشخيص 
بيماري كرونا كليد خورد

ريي��س اداره بهداش��ت 
و درم��ان ني��روي زميني 
ارتش گفت: دانشگاه علوم 
پزش��كي ارتش به همراه 
نيروي زميني ارتش موفق 
به توليد كيت تش��خيص 
بيماري كرونا ش��دند كه از 
امروز توليد انب��وه آن كليد خورد. اميرس��رتيپ دوم 
پزشك »بهزاد موذني« در گفت وگو با ايرنا درباره آخرين 
اقدامات ارتش در خصوص مقابله با شيوع ويروس كرونا 
اظهارداشت: از زماني كه بيماري كرونا در كشور شيوع 
پيدا كرد تمام ظرفيت ها و توانمندي هاي ارتش را به كار 
گرفتيم. در اين راستا دستورالعمل هاي پيشگيري و 
مبارزه با اين بيماري و راه هاي درمان را به تمام يگان هاي 
نظامي مستقر در سراسر كشور اعام كرديم. رييس اداره 
بهداشت و درمان نيروي زميني ارتش از تشكيل قرارگاه 
پدافند زيستي خبر داد و گفت: تمام دستورالعمل ها از 
طريق اين قرارگاه به سراسر كشور اعام مي شود. وي با 
بيان اينكه اقدامات پيشگيرانه اي مانند ضدعفوني ها و 
گندزدايي در پادگان ها انجام مي دهيم گفت: در ورودي 
همه پادگان ها تمام مراجعان با تب سنج هاي ليزري 
كنترل مي شوند كه اگر كسي عائمي داشته باشد وارد 

پادگان ها و اماكن نظامي نشود. 

اجراي قانون تابعيت فرزندان 
حاصل از ازدواج زنان ايراني

 س��رانجام يكي از مصوبات 
پر سر و صداي مجلس دهم 
در خصوص قانون تابعيت 
فرزندان ايران��ي حاصل از 
ازدواج زنان��ي ايراني با نظر 
مثبت اكثر نمايندگان روبه 
رو ش��د؛ خبري ك��ه ديروز 
طيبه سياوشي آن را مطرح كرد و از اجرايي شدن قانون 
تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زن��ان ايراني تا پايان 
امسال خبر داد. طيبه سياوش��ي شاه عنايتي، رييس 
كميته حقوقي فراكسيون زنان مجلس در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران، با اشاره به نامه خود به رييس جمهور 
درباره تعلل در اج��راي قانون »تعيين تكليف تابعيت 
فرزن��دان حاص��ل از ازدواج زنان ايراني ب��ا مردان غير 
ايراني« اظهار كرد: به دليل اينكه حدود 6 ماه از اباغ اين 
قانون گذشته است و فرزندان حاصل از اين ازدواج ها چه 
حضوري و چه در فض��اي مجازي اعتراض خود را بيان 
كرده اند، در اين نامه از رياست جمهور براي تعيين تكليف 
مساله، درخواست و سوال ش��ده است. چند روز بعد از 
ارسال اين نامه جنيدي، معاون حقوقي رياست جمهوري 
بيان كرد تا پايان امسال قانون مذكور اجرايي خواهد شد 
و ما به تمام افراد مشمول قانون، اين نويد را مي دهيم كه 

تا آخر امسال قانون اجرايي خواهد شد. 

چهره ها

    روايتي از موافقت مقام معظم رهبري با ادامه 
سرپرستي در جهاد كشاورزي؛ تسنيم|

رييس جمه��ور در نامه اي از مق��ام معظم رهبري 
موافقت ايش��ان را براي ادامه سرپرستي كشاورز تا 
زمان كسب رأي اعتماد وزير جديد جهاد كشاورزي 
كسب كرده اند. حسينعلي اميري معاون پارلماني 
رييس جمهور از تمديد مدت سرپرس��تي كشاورز 
بر وزارت جهاد كشاورزي خبر داد و گفت: با توجه 
به اينكه نماين��دگان محترم مجلس در حوزه هاي 
انتخابيه مش��غول فعاليت هاي انتخاباتي بودند لذا 
قبل از انقضاي مدت سرپرس��تي آقاي كش��اورز، 
رييس جمهور با ماحظه جدول كاري مجلس از مقام 
معظم رهبري درخواست كردند سرپرستي مهندس 
كشاورز بر وزارت جهاد كش��اورزي تا رأي اعتماد 
مجلس شوراي اس��امي به وزير جهاد كشاورزي 
تمديد ش��ود كه مورد موافقت مقام معظم رهبري 
قرار گفت بنابراين سرپرستي آقاي كشاورز در وزارت 
جهاد كشاوري كامًا قانوني است. آقاي دكتر خاوازي 
در فرجه سه ماهه به عنوان وزير پبشنهادي معرفي 
شده و مجلس شوراي اسامي نيز تاريخ 12 اسفند 
را براي بررسي رأي اعتماد به وي انتخاب كرده است.

    دستور رييس قوه قضاييه براي پيشگيري 
از شيوع كرونا در زندان ها؛ ميزان|

رييس قوه قضاييه طي بخشنامه اي به مراجع قضايي 
سراسر كشور، دستوراتي را در جهت پيشگيري از 
شيوع ويروس كرونا در زندان ها صادر كرد. دستورات 
سيدابراهيم رييس��ي در اين بخشنامه به شرح زير 
است: 1. با رويكرد كاهش ورودي افراد به زندان ها از 
صدور قرارهاي تامين منجر به بازداشت جز در موارد 
ضروري اجتناب گردد. 2. با رعايت ضوابط و مقررات 
قانون��ي در اتخاذ تصميمات قضايي از تاسيس��ات 
ارفاق��ي مندرج در قانون آيين دادرس��ي كيفري و 
قانون مجازات اسامي از قبيل اعمال مجازات هاي 
جايگزين حبس، تعويق اج��راي مجازات، تعليق 
تعقيب و تعليق مجازات در حد امكان قانوني استفاده 
شود. ۳. محكوماني كه آراي محكوميت آنها قطعيت 
يافته و در حال حاضر با قرار تامين آزاد هستند جز 
در موارد ضروري از معرفي آنها به زندان ها تا پايان 
فروردين ۹۹ خودداري شود. براساس اين گزارش، 
تمامي قضات دادس��راها و دادگاه ها مسوول اجرا و 
دادستان ها و روساي كل دادگستري هاي سراسر 
كش��ور نيز موظف به نظارت بر حس��ن اجراي اين 

بخشنامه شده اند.

    آخرين آمار بازگشت مس�افران ايراني از 
امارات به ايران؛ ايسنا|

كنس��ولگري ايران در دبي اعام ك��رد كه تاكنون 
نزديك به هزار و ۵00 مس��افر ايراني با كش��تي و 
هواپيما از دبي و ش��ارجه به كش��ور بازگش��ته اند. 
سركنس��ولگري اي��ران در توييتر خود نوش��ت: با 
پيگيري هاي سركنسولگري ايران در دبي، تاكنون 
نزديك به 1۵00 مسافر ايراني با كشتي و هواپيما 
از دبي و ش��ارجه به كشور بازگش��ته اند و اين رويه 
در روزه��اي آينده به همين من��وال تا انتقال همه 
مسافرين ادامه خواهد داشت .بر اساس اين گزارش 
تاكنون ۵۴0 مسافر ايراني با كشتي از شارجه راهي 
بندرعباس شده اند و ۵۹2 نفر نيز با هواپيمايي ماهان 
و 1۸۳ مسافر با هواپيمايي ايران اير و 1۴۴ نفر ديگر 
با هواپيمايي كيش به كشور بازگشته اند. به دنبال 
شيوع ويروس كرونا در ايران، كشور امارات به صورت 
يك باره تمام پروازها و حركت كشتي ها به مقصد 
ايران و بالعكس را متوقف كرد و اين موضوع باعث 
سرگرداني چند روزه مسافران ايراني در امارات براي 

بازگشت به كشور شد.

    نشس�ت خب�ري ربيع�ي ب�ه ش�كل 
ويدئوكنفرانس برگزار مي شود؛ پاد|

نشست خبري سخنگوي دولت به دليل پيشگيري 
از ش��يوع ويروس كرونا روز دوشنبه از طريق ويدئو 
كنفرانس برگزار مي ش��ود. اتفاقات پيش آمده در 
نشست خبري پيش��ين »علي ربيعي« سخنگوي 
دولت و ابتاي »ايرج حريرچي« معاون كل وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي در آن جلسه، 
موجب شد نشس��ت اين هفته سخنگوي دولت به 
دليل پيشگيري از ش��يوع ويروس كرونا به شكل 
ويدئو كنفرانس و از راه دور برگزار ش��ود. حريرچي 
روز ششم اسفندماه با انتشار ويدئويي از ابتاي خود 
به ويروس كرونا خبر داد و گفت كه »مطمئن باشيد 
كرونا را شكس��ت مي دهيم. اين ويروس دموكرات 

است و مسوول و غيرمسوول نمي شناسد. «

مع�اون ارتباط�ات و اطالع رس�اني دفت�ر 
رييس جمهوري گفت: روحاني رييس جمهوري 
ايران با رييس جمهوري تركيه و رييس جمهوري 
روس�يه تلفني گفت وگو كرد. عليرضا معزي 
ديروز در حساب كاربري خود در توييتر نوشت: 

گفت وگوي تلفني حجت االسالم والمسلمين 
حسن روحاني رييس جمهوري با رجب طيب 
اردوغان رييس جمهوري تركيه دقايقي پيش 
پايان ياف�ت. معزي اف�زود: روحاني اينك در 
دفتر خود و در حال مكالمه تلفني با والديمير 

پوتين رييس جمهوري روسيه است. وي اظهار 
داشت: انتظار مي رود فيك نيوزها حداقل در 
اين روزهاي سخت مواجهه  كشور با كرونا چند 
روزي از توليد و نش�ر اخبار جعلي و عمليات 

رواني دست بكشند.

معاون ارتباطات و اطالع رساني دفتر رييس جمهوري:
روحاني با رييسان جمهوري تركيه و روسيه گفت وگو كرد
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يك كارشناس اقتصادي درباره راه هاي تامين كسري منابع بودجه 99 تشريح كرد

سه راه تامين كسري منابع بودجه 

درصورتعدمدريافتاطالعاتماليازبانكهاشكايتميكنيم

بدون اقتصاد جهاني مشكالت اقتصاد حل نمي شودتقاضاي كارگران براي مشاغل سخت در كميته بررسي مي شود

عبداهلل مشكاني|كارشناس اقتصادي|
اولين موضوعي كه بايد در بحث اصالح ساختاري بودجه 
به آن پرداخت، لغو معافيت هاي گسترده مالياتي است. 
به طور مثال معافيت مالياتي وكال و پزشكان بايد حذف 
شود. اگر اين اقدام به درستي صورت بگيرد از اين محل 
مي توان حداقل 20 هزار ميليارد تومان درآمد به دست 
آورد. دومين اقدام ح��ذف ارز ترجيحي يا همان دالر 
4200 توماني است. در حال حاضر بودجه با محدوديت 
منابع مواجه است و عمال دالر 4200 توماني فايده اي 
براي مردم ندارد يعني كاالهايي كه با ارز ترجيحي به 
كشور وارد ش��ده اند هيچ كدام با اين نرخ توزيع نشده 
است. س��ومين اقدام اصالح قيمت حامل هاي انرژي 
اس��ت كه عمده آنها گازوييل است كه هنوز اصالحي 
در آن رخ نداده. اگر دولت اين 3 اقدام را در اولويت قرار 
دهد به جرات مي توان گفت از اين محل حداقل 60 هزار 

ميليارد تومان منابع حاصل مي شود.
در رابطه با ماليات نيز بايد بگويم بخش هاي بسيار زيادي 
در كشور وجود دارند كه تحت پوشش سيستم مالياتي 
نيستند در صورتي كه اين اقش��ار درآمدهاي بااليي 
دارند يعني اين طور نيست كه ما مردم را قشر ضعيف و 
متوسط در نظر بگيريم، از اقشار مرفه جامعه بخش هايي 
بيرون مي زند كه از پرداخت ماليات يا سر باز مي زنند 
يا دولت آنها را تحت پوشش سيستم مالياتي قرار نداده 
است. درآمدهاي اين قشر از جامعه بايد تحت پوشش 

سيستم مالياتي قرار بگيرد. 
زماني كه درآمدهاي دولتي تامين نشود دولت به سراغ 
خلق پول مي رود. زماني كه دولت خلق پول انجام داد 
تورم پديد مي آيد. با وجود تورم قشر ضعيف و متوسط 
فقيرتر خواهند شد. اگر اين موضوع براي مردم شفاف 
ش��ود و دولت بيايد درباره آثار خلق پول توضيح دهد 
مردم توجيه مي ش��وند و در نهايت اين اقدام منجر به 
پرداخت ماليات از سوي قشر متوسط و ضعيف مي شود. 
من فكر مي كنم بايد مردم را توجيه كرد كه دست آخر 
بايد از طريق درآمدهاي مالياتي كش��ور را اداره كنيم 
و نبايد به س��مت چاپ پول برويم. اين موضوع باعث 

مي شود كه دولت هم پاسخگو باشد يعني وقتي مردم 
بدانند پول مي پردازند از دولت حساب مي خواهند كه 

شما با پول ما چه مي كنيد؟
ما در بسياري از بخش ها ريخت و پاش هايي داريم كه 
ارقام بزرگي هستند. مثال حداقل برآوردي كه تا اكنون 
در رابطه ب��ا دالر 4200 توماني وج��ود دارد اين بوده 
كه 300 هزار ميليارد تومان منابع از بين رفته اس��ت. 
هيچكس پاسخگوي اين منابع هدر رفته نيست. بودجه 
دولت در سال آتي 470 هزار ميليارد تومان است. ما در 
يك سال و نيم 300 هزار ميليارد تومان منابع را به خاطر 
ارز 4200 توماني از دست داديم. اگر ارز ترجيحي وجود 
نداشت ما تا اين اندازه هدر رفت منابع نداشتيم ضمن 
اينكه با نرخ ارز ترجيحي اقالمي دس��ت مردم نرسيد. 
يعني ما اگر بخواهيم دالر 4200 توماني را مالك قرار 
دهيم بايد كاال با ارز 8هزار تومان به دست عموم برسد 

نه 14 هزار تومان.
ما به صورت جدي به اصالح��ات مالياتي، اصالحات 
محل هاي درآمدي و مخارجي نيازمنديم. اما اراده اي 
براي اعمال اين اصالحات وجود ندارد و كسي با افكار 
عمومي صحبت نمي كند و مردم را توجيه نمي كند كه 

چرا بايد ماليات بپردازند.
اين پتانسيل از س��وي دولت وجود داشت كه جلوي 
ريخت و پاش هاي هزينه اي خود را بگيرد. متاس��فانه 
طي چند س��ال گذش��ته دولت اقدامي در اين زمينه 
انجام نداد و به جاي كاهش هزينه ها بي خود و بي جهت 
هزينه ها رش��د كرد. دولت در بلندمدت بايد به سمت 
اتوماسيون حركت كند نه كه دايما كارمند استخدام 
كند. اين چه روشي اس��ت؟ منابعي كه ما به صندوق 
بازنشستگي اختصاص مي دهيم از خلق پول مي آيد. ما 
پول خلق مي كنيم براي اينكه يكسري اقدامات بيهوده 
و بي خروجي انجام دهيم. پول خلق مي كنيم كه حقوق 
كارمندان خود را پرداخت كنيم. وقتي مدام پول چاپ 
مي كنيم تورم آنها بعد از چند سال برمي گردد و وقتي 
تورم برگش��ت همان اقش��اري كه پول دريافت كرده 
بودند متضررهاي اصلي داستان مي شوند. بايد پولي در 

كشور باشد كه آن را تقسيم كنيم وقتي پولي نداريم و 
به هر شيوه اي اقدام به توزيع آن ميان مردم مي كنيم 
خروجي آن وضعيت اكنون جامعه است. چرا دولت با 
منابع خود درست رفتار نمي كند؟ چرا اصرار به از دست 

رفتن منابع داريم؟
در رابط��ه با افزايش حقوق و دس��تمزد كارمندان هم 
همين اس��ت ما بايد يك پولي داشته باشيم تا بتوانيم 
حق��وق كارمن��دان را در بودج��ه 99 افزايش دهيم 
وقتي دولت درآمد و منابعي ن��دارد از كجا پول بياورد 
و توزيع كند؟ وقتي پولي نيس��ت عمال امكان افزايش 

بيش��تر دس��تمزد وجود ندارد. وقتي دولت مي گويد 
حقوق كارمندان را افزايش مي دهد به اين معناس��ت 
ك��ه مي خواهد پول چاپ كند، تورم پولي كه امس��ال 
دولت چاپ مي كند س��ال بعد خود را نشان مي دهد. 
همه كساني كه درآمد آنها به صورت غير واقعي از محل 
چاپ پول رشد پيدا كرده است، سال بعد با تورم بعدي 
به منتقدين دولت تبديل مي شوند. بنابراين بايد مردم 
را اقناع كنيم كه ما بايد منابع داشته باشيم تا بتوانيم 

حقوق شما را افزايش دهيم. 
به نظر من روش پلكاني افزايش حقوق روش به نسبت 

عادالنه تري نسبت به باقي روش هاي افزايش دستمزد 
است اما موضوع اين است كه حقوق هاي كم يا زيادي 
كه دولت قصد دارد پرداخ��ت كند از محل خلق پول 
است و ما مي خواهيم تالش كنيم منابعي كه از محل 
خلق پول به دست آورديم را عادالنه توزيع كنيم و اين 
به آن معناست كه بخواهيم ذبح اسالمي خوك انجام 
دهيم. وقتي چاپ پول انجام مي دهيم و 80 ميليون آدم 
را فقير تر مي كنيم يعني داريم خوك را با روش اسالمي 
ذبح مي كنيم ت��ا به 1 ميليون كارمن��د دولت حقوق 

بيشتري پرداخت كنيم.

معاون س��ازمان امور مالياتي درب��اره اظهارات قاضي 
صلواتي در مورد فرار مالياتي عباس ايرواني مدير گروه 
هلدينگ عظام توضيحاتي ارايه ك��رد و افزود: ضعف 
اطالعات پولي و مالي در ماليات س��تاني وجود دارد به 
همين دليل طبق قان��ون اگر مديران بانكي اطالعات 

ندهند شكايت مي كنيم.
محمود علي��زاده در گفت وگو با ف��ارس در خصوص 
مباحث مطرح شده از سوي قاضي صلواتي در رابطه با 
پرونده مالياتي عباس ايرواني مديرگروه هلدينگ عظام 
كه گفته است »بدهي عباس ايرواني 15 هزار ميليارد 
تومان بوده اين در حالي اس��ت كه امروز سازمان امور 
مالياتي تهران فرار مالياتي وي را بيش از 418 ميليارد 
تومان اعالم كرده اس��ت كه جاي تاسف دارد«، اظهار 
كرد: بايد بررسي شود آيا رقم 15 هزار ميليارد تومان به 
صورت اعتبار بوده يا وام بانكي است؟ يا خير. اما در مورد 
 ماليات بايد گفت اگر با درنظر گرفتن شاخص صنعت

)با نرخ 10 درصد سود( هم محاسبه شده باشد، 1500 
ميليارد تومان سود يا درآمد مشمول ماليات متعارف 
مي باشد. باتوجه به اينكه بيشتر فعاليت هاي اين گروه 
توليدي است در اين ش��رايط محاسبه ماليات با نرخ 

25درصد با واقعيت هاي موجود نزديك است.
معاون حقوقي و فني سازمان امور مالياتي كشور تاكيد 
كرد: بايد بررسي شود وام هايي كه گرفته شده به سازمان 
مالياتي ابراز ش��ده اس��ت يا خير؟ درصورتي كه ابراز 
نشده بايد ديد منابع آن كجا مصرف شده است؟ و آيا 
مشمول ماليات هست ياخير؟ اگر آن فعاليت مشمول 
ماليات بوده و ماليات آن مطالبه نشده باشد بر مبناي 

مصرف منابع وفعاليت هاي مكتوم بايد مجددا براساس 
اطالعاتي كه از طريق پرونده قضايي در اختيار سازمان 
امورمالياتي قرار گيرد رس��يدگي هاي مالياتي الزم به 

عمل مي آيد و ماليات متعلقه مطالبه مي  شود.
به گفته وي، با اين تفاسير همه محاسبات اعالم شده به 
صورت كلي است. قاضي محترم دستورات الزم براي 
دسترسي سازمان مالياتي به اطالعات مبسوط و مستند 
پرونده را صادر نمايند تا اقدامات الزم جهت بررسي هاي 

مالياتي صورت پذيرد.
معاون حقوقي و فني سازمان امور مالياتي با بيان اينكه 
جزييات محاسبه ماليات در فرآيند حسابرسي مي آيد، 
گفت: امكان دارد در پرونده بدهي وجود داشته باشد. 
با اين اوصاف سازمان از طريق رسيدگي و حسابرسي 
مالياتي نس��بت به صورت هاي مالي، دفاتر و اسناد و 

مدارك چنين موضوعاتي را پيگيري مي كند.
وي با بيان اينكه نش��ر اينگونه مس��ائل به شكل كلي 
درست نيست و بايد خواسته شود تا گزارش مبسوط 
بدهيم، بيان كرد: اگر قاضي معتقد است ماليات كمتر 
مطالبه شده است، بايد اطالعات خود را كامل و دقيق 
نمايد. بايد مشخص شود كه نحوه و چگونگي محاسبه 
ومطالبه ماليات براي كدام بخش از گروه، و مربوط به 
چه سالي و كدام عملكرد بوده و آيا منظور ماليات قطعي 
است يا تشخيصي؟ پس نمي توان به صورت كلي مطرح 
كرد. با اين اوصاف ابراز تاسف به صورت غيركارشناسي 

صحيح نيست.
معاون س��ازمان ام��ور مالياتي تاكيد ك��رد: اطالعات 
ش��ركت ها را در قال��ب صورت هاي مال��ي داريم و بر 

مبناي آن حسابرسي مالياتي مي شوند. گروه عظام و 
شركت هاي زيرمجموعه آن زير چتر مالياتي سازمان 

قرار دارند.
عليزاده با اش��اره به اينكه ترديد ايجاد كردن درس��ت 
نيست، تصريح كرد: خيلي از زيرمجموعه هاي شركت 
عظام توليدي هستند. بايد ديد آيا ارزش افزوده وجود 
داشته يا نه؟ اظهارات بايد با تحقيق باشد. ممكن است 
برخي شركت هاي زيرمجموعه آن زيان ده باشد. برخورد 
سازمان مالياتي با زياني كه شناسايي شده به چه شكلي 

بوده است.
وي در پاس��خ به اين س��وال كه آيا س��ازمان مالياتي 
اطالعات بانكي را براي رس��يدگي به ماليات اشخاص 
حقيقي و حقوق��ي دارد؟ تصريح كرد: اينكه جزييات 
تس��هيالت و س��پرده ها به صورت آنالين وصل باشد 
نداريم و درست است و قبول داريم كه اينگونه نيست. 
اينكه اصال اطالعات نداريم را تكذيب مي كنيم. ممكن 
است اطالعات وام را به ما نداده باشند. ما براساس دستور 
رييس جمهور و قانون جزييات اطالعات تس��هيالت 

بانكي را مي گيريم.
وي در پاس��خ به اين سوال كه سازمان امور مالياتي در 
مرحله گذار از يك نظام س��نتي به سيستمي است و 
هنوز دسترسي به اطالعات تسهيالت سپرده و تمامي 
اطالعات پولي و مالي و نظام بانك��ي را ندارد و همين 
عامل باعث فرار مالياتي يا كتمان درآمدها مي ش��ود 
در حالي كه جنگ تمام عيار اقتصادي و تحريم ها مانع 
از صادرات نفت اس��ت و تكميل پايگاه هاي اطالعاتي 
سازمان مالياتي يك ضرورت است، تصريح كرد: اينكه 

دسترسي به اطالعات تراكنش هاي پولي و بانكي فعاالن 
اقتصادي نداريم درست است در اين راستا جلساتي در 
شوراي عالي فناوري اطالعات با حضور مديران بانكي 
داشتيم و به دنبال دريافت چنين سرويس هايي از بانك 

مركزي هستيم.
عليزاده اف��زود: معاون اول رييس جمه��ور نيز در اين 
زمينه دستور داده است. ما به عنوان سازمان مالياتي 
خواهان دريافت اطالعات از ذي نفعان به ش��كلي كه 
مي گوييم، هستيم. اينكه هنوز به ما متصل نيستند، 
درست است و قبول داريم. اما با شاخص هاي ديگر به 

اطالعات مي رسيم.
معاون سازمان امور مالياتي با تاكيد بر اينكه حق سازمان 
مالياتي است كه طبق قانون ماليات هاي مستقيم براي 
تش��خيص دقيق و درس��ت ماليات اشخاص حقيقي 
و حقوقي، دسترس��ي به اطالعات مالي، پولي و ساير 
اطالعات داشته باشد، بيان كرد: در دوره گذار سازمان 
مالياتي از رويكرد مكانيزه به سمت ماليات هوشمند 
و سيستمي هس��تيم تا دخالت افراد به حداقل برسد. 
نيازمند اين هستيم كه فرآيندها بر مبناي اطالعات و 
داده ها باشد كه از بانك هاي اطالعاتي نظير بانك ها و 

بانك مركزي استفاده كنيم.
وي ادامه داد: درباره اينكه به اين اطالعات رسيده ايم، 
بايد بگوييم تازه ش��روع كردي��م. در رابطه با دريافت 
اطالعات حس��اب ها، نظ��ام بانك��ي مالحظاتي دارد 
و م��واردي را مط��رح مي كند. با توجه ب��ه آنكه قانون 
ماليات هاي مستقيم قانون موخر بر قوانين ديگر است 
بانك ها بايد نسبت به ارايه اطالعات به سازمان مالياتي 

تمكين كنند و مكلف هستند كه اين كار انجام بدهند.
به گفته معاون سازمان امور مالياتي، تمام كشورهاي 
پيشرفته، پايه داده هايشان در نظام مالياتي مستقر است 
و حتي اوفك )دفتر كنترل سرمايه هاي خارجي( تحت 
نظر خزانه داري امريكا بر مبناي نظام مالياتي گزارش 
مي دهد. بايد نظام ماليات��ي ديتابيس نظام اقتصادي 
باشد. حق سازمان حاكميتي است كه اطالعات بانكي 

را داشته باشد.
عليزاده با بيان اينكه براي تحقق اين موضوع مكاتبات 
زيادي صورت گرفته است، خاطرنشان كرد: قانون اين 
اجازه را داده اگر اطالعات حساب هاي بانكي را ندادند، 
پيگيري قضايي كنيم. اينگونه نيست كه بنشينيم تا 

حق ما را بدهند.
معاون حقوقي و فني س��ازمان امور مالياتي با اش��اره 
به برگزاري جلس��ه با حضور مس��ووالن دستگاه ها و 
ذي نفعان طي روزهاي گذشته، بيان كرد: هفته گذشته 
نيز در شوراي عالي فناوري اطالعات مطرح شد بانك 
مركزي مكلف ش��ود تا اطالعات حس��اب ها را بدهد. 
سازمان بايد به حساب هاي شباي تمام فعاالن دسترسي 
داشته باشد تا به وسيله كد ملي يا شناسه اقتصادي تمام 

اطالعات را داشته باشيم.
وي با تاكيد ب��ر اينكه براي درياف��ت اطالعات كوتاه 
نمي آييم، يادآوري كرد: بر اس��اس قانون ماليات هاي 
مس��تقيم در صورتي كه كتمان درآمد يا فرار مالياتي 
ناش��ي از عدم دريافت اطالعات نظام بانكي ثابت شود 
مديران بانك ها متضامن بوده و طبق ماده 274 قانون 

ماليات ها مواخذه و برخورد قضايي صورت مي گيرد.

معاون مديركل بازرس��ي كار وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي گفت: همه تقاضاهاي كارگران براي مشاغل 
سخت و زيان  آور در كميته كارشناسي استاني بررسي 

مي شود.
محمود خالقيان در گفت وگ��و با فارس گفت: كميته 
بدوي در اين زمينه وج��ود دارد كه هر كس مي تواند 
درخواست مشاغل سخت و زيان آور بدهد و منعي در 
اين زمينه وجود ندارد، بنابراين ماموران كنتورنويس 
نيز مي توانند چنين درخواس��تي را ب��ا ارايه مدارك و 
مستنداتي كه ثابت كند مشاغل آنها مي تواند منجر به 
بيماري شغلي شده و كارشان سخت و زيان آور است، 
ارايه كنند اما كميته تطبيق و تشخيص آن را بررسي و 

نتيجه را اعالم مي كند. 
به گفته وي، برخي مشاغلي كه در گروه »ب« قرار دارند 
مانند مشاغل معدن كاري كه ماهيتًا سخت و زيان آور 
هستند و هر كس شاغل در اين مشاغل باشد، به راحتي 

جزو مشاغل سخت و زيان آور قرار مي گيرد. 
خالقيان گفت: 14 فعاليت جزو مش��اغل گروه »ب« 
هستند كه ش��وراي عالي حفاظت فني آن را بررسي 
مي كند و اين مشاغل ذاتًا سخت و زيان آور هستند كه 
از جمله مي توان به مشاغل معدن كاري، حمل زباله و 
بازيافت، حفر چاه و قن��وات، كار در دباغي، كار مداوم 
روي خطوط پست فشار قوي انتقال برق با بيش از 63 
كيلوولت، مشاغل سمپاشي، شن پاشي، آسفالت دستي، 
قيرپاشي، غواصي و كار پاي كوره ذوب آهن اشاره كرد.

معاون مديركل بازرسي كار وزارت تعاون تأكيد كرد: 
راه براي تقاضاي ماموران كنتورنويسي بسته نيست، 
آنها بايد مستندات خود را ارايه كنند در شغلي كه با آن 

سروكار دارند مثاًل طي 20 سال به واسطه آن شغل بيمار 
مي شوند و كارگروه مورد نظر در بررسي كميته انساني 
آن را انجام مي دهد كه اين كارگروه مركب از نماينده 
دولت در وزارت كار، نماينده وزارت بهداشت، نماينده 
س��ازمان تأمين اجتماعي، نماينده كارگر و نماينده 
كارفرما خواهد ب��ود و بحث تخصصي يعني مطابقت 
يا عدم تطابق با قانون مشاغل سخت و زيان آور در آن 

بررسي مي شود.
به گفته خالقيان، اگر تقاضاي يك كارگر بررسي شود، 
بستگي به شرايط دارد مثاًل ممكن است يك شغل در 
يك جايي س��خت و زيان آور نباشد، اما در جايي ديگر 
سخت و زيان آور باشد، اما مشاغل گروه »ب« همه گير 

و سراسري هستند. 
وي گفت: برخي از مشاغل ذاتًا سخت و زيان آور نيست 
مثاًل حس��ابداري كه در يك كارخانه توليد آزبس��ت 
)فرآورده نس��وز( كار مي كند، به راحتي مي توان دفتر 
او را از كارگاه جدا كرد و از ش��رايط س��خت و زيان آور 
دور مي شود يا در مورد كنتورنويسان ممكن است، در 
يك جايي شرايط بد آب و هوايي و سرما و گرما باشد، 
اما اين ش��رايط در بلندمدت موجب بيماري ش��غلي 
نمي شود. در حالي كه كار در معدن اگر بعد از 20 سال 
ادامه داشته باشد، حتمًا بيماري شغلي به همراه دارد 
يا توزيع كنندگان بس��ته هاي پس��تي كه درخواست 
آنها حتي به مجلس هم ارايه ش��د، ولي در كميسيون 
اجتماعي و بهداشت هم تأييد نشد يا شغل خبرنگاري 
ك��ه به رغم اينكه عده اي مي گفتند اين كار س��خت و 
زيان آور نيست، اما باالخره دولت آن را تصويب كرد و 

جزو مشاغل سخت و زيان آور قرار گرفت.

به گفته خالقيان، شغل پرستاري ذاتًا سخت و زيان آور 
است و جزو مشاغل گروه »ب« قرار گرفت، اما شغل 
كنتورنويس��ي عوامل آاليندگي يا زي��ان آور آن در 
حدي نيست كه مثل معدن باشد البته اينها مي توانند 
درخواست خود را همراه با مدارك به اداره كار و رفاه 
اجتماع��ي ارايه كنند كه درخواس��ت آنها در كميته 

تخصصي بررسي مي شود. 
معاون مديركل بازرس��ي كار وزارت تعاون در مورد 
اينكه مشاغل سخت و زيان آور چند ساله بازنشست 
مي ش��وند، گفت: كارگراني كه در مش��اغل سخت و 
زيان آور باشند تا قبل از سال 86 بايد 20 ساله مداوم 
كار مي كردند تا بازنشست شوند يا 25 سال به صورت 
متناوب كار مي كردند، اما بعد از آن مقرر ش��د وقتي 
كه سالم سازي محيط كار انجام مي شود قانون گذار 
مي گويد هر يك سال كار در مشاغل سخت و زيان آور 

به عنوان يك و نيم سال سابقه شمرده شود.
به گفته خالقيان، بنابراين، اين سابقه از بين نمي رود 
و يك كارگر با 20 سال كار مداوم يا 25 سال متناوب 
بازنشسته مي ش��ود يا اگر يك كارگري 10 سال كار 
زيان آور داش��ت، به عنوان 15 س��ال سابقه حساب 
مي ش��ود و 15 س��ال هم كار عادي داش��ته باش��د، 
بازنشست مي شود، يعني سابقه در كار زيان آور از بين 
نمي رود. معاون مديركل بازرس��ي كار وزارت تعاون 
يادآور شد: قانون مشاغل سخت و زيان آور مربوط به 
تبصره 2 الحاقي به م��اده 76 قانون تأمين اجتماعي 
مصوب سال 1380 و آيين نامه اجرايي آن كه در سال 
86 آخرين اصالحيه در آن اعمال شد و بر اساس آن 

عمل مي شود.

رييس كميته كسب و كار يونسكو در ايران گفت: متاسفانه 
به طرز غمگينانه اي هر روز از اقتصاد جهاني فاصله بيشتري 
مي گيريم ما بايد از اين توهم كه بدون بهره مندي از اقتصاد 
جهاني، مشكالت اقتصادي داخلي را بر طرف كنيم، خارج 
ش��ويم و اين بزرگ ترين كمكي است كه مي توان به رشد 
اقتصادي كش��ور كرد. علي اصغر كيهان��ي در گفت وگو با 
ايسنا، با اشاره به افزايش روز افزون تعداد فارغ التحصيالن 
دانشگاهي درباره بهترين كس��ب و كار براي جويندگان 
كار گفت: پاس��خ به اين سوال بسيار س��خت و تا حدودي 
ناممكن است و اساس��ا براي كدام جويندگان كار و كدام 
فارغ التحصيالن؛ يكي از س��خت ترين انتخاب ها براي هر 
فرد، انتخاب نوع كسب و كار است به ويژه در شرايطي كه به 
دليل نبود سرمايه گذاري هاي جديد جويندگان كار دامنه 
انتخاب محدودي دارند. وي به جوانان توصيه كرد قبل از 
تصميم گيري براي انتخاب نوع شغلي كه مي خواهند در 
آينده داشته باشند، به مشاوران با تجربه در اين حوزه مراجعه 
كنند. رييس كميته كسب و كار يونس��كو در ايران افزود: 
جويندگان كار تا شناخت كافي از خود نداشته باشد، قطعًا 
قادر نخواهند بود كار مناسب و آتيه دار پيدا كنند و اين نكته 
را هم در نظر داشته باشند كه در هر مقطع و هر مرحله اي 
كه تشخيص دادند از انجام كاري كه به آن مشغولند به حد 
كافي لذت نمي برند، جسارت تغيير شغل يا محل كار خود 
را داشته باش��ند چرا كه در دنيا چيزي كشنده تر از انجام 
كاري كه دوست نداريد، وجود ندارد. كيهاني در ادامه درباره 
آيين نامه حمايت از كارآفرينان پيشرو و پيش بيني برخي 
مشوق ها در آن گفت: شخصاً با اعطاي امتياز معافيت مالياتي 
چندان موافق نيستم. معتقدم بهترين امتياز براي فعاليت 
اقتصادي، شفاف كردن كليه شرايط حوزه كسب و كار براي 

همه است. كارآفرين برتر نيز در فضاي عادالنه و يكسان قطعًا 
رشد بهتري مي تواند داشته باشد. وي جزيره اي بودن شرايط 
كشور را مشكل بسيار بزرگ اقتصاد در كشور دانست و گفت: 
متاسفانه به طرز غمگينانه اي هر روز از اقتصاد جهاني فاصله 
بيشتري مي گيريم ما بايد از اين توهم كه بدون بهره مندي از 
اقتصاد جهاني، مشكالت اقتصادي داخلي را بر طرف كنيم، 
خارج شويم و اين بزرگ ترين كمكي است كه مي توان به 
رشد اقتصادي كشور كرد. رييس كميته كسب و كار يونسكو 
در ايران درباره به دس��ت آوردن سهم مناسب از بازارهاي 
بين المللي،  گفت: طبعا داشتن ابزارهاي الزم براي مانور و 
حركت در بازارهاي جهاني الزم و ضروري اس��ت. در حال 
حاضر از نظر بانكي در شرايط بسيار دشواري هستيم و حتي 
كشورهاي به ظاهر دوست هم موانعي براي معامالت خود 
با ما دارند. قرار گرفتن در ليست سياه FATF نيز اگرچه به 
معني مرگ نيست، اما سرمايه گذاري هاي مشترك را تحت 
تاثير قرار مي دهد. كيهاني با بيان اينكه تمام مشكالت ما ناشي 
از تحريم ها نيست، گفت: اقتصاد ما به غير از تحريم ها نيز، 
مشكالت اساسي دارد كه بزرگ ترين مشكل حضور پررنگ 
دولت و شبه دولتي ها در بخش هاي مختلف اقتصادي است 
كه زمينه را براي رشد بخش خصوصي سخت تر كرده اند، 
اما در كنار اين تحريم ها به مانعي براي بسياري از بنگاه هاي 
داخلي تبديل ش��ده اس��ت. آثار تحريم در برخي حوزه ها 
در كوتاه مدت نمايان مي ش��ود اما در پاره اي از موارد مانند 
ماشين آالت و تكنولوژي هاي توليد، تحريم ها مي توانند در 
دراز مدت آثار خود را به شكل بسيار بدي نشان دهند؛ لذا به 
نظر مي رسد كه چنين دستورالعمل هايي بدون آنكه مشكل 
اصلي رابطه مالي و بانكي ما با جهان را برطرف كند، وصله 

پينه هايي است كه اميد چنداني به تأثيرگذاري آنها نيست.
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پاورقي اقتصادي

مردم،قدرتومنافع)176(

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

فصل يازدهم 
بازپسگيريامريكا

ارزش هاي منحرف شده،  هم اقتصاد منحرف 
شده و هم سياس��ت هاي انحرافي را حمايت و 
تش��ديد كردند. ما بيش از ان��دازه يك جامعه 
خودخ��واه داريم – خودخواه در مس��يري كه 
مدل ه��اي اقتص��ادي گفته بودن��د و قرار بود 
كه م��ا همانطور بش��ويم اما آن ط��ور كه بايد 
بهتر مي ش��ديم نش��ديم. ما اج��ازه داديم كه 
مدل هاي غلط و نادرس��ت طبيعت بش��ري، 
ما را به س��متي كه خود مدل ها مي خواستند 
ببرند. ما خيلي مادي گرا شديم و كم توجه به 
ديگران، نوع دوستي ما كمتر شد و بي اخالق تر 
ش��ديم – اخالقيات ما براي رهبران ديني ما و 
براي يكشنبه ذخيره شد؛ اما درپي غيراخالقي 
بودن، فساد اخالقي شاخصه فاينانس شد و در 
بخش هاي متعدد اقتصادي مشهود شد، و پس 
از آن رييس جمه��وري را انتخ��اب كرديم كه 

خودش نمونه بارز ضد اخالقيات است.
ما بنيان هاي حقيقي »به زيس��تن« خودمان 
را – افزايش استانداردهاي زندگي و نيز تحقق 
باالترين آرمان هاي ما - كه بر بنيان هاي علم، 
تحقيق منطقي و گفتمان و نهادهاي اجتماعي 
از جمل��ه حكوم��ت قانون كه خ��ود بر مبناي 
فرآيندهاي دمكراتيك قرار گرفته بود و از اين 

نهادها استخراج شده بود را نفهميديم.
بين المللي گرايي و بازارهاي آزاد نئوليبراليسم 
با وعده هاي دروغينش اكنون جاي خود را به 
حمايت گرايي و بومي گراي��ي بدوي كه وعده 
آنها بازگردان��دن اياالت متحده به رفاه و رونق 
اس��ت داده كه البت��ه بعيد اس��ت تحقق يابد. 
براي يك اقتصاددان، بس��يار آس��ان است كه 
به بازار نئوليبراليسم/ فاماندامنتاليسم كه در 
س��ال هاي پس از ريگان غالب شده اند حمله 
كند. اين تفك��رات بر يك س��ري از فرضيات 
قابل رد )كه رد هم ش��ده اند( بنا شده بود. اما 
حداقل يك نفر مي تواند درباره نئوليبراليسم و 
فرضيات غيرعلمي بحث منطقي كند و اين هم 
نه به خاطر ترامپ بلكه بخش��ي از آن به خاطر 
ايده هاي اساس��ي )اگر بت��وان آن را ايده هاي 
اساسي ناميد( است كه نيمه تمام باقي مانده اند.

در حالي كه ترامپ در سياس��ت هاي داخلي، 
قهرمان فضيلت اقتصاد بازار اس��ت – حتي در 
گونه رانت جويي خ��ود امريكا – او در تجارت 
بين الملل در جايگاه مخالف مي ايس��تند: او به 
بازارهاي رقابت��ي بدون قيد و بند اعتقاد ندارد 
بلكه در عوض ب��ه تجارت مديريت ش��ده اي 
كه برقدرت بنا نهاده ش��ده معتقد اس��ت كه 
اي��ن اعتقاد هم ب��ه ايده هاي بي اعتبار ش��ده 

مركانتليسم برمي گردد. 

سرمايهداريپيشرفتهدرعصرنارضايتي

خودروهايلوكس
ترخيصميشوند

مدي��ركل گمرك اي��ران بخش��نامه ترخيص 
خودروهاي در گم��رك مانده را ص��ادر كرد. 
به گزارش تس��نيم، وكيلي در بخشنامه اي به 
گمركات سراس��ر كش��ور مصوبه هيات دولت 
در خص��وص ترخيص خودروه��اي لوكس را 
صادر كرد. بر اين اساس مكاتبه دفتر مقررات 
صادرات و واردات منضم به مصوبه هيات دولت 
درخص��وص خودروهاي س��واري موجود در 
گمركات اجرايي ابالغ شد. گفتني است، حدود 
5000 خودروي خارجي در گمركات دپو شده 
است كه به نظر مي رسد با ابالغ اين بخشنامه 

حداقل 1000 خودرو ترخيص خواهد شد.

ثبت419تعاونيدربهمنماه
همان گونه ك��ه مركز آمار و اطالعات راهبردي 
وزارت تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي گزارش 
مي دهد در بهمن 1398، تعداد 419 ش��ركت 
تعاوني و 2 اتحاديه در اين ماه تش��كيل و ثبت 
ش��ده اند كه وضعي��ت فعاليت آن��ان در حال 
بهره برداري يا در دست اجراست. طبق گزارش 
اين مركز آماري بيشترين تعداد تعاوني تشكيل 
و ثبت شده در استان خراسان رضوي و فارس 
هر كدام با 58 تعاوني است. بر اساس گزارشات 
س��امانه جامع آمارهاي ثبتي تعاون، در بهمن 
1398 تعداد 419 شركت تعاوني و 2 اتحاديه 
در اين ماه تش��كيل و ثبت شده اند كه وضعيت 
فعاليت آنان در حال بهره برداري يا در دس��ت 
اجراست. بر اساس اين گزارش تعداد كل اعضاي 
اين تعاوني ها 10 ه��زار و 24 نفر و تعداد افراد 
ش��اغل آنها 6 هزار و 957 نفر و س��رمايه اوليه 
حدود يكصد و 48 ميليارد ريال است. متوسط 
تعداد اعضاء و ش��اغل مربوط به اين تعاوني ها 
به ترتيب 24 و 17 نفر است.  شايان ذكر است 
بررسي توزيع جغرافيايي اين تعاوني ها حاكي از 
آن است، بيشترين تعداد تعاوني تشكيل و ثبت 
شده به اس��تان هاي خراسان رضوي و فارس با 
58 تعاون��ي و آذربايجان ش��رقي با 27 تعاوني 
تعلق دارد همچنين بيشترين تعداد تعاوني ثبت 
شده در فعاليت هاي »كشاورزي« و »صنعت« 
به ترتي��ب با يكص��د و 26 و 96 واحد اس��ت. 
گفتني است بيش��ترين اعضاي تعاوني مربوط 
به تعاوني هاي داراي فعاليت »كش��اورزي« و 
»صنعت« به ترتيب با ي��ك هزار و 847 و يك 

هزار و 508 نفر است.

اخبار كالن



اخبار

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

كاهش همزمان نرخ ارز و اونس جهاني طال

نرخ ارز و محرك هاي تورمي سال آتي

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
روز شنبه 10 اسفند ماه 98 به طور همزمان نرخ هاي 
ارز و اون��س جهاني طال كاهش ياف��ت. در بازارهاي 
جهاني نرخ اونس طال بار ديگر به روند كاهشي خود 
ادامه داد و به 1586 دالر رسيد و برخالف پيش بيني 
قبلي مبني بر صعود آن ت��ا 1700 دالر، روند نزولي 
گرفته و به كانال 1500 دالر افت داشته است. از سوي 
ديگر و به طور همزمان ن��رخ ارز نيز در بازار معامالت 
نقدي و آزاد كاهش يافت��ه و دالر به قيمت14900، 

يورو 16500 و درهم 4120 تومان معامله شد. 
به گزارش »تعادل«، فعاالن بازار ارز، مهم ترين عامل 
كاهش نرخ ارز را به لغو بخش عمده اي از س��فرهاي 
نوروزي، لغو تورهاي س��فر خارج��ي، محدوديت در 
صدور ويزا ب��ه دليل مقابله با كورن��ا ويروس مرتبط 
مي دانند و در عين حال، اثر گش��ايش هايي در كانال 
مالي اينس��تكس، صدور مجوز امريكا براي اقدامات 
بش��ر دوس��تانه و معامله دارو و غذا با ايران، احتمال 
افزايش عرضه ارز در مهلت باقي مانده س��ال توسط 
صادركنن��دگان، افزايش عرض��ه ارز و نظارت بانك 
مركزي، نياز برخي ش��ركت ها به نقدينگي و فروش 
ارز و سخنان اخير مسووالن بانك مركزي را نيز موثر 

ارزيابي كرده اند. 

  دالر به كانال ۱۴ هزار تومان برگشت
بع��د از صع��ود قيم��ت دالر تا بي��ش از 15 ه��زار و 
700تومان، قيمت آن در روزهاي اخير مسيري نزولي 
طي كرده و امروز به كانال 14 هزار تومان برگش��ت. 
صرافي هاي بانكي روز شنبه نرخ ارز را با كاهش نسبت 
به هفته گذشته تعيين كردند كه در نتيجه آن براي 
فروش دالر 15 هزار تومان و براي خريد آن 14 هزار 

و 900 تومان اعالم شد.
اين در حالي اس��ت كه در كمتر از يك ماه اخير نرخ 
دالر از حدود 1۳ هزار و 500 تومان تا حدود 15 هزار 
و 700 تومان افزايش يافته بود كه اكنون در مس��ير 
كاهشي قرار گرفته است.صرافي هاي بانكي نيز براي 
خريد يورو 16 هزار تومان و براي فروش آن 16 هزار 

و 200 تومان اعالم كردند.
به اعتقاد فعاالن بازار ارز، خبرها و رويدادهاي اخير در 
اين نوس��ان بي تاثير نبوده كه از جمله آن مي توان به 
اخبار و رويدادهاي سياسي و همچنين رد شدن اليحه 
بودجه در مجلس يا بس��ته شدن مرزها در پي شيوع 
ويروس كرونا كه صادرات و در نهايت ارزهاي صادراتي 
را با مش��كل 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.
همچنين در بانك ها قيمت خريد ارز دالر 15 هزار و 
400 تومان و قيمت خريد يورو حدود 16 هزار و 990 
تومان بود.ارز مس��افرتي كه اغلب هم قيمت و حتي 
باالتر از نرخ بازار آزاد است، براي امروز حدود 16 هزار 
و 100 تومان تعيين شده كه براي كشورهاي همسايه 
و مشترك المنافع تا 500 يورو و ساير كشورها 1000 

يورو اختصاص پيدا مي كند.
از س��وي ديگر در بازار سكه و طال به دنبال اعالم نرخ 
هر اونس طال به قيم��ت 1586 دالر، و دالر به قيمت 
14900 تومان،  نرخ انواع س��كه و طال كاهش يافته 
اس��ت. مظنه هر مثقال 17 عيار به 2 ميليون و 487 
ه��زار تومان، قيم��ت هر گرم ط��الي 18 عيار 574 
هزار، سكه جديد 5 ميليون و 640هزار، سكه قديم 5 
ميليون و 555 هزار، نيم سكه 2 ميليون و 885 هزار، 
ربع سكه 1 ميليون و 770 هزار، سكه گرمي 945 هزار 

تومان معامله شده است.

  ريزش طال؛ ۷۸ دالر در يك روز
ش��هرت طال به عنوان يك س��رمايه گذاري امن در 
زمان هاي آش��فتگي مالي خدش��ه دار ش��د و شيوع 
سريع ويروس كرونا در خارج از چين يكي از بدترين 

ريزش هاي يك روزه اين فلز را رقم زد.
بهاي طال در آغاز معامالت روز گذشته بازار كامكس 
نيويورك نس��بت به روز پيش از آن با كاهش شروع 
ش��د و به روند نزولي خود ادام��ه داد به طوري كه در 
معامالت غروب جمعه قيمت ه��ر اونس طال به يك 
ه��زار و 564 دالر كاهش پي��دا كرد.قيمت هر اونس 
طال در مقايس��ه با بهاي اين فلز گرانبها در معامالت 
پايان روز 78 دالر معادل 4.8 درصد كاهش يافت.با 
اين وجود طال در معامالت پايان روز جمعه اندكي از 
ريزش خود را جبران كرد و هر اونس يك هزار و 580 
دالر معامله شد. با اقدام سرمايه گذاران براي فروش 
طال و تهيه نقدينگي به منظور پوش��ش ضرر در بازار 
سهام، قيمت طال روز جمعه حدود پنج درصد سقوط 

كرد كه بزرگ ترين كاهش قيمت يك روزه در هفت 
سال اخير بود. 

بهاي معامالت طال براي تحويل ف��وري 4.5 درصد 
كاهش يافت و در 1568 دالر و 96 سنت بسته شد كه 
بزرگ ترين كاهش يك روزه از اواسط سال 201۳ بود.
هر اونس طال در بازار معام��الت آتي امريكا 75 دالر 
و 80 س��نت معادل 4.6 درصد كاهش پيدا كرد و در 
1566 دالر و 70 س��نت بسته ش��د كه بزرگ ترين 
كاهش قيم��ت روزانه از 20 ژوئن س��ال 201۳ بود. 
قيمت طال ب��راي كل هفته حدود پنج درصد كاهش 
نش��ان داد كه بزرگ ترين كاهش هفتگ��ي از هفته 
منتهي به 11 نوامبر س��ال 2016 بود. ريزش قيمت 
س��نگين روز جمعه رش��د ماهانه طال را از بين برد و 
بهاي طال از پايان ژانوي��ه تاكنون 1.۳ درصد كاهش 

نشان داد.
طال دوش��نبه هفته گذش��ته تا مرز 1688 دالر و 66 
سنت كه باالترين قيمت هفت سال اخير بود، صعود 
كرده بود و در مس��ير ثبت رشد هفتگي و ماهانه قرار 
داشت كه ناگهان ورق براي اين فلز ارزشمند برگشت. 
ضرر س��نگين بازار فلزات ارزشمند در پي افت 900 
واحدي ش��اخص داوجون��ز اينداس��تريال اوريج در 

معامالت روز جمعه روي داد.
س��رمايه گذاران روز جمعه در بازار فلزات ارزشمند 
به فروش اقدام كردند تا ضررش��ان در بازار س��هام را 

پوشش دهند.
به گفته تحليلگ��ران، نگراني ها پيرامون گس��ترش 
سريع ويروس كرونا و تاثير منفي آن بر رشد اقتصادي 
بازارهاي سهام را متحمل ضرر سنگيني كرده است.

بر اساس گزارش رويترز، شيوع سريع ويروس كرونا 
نگراني ها نس��بت به همه گير ش��دن اين بيماري را 
برانگيخته است. شش كشور نخس��تين موارد ابتال 
به ويروس كرونا را گزارش كرده اند و سازمان جهاني 
بهداشت درباره ش��يوع آن در سراسر جهان هشدار 

داده است.
اين ويروس بازارهاي س��هام جه��ان را با بزرگ ترين 
كاهش هفتگي از س��ال 2009 روب��رو كرد و حدود 
شش تريليون دالر از ارزش بازار كاست.در بازار ساير 
فلزات ارزشمند، پاالديم كه در معامالت روز جمعه در 
مقطعي تا 1۳ درصد س��قوط كرد، در نهايت با 10.8 
درصد كاهش، در 25۳8 دالر و 21 سنت بسته شد. 
اين فلز اكنون حدود ۳90 دالر از ركورد 2875 دالر در 
پنج شنبه، ارزان تر شده است. در حالي كه پالتين 6.1 

درصد و نقره 7.4 درصد كاهش بها داشت

 كاهش نيم ميليوني قيمت سكه
همچنين رييس اتحاديه طال و جواهر از كاهش 500 
هزار توماني قيمت سكه و 50 هزار توماني قيمت طال 

در بازار خبر داد.
ابراهيم محمدولي درب��اره افت قيمت طال و جواهر، 
گف��ت: كاهش قيمت در ان��س جهاني باعث كاهش 
قيمت ارز، س��كه و طال ش��ده به ط��وري كه هر انس 
جهاني از 1680 دالر به 1586 دالر و 50 سنت رسيده 
و روند كاهش داشته اس��ت. وي با اشاره به اينكه در 
هفته گذش��ته قيمت س��كه از مرز 6 ميليون تومان 

عبور كرده بود، ادامه داد: به دليل كاهش قيمت انس 
جهاني و كاهش قيمت ارز، هر قطعه س��كه تمام بهار 
آزادي طرح جديد، 5 ميليون و 495 هزار تومان، هر 
قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم 5 ميليون و 
470 هزار تومان و نيم س��كه دو ميليون و 870 هزار 
تومان، ربع سكه يك ميليون و 770 هزار تومان و هر 
قطعه سكه يك گرمي نيز، 950 هزار تومان معامله شد. 
رييس اتحاديه طال و جواهر با اشاره به اينكه قيمت طال 
نسبت به هفته گذشته 50 هزار تومان كاهش يافت، 
ادامه داد: امروز هر گرم طالي 18 عيار نيز 556 هزار 
و 400 تومان و هر مثقال طالي 17 عيار دو ميليون و 
410 هزار تومان در بازارهاي داخلي به فروش رسيد.

  نگراني بازار مالي امريكا از كرونا
از س��وي ديگر، ج��روم پاول گفت از هم��ه ابزارهاي 
موجود براي مقابل��ه با كرونا اس��تفاده مي كنيم. به 
گزارش سي ان بي سي، رييس بانك مركزي امريكا با 
تاكيد بر آمادگي اين بانك در استفاده از ابزارهاي الزم 
براي حفظ ثبات در بازارهاي مالي گفت كه اوضاع را 
به دقت زيرنظر گرفته ايم. پاول زيرساخت هاي اقتصاد 
امريكا را قوي ارزيابي كرد اما نس��بت به ريسك هاي 
ناشي از شيوع گسترده ويروس كرونا در سطح جهان 

ابراز نگراني كرد.
به دنبال افزايش شيوع ويروس كرونا درسطح جهان 
طي روزهاي اخي��ر بازارهاي مال��ي از جمله بورس 
وال استريت امريكا دچار ريزش شديدي شده اند كه در 
طول 10 سال اخير بي سابقه بوده است. انتظار مي رود 
كه روند ريزش شاخص ها كماكان ادامه داشته باشد.

پاول كه از زمان جنگ تجاري با چين در فوريه 2018 
مشغول ثبات بخشي به اقتصاد امريكا در عرصه كالن 
بوده اس��ت اكنون با توجه به كاهش رشد اقتصادي 
امريكا و اخالل در تجارت با چين به عنوان بزرگ ترين 
ش��ريك تجاري اين كشور، تصميم دش��واري براي 
كاهش دادن يا حفظ نرخ بهره در س��طح فعلي پيش 
روي خود دارد. انتظار مي رود ك��ه فدرال رزرو براي 
تقويت رشد اقتصادي امريكا تن به كاهش بيشتر نرخ 
بهره دهد. دست كم در 52 كشور جهان گزارش هايي 
از مشاهده بيماران مبتال به كرونا مخابره شده است 
اما كانون اصلي بيماري در شهر ووهان در استان هوبي 
است. اين استان يكي از اصلي ترين قطب هاي توليد 

فوالد و خودرو در چين محسوب مي شود.
كوين وارش، از مديران ارشد سابق فدرال رزرو گفت: 
شايد مديران بانك مركزي سردرگم باشند اما توصيه 
من به آنها اين است كه زودتر وارد عمل شوند چرا كه 
به نظر مي رسد ريسك هاي ناشي از كرونا بسياري از 
فعاالن مالي را ترسانده است. تاكنون بيش از 50 نفر 
در امريكا به كرونا مبتال شده اند كه منشأ ابتالي دو نفر 
از آنها نامشخص است. ايالت كاليفرنيا در حال حاضر 

بيشترين شمار مبتاليان را در امريكا دارد.
اما مش��اور اقتص��ادي رييس جمه��ور امريكا گفت 
كه معامله گران بيش از حد نس��بت ب��ه اخبار كرونا 
حساس��يت نش��ان داده اند. به گ��زارش رويترز، در 
ش��رايطي كه ش��مار قربانيان ويروس كرونا در حال 
گذش��تن از ۳000 نفر است و دست كم در 52 كشور 

ابتال به ويروس كرونا گزارش شده است، لري كودلو، 
مش��اور اقتصادي دونالد ترامپ در اظهاراتي عجيب 
گفته است كه بازارهاي جهاني ويروس كرونا را بيش 
از حد جدي گرفته اند و معامله گران بيش از حد لزوم 
نسبت به اخبار كرونا از خود حساسيت نشان داده اند.

كودلو با بيان اينكه ممكن اس��ت در هفته هاي پيش 
رو ش��رايط بدتر شود گفت: با اين حال دولت قصدي 
براي اجراي يك برنامه وي��ژه مقابله با كرونا را ندارد. 
ريزش روزهاي اخير شاخص هاي بورسي در جهان از 
زمان ركود بزرگ س��ال 2008 بي سابقه بوده است و 
كاهش بازدهي اوراق قرضه وزارت خزانه داري امريكا 
باعث گراني معامله گران از احتم��ال وقوع ركود در 

بزرگ ترين اقتصاد جهان شده است.
در ش��رايطي كه شمار مبتاليان به كرونا در امريكا به 
حدود 60 نفر رس��يده اس��ت، ترامپ و دولتش مورد 
حمله رس��انه ها و افكار عمومي براي آمادگي ضعيف 
مواجهه با اين ويروس شده اند. چين كه كانون اصلي 
بيماري به شمار مي رود، بزرگ ترين شريك تجاري 
امريكا است و همين مساله نيز نگراني ها را از پيامدهاي 

كرونا بر روي اقتصاد جهاني تشديد كرده است.
در ش��رايطي كه برخي از سياستمداران امريكايي از 
افزايش شمار مبتاليان به ويروس كرونا در اين كشور 
ابراز نگراني كرده اند، كودلو گفت: احتماال در روزهاي 
آينده ش��مار مبتاليان به كرونا بيشتر خواهد شد اما 
قرار نيس��ت كه ابتال به كرونا در امريكاي شمالي به 
آستانه انفجار برسد. پيش تر انجمن غذا و داروي امريكا 
نسبت به كمبود دارو و اقالم بهداشتي مرتبط به كرونا 
ابراز نگراني كرده بود. برخي از گزارشات نيز حاكي از 
افزايش اقالم بهداشتي نظير ماسك در امريكا هستند.

پيش تر نيز پسر ترامپ در اظهاراتي عجيب گفته بود 
دموكرات ها دوست دارند تا ميليون ها امريكايي بر اثر 
كرونا جان خود را از دست دهند تا بتوانند ترامپ را در 

انتخابات ماه نوامبر شكست دهند.

  ارزش لير به پايين ترين سطح رسيد
به دنبال حمله بي سابقه جنگنده هاي روس به مواضع 
ارتش تركيه در ش��مال س��وريه ارزش لير با ريزش 
شديدي مواجه ش��د. با وجود توافق روساي جمهور 
دو كش��ور براي ديدار با يكديگر در هفته آينده، بازار 
ارز اس��تانبول با نگراني از تش��ديد تنش ها با روسيه 
دچار ريزش ش��ديدي ش��د تا جايي كه ارزش لير به 
پايين ترين سطح يك س��ال اخير خود رسيد. ارزش 
لير در برابر دالر در معامالت صرافي هاي استانبول تا 
0.9 درصد پايين رفت و ن��رخ برابري هر دالر معادل 
6.241 لير اعالم شد. لير از ابتداي امسال بيش از سه 
درصد ارزش خود در برابر دالر را از دست داده است.

ب��ه گفته معامله گ��ران، افزايش ش��مار مبتاليان به 
ويروس كرونا در منطقه خاورميانه و جهان نيز يكي 
از داليل اصلي كاهش ارزش پول ملي در تركيه بوده 
است. تركيه براي جلوگيري از ورود كرونا به اين كشور، 
مرزهاي خود با ايران را بس��ته و بس��ياري از پروازها 
نيز تعليق ش��ده اس��ت با اين حال برخي گزارشات 
غيررس��مي حاكي از ابتالي يك نفر در اين كشور به 
كرونا بوده اس��ت. لير در براب��ر ديگر ارزهاي مهم نيز 

روندي نزولي داشت تا جايي كه نرخ برابري هر پوند 
معادل 8.002 لير و هر يورو معادل 6.88۳ لير اعالم 
شد. از سال گذشته تاكنون لير 1۳ درصد ارزش خود 
را از دست داده و اين به جز ريزش 28 درصدي لير در 

سال 2018 بوده است.
عالوه بر ب��ازار ارز، بازار بورس ني��ز تحت تاثير اخبار 
مربوط به تحوالت سوريه و شيوع كرونا قرار داشت تا 
جايي كه اصلي ترين شاخص بورسي اين كشور يعني 
»بيست 100« بورس استانبول با 10 درصد كاهش 

تا سطح 110 هزار و 418.۳7 واحد عقب نشست.

 كرونا روبل روسيه را به قعر فرستاد
 همچنين ارزش روبل به كمترين س��طح يك س��ال 
اخير خود رسيد. به گزارش مس��كو تايمز، بازارهاي 
مالي روس��يه تحت تاثير كاهش قيمت نفت، شيوع 
ويروس كرونا و درگيري هاي اخير در شمال روسيه 
دچار ريزش شديدي شدند تا جايي كه شاخص بورس 
مسكو با ريزش 1400 واحدي به كار خود خاتمه داد 
كه بدترين عملكرد روزانه اين شاخص از زمان بحران 

مالي سال 2008 تاكنون محسوب مي شود.
در بازار ارز نيز قيم��ت هر دالر به 67.5 روبل افزايش 
پيدا كرد كه باالترين نرخ برابري از ژانويه سال 2019 
تاكنون بوده است. بانك مركزي روسيه در نتيجه اين 
كاهش ارزش روبل اطمينان خاطر داده اس��ت كه از 
ابزارهاي كافي براي ثبات بخش��ي به بازارهاي مالي 
برخوردار اس��ت. روبل در برابر ديگر ارزهاي مهم نيز 
عملكرد ضعيفي داش��ت تا جايي كه نرخ برابري هر 
پوند معادل 85.70 روبل، هر يورو معادل 7۳.70 روبل 

و هر فرانك سوييس معادل 69.۳0 روبل اعالم شد.

  دالر به كف رسيد
از سوي ديگر، ارزش دالر در برابر ارزهاي مختلف به 
كمترين سطح خود در طول هفت هفته اخير رسيد. 
به گزارش رويترز، در جريان آخرين روز از معامالت 
هفتگي، ارزهاي امن در برابر دالر در موقعيت برتري 
قرار گرفتند و دالر به عقب رانده شد. اميدواري ها از 
روند كاهشي ش��مار 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 
هس��تند كه كرونا در حال ادامه پيشروي در مناطق 
مختلف جهان بوده و ش��مار بيش��تري را نيز مبتال 

كرده است.
بوريس جانس��ون، نخس��ت وزير انگليس خواستار 
داشتن روابطي مشابه كانادا با اتحاديه اروپا شده اما 
يكي از مسووالن ارشد اتحاديه اروپا گفته است اين 
اتحاديه تن به شرايطي مش��ابه روابط با كانادا براي 
انگلي��س نخواهد داد و اين توافق مد نظر يك روياي 
خيالي است. اورسال فون در لين، رييس كميسيون 
اروپا نيز گفته است امضاي هر پيمان تجارت آزاد با 
انگليس مستلزم مطمئن ش��دن اتحاديه از رعايت 

قوانين ضد دامپينگ توسط انگليس خواهد بود.
همچنين گس��ترش سرعت ش��يوع كرونا در جهان 
باعث تداوم قرمزپوش��ي شاخص ها ش��ده است. به 
گ��زارش نيويورك تايمز، هر چند س��رعت ش��يوع 
كرونا در مناطق مختلف چين كاهش��ي شده است 
اما انتش��ار موارد جديد ابتال به كرونا در كشورهاي 
مختلف، باعث ايجاد موج جديدي از نگراني ها در بين 
معامله گران شده است. تاكنون بيش از 85 مورد ابتال 
به كرونا گزارش شده است كه در اين بين، 292۳ نفر 
جان خود را از دس��ت داده اند. تاكنون در بسياري از 
كشورهاي جهان از جمله چين، ژاپن، كره جنوبي، 
سنگاپور، هنگ كنگ، تايلند، تايوان، مالزي، ايران، 
ايتاليا، استراليا، آلمان، امريكا، ويتنام، فرانسه، ماكائو، 
كانادا، ام��ارات متحده، اتريش، الجزاير، كرواس��ي، 
س��وييس، روماني، انگليس، فيليپين، هند، روسيه، 
اس��پانيا، بلژيك، كامبوج، مصر، فنالند، اس��راييل، 
كويت، عمان، افغانستان، لبنان، نپال، سري النكا و 

سوئد گزارش شده است. 
در حوزه جنگ تجاري به نظر ميرس��د پس از توافق 
نس��بي با چين به دنبال امضاي فاز نخس��ت توافق 
تجاري پس از 17 ماه اختالف گسترده، اكنون توجه 
امريكا معطوف به اتحاديه اروپا ش��ده اس��ت. امريكا 
تاكنون با ژاپن، كانادا، مكزي��ك، برزيل، آرژانتين و 
كره جنوبي بر سر پيمان تجاري جديد كه هدف آن 
كاهش كسري حس��اب تجاري اين كشور و افزايش 
واردات محصوالت امريكايي است به توافق رسيده و 
با چين نيز فاز نخس��ت توافق را امضا كرده است كه 
طبق آن چين متعهد به افزايش 200 ميليارد دالري 

واردات خود از امريكا طي سه سال شده است.

مهديه  زمردي |
تشديد انتظارات تورمي موجب سرازير شدن حجم باالي 
نقدينگي به سمت بازار دارايي هاي مختلف و در نتيجه 

افزايش نوسانات در اين بازارها شده است.
به دنبال انتشار اليحه بودجه 1۳99 و بررسي اجزاي آن، 
برآوردها حاكي از ارقام به نس��بت باالي كسري بودجه 
است كه دولت در س��ال آينده با آن مواجه خواهد بود. 
اين برآوردها خود تاثير غيرقابل انكاري در شكل گيري 
انتظارات تورمي آحاد اقتصادي داشته است؛ كما اينكه 
اين انتظارات در سال  هاي اخير نقش پررنگي در ايجاد 
يا تشديد نوس��ان در بازارهاي مختلف ايفا كرده است. 
بنابراين انتظار رش��د كل  هاي پولي و تورم قابل توجه 
در س��ال آتي از اين منظر در حال ش��كل  گيري است. 
همچنين آمار منتشر شده از س��وي بانك مركزي در 
خصوص ارقام پولي و بانكي مويد رشد قابل توجه و كم 
سابقه پايه پولي در ماه  هاي اخير است؛ در آذر 1۳98، 

رشد نقطه به نقطه پايه پولي به بيش از 28 درصد رسيده 
است كه از سال 1۳91 تاكنون بي  سابقه بوده است. رشد 
شديد پايه پولي، عمدتا از محل افزايش خالص دارايي 
 هاي خارجي بانك مركزي بوده اس��ت. اين افزايش به 
دليل برداشت از منابع صندوق توسعه ملي است كه در 
واقع به معناي خريد دارايي  هاي ارزي صندوق توسعه 
ملي از سوي بانك مركزي و پرداخت مابه ازاي ريالي آن 
به صندوق است. از اين رو تا زماني كه بانك مركزي اقدام 
به فروش متناظر ارز در بازار نكرده باشد، ذخاير خارجي 
بانك مركزي افزايش يافته و منجر به رش��د پايه پولي 
مي شود. عوامل مذكور، انتظارات تورمي را ايجاد كرده 
كه موجب سرازير شدن حجم باالي نقدينگي به سمت 
بازار دارايي  هاي مختلف و در نتيجه افزايش نوسانات در 
اين بازارها شده است. از جمله مي توان به رشد قابل توجه 
نرخ ارز، خودرو، بازار سهام، رشد معامالت مسكن و حتي 
رشد قيمت مسكن در برخي از مناطق در هفته هاي اخير 

اش��اره كرد. در اين بين بازار سهام به پشتوانه انتظارات 
افزايش نرخ ارز در س��ال آتي و در نتيجه انتظار رش��د 
س��ودآوري ش��ركت  هاي صادركننده كاال، رشد قابل 
توجهي را ثبت كرده كه خود موجب ورود روزافزون افراد 
حقيقي با سرمايه  هاي خرد و در نتيجه رشد حباب گونه 

بازار شده است.
در خصوص بازار ارز كه داراي اثرگذاري بااليي بر ساير 
بازارهاي دارايي اس��ت، به نظر مي رس��د در هفته  هاي 
گذشته چند عامل موجب افزايش تقاضاي احتياطي 
ارز ش��ده و در نتيجه پس از ماه  ها ثبات نس��بي، شاهد 
نوسانات در بازار هستيم. از اين عوامل مي توان به بازگشت 
ايران به ليست س��ياه گروه ويژه اقدام مالي )FATF( و 
نااطميناني در خصوص تحريم هاي ظالمانه اشاره كرد. 
آنچه نبايد از نظر دور داشت اين است كه افزايش تقاضا 
براي ارز به منظور واردات كاال در هفته  هاي پاياني سال، 
موجب مازاد تقاضا در سامانه نيما و در نتيجه رشد قابل 

توجه نرخ در اين بازار شده است. اين افزايش، خود باعث 
تحريك بيشتر انتظارات و در نتيجه رشد قيمت ارز در 
بازار آزاد نيز ش��ده است. ش��اهد ادعاي فوق رشد قابل 
توجه نرخ نيمايي دالر در بازه زماني مهر تا بهمن 1۳98 
است. همچنين به عوامل ذكر شده در باال بايد اثر افزايش 
قيمت بنزين را در شكل  گيري انتظارات تورمي و افزايش 
تحركات در بازارهاي مختل��ف دارايي اضافه كرد. بنابر 
آنچه ذكر شد، كنترل رش��د كل هاي پولي براي توقف 
روند فعلي تورم، تنها انتخاب سياست گذار است. پيشنهاد 
مي شود تامين مالي كسري بودجه دولت در سال آتي 
به جاي استقراض بانك مركزي و انبساط پايه پولي، از 
طرق كمتر آسيب رسان مانند فروش دارايي  هاي دولت 
پيگيري شود. الزم به ذكر است كه استفاده از روش هايي 
همچون اس��تقراض از شبكه بانكي، در نهايت به منابع 
بانك مركزي منتقل شده و به صورت غيرمستقيم، رشد 
پايه پولي را در پي خواهد داشت. از سوي ديگر مي توان 

از هم اكنون عوامل تشديد كسري بودجه دولت در سال 
آتي را به گونه  اي مديري��ت كرد كه مصداق اين جمله 
است كه »جلوي ضرر را از هر جا بگيريد منفعت است«. 
از اين دست مي توان به محدود كردن تامين ارز كاالي 
اساسي و كاهش هدفمند يارانه حامل  هاي انرژي اشاره 
كرد. تاخير در اجراي اين سياست  ها، تنها موجب افزايش 
هزينه و دشوارتر شدن اجراي آن در زمان آتي خواهد بود. 
به عنوان مثال، توقف تخصيص ارز ترجيحي به واردات 
كاالي اساسي و انتقال آنها به بازار نيما در زماني كه نرخ 
نيما در حدود 8000 تومان قرار داشت، قطعا سهل  تر 
از اجراي آن در زمان نرخ نيمايي 1۳000 توماني بوده 
است. همچنين دولت مي تواند با اصالح قيمت حامل 
 هاي انرژي مانند گازوئيل و اصالح الگوي مصرف داخلي، 
اقدام به صادرات اين محصوالت نمايد كه خود مي  تواند 
بخشي از كسري بودجه قابل توجه دولت در سال آينده 

را پوشش دهد.
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تسهيالت بانك رفاه به توليد 
مواد شوينده و بهداشتي 

بانك رفاه كارگران در راستاي ايفاي مسووليت هاي 
اجتماعي و به عنوان يك بانك سالمت محور، اقدام 
به اعطاي تسهيالت به توليد كنندگان مواد شوينده 

و بهداشتي كرد.
به گزارش روابط عمومي بانك رفاه كارگران، اين 
بانك به عنوان يك بانك اجتماعي و سالمت محور 
و در راستاي حمايت از رونق توليد و نظام سالمت 
كشور، اقدام به اعطاي تسهيالت به توليد كنندگان 

مواد شوينده و بهداشتي كرد.
بر اس��اس اين گ��زارش، بانك رفاه در ب��ازه زماني 
92 تا 98 با تخصيص تس��هيالت خرد و كالن در 
حوزه هاي مختلف بهداشت، سالمت و دارو در قالب 
طرح هاي اعتباري از جمله پرداخت تسهيالت به 
دانشگاه هاي علوم پزشكي، بيمارستان ها، مراكز 
درماني و داروخانه هاي كشور جهت تجهيز و احداث، 
اعضاي هيات علمي دانشگاه ها، پرستاران و كاركنان 
شاغل در مراكز درماني بابت تجهيز مطب، بازسازي 
و تعميرات مسكن به مبلغ 47 هزار و ۳00 ميليارد 
ريال توانسته است گام هاي موثري در حوزه سالمت 
كشور بردارد. در ادامه روند اقدامات حمايتي از توليد 
و اشتغال، بانك رفاه در ده ماهه نخست سال جاري، 
در بخش ه��اي آب و كش��اورزي، صنعت و توليد، 
مسكن و س��اختمان، بازرگاني، خدمات و متفرقه 
بيش از ۳82.029 ميليارد ريال تسهيالت اعطا كرده 
است.  همچنين بانك رفاه در سال هاي 96، 97 و ده 
ماهه نخست سال 98، بالغ بر27.62۳ ميليارد ريال 
تسهيالت از محل منابع بانك به بنگاه هاي كوچك و 
متوسط پرداخت كرده است.  گفتني است، با عنايت 
به شيوع گسترده ويروس كرونا طي روزهاي اخير 
در سطح كشور، بانك رفاه اعطاي تسهيالت و تأمين 
مالي شركت هاي توليدي تجهيزات مقابله كننده با 
ويروس كرونا را كه ش��رايط الزم را احراز نمايند در 

اولويت برنامه هاي خود قرار داده است.

شرط پرداخت تسهيالت بيش 
از ۵ ميليارد تومان

پرداخت تس��هيالت بي��ش از 5 ميلي��ارد تومان 
به اش��خاص حقيقي و حقوق��ي منوط ب��ه ارايه 

صورت هاي مالي حسابرسي شده است.
به گ��زارش ايِبنا، در بخش��نامه اي ب��ه بانك ها و 
موسسات اعتباري اعالم شد: پيرو بخشنامه مورخ 
1۳90.11.5 موض��وع ابالغ سياس��ت هاي پولي، 
اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور مصوب جلسه 
مورخ بيستم ديماه سال 1۳90 شوراي پول و اعتبار، 
بدينوسيله به استحضار مي رساند با هدف تسهيل 
تأمين مال��ي بنگاه هاي اقتص��ادي به ويژه فعاالن 
عرصه توليد در كشور و در پاسخ به درخواست هاي 
فراوان واصله در اين رابطه، پيشنهاد اصالح تبصره 
)۳( ذيل ماده )17( فصل چهارم ضوابط ياد ش��ده 
را به ش��وراي محترم پول و اعتبار تسليم نمود كه 
نهايتًا در يك هزار و دويست و هشتاد و هش�تمين 
جلس�ه مورخ 1۳98.11.15 آن شورا به شرح ذيل 
مورد تصويب قرار گرفت: »در اعطاي تسهيالت و 
ايجاد تعهدات به/براي اشخاص حقوقي و حقيقي 
كه حسب »قانون ماليات هاي مستقيم« مكلف به 
نگهداري دفاتر قانوني هستند، اخذ صورت هاي مالي 
الزامي اس��ت. پرداخت تسهيالت و ايجاد تعهدات 
بيش از ٥٠ ميليارد ريال /به براي اشخاص حقيقي 
و حقوقي در هر بانك و در هر س��ال شمسي منوط 

به ارايه صورت هاي مالي حسابرسي شده است.«
ضمن تأكيد بر اينك��ه مصوبه مذكور نافي الزامات 
و تكاليف مربوط مق�رر در »آيين نامه راهكارهاي 
افزايش ضمان��ت اجرايي و تقويت حسابرس��ي« 
و همچني��ن »بن��د )ه( بخش )ج( سياس��ت هاي 
دولت براي خروج غيرتورمي از رك�ود« نيس��ت، 
خواهشمند است دس�تور فرمايند مراتب ب�ا لحاظ 
مف�اد بخش��نامه م�ورخ 1۳96.5.16 به تم�امي 
واحدهاي ذي رب��ط آن بانك/موسس��ه اعتباري 
غيربانكي ابالغ ش��ده و بر حسن اجراي آن نظارت 

دقيق به عمل  آيد.

كاهش ساعت كار بانك ها 
به دنبال شيوع ويروس كرونا و تصميم گيري براي 
كاهش ساعت كاري كاركنان، بانك ها نيز ساعت 

كاري را كاهش دادند. 
به گزارش »تعادل«، طبق تصميم اتخاذ ش��ده 
براي كاهش ساعت اداري ادارات قرار بر اين شد 
كه ساعت كاري كاركنان ادارات در تهران به 8 تا 
1۳ تغيير كند و ساعت كاري كاركنان شش روز 

كار در هفته نيز 8 تا 12 اعالم شد.
در اين جريان بانك ها نيز اقدام به كاهش ساعت 
كاري كردن��د؛ به طوري كه ش��وراي هماهنگي 
بانك ه��اي دولتي اعالم كرد ك س��اعت كاري 
بانك هاي عضو شورا در سطح كشور كاهش يافته 
است.بر اين اساس ساعت كاري بانك هاي عضو 
شورا در تمام كش��ور از روز )دهم اسفند( تا آخر 
هفته )پانزدهم اسفند( از 8:۳0 تا 12:۳0 خواهد 
بود و ساعت كار كاركنان آنها 8 تا 1۳ اعالم شده 
است.شوراي هماهنگي در عين حال تاكيد كرده 
است كه هماهنگي اجرا با استانداران هر استان 

الزامي است.
در م��ورد بانك هاي خصوصي ه��م طبق اعالم 
جمشيدي - دبير كانون بانك هاي خصوصي - اين 
اختيار به مديران بانك ها در تهران داده شده كه 
حداكثر يك ساعت از صبح و يك ساعت از عصر 

را كاهش دهند.
همچنين تغيير س��اعت بانك ه��اي خصوصي 
در شهرس��تان ها نيز بنا به تش��خيص ش��وراي 
امنيت استان و استانداري خواهد بود. بانك هاي 
خصوصي معموال از ساعت 7:۳0 تا 8 صبح پذيراي 
مشتري هس��تند و س��اعت كاري عصر آنها نيز 

معموال بين 15 تا 16 متغيير است.



روي خط خبر 5 بازار سرمايه

بررسي »تعادل« از سقوط آزاد  شاخص ها در بورس تهران و جهان

همسويي ديرهنگام بورس تهران با  ريزش بازارهاي جهاني
گروه بورس|محمدامين خدابخش|

روز گذش��ته بورس تهران به جرگه بازارهاي مالي 
قرمز پوش جهان پيوس��ت و تحت تاثير چند عامل 
از جمله شيوع ويروس »كوويد19« با كاهش جدي 
قيمت ها رو به رو ش��د. داس��تان از اين قرار بود كه 
عواملي مانند افت قابل توجه قيمت دالر در بازار آزاد، 
اثرپذيري رواني ب��ورس تهران از بازارهاي جهاني و 
افت چشم انداز سرعت ورود نقدينگي به بازار سهام، 
خواب خوش س��رمايه گذاران بورسي را برآشفت و 
به افت 3.44 درصدي ارزش بورس تهران در پايان 

معامالت روز شنبه منجر شد.
 اين رخداد كه توانس��ت تنها در ي��ك روز 18 هزار 
واحد از ارتفاع نماگر اصل��ي بورس بكاهد و آن را به 
راحتي وارد كان��ال 505 هزار واحدي كند در حالي 
رخ داد كه در پايان داد و س��تدهاي روز گذشته در 
بازارهاي جهاني كمتر ش��اخص و سنجه اي در اين 
بازارها با ريزش جدي مواجه نش��ده بود. همين امر 
سبب شد تا بس��ياري از فعاالن بازار سرمايه كشور، 
افت قيمت ها در بورس و فرابورس را به شيوع كرونا 
نسبت بدهند. اين در حالي است كه افت قيمت در 
بازاره��اي خارجي در ش��رايطي رخ داده كه در روز 
جمعه و با پايان يافتن معامالت در اين بازارها، افت 
قيمت در بازارهاي مالي اياالت متحده و بسياري از 
كشورهاي ديگر 7 روزه شد. اين ريزش طوالني كه 
به راحتي از ارزش بسياري از شركت ها كاست پس 
از آن رخ داد ك��ه به واس��طه تعطيلي طوالني مدت 
كارخانه ها در چين هم زنجيره عرضه مواد اوليه در 
جهان با اختالل مواجه ش��ده و هم بازارها در چين 
به دليل اكراه خريداران از حضور در جامعه و مراكز 
خريد در ركود به سر مي برند. اين امر تا حدي جدي 
بوده كه حتي سياست هاي پولي اعمال شده از جانب 
دولت چين در جهت حمايت از صنايع نتوانس��ته از 
عمق فاجعه كم كند و حاال اي��ن انتظار وجود دارد 
ك��ه كرونا جز اقتص��اد جمهوري خلق چين س��اير 
قدرت هاي اقتصادي عمده جهان را ازجمله امريكا و 

اروپا نيز تحت تاثير قرار دهد.

تيغتيزوحشتدرقلبوالاستريت
با بررس��ي روند قيمت ه��ا و تغيي��رات رخ داده در 
بازارهاي عمده بين المللي، به نظر مي آيد كه اسفند 
ماه سال جاري تنها ماه شگفتي در بازار بورس تهران 
نبوده اس��ت. در دهه نخست اين ماه كه با نيمه دوم 
دومين ماه از س��ال ميالدي همراه است، نوسان رخ 
داده در بازارها توانسته در سراسر جهان شگفتي ساز 
شود. در حالي كه رشد ش��اخص هاي وال استريت 
تا همين يك هفته پيش تقريب��ا مهارناپذير به نظر 
مي آمد و اين مساله بسياري از جمله رييس جمهور 
امريكا را به لفاظي پيرامون اين مساله وا داشته بود، 
واژگوني يك باره قيمت ها همه چي��ز را تغيير داد و 
بازارها را به شرايطي مشابه آنچه در سال 2008 روي 
داده بود، بازگرداند. اين سقوط سهمگين كه بسياري 
از مفسران وال استريت آن را »خونريزي« ناميدند 
نشانه هاي خود را از چند روز قبل آشكار كرده بود با 
اين حال افتي تا اين حد س��نگين از نظر بسياري از 
تحليلگران قابل انتظار نبود. در 12 فوريه نشانه هاي 
سقوط با ضعف نمودارها بروز كرد و از بيستمين روز 
اين ماه ش��دت گرفت.اين رويداد وضعيتي را سبب 
شد كه به موجب آن شاخص هاي نيويورك در طول 

كمتر از دو هفته تا 20 درصد افت كردند. 
براي مثال در ش��اخص صنعت��ي »داوجونز« كه تا 
سقف 29.568.57 رش��د كرده بود در پايان هفته 
گذشته سقوطي تا سطح24.680.57 به ثبت رسيد 
كه بسيار كم سابقه است. اين افت سبب شد تا نماگر 
ياد شده حتي از سطح سال گذشته نيز 1.95 درصد 

بيشتر كاهش يابد. 
 S&P« با اين وجود در دو شاخص عمده ديگر يعني

500« و »نزدك« وضعيت تا اين حد وخيم نبود. افت 
قيمت ها در وال اس��تريت اگرچه روي دو نماگر ياد 
شده تاثيري عميق گذشت و تقريبا پا به پاي شاخص 
صنعتي داوجونز از ارتفاع آنها كاس��ت، اما نتوانست 

عملكرد ساالنه آنها را منفي كند. 
بر اين اس��اس هفته گذش��ته در حالي خاتمه يافت 
كه عملكرد اين دو نماگر به ترتيب حاكي از سقوط 
 S&P« 11.49 و 10.54 درصدي آنها بود. با اين حال
500« همچنان در يك س��ال گذشته توانسته 6.1 
درصد بازده داش��ته باش��د. اين رقم براي »نزدك« 

13.74 درصد است. 
در اي��ن ميان تنها ش��اخصي كه توانس��ته عملكرد 
مثبت��ي را در بازار س��هام امريكا به ثبت برس��اند، 
»VIX« يا شاخص نوس��ان اختيار معامله شيكاگو 
بود كه نوس��ان بازار و اشباع خريد و فروش را نشان 
مي دهد. نحوه محاسبه اين نماگر به گونه اي است كه 
در زمان افت ناشي از وحشت بازارها، به شدت رشد 
مي كند و در زمان صعودهاي هيجاني تا حد ممكن 
افت را به ثبت مي رس��اند. اي��ن خصيصه VIX را به 

ابزاري مفيد براي پوشش ريسك بدل كرده است.
اما از بازار امريكا كه بگذريم بايد خاطرنشان كرد كه 
بازارهاي اروپايي و آسيايي نيز نسبت به نماگرهاي 
س��هام در اياالت متحده وضعيت بهتري نداشتند و 
تمامي آنها شامل »فوتسي«، »كك« و »دكس« در 
اروپا و »نيكي«، »شانگهاي«، »شنزن« و »كاسپي« 
در آس��يا با افت جدي رو به رو ش��دند. اين افت قابل 
توجه پس از آن همه گير ش��د كه سازمان بهداشت 
جهاني از تشديد اضطراري »كوويد 19« ابزار نگراني 
كرد و تحليل ها و شايعات مختلفي در خصوص آثار 
آن بر اقتصاد جهان منتش��ر ش��د. به نظر مي رسد 
كه افزايش س��طح اخطار از سوي سازمان بهداشت 
جهاني و اظهارات س��رد ترامپ در خصوص ويروس 
از جمله عواملي باشد كه بورس هاي مطرح جهان را 

در هفته پيش رو تحت تاثير قرار بدهد.

موجسهمگينترسبرساحلآرامبدهي
اما از وال اس��تريت كه بگذريم ت��رس از همه گيري 
ويروس ت��ازه وارد، تنها به معامالت س��هام محدود 
نمانده و افزايش واهمه ها از تبعات بعدي كرونا، بازار 
اوراق قرضه در اياالت متحده و ساير كشورها را نيز 
داغ كرده است. هجوم سرمايه گذاران به اين بازارها 

در سراس��ر جهان در طول هفته اخير س��بب شد تا 
قيمت ابزارهاي بدهي با افزايش چشمگيري مواجه 
شود و همين رش��د قيمت به نزول قابل توجه بازده 
منتهي ش��ود. براي مثال در امريكا نرخ بازده اوراق 
سي س��اله به 1.68 درصد رس��يد و اوراق 10 ساله 
وزارت خزانه داري ع��دد 1.16 درصد را ثبت كرد. 
س��اير اوراق خزانه با سررسيد كوتاه تر همگي بازده 

زير 1 درصد داشتند. 
اگرچه در ش��رايط عادي افت نرخ بازده در اوراق ياد 
ش��ده خبري مثبت براي كس��ب و كارهاي موجود 
است، با اين حال به نظر مي آيد كه ترس از ركود به 
حدي باال گرفته كه حاال زمزمه هايي مبني بر كاهش 
نرخ بهره از س��وي فدرال رزرو در اياالت متحده، آن 
هم براي دومين بار در س��ال ميالدي جاري مطرح 

مي شود. 
در حال حاض��ر اوراق بدهي در اي��االت متحده در 
شرايطي معامله مي ش��ود كه ميانگين بازده نسبت 
به مدت 30 روزه، پايين تر است و مي توان گفت كه 
بيشترين تاثير بر آن را افت بازده 34 درصدي اوراق 
بدهي دو ساله وزارت خزانه داري امريكا داشته است. 
اوراق 10 س��اله و 30 ساله نيز در 30 روز گذشته به 

ترتيب افتي 26.95 و 17.82 درصدي داشته اند.
گفتني است در تمامي بازارهاي اروپايي نيز وضعيت 
اوراق قرضه شباهت بس��ياري به بازار بدهي امريكا 
و داش��ته و در طول مدت مورد بحث بسياري از آنها 
ش��اهد افت بازده اوراق ده ساله در كشورهاي خود 

بودند.

دستبازارفلزاتگرانبها
زيرساتور»كالمارجين«

در هفته اي كه گذش��ت بازار جهاني فلزات گرانبها 
ش��اهد يك روي��داد عجي��ب ب��ود. در آخرين روز 
معامالت اين هفته يعني 28 فوريه، بازار ياد شده كه 
همواره در تقابل با احساسات منفي سرمايه گذاران 
از كاهش قيمت در ساير بازارها بهره مي برد، در يك 
همنوايي آشكار با نماگرهاي وال استريت، سقوطي 

چشمگير را به نمايش گذاشت. 
همانطور كه در گزارش هاي پيشين نيز به آن اشاره 
شد، قيمت فلزات ارزشمند از جمله طال هميشه در 
تضاد با قيمت دارايي هايي نظير س��هام و كاالهاي 
اساس��ي قرار دارد و همين امر آن را به بهشتي براي 

سرمايه گذاران ريسك گريز تبديل كرده است.
با اين ح��ال روز گذش��ته اتف��اق ديگ��ري افتاد و 
قديمي تري��ن وس��يله حف��ظ ارزش 3.36 درصد 
كاهش را به ثبت رس��اند. داستان از اين قرار بود كه 
ترس از »كال مارجين« ش��دن كه به معناي بسته 
شدن تمامي معامالت از س��وي كارگزاران و از بين 
رفتن تمامي س��رمايه پرتفوي اس��ت، سبب شد تا 
سرمايه گذاران براي جبران زيان خود در بازارهاي 
س��هام، فلزاتي از قبيل طال را به فروش برسانند و از 

سود آنها براي پوشش زيان خود بهره ببرند. 
بر اين اس��اس در پايان روز گذشته معامالت بازارها 
در حالي خاتمه يافت كه هر اونس طال هزار و 587، 
ه��ر اونس نقره 16.54 و هر اونس پاالديوم 2 هزار و 

500 دالر قيمت داشتند.

فلزاتاساسيوروياييكهمحققنشد
در ب��ازار فلزات اساس��ي و رنگين اف��ت قيمت ها به 
واسطه كاهش تقاضاي چين ادامه دارد و فلزاتي نظير 
روي و مس در ش��رايطي معامله مي شوند كه معلوم 
نيست روند قيمت ها به اين زويدي به حال عادي باز 
مي گردند يا نه. موج دوم ت��رس از كرونا كه تمامي 
بازارها را در ش��ك فرو برده در بازار فلزات بسياري 
از حمايت هاي قيمتي را شكس��ته و خريداران را به 

امتناع از تقاضاي بيشتر وا داشته است.
همين امر سبب شده تا قيمت آلومينيوم به زير هزار 
و 700 دالر سقوط كند و بهاي مس كه تا دو ماه قبل 
به سمت 6 هزار و 200 دالري شدن در هر تن پيش 

مي رفت به سطح 5 هزار و 590 دالر نزديك كند. 
در بازار فوالد اما وضعيت به مراتب بدتر اس��ت. اين 
محصول مهم كه تاثير بسياري بر توليدات چين دارد 
و ميزان زيادي از آن نيز در اين كشور توليد مي شود 
به دليل شيوع كرونا با افت جدي توليد مواجه شده 
و تقاضاي چين را به كمترين سطح در 5 ماهه اخير 

رسانده است.
قيم��ت كانه هاي فلزي همچون س��نگ آهن نيز از 
ركود انتظاري بازارها مس��تثني نشده و در آخرين 
قيمت هاي منتشره از بورس داليان چين، افتي 4.4 
درصدي را ثبت كرده اس��ت. اين امر موجب شده تا 
قيمت اين ماده به 85 دالر برسد. گفتني است قيمت 
ساير محصوالت معدني مانند كك نيز در حال حاضر 

روندي كاهشي دارد. 

بورستهرانبايكهفتهتاخير
در اين ميان و همزمان با شروع تعطيالت آخر هفته 
در كش��ورهاي ديگر، بورس تهران در حالي شروع 
به كار كرد كه فش��ار فروش دسته جمعي در بورس 
و فرابورس، اي��ده همراهي بورس تهران با بازارهاي 
جهاني س��هام را ب��ه ميان آورد. با اي��ن حال به نظر 
مي  رسد كه افت 18 هزار واحدي شاخص كل بيش 
از آنكه تحت تاثير وقايع خارجي باشد به رويدادهاي 

داخلي ربط دارد. 
از يك س��و، دالر به واس��طه راه اندازي كانال مالي 
س��وييس و اميدواري به اثرات مثبت آن و از سوي 
ديگر ب��ه دليل كاهش جدي تقاضا در آخر س��ال با 

افت مواجه شد. 
همين امر به عن��وان عاملي مهم براي افت قيمت ها 
در بورس عمل ك��رد. روز گذش��ته قيمت هر دالر 
امريكا كه پيش تر تا ح��دود 15 هزار و 850 تومان 
افزايش يافته بود به 14ه��زار و 900 تومان كاهش 
يافت. همين امر سبب شد تا بورس دالري ايران كه 
همواره به تحوالت بازار ارز وابس��ته است، با كاهش 
3.44 درصدي مواجه ش��ود. الزم به ياد آوري است 
كه به دليل اين افت، شاخص كل در سطح 505 هزار 
واحدي قرار گرفته و در صورتي كه در روز جاري نيز 
با فروش هيجاني رو به رو شود، ممكن است حمايت 
رواني 500 هزار واحدي را از دست بدهد. در صورت 
حصول اين امر ممكن اس��ت بر ميزان دستورهاي 
فروش بازار افزوده ش��ود و ش��اهد اصالحي مهم در 

بازار سهام باشيم.
اين رويداد مخصوصا در شرايطي كه ابالغيه جديد 
سازمان بورس به كاهش ورود نقدينگي تاره نفس و 
نوحقيقي ها به بازار شود، دور از انتظار نخواهد بود. 
روز گذشته اعالم شد كه مش��تريان جديد يك ماه 
پس از صدور كد امكان معامله خواهند داشت. در اين 
راستا، قبولي در آزمون كانون كارگزاران يا سازمان 
بورس ش��رط صدور كد معامالتي است، همچنين 
شخص متعهد مي شود س��يگنال فروشي و ... نكند 

زيرا كد مسدود مي شود.
بناب��ر تصميم گيري كانون كارگزاران در راس��تاي 
افزاي��ش دانش اف��راد حقيقي كه قص��د معامله در 
ب��ورس دارند آزمون به ص��ورت حضوري و مجازي 
برگزار مي شود؛ در صورت قبولي اشخاص در آزمون 
مذكور مشخصات مربوط به افراد حداكثر ظرف سه 
روز به سمات ارسال مي شود و پس از طي فرآيندهاي 
مربوطه كدهاي معامالتي از قابليت معامله برخوردار 

مي شوند.
شايان ذكر اس��ت خريد و فروش سهام شركت هاي 
عرضه اوليه، خريد و فروش تسه و اوراق با درآمد ثابت 
و همچنين خري��د و فروش واحدهاي صندوق هاي 

سرمايه گذاري از قانون نامبرده مستثني است.
 به نظ��ر مي آيد كه همين عامل نيز دليلي ش��ده تا 
آن دس��ته از فعاالن بازار كه به دنبال تقويت جريان 
نقدينگي به بازار س��هام آمدند، با منفي شدن روند 
ورود نقدينگي به بازار، دست از سهامداري در بورس 

تهران بردارند. 
ب��ا اين حال اين مهم را نيز بايد به خاطر داش��ت كه 
در حال حاض��ر وضعيت بازارهاي موازي به گونه اي 
نيست كه بتوان با آشفته شدن اوضاع در بورس اميد 

به رشد ساير بازارها داشت.

كوتاهازبازارانرژي
در بازار انرژي نيز اوضاع براي توليدكنندگان چندان 
جالب نيس��ت و در طول هفته اي كه گذشته قيمت 
نفت برنت به زير 50 دالر نيز رس��يد. با اين حال در 
پايان معامالت از شدت كاهش قيمت نفتي انگليسي 
اندكي كاسته شد و اين كاالي استراتژيك در قيمت 
50 دالر و 8 سنت آرام گرفت. هر بشكه نفت وست 

تگزاس نيز به 45 دالر و 25 سنت رسيد.

داليلتغييرشرايطدريافتكدبورسياعالمشد
معاون نظارت بر نهادهاي مالي س��ازمان بورس با 
اعالم داليل تغيير شرايط كد معامالتي تازه واردان 

به انتقادات فعاالن پاسخ داد.
به گزارش بورس پرس، س��عيد فالح پ��ور درباره 
تغيير شرايط صدور كد معامالتي براي متقاضيان 
س��رمايه گذاري دربازار سهام و شرط سپري شدن 
يك ماهه و انجام آزمون كه موجب انتقاداتي شده 
به بورس پرس توضيح داد: اين تصميم در راستاي 
ادامه فرهنگ سازي، اطالع رساني و برنامه سازمان 
بورس براي توسعه دانش س��رمايه گذاري در بازار 
س��رمايه بوده و در آينده هم با نتايج مثبتي همراه 

خواهد بود.
وي ادامه داد: شرايط جديد، مربوط به افرادي است 
كه هنوز وارد بازار نشده و تصميمي هم براي ورود 

نگرفته اند. بنابراين جاي نگراني براي فعاالن بازار 
ندارد. از س��وي ديگر امكان حضور در عرضه هاي 
اوليه براي دريافت كنن��دگان كد جديد معامالت 
وجود دارد. اين دس��تورالعمل مربوط به معامالت 
ديگر سهام است تا افراد تازه وارد با كسب اطالعات 

مقدماتي و مهم، وارد بازارسرمايه شوند .
اين مقام مسوول درباره انتقاد برخي فعاالن مبني 
بر كند شدن جريان ورود نقدينگي به بازارسرمايه 
و نبود چنين رويه هايي در بورس هاي ديگر و عامل 
ريزش ديروز ش��اخص به بورس پرس توضيح داد: 
اوال اين دستورالعمل شامل فعاالن فعلي و قديمي 
نمي ش��ود. بنابراين ورود نقدينگي با توجه به ثبت 
رك��ورد جديد معام��الت 8 هزار ميلي��ارد توماني 
سهامداران حقيقي ادامه دارد. از سوي ديگر رويه 

جديد، فقط يك بار و طي دوره 30 روزه بوده و بعد 
از آن جريان ورود نقدينگي متقاضيان جديد حضور 

در بازار سرمايه، عادي خواهد شد.
فالح پ��ور ادامه داد: ورود س��رمايه گذاران جديد و 
نقدينگي مانند شمش��ير دولبه بوده و هرچند اين 
جريان در دوران رونق بازار بس��يار خوشايند است 
اما هنگام ركود هم مي تواند با تبعات مخرب و زيان 

باري همراه باشد. 
بنابراين واجب بوده و هس��ت كه س��رمايه گذاران 
تازه وارد با اط��الع از مختصات بورس و فرابورس و 
ابزارها، ريسك ها و فرصت ها و تهديدهاي بازار و... 

با چشمان باز فعاليت كنند.
وي افزود: در پاسخ به نبود چنين رويه هايي در ديگر 
بورس هم بايد گفت در اكث��ر بورس هاي جهان و 

مخصوصا بازار سهام امريكا، چنين رويه يي برقرار 
بوده و همه متقاضيان بايد بعد از آموزش مسائل و 

مباحث مربوطه، فعاليت كنند.
عضو هيات مديره سازمان بورس در واكنش به اعالم 
برخ��ي فعاالن مبني بر اينكه انتش��ار بدون اطالع 
قبلي دس��تورالعمل جديد كد معامالتي آن هم در 
س��اعت اوليه ديروز، يكي از عوام��ل اصلي ريزش 
بي س��ابقه و بيش از 19 هزار شاخص است، تاكيد 
كرد: افت ديروز ش��اخص ربطي به ش��رايط جديد 
كد بورسي ندارد و ناش��ي از عواملي مانند كاهش 
قيمت هاي جهان��ي محصوالت، ريزش بورس هاي 
دني��ا مخصوصا افت ح��دود 10 ت��ا 11 درصدي 

شاخص هاي بورس امريكا، اثر كرونا و... است.
فالح پ��ور در مورد علت مس��تثني ش��دن خريد 

واحدهاي س��رمايه گذاري صندوق هاي توس��ط 
س��رمايه گذاران جديد و بدون طي آموزش و زمان 
يك ماهه هم توضيح داد: اين تصميم ناشي از متنوع 
بودن صندوق هاي سرمايه گذاري است . در حالي 
كه عده اي از س��هامداران تازه وارد بدون اطالع از 
مخاطرات و عدم اطالع، اقدام به خريد يك سهم يا 

يك صنعت مي كنند.
وي با اشاره به اينكه فعاالن بازار مي توانند نظرات 
و پيشنهاداتي براي بهتر ش��دن رويه جديد اعالم 
كنند، ادامه داد: كانون كارگزاران بورس طي چند 
روز آين��ده اقدام به ارايه جزييات��ي براي برگزاري 
آزم��ون و طراحي س��واالت و ش��رايط قبولي و...  
مي كنن��د تا بع��د از تصويب توس��ط هيات مديره 

سازمان بورس، اجرايي شود.

عضو شوراي عالي بورس اظهار داشت: در سال هاي 
گذشته ريزش 18 هزار واحدي در بيش از 20 روز 
اتفاق مي افتاد اما روز گذشته با توجه به اينكه رقم 
شاخص بسيار باال است 18 هزار واحد عدد بزرگي 

براي ريزش محسوب نمي شود.
به گزارش ايلنا، س��عيد اسالمي به آخرين وضعيت 
ش��اخص بورس اظهار داش��ت: روز گذشته شاهد 
ريزش 18 هزار واحدي ش��اخص بورس بوديم كه 
البته هنوز با اعداد ب��زرگ ريزش فاصله داريم چرا 
كه بازار س��رمايه ريزش 4 درص��دي را هم تجربه 

كرده اس��ت. وي تاكيد كرد: در س��ال هاي گذشته 
ري��زش 18 هزار واحدي در بي��ش از 20 روز اتفاق 
مي افتاد ام��ا ديروز با توجه به اينكه رقم ش��اخص 
بس��يار باال اس��ت 18 هزار واحد عدد بزرگي براي 
ريزش محسوب نمي شود. عضو شوراي عالي بورس 
با اش��اره به داليل ريزش 18 درصدي بازار سرمايه 
گف��ت: يك��ي از مهم ترين داليل ريزش ش��اخص 
شيوع ويروس كرونا است كه البته اين موضوع تمام 
بازارهاي جهان را تحت تاثير ق��رار داده و برخي از 
بازارهاي جهاني ريزش��ي را تجربه كردند كه بعد از 

سقوط هاي س��ال هاي 2008 بي سابقه بوده است. 
اسالمي با تاكيد بر اينكه ويروس كرونا اثر مشابهي 
را در همه بازارهاي جهاني گذاشته است كه بورس 
ايران هم مستثني از اين نيست، گفت: عامل ديگري 
كه باعث ريزش شاخص 18 هزار واحدي در ايران 
شد، اين است كه فعاالن بازار سرمايه آمادگي اصالح 
قيمت را داشتند و جو رواني حاصل از شيوع ويروس 
كرونا اين موضوع را تشديد كرد. وي ادامه داد: نكته 
كليدي اين اس��ت كه تمام بازارهاي جهاني حالت 
پيوستگي به يكديگر دارند و اگر براي كشور چين كه 

يكي از مهم ترين كشورهاي اقتصادي دنيا محسوب 
مي شود مش��كلي پيش بيايد تاثير آن بر مجموعه 

اقتصادي جهان قابل مشاهده است.
اس��المي افزود: پيش بيني مي ش��ود كه خسارات 
جهاني ناشي از شيوع ويروس كرونا در مجموع شايد 

بيش از چند صد ميليارد دالر باشد.
وي ادامه داد: به طور قط��ع صنايعي مانند صنعت 
گردش��گري كه به اين موضوع وابستگي مستقيم 

دارند بيشتر تحت آثار منفي آن قرار مي گيرند.
عضو ش��وراي عالي بورس ب��ا تاكيد ب��ر اينكه اثر 
ويروس كرونا به بازار س��رمايه ايران ديرتر از ساير 
بازارها رسيد، گفت: معموال بازار بورس ايران كمتر 

تاثير مستقيم از اين دست از اتفاقات مي پذيرد اما 
مجموعه رفتارهاي هيجاني و آ ثار رواني باعث افت 

شاخص بورس در كشورمان شده است.
وي در پاس��خ به اين س��وال كه بيش��تر كدام يك 
از صنايع حاض��ر در بورس ايران تح��ت تاثير آثار 
منفي ش��يوع ويروس كرونا قرار مي گيرند، گفت: 
در حال حاض��ر واكنش ها هيجاني اس��ت و كمتر 
شاهد تحليل هاي بنيادي در بازار سرمايه هستيم 
و اي��ن موضوع تمام بازار را تح��ت تاثير قرار داده و 
واكنش ه��اي مثبت و منفي همزم��ان در بازار رخ 
مي دهد اما به طور كلي بخ��ش عمده اين واكنش  
سقوط 18 هزار واحدي ناشي از ترس عمومي است.

هنوز با اعداد بزرگ ريزش فاصله داريم
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نمادهايمعامالتيفرابورس
۲۱۰تاييشد

شركت رايان هم افزا پس از احراز شرايط پذيرش به 
عنوان دويست و دهمين نماد معامالتي در فهرست 
نرخ هاي فرابورس ايران درج شد. به گزارش تسنيم، 
شركت رايان هم افزا )سهامي عام( پس از احراز شرايط 
پذيرش به عنوان دويست و دهمين نماد معامالتي 
)يكصد و بيس��ت و هفتمين ش��ركت در بازار دوم( 
در فهرس��ت نرخ هاي فرابورس ايران درج شد. اين 
شركت كه در روز 21 مهرماه امس��ال پذيرش و در 
روز پنجم اسفندماه جاري نزد سازمان بورس اوراق 
بهادار ثبت ش��ده، با نماد معامالتي »رافزا« در گروه 
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن، زيرگروه مشاور و 

تهيه نرم افزار روي تابلوي فرابورس ايران رفته است.
اين گزارش مي افزايد: ش��ركت رايان هم افزا در سال 
84 توسط تركيبي از ش��ركت هاي معتبر فعال در 
صنعت فناوري اطالعات و با حمايت و سرمايه گذاري 
جمعي از فعاالن بازار سرمايه با هدف ارايه  اولين راهكار 
جامع و يكپارچه بازار سرمايه تاسيس شد. همچنين 
فعاليت هاي اصلي شركت توليد نرم افزارهاي مورد 
نياز كارگزاران بورس، صندوق هاي سرمايه گذاري 
و بانك ها و ارايه خدمات نرم افزاري بر آن اساس بوده 
است. گفتني است شركت رايان هم افزا ميزبان 66 
كارگزاري بورس و اوراق بهادار )60 درصد بازار(، 52 
كارگزاري بورس كاال )55 درصد بازار(، 56 كارگزاري 
در حوزه معامالت برخط )55 درص��د بازار( و 170 
صندوق س��رمايه گذاري مشترك فعال )70 درصد 
ب��ازار( با بيش از 13.000 ش��عبه فع��ال و عمليات 
بي��ش از 20 هزار كاربر براي حدود 6 ميليون و 500 
هزار س��رمايه گذار را به صورت برخط ساماندهي و 
خدمات رساني مي نمايد. همچنين سامانه معامالت 
برخط اين شركت ميزبان عمليات بيش از 288 هزار 

سرمايه گذار و معامله گر  است.

اصالحضريبتعديلسهامدر
محاسبهتضمينمعامالتاعتباري

س��ازمان ب��ورس از اص��الح ضريب تعديل س��هام 
پذيرفته ش��ده در بورس ته��ران و ب��ازار اول و دوم 
معامالت فرابورس در محاس��به حس��اب تضمين 
معامالت اعتباري اوراق به��ادار خبر داد. به گزارش 
بورس پرس، محمد عطايي مدير نظارت بر كارگزاران 
سازمان بورس طي اطالعيه اي به همه 108 شركت 
كارگزاري، بند 5 صورت جلسه 7 اسفند هيات مديره 
اين سازمان در خصوص كاهش ضريب تعديل سهام 
در محاسبه حساب تضمين معامالت اعتباري اوراق 
بهادار در بورس تهران و فرابورس را ابالغ كرد. براين 
اساس، ضريب تعديل سهام پذيرفته شده در بورس 
تهران و بازار اول و دوم فرابورس در محاسبه حساب 
تضمين معامالت اعتباري اوراق بهادار به مقادير قبل 
از تاريخ اجراي مفاد بند يك صورت جلس��ه 17 دي 
ماه هيات مديره اصالح مي ش��ود. اين مصوبه از 14 

اسفندماه الزم االجرا خواهد بود.

زورنقدينگيبهاخبارمنفي
ميچربد

كاهش نرخ دالر و افت حجم صادرات انواع محصوالت 
ش��ركت هاي توليدي و عوامل��ي همچون كاهش 
نرخ هاي جهاني در بازارهاي نفتي و كاموديتي در 
دو روز گذشته و ... از مهم ترين داليل ريزش قيمت 
سهام شركت ها در بازار امروز و فشار سنگين عرضه 
در ساعات ابتدايي روز است. به گزارش بورس نيوز، 
محسن عباسلو، در بررسي بازار روز جاري به بورس 
نيوز گفت: شاخص تاكنون نزديك به 18 هزار واحد 
ريزش داشته و منفي شده است. وي ادامه داد: افت 
بازار هاي جهاني، افت قيمت نفت از يك سو و حجم 
نقدينگي جاري در بازارسرمايه از سوي ديگر فضايي 
رقابتي را ايجاد كرده و بايد ديد كدام سمت قدرت 

بيشتري دارد.

اختاللچنددقيقهايدرنامك
تمركز ش��ركت مديريت فناوري بورس بر داده هاي 
لحظه اي سايت TSETMC است و داده هاي تاريخي 
و اطالعات مربوط به معامالت روزهاي قبل در اولويت 

بعدي قرار دارد.
به گزارش بورس نيوز، ش��اخص كل اي��ن هفته را 
خوب ش��روع نك��رد و افت 19070 واح��دي تا اين 
لحظه از معامالت، آغاز تلخي براي بورس تهران بود. 
در اين ميان سيستم معامالت هم دچار اختالالتي 
ش��ده و اطالعات را با تاخير نش��ان مي دهد. امروز 
داده هاي سايت TSETMC نيز با سيستم معامالتي 
كارگزاري ها، همخواني نداشت. عده اي اختالل امروز 
سامانه معامالت را دليل ريزش بازار سرمايه مي دانند. 
محدوديت هاي جديد فرابورس و تعيين حجم مبنا 
براي اين بازار، فشار فروش را در نمادهاي فرابورسي به 

دنبال داشته است.
روح اهلل دهقان مديرعامل شركت مديريت فناوري 
بورس در خصوص اختالل امروز س��امانه معامالت 
بيان كرد: اختالل امروز سامانه معامالت به سبب فشار 
افزايش حجم معامالت در بازار فرابورس رخ داد و چند 
دقيقه اي، اطالعات و داده هاي سامانه نامك )سامانه 
معامالت كارگزاري ها( عقب تر از داده هاي س��ايت 

TSETMC بود.
وي افزود: تمركز ش��ركت مديريت فناوري بورس 
بر داده هاي لحظه اي س��ايت TSETMC اس��ت و 
داده ه��اي تاريخي و اطالعات مرب��وط به معامالت 
روزهاي قبل در اولويت بعدي قرار دارد. اما امروز بيش 
از 1 ميليون و 850 هزار معامله در س��اعات ابتداي 
معامالت صورت گرفته و اين حجم معامله، فش��ار 
زيادي به سيستم معامالتي وارد مي كند. البته در يك 
سال گذش��ته تالش زيادي براي توسعه زيرساخت 
سيس��تم معامالتي صورت گرفته و كماكان پيگير 
توسعه بيشتر زيرساخت ها هستيم؛ اما امروز با توجه 
به فشار ناگهاني معامالت، بخشي از سيستم معامالت 

چند دقيقه اي دچار مشكل شد. 



تشكلها6اخبار

تورق خاطرات خيامي ها؛ از تعميرگاه تا راه اندازي كارخانه ايران ناسيونال

درگذشت بنيانگذار »پيكان«
تعادل | گروه صنعت| 

»نهم اسفندماه 1398، پاياني بود بر زندگي »محمود 
خيامي« بنيانگذار صنعت خ��ودروي ايران«. خيامي 
از چهره نام آش��ناي صنع��ت اي��ران و از بنيان گذاران 
ايران خودرو و بانك صنعت و معدن بود. او از نمادهاي 
بورژوازي ملي اس��ت ك��ه در دهه 40 خورش��يدي با 
ايران ناسيونال در آسمان صنعت ايران درخشيد؛ او با 
وجود توقيف اموالش در ابتداي انقالب از كوشش هاي 
اجتماعي دس��ت نكش��يد و به انجام مسووليت هاي 
اجتماعي از جمله مدرسه س��ازي در اي��ران ادامه داد. 
ناگفته نماند كه سرنوشت »ايران ناسيونال«، هم چون 
زندگي خالق ش��ان داس��تاني دور و دراز دارد؛ از اوج تا 
مصادره و دولتي شدن. با اين حال، برادران خيامي در 
زمان خود دس��ت به كاري زدند كه در زمان خودشان 
بسيار جسورانه بود. هر چند پيشرفت شتابان صنعت 
خودرو »پيكان« را خيل��ي زود به يك فانتزي تبديل 
كرد. حال امروز، همان مردي كه با توليد پيكان زندگي 
م��ردم ايران را تغيي��ر داد، از دنيا رخ بر بس��ت، اما نام 
وخدمات ارزنده اش به يادگار در دفتر صنعتي كش��ور 

ثبت شده است. 

    تورق زندگي »خيامي«
روز جمع��ه؛ نهم اس��فند 1398 محم��ود خيامي در 
س��ن 90 س��الگي در در لندن درگذشت؛ سرگذشت 
احمد و محمود خيام��ي، دو برادر خراس��اني، فرزند 
حاج س��يدعلي اكبر خيامي روحاني و خرده مالكي از 
طبقه متوسط با »جسارت و اميد« توصيف مي شود. 
زندگينامه احمد و محمود خيامي مانند بسياري ديگر 
از كارآفرينان ايراني سرشار از تالش هاي بسيار و طوالني 
مدت است. اين دوبرادر در شهر مشهد تعميرگاهي به 
اسم برادران خيامي داشتند. احمد برادر بزرگ تر مدتي 
بعد راهي سفري طوالني براي پيداكردن شغلي جديد 
در اروپا و امريكا شد. خيامي ها سازنده شركت هاي ايران 
ناسيونال، بانك صنعت و معدن و فروشگاه كورش كه 
فروش��گاه قدس امروزه هستند. اما زندگي خيامي ها، 

چگونه به »ايران ناسيونال« گره خورد؟ 
محم��ود خيامي متولد س��ال 1308، در يك خانواده 
روحاني در مش��هد به دنيا آمد و ب��رادري به نام احمد 
داشت كه نام آنها در تاريخ فعاليت هاي اقتصادي شان به 
هم گره خورده است. پدر خيامي ها يعني حاج علي اكبر 
در تجارت حمل ونقل فعاليت مي كرد. او پس از جنگ 
جهاني دوم يك تعميرگاه در مشهد ساخت كه پسرانش 
آن را اداره مي كردند. عالقه بنيان گذاران ايران ناسيونال 
از همين تعميرگاه به خودرو و خودروسازي آغاز شد. 
بعضي نقل كرده اند كه خيامي ه��ا در كودكي از فرط 

عالقه به ماشين ساعت هاي زيادي از روز را به شستن 
ماش��ين و پاك كردن شيش��ه اتومبيل ها در خيابان 
مي گذراندند و در همين مسير با موتور اتومبيل بيشتر 
آشنا شدند. در مطلبي از نزديكان خيامي ها نقل شده 
كه عالقه احمد خيام��ي به اتومبيل آنقدر زياد بود كه 
سال هاي بعد در كارخانه اش 15 هزار كارگر و كارمند 
كار مي كردند و توليد ساالنه پيكان به 150 هزار رسيد، 
هر وقت اتومبيل خودش يا نزديكانش عيب و ايراد پيدا 
مي كرد در مقابل چش��م كارگران و راننده ها كتش را 
مي كند، آس��تين هايش را باال مي زد و مشغول تعمير 

اتومبيل مي شد.
خيامي ها در 1۲ مهرماه 1341 با 10 ميليون سرمايه، 
شركت ايران ناس��يونال كه امروز ايران خودرو نام دارد 
را براي توليد اتوبوس هاي بين شهري تاسيس كردند، 
البته برادران خيامي در سال 1351 راه تجاري خود را 
از يكديگر جدا كرده و ايران ناسيونال به محمود خيامي 

رسيد.
احمد خيامي كه براي يافتن ش��غلي تازه راهي اروپا و 
امريكا ش��ده بود، قرارداد با »هيلمن« را امضا كرد و در 
ادامه ايران ناسيونال با همكاري اين دو و همراهي »رضا 
نيازمند« تأس��يس شد. س��رانجام در ۲3 ارديبهشت 
134۶، آرزوي بزرگ احمد خيامي محقق و كارخانه 
ايران ناسيونال افتتاح شد؛ فرداي آن روز، روزنامه كيهان 
نيمي از صفحه نخست خود را به اين آگهي اختصاص 
داده بود كه نويد عظيم ترين برنامه تلويزيوني در ساعت 
30 :8 دقيقه ش��ب و در سه كانال ۷، 9 و 13 تلويزيون 
مل��ي ب��ود و در آن وعده نمايش جش��ني را به افتخار 
پي��روزي كارگران ايراني در س��اخت اتومبيل پيكان 
مي داد، به همراه يك قرعه كش��ي بزرگ بي سابقه كه 
»همه هم وطنان در آن شركت خواهند داشت«. جايزه 
تعيين شده 3 دستگاه اتومبيل پيكان بود. خيامي در اين 
مراسم كه در روزنامه كيهان پوشش داده شده بود درباره 
صنايع خودروسازي در ايران اين طور صحبت كرد: »اين 
نخستين گام اساسي در راه صنايع اتومبيل سازي كشور 
است. اين خدمتگزار، نه تنها اميدوار است بلكه ايمان 
راسخ دارد در آينده نزديك، ميهن ما در اين صنعت كه 
مادر بسياري از صنايع ديگر است، مقامي را كه شايسته 
ايران اس��ت در جهان احراز خواهد كرد. هدف ساخت 
حداقل 90 درصد يك خودرو است. براي رسيدن به اين 
هدف قسمت عمده سرمايه گذاري الزم انجام شده است 
و ما براي انجام بقيه آن فقط مقداري وقت الزم داريم؛ 
آنچه تاكنون برحسب وظيفه ملي انجام داده ايم بسيار 
ناچيز و كوچك است. هدف ما اين است كه ضمن تأمين 
رفاه و آسايش بيشتر براي همكاران كارگر، با ساخت 
تمام قس��مت هاي اتومبيل و ايج��اد صنايع بزرگ تر 

قسمتي از دين خود را به ميهن عزيز ادا نموده و نشان 
دهيم كه لياقت پيشرفت داريم. از خداي بزرگ مسالت 

مي نماييم ما را خجلت زده نكند. پاينده باد ايران«.
ايران ناسيونال كارخانه اي بود كه به طورمعمول مقامات 
دولتي كشورهاي بازديد كننده از ايران را ميزباني مي كرد 
و به عنوان افتخار ملي، در ايراني كه مي رفت تا به س��ر 
حد مدرنيته برس��د، معرفي مي شد. پيكان مثل ديگر 
محصوالتي كه در آن سال ها در كارخانه هاي تازه جان 
گرفته ايران توليد مي شد، سبك زندگي مردم را تغيير 
داد و به شكل گيري طبقه متوسط شهري كمك كرد. 
پيكان خيلي زود جايش را در مطبوعات و زندگي مردم 

باز كرد و به عضوي از خانواده ايرانيان تبديل شد. 
از زنده ي��اد محمود خيامي وصيت نامه اي نيز به جاي 
مانده كه در نوع خود جالب توجه به نظر مي رس��د. در 
اين وصيت نامه آمده اس��ت: »موصي يك ثلث از كل 
دارايي خود را از تاريخ زير )دوم مهرماه 1345( لغايت 
30 سال كامل خورشيدي براي خود حبس نمود كه 
حق مص��رف آن را عينا ندارد و فقط حق دارد از درآمد 
حاصله ثلث به نسبت يك پنجم خاندان آل عبا و يك 
پنجم خرج آموزش و تعليم و توس��عه مذهب ش��يعه 

اثني عشري و سه پنجم باقيمانده از درآمد ثلث را براي 
تعليم و آموزش علمي و عملي و فني و رسيدگي به كليه 
امورات كارگران و فرزندان آنان كه بي بضاعت باش��ند 
بنمايد. پس از انقضاي مدت، كلي��ه ثلث را به منظور 
تشكيل موسسه فني با كليه وسايل الزمه قرار دهند 
و اقدام به تعليم فني كارگران بي بضاعت نمايند، كليه 
امورات و مندرجات اي��ن وصيت تا زمان حيات وصي 
)آقاي س��يد احمد خيامي( با معظم له و پس از فوت 
مشاراليه با فرزند ذكور و ارشد حي موصي خواهد بود كه 
اين وصيت به او نامه به آنها تفويض مي شود و موظفند 
كه عين ثلث را هميشه جاودان و برقرار نمايند«. پس از 
انقالب »ايران ناسيونال« مصادره شده و به ايران خودرو 
تغيير نام پيدا كرد. محمود خيامي هم به لندن رفت و 
نمايندگي بنز را در لندن و ۷ شهر ديگر در انگلستان و 

امريكا به عهده گرفت.
ايران خودرو، يا همان ايران ناسيونال سابق، بزرگ ترين و 
اصلي ترين شركت و كارخانه خودروسازي در ايران بوده 
كه پنجاه و اندي سال پيش، به همت دو برادر مشهدي، 
يعني برادران خيامي تاس��يس شد و در طول نيم قرن 
فرازونشيب؛ تغيير و تحوالت فراواني را شاهد بوده است.

احمد و محمود خيامي ايجاد فروشگاه هاي زنجيره اي 
كورش را در هم كارنامه اقتصادي شان دارند. اما پس از 
پيروزي انقالب اس��المي در ايران تمام دارايي آنها اعم 
از ايران ناسيونال و فروشگاه كورش مصادره شد. خانه 
هفت هزار متري احمد خيامي در زعفرانيه تهران كه از 
پس مصادره به بنياد مستضعفان واگذارشده هم ازجمله 
اين دارايي ها بود. سايت تاريخ ايراني در مطلبي درباره 
سرنوشت اين كارآفرينان نوشته كه محمود راهي لندن 
شده و براي مدتي مديريت كارخانه بنز را برعهده گرفته 
اس��ت. او همچنين بنياد خيريه اي به نام خيامي ها در 
انگلستان ايجاد كرده اس��ت. محمود خيامي به دليل 
فعاليت هاي خيريه در انگلس��تان موردتوجه و تقدير 

قرار گرفته است.
اما پيكان هم مانند همه چيز به آخر كار خود رسيد و در 
سال 1384 شمسي توليدش متوقف شد. كارخانه اي 
كه با بزرگ تر شدن و توليدات زيادتر كارگران زيادي در 
استخدام خود داشت. اما نهم اسفند 98 يكي از مرداني 
كه با توليد پيكان زندگي مردم ايران را تغيير داد، از دنيا 
رف��ت. محمود خيامي از بنيانگ��ذاران ايران خودرو به 

برادرش احمد خيامي پيوست.

مازاد مصرف داخلي فوالد امسال به ۱۰ ميليون تن مي رسد
رييس اتحاديه صنف فروشندگان آهن و فوالد تهران 
گف��ت: امس��ال ميزان مص��رف فوالد كش��ور به رقم 
1۷ميلي��ون تن مي رس��د و با توجه ب��ه برنامه توليد، 
حدود 10 ميليون تن مازاد خواهيم داشت. حميدرضا 
رس��تگار روز ش��نبه در گفت وگو با ايرنا تصريح كرد: 
امروز كشورمان از نظر توليد فوالد به جايگاهي رسيده 
كه عالوه بر تامين نياز بازار داخلي، امكان صادرات به 
بازارهاي هدف را هم دارد، اما موضوعي كه اكنون با آن 
روبه روش��ده ايم، ابهامي است كه در اين ارتباط وجود 
دارد، چرا بايد قيمت ها وضعيت افسار گسيخته داشته 

باشد و قيمت فوالد بدون منطق عقلي افزايشي شود.
او تصريح ك��رد: اين مطلب توجيه ن��دارد كه به دليل 
صادرات آهن اس��فنجي كه در گذش��ته انجام شده، 
و اكن��ون پايه توليدات فوالد اس��ت و كمبود به وجود 
آمده، بنابراين بهانه اي براي رشد قيمت باشد. رستگار 
خاطرنشان كرد: مساله اي كه امروز مطرح است، ميزان 
نقدينگي و پول هاي سرگردان در جامعه در هر دوره اي 
به يك بخش نفوذ و پيامد تخريب بازار و رشد قيمت ها 
را به دنبال دارد و اكنون بخش فوالد يكي از عرصه هاي 
رسوخ پول هاي سرگردان است و برخي براين اعتقادند 
كه براي جلوگيري از كاهش ارزش پول نسبت به خريد 
فوالد اقدام كنند. به گفته او، اكنون با وضعيت ركودي 
كه در اجراي طرح ه��اي عمراني وجود دارد، تقاضاي 
 جديدي در بخش ساختمان س��ازي پدي��د نيامده و 
 پيش بين��ي مي��زان مص��رف س��االنه ف��والد بالغ بر

1۷ ميليون تن است و حدود 10ميليون تن هم مازاد 
توليد امس��ال وجود دارد كه با توجه به شرايط تحريم 
و محدوديت هايي ب��راي صادرات، چه توجيه اي براي 

افزايش قيمت فوالد و آهن آالت است.

    ضرورت شفاف سازي بورس كاال
رستگار اضافه كرد: اصناف براساس قانون متعهد به اخذ 

سود منطقي هستند و نبايد قيمت ها افسار گسيخته 
باش��د و با بي انضباطي در بازار آهن آالت هم مخالفيم 
و معتقديم تنظيم بازار بايد توس��ط مراجع نظارتي و 
حتي امنيتي انجام شود. او تصريح كرد: ضروري است 
مشخص شود كه در بخش فوالد و در زنجيره توليد تا 
مصرف چه افرادي دخالت دارند و امروز به عنوان يك 
مساله جدي و مهم بورس كاال بايد پاسخگو باشد كه 
چگونه كشف قيمت شده و چه كساني اقدام به خريد 

كرده اند و نياز به شفاف سازي وجود دارد.
رستگار يادآور شد: واقعيت اينكه اين اتحاديه مسوول 
توزيع آهن آالت در ش��هر و استان تهران است، اما در 
تعيين قيمت نقش ندارد، زيرا در جريان چگونگي كشف 
قيمت نيستيم و نسبت به چگونگي عملكرد بورس كاال 

و كشف قيمت هم قرار نداريم.
او اضافه كرد: برخي براين اعتقادند، شايد منشأ گراني 
در بهمن ماه مربوط به صادرات بيش از اندازه باش��د و 
پيشنهاد مي شود براي س��امان بخشيدن به اين مهم 
يك تشكل مرجعيت و مس��ووالن مربوطه را برعهده 
گيرد كه مانع از سودجويي افراد شود و در برابر عملكرد 
خود پاسخگو باشند. رستگار گفت: امروز فوالد، بعد از 
نفت باالترين ظرفيت مالي و درآمد ارزي را براي كشور 
مي تواند به همراه داشته باشد و با سرمايه گذاري هاي به 
عمل آمده، اكنون به خودكفايي رسيده و در عين حال 

واردات هم سهم بسيار ناچيزي دارد.

    زنجيره توليد و مصرف نيازمند برنامه جامع 
او خاطرنش��ان كرد: واقعيتي كه بايد مورد تاكيد قرار 
داد اين اس��ت باوجود چنين ظرفيتي در بخش فوالد 
و قابليت براي شكوفايي اقتصادي، نبود برنامه جامع 
محسوس اس��ت، فوالد برنامه جامعي دارد كه اين امر 
مربوط به توليد آن است، اما زنجيره از توليد تا مصرف 
نيازمند يك برنامه است. به گفته رستگار، اكنون كه در 

شرايط تحريم قرار داريم، در بازار داخلي بايد يك برنامه 
اصولي و منسجم داش��ته باشيم و براي اين منظور در 
جلسات تصميم سازي نيازمند مشاركت صاحب نظران 
بخش هاي مختلف اس��ت و اين امر مي تواند منجر به 
برنامه ريزي دقيق ش��ود، درحالي كه در نشست هاي 
تنظيم بازار فوالد، اتحاديه نماينده اي ندارد و هيچگاه 

طرف مشورت قرار نمي گيرد.
او گفت: اتحاديه ها امروز نبض بازار مصرف را در ارتباط 
با كاالهاي مختلف دراختيار دارند و شور و مشورت با 
آنها، ضامن كنترل بازار است و بايد مورد توجه قرار داد. 
رستگار اضافه كرد: شرايط اقتصادي كشور با مديريت 
قوي مانع از بي ارزش شدن پول ايران در برابر ساير ارزها 
مي ش��ود و دامن زدن به شرايط هرج و مرج دركشورو 
بي قانوني نقشه و برنامه دشمن است و دراين ارتباط بايد 

برنامه داشته باشيم.

    رشد قيمت ۴۰ درصدي 
رييس اتحاديه صنف فروشندگان آهن و فوالد تهران 
افزود: بررسي ها نشان مي دهد از يك ماه پيش )بهمن 
ماه( رشد قيمت 30 تا 40 درصدي براي تمامي مقاطع 
آهن آالت نسبت به نيمه نخست امسال رقم خورده و 
ميلگرد با قيمت هركيلو گرم چهار هزار و 800 تومان 
با افزايش دو هزار توماني اكنون به ۶ هزار و 800 تومان 
رس��يده اس��ت.عالوه براين ورق هاي ف��والدي مورد 
مصرف در پروفيل هم تا كيلويي سه هزار تومان رشد 
قيمت يافته و اين وضعيت گ��واه بي انضباطي در اين 
زمينه است. او خاطرنشان كرد: اتحاديه مسوول توزيع 
شبكه مويرگي فوالد در شهر و استان تهران است و در 
نشست هاي ستاد تنظيم بازارهم حضور ندارد، درحالي 
كه ستاد بايد تصميم هاي كارشناسي همه جانبه پس از 

مشاوره با همه صاحب نظران اتخاذ بكند.
ريي��س اتحاديه مزبور گف��ت: توزيع قط��ره چكاني 

آه��ن آالت از ديگر نكات مبهم به نظر مي رس��د و اين 
موضوع بايد توسط توليد كنندگان، بورس كاال و وزارت 
صنعت، معدن وتجارت شفاف سازي شود، زيرا امروز 
به دليل اهميت ب��االي آهن و فوالد، در تمامي صنايع 
كش��ور مورد مصرف قرار مي گي��رد. او افزود: اتحاديه 
ذي ربط به عن��وان نماينده قانوني توزيع آهن آالت در 
كشور محسوب مي شود و براساس قوانين اتاق اصناف 
مرجع توزيع است. به گفته او، واقعيتي كه امروز با آن 
روبه رو هستيم افراد با منفعت طلبي روند تحوالت بازار را 
پيگيري مي كنند و افرادي جز به دستاوردهاي شخصي 
به چيز ديگري نمي انديشند و بايد پذيرفت سودهاي 
هنگفت بادآورده خدمت به اقتصاد محسوب نمي شود، 
بلكه خيانت به مردم است و زيرپاگذاردن اصول اخالقي 

و ديني به حساب مي آيد.
رستگار تصريح كرد: بررسي ها نشان مي دهد، همواره 
طمع به بخش فوالد در كش��ور زياد بوده و مش��خص 
نيس��ت در بورس كاال چه افراد با چه مشخصه اي وارد 

شدند و از اين عرصه براي خود بهره برداري كرده اند.
او يادآور شد: اعضاي اين صنف تحت پوشش اتحاديه هم 
در انديشه نقل و انتقال كاال نسبت به فروش موجودي 
خود اقدام كرده ان��د، اما اكنون براي جايگزيني آن، به 
دليل رشد قيمت ها، امكان جايگزيني ندارند و به اين 
ترتيب با زيان روبه رو مي شوند، چون جنسي براي عرضه 

ندارند و ناگزير ار تعطيلي مي شوند.

    جوكاذب در بازار زمينه براي رشد قيمت
رستگار افزود: امروز در بازار شاهد جو كاذبي هستيم و 
مصرف كننده هم به دليل نگراني تداوم رشد قيمت ها 
ناگزير از خريد در ش��رايط افزايش نرخ اس��ت و هيچ 

مرجعي هم براي رسيدگي وجود ندارد.
او گفت: بررسي تحوالت بازار آهن وفوالد نشان مي دهد 
كه وزارت صنعت به شكل انفرادي قادر به كنترل بازار 

نيست و از س��وي ديگر توليد كننده هاي اصلي فوالد 
كشور هم در قالب خصولتي يا دولتي فعاليت دارند و 
براي نظم امور بايد همه دس��تگاه ها در يك چارچوب 
مش��خص و سياس��ت جامع فعاليت كنند. رس��تگار 
افزود: واحدهاي صنفي عضو اي��ن اتحاديه در بخش 
خرده فروشي با توجه به فاكتور خريد بايد به ميزان سه 
درصد سود طلب كنند و اين رقم براي عمده فروشان 

1.5 درصد در نظر گرفته شده است.

    قطعي گاز و رشد نرخ ارز
توجيهات غيرمنطقي

رييس اتحاديه صنف فروش��ندگان آهن و فوالد تهران 
خاطرنشان كرد: امروز توليد كنندگان توجيهاتي مبني 
بر قطع گاز از سوي شركت گاز براي تامين بخش خانگي 
دارند كه قابل پذيرش نيست، زيرا جنس هاي انبار شده 
توليد كنندگان به چه قيمتي تحويل مصرف كنندگان 
قرار مي گيرد. او افزود: موضوع رشد قيمت جهاني آهن و 
فوالد هم غيرقابل قبول است، زيرا توليد كنندگان ايراني، 
مواد اوليه خود را با نرخ ه��اي داخلي تامين مي كنند و 
ارتباطي به نرخ جهاني ندارد، چنانچه امكان مبادله با همه 
كشورهاي جهان فراهم باشد، مبناي قيمت بازار جهاني 
ب��راي مواد اوليه وجود دارد، ام��ا در فوالد توليدي ايران 

واردات يا سهمي ندارد يا بسيار ناچيز است.
به گفته رس��تگار، ضرورت دارد دولت ام��روز در بازار 
فوالد نظارت داش��ته باش��د و  مداخله نكند تا در بازار 
اختالل ايجاد شود، مس��اله ارز هم نبايد با ريال مورد 
س��نجش قرار گيرد، چنانچه ملزومات فوالد سازان با 
نرخ ارز آزاد محاسبه شود، بايد ارزيابي كرد كه چگونه 
حساب مي شود. او تصريح كرد: امروز دستمزد كارگران، 
سوخت، خدمات و بقيه كاالهاي مصرفي فوالدسازان در 
كنار هم بايد محاسبه شود سپس نتيجه گيري كنيم كه 

كاالي تمام شده چقدر ارزش دارد.
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كرونا صادرات فرآورده هاي 
نفتي را متوقف كرد

پايگاه خبري اتاق ايران|به گفته عضو هيات مديره 
اتحادي��ه صادركنندگان فرآورده ه��اي نفت، گاز و 
پتروشيمي، كش��ورهايي مثل تركيه، افغانستان، 
تركمنستان و دولت مركزي عراق واردات از ايران را 
متوقف كرده اند. سيدحميد حسيني درباره شيوع 
ويروس كرونا در ايران و تاثير آن بر صادرات فرآورده 
اظهار داشت: اكنون با توجه به سرماي هوا و نياز داخل، 
رقم صادرات به حداقل رس��يده است. او افزود: البته 
كردستان عراق به مدت چند روز به دليل كرونا واردات 
از ايران را محدود كرد اما بالفاصله قيمت ها افزايش و 
صف تقاضا زياد شد كه مجبور شدند مجددا واردات 
از ايران را آزاد كنند. او  تصريح كرد: البته كشورهايي 
مثل تركيه، افغانستان، تركمنستان و دولت مركزي 
عراق هم تاكنون واردات از ايران را متوقف كرده اند. او 
افزود: يكي از مهم ترين و استراتژيك ترين بازارهاي 
صادراتي ايران در بين كشورهاي همسايه ، عراق است 
كه در ۲018، 9 ميليارد دالر به اين كشور صادر شده اما 
اكنون با توجه به شيوع باالي كرونا در ايران صادرات به 

اين بازار بزرگ دچار چالش شده است. 

۸۰۰ كاميون مواد غذايي
از مرز مهران ترخيص شد

ايلنا|رييس اتاق بازرگاني ايران وعراق اظهار كرد: با 
تالش هاي صورت گرفته شده تقريبا 800 كاميون 
مواد غذايي از مرز مهران در اس��تان ايالم ترخيص 
شد، اما كاميون ها بايد تا بازگشايي كامل مرز دست 
نگه دارند. يحيي آل اسحاق در مورد آخرين وضعيت 
مرزهاي ايران و عراق اظهار كرد: در حال حاضر مرز 
برخي از مناطق مانند اقليم كامال باز اس��ت و براي 
ساير مرزها را نيز در حال مذاكره هستيم و با استقرار 
گروه هاي بهداشتي و بازرسي اين مشكل نيز برطرف 
خواهد شد. او ادامه داد: با تالش هاي صورت گرفته 
ش��ده تقريبا 800 كاميون مواد غذايي از مرز مهران 
در استان ايالم ترخيص ش��د، اما كاميون ها بايد تا 
بازگشايي كامل مرز دس��ت نگه دارند. رييس اتاق 
بازرگاني اي��ران وعراق تصريح كرد: اين حوادث بايد 
مديريت شود و با نگراني نمي توان آن را برطرف كرد، 

بايد با تدبير جلوي اين جنگ رواني گرفته شود.

پتانسيل هاي ايران براي ساخت 
ماشين آالت صنايع غذايي

شاتا|ظرفيت توليد در صنعت ماشين آالت صنايع 
غذايي در كش��ور با توجه به تنوع محصوالت در اين 
حوزه 35 تا 40 درصد بيش از ظرفيت توليد هم اكنون 
كه حدود 5 هزار تن اس��ت، مي باش��د. رييس گروه 
صنايع خودرو و ماشين آالت صنعتي سازمان توسعه 
تجارت ايران گفت: صنعت ساخت ماشين آالت صنايع 
غذايي به عنوان يك صنعت زيربنايي و س��ازنده، با 
توجه به ارتباط با تغذيه و سالمت جامعه از اهميت 
دو چنداني برخوردار اس��ت كه اي��ن موضوع هم از 
لحاظ توليد داخل و ه��م از لحاظ صادرات به عنوان 
بزرگ ترين فرصت براي فعاالن اين صنعت محسوب 
مي شود تا با تجهيز خود به فناوري هاي نوين و قابل 
رقابت با محصوالت رقباي خارجي، عالوه بر تامين نياز 
داخل، زمينه توسعه صادرات و ارزآوري براي كشور را 
نيز فراهم آورند. غالمرضا يعقوبي افزود: در حال حاضر، 
ظرفيت توليد اس��مي صنعت ماشين آالت صنايع 
غذايي در كش��ور، حدود 5 هزار تن است كه با توجه 
به تنوع محص��والت در اين صنعت، حدود 3۶تا 40 
درصد ظرفيت خالي در كشور وجود دارد. او بيان كرد: 
اين در حالي است كه ميزان صادرات اين محصول در 
سال 9۷، بالغ بر 5۶ ميليون دالر و در 10 ماهه 98 نيز 
حدود 50 ميليون دالر و عمدتا به كشورهاي عراق، 
افغانستان، بوليوي، سوريه، تركيه و تركمنستان بوده 
و واردات آن نيز در س��ال 9۷، ح��دود 9۲1 ميليون 
دالر و در 10 ماه��ه 98 نيز حدود ۷۲۷ ميليون دالر 
و عمدتا از كش��ورهاي امارات، آلمان، چين، ايتاليا و 

عمان بوده است. 

كرونا مصرف مرغ را افزايش داد
ايلنا|نايب رييس كانون انجمن صنفي مرغداران 
كشور از افزايش تقاضا براي خريد مرغ خبر داد و گفت: 
در پي انتشار خبر شيوع ويروس كرونا در كشور مردم 
اقدام به  خريد و ذخيره سازي مرغ جهت مصارف روزانه 
با توجه به محدوديت هاي ايجاد شده جهت خروج از 
منزل كرده اند كه منجر به افزايش موقت تقاضاي آن 
در بازار شده است. حبيب اسداهلل نژاد با بيان اينكه در 
حال حاضر مشكلي براي تامين مرغ مورد نياز مردم 
نداريم، اظهار كرد: براي ايام پرمصرف نوروز افزايش 
جوجه ريزي و توليد انجام شده به همين دليل به رغم 
افزايش تقاضا در پي ش��يوع ويروس، در حال حاضر 
مش��كلي براي تامين نياز مرغ ب��ازار نداريم. او ادامه 
داد: با ش��يوع كرونا مصرف در بخش رس��توران ها و 
فست فودي ها كاهش چشمگيري داشته، اما مصرف 
خانگي رشد را نشان مي دهد. او با تاكيد بر اينكه توصيه 
وزارت بهداشت نيز خروج كمتر مردم از خانه هايشان 
اس��ت، اظهار كرد: افزايش خريد تنها مختص مرغ 
نيست و ساير كاالهاي مصرفي نيز با رشد تقاضاي 
روبه رو شده اند. اس��داهلل نژاد يادآور شد: مرغ سرشار 
از مواد پروتييني و اسيدهاي آمينه ضروري است كه 
افزايش مصرف آن مي تواند براي بهبود سيستم ايمني 
بدن مفيد باشد. او در پاسخ به اين پرسش كه افزايش 
تقاضا چه تاثيري بر قيمت ها گذش��ته است، گفت: 
بازار تابع عرضه و تقاضاست، طي يك هفته گذشته با 
افزايش تقاضا قيمت مرغ افزايش ۲00 تا 300 توماني 
داشته است. اسداهلل نژاد قيمت خريد هر كيلوگرم مرغ 
از مرغ��داران را پس از افزايش تقاضا 8800 تا 9 هزار 
و 100 تومان عنوان كرد. نايب رييس كانون انجمن 
صنفي مرغداران كشور قيمت هر كيلوگرم مرغ براي 
مصرف كننده را در سراسر كش��ور به طور متوسط 

13هزار تا 13 هزار و 300 تومان عنوان كرد.

محمدرضا نجفي منش عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، هم 
در گفت وگو با »تعادل«، »محمود خيامي« را اينطور توصيف 
مي كن�د: »خيامي، يكي از بزرگان صنعت كش�ور به ش�مار 
مي رود؛ كه در اوج محروميت ها دست به كار بزرگي زد؛ آن هم 
توليد خودروي ملي. او با بينش وسيعش، خدمات ارزنده اي 
را به صنعت كشور ارزاني داشت، اما پس از انقالب با محاصره 
كارخانه اش، نه تنها ضربه بزرگي به او وارد شد، بلكه صنعت 
خودروس�ازي كش�ور هم به قهقرا رفت. وقتي تاريخ را ورق 
مي زنيم، مي بينيم كه با صاحبان صنايع بزرگي چون »ايران 
ناسيونال، ارج، آزمايش و...« چه كرده اند؛ اين در حالي است كه اگر همين صنايع اجازه 
رشد و توسعه مي يافتند، صنعت كشور به وضعيت كنوني دچار نمي شد. با مرور زندگي 
خيامي ها، متوجه مي شويم كه چه خدمات ارزنده اي از خود در دفتر صنعتي كشور 
به يادگار گذاشته اند و بايد قدردان زحمات آنها باشيم. اما آنچه با تورق اين خاطرات 

درمي يابيم اين است كه بايد مسير توسعه را براي امثال خيامي ها كه  مهيا كنيم.«

محمدرضا نجفي منش
عضو هيات نمايندگان 

اتاق تهران

در همين حال، علي نقيب عضو هيات نمايندگان اتاق 
تهران، درباره موس�س ايران ناس�يونال ب�ه »تعادل« 
مي گويد: محمود خيامي، با نبوغ ذاتي و به لطف شرايط 
مساعد زمان، موفق ش�د اولين خودروي سواري را در 
ايران توليد كند. س�نگ بنايي كه او گذاش�ت تا امروز 
ادامه يافته و ما آن را با نام ايران خودرو مي شناسيم. او 
را مي توان يكي از كارآفرينان برتر زمان خود و ماندگار 
در تاري�خ صنعتي ايران معرفي كرد. كس�ي كه با همه 
محدوديت هاي زمانه اش، خودروي ملي را جهاني كرد. 
خيامي توانست با خلق برند پيكان، بگويد كه اقتصاد ايران هم در دنيا حرف 
براي گفتن دارد. او تنها يك كارآفرين نبود، بلكه يك الگوي ماندگار صنعتي 
در تاريخ صنعت ايران است، كه مسير رشد وتوسعه صنعتي را به خوبي درآن 
شرايط توانست، ترسيم كند. بايد ياد و خاطره خيامي و امثال او را كه به اين 

سرزمين خدمت كرده اند، گرامي داشت.« 

محسن جالل پور، رييس سابق اتاق بازرگاني ايران پس 
از اين اتفاق در كانال تلگرامي خود نوشت: »محمود آقا 
خيامي آرزو داش�ت پس از درگذش�ت، در بارگاه امام 
رض�ا)ع( دفنش كنند. خيلي پيگي�ري كرد و خيلي ها 
پيگيري كردند؛ اما نش�د. متأسفانه با خبر شدم كه دار 
فاني را وداع گفته و به برادرش احمد آقا پيوسته است. 
دو ب�رادر به اتف�اق، كارخان�ه ايران ناس�يونال )ايران 
خودرو( را در اوايل دهه ۴۰ راه اندازي كردند و تا اوايل 
انقالب در اي�ران ماندند اما پس از آن مهاجرت كردند. 
احمد آقا سال ۱۳۷۹ و در سن ۷۷ سالگي درگذشت و محمود آقا نيز ۹۰ سال 
از خدا عمر گرفت. محمود آقا كه برادر كوچك تر احمدآقا بود، در سال هاي 
گذش�ته با بيماري آلزايمر دس�ت و پنجه نرم مي كرد اما نهادها و بنيادهاي 
خيريه اش همچنان كار مي كردند. به گمانم بيش از ۱۰۰ مدرسه و هنرستان در 
روستاها و شهرهاي كوچك خراسان ساخت. روحش شاد و يادش گرامي.«

علي نقيب
عضو هيات نمايندگان 

اتاق تهران

محسن جالل پور
رييس سابق اتاق 

بازرگاني ايران

نگاه  فعاالن بخش خصوصي



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

اهداف  دولت براي واقعي شدن قيمت بنزين در آبان ماه محقق نشده است

هنوز قيمت فروش بنزين با قيمت واقعي فاصله دارد
گروه انرژي|

با توجه به آنكه سوخت ماهيتا نوعي كاالي مصرفي است 
كه درآمد خيلي از خانواده هاي ايراني به آن متكي اس��ت، 
افكار عمومي حساس��يت ويژه اي به بحث قيمت آن پيدا 
كرده است. از اين رو، ماجراي حامل هاي انرژي و يارانه هاي 
پنهاني كه دولت پرداخت مي كند نيز سال هاس��ت كه دو 
ص��ف از موافقان و مخالفان را در برابر هم قرار داده اس��ت. 
در يك صف موافقان افزايش قيمت بنزين قرار دارند كه با 
استناد به قيمت بنزين در بازارهاي جهاني، رشد زياد مصرف 
سوخت در ايران و همچنين آمار قاچاق سوخت از كشور، 
معتقدند كه بنزين بسيار ارزان تر از رقم واقعي آن در جامعه 
عرضه مي شود و اين مساله مشكالت سياسي، اجتماعي و 
اقتصادي فراواني را با خود به هم��راه دارد. در طرف ديگر، 
مخالفان افزايش قيمت سوخت قرار دارند كه معتقدند هر 
جامعه اي اقتضائات اقتصادي و اجتماعي خاص خود را دارد 
و مقايسه قيمت سوخت در ايران با قيمت اين حامل انرژي 
در كشورهاي حاشيه خليج فارس روش نادرستي است. به 
عنوان مثال، س��رانه درآمد خانواده ها در كشورهاي عربي 
حاشيه خليج فارس و قدرت خريد آنها بيشتر از خانواده هاي 
ايراني است و مردم ايران از نظر اقتصادي توان خريد سوخت 
با نرخ فوب خليج فارس را ندارند. ديروز مركز پژوهش هاي 
گزارشي را منتشر كرد كه بر اساس آن اكنون قيمت واقعي 
هر ليتر بنزين برمبناي فوب خليج ف��ارس معادل 6 هزار 
 و 37 توم��ان و قيمت هر ليتر گازوئي��ل مطابق نرخ فوب 
خليج فارس 6 هزار و 869 تومان است. در اين گزارش ادعا 
شده كه افزايش س��ه برابري قيمت بنزين در آبان ماه هم 
نتوانسته قيمت هاي سوخت را واقعي كند و دولت همچنان 
نزديك به 2 هزار و 500 تومان براي بنزين و 6 هزار و 550 
تومان براي گازوئي��ل يارانه پرداخت مي كند. اين گزارش 
بيانگر آن است كه همچنان انگيزه هايي براي افزايش بيشتر 
قيمت سوخت؛ به عنوان مثال در سال آينده؛ وجود دارد. اما 
كوروش كرم پور حقيقي، عضو كميسيون انرژي در مجلس 
شوراي اس��المي به »تعادل« گفت كه نه دولت در اليحه 
بودجه چنين پيش بيني اي انجام داده و نه مجلس فعلي 

تمايلي به افزايش بيشتر قيمت سوخت دارد.
بر اساس اطالعاتي كه مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اسالمي منتشر كرده، عنوان شده كه واقعي سازي قيمت 
بنزين و سهميه بندي آن بيش از 3 ماه است كه در كشور 
اجرا ش��ده و طي آن قيمت بنزين آزاد از هزار تومان به سه 
هزار تومان افزايش پيدا كرده و قيمت بنزين س��وپر نيز از 
1200 تومان به 3500 تومان رس��يده است. اين موضوع 

باعث واكنش هاي زيادي در جامعه شد. در همان زمان نيز 
تاكيد شد كه هدف از اين كار هدفمند كردن پرداخت يارانه 

بنزين به اقشار مختلف و همچنين كنترل مصرف است.
بر اساس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، 
 هر بشكه بنزين سوپر فوب خليج فارس 67 دالر و 97 سنت 
قيم��ت دارد. قيمت فوب خليج فارس گازوئيل نيز در اين 
گزارش براي هر بشكه 73 دالر و 64 سنت عنوان شده است.

با توجه به اين ارقام  و اينكه هر بشكه بنزين معادل 167 ليتر 
است،  با در نظر گرفتن قيمت دالر به نرخ سامانه سنا يعني 
14 هزار و 833 تومان، قيمت هر ليتر بنزين سوپر فوب خليج 
فارس،  6 هزار و 37 تومان تعيين مي شود. قيمت بنزين سوپر 
در حال حاضر 3500 تومان تعيين شده و اين بدان معنا است 
كه دولت يارانه اي 2537 توماني براي هر ليتر بنزين سوپر با 

توجه به قيمت هاي منطقه اي پرداخت مي كند.
اين اختالف در قيمت گازوئيل بسيار بيشتر است و قيمت 
اين س��وخت در ايران چيزي حدود 4 درصد ارزش آن به 

عنوان فوب خليج فارس است. قيمت گازوئيل بر اساس اعالم 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران،  300 تومان در 
هر ليتر عرضه مي شود. گزارش مركز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسالمي اما نش��ان مي دهد كه قيمت فوب خليج 
فارس هر بشكه گازوئيل، 73 دالر و 64 سنت است و كه با 
در نظر گرفتن هر بشكه گازوئيل معادل 159 ليتر گازوئيل، 
 قيمت هر ليتر گازوئيل فوب خليج فارس، عدد 6 هزار و 869 

تومان خواهد بود.

   اتكا به ابزار قيمتي راه حل نيست
در حالي كه اين آمارها بيانگر آن است كه قيمت سوخت 
با وجود افزايش قيمت بنزين در آبان ماه، همچنان فاصله 
معناداري با قيمت هاي فوب خليج فارس دارد، اما برخي 
كارشناسان و همچنين برخي از نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي قيمت هاي فعلي بنزين را هم باال مي دانند. بر اين 
اساس برخي از نمايندگان مجلس طي 3 ماهه گذشته تالش 

كردند كه قيمت بنزين را پايي��ن آورده و آن را تك نرخي 
كنند، اما موفق به تحقق اين امر نشدند. كوروش كرم پور 
حقيقي، عضو كميسيون انرژي و نماينده مردم فيروزآباد 
در مجلس شوراي اسالمي ديروز در مصاحبه با »تعادل« 
گفت كه او به شدت مخالف افزايش قيمت بنزين در آبان ماه 
بوده و فقط از آنجا كه مقرر شد مجلس با اين تصميم همسو 
شود، بنابراين انتقادات به اين سياست عمال مسكوت ماند. 
به گفته او مقايسه قيمت حامل هاي انرژي در ايران با فوب 
خليج فارس رويكردي اشتباه است، زيرا در كشورهاي عربي 
حاشيه خليج فارس سرانه درآمد مردم بيشتر از ايران است و 
قدرت خريد مردم هم باالتر. آنها مي توانند براي حامل هاي 
انرژي چنان مبالغي را بپردازند ولي مردم ايران نمي توانند.

در گزارشي كه پيش تر مركز پژوهش هاي مجلس انتشار 
داده بود نيز نوشته شده است كه اگرچه قيمت هاي سوخت 
در ايران به مراتب پايين تر از ساير كش��ورها است، اما اوال 
كشورهاي توليدكننده نفت معموال قيمت هاي پايين تري 

را براي ش��هروندان خود در نظر مي گيرند و دوما اگر سهم 
هزينه سوخت را در كش��ورهاي مختلف در نظر بگيريم، 
مردم خيلي از كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس نسبت 
با ايران درصد كمتري از درآمد خود را براي خريداري كردن 

سوخت هزينه مي كنند.
 مرك��ز پژوهش ه��اي مجل��س در گ��زارش هش��تم از 
سلس��له گزارش هايي كه با عنوان »درب��اره يارانه انرژي 
در ايران« منتش��ر كرد نيز اس��تدالل كرده بود كه اتكاي 
صرف به سياس��ت قيمتي براي اصالح مسائل مربوط به 
انرژي در ايران اشتباه اس��ت. بر اساس اين گزارش، »عدم 
امكان پذيري مالي ارتقاي كيفيت محصوالت توليدي«، 
»ع��دم امكان پذيري فن��ي ارتقاي كيفي��ت محصوالت 
توليدي«، »ع��دم امكان پذيري اقتصادي ارتقاي كيفيت 
محصوالت توليدي« و »باال بودن تلفات در عرضه انحصاري 
دولتي انرژي« از جمله داليلي هستند كه اتكا به ابزار قيمتي 
براي روبرو شدن با مسائل حوزه انرژي را تضعيف مي كنند.

   تحركات مرموز براي
افزايش دوباره قيمت سوخت

گزارش جديد مركز پژوهش ها درباره قيمت واقعي سوخت 
و ياران��ه پنهان دولت به اين كاال در حالي انتش��ار مي يابد 
كه اي��ن مركز در آبان ماه نيز پيش از افزايش قيمت بنزين 
چندين گزارش درباره يارانه پنهان انرژي و سوخت انتشار 
داده بود.با اين حال كرم پور، عضو كميسيون انرژي مجلس به 
»تعادل« گفت كه دولت در اليحه بودجه سال 99 پيشنهاد 
هيچ افزايشي براي قيمت حامل هاي انرژي ارايه نداده است. 
اين اليحه همچنان در كميسيون تلفيق در حال بررسي 
است و مجلس فعلي هم قصد ندارد به دولت پيشنهاد بدهد 
كه قيمت حامل هاي انرژي را در سال آينده باز هم افزايش 
دهد.پيش از اين بيژن زنگنه، وزير نفت هم بارها گفته بود كه 
انتظار ندارد قيمت حامل هاي انرژي در ايران همتراز با ساير 
كشورها به خصوص كشورهاي واردكننده نفت خام باشد. 
زيرا ايران كشوري با منابع سرشار انرژي است و دليلي ندارد 
كه مردم ايران به همان اندازه مردم كشورهاي خريدار نفت 
بابت سوخت پول پرداخت كنند.با اين حال مشخص نيست 
كه آيا در اليحه جديد دولت كه قرار است راهي مجلس شود، 
تصميمات جديدي براي نرخ بنزين و گازوئيل اتخاذ خواهد 
شد يا خير، به ويژه آنكه ممكن است اليحه جديد دولت براي 
س��ال پيش رو به عمر مجلس فعلي قد نداده و نمايندگان 
جديد مجلس، تايي��د يا رد كنندگان تصميمات دولت در 

اليحه 99 باشند.

چشم انداز توليد نفت منطقه منا، در 2024 
گروه انرژي|

 با آنكه 52 درصد از كل ذخاير اثبات ش��ده نفت جهان 
منطقه منا )خاورميانه و ش��مال آفريقا( قرار دارد اما در 
سال 2019 فقط 36 درصد از كل توليد نفت خام جهان 
مربوط به اين منطقه بوده است. در عين حال اين منطقه 
پايين ترين هزينه توليد را نسبت به ساير مناطق جهان 

در اختيار دارد. 
در س��ال 2019 توليد نفت خام منطق��ه خاورميانه و 
شمال آفريقا 27.16 ميليون بش��كه در روز بوده است 
كه نسبت به سال 2018 به مقدار 1.47 ميليون بشكه 
در روز كاهش يافت��ه و 36 درصد از كل توليد نفت خام 
جهاني مربوط به اين منطقه بود. در سال 2019 با آنكه 
توليد اكثر توليدكنندگان اين منطقه به دليل تصميمات 
اوپك براي كاهش سطح توليد روند نزولي يافت، اما بخش 
عمده كاهش توليد منطقه به دليل كاهش توليد ايران در 
اثر وضع تحريم هاي امريكا بود. در سال 2019 عربستان 
سعودي با توليد 9.78 ميليون بشكه در روز بزرگ ترين 
توليدكننده نفت خام منطقه خاورميانه و شمال آفريقا 
بوده و كشورهاي عراق، امارات متحده عربي و كويت به 
ترتيب با توليد 4.68، 3.08 و 2.69 ميليون بشكه در روز در 
رتبه هاي بعدي قرار داشتند و ايران با توليد 2.36 ميليون 

بشكه در روز در رتبه پنجم قرار داشته است. 
مركز پژوهش هاي مجلس با بررسي اين موضوع نوشت؛ 
در س��ال 2019 توليد ميعانات و مايعات گازي منطقه 
خاورميانه و شمال آفريقا 5.387 ميليون بشكه در روز بود 
كه 104 هزار بشكه در روز نسبت به سال 2018 افزايش 
يافته است و سهم اين منطقه از كل توليد جهاني ميعانات 
و مايعات گازي 35.8 درصد بوده اس��ت. در سال 2019 
عربستان سعودي با توليد 1.437 ميليون بشكه در روز، 
بزرگ ترين توليدكننده ميعانات و مايعات گازي منطقه 
خاورميانه و شمال آفريقا بوده و كشورهاي قطر، امارات 
متحده عربي و ايران به ترتيب با توليد 1.201، 0.883، 
0.848 ميلي��ون بش��كه در روز در رتبه هاي بعدي قرار 

داشتند. به طور كلي در سال 2019 مجموع توليد نفت 
خام و ميعانات گازي منطقه خاورميانه و ش��مال آفريقا 
32.55 ميليون بشكه در روز و 32.9 درصد از كل عرضه 
جهاني نفت بود. البته توليدكنندگان اين منطقه از لحاظ 
توليد و ظرفيت توليد نسبت به توليدكنندگان در ساير 
مناطق جهان وضعيت متفاوتي دارند. از يك سو به دليل 
شرايط سياسي، برخي توليدكنندگان منطقه نظير ايران، 
ليبي، سوريه و يمن قادر به استفاده از تمام توان توليد خود 
نيستند و از طرف ديگر اكثر توليدكنندگان اين منطقه 
عضو سازمان اوپك بوده و محدوديت هاي اعمال شده از 
طرف سازمان اوپك به خصوص در سه سال گذشته مانع از 
به كارگيري تمام توان توليد آنها شده است. از اين رو توليد 
انجام شده و ظرفيت توليد كشورهاي منطقه متفاوت بوده 
است. نكته قابل توجه اينكه بيشترين ظرفيت مازاد توليد 

در سطح جهاني مربوط به اين منطقه است.

   چشم انداز توليد منطقه منا تا 2024
براس��اس آخرين برآوردهاي انجام شده توسط آژانس 
بين المللي انرژي، بين سال هاي 2018 تا 2024 تقاضاي 
جهاني براي نفت س��االنه 1.19 ميليون بش��كه در روز 
افزايش خواهد يافت و از 99.2 ميليون بشكه در روز در 
سال 2018 به 106.4 ميليون بشكه در روز در سال 2024 
خواهد رس��يد. به عبارت ديگر بين سال هاي 2018 تا 
2024 تقاضاي جهاني 7.1 ميليون بشكه در روز افزايش 
خواهد يافت. در اين دوره ظرفيت عرضه جهاني نفت 5.9 
ميليون بشكه در روز افزايش پيدا خواهد كرد و ظرفيت 
توليد غيراوپك 6.1 ميليون در روز افزايش خواهد يافت و 
در بين كشورهاي غيراوپك، امريكا جايگاه ويژه اي خواهد 
داشت. به طوريكه توليد نفت اين كشور با افزايش حدود 
4 ميليون بشكه در روز در كنار كشورهاي برزيل، نروژ و 
كانادا با افزايش قابل توجهي همراه خواهد شد. آنطور كه 
مركز پژوهش هاي مجلس در بررسي تحوالت انرژي خود 
آورده است، عنوان شده؛ از آنجا كه اكثر توليدكنندگان 

بزرگ منطقه خاورميانه و ش��مال آفريق��ا عضو اوپك 
هستند و در صورتي كه اين سازمان طبق روال سال هاي 
گذشته سياست تنظيم بازار خود را ادامه مي دهد فقط 
يك ميليون بشكه در روز از افزايش تقاضاي جهاني، سهم 
توليدكنندگان اين سازمان خواهد شد و تقاضا براي نفت 
اوپك از 31.1 ميليون بشكه در روز در سال 2018 به 32 

ميليون بشكه در روز در سال 2024 خواهد رسيد.
در سال 2018 ظرفيت توليد نفت خام منطقه خاورميانه 
30.34 ميليون بشكه در روز بود و برآورد مي شود كه تا 
سال 2024 به 31.77 ميليون بشكه در روز برسد. طي 
سال هاي 2018 تا 2024 ظرفيت توليد منطقه خاورميانه 
1.43 ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت كه بخش 
عمده آن مربوط به دو كش��ور عراق و امارات خواهد بود. 
طي اين دوره ظرفيت توليد عراق 900 هزار بشكه در روز 
و ظرفيت توليد امارات 500 هزار بش��كه در روز افزايش 

خواهد يافت.
 اين در حالي است كه ظرفيت توليد عربستان سعودي 
12.2 ميليون بشكه در روز ثابت باقي خواهد ماند. آژانس 
بين المللي انرژي برآورد كرده كه در سال 2018 ظرفيت 
توليد نفت خام ايران 3.85 ميليون بشكه در روز بوده است 
و در صورتي كه شرايط تحريم ادامه يابد ظرفيت توليد به 
2.65 ميليون بشكه در روز در سال 2024 كاهش خواهد 
يافت اما در صورت رفع تحريم، ظرفيت توليد نفت خام 
ايران تا 2024 در سطح 3.85 ميليون بشكه در روز ثابت 

باقي خواهد ماند. 
براين اساس برآورد مي شود در شمال آفريقا، توليد الجزاير 
روند كاهشي داشته باش��د و ظرفيت توليد اين كشور 
از 1.07 ميليون بشكه در روز در س��ال 2018 به 0.98 
ميليون بش��كه در روز در سال 2024 برسد اما ظرفيت 
توليد ليبي از 1.07 ميليون بشكه در روز در سال 2018 
به 1.27 ميليون بشكه در روز در سال 2024 برسد. البته 
وضعيت توليد نفت ليبي شديدا به وضعيت ثبات سياسي 
اين كشور وابسته است.  از آنجا كه اكثر توليدكنندگان 

اين منطقه عضو اوپك بوده يا در توافقات اوپك همكاري 
مي كنند، توليد آنها وابسته به تصميمات اوپك است و در 
سه سال گذش��ته در راستاي تصميمات اوپك، كاهش 
توليد داشته اند. با اين حال پيش بيني مي شود كه بين 

سال هاي 2018 تا 2024 ظرفيت توليد نفت خام منطقه 
1.54 ميليون بشكه در روز افزايش يابد كه بيش از نيمي 
از آن مربوط به كش��ور عراق خواهد بود و ظرفيت توليد 

امارات، ليبي و كويت نيز افزايش خواهد يافت. 
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مردم از مصارف غيرضروري 
آب خودداري كنند

مه�ر| با ش��يوع ويروس كرونا و ض��رورت رعايت 
دوچندان نكات بهداش��تي از سوي ش��هروندان و 
هم زماني آن با سنت نوروزي خانه تكاني، مصرف آب 
تهران افزايش يافت.مصرف آب شهروندان تهراني 
در روز جمعه 9 اس��فندماه 98 از مرز س��ه ميليون 
مترمكعب عبور كرد كه اين ميزان براي اين مقطع از 
سال باالست.افزايش مصرف آب در روزهاي گذشته 
موجب افت فش��ار در برخي مناطق ش��هر تهران و 
قطع آب در ش��هرها و روس��تاهاي پيراموني شده 
است.شركت آبفاي اس��تان تهران در همين راستا 
از شهروندان اس��تان تهران درخواست كرد ضمن 
رعايت دستورالعمل هاي بهداشت فردي تا حد امكان 
از مصارف غيرضروري مانند شست وش��وي فرش، 
پتو، درها و پنجره ها خودداري كنند تا براي مصارف 
ضروري، كمبود آب ايجاد نشود و اين مقطع حساس 

بدون كم آبي و قطع آب سپري شود.

كرونا صادرات فرآورده هاي 
نفتي را دچار چالش كرد؟

ايلن�ا| س��خنگوي اتحادي��ه صادركنن��دگان 
فرآورده هاي نفتي گفت: با توجه به سرماي هوا و نياز 

داخل، رقم صادرات تا حدودي كاهش يافته است.
حميد حسيني درباره شيوع ويروس كرونا در ايران 
و تاثير آن بر صادرات فرآورده اظهار داش��ت: اكنون 
با توجه به س��رماي هوا و نياز داخل، رقم صادرات تا 
حدودي كاهش يافته است.وي افزود: البته كردستان 
عراق به مدت چند روز به دليل كرونا واردات از ايران 
را محدود كرد اما بالفاصله قيمت ها افزايش و صف 
تقاضا زياد شد كه مجبور ش��دند مجددا واردات از 
ايران را آزاد كنند.سخنگوي اتحاديه صادركنندگان 
فرآورده هاي نفتي تصريح كرد: پس از بسته شدن 
مرزها از سوي كشورهايي مثل تركيه، افغانستان، 
تركمنستان و دولت مركزي عراق به دليل جو رواني 
ايجاد شده در خصوص ويروس كرونا، ديروز شاهد باز 

شدن مرز چزابه بوديم.

ظرفيت 865 مگاواتي 
تجديدپذيرهاي آماده بهره برداري

ايرنا| مجموعه ظرفيت انرژي هاي تجديدپذير و 
بهره وري برق ايران در بهمن م��اه به 865 مگاوات 
رسيد.براساس تازه ترين گزارش سازمان انرژي هاي 
تجديدپذير و به��ره وري برق اي��ران، اكنون 350 
مگاوات نيروگاه هاي تجديدپذي��ر در حال احداث 
در كشور اس��ت و مجموع نيروگاه هاي نصب شده 
سه هزار و 724 مگاوات اعالم شده است.برق توليد 
شده از انرژي هاي تجديد پذير و بهره وري برق ايران 
نيز به رقم چهار ميلي��ارد و 433 ميليون كيلووات 
در بهمن ماه رس��يده اس��ت.همچنين انرژي هاي 
تجديدپذير توانس��ته اند به ميزان يك هزارو 259 
معادل ميليون متر مكعب در مصرف سوخت هاي 

فسيلي صرفه جويي كنند.

ادامه سقوط توليد نفت ليبي
مهر|شركت ملي نفت ليبي )ان اوسي( اعالم كرد 
كه توليد نفت اين كشور به 120 هزار و 568 بشكه 
در روز رسيد.ش��ركت ملي نفت ليبي )ان اوسي( در 
بيانيه اي اعالم كرد كه توليد نفت اين كشور در 28 
فوريه )جمعه، نهم اسفندماه( به روزانه 120 هزار و 
568 بشكه رسيد.در اين بيانيه زيان ناشي از محاصره 
تأسيسات نفتي اين كشور بيش از 2 ميليارد و 300 
ميليون دالر برآورد شده است.در پي محاصره چند 
پايانه بزرگ نفتي در شرق ليبي و ميدان هاي نفتي 
جنوب اين كشور توس��ط نيروهاي مسلح وفادار به 
خليفه حفتر، رهبر شورشيان ش��رق ليبي در 18 

ژانويه، اقتصاد اين كشور دچار بحران شده است.

مدير برنامه ريزي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
گفت: هيچ گونه نگراني براي تأمين فرآورده هاي نفتي وجود 
ندارد و نفت سفيد و گازوئيل موردنياز همه مناطق به ويژه 

مناطق پربارش كشور تأمين و ذخيره  شد.
به گزارش خبرگزاري مهر، ش��هرام رضاي��ي اعالم كرد: 
هيچ گونه نگراني براي تأمي��ن فرآورده هاي نفتي وجود 
ندارد و نفت سفيد و گازوئيل موردنياز روستاها و مناطقي 
كه قطع ارتباط مي شوند تأمين و ذخيره شده است. با توجه 
به پيش بيني هواشناسي مبني بر ادامه ناپايداري جوي، 
آبگرفتگي و احتمال وقوع س��يل در حاشيه رودخانه ها، 
دستگاه هاي مس��وول براي سوخت رساني در آماده باش 
كامل ق��رار دارند.مدير برنامه ريزي ش��ركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي تصريح كرد: تأمين و توزيع سوخت در 
همه اس��تان ها به ويژه مناطق پربارش، بدون محدوديت 
و بي وقفه ادام��ه دارد و تمهيدهاي الزم براي وقوع بحران 
احتمالي نيز در نظر گرفته شده است. هم اكنون نفت سفيد 
موردنياز خانوارهايي كه از نعمت گاز بي بهره هستند، تأمين 

و توزيع شده است.وي درباره روند توزيع گاز طبيعي فشرده 
)سي ان جي( به خودروها گفت: هم اكنون جايگاه هاي عرضه 
سي ان جي در همه نقاط كشور توسعه يافته اند و 50 درصد 
ظرفيت مازاد براي پذيرش مشتري در اين بخش نيز وجود 
دارد.مدير برنامه ريزي ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي افزود: توجه به موضوع بهينه سازي مصرف سوخت 
و تنوع بخشي به سبد سوخت براي برنامه ريزي هاي كالن 
دستگاه ها، الزمه حركت در مسير صحيح توزيع سوخت و 
توسعه است كه البته هم اكنون سازمان حفاظت محيط 
زيست، شركت بهينه سازي مصرف سوخت و پژوهشگاه 

صنعت نفت در اين زمينه تحقيق مي كنند.
وي با تاكيد بر اينكه مش��كلي در زمين��ه توليد گاز مايع 
)ال پي جي( در كشور وجود ندارد، بيان كرد: شركت هاي 
پااليشي با ظرفيت كامل موضوع توليد را پيگيري مي كنند؛ 
تعيين سهميه و تحويل آن به شركت هاي توزيع كننده در 
حيطه وظايف شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي قرار 
دارد و هيچ گونه مشكلي در آن وجود ندارد؛ اين محصول 

بر مبناي برنامه روزانه از مبادي توليد، تحويل شركت ها 
مي ش��ود و از اي��ن طريق به دس��ت مصرف كنندگان در 
استان هاي مختلف كشور مي رس��د، بنابراين مهم ترين 
بخش كه بايد علت اختالل هاي فعلي را در آن جست وجو 
كرد، حوزه نظارت اس��ت.مدير برنامه ريزي شركت ملي 
پخ��ش فرآورده هاي نفت��ي ايران گفت: در س��بد انرژي 
كش��ور خانوارهايي كه بهره مند از گاز ش��هري نباشند و 
براي گرمايش خانه نيازمند استفاده از نفت سفيد باشند، 
جزو مصرف كنندگان ال پي جي به ش��مار مي آيند؛ آمار 
اين خانوارها ثبت شده اس��ت و دولت براي سيستم هاي 
گرمايش��ي يارانه الزم را براي تهي��ه گاز مايع اختصاص 
مي دهد.رضايي تاكيد كرد: در توزيع گاز مايع در س��طح 
كشور با مشكل روبرو نمي شويم، مگر آنكه اين محصول 
در بخش هاي نامربوط به ويژه به عنوان س��وخت خودرو 
استفاده ش��ود، توزيع بايد بر مبناي شبكه مشخص شده 
باشد، در غير اين صورت مي توان اين موضوع را به اختالل 

در توزيع نسبت داد.

عرضه مداوم نفت سفيد و گاز مايع در همه مناطق كشور
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معرفي ظرفيت هاي مديريت اپيدمي

محدوده خاكستري اقالم بشردوستانه

در ميانه ميدان: معادله چندمجهولي مديريت اپيدمي كرونا

تحريم هاي امريكاعليه ايران تاثيري بر روند شيوع كرونا داشته است؟

سعيد هراساني |
پژوهشگر مركز توانمندسازي حاكميت و جامعه|

كرونا آمده و شرايط كامال خاص شده است؛ تحميل 
تكاليف به مردم در اين ش��رايط حت��ي از گرفتن 
ماليات هم سخت تر اس��ت. برخالف ساير موارد، 
اينجا نمي توان ش��هروندان را تهدي��د به اقدامات 
قضايي كرد. مي توان ادعا ك��رد پيچيده ترين نوع 
مديري��ت، تعيين تكاليف ال��زام آور در اين اوضاع 

است.
دو روز قبل از انتخاب��ات يازدهمين دوره مجلس 
شوراي اس��المي، ورود كرونا به ايران تأييد شد. بر 
اساس اطالعات، دو نفر در قم به اين ويروس مبتال 
شدند و بعد از ظهر همان روز فوت اين دو نفر تأييد 
ش��د. با تأييد اولين تلفات به س��رعت ميزان ابتال 
افزايش يافت؛ آن چنان كه تا روز جمعه ۲6 استان 
درگير اين بيماري شده اند. ميزان كل افراد درگير 
544 نفر و مرگ ناشي از بيماري 46 نفر اعالم شده 
است. ميزان غافلگيري به حدي باال بود كه آزمايش 
چندين مقام ارشد نيز مثبت اعالم شده است. در 
پيامد اي��ن وقايع، تنش در جامعه باال رفت و ترس 
ناشي از ابتال، منجر به بحران كمبود لوازم بهداشتي 
ش��د. اين مقاله با تش��ريح ابعاد مديريت اپيدمي 
تالش مي كند ظرفيت هاي ضروري براي مديريت 

اينگونه از فعاليت هاي حاكميتي را معرفي كند.
براي تعيي��ن نوع فعاليت هاي دول��ت در مواجهه 
ب��ا اپيدمي ه��ا و ملزوم��ات بهب��ود آن از كت��اب 
»توانمندسازي حكومت: شواهد، تحليل، عمل« 
استفاده ش��ده اس��ت. در اين كتاب فعاليت هاي 
دولت ب��ر اس��اس چندين مولف��ه به پن��ج گونه 
سياس��ت گذاري، لجس��تيك، خدماتي، تحميل 
تكاليف اجرايي و فعاليت هاي خيلي سخت تقسيم 

مي شود.

  اپيدمي چيست 
و چگونه مديريت مي شود؟

همه گيري يا اپيدمي به شيوع خارج از قاعده يك 
بيماري گفته مي شود، به عبارتي اگر يك بيماري 
بي��ش از انتظار ديده ش��ود، ما ب��ا اپيدمي مواجه 

هستيم. 
بر اساس اطالعات سازمان بهداشت جهاني از سال 
۲۰۰۰ تاكن��ون پنج پاندم��ي )فراگيري جهاني( 
 H1N1 ش��امل س��ارس )۲۰۰۳(،آنفلوآن��زاي
)۲۰۰۹(، مرس )۲۰۱۲-۲۰۱۳(، ابوال )۲۰۱4( و 

ويروس زيكا )۲۰۱5( رخ داده است. 
بر اس��اس تحليل ها، اپيدمي ها در قرن ۲۱ بسيار 
خطرناك ت��ر از هر زمان ديگري هس��تند، چرا كه 
جهاني ش��دن، نحوه ش��يوع و س��رعت آنها را به 
ميزان چش��م گيري تغيير داده است. براي مثال، 
آنفلوآن��زاي H1N1 ظرف م��دت ۹ هفته تمام 

جهان را فراگرفت.
مواجهه با اپيدمي ها به نظام بهداش��ت و سالمت 
بسيار قوي اي نياز دارد. در زمان وقوع اپيدمي فشار 
و استرس زيادي بر بخش بهداشت وارد مي شود؛ 
تمام ظرفيت هاي بهداشتي منحصراً صرف مقابله 
ب��ا اپيدمي مي ش��ود و تم��ام مردم، مس��ووالن و 
تأمين كنندگان بخش درمان متمركز بر حل اين 
مساله بحراني مي شوند. ظرفيت هاي اجرايي براي 
انجام اقدامات مورد نياز در مراحل مختلف اپيدمي 
نقش اساسي در كاهش تلفات و هزينه هاي آن دارد. 
براي مثال، ناتواني اجرايي بخش بهداشت مي تواند 
اتاق ه��اي اورژانس و بخش مراقب��ت مبتاليان را 
تبديل به هاب انتقال ويروس به س��اير مراجعان و 

دامن زدن به اپيدمي كند.
بر اس��اس گزارش س��ازمان جهاني بهداشت، هر 
اپيدمي چهار مرحله را پشت س��ر مي گذارد و در 

هر مرحله دولت ها باي��د اقدامات مختص به آن را 
انجام دهند.

شناسايي مرحله
يا ظهور

انتقال 
كاهش تشديدمحلي

انتقال

پاسخ

پيش   بيني 
وتحليل 
ريسك 

مهار

تشخيص 
زودرس 

مهار

كنترل و 
كاهش

ريشه 
كني 

ياحذف

اپيدم��ي موضوعي نيس��ت ك��ه صرفًا ب��ا دانش 
زيست پزش��كي بتوان با آن مقابله كرد. به عبارت 
ديگر، توجه همه جانبه به اپيدمي ها شامل مباحث 
ژنتيك، عوامل بيولوژيكي، بوم شناس��ي، رفتاري، 
جمعيتي، عوامل اجتماعي، سياس��ي، اقتصادي و 

غيره پيش فرض اصلي براي موفقيت است.

  گونه شناسي اقدامات مهار اپيدمي
اگ��ر تم��ام فعاليت هاي مه��ار اپيدم��ي اقدامات 
پزشكي بود، به راحتي مي توانستيم آن را فعاليتي 
خدمات رسان و در شرايط بحراني تحميل تكليف 
ال��زام آور تلقي كني��م. به عبارت ديگ��ر، دولت به 
نيروي انس��اني بس��ياري براي مهار اپيدمي نياز 
دارد. از ط��رف ديگر، اگرچ��ه پروتكل هايي وجود 
دارد، اما در نهايت تش��خيص محلي كادر درمان 
اس��ت كه تعيين مي كند افراد بايد جداس��ازي و 
آزمايش هاي تخصصي را انج��ام دهند يا خير. در 
ش��رايط عادي كه اپيدمي به ترس عمومي تبديل 
نش��ده باش��د، فعاليت ها در قالب اراي��ه خدمات 
هس��تند، اما به مح��ض ايجاد ارعاب ي��ا ضرورت 
اجراي فعاليت هايي همچون قرنطينه، فعاليت ها 
تبديل به تحميل تكاليف الزام آور مي شود. به زبان 
س��اده، مردم قبول نخواهند كرد كه در شهرها يا 
مراكز درماني قرنطينه ش��وند. درگير شدن مردم 
با مسووالن در چند شهر براي جلوگيري از تبديل 
ش��دن بيمارس��تان ها به قرنطينه، اي��ن موضوع 
را به خوبي نش��ان مي دهد. در نهاي��ت، رويه هاي 
مشخصي نيز براي مواجهه با بيماران مبتال، نحوه 
قرنطين��ه، فرآيندهاي ضدعفوني س��ازي و غيره 

وجود دارد.
با اين حال، بايد گفت كه تمام فعاليت هاي مربوط 
به مهار اپيدمي، از نوع اش��اره شده در باال نيست. 
به زبان س��اده تر، اقدامات بيمارستاني مواجهه با 
كرونا شايد س��هل ترين بخش مواجهه با اپيدمي 
باشد. س��ازمان بهداشت جهاني مي گويد »از آنجا 
كه اپيدمي ها به همان اندازه كه مشكالت پزشكي 
دارند، مش��كالت اجتماعي نيز ايجاد مي كنند، ما 
بايد فراتر از رويكردهاي س��نتي زيس��ت پزشكي 
با آنها مواجه ش��ويم. علوم اجتماعي بايد بخش��ي 

جدايي ناپذير از تيم مديريت اپيدمي باشد.«
وقتي اپيدمي وارد مرحله انتقال محلي و به خصوص 
تشديد خود مي شود، همكاري مردم و سازوكارهاي 
اجتماعي اقدامات اصلي را شامل مي شوند. آموزش 
صحي��ح مردم ب��راي اجراي اقدام��ات احتياطي، 
جلوگي��ري از احتكار، كاهش اس��ترس بيماران و 
ترغيب آنان براي اج��راي اقدامات بعدي به جاي 
ناديده گرفتن بيماري به خصوص به خاطر ترس از 
طرد شدن، در معرض خطر قرار گرفتن يا قرنطينه 
شدن، پيروي از دستورالعمل هاي ابالغي و بسياري 
موارد ديگر نيازمند اقدامات اجتماعي هستند. به 
عبارت ساده تر، جلب مش��اركت اجتماعي در سه 
مرحل��ه گفت وگو، ايجاد اعتماد و توانمندس��ازي 
م��ردم ب��راي مواجهه، اص��ل موض��وع مواجهه با 

اپيدمي است.
با توجه به اين موضوع��ات بايد مواجهه با اپيدمي 
را از نوع سخت فعاليت هاي اجرايي دولت در نظر 
گرفت. ب��ه عبارت ديگر، در ي��ك اپيدمي فراگير، 

انبوهي از كنش��گران وجود دارند؛ عالوه بر اينكه 
نيروهاي دولتي فراواني دخيل در عمليات هستند. 
تمام شهروندان ذي نفع در اقدامات دولت هستند. 
تحمي��ل تكاليف به مردم در اين ش��رايط حتي از 
گرفتن ماليات هم س��خت تر است. برخالف ساير 
تكاليف تحميلي در اين موارد نمي توان شهروندان 
را تهديد به اقدامات قضايي كرد. بنابراين مي توان 
ادعا كرد پيچيده ترين نوع تحميل، تكاليف الزام آور 

را شامل مي شود.
ماموران دولتي براي انجام اقدامات بايد با تشخيص 
محلي خود دست به اقدام بزنند. براي مثال، شايد 
برخي پروتكل ها براي نحوه ايجاد قرنطينه يا تدفين 
افراد وجود داش��ته باش��د، اما در نهايت مسووالن 
دولت��ي بايد مردم را مجاب كنن��د. از همه مهم تر 
آنكه فن��اوري يا دانش شناخته ش��ده اي نيز براي 
انجام اقدامات وجود ندارد. به زبان ساده، همانطور 
كه پزشكان مشاوره اي روش مشخصي براي ترغيب 
افراد به الغر شدن و موفقيت در اين موضوع ندارند، 
مسووالن نيز هيچ روش مش��خصي براي ترغيب 
جامعه در خارج نش��دن از خانه ها، شست وشوي 

دايمي دست ها يا خوداظهاري به ابتال ندارند.

   ملزومات اجرايي براي موفقيت
»انطباق مداوم مس��اله محور« رويكردي است كه 
كتاب توانمندس��ازي حكومت به مصلحان اداري 
پيشنهاد مي دهد. مولفه هاي موفقيت در مواجهه 
با اپيدمي مشخص اس��ت. نيروي انساني زياد كه 
خالقيت كافي براي تشخيص محلي داشته باشد، 
نياز اول است. از طرف ديگر، با توجه به نبود روش 
شناخته شده براي پيش��برد فعاليت ها، ضرورت 
دارد فعالي��ت تم��ام نيروه��ا گ��ردآوري و دانش 
ضمني مس��ووالن و نيروها براي مواجهه با بحران 
مدون شود. مساله ديگر، تحميل تكاليف است كه 
نيازهاي متفاوتي در اج��را ايجاد مي كند و بايد به 

آن پاسخ داد. 
ب��ا در نظر گرفتن مولفه هاي مطرح ش��ده در باال، 
مسائل اساسي در مواجهه با بحران بايد شناسايي 
شوند. به عبارت ديگر، هر نوع اصالح وضعيت بايد 
مبتني بر مسائلي باشد كه در فرآيند مهار اپيدمي 
پديدار شده است. براي مثال، بايد به سواالتي از اين 

دست پاسخ داده شود كه چرا افراد مشكوك به ابتال 
خود را به مراجع ذي صالح معرفي نمي كنند؟ چرا 
مردم به جاي توجه به اطالعيه هاي رسمي وزارت 
بهداشت به اطالعات غيردقيق تكيه مي كنند؟ چرا 
مردم از ايجاد مراكز قرنطين��ه در نزديكي منازل 
خود واهمه دارند؟ و بسياري مسائل ديگر كه بايد 

به آنها پاسخ داد.
هر كدام از مس��ائل مطرح شده بايد واكاوي شوند. 
هر مس��اله علل متع��ددي دارد و باي��د اين علل و 
ريش��ه هاي آن احصا شود. ضرورت اقدام بر اساس 
مساله از آنجا ناشي مي شود كه تكيه بر كليشه هاي 
ذهني، م��ا را به هدف نزدي��ك نخواهد كرد. براي 
مثال، اين گزاره كه »تمام سازمان هاي دولتي بايد 
تعطيل ش��وند چون ويروس را به يكديگر منتقل 
مي كنن��د« يك گزاره مبتني بر راه حل اس��ت، در 
حالي مسائل اصلي پيشرو براي مواجهه با اپيدمي 
متفاوت بوده اس��ت. بر اساس س��ه مولفه ظرفيت 
اجراي��ي، پذي��رش و اختيارات در دس��ترس بايد 

راهكارها مشخص و آنها را پيگيري كرد.
نكته دوم اين رويكرد آن اس��ت كه بايد انطباق با 
ش��رايط محيطي و محلي ايجاد ش��ود. به عبارت 
ديگ��ر، نمي توان ب��دون توجه به بس��تر، اقدامات 
را تعريف ك��رد. براي مثال، مس��اله تعطيلي نماز 
جماعت در حرم حض��رت معصومه )س( در چند 
روز اخير بحث هاي بسياري برانگيخته است. اين 
موضوع صرفًا مربوط به ايران و قم اس��ت، بنابراين 
راهكارهاي جايگزين يا اصالح كننده شرايط بايد 
مطابق با اين بستر سريعًا تعيين و اجرا شود. برخي 
مباحث تشديدكننده بحران همچون بي اعتمادي 
مردم به دولت ني��ز اگرچه مي تواند در بس��ياري 
جوامع ديده ش��ود، ام��ا در ايران تأثي��ر زيادي بر 

مديريت بحران دارد.
نكته س��وم در اين رويكرد مربوط به تكرار مداوم 
است. اين تكرار به صورت هاي مختلف قابل اعمال 
است. براي مثال از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ در امريكا 
۳6 واقعه اپيدمي بيماري رخ داده است. اين ارقام 
براي كنگو ۳4، چين ۳۰، فرانسه و ايتاليا ۲۲ بوده 
است در حالي كه در ايران تنها ۷ مورد اپيدمي در 
اين سال ها رخ داده است. اما نكته مهم تر آن است 
كه با توجه به ش��رايط بحران��ي مواجهه با اپيدمي 

دوره هاي تكرار و اصالح در دوره خود اپيدمي بايد 
بس��يار كوتاه و نظام مند باشد. كل فرآيند اپيدمي 
بسته به نوع بيماري در طول ۳ الي 6 ماه رخ مي دهد 
و بنابراين در تمام ط��ول اين مدت فعاليت ها بايد 

به صورت مرتب بازنگري و اصالح شوند.
به عبارت ساده تر، هر اقدام پس از اجرا بايد منظم 
مورد رصد و ارزيابي قرار گيرد و در صورت عملكرد 
نامناسب يا ضعيف تر از حد انتظار، سريعًا با توجه به 
آموخته هاي گردآوري شده اصالح شود. به عنوان 
مثال، آن چنان كه در روزهاي اخير مشاهده شده 
اس��ت، تعطيلي مدارس براي جلوگيري از انتشار 
ويروس فش��ار روي مراكز نگهداري از كودكان را 
افزايش داده اس��ت و حتي بار انتشار را از مدارس 
به اين مراكز منتقل كرده است. بنابراين به عنوان 
دوره يادگي��ري و تكرار مي توان اين سياس��ت را 
اجرا ك��رد كه تمام زنان متأهل ش��اغل از خدمت 

مرخص شوند.
مي توان ادعا كرد در برخ��ي موارد دولت به خوبي 
توانسته اس��ت اين انطباق و دوره تكرار را به خوبي 
انجام ده��د. اظهارات س��خنگوي دولت مبني بر 
اينك��ه تعطيلي س��ازمان هاي دولتي و خصوصي 
نه تنها جلودار اپيدمي نيس��ت، بلكه آن را تشديد 
مي كند، از همين فراگيري س��ريع ناشي مي شود. 
درواقع دولت در حال حاضر بهترين سياست را در 

پيش گرفته است.
 تعطيل��ي تم��ام رويداده��اي ب��ا جمعي��ت باال، 
نگه داشتن كودكان در خانه ها و باال بردن اقدامات 
پيش��گيرانه در س��ازمان هاي دولتي و خصوصي، 

مولفه هاي اصلي اقدامات دولت است.
نگه داش��تن سرپرس��تان خانواده در محل كار از 
مس��افرت هاي غيرضروري جلوگيري مي كند، از 
طرف ديگر خدمات ارايه شده در سازمان ها سطح 
ايمني را در باالترين حد خود نگه مي دارد. كودكان 
و مادران غيرشاغل نيز در منازل باقي مي مانند. به 
عنوان يك آموزه مي توان پيشنهاد داد در صورت 
افزايش ت��ردد كودكان و م��ادران در خيابان هاي 
ش��هر، مدارس بازگش��ايي و »مراقبت فعال« در 
برابر مراقبت منفعل در دس��توركار قرار گيرد. در 
اين ش��يوه، كودكان تمام مالحظات بهداشتي را 

با راهنمايي مراقبان خود پيگيري خواهند كرد.

متيو پتي| نشنال اينترست |
مترجم: طال تسليمي|

دولت ترامپ درباره برخي از تحريم هاي اقتصادي 
كه ايران را از واردات كيت هاي تشخيص ابتال به 
ويروس كرونا بازداشته بود، تجديدنظر كرده است. 
اين در حالي است كه ايران با يكي از شديدترين 
موارد ش��يوع و ماهيت ويروس كرونا در خارج از 
شرق آسيا مواجه بوده است. مقامات ايران تا روز 
جمعه بعد از ظهر ۳۸۸ مورد ابتال به ويروس كرونا 
را تاييد كردند. تحريم هاي اياالت متحده و ماهيت 
واگيردار بودن ويروس، درك مقياس دقيق شيوع 

آن را دشوار كرده است.
وزارت خزانه داري امريكا پنجش��نبه صبح اعالم 
كرد كه برخي از تحريم هاي مرتبط با سازمان هاي 
تروريستي را عليه بانك مركزي ايران لغو مي كند؛ 
اين اقدام به معناي بازگش��ايي يك كانال تجارت 
اق��الم بشردوس��تانه خواهد بود كه از س��پتامبر 
۲۰۱۹ بسته شده است. با اين حال، اعالم وزارت 
خزانه داري اياالت متحده هيچ تاثيري بر تجارت 
اقالم بشردوستانه با ديگر بانك هاي ايراني نخواهد 

داشت.
وزارت بهداشت ايران تحريم ها بر بخش بانكداري 
را عامل كمبود تجهيزات تشخيص ويروس كرونا 
دانس��ته ؛ طبق گزارش ها ۳4 نف��ر درپي ابتال به 
ويروس جان خود را از دس��ت دادند كه به معناي 
ناش��ناخته ماندن موارد زيادي از ابتال به ويروس 
اس��ت. رامين فالح معاون اتحاديه وارد كنندگان 

تجهيزات پزشكي ايران روز دوشنبه در مصاحبه 
ب��ا رس��انه هاي ايران گف��ت: »چندين ش��ركت 
بين الملل��ي آماده ارس��ال كيت هاي تش��خيص 
وي��روس كرونا به ايران هس��تند، اما م��ا توانايي 
پرداخت هزينه به آنها را نداريم. آنها اصرار دارند 
كه پول از طريق بانك برايش��ان فرس��تاده شود. 
اگرچه همچنان راه هايي براي دور زدن تحريم ها 

هست، اما زمان مي برد.«

ويروس كرونا اولين بار در شهر ووهان چين در ماه 
دسامبر ۲۰۱۹ پديدار شد. طبق اطالعات مركز 
كنترل و پيش��گيري بيماري هاي اياالت متحده، 
گاهي دو هفته طول مي كش��د ت��ا بيماران عالئم 
بيماري را نش��ان دهند. چين تركيه و س��ازمان 
بهداشت جهاني وعده داده  اند كيت هاي تشخيص 
ويروس را به ايران ارسال كنند. سازمان بهداشت 
جهاني تاكنون ۲ هزار كيت به ايران ارسال كرده 

و چين هم قرار بوده تا روز جمعه 5 هزار كيت ديگر 
به ايران بفرستد. با اين حال هنوز مشخص نيست 
كه اين تعداد كيت براي تش��خيص موارد متعدد 

ابتال كافي خواهد بود يا خير.
برايان هوك، مامور ويژه وزارت امور خارجه اياالت 
متحده در امور ايران، به نش��نال اينترست گفت: 
»ما چهل سال دشوار را پشت سر گذاشته ايم؛ اما 
به آنها كمك مي كنيم.« تحريم هاي اياالت متحده 
عليه ايران اساسا اقالم بشردوستانه از جمله غذا، 
دارو و تجهيزات پزشكي را ش��امل نمي شود، اما 
قوانين ضد تروريستي دولت ترامپ اين تجارت ها 

را محدود كرده است.
دولت ترامپ در ماه آوريل س��ال ۲۰۱۹ بخش��ي 
از نيروهاي نظامي ايران )سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي( را تحريم كرد. اياالت متحده همچنين 
در راس��تاي كمپين اعمال فشار حداكثري عليه 
اقتصاد ايران، از اين اعالن براي فهرس��ت كردن 
چندين بانك خصوصي و دولتي ايران در فهرست 
نهادهاي تروريستي و لغو مافيت آنها از رسيدگي 
به پرداخت هاي اقالم بشردوستانه استفاده كرده 
اس��ت. وزارت خزان��ه داري در س��پتامبر ۲۰۱۹ 
يكسري دستورالعمل ها براي بانك هاي خارجي 
براي استفاده از كانال هاي بشردوستانه در تجارت 
با ايران، منتش��ر كرد. طبق اين دستورالعمل ها 
بانك ها تا ژانويه ۲۰۲۰ موظف بودند كه جزييات 
همه تب��ادالت مالي با اي��ران از طريق بانك هاي 
س��وييس را به اياالت متحده اع��الم كنند. با اين 

حال، معافيت اقالم بشردوس��تانه از تحريم هاي 
اياالت متح��ده امكان واردات هم��ه موارد مورد 
نياز براي رس��يدگي به شيوع گس��ترده ويروس 
كرونا را براي ايران فراهم نم��ي آورد. ايران براي 
واردات يكس��ري اق��الم از جمل��ه ماس��ك هاي 
تنفسي و همچنين سيستم هاي كنترل آلودگي، 
به مجوزهاي جداگان��ه وزارت خزانه داري امريكا 

نياز دارد.
 اس��فنديار باتمانقلي��چ، كارش��ناس، مي گويد: 
»راهكاره��ا درباره مواردي همچ��ون دارو كامال 
مشخص هس��تند، اما بياييد به مواردي همچون 
لباس هاي محافظتي فكر كنيد؛ آنها هس��تند كه 
به سادگي بتوانند جزو دس��ته بشردوستانه قرار 
بگيرند. شفافيتي وجود ندارد و متاسفانه در رابطه 
با ناتواني دولت ترامپ در توضيح شرايط تجارت 
بشردوس��تانه با ايران، مناطق خاكستري زيادي 
هس��ت يعني ايران نهايتًا براي به دس��ت آوردن 
محصوالت م��ورد نياز خود با مش��كالت زيادي 

مواجه مي شود.« 
فالح در مصاحبه روز دوش��نبه گفت كه تصميم 
دارد شخصا به تركيه س��فر كند و هزينه هزاران 
ماسك محافظتي را به صورت نقدي بپردازد. اما 
او گفت ايران بايد زودتر به فكر تهيه اين كيت ها 
مي افت��اد. او تحريم هاي مربوط ب��ه اف اي تي اف 
را عامل اصلي دشواري بيش��تر ارتباطات بانكي 

دانست.
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كرونا جهان را 
دوباره شكل مي دهد

ابوطالب حس�ن، عربي ۲۱، انگلس�تان: 
رييس س��ازمان جهاني بهداش��ت تاكيد كرد 
جه��ان بايد هم اكن��ون و با قدرت و س��رعت 
به جنگ وي��روس كروناي جدي��د برود ولي 
اگر وقت تلفن كند و اوض��اع از كنترل خارج 
ش��ود، اوضاع نه تنها براي چين بلكه براي كل 
جهان خطرناك خواهد ش��د.  به گزارش عصر 
ديپلماسي، گسترش ويروس كرونا از شرق تا 
غرب، به روشني نش��ان مي دهد اين ويروس 
توانايي بااليي براي گسترش در سطح جهان 
دارد و علت آن هم انتقال آن از طريق انسان به 
انسان است. اين يكي از عوارض جهاني سازي 
اس��ت. در حالي كه س��اخت واكس��ن كرونا 
دست كم يك س��ال زمان مي برد ، انتشار اين 
ويروس پيامدهاي اقتص��ادي بزرگي بر روند 
جهاني س��ازي خواهد داش��ت به ط��وري كه 
گردشگري بين ۸ تا ۱۲ درصد كاهش خواهد 
يافت. آنچه اكنون در روابط اقتصادي بين چين 
و شماري از كش��ورهاي جهان روي مي دهد ، 
كش��ورها را به بازنگري در برخ��ي رفتارها و 
تصورات دو دهه اخير سوق مي دهد. مانند اين 
تصور كه چين كارخانه جهان است و مي تواند 
كاالهايي ارزان قيمت را در هر زمان ارايه كند. 
اين مساله موجب مي شود جهان به فكر تنوع 
بخش��يدن به منابع تامين كاالهاي مورد نياز 

خود بيفتد.

بايد نگران رشد كل جهان بود
اس�پوتنيك: نش��ريه فوربس تاثير ويروس 
كرونا ب��ر اقتصاد جهان��ي را در حدود كاهش 
۰.۲ تا ۰.۳ درصدي اع��الم كرد. در حالي كه 
بسياري از معامله گران و سرمايه گذاران نگران 
پيامدهاي ويروس كرون��ا روي اقتصاد چين 
هستند، نتايج مدل سنجي ها نشان مي دهد كه 
بايد نگران رشد كل جهان بود و حتي در امريكا 
كه هزاران كيلومتر دورتر از مرزهاي چين قرار 
دارد، رش��د اقتصادي مي تواند ب��ه اندازه ۰.۲ 
درصد تا ۰.4 درصد در سه ماهه نخست امسال 

تحت تاثير شيوع ويروس كرونا كاهش يابد.
ويروس كرونا بيش از 45 هزار نفر را در سطح 
جهان مبتال كرده و ج��ان بيش از ۱۱۰۰ نفر 
را گرفته اس��ت. احتمال دارد رشد اقتصادي 
امسال چين عالوه بر آنكه نتواند در سطح شش 
درصدي هدف گذاري شده توسط مقامات قرار 

گيرد، به پنج درصد نيز كاهش پيدا كند. 
در ح��ال حاضر چي��ن ۱۷ درص��د كل توليد 
ناخالص داخلي جهان را در اختيار دارد و ايجاد 
مش��كل در اقتصاد اين كشور با توجه به اندازه 
اقتصاد و سهم باالي اين كشور از سبد تجاري 
كش��ورهاي مختلف قطعا روي كل كش��ورها 
تاثير خواهد گذاشت. هم موسسه رتبه بندي 
»م��ودي« و هم بانك »باركل��ي« در گزارش 
جديد خود از چشم انداز اقتصاد جهاني، رشد 
سال ۲۰۲۰ را ۰.۳ درصد كاهش داده اند؛ هر 
چند موسس��ه »آكس��فورد اكونوميكس« در 
گزارش��ي اميدوارانه تر پيش بيني كرده است 
رشد اقتصادي جهان در سال ۲۰۲۰ به اندازه 

۰.۲ درصد كاهش يابد.
پيش تر ريچارد كالريدا، از مديران ارشد بانك 
مرك��زي امريكا گفته بود وي��روس كرونا يك 
مشكل جدي اس��ت كه مصون ماندن اقتصاد 
امري��كا از پيامده��اي آن تقريب��ا غير ممكن 
خواهد ب��ود. هر چند كه لري كودلو، مش��اور 
اقتص��ادي ترامپ معتقد اس��ت ك��ه ويروس 
كرونا پيامدهاي اندك��ي روي اقتصاد امريكا 
خواهد داش��ت اما مدل س��نجي رشد نشان 
مي دهد ويروس كرون��ا احتماال باعث كاهش 
۰.۲ درصدي تا ۰.4 درصدي رش��د اقتصادي 

امريكا مي شود.

كاخ سفيد و جنگ بيولوژيك
دس��تيار ويژه رييس مجلس شوراي اسالمي 
ايران در ام��ور بين الملل جنگ بيولوژيك كاخ 
سفيد عليه چين وروسيه توسط ويروس كرونا 
را محتمل دانس��ت. به گزارش اسپوتنيك به 
نقل از ايسنا، حسين اميرعبداللهيان در صفحه 

شخصي خود در توييتر نوشت: 
»شايد س��ال ها بعد، روشن و افش��اء شود كه 
كرونا وي��روس، جنگ بيولوژيك كاخ س��فيد 
عليه رقباي بزرگ جهاني امريكا، چين و روسيه 
بوده كه عالوه بر بخش هايي از جهان، به مردم 

امريكا هم سرايت كرد.«
دي��روز دكتر كيانوش جهانپ��ور، رييس مركز 
اطالع رساني وزارت بهداشت ايران از افزايش 
تع��داد مبتاليان ويروس كرونا در اين كش��ور 
به 544 نف��ر خبر داده و اعالم ك��رد 46 نفر از 
ايرانيان جان خود را بر اثر ابتال به اين بيماري 
از دس��ت داده اند. نوع جديد ويروس كرونا كه 
ش��يوع آن ابتدا به عنوان نوع ناش��ناخته اي از 
ذات الريه )س��ينه پهلو( از اواخر دسامبر سال 
گذش��ته ميالدي در چين ش��روع شد، عالوه 
بر۳۰ اس��تان و منطقه چين، به شماري ديگر 
از كش��ورها از جمله امريكا، اس��تراليا، تايلند، 
مالزي، كره جنوبي، اي��ران، ژاپن، ايتاليا... نيز 

سرايت كرده است.
دوره نهفتگ��ي اي��ن بيماري به طور متوس��ط 
ح��دود ۷ روز اس��ت و عالئم بيم��اري پس از 
گذشت اين بازه زماني در بدن فرد مبتال ظاهر 
مي ش��ود. عالئم شامل تب، بدن درد، گلو درد، 
س��رفه، درد عضالت، آب ريزش بيني، سر درد 
اس��ت. برخي دچار عالئم گوارشي مثل تهوع 
و اسهال مي شوند. آنچه باعث نگراني مي شود 

اين است كه فرد دچار ذات الريه شود.



يادداشت 9 پرونده

10 درصد مبلغ و 8 درصد تعداد چك ها برگشت خورد

سهم 59 درصدي چك رمزدار از وصول چك

افزايش آمار چك هاي برگشتي در كشور

اثر تورم و نرخ ارز بر بازار سرمايه

اثر بهبود شاخص هاي ادراك و كنترل فساد بر رشد اقتصاد

گروه بانك و بيمه|محسن شمشيري|
۸ ميليون و ۵۷۴ هزار فقره چك در دي ماه ١٣٩٨ در كل 
كشور وصول ش��د كه از اين تعداد حدود ۷ ميليون و ۷۳۱ 
هزار فقره عادي و بالغ بر ٨٤٣ هزار فقره رمزدار بوده است. بر 
اين اساس در كل كشور ۹۰.۲ درصد از كل تعداد چك هاي 
وصولي، عادي و ۹.۸ درصد رمزدار بوده است. در ماه مورد 
بررسي در كل كشور بالغ بر ٢٤٠٧ هزار ميليارد ريال چك 
وصول شد كه بالغ بر ٩٩٣ هزار ميليارد ريال چك عادي و 
بالغ بر ١٤١٤ هزار ميليارد ريال چك رمزدار است. به عبارتي 
در كل كشور ۴۱.۳ درصد از كل ارزش چك هاي وصولي، 

عادي و ۵۸.۷ درصد رمزدار بوده است.

  رشد برگشتي ها 
حدود ٦٩٤ هزار فقره چك به ارزش��ي حدود ١١٢ ه�زار 
ميليارد ريال در دي ماه ١٣٩٨ در كل كشور برگشت داده 
شده است كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 
۳.۹ درصد و ۷.۷ درصد افزايش نشان مي دهد. بدين ترتيب از 
كل تع�داد و مبل�غ چك هاي مبادله شده در دي ماه ١٣٩٨ 
به ترتيب ۸.۲ درصد و ۱۰.۱ درصد برگشت داده شده است.

به گزارش تعادل، درصد تعداد و مبلغ چك هاي برگشت 
داده ش��ده در آذرماه ١٣٩٨ به ترتيب معادل ۸.۳ درصد و 
۱۰.۵ درصد و در دي ماه سال ١٣٩٧ به ترتيب برابر ۱۰.۶ 
درصد و ۱۱.۹ درصد بوده اس��ت. در م��اه مورد گزارش در 
استان تهران بالغ بر ٢٠٥ هزار فقره چك به ارزشي ب�يش از 
٥٠ هزار ميليارد ريال برگشت داده شد كه از نظر تعداد ۷.۴ 
درصد و از نظر ارزش ۸.۸ درصد از كل چك هاي مبادله اي 

برگشت داده شده است.
در ماه مذكور در بين ساير استان هاي كشور، بيشترين نسبت 
تعداد چك هاي برگش��تي به كل چك هاي مبادله اي در 
استان، به ترتيب به استان هاي كهگيلويه و بويراحمد )۱۵.۲ 
درصد(، چهارمحال و بختياري )۱۲.۲ درصد( وكردستان و 
لرس�تان )هرك�دام ۱۱.۷ درص�د( اختص�اص يافت�ه اس�ت و 
در ماه مورد بررسي در بين ساير استان هاي كشور، بيشترين 
نسبت ارزش چك ه�اي برگشتي ب�ه كل ارزش چك ه�اي 
مبادل�ه شده در استان به ترتيب به استان هاي كرمانشاه 
)۱۹.۸ درص�د(، كرمان )۱۷.۳ درص�د( و خراسان جنوبي 
)۱۶.۶ درصد( اختص�اص يافته است و استان هاي ايالم )۶.۸ 
درصد(، البرز )۸.۳ درصد( و گيالن )۸.۵ درصد( كمترين 
نس��بت ارزش چك هاي برگشتي به كل ارزش چك هاي 

مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

  چك هاي برگشتي به تفكيك علل
بالغ بر ٦٦٦ هزار فقره چك به ارزش��ي بال��غ بر ١٠٥ هزار 
ميليارد ري��ال در دي ماه ١٣٩٨ در كل كش��ور به داليل 
كسري يا فقدان موجودي برگشت داده شده است. در واقع 
در كل كشور از نظر تعداد ۹۶.۱ درصد و از نظر ارزش ۹۴.۱ 
درصد از كل چك هاي برگشتي به داليل كسري يا فقدان 

موجودي بوده است.
در ماه مورد بررسي در استان تهران حدود ١٩٤ هزار فقره 
چك به ارزشي حدود ٤٦ هزار ميليارد ريال به داليل كسري 

يا فقدان موجودي برگش��ت داده شده اس��ت. در واقع در 
استان تهران از نظر تعداد ۹۴.۴ درصد و از نظر مبلغ ۹۱.۵ 
درصد از كل چك هاي برگشتي به داليل كسري يا فقدان 

موجودي بوده است.
براساس تازه ترين آمار بانك مركزي بالغ بر ۸ ميليون و ۴۰۰ 
فقره چك به ارزشي حدود ١١٠٥ هزار ميليارد ريال در دي 
ماه ١٣٩٨ در كل كشور مبادله شد كه نسبت به ماه قبل از 
نظر تعداد و مبلغ به ترتيب ۴.۸ درصد و ۱۲.۴ درصد افزايش 
نشان مي دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود 
٢ ميليون و ۸۰۰ هزار فقره چك به ارزشي حدود ٥٦٨ هزار 

ميليارد ريال مبادله شد.
۵۱ درصد از تعداد چك هاي مبادله اي كل كشور در دي ماه 
۹۸ در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوي مبادله 
شده اس��ت كه به ترتيب با ۳۲.۷ درصد، ۱۰.۳ درصد و ٨ 
درصد بيشترين سهم را در مقايس��ه با ساير استان ها دارا 
بوده اند. همچنين ۶۴.۱ درصد از ارزش چك هاي فوق در سه 
استان تهران )۵۱.۴ درصد(، اصفهان )۶.۵ درصد( و خراسان 
رضوي )۶.۲ درصد( مبادله شده است كه بيشترين سهم را 

در مقايسه با ساير استان ها دارا بوده اند.

  وصول ٨٤٣ هزار فقره چك رمزدار در كشور
براساس تازه ترين آمار بانك مركزي، بالغ بر ٨٤٣ هزار فقره 
چك رمزدار به ارزشي بالغ بر ١٤١٤ هزار ميليارد ريال در 
دي ماه ١٣٩٨ در كل كشور وصول شد كه نسبت به ماه قبل 
از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب ۴.۳ درصد و ١٥ درصد افزايش 

داشته است. در ماه مورد بررسي در استان تهران ٢٤٨ هزار 
فقره چك رمزدار به ارزشي حدود ٨٠٨ هزار ميليارد ريال 

وصول شد. 
در ماه مذكور ۴۶.۲ درصد از تعداد چك هاي رمزدار وصولي 
در سه استان تهران )۲۹.۴ درصد(، خراسان رضوي )۸.۵ 
درصد( و اصفهان )۸.۳ درصد( وصول شده است كه بيشترين 
سهم را در مقايسه با ساير استان ها دارا بوده اند. همچنين 
۶۷.۷ درصد از ارزش چك هاي فوق در استان هاي تهران 
)۵۷.۱ درصد(، اصفهان )۵.۵ درصد( و خراسان رضوي )۵.۱ 

درصد( وصول شده است.

  چك هاي وصولي
بالغ بر ٧ ميليون و ۷۰۰ هزار فقره چك به ارزشي ب�يش از 
٩٩٣ ه�زار ميليارد ريال در دي ماه ١٣٩٨ در كل كش��ور 
وصول شد كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 
۴.۹ درصد و ۱۲.۹ درصد افزايش نشان مي دهد. از كل تعداد 
و مبلغ چك هاي مبادله شده در ماه مذكور به ترتيب ۹۱.۸ 

درصد و ۸۹.۹ درصد وصول شده است. 
درصد تعداد و مبلغ چك هاي وصول شده در آذرماه ١٣٩٨ 
به ترتيب معادل ۹۱.۷ درص��د و ۸۹.۵ درصد و در دي ماه 
١٣٩٧ به ترتيب برابر ۸۹.۴ درصد و ۸۸.۱ درصد بوده است.

حدود ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار فقره چك به ارزش��ي بالغ بر 
٥١٧ هزار ميليارد ريال در دي ماه ١٣٩٨ در استان تهران 
وصول شد كه از نظر تعداد ۹۲.۶ درصد و از نظر ارزش ۹۱.۲ 
درصد از كل چك هاي مبادله اي وصول شده است. در ماه 

مذكور در بين ساير استان هاي كشور، بيشترين نسبت تعداد 
چك هاي وصولي به كل چك هاي مبادله اي در استان، به 
ترتيب به استان هاي گ�يالن )۹۳.۵ درصد(، يزد )٩٣ درصد( 
و البرز )۹۲.۷ درصد( اختصاص يافته اس��ت و استان هاي 
كهگيلويه و بويراحمد )۸۴.۸ درصد(، چهارمحال و بختياري 
)۸۷.۸ درصد( وكردستان و لرستان )هركدام ۸۸.۳ درصد( 
پايين ترين نسبت تعداد چك هاي وصولي به كل چك هاي 

مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.
در ماه مورد بررسي در بين ساير استان هاي كشور، بيشترين 
نس��بت ارزش چك هاي وصولي ب��ه كل ارزش چك هاي 
مبادله اي در استان به ترتيب به اس��تان هاي ايالم )۹۳.۲ 
درصد(، الب��رز )۹۱.۷ درص��د( و گي��الن )۹۱.۵ درصد( 
اختصاص يافته است و استان هاي كرمانشاه )۸۰.۲ درصد(، 
كرمان )۸۲.۷ درصد( و خراس��ان جنوبي )۸۳.۴ درصد( 
كمترين نس��بت ارزش چك هاي وصولي ب��ه كل ارزش 
چك هاي مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

درحالي كه چهار استان صنعتي تهران، اصفهان، خراسان 
رضوي و يزد ۵۷.۷ درصد تعداد چك هاي برگشتي را به خود 
اختصاص مي دهند، اما از نظر نسبت چك هاي برگشتي به 
كل چك هاي صادره، استان هاي كمترتوسعه يافته اي مانند 
كهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختياري در رتبه هاي 

باالتري قرار دارند.
در ماه هاي اخير ش��دت رشد چك هاي برگشتي به دليل 
اعمال مقررات سختگيرانه مرتبط با قانون چك، كاهش يافته 
است. كارشناسان معتقد هستند با توجه به شرايط نامطلوب 

اقتصادي در ماه هاي گذش��ته در صورت نبود اين مقررات 
سختگيرانه، شاهد رشد چشمگير اين چك ها و به تبع آن، 
افزايش پرونده ه��اي حقوقي و كيفري در محاكم قضايي 
بوديم.بررسي آمار بانك مركزي نشان مي دهد حدود ٦٩٤ 
هزار فقره چك به ارزش حدود ١١٢ ه�زار ميليارد ريال در 
دي ماه ١٣٩٨ در كل كشور برگشت خورده اند.بر اين اساس، 
۸.۲ درصد از تعداد و ۱۰.۱ درصد از مبلغ چك هاي صادره، 
برگشت خورده است.٦٦٦ هزار فقره چك به ارزش حدود 
١٠٥ هزار ميليارد ريال به دليل كسري يا فقدان موجودي 

برگشت داده شده است.
چهار اس��تان تهران، اصفهان، خراسان رضوي و يزد ۵۷.۷ 
درصد از تعداد چك هاي مبادله اي كل كشور در دي ماه ۹۸ 

را به خود اختصاص داده اند.
در استان تهران حدود ٢ ميليون و ۷۵۸ هزار فقره چك به 
ارزشي حدود ۵۶.۷ هزار ميليارد تومان مبادله شد كه معادل 

۳۲.۷ درصد كل چك هاي مبادله اي است.
پس از آن، استان اصفهان با ۸۷۱ هزار چك )۱۰.۳ درصد( 
به ارزش هفت هزار و ۱۸۵ ميليارد تومان، خراسان رضوي 
با ۶۷۵ هزار چك )۸ درصد( به ارزش ۶ هزار و ۸۲۴ ميليارد 
تومان و يزد با ۵۶۶ هزار چك مبادله اي )۶.۷ درصد( به ارزش 

سه هزار و ۴۰ ميليارد تومان قرار دارند.
كمترين شمار چك هاي مبادله اي صادر شده نيز در اختيار 
اس��تان كهگيلويه و بويراحمد با چهار هزار چك به ارزش 
حدود۴۰ ميليارد توم��ان قرار دارد. پ��س از كهگيلويه و 
بويراحمد، كمترين ميزان چك هاي مبادله اي به استان هاي 
ايالم با چهار و ۴۰۰ چك ب��ه ارزش ۵۲.۹ ميليارد تومان، 
خراسان ش��مالي با ۱۹ هزار و ۸۰۰ چك به ارزش ۲۲۹.۹ 
ميليارد تومان، سيستان و بلوچستان با ۲۲ هزار و ۸۰۰ چك 
به ارزش ۲۷۶ ميليارد تومان و لرستان با ۲۹ هزار و ۹۰۰ چك 

به ارزش ۳۱۰ ميليارد تومان تعلق دارد.
استان تهران در دي ماه به تنهايي ۲۹.۶ درصد شمار و ۴۵ 
درصد ارزش چك هاي برگشتي كشور را به خود اختصاص 
داده اس��ت. در دوره مورد بررسي، ٢٠٥ هزار فقره چك به 
ارزش ب�يش از ٥٠ هزار ميليارد ريال برگشت داده شد كه 
نشان مي دهد ۷.۴ درصد تعداد و معادل۸.۸ درصد ارزش 
چك هاي مبادله اي تهراني ها برگشت خورده است. پس از 
تهران، استان هاي اصفهان با ۱۱درصد تعداد و ۷.۴ درصد 
ارزش، خراسان رضوي با ۷.۷ درصد تعداد و ۷.۶ درصد ارزش 

چك هاي برگشتي در رده بعدي قرار دارند.
البته در دوره مورد بررسي، بيشترين نسبت تعداد چك هاي 
برگشتي به كل چك هاي مبادله اي به استان هاي كهگيلويه 
و بويراحمد )۱۵.۲ درصد(، چهارمحال و بختياري )۱۲.۲ 
درصد( تعلق دارد.در رده هاي بعدي، استان هاي كردستان 

با ۱۱.۷درصد و لرس�تان با ۱۱.۷ درصد اختص�اص دارد.
كمترين ميزان چك برگشتي نيز به ايالم با يك دهم درصد 
)۴۰۰ چك( تعلق دارد.پس از آن استان هاي كهگيلويه و 
بويراحمد با يك دهم درصد )۶۰۰ چك(، خراسان شمالي با 
سه دهم درصد )۲ هزار و ۳۰۰ چك(، سيستان و بلوچستان 
با سه دهم درصد )۲ هزار و ۳۰۰ چك( و لرستان با پنج دهم 

درصد )سه هزار و ۵۰۰ چك( قرار دارند.

مهدي  كرامتفر|
تورم و نرخ ارز، بر شاخص هاي اقتصادي و بازارهاي مختلف 
اثرگذار است و ميزان اثرپذيري هر بازار و هر شاخص از تورم 
و نرخ ارز به تدريج و با تاخير چندماهه رخ مي دهد و ميزان 
رشد قيمت ها و ش��اخص ها در هر بازاري متفاوت از ساير 
بازارها و بخش هاي مختلف اقتصاد است. در برخي بازارها 
اثر گذاري سريع و در برخي ديگر با تاخير صورت مي گيرد 
و عمقي بودن و سطحي بودن اثر تورم و نرخ ارز نيز متفاوت 
است. مهدي كرامتفر، رشد شاخص بورس را در اين راستا 

مورد بررسي قرار داده است. 
رش��د اخير بورس از يك س��و تعديل با انتظ��ارات تورمي 
و ارزي جدي��د براي ماه ه��اي پيش رو و از س��وي ديگر، 
شكل گيري حباب قيمتي در بخش هايي از بازار به دنبال 

ورود سرمايه هاي جديد بوده است.
بازار سهام در ماه هاي اخير عملكرد چشمگيري داشته است. 
طي دوره ده ماهه ابتداي سال، ارزش بورس تهران رشدي 
بي��ش از ۱۱۸ درصد را ثبت نموده اس��ت. در همين دوره 
ارز ۲ درصد، طال ۴.۵ درصد و مس��كن ۲۵ درصد افزايش 
را تجربه نموده اند و اين ارقام به خوبي، بيانگر طاليه داري 
سهام در بين انواع دارايي هاي مالي است. ارايه ارقام ده ماهه 
جهت ايجاد امكان مقايسه با ساير بازارهاست و بررسي رشد 
بورس از ابتداي سال تا پايان هفته منتهي به ۲۵ بهمن نشان 
مي دهد كه ميزان رشد بورس باز هم افزايش يافته و به رقم 

۱۵۶ درصد مي رسد.
در مورد داليل رش��د بورس در يك س��ال گذشته، به نظر 

مي رس��د كه بخش اصلي رش��د بورس ناش��ي از جبران 
عقب ماندگي اين بازار نسبت به ساير بازارها به ويژه بازار ارز 
بوده است؛ با توجه به آنكه شمار زيادي از شركت هاي بورس 
به ويژه در گروه هاي فلزي و شيميايي، صادرات محور بوده و 
درآمد ارزي دارند يا محصوالت خود در بورس كاال را براساس 
قيمت گذاري با نرخ ارز به فروش مي رسانند، افزايش درآمد 
اين شركت ها منجر به افزايش متناسبي در قيمت سهام آنها 
شده است. براي ش��ركت هاي ديگر كه داراي بازار داخلي 
هستند نيز افزايش قيمت سهام تا حد زيادي ناشي از تعديل 
درآمدها متناسب با نرخ تورم بوده است. در كنار اين موارد 
مي توان به رشد قيمت جهاني كاالهاي پايه از جمله نفت و 
محصوالت شيميايي، تجديد ارزيابي دارايي ها و در نهايت 
چشم انداز تورمي اش��اره نمود كه سبب شده ارزش ريالي 
شركت ها افزايش يابد. الزم به ذكر است كه محاسبه ارزش 
دالري بازار سهام نشان مي دهد كه تغيير محسوسي براي 

بازار سرمايه رخ نداده است.
تغييرات كوتاه مدت بازار سهام طي يك ماه گذشته نيز به 
شكلي بوده كه بازار سرمايه پس از عبور از روزهاي بحراني 
و به شدت پرنوسان ميانه دي ماه )پس از واقعه ترور سردار 
سليماني و حوادث پس از آن( در پنج هفته اخير، رشد قابل 
مالحظه اي داشته به ش��كلي كه از مجموع ۲۳ روز كاري 
سپري شده، شاخص كل تنها در چهار روز منفي بوده و در 
اين ۲۳ روز به طور متوسط روزانه ۱.۲ درصد افزايش يافته 
است. در مورد اين رشد س��ريع و يك باره، با توجه به عدم 
بهبود محسوس در فضاي اقتصاد كالن كشور و همچنين 

متغيرهاي دروني بنگاه ها، به نظر مي رسد كه تنها دو علت 
اصلي وجود دارد؛ اولين علت احتمالي، مساله انتظارات آحاد 
اقتصادي در رابطه با نرخ تورم و نرخ ارز در سال آينده است. با 
توجه به فيصله يافتن مساله استيضاح ترامپ و انتظار تشديد 
فشارهاي اقتصادي-سياسي اياالت متحده بر كشور )به ويژه 
پس از حوادث اخير منطقه( در ماه هاي آينده كه مي تواند 
با افزايش محسوس نرخ ارز همراه شود، انتظارات تورمي و 
ارزي باعث شده تا افراد به سمت خريد سهام در بورس سوق 
يابند. با توجه به آنكه بازار سهام در دو سال اخير نشان داده 
كه مي تواند با كمي وقفه زماني نسبت به نرخ ارز تعديل شود 
)و حتي بازدهي بيشتري داشته باشد( و برخالف بازار ارز به 
دور از مسائل كنترلي، نظارتي و امنيتي قرار دارد و معامله 
در آن از س��هولت و نقدشوندگي بس��يار بااليي برخوردار 
است، ش��مار زيادي از سرمايه گذاران ترجيح داده اند كه با 
سرمايه گذاري در سهام شركت ها، به صورت غيرمستقيم 

در بازار ارز سرمايه گذاري كنند.
احتمال دوم در مورد رشد اخير بورس، بيش ارزش گذاري 
س��هام يا ايجاد حباب قيمتي در بخش هايي از بازار است. 
محاسبات نش��ان مي دهد كه قيمت برخي شركت ها در 
ماه هاي اخير تحت تاثير هيجانات سهامداران رشد زيادي 
داشته و حتي نمونه هايي از رشدهاي حبابي بيش از ۵۰۰ 
درصد نيز در بازار س��هام وجود دارد. البته اين موارد بسيار 
معدود و غالبا در ش��ركت هاي كوچك هستند اما به نظر 
مي رسد كه علت اصلي اين اتفاق، ورود سرمايه قابل مالحظه 
توسط افراد حقيقي و س��هامداران خرد به بازار بوده است. 

بررسي خالص خريد )خريد منهاي فروش( سهام توسط 
افراد حقيقي نشان مي دهد كه در پنج هفته اخير، ميزان ورود 
پول از جانب اين افراد به بازار سهام به شدت افزايش يافته و 
هر هفته حداقل ۱۰۰۰ ميليارد تومان پول جديد توسط اين 
افراد به بازار وارد شده است. با توجه به آنكه دانش تحليلي كم، 
رفتار هيجاني و توده وار و افق زماني كوتاه مدت، از ويژگي هاي 
رفتاري اين گروه از س��هامداران است، افزايش حضور آنها 

مي تواند نوسانات بازار در هر دو جهت را تشديد نمايد.
در مورد داليل گسترش حضور سهامداران حقيقي و افزايش 
ميزان سرمايه آنها در بازار، به نظر مي رسد كه بازدهي قابل 
مالحظه سهام نسبت به ساير بازارها يكي از اصلي ترين داليل 
جذب سرمايه ها به اين بازار بوده است. در كنار اين موضوع، 
افزايش تعداد سهامداران حقيقي و ورود افراد جديد به دنبال 
عرضه هاي اوليه نيز مي تواند يكي از علل رشد سرمايه افراد 

حقيقي در بازار سهام باشد. 
بررسي تعداد شركت كنندگان در عرضه هاي اوليه نشان 
مي دهد كه اين رقم به تازگي به ۱.۳ ميليون نفر رسيده است 
كه در مقايسه با بيشترين شركت كنندگان سال گذشته، 
رشدي بيش از ۳ برابر را نشان مي دهد. با توجه به آنكه نحوه 
قيمت گذاري شركت ها در عرضه هاي اوليه به شكلي است 
كه سود قابل مالحظه اي )با ريسك صفر( در مدت كوتاهي 
نصيب سهامداران مي شود، اين موضوع سبب ايجاد ذهنيت 
غيرصحيح از بورس براي افراد تازه وارد شده و با افزايش ميزان 
سرمايه آنها در بورس همراه خواهد بود. به عنوان جمع بندي 
مي توان گفت كه رشد بورس در يك سال اخير، صرفا تعديل 

ارزش شركت ها با نرخ هاي جديد تورم و ارز بوده است. رشد 
بورس چهار هفته اخير نيز از يك س��و تعديل با انتظارات 
تورمي و ارزي جديد براي ماه هاي پيش رو بوده و از سوي 
ديگر، شكل گيري حباب قيمتي در بخش هايي از بازار به 
دنبال ورود سرمايه هاي جديد بوده است. دانش كم و رفتار 
هيجاني اين سرمايه هاي جديد، مي تواند ابعاد شكل گيري و 

ريزش حباب قيمتي را افزايش دهد. 
هرچند كه ورود افراد جديد به بازار سرمايه مي تواند منجر به 
افزايش عمق بازار سرمايه شده و در بلندمدت توسعه بخش 
مالي را به دنبال داشته باشد اما بايد توجه داشت كه از يك سو 
افق سرمايه گذاري اين افراد بس��يار كوتاه مدت )گرايش 
به سفته بازي( بوده و همچنين براساس تجارب تاريخي، 
متحمل شدن ضرر قابل مالحظه توسط افراد حقيقي به 
دليل ناآشنايي با مفهوم ريسك، غالبا به خروج دايمي سرمايه 
آنها از بازار سهام منجر خواهد شد. ورود گسترده و بي محاباي 
سهامداران جديد به بازار سرمايه با جذابيت هاي مصنوعي 
عرضه هاي اوليه، عدم توس��عه ابزارهاي پوشش ريسك و 
ابزارهاي مشتقه نظير فروش تعهدي، از چالش هاي بزرگ 
توسعه بازار سرمايه در شرايط كنوني است. به اين ترتيب به 
نظر مي رسد كه در كنار توسعه ابزارهاي جديد نظير فروش 
تعهدي جهت دوطرفه نمودن بازار، اعمال برخي اصالحات 
در فرآينده��اي عرضه اوليه )نظير نح��وه قيمت گذاري( 
توسط اركان سازمان بورس و اوراق بهادار جهت جلوگيري 
از ش��كل گيري حباب قيمتي و متضرر شدن سهامداران 

تازه وارد ضرورت دارد.

حسين سلطان آبادي|
شواهد آماري بين المللي بيانگر آن است كه با بهبود امتياز 
شاخص هاي ادراك فساد، كنترل فساد و اثربخشي دولت ها، 
نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در كشورها افزايش 

مي يابد.
با كاهش قابل توجه درآمدهاي نفتي دولت، لزوم افزايش 
درآمده��اي مالياتي از س��وي بس��ياري از دولتمردان و 
كارشناسان اقتصادي مطرح شده است. در اين راستا تغيير 
برخي از قوانين و مقررات مالياتي در دستور كار قرار گرفته 
است. اما افزايش درآمدهاي مالياتي منوط به رعايت بسياري 
از پيش شرط ها است كه كمتر كسي در شرايط فعلي به آنها 
توجه كرده اس��ت. بدون رعايت اين پيش شرط ها، تغيير 
قوانين كمكي به افزايش درآمدهاي مالياتي نمي كند، كما 

اينكه در دهه هاي اخير، تغيير مكرر و س��اختاري قوانين 
مالياتي كشورمان نتوانسته است بر نسبت ماليات به توليد 
ناخالص داخلي تأثير چنداني بگذارد. در اين نوشتار تنها به 
دو نمونه از اين پيش ش��رط ها اشاره مي شود، در حالي كه 
اين سياهه بس��يار بلندتر از اين است. براي بسياري از اين 
پيش شرط ها شاخص هاي قابل سنجش از سوي مراجع 
معتبر بين المللي ارايه شده اس��ت و دولت مي تواند براي 
افزايش درآمدهاي مالياتي گزارش ارزيابي عملكرد خود 
را در زمينه بهبود اين پيش شرط ها به طور مرتب ارايه كند. 
شكايت از عدم افزايش درآمدهاي مالياتي تنها زماني محلي 
از اعراب خواهد داش��ت كه دولت موفقيت خود در زمينه 

بهبود اين پيش شرط ها را به اثبات رسانده باشد.
يكي از مواردي كه البته ارتباط تنگاتنگي با مبحث توزيع 

درآمد )به عنوان يكي از اه��داف اصلي اخذ ماليات( دارد، 
عملكرد دولت در زمينه كنترل فساد است. شاخص هاي 
مختلفي براي سنجش عملكرد يك دولت در راستاي مقابله 
با فساد وجود دارد. يكي از مهم ترين اين شاخص ها، شاخص 
 )Corruption Perceptions Index( ادراك فساد
است كه ساالنه از سوي سازمان شفافيت بين الملل محاسبه 
و منتشر مي شود. رابطه بين نسبت ماليات به توليد ناخالص 
داخلي و شاخص ادراك فساد در كشورهاي مختلف جهان 
در س��ال ۲۰۱۹ نشان مي دهد كه با بهبود امتياز شاخص 
ادراك فساد، نس��بت ماليات به توليد ناخالص داخلي در 
كش��ورها افزايش مي يابد. ايران با نسبت ماليات به توليد 
ناخالص داخلي ۸ درصدي، تنها امتياز ۲۶ را در ش��اخص 
ادراك فساد كسب كرده و پايين تر از خط روند قرار گرفته 

است. ش��اخص ديگري كه براي ارزيابي وضعيت فساد در 
كشورها مورد استفاده قرار مي گيرد، شاخص كنترل فساد 
است كه از سوي بانك جهاني و در زيرمجموعه شاخص هاي 
حكمراني جهاني محاس��به و منتشر مي شود. رابطه بين 
اين شاخص و نس��بت ماليات به توليد ناخالص داخلي در 
كشورهاي مختلف جهان نشان مي دهد كه مشابه شاخص 
ادراك فس��اد، شاخص كنترل فساد نيز رابطه مستقيمي 
با نس��بت ماليات به توليد ناخالص داخل��ي دارد و در اين 
زمينه نيز ايران پايين تر از خط روند قرار مي گيرد. جداي از 
اعتماد عمومي به توانايي دولت در كنترل فساد، مردم براي 
پرداخت ماليات بايد به كارآمدي مخارج دولتي نيز اعتماد 
داشته باش��ند. حتي اگر دولتي بدون فساد و در شفافيت 
كامل نس��بت به تخصيص مخارج عمومي اقدام كند، تا 

زماني كه اين مخارج در اموري مصرف ش��ود كه خواسته 
واقعي مردم نيست يا به نحوي مصرف شود كه بازدهي مورد 
انتظار را به همراه نداشته باشد، نمي توان انتظار مشاركت 
قابل توجه مردم در پرداخت ماليات را داش��ت. رابطه بين 
نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي و شاخص اثربخشي 
 )Government Effectiveness Index( دول��ت
در كشورهاي مختلف نش��ان  مي دهد كه رابطه مستقيم 
اثربخش��ي دولت و درآمدهاي مالياتي به وضوح مشخص 
است  ايران با ش��اخص اثربخشي دولت منفي ۰.۴ اندكي 
باالتر از خط روند قرار گرفته است. براي افزايش اثربخشي 
دولت و اثر افزايشي آن بر درآمدهاي مالياتي دولت، برخي 
از اقتصاددانان مبحث انتخاب مالياتي )Tax Choice( را 

مطرح مي كنند. 
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رونق نسبي بازارهاي مالي 
براساس شاخص مديران خريد 

مريم شادي|
با توجه به پايداري نسبي فضاي انتظارات و فروش 
پايان سال، شاخص مديران توليد در ماه هاي آينده 
نيز احتماال در محدوده رونق قرار مي گيرد، هرچند 
براي سال آينده، تداوم آن با مالحظاتي همراه است.

شاخص مديران خريد يا اصطالحا شامخ، شاخصي 
اس��ت كه مي تواند تصويري س��ريع و به هنگام از 
شرايط بنگاه هاي اقتصادي به ويژه وضعيت رونق 
و رك��ود ارايه مي دهد. ش��اخص مديران خريد كه 
در ۱۶ ماه گذشته توسط اتاق ايران توليد و منتشر 
شده، براساس پيمايش داده هاي بيش از ۴۰۰ بنگاه 
صنعتي تهيه مي شود و يكي از مهم ترين ويژگي هاي 
آن، انتشار سريع است به شكلي كه مي توان تصوير 
وضعيت توليد را با وقفه اي حدود يك ماه در اختيار 
داشت. در كنار س��رعت ارايه تصوير شرايط جاري 
بنگاه ها، ترسيم چشم انداز انتظاري بنگاه ها ديگر 
ويژگي اين شاخص است كه مي تواند نقش مهمي 

در فرآيندهاي سياست گذاري داشته باشد.
فرآيند تهيه شاخص مديران خريد به شكلي است 
كه از پاسخ دهندگان خواسته مي شود به ۱۲ پرسش 
در مورد تغيير شرايط نسبت به ماه پيش )بهتر شده، 
بدتر شده يا تغييري نكرده است( پاسخ دهند. عدد 
نهايي شاخص نيز نشان مي دهد كه چه سهمي از 
بنگاه ها، نسبت به ماه قبل شرايط يهتري داشته اند. 
به اين ترتيب، اگر عدد شامخ بيش از ۵۰ واحد باشد 
نشان مي دهد كه ش��رايط بيش از نيمي از بنگاه ها 
بهتر ش��ده )وضعيت رونق( و اگر اين عددكمتر از 
۵۰ باشد، نشان مي دهد كه توليد بنگاه ها در شرف 

انقباض و ركود است.
بررسي وضعيت شاخص مديران خريد طي ماه هاي 
اخير نشان مي دهد كه ارتباط زيادي ميان شرايط 
اقتصاد كالن و ش��اخص وجود دارد به شكلي  كه با 
ثبات نسبي شرايط كشور در فصل تابستان، شاخص 
نيز در محدوده رونق و باالتر از ۵۰ قرار گرفته و نوسان 
چنداني نداشته اس��ت. البته در مردادماه شاخص 
كمي افت داشته و وارد ناحيه ركودي شده كه يكي 
از علل اصلي آن تعطيلي دو هفته اي برخي بنگاه ها 
در اين ماه )تعطيالت تابستاني( بوده و توليد بنگاه ها 
نس��بت به ماه قبل كاهش يافته است. الزم به ذكر 
است كه شرايط مشابهي نيز براي فروردين ماه وجود 
دارد. در واقع به نظر مي رسد كه در فاصله ماه هاي تير 
تا مهر، وضعيت توليدي بنگاه ها متاثر از فضاي باثبات 

ايجاد شده در كشور بهبود يافته است.
پس از اين دوره نسبتا آرام و باثبات، اقتصاد ايران از 
ميانه هاي پاييز با رخدادهايي نظير افزايش قيمت 
بنزين )در آبان ماه(، ارايه اليحه بودجه )در آذرماه( 
و تنش هاي نظامي منطقه اي )در دي ماه( وارد فاز 
جديدي شده كه ويژگي اصلي آن افزايش نرخ ارز 
و تحريك انتظارات تورمي بوده اس��ت. چشم انداز 
افزايش قيمت نزد ش��مار زيادي از آحاد اقتصادي 
س��بب ش��ده تا تقاضا در انواع بازاره��اي دارايي و 
همچنين كااليي افزايش يابد به شكلي كه ارز، طال، 
مسكن و سهام همگي رشدهاي قابل مالحظه اي 
را در اين دوره ثب��ت نموده اند. در بازارهاي كااليي 
نيز شرايط مشابهي وجود داشته و افزايش قيمت 
خ��ودرو، ملموس ترين مثال در اين زمينه اس��ت. 
افزاي��ش تقاضا ب��راي كاالها )با انگي��زه مصرف يا 
سوداگري( منجر به افزايش ميزان فروش شده و به 
اين ترتيب در آذرماه ميزان شاخص مديران خريد 
افزايش محسوسي يافته و باالترين ركورد تمام ادوار 
را پس از ارديبهشت ماه سال جاري ثبت نموده است. 
براي دي ماه نيز هر چند كه ميزان شاخص كاهش 
يافته اما باالتر بودن آن از ۵۰ به معناي آن است كه 
بيش از نيمي از بنگاه ها شرايطي بهتر از ماه قبل را 

تجربه مي كنند.
به اين ترتيب مي توان گفت كه با وجود روند رو به 
بهبود شرايط بنگاه هاي صنعتي )و اقتصاد كالن( از 
ابتداي تابستان تا ميانه هاي زمستان، ماهيت اين 
رش��د در ماه هاي مختلف متفاوت بوده به شكلي 
كه تا ميانه هاي پاييز علت اصلي رشد، ايجاد ثبات 
در ش��رايط اقتصاد كالن بوده اما در سه ماه اخير، 
چش��م انداز تورم��ي و تحريك تقاضاي ناش��ي از 
انتظارات علت رشد توليد بنگاه ها بوده است. الزم 
به ذكر است كه بررسي زيراجزاي شاخص مديران 
خريد نش��ان مي دهد كه در دوره سه ماهه آبان تا 
دي، متغيرهاي قيمتي )مواد اوليه و محصول نهايي( 
به ش��دت افزايش يافته اند و اين موضوع برخالف 
رون��د ماه هاي پيش از آن اس��ت. همچنين مولفه 
مربوط به موجودي مواد اوليه نيز در اين دوره سه 
ماهه به سرعت كاهش يافته و اين در حالي است كه 
روند اين متغير از ابتداي سال صعودي بوده است. 
تغييرات اخير در بورس كاال )افزايش قيمت و تقاضا( 
نيز بيانگر وجود شرايط مشابه در بازارهاي كااليي 
است. به اين ترتيب، انتظار مي رود كه اقتصاد ايران 
در سال آينده دوره جديدي از افزايش قيمت ها را 

تجربه نمايد.
در مورد چش��م انداز ش��اخص مديران خريد طي 
ماه هاي آت��ي با توجه ب��ه كاهش س��رعت انجام 
سفارشات و كاهش تعداد سفارشات جديد، به نظر 
مي رسد مي توان انتظار داش��ت كه ميزان تقاضا و 
روند توليد و فروش در ماه  آينده رشد محسوسي را 
تجربه ننمايد. البته بايد توجه داشت كه مولفه انتظار 
توليد ماه آتي بنگاه ها نيز رشد زيادي داشته و يكي از 
باالترين مقادير سال ۱۳۹۸ را ثبت نموده است كه 
اين موضوع مي تواند از يكسو ناشي از نزديك شدن 
به پايان سال )و افزايش تقاضا( باشد و از سوي ديگر 
ناشي از خوشبيني بيش از حد بنگاه ها به بهبود توليد 
)با وجود كاهش ميزان سفارشات جديد( باشد. در 
مجموع به نظر مي رسد كه با توجه به پايداري نسبي 
فضاي انتظارات در كشور از يكسو و قرار گرفتن در 
دو ماه پاياني سال، مي توان انتظار داشت كه شاخص 
مديران تولي��د در ماه هاي آينده ني��ز احتماال در 
محدوده رونق قرار گيرد اما براي سال آينده، تداوم 

اين شرايط دور از انتظار خواهد بود.
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جدال جديد پيام رسان داخلي با رقيب خارجي
گروه دانش و فن   

استفاده از پيام رس��ان خارجي، كاري معمول است كه در 
شرايط بحراني به يكي از نبايد ها تبديل مي شود. اگرچه از 
زمان مصوبه ش��وراي عالي فضاي مجازي در فروردين ماه 
سال 96، مبني بر اينكه »استفاده نهادها و موسسات دولتي 
و عمومي غيردولتي از پيام رس��ان هاي اجتماعي برخط 
خارج��ي براي مكاتبات و خدمات اداري ممنوع« اس��ت، 
اعالم شد دستگاه ها بايد مكاتبات خود را به پيام رسان هاي 
داخلي منتقل كنند؛ با وجود اين اما همين حاال هم بسياري 
از خبرگزاري ها و سازمان ها همچنان مهم ترين فعاليت هاي 
خود را بر بستر پيام رسان هاي خارجي صورت مي دهند؛ 
پيام رس��ان هايي كه در صدر آنها تلگرام است و البته پس 
از فيلتر اين پيام رس��ان كه به نوعي در حال تبديل شدن 
به يك رس��انه بود، بخش��ي از اين مكاتبات به پيام رسان 
واتس اپ منتقل شد كه در بيشتر كشورهاي دنيا بيشترين 
استفاده را دارد و صرف نظر از تلگرامي كه عنوان مي شود 
بيش��ترين كاربرانش از ايران هستند، اولين پيام رسان در 
جهان محسوب مي ش��ود. اگرچه بس��ياري از مسووالن 
معتقدند فيلترينگ پيام رسان هاي خارجي راه مناسبي 
براي حمايت از پيام رسان هاي داخلي نيست، فيلتر تلگرام 
ادامه دار ش��ده و اما اين موض��وع، چندان منجربه افزايش 
مخاطبان پيام رسان هاي داخلي نشده است، هرچند برخي 
مسووالن معتقد به كوچ بسياري از كاربران به شبكه هاي 

داخلي هستند.

  امكانات آموزش مجازي با تعطيلي مدارس
اين روزها با ش��يوع ويروس كرونا در كش��ور كه بسياري 
از اماكن از جمله مراكز آموزش��ي را تعطيل كرده اس��ت، 
اس��تفاده از ابزارهاي فناوري اطالعات و آموزش از راه دور 
ازطريق اينترنت مطرح شده است؛ همانطور كه محمدجواد 
آذري جهرمي گفت: »با توجه به احتمال تعطيلي مدارس 
و دانشگاه ها تا پايان س��ال، براي همكاري با وزارت علوم و 
آموزش و پرورش، امكانات ويژه اي جهت آموزش مجازي 
و از راه دور فراهم كرديم تا ميليون ها دانش آموز و دانشجو 
ضمن حفظ سالمت خود، از تحصيل علم هم جا نمانند.« و 
روز گذشته نيز اعالم كرد »ترافيك كليه كالس هاي آموزشي 
مجازي مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، 

براي كاربران رايگان خواهد بود.«
در اين ميان استفاده از ابزارهاي فناوري براي دانش  آموزان 
و دانشجويان از برگزاري كالس  در تلويزيون تا آموزش 
آنالين و هماهنگي براي انجام تكاليف در ش��بكه هاي 

اجتماعي را شامل  مي شود. موضوعي كه منجر به واكنش 
ج��واد جاويدنيا، معاون فضاي مجازي دادس��تاني كل 
كشور شده كه گفته است: »طبق قوانين و مقررات كشور 
و مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي، هرگونه استفاده 
دستگاه ها از شبكه هاي اجتماعي خارجي ممنوع است و 
تخلف و در برخي موارد جرم محسوب مي شود؛ لذا با توجه 
به تعطيالت مراكز آموزشي هرگونه آموزش از راه دور از 
طريق اين شبكه ها ممنوع است و بايد بر بستر شبكه هاي 
اجتماعي داخلي باش��د. چنانچه در بسترهاي خارجي 
ممنوعه، كالس و آموزش��ي برگزار شود، فاقد وجاهت 
قانوني است و دانش آموزان و دانشجويان تكليفي براي 
حضور در اين آموزش ها ندارند و دانش��جويان و والدين 
دانش آموزان مي توانند نسبت به اين امر از طريق حراست 
دستگاه هاي مربوطه شكايت و اعتراض خود را منعكس 
كنند. حراست دستگاه ها هم مكلف به بررسي و ممانعت 

از اين فعاليت ها هستند« 

  كرون�اي بي بصيرت�ي و بي عمل�ي در فض�اي 
مجازي

جاويدنيا همچنين خاطرنشان كرد: »خواهش ما از همه 
مردم و مس��ووالن و مديران مراكز آموزش��ي اين است 
كه با بصيرت كافي به ويژه در اي��ن ايام كه دعوت مردم 
به شبكه هاي اجتماعي خارجي كه ابزار عمليات رواني 
عليه مردم و ايجاد هراس و جنگ اقتصادي و سياس��ي 
عليه كش��ورمان است، قطعا كمك به دش��من در ايراد 
خسارت به كشور محسوب مي شود، تمام هم وغم خود 
را بر ترك ش��بكه هاي ويرانگر و بدتر از كروناي خارجي 
بگذاريم تا از كرون��اي بي بصيرتي و بي عملي در فضاي 
مجازي خالصي يابيم و اين بار مردم مسووالن كرونازده 
فضاي مجازي كش��ور را درم��ان و از خواب غفلت بيدار 
كنند و مانع تداوم برخي خيانت هاي نفوذي ها شوند.« 
اين درحالي است كه در روزهاي قطعي اينترنت جهاني 
كه كاربران بيشتري به استفاده از پيام رسان هاي داخلي 

روي آوردند، اين سرويس ها نتوانستند آن طور كه بايد 
از عهده خدمت رساني به كاربران برآيند، و اين موضوع 
واكنش مس��ووالن را در پي داشت، با اين مضمون كه با 
وجود پيشرفت شبكه ملي اطالعات، استفاده حداكثري از 
پيام رسان هاي خارجي نشان ضعف در خدمات پايه شبكه 
ملي است. همانطور كه عطا خليقي، كارشناس فناوري 
اطالعات به »تعادل« گف��ت: »زماني كه اينترنت قطع 
شد، پيام رسان هاي داخلي نتوانستند خأل پيام رسان هاي 
خارجي را برطرف كنند و بسياري از افراد قادربه استفاده از 
اين خدمات نبودند. البته بعد از مدتي بعضي از پيام رسان ها 
بهتر ش��دند اما نتوانس��تند به آن حجم از انتظاري كه 
موردنظر مردم بود، پاسخ دهند. همچنين بعد از اتصال 
دوب��اره اينترنت، بس��ياري از مردم به پيام رس��ان هاي 
خارجي برگشتند و به همين دليل قضاوت درباره نحوه 
خدمت رس��اني كنوني اين پيام رسان هاي بومي دشوار 
است. البته بعضي از پيام رسان هاي داخلي براي آموزش 

در منزل، خدمات رايگاني به م��دارس ارايه دادند، براي 
مثال يكي از پيام رس��ان ها اعالم كرده كه براي آموزش 
از راه دور، بس��تر پخش زنده كالس درس را فراهم كرده 
است. اگر اين ابزارهاي داخلي سرويس خاصي را ارايه كرده 
باشند، مي تواند مورد استفاده كاربران قرار گيرد و بررسي 
شود كه كيفيت الزم را دارند يا خير، اما در نهايت اين نظر 
مردم است كه بخواهند از كدام پيام رسان  استفاده كنند، 
هرچند به گفته آقاي جاويدنيا، استفاده از پيام رسان هاي 

خارجي، قانوني نيست.«

  مردم تمايلي به پيام رسان هاي داخلي ندارند
وي با بيان اينكه هر زمان مردم مجبوربه استفاده شدند، 
به سمت پيام رسان هاي داخلي آمدند، گفت: »اين موضوع 
براي بازار داخل، اتفاق خوبي نيست، اينكه مردم چندان 
تمايلي به استفاده از پيام رسان هاي داخلي ندارند ممكن 
است از كيفيت سرويس باشد يا نگراني هاي امنيتي، اما در 
اين مدت، تنها زماني كه مردم انتخاب ديگري نداشتند، 
به پيام رسان هاي داخلي روي آوردند و آن زمان است كه 
ما تازه متوجه مي شويم كه آيا اين پيام رسان ها مي توانند 
ترافيك داخل را پوشش دهند يا خير، كما اينكه در زمان 
قطعي اينترنت آنها نتوانستند خدمات مناسبي ارايه دهند.« 
خليقي با بيان اينكه در حال حاضر آنچه در پيام رسان هاي 
خارجي منتقل مي شود، مورد نظر نيس��ت، افزود: »اين 
محتوا ممكن است يك روز آموزش باشد، يك روز اطالعات 
مربوط به يك ش��ركت يا هر مورد ديگر، حرف ايشان اين 
اس��ت كه طبق قانون، استفاده از پيام رسان  خارجي غلط 
اس��ت. در دوره اي ك��ه همه در قرنطينه هس��تند بحث 
آموزش پيش آمده و ايش��ان درباره آموزش اين حرف را 
زدند. هرچند بسياري از مسووالن در شبكه هاي اجتماعي 
فيلترشده، اطالع رساني هاي الزم را انجام مي دهند و اين 
تناقض هميشه وجود داشته است. درنهايت مردم به دنبال 
كيفيت بهتر و امنيت بيشتر هستند. بنابراين اين موضوع 
وجود دارد كه آيا مردم استفاده از پيام رسان هاي داخلي را 
پذيرفته اند؟ آن هم در شرايطي كه هنوز بسياري از مردم از 
پيام رسان هاي خارجي استفاده مي كنند. از طرفي به نظر 
مي رسد پيام رسان هاي داخلي بايد هزينه سخت افزاري و 
نرم افزاري براي كاربران بيشتر را فراهم كنند، درصورتي كه 
تقاضايي وجود ندارد؛ به همين دليل آنها براي آن ميزان 
كاربر ثابتي كه دارند، تجهيزات خود را فراهم كرده اند و از اين 
رو در شرايطي كه كاربران آنهابه صورت غيرمعمول افزايش 

مي يابد، دچار مشكل مي شوند.«

رييس مركز ملي فضاي مجازي ب��ا بيان اينكه 20 
درصد ترافيك در فضاي مجازي بين المللي اس��ت، 
گفت: »در حال حاضر نزديك به 80 درصد ترافيك 
در فضاي مجازي به داخل كشور مربوط مي شود.« 
ابوالحسن فيروزآبادي در گفت وگو با فارس، با بيان 
اينكه ترافيك كنوني فضاي مجازي مربوط به داخل 

كشور اس��ت، گفت: »در حال حاضر ما به دنبال اين 
هستيم تا خدماتي به مردم ارايه دهيم كه بتوانند از 
خدمات داخلي استفاده كنند، چراكه امروز بيش از 
هر زمان ديگري ايران نيازمند شبكه ملي اطالعات 
است كه اگر اين اتفاق بيفتد بدون شك بسياري از 
مش��كالت و خالء هايي مانند حمله هكرها، مرتفع 

مي ش��ود. در حال حاضر مركز ملي فضاي مجازي 
يكي از اولويت فعاليت ه��اي خود را روي راه اندازي 
ش��بكه ملي اطالعات گذاشته است چرا كه با وجود 
اين شبكه ما ديگر دچار مشكالت زيرساختي مانند 
اختالالت در آبان ماه س��ال جاري نخواهيم داشت، 
در واق��ع با تامين نياز اينترنت و موتور جس��ت وجو 

بس��ياري از فعاليت ها در داخل كشور مانند سايت 
ادارات و نهادهاي مختلف برطرف شده و با استفاده 
از توان داخلي فعاليت هاي مجازي و اينترنتي انجام 
مي ش��ود.« وي تصريح كرد: »در حال حاضر مردم 
ب��راي گرفتن پاس��خ و جس��ت وجوهاي مختلف از 
دريچه موتور جست وجوي گوگل استفاده مي كنند 

كه اين موضوع متاسفانه در سال هاي اخير منحصر 
به اين شركت شده است كه ما بايد براي جايگزيني 
آن راهكار داشته باشيم. در اين زمينه گام هاي خوبي 
را برداشته ايم و اميدواريم بتوانيم به زودي با تاسيس 
شبكه ملي اطالعات و موتور جست وجو به نيازهاي 

مردم و جامعه پاسخ دهيم.«

80  درصد ترافيك فضاي مجازي مربوط به داخل كشور است
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آيا انحصار صدا و سيما 
مي شكند

مذاكره براي آزادس��ازي فركانس ۷00-800 كه 
در انحصار صداوسيماس��ت سال هاست به نتيجه 
نرسيده، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي 
در ادامه بررس��ي اليحه بودجه 99 پيش��نهادي 
براي آزادس��ازي اين باند فركانسي ارايه كرد. باند 
فركانسي كه آينده فناوري با آن گره خورده است.  
به گزارش ايرنا، آينده فناوري در گرو باند فركانسي 
۷00-800 است. تكنولوژي اصلي كه در آينده با 
آن روبرو مي ش��ويم، 5G يا نسل پنجم ارتباطات 
 IOT است كه بس��تر ارتباطات با يوزكيس هاي
)اينترنت اشيا( به حس��اب مي آيد. اينترنت اشيا 
با اتصال )connectivity( بسيار باال معنا پيدا 
مي كند كه زيرساخت مورد نياز آن صرفا با استفاده 
باند فركانسي ۷00-800 مهيا مي شود. باندي كه 
سال هاست در انحصار صداوسيماست و مذاكره بر 

سر آزادسازي آن تاكنون به نتيجه نرسيده است.

  چرا فركانس 700-800 بايد آزاد شود
اصرار براي آزادسازي فركانس ۷00-800 به اين 
دليل اس��ت كه كه هر چقدر باند فركانسي پايين 
باش��د كارايي آن نسبت به باندهايي مانند 2۱00 
و 2600 باالتر مي رود. مش��خصه باند فركانس��ي 
پايين اين است كه پوش��ش دهي بسيار باال دارد. 
اين باند فركانسي مي تواند س��ايت اپراتورها را تا 
هشت كيلومتر پوشش دهد. در حالي كه استفاده 
از باندهاي باال باعث مي شود اپراتورها هزينه زيادي 
را ظرف احداث سايت كنند. بودجه اپراتورها، يك 
مخزن ثابت اس��ت و از اين مخزن براي نادرستي 
استفاده مي ش��ود. مي توان به جاي اينكه اپراتور 
دو س��ايت اضافه تر خريداري كند تا در روستاها 
پوش��ش دهي داش��ته باش��ند، آن پول را صرف 
س��رمايه گذاري در خدمات نوي��ن كند. هر چند 
طي چند ماه گذشته خبرهاي خوشي از تعامالت 
رگوالتوري وزارت ارتباطات به گوش مي رس��د، 
احتماال با پيشنهادي كه مركز پژوهش هاي مجلس 
با الحاق يك بند به تبصره ۱8 )مديريت باندهاي 
بسامدي ۷00-800 مگاهرتز( براي آزادسازي اين 
فركانس در بررس��ي اليحه بودجه 99 ارايه كرده 
اس��ت، مذاكرات يك بار براي هميش��ه به نتيجه 
برس��د. كاربرد باند فركانس��ي ۷00-800 به اين 
شكل اس��ت كه اگر اپراتور بخواهد به كاربري در 
طبقه منهاي هفت، لب ساحل در هرمزگان، بين 
دو كوه و دره خدمات اينترنت اشيا ارايه دهد نياز به 
استفاده از آن دارد. اگر استفاده از اين فركانس ميسر 
نباشد، در نقاطي كه پوشش مطلوب وجود ندارد، 
كسب و كارهايي كه در بستر 5G شكل گرفته اند به 
شكل اتوماتيك حذف مي شوند. صداوسيما تنها از 
26 درصد باند فركانسي 800-۷00 كه در اختيار 
دارد اس��تفاده مي كند و بقيه آن قابل آزادسازي 
و اس��تفاده در بخش هاي ديگر اس��ت. اينكه چرا 
براي حجم باقي مانده به تعامل نمي رس��ند هنوز 

مشخص نيست.

     برگزاري مزايده اجاره باندهاي فركانس 
تجاري 700 و 800 مگاهرتز

حاال وزارت ارتباطات از پيشنهاد مركز پژوهش ها 
مجلس براي آزادسازي باند فركانسي ۷00 و 800 
خبر مي دهد. بنا ب��ر اين خبر، مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي در سلسله بررسي مصوبات 
كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال آينده، پيشنهاد 
داده است در اجراي مواد )۳(، )6۷(، )68( و )69( 
قانون برنامه ششم توسعه كشور، وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات با همكاري سازمان صداوسيما 
سيما مكلف به تخصيص دوباره و برگزاري مزايده 
اج��اره باندهاي فركان��س تج��اري ۷00 و 800 
مگاهرتز و واري��ز درآمد حاصله به رديف درآمدي 
۱۴0۱06 شوند. در مقدمه توجيهي اين پيشنهاد 
آمده است: »با گذار فناوري پخش صداوسيماي 
جمهوري اس��المي ايران از آنالوگ به ديجيتال، 
قس��مت زي��ادي از بان��د ۷00 و 800 مگاهرت��ز 
بالستفاده مانده است. با توجه به كاربردهاي اين 
باند فركانسي در ارتقاي امنيت و پايداري ارتباطات 
نيروهاي امنيتي، انتظامي و امدادي، ارزش باالي 
اقتصادي آن براي اپراتورهاي مخابراتي و نقش آن 
در صرفه جويي ارزي ناشي از كاهش هزينه واردات 
تجهيزات مخابراتي، نياز اس��ت كه اين باندهاي 
فركانسي دوباره تخصيص داده شوند و بخش هاي 
تجاري آن از طريق مزايده به اپراتورهاي مخابراتي 
عرضه شود.« ازآنجا كه ايس��تگاه هاي فرستنده 
راديويي اپراتورهاي تلفن همراه با استفاده از اين 
باندهاي بس��امدي مي توانند مس��احتي تا چهار 
برابر ميزان فعلي را پوش��ش بدهند، اس��تفاده از 
اين باندهاي فركانسي در اكثر كشورهاي دنيا در 
دستور كار قرارگرفته است تا هزينه پوشش مناطق 

روستايي و شهري در كشورها كاهش پيدا كند.
در ادامه پيشنهاد مركز پژوهش ها تاكيد شده است: 
»طبق محاسبات انجام شده، در ايران و در شرايط 
محدوديت منابع ارزي، عدم استفاده از اين باندهاي 
فركانس��ي موجب افزايش هزينه پوشش مناطق 
مختلف كشور حدوداً به ميزان چهار برابر خواهد 
شد. از سوي ديگر با افزايش نصب تلويزيون هاي 
هوشمند و رواج مشاهده كانال هاي تلويزيوني با 
اس��تفاده از تلفن هوشمند، استفاده اقشار جامعه 
از تلويزي��ون نيازمند افزايش پهناي باند و كاهش 
هزينه دسترس��ي خواهد بود. تجربه جهاني هم 
نشان مي دهد گذر فركانسي از پخش تلويزيوني 
آنالوگ به ديجيتال دسترسي بسياري از مناطق 
محروم به شبكه هاي تلويزيوني را با مشكل مواجه 
ساخته است. البته س��ال گذشته اواخر بهمن ماه 
نيز طرحي براي آزادس��ازي فركانس هاي ۷00 و 
800 مگاهرتز مطرح ش��د كه كميسيون تلفيق، 
مصوبه كميسيون صنايع در خصوص آزادسازي 
فركانس هاي ۷00 و 800 كه در اختيار س��ازمان 

صدا و سيما است را رد كرد.

افت كيفيت اينترنت در چند روز گذشته صداي كاربران 
فضاي مجازي را درآورد. رييس سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي كشور حاال از ضرب االجلي كه براي 
بهبود كيفيت به اپراتورهاي ثابت و همراه اعالم شده، خبر 
داد. به گزارش ايرنا، از هفته گذشته و با ورود ويروس كرونا 
به كشور، مدارس و دانشگاه ها به حالت تعطيل درآمد، 
براي برخي كارمندان پروس��ه دوركاري تعريف شد و 
همين مساله استفاده از اينترنت را چندين برابر كرد تا 
آنجا كه حسين فالح جوشقاني از افزايش ۴0درصدي 
استفاده كاربران از اينترنت خبر داد و گفت: »به واسطه 
شيوع بيماري كرونا، مردم در خانه مانده اند و به همين 
دليل استفاده از اينترنت افزايش پيدا كرده است. همين 
مساله باعث ش��ده تا پهناي باند اپراتورها اشباع شود و 

كيفيت ارايه خدمات آنها كاهش پيدا كند.« معاون وزير 
ارتباطات گفت: پس از اعالم ش��كايت هايي كه در اين 
خصوص از سوي كاربران انجام شده است، به اپراتورهاي 
همراه و ثابت دستور داديم اين موضوع را بررسي و مشكل 

كمبود ظرفيت را حداكثر تا يكشنبه شب رفع كنند.«

 ضرب االجل يك روزه به اپراتورها براي بهبود كيفيت اينترنت
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات اعالم كرد براي جلوگيري 
از تجمع کمتر براي پيشگيری بيشتر از شيوع ويروس كرونا، 
تلوزيون های اينترنتی، ارائه خدمات رايگان خود را تا پايان 
س��ال ادامه خواهند داد.  ترافيک مصرفی اين تلوزيون ها 
نيم بها محاسبه خواهد شد. به گزارش ايسنا، از اولين روز 
اسفند تا امروز كه خبر رسمي ورود ويروس كرونا به كشور 
منتشر شد، تا كنون شيوع بيماري كوويد ۱9 كه ميزبان اين 
ويروس است، روند صعودي داشته و در حال گسترش است، 
به همين دليل از آنجايي كه حضور در مکان های عمومی 
از بيشترين احتماالت ابتال به اين ويروس و ابتال به آن به 
آسانی با قرار گرفتن در معرض عطسه ها و سرفه های يک 
مبتال و دست دادن با وی است، مسووالن سعي در كاهش 
حضور افراد در اماكن عمومي دارند. با توجه به اين شرايط 

از همان زمان که اعالم شد مواردی از ابتال به ويروس کرونا 
در ايران مشاهده شده است، دانشگاه ها و مراکز تحصيلی 
يک به يک تعطيل شدند و اين تعطيلي براي هفته جاري 
هم تمديد ش��د. به همي��ن دليل برخي از ش��ركت هاي 
اينترنتي ت��الش كردند امكاناتي از جمل��ه ارائه خدمات 

آنالين به صورت رايگان را در اختي��ار كاربران قرار دهند. 
در اين راستا محمدجواد آذری جهرمی در صفحه توييتر 
خود نوشت: »تلويزيون های اينترنتی، ارائه خدمات رايگان 
خود را تا پايان سال ادامه خواهند داد.  ترافيک مصرفی اين 
تلوزيون ها نيم بها محاسبه خواهد شد.  همچنين ترافيک 
کليه کالس های آموزشی مجازی مورد تاييد وزارت آموزش 
و پرورش و وزارت علوم، برای کاربران رايگان خواهد بود.« 
پيش از اين هم جهرمي درباره فراهم بودن امكان آموزش 
از راه دور گفته بود: »با توجه به احتمال تعطيلی مدارس 
و دانش��گاه ها تا پايان سال، برای همکاری با وزارت علوم و 
آموزش و پرورش، امکانات ويژه ای جهت آموزش مجازی 
و از راه دور فراهم کرديم تا ميليون ها دانش آموز و دانشجو 

ضمن حفظ سالمت خود، از تحصيل علم هم جا نمانند.«

خدمات رايگان تلويزيون هاي اينترنتي تا پايان سال
اخبار

سي ان بي س�ي| آزمايش ابتال به ويروس كرونا در يكي 
از كارمندان گوگل در س��وئيس مثبت اعالم ش��ده است. 
به گزارش مهر، به همين دلي��ل گوگل براي كارمندانش 
محدوديت هاي سفر وضع كرده است. سخنگوي گوگل در 
اين باره مي گويد: »ما تاييد مي كنيم كه يكي از كارمندان ما 
در دفتر زوريخ به ويروس كرونا مبتال شده است. گروهي از 
كارمندان براي مدتي محدود در دفتر زوريخ حضور داشتند. 
ما تمام اقدامات احتياطي را با توجه به توصيه هاي مقامات 
بهداشتي رعايت مي كنيم و اولويت اصلي ما سالمت و ايمني 
همگان است.« اين در حالي است كه دفتر اين شركت در 
زوريخ همچنان باز است. شركت ها در سراسر جهان اقداماتي 
براي مقابله با گسترش ويروس كروناي جديد يا كوويد-۱9 
در نظر گرفته اند. آمازون كه حدود 800 هزار كارمند دارد 
تمام س��فرهاي غيراضطراري كارمندان خود در امريكا را 
محدود كرده است. همچنين اين شركت محدوديت هايي 
براي سفر به چين وضع كرده است. اوبر هم اعالم كرد سفر 

كارمندانش به برخي از مناطق را محدود كرده است.

ديلي ميل| آمازون بيش از ي��ك ميليون كاال را به دليل 
ادعاي جعلي درمان يا محافظت دربرابر  ويروس كرونا حذف 
كرده است. به گزارش مهر، آمازون فروش بيش از يك ميليون 
كاال را در پلتفرم خود ممنوع كرده كه ادعا مي كردند درماني 
براي ويروس كرونا هستند يا از ابتال به اين ويروس محافظت 
مي كنند. اين شركت هزاران فروشنده اي كه محصوالت را 
گران تر از حد معمول عرضه كرده بودند را نيز از پلتفرم خود 
حذف كرده اس��ت. ببراي مثال فروشنده در آمازون بسته 
۱0 تايي ماس��ك N95 را به قيمت ۱28 دالر عرضه كرده 
بود، در حالي كه قيمت متوسط اين كاال ۴۱.2۴ دالر است. 
البته آمازون مشخص نكرده قيمت ناعادالنه و گرانفروشي 
يك كاال را چطور تعيين مي كند. همچنين اين شركت اعالم 
كرده با استفاده از فناوري اتوماسيون و بررسي هاي انساني 
مشغول كاوش در پلتفرم خود است تا گرانفروشي و ادعاهاي 
جعلي را حذف كند. با وجود اين هنوز هم در وب سايت آمازون 
كاالهايي وجود دارد كه با سوءاستفاده از ويروس كرونا براي 

خود بازاري كاذب ايجاد كرده اند.

انگج�ت | فيس بوك ت��الش خود را ب��راي مقابله با 
تبليغات دروغي��ن در مورد ويروس كرون��ا دوچندان 
كرده اس��ت. به گزارش زوميت، فيس بوك اعالم كرد 
محتواي حاوي اطالع��ات گمراه كننده درباره ويروس 
كرونا را عالمت گذاري و حذف خواهد كرد. اين ش��بكه  
اجتماعي همچنين اعالم كرد تبليغاتي كه ادعاي درمان 
اين ويروس را داشته باشند يا در مخاطب احساس نياز 
اورژانس��ي به محصول مربوط به كروناي را ايجاد كنند 
حذف خواهد كرد. س��خنگوي فيس ب��وك در اين باره 
به بيزينس اينسايدر گفت: »تبليغاتي كه در مخاطب 
احساس نياز اورژانسي ايجاد كنند، حذف خواهد شد. 
براي مثال، تبليغاتي كه ب��ه كاربر اينطور القا كنند كه 
موجودي محصوالت مورد نياز رو به پايان است حذف 
مي شود. همچنين تبليغاتي كه درمان ويروس كرونا را 
تضمين كنند هم حذف خواهند شد. فيس بوك پيش از 
اين به دليل انتشار اطالعات دروغين، به شدت مورد انتقاد 
قرار گرفته بود. در آخرين مورد، تبليغات گمراه كننده  
سياسي منتشرشده در فيس بوك، موجب انتقادهاي 
شديد از اين شركت شد. سياس��ت گذاري فيس بوك 
درباره ويروس كرونا، مشابه سياست گذاري اين شركت 
درباره  ادعاهاي ضدواكسن خواهد بود كه در سال گذشته 
 ميالدي مطرح ش��د. با وجود اين سياس��ت گذاري ها، 
فيسبوك همچنان اجازه  انتشار تبليغات درباره  ويروس 
كرونا را خواهد داد؛ مساله اي كه انتقادهاي زيادي عليه 

اين شركت به دنبال داشته است.

انگج�ت| گوگل ب��زودي در موتور جس��ت وجوي 
عكس خ��ود اطالعات بيش��تري را در م��ورد تصاوير 
جست وجوش��ده در اختيار كاربران ق��رار مي دهد. به 
گزارش زوميت، در حال حاضر موتور جس��ت وجوي 
تصاوير گ��وگل در نگاه اول اطالع��ات اندكي در مورد 
تصاويري كه در آن مشاهده مي ش��ود به كاربر نشان 
مي دهد. اطالعاتي همچون ابعاد تصوير عنوان صفحه اي 
كه تصوير در آن قرار گرفته و لينك به آن صفحه. اما از 
اوايل ماه مارس قرار است نتايج جست وجو در نسخه 
دسك تاپ موتور جست وجوي عكس گوگل، اطالعات 
بيش��تري را نش��ان دهد. گوگل قص��د دارد در محل 
برچسبي كه اندازه تصوير را نشان مي دهد آيكون هايي 
جدي��دي را جايگزين كند تا اطالعات بيش��تري در 
مورد تصوير مورد نظر كاربر در اختيار او قرار گيرد. اين 
آيكون ها نش��ان مي دهند كه هر تصوير نمايانگر چه 
چيزي اس��ت، از يك محصول تا يك دستور تهيه غذا 
گرفته تا يك محتواي ويديوي��ي. اين آيكون ها كه در 
نگاه اول بسيار كوچك هستند با حركت دادن نشانگر 
ماوس اطالعات بسياري از جمله تگ هاي تصوير و حتي 
طول ويديوي مرتبط با تصوير را به نمايش مي گذارند. 
اگرچه اضافه شدن اين آيكون ها تغيير بزرگي در ظاهر 
موتور جست وجوي عكس گوگل ايجاد نمي كند، اما 
پيدا كردن تصوير يا تصاوير م��ورد نظر كاربر را از بين 
صدها تصويري كه درنتيجه جست وجو آمده ساده تر 

و سريع تر خواهد كرد.

انگج�ت |  يك نوج��وان امريكايي ب��ا ايجاد يك 
حس��اب كاربري جعلي به جاي يك��ي از نامزدهاي 
قالبي جمهوري خواه كنگره اين كش��ور، توييتر را 
فريب داد. به گ��زارش فارس، اندرو والز نامزد قالبي 
جمهوري خواه كنگره امريكا تا چندي قبل حسابي 
تاييد ش��ده در توييتر داشت، حس��ابي كه در اصل 
متعلق به يك دانش آموز نيويوركي بود كه اين حساب 
را براي وي ايجاد كرده بود. در اين حساب وب سايت 
اي��ن نامزد، يك عك��س غيرواقعي طراحي ش��ده با 
هوش مصنوع��ي و اطالعات ديگ��ري در ارتباط با 
وي مشاهده مي ش��د. اين نوجوان تنها با صرف 25 
دقيقه وقت حساب يادشده را در توييتر ايجاد كرد و 
توييتر هم بدون دقت كافي آن را تاييد و دكمه تيك 
آبي را در كنار اين حس��اب ب��ه نمايش درآورد. اين 
دانش آموز كه نامش فاش نشده، براي فريب توييتر 
اطالعات مربوط به نامزد مورد نظر را در سايتي به نام 
بالوت پديا ثبت كرد كه يك سايت غيرانتفاعي است 
و س��وابق و اطالعات نامزدهاي انتخاباتي در امريكا 
را ذخيره مي كند. توييتر از س��ال گذشته با سايت 
بالوت پديا همكاري مي كند تا بتواند حس��اب هاي 
رسمي كانديداها را در اين شبكه اجتماعي شناسايي 
كند. توييتر در حالي اين حساب كاربري را تاييد كرد 
كه تعداد تعقيب كنندگان آن تنها ۱0 نفر بوده است. 
اين شبكه اجتماعي بعد از افشاي اين موضوع، اين 

حساب را حذف كرد.

آمازون يك ميليون كاال را 
حذف كرد

ممنوعيت فيس بوك از نمايش 
تبليغات مدعي درمان كرونا

 كارمند گوگل در سوئيس
به كرونا مبتال شد 

 اضافه شدن ويژگي هاي جديد 
به جست وجوي تصاوير گوگل 

يك نوجوان توييتر  را 
سر كار گذاشت

رويداد
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در جست وجوي رونق در بازار

اپراتور برتر موبايل در توسعه ارتباطات روستايي مشخص شد 

گروهبنگاهها|
آخرين ماه سال 98 در شرايطي براي ايرانيان سپري 
مي شود كه مجموعه حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي، 
فرهنگ��ي و... تحت تاثير مهم��ان ناخوانده اي به نام 
كرونا قرار گرفته است؛ ويروس��ي كه به سرعت برق 
و باد قلمروهاي س��رزميني را در هم مي نوردد و خود 
را در جاي جاي گيت��ي تثبيت مي كند. در اين ميان 
مهم تر از ويروس كرونا اما ترس��ي اس��ت كه س��ايه 
سنگين خود را بر بخش هاي مختلف انداخته است؛ 
ترسي كه باعث شده تا فضاي كسب و كار كشور نيز 
متاثر از ش��رايط ذهني مردم در دايره اي از رفتارهاي 
احتياط آميز گرفتار شود. براي درك سكوني كه در 
بازار كس��ب و كار خرد حاكم شده است؛ الزم نيست 
مسافت زيادي طي ش��ود يا گفت وگوهاي مفصل با 
فعاالن اقتصادي و توليدي ترتيب داده ش��ود؛ كافي 
است پا را از خانه بيرون بگذاريد و راهي كوچه و خيابان 
و پياده روهاي شهر شويد تا تصويري از كسادي بازار 
كسب و كار خرد به دست آوريد؛ واقعيت آن است كه 
مش��اغل خرد و دستفروشي يكي از گزاره هاي اصلي 
اشتغالزايي در كشورمان محسوب مي شود؛ فعاليتي 
كه طي س��ال هاي اخير با توسعه شهرها و گسترش 
مترو و...ابعاد و زواياي ويژه اي نيز پيدا كرده است. قبل 
از ظهور ويروس كرونا هر روز با ورود به يكي از خطوط 
متروي تهران با تعداد بي شماري از زنان ومردان، پير 
و جوان و كودكان دستفروش روبه رو مي شديم كه در 
اظهارات شان از شيرمرغ تا جان آدميزاد در بساط شان 
داشتند، دستفروش��اني كه از روسري و لوازم آرايش 
گرفته تا كيف، پيراش��كي داغ و ماهي زنده و از گزنه 
تازه جنگل هاي شمال و س��نگ مرداب تا جوراب و 
مس��واك و عطر و ادكلن در بساط شان پيدا مي شد و 
بر اساس اعالم مسووالن بزرگ ترين بازار متحرك را 
در سطح جهان شكل داده بودند؛ اما همين فروشگاه 
پر س��ود و رونق بعد از ظهور كرون��ا ديگر آن گرمي و 
استقبال سابق را ندارد؛ شكل و شمايلي كه مي توان 
الگويي براي ساير بخش هاي اقتصاد خرد كشورمان 
به حس��اب آورد و از دل داده هاي آن به نتايج تازه اي 
دست پيدا كرد. در شرايطي كه اقتصاد ايران سال ها 
بر رونق كسب و كار خرد سرمايه گذاري كرده است و 
چشم اندازهاي متنوعي را براي اين سبك اقتصادي 
تدارك ديده است؛ كارشناس��ان اقتصادي به دنبال 
راهكارهايي هستند كه از دل آن رونق و تحرك سابق 

به اين نوع مشاغل بازگردد. با توجه به اهميت ماجرا در 
جريان اين گزارش سراغ ديدگاه هاي اهالي اقتصادي 
رفتيم تا نوري به ابعاد پنهان ديدگاه هايي تابيده شود 
كه با هدف بهبود ش��اخص هاي اقتص��ادي اين نوع 

مشاغل ارايه شده اند.

   به دنبال آينده
در ايستگاه شادمان به سمت كالهدوز وارد قطار كه 
مي ش��وم مرد جواني صورتش را با ماسك پوشانده و 
كاله مشكي بلندي را به سر گذاشته است و لبه هاي آن 
را به حدي جلو كشيده كه هيچ نشانه اي از چشم هايش 
پيدا نيست. معلوم نيست از دلهره ويروس است يا از 
ترس نگاه هاي عصباني مردم. در يك س��اك دستي 
پالستيكي جوراب هاي رنگارنگ خود را با صداي بلند 
تبليغ مي كند؛ از ابتدا تا انتهاي واگن مترو مي چرخد، 
اما صدايي نيست؛ خريداري وجود ندارد و احتماال با 
ادامه اين روند درآمدي هم نخواهد داشت؛ خسته كه 
مي شودآرام كنارم مي نش��يند و زير لب بد و بيراه به 
بيماري كرونا مي گويد؛ خسته نگاهي به من مي اندازد، 
خودم را معرفي مي كنم و از او درباره وضعيت كسب 
و كار اين روزهايش مي پرس��م، مي گويد: »مي بيني 
كه، اوضاع ما اين روزها اين جوري اس��ت مردم اصال 
دل و دماغ خودشون رو هم ندارند چه برسه به خريد 
اون هم از دستفروش.« نگاهش را به روبه رو مي دوزد 
و بعد انگار كه داغ دلش تازه ش��ده باشد به »تعادل« 
مي گويد: »از كرمانشاه به تهران آمده ام تا لقمه اي نان 
براي خانواده ام بفرستم. چند ماه اول اوضاع بد نبود، 
درآمدي داش��تيم و اميدوار ش��ديم تا زماني كه اين 
ويروس لعنتي سر و كله اش پيدا شد.« او كه خودش 
را مهران معرفي مي كند در ادامه مي گويد: »21 ساله 
هستم؛ 2 سال است كه ازدواج كرده ام و جداي از پدر 
و مادر و 4خواهر و برادرم؛ بايد خرج همسرم را هم به 
دوش بكشم. البته برادر ديگرم، رامين هم در همين 
مترو كار مي كند. االن شب عيد است ما بايد در اين ماه 
درآمد خود را داشته باشيم وگرنه يك سال تمام بايد بار 
اين كسادي را به دوش بكشيم.« از مهران مي پرسم كه 
در اين شرايط چه توقعي از مسووالن داري؟ مي گويد: 
» من از صبح خروس خون تا بوق س��گ كار مي كنم 
تا بتونم ي��ه لقمه نون براي خانواده ام فراهم كنم؛ اگر 
اين آب باريكه قطع بشه ديگه نمي دونم بايد چي كار 
كنم؛ نمي دونم از چه راه و روشي ولي مسووالن بايد يه 

فكري بكنند به حال اين دستفروش ها و افرادي كه از 
اين طريق روزگارشون رو مي گذرونند؛ اميدوارم اين 
بيماري هر چه زودتر زمين گير بشه تا رونق به كسب 

و كار همه برگرده.«

   بازار شب عيد از دو هفته آينده داغ مي شود
روايت مهران دس��تفروش ايستگاه مترو يكي از هزار 
هزار داستاني است كه اين روزها در كوچه پس كوچه 
اين شهر گسترده شده از زبان مردم شنيده مي شود، 
اما در پاس��خ به اين دغدغه ها يحيي آل اسحاق فعال 
اقتصادي با تأكيد بر اينكه كس��به نگران بازار ش��ب 
عيدش��ان نباش��ند، گفت: از دو هفته آين��ده حتمًا 
فعاليت ه��اي اقتصادي دوب��اره روي غلتك مي افتد 
و كاس��بي ها داغ مي شود. يحيي آل اس��حاق درباره 
تأثير كرونا در اقتصاد ايران، گف��ت: موضوع كرونا از 
زواي��اي مختلف قابل بحث و بررس��ي در حوزه هاي 

تصميم گيري و تصميم س��ازي اس��ت؛ واقعيت اين 
است كه هم اكنون كشورهاي زيادي گريبان گير كرونا 
شده اند و فقط ايران نيست كه اين مشكل را دارد. وي با 
تأكيد بر بررسي اثرات و داليل گسترش ويروس كرونا 
هم از منظر پزشكي و اقتصادي، گفت: ضمن بررسي 
پزش��كي اين موضوع بايد ديد كه چگونه از گسترش 
اين ويروس استفاده يا سوءاستفاده مي كنند. اين فعال 
اقتصادي راجع به سوءاستفاده از ويروس كرونا، گفت: 
هم اكنون اين ويروس به ابزاري براي سوءاس��تفاده 
جنگي از س��وي اس��تكبار جهاني تبديل شده است 
ك��ه از هر فرصتي مي خواهند علي��ه نظام جمهوري 
اسالمي سوءاستفاده كنند. به گفته آل اسحاق دشمن 
كنار تحريم هاي گسترده از ويروس كرونا نيز به عنوان 
ابزار فش��اري عليه جمهوري اسالمي استفاده كرده 
اس��ت. آل اس��حاق گفت: در روابط تجارت خارجي، 
حمل ونقل، صادرات، گردشگري، واردات و تعامالت 

با دنيا فضاي ملتهبي حتي با كش��ورهاي همس��ايه 
ايجاد شده است كه اين فضا ناشي از تالش دشمنان 
بوده كه به نظر خودشان هم موفق بوده اند. اين فعال 
اقتصادي در خصوص تأثير كرونا در اقتصاد به ويژه بازار 
شب عيد فعاالن اقتصادي نيز گفت: آثار كرونا چه در 
داخل كشور و چه در خارج كوتاه مدت است و ظرف 
يك يا دو هفته تمام و اوضاع عادي مي شود. ظرف يكي 
دو هفته آينده اوضاع خريد و ف��روش در بازار دوباره 
روي غلتك مي افتد چرا كه شب عيد افزايش خريد و 
فروش را دارند و اين كسادي اين روزها در ظرف يكي 
دو هفته آينده جبران مي شود. آل اسحاق با تأكيد بر 
اينكه وضعيت در اقتصاد به ويژه براي كس��به سريع 
عادي مي شود، گفت: االن چون هنوز در حال كنترل 
ويروس هستند كمي بازار از رونق افتاده است ولي تا 
ش��ب عيد حتما جبران مي شود و كسبه نبايد نگران 

بازار شب عيدشان باشند.

بر اساس جديدترين آمار ارايه شده از سوي سازمان 
تنظي��م مقررات و ارتباطات راديويي، رتبه نخس��ت 
توسعه ارتباطات روستايي در اختيار همراه اول است 
به طوري كه اين اپراتور موفق شده در سه ماهه سوم 
سال جاري نزديك به 45 هزار روستا و يك هزار و 252 
شهر را تحت پوشش خدمات ارتباطي خود قرار دهد. 
 به گزارش شمانيوز، ارتباطات و تكنولوژي هاي نوين 
امروز از اساسي ترين عوامل رشد و توسعه كشورهاست 
و همچني��ن نقش مهم��ي را در اش��تغالزايي، رونق 
اقتصادي و كاهش هزينه هاي مراجعات مردمي براي 
دريافت خدمات ايفا مي كند؛ بر همين اساس است كه 
كشورهاي درحال توسعه در تالش هستند به واسطه 
بهره مندي از امكانات خود زمينه هاي رشد را در اين 
حوزه ايجاد كنند.  در»قانون برنامه پنج س��اله ششم 
توسعه جمهوري اسالمي ايران« كه اسفند ماه سال 
1۳95 تصويب ش��ده، آمده كه وزارت ارتباطات بايد 
در جهت »توسعه زيرساخت هاي خدمات الكترونيكي 
در مناطق محروم و روستايي س��رمايه گذاري كند، 
به  گون��ه اي كه ام��كان ارايه حداقل چه��ار خدمت 
الكترونيكي اصلي دولت )سالمت، آموزش، كشاورزي 

و بانكي( در 8۰ درصد روس��تاهاي باالي 2۰ خانوار 
كشور امكان پذير گردد.«

 در چنين شرايطي مي توان گفت هريك از اپراتورهاي 
كشور دركنار وظايف و مس��ووليت هايي كه برعهده 

گرفته اند س��همي بزرگ در پيش��برد قان��ون برنامه 
پنج ساله ششم توسعه كش��ور دارند.اما بازار رقابتي 
اپراتورهاي كشور موجب شده است كه سهم هريك 
از اپراتورها در پيشبرد اهداف كالن دولت خاصه وزارت 

ارتباطات و فناوري اطالعات متفاوت باشد. در ادامه 
اين گزارش درصدد هستيم سهم هريك از اپراتورهاي 
كشور را در وضعيت پوشش شهرها، روستاها و جاده ها 
بر اساس پايين ترين سطح تكنولوژي تا پايان سه ماهه 

سوم 1۳98 بررسي كنيم.
بر اساس جديدترين آمار منتشر شده سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي وضعيت توس��عه تلفن 
همراه تا پايان سه ماهه سوم سال جاري حاكي از آن 
اس��ت كه بيش از 118 ميليون خط فعال در كش��ور 
وج��ود دارد و ضريب نفوذ توس��عه، 142.11 درصد 
اس��ت. صحبت هاي اخير وزير ارتباطات نيز حاكي 
از آن اس��ت كه تاكنون 8۰ درصد روستاهاي كشور 
به شبكه ارتباطي متصل شده و تا پايان دولت فعلي 
نيز 1۰۰ درصد روس��تاها از س��رويس هاي خدمات 
الكتروني��ك برخ��وردار خواهند ش��د. در اين ميان 
اپراتورهاي موبايل نيز با س��رمايه گذاري  گس��ترده 
 مي كوشند سهم بيشتري در توسعه ارتباطات كشور 

داشته باشند.
اپرات��ور اول با س��رمايه گذاري گس��ترده اي كه در 
س��ال هاي اخير داش��ته، نزديك به 45 هزار روستا 

و ي��ك هزار و 252 ش��هر را تحت پوش��ش خدمات 
ارتباطي خود قرار داده اس��ت. اين در حالي است كه 
ايرانس��ل نزديك به 17 هزار روستا را تحت پوشش 
خدمات ارتباطي خود قرار داده است بر همين اساس 
مي توان گفت كه با مقايسه آمار اختالف جايگاه همراه 
اول و ايرانسل به چشم مي خورد.بر اين اساس و طي 
جديدترين گزارش سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي، رتبه نخست توسعه ارتباطات روستايي در 

اختيار همراه اول است.
 همچنين همراه اول در حوزه درصد پوشش جمعيتي 
و كيلومتر جاده هاي تحت پوشش از ساير اپراتورهاي 
كشور با سرعت قابل مالحظه اي پيشي گرفته است 
به طوري كه اين اپراتور موفق شده است 96.5درصد 
پوشش جمعيتي داشته باش��د در حالي كه اين رقم 
ب��راي اپراتور دوم ع��دد 64.66 را نش��ان مي دهد. با 
مقايسه درصد جاده هاي تحت پوشش همراه اول كه 
رقم 86.41 را نشان مي هد مي توان نتيجه گرفت كه 
همراه اول توانسته است با عبوراز خط پايان درمقايسه 
با ساير اپراتورها كه عددهاي 67.۳9 و ۳6.29 را نشان 

مي دهد عبور كند و در اين حوزه نيز اولين باشد.

بزرگترينمتخلفاقتصادي
استانهمداندستگيرشد

هم�دان| ب��ا توجه به 
اهمي��ت مقول��ه مقابله 
ب��ا مفاس��د اقتص��ادي 
و اثرات��ي كه اي��ن امر در 
بهبود شاخص هاي رشد 
اقتصادي در كشور دارد، 
مس��وول روابط عمومي 
سپاه انصارالحسين)ع( استان همدان از دستگيري 
يكي از بزرگ تري��ن متخلفان اقتصادي اس��تان 
همدان با تالش پاس��داران گمنام امام زمان)عج( 
خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، كريم  پور، 
مس��وول روابط عمومي س��پاه انصارالحسين)ع( 
اس��تان همدان با اش��اره به بيانات مق��ام معظم 
رهب��ري مبني بر اينك��ه »يك��ي از مصداق هاي 
عدالت، مبارزه با فس��اد مالي و اقتصادي است كه 
بايستي جدي گرفته شود«، گفت: با توجه به اين 
مهم مبارزه بافس��اد اقتصادي در سرلوحه جوانان 
انقالبي در س��ازمان اطالعات س��پاه اس��ت. او با 
اشاره به دس��تگيري يكي از بزرگ ترين متخلفان 
حوزه اقتصادي استان همدان گفت: با همت باال و 
بررسي و پيگيري هاي صورت گرفته طي چند ماه 
كار سنگين، پيچيده و فني اطالعاتي بزرگ ترين 
متخلف اقتصادي استان به همت پاسداران گمنام 
امام زمان)عج( دستگير وتحويل مراجع قضايي شد.

ترخيص۲بيمارمبتالبه
كروناويروسدرفارس

فارس| معاون بهداش��ت 
و سخنگوي دانشگاه علوم 
پزشكي شيراز با بيان اينكه 
حال همه افراد كرونايي در 
اس��تان فارس خوب است 
و دو نف��ر از آنه��ا ترخيص 
ش��ده اند، گفت: موردي از 
مرگ و مير نداشته ايم و اميد است اين روند تداوم يابد. 
عبدالرسول همتي ديروز در كارگروه سالمت استانداري 
فارس بيان كرد: طبق دستور وزارت بهداشت مقرر شده 
كه س��اعت ١٢ ظهر هر روز آمار افراد مبتال به كرونا در 
سطح استان ها از طريق وزارت بهداشت اعالم شود. او با 
اشاره به چند اقدام مهم انجام شده در سطح استان در 
راستاي پيش��گيري و كنترل كرونا ويروس در فارس، 
افزود: آموزش يكي از مباحث ويژه است كه در اين باره 
همكاري خوبي با آموزش و پرورش، صدا و سيما و اعضاي 
تيم س��المت انجام شده اس��ت. معاون دانشگاه علوم 
پزشكي شيراز ادامه داد: بيمارستان علي اصغر شيراز 
با ١٥٠ تخت براي پوشش بيماران كرونايي پيش بيني 
و تنها از نيمي از ظرفيت اين بيمارستان استفاده شده 
است. همتي با اشاره به اينكه طبق اعالم وزارت بهداشت 
هفته جاري با پيك صعودي مواجه خواهيم داش��ت، 
عنوان كرد: در س��طح فارس ٣٨ مركز به عنوان مركز 
سرپايي و ٩ مركز در سطح شيراز راه اندازي شده است.

صدور۸۹۵پروانهفعاليتانفرادي
صنايعدستيدرآذربايجانشرقي
آذربايجانش�رقي| 
مديركل ميراث فرهنگي، 
گردش��گري و صناي��ع  
دستي آذربايجان شرقي 
گفت: تا اسفند سال جاري 
895 پروانه انفرادي صنايع  
دستي در اين استان صادر 
و تمديد شده است. مرتضي آبدار، ديروز در گفت وگو 
با خبرنگاران افزود: در اين مدت 42 كارگاه توليدي 
نيز در استان از سوي معاونت صنايع  دستي استان 
موفق به اخذ پروانه فعاليت شده  و تعداد 566 فقره 
كارت شناس��ايي هنرمندان صنايع  دس��تي صادر 
و به هنرمندان ارايه  شده اس��ت.وي يادآوري كرد: 
با احتساب پروانه هاي صادر ش��ده در سال جاري، 
ميزان ص��دور پروانه ه��اي انفرادي ب��ه 1۰ هزار و 
6۰۰ نفر، كارگاه هاي توليد به 42۰ و ميزان صدور 
كارت هاي شناسايي به 2 هزار فقره افزايش يافت.

مديركل مي��راث فرهنگي، گردش��گري و صنايع  
دستي آذربايجان شرقي با اشاره به فعاليت مستمر و 
موثر واحدهاي توليدي صنايع  دستي و تاثير بسزاي 
آنها در رونق اقتصادي اس��تان، گف��ت: پروانه هاي 
صادر شده از سوي معاونت صنايع  دستي در راستاي 
فراهم  سازي بستري مناسب براي ارتقاي سطح توليد 

و رونق اقتصادي توسط هنرمندان انجام مي شود.

افرادمشكوكبهكرونا
ازقمممنوعالخروجشدند

قم| در راستاي افزايش 
دامنه ه��اي نظارتي براي 
مقابله با بيم��اري كرونا، 
قائم مقام دانش��گاه علوم 
پزشكي قم گفت: از امروز 
يكشنبه 11 اسفندماه از 
خروج افراد مش��كوك به 
كرونا از قم جلوگيري خواهد شد. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، بنا بر اعالم روابط عمومي دانشگاه علوم 
پزش��كي قم، دكتر ابرازه، قائم مقام دانشگاه علوم 
پزشكي قم گفت: از روز يكشنبه يازدهم اسفنده ماه 
همكاران دانشگاه علوم پزشكي در خروجي هاي شهر 
مستقر و با تب سنج افراد را كنترل خواهند كرد. او 
تاكيد كرد: در صورتي كه فردي داراي عالئم ابتال به 
كرونا باشد از خروج او جلوگيري و قرنطينه خواهد 
ش��د. ابرازه هدف از اين كار را شيوع كمتر بيماري 
كرونا اعالم كرد و گفت: مساله شيوع بيماري كرونا 
جدي و گسترده است و بهبودي افراد هم به سختي 
حاصل مي شود، اما مردم آن را هنوز جدي نگرفته اند 
و مطابق معمول رفت و آمد هاي زيادي در خيابان ها 
دارن��د و حتي در برخي مناط��ق تجمعاتي برگزار 
مي كنند. قائم مقام دانشگاه علوم پزشكي قم تصريح 
كرد: هرچقدر تخت به چرخه درمان اضافه مي كنيم، 

باز هم با كمبود مواجه مي شويم. 

آفتيكهدوبارهبهجانمزارع
وباغهاياستانبوشهرافتاد

بوش�هر| ملخ ها از اول 
اس��فند دوباره به استان 
بوش��هر حمله ور شدند؛ 
حمل��ه اي ك��ه اين ب��ار 
گسترده تر است و مبارزه 
با آن به تجهيزات و نيروي 
بيش��تري نياز دارد. از 1۰ 
شهرستان اس��تان بوشهر فقط شهرستان ديلم در 
ش��مال اس��تان از هجوم ملخ ها در امان مانده و 9 
شهرستان ديگر ميزبان اين مهمان سمج هستند. 
خسرو عمراني معاون بهبود توليدات گياهي سازمان 
جهاد كشاورزي استان بوشهر در همين خصوص 
درگفت وگو با خبرنگار گروه اس��تان هاي باش��گاه 
خبرنگاران جوان از بوش��هر، گف��ت: تاكنون 875 
هكتار از اراضي استان عليه اين آفت همه چيز خوار 
سمپاشي شده است و روند مبارزه ادامه دارد. عمراني 
افزود: ديشب عمليات سمپاشي در سه شهرستان 
استان پيگيري ش��د و در شهرس��تان دشتي4۰، 
دشتس��تان 2۰ و تنگس��تان 2۰ هكت��ار از اراضي 
سمپاشي شدند. او ادامه داد: پارسال هم در بهمن ماه 
شاهد هجوم ملخ ها بوديم و مبارزه با آنها در دو مرحله 
تا تيرماه ادامه داشت به طوري كه 1۰4 هزارهكتار از 
اراضي استان عليه ملخ سمپاشي شدند و آسيبي به 

مزارع و باغ ها وارد نشد. 
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تعرفه ترافيك  دانشگاه ها
با همراه اول يك سوم مي شود

به منظور كمك به آموزش غيرحضوري، تعرفه ترافيك 
دسترسي به سامانه هاي آموزش مجازي دانشگاه هاي 
كشور با اينترنت همراه اول به يك سوم كاهش مي يابد. 
به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار 
ايران، با گسترش ويروس كرونا در راستاي مسووليت 
اجتماعي و حفظ سالمت دانش��جويان، همراه اول 
به عنوان اپراتور پيشرو در ارايه خدمات نوين، تعرفه 
دسترس��ي به س��امانه هاي آموزش مجازي تمامي 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي زيرنظر وزارت 
علوم، تحقيق��ات و فناوري را به يك س��وم كاهش 
مي دهد. براساس اين اطالعيه، دانشگاه هاي متقاضي 
اس��تفاده از اين طرح مي توانند با ارسال درخواست 
خود به ايميل eLearning@mci.ir نس��بت 
به ثبت نام اقدام كنند. اس��تفاده از ش��بكه اينترنت 
پرسرعت همراه اول پس از ارسال درخواست و انجام 
مراحل ثبت نام تا اطالع ثانوي همراه با تخفيف خواهد 
بود. دانشجويان مي توانند وضعيت تعرفه استفاده از 
ترافيك سامانه هاي آموزش مجازي را از درگاه هاي 

اطالع رساني دانشگاه متبوع خود پرس و جو كنند.

دستور ويژه  براي پيشگيري
از شيوع كرونا در زندان ها

ميزان| رييس قوه قضاييه طي بخش��نامه اي 
به مراجع قضايي سراس��ر كش��ور، دستوراتي را 
در جهت پيشگيري از ش��يوع ويروس كرونا در 
زندان ها صادر كرد. دستورات سيدابراهيم رييسي 
در اين بخش��نامه به شرح زير است: 1. با رويكرد 
كاهش ورودي افراد به زندان ها از صدور قرارهاي 
تامين منجر به بازداش��ت جز در موارد ضروري 
اجتناب گ��ردد. 2. با رعايت ضواب��ط و مقررات 
قانوني در اتخاذ تصميمات قضايي از تاسيسات 
ارفاقي مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري و 
قانون مجازات اسالمي از قبيل اعمال مجازات هاي 
جايگزين حبس، تعويق اجراي مجازات، تعليق 
تعقيب و تعليق مجازات در ح��د امكان قانوني 
استفاده شود. ۳. محكوماني كه آراي محكوميت 
آنها قطعيت يافته و در حال حاضر با قرار تامين 
آزاد هس��تند جز در موارد ضروري از معرفي آنها 
به زندان ها تا پايان فروردين 99 خودداري شود. 
براس��اس اين گزارش، تمامي قضات دادسراها 
و دادگاه ها مس��وول اجرا و دادستان ها و روساي 
كل دادگستري هاي سراس��ر كشور نيز موظف 
به نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه شده اند.

متخصصان چيني
راهي ايران شدند

ايس�نا| س��فير چين در اي��ران از س��فر گروهي 
از متخصص��ان چيني ب��ه ايران در ح��وزه مقابله با 
كروناويروس خب��ر داد. چانگ هوا در صفحه توييتر 
خود اعالم كرد: تيم��ي از متخصصان چيني راهي 
ايران شدند. چين بيش از يك ماه است كه با شيوع 
كروناويروس مواجه شده اس��ت و اقدامات درماني 
و پيش��گيرانه اي را براي جلوگيري از سرعت شيوع 
اي��ن ويروس به كار گرفته اس��ت. با گس��ترش اين 
ويروس به كش��ورهاي مختلف، ايران نيز در ليست 
اين كشورها قرار گرفت به شكلي كه هم اكنون ايران 
در بين كشورهاي درگيرش��ده با اين ويروس اولين 
كشوري است كه تعداد افراد فوت شده نسبت به آمار 
مبتاليانش بيش از ديگر كشورهاست. تاكنون ۳4 تن 
از شهروندان كشورمان بر اثر اين بيماري فوت كرده اند. 
چين از جمله كشورهايي است كه تاكنون در چند 

نوبت كيت هاي تشخيصي به ايران فرستاده است.

شهربازي »لي لي پوت« به سوله 
مديريت بحران تبديل شد

تهران| ش��هردار منطقه 4 ته��ران از جمع آوري 
ش��هربازي غيرمجاز »لي لي پوت« خبر داد و گفت: 
س��رانجام يكي از سوله هاي مديريت بحران منطقه 
4 كه به شهربازي تبديل ش��ده بود با حكم مراجع 
قضايي رفع تصرف ش��د. »محمد محمددوست« 
افزود: يكي از كاركردهاي اصلي س��وله هاي بحران 
آماده سازي آنها براي امداد رساني و اسكان موقت در 
مواقع ضروري است. محمددوست خاطرنشان كرد: 
منطقه 4 تهران داراي 8 پايگاه مديريت بحران است و 
با تخليه شهربازي و آماده سازي اين پايگاه، هم اكنون 
تمامي پايگاه هاي مديريت بحران منطقه چهار آماده 
خدمات رساني و اسكان در مواقع بحراني خواهند بود. 

ارايه اقالم مقابله با ويروس كرونا 
در مناطق كمتر برخوردار 

اصفهان| ش��هردار اصفهان گف��ت: از امروز با 
تشكيل ستاد ويژه در شهرداري اصفهان اقدامات 
بيشتري را براي نظارت در سطح شهر و فضاهاي 
عمومي ب��راي مقابله با وي��روس كرونا خواهيم 
داشت. البته اين اقدامات از هفته پيش آغاز شده 
است اما از امروز، ويژه تر انجام مي شود. قدرت اهلل 
نوروزي با اش��اره به اينكه هفته گذشته به هفت 
محور از اقدامات پيشگيري براي مقابله با كرونا 
در شهر اصفهان اشاره و آنها را ابالغ كرديم، اظهار 
كرد: در همين راس��تا طي هفته گذشته تالش 
فوق العاده اي براي ضدعفون��ي كردن فضاهاي 
عمومي و مورد استفاده مردم كه احتمال سرايت 
وج��ود دارد، صورت گرف��ت. ضدعفوني مرتب 
اتوبوس ها، مترو، ايستگاه هاي پسماند، تاكسي ها 
با همكاري تاكسيرانان، خودروهاي حمل پسماند 
و زباله و سرويس هاي بهداشتي عمومي در اين 

زمينه همچنان انجام مي شود.

چهرههاياستاني
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چرا بازار شايعات و تبليغات و كاسبي، پس از يك معضل جمعي داغ مي شود؟ 

كاسبي با كرونا
انتشار شايعات و سوءاستفاده برخي چهره هاي شناخته 
ش��ده از وضعيت ملتهب جامعه به دنبال شيوع كرونا، و 
همچنين احتكار و گران فروشي اتفاق تازه اي نيست. هر 
بار با درگير شدن افكار عمومي با يك سوژه مهم جمعي، 
عده اي از فرصت سوءاس��تفاده كرده يا دس��ت به تبليغ 
اقالمي مي زنند كه حتي معلوم نيس��ت استانداردهاي 
الزم را دارد ي��ا خير. برخي نيز نس��خه هاي بدون پايه و 
اساس براي دوري از بيماري تجويز كرده و در شبكه هاي 
اجتماعي دست به دس��ت مي كنند. از سوي ديگر، بازار 
احتكار و گران فروشي هم داغ شده، قيمت برخي اجناس 
تا چند برابر وضعيت عادي باال مي رود و قفسه فروشگاه ها از 
كاالهاي ضروري خالي مي شود. اين بار هم بعد از روزهاي 
پرالتهاب اواخر بهمن كه خبر انتشار ويروس كرونا در ايران 
ميان تاييد و تكذيب مسووالن پاسكاري مي شد، سرانجام 
اوايل اس��فند اين خبر از سوي وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي رسما تاييد شد و مردم كه از مدت ها قبل 
با اخبار ضدونقيض از ورود كرونا به كشور دست و پنجه 
نرم مي كردند با حجم بيش��تري از استرس روبرو شدند، 
استرسي كه طبيعتا واكنش هاي زيادي از جمله افزايش 
تقاضا براي خريد ماسك، موادضدعفوني كننده و ... را به 
دنبال داشت و همين تقاضا هم فضا را براي سودجويان 
در بخش هاي مختلفي فراهم كرد از سلبريتي هايي كه 
يك شبه پزش��ك ش��دند تا محتكراني كه ماسك و ژل 
ضدعفوني انبار كردند تا با سوءاس��تفاده از نياز مردم به 
چندبرابر قيمت واقعي بفروشند. اما اين ميان چند پرسش 
اساسي مطرح است كه فراتر از انتشار ويروس كرونا بايد 
به آن پرداخته شود، اينكه چرا با بروز شرايط بحراني در 
كشور، بازار شايعات رونق مي گيرد و بسياري از افراد از هر 
موضوعي به دنبال كسب سود شخصي هستند؟ مردم در 
بمباران اخبار منتشر شده در شبكه هاي اجتماعي چگونه 
بايد خبر درس��ت را از نادرست تشخيص دهند و اساسا 
چگونه مي شود موارد مربوط به شايعات و تبليغات دروغ 
در شبكه هاي اجتماعي به دنبال بروز يك معضل خاص 

را به صورت رسمي پيگيري كرد؟ 

   رونق بازار شايعه و افزايش قيمت 
در ضعف اطالع رساني رسمي

يك روز از انتشار خبر رسمي شيوع كرونا در ايران نگذشته 
بود كه ماسك و ژل ضدعفوني در داروخانه ها ناياب شد. 
تقريبا هيچ داروخانه اي نيست كه يك برگ كاغذ با اين 
جمله كه »اقالم بهداشتي مقابله با كرونا را نداريم« پشت 
شيشه خود نزده باشد و هيچ فروشگاه بزرگ و كوچكي 
نيست كه قفس��ه اقالم بهداشتي و ضدعفوني آن خالي 
نشده باشد. اگرچه بخش��ي از اين اتفاق ناشي از ترس و 
استرس جمعي مردم براي رويارويي با شرايط نامعمول 
پيش آمده است اما برخي رفتارهاي هيجاني هم ناشي 
از شايعه سازي ها درشبكه هاي اجتماعي و اخباري است 
كه مدام دست به دست شده و اعالم مي كنند به دنبال 
بروز كرونا به زودي قحطي و كمبود موادغذايي و بهداشتي 
هم در كش��ور رخ مي دهد كه اغلب چيزي جز افزايش 
تنش در ميان مردم ندارد، نتيجه اين وضعيت كار را به 

آنجا كشانده كه مشاهدات از داروخانه ها و فروشگاه هاي 
عرضه محصوالت پزش��كي در مركز پايتخت از افزايش 
بيش از ۲۰ برابر قيمت ماسك حكايت دارد كه ماسك 
قابل شست وشو با قيمت مصوب ۱۸۰ تومان را با قيمت 
چهارهزار تومان به فروش مي رس��انند، ژل ضدعفوني 
دس��ت تا صدهزارتومان افزايش قيمت داشته و حتي 
ماس��ك 5۰ هزارتوماني هم در برخي فروشگاه ها ديده 
مي شود. اين وضعيت درحالي است كه هر روز اخباري 
از كشف انبار احتكار ماسك و ژل ضدعفوني هم از سوي 
پليس منتشر شده و پليس پيشگيري مدام از مردم تقاضا 
مي كند كه موارد مشكوك را گزارش كنند اما پرسشي 
كه مطرح مي شود اين است كه مردم چرا شايعات را باور 
مي كنند كه به دنبال آن با بروز رفتارهاي هيجاني راه براي 
سودجويي عده اي هموار شود؟ علي سعيد پور، كارشناس 
سالمت و رس��انه درباره اين موضوع به »تعادل« گفت: 
اساسا توده مردم هميشه به شايعه توجه بيشتري نشان 
مي دهند، چون شايعه ساختار ساده فهم تري براي عموم 
مردم دارد. پاسخ اينكه چه چيزي مي تواند مانع گسترش 
آن در جامعه شود، اين است كه افزايش سواد عمومي و با 
گسترش شبكه هاي اجتماعي، سواد رسانه اي و دسترسي 
س��ريع تر و بهتر به منابع خبري معتبري كه اخبار را به 
سرعت و بدون سانسور در اختيار مخاطب قرار دهد، بازار 

شايعه را كوچك مي كند.
او افزود: در اتفاقات اخيري كه شاهدش هستيم هيچ كدام 
از فاكتورهايي كه مي تواند بازار ش��ايعه را كم رونق كند 
ش��كل نگرفت. در ماجراي كرونا هم همين اتفاق افتاد؛ 
اخبار رسمي اعالم شده از سوي وزارت بهداشت و متعاقب 
آن خبرگزاري ها بس��يار عقب تر از واقعيتي است كه در 
جامعه رخ مي دهد. اين رويه كه پيشتر هم فراوان ديده ايم، 
سبب مي شود مردم به بازار مكاره اي رجوع كنند كه راست 
و دروغ، توأمان عرضه مي شود و نمي توان به راحتي سره از 

ناسره تشخيص داد.

   زنجبيل كيلويي 120 هزار توماني از كجا آمد؟
تنها اقالم بهداش��تي و ضروري نيستند كه در فضاي 
به وجود آمده جامعه ناياب ش��دند، بلكه باز هم اخبار 
غيررسمي پزشكي در شبكه هاي اجتماعي زمينه را 
براي گران فروش��ي برخي موادغذايي هم فراهم كرد. 
فهرس��تي از موادغذايي براي مقابله با كرونا به نقل از 
پروفسور مجيد سميعي و برخي پزشكان ديگر در اغلب 
گروه هاي مجازي دست به دست مي شود كه حكايت 
از آن دارد، زنجبيل، ليموترش، سير و ... براي مقابله با 
ويروس كرونا مفيد اس��ت، موادغذايي كه واقعا معلوم 
نيست آيا اين ويروس را از بين مي برد يا خير با اين حال 
مردم در شرايط نبود اطالع رساني رسمي هر موضوعي 
را جدي گرفته و براي حفظ سالمتي انجام مي دهند. 
نتيجه اين وضعيت سبب آن شده كه زنجيبل، سير، 
ليموترش در حال حاضر جزو كاالهاي لوكس به شمار 
مي رود. بر اس��اس مشاهدات ميداني، زنجبيل تازه در 
خرده فروشي ها كيلويي ۱۲۰ هزارتومان و ليموترش 
و سير نيز كيلويي 5۰ هزار تومان به فروش مي رسد. به 

اين ترتيب س��عيدپور درباره اين موضوع و در پاسخ به 
اينكه مردم درس��ت و نادرست بودن اخبار سالمت را 
در اين شرايط از كجا پيگيري كنند، بيان كرد: وزارت 
بهداش��ت تأكيد دارد كه اخبار درست را از وب سايت 
ما پيگيري كنيد. اما خب به خوبي مي دانيم كه اخبار 
رس��مي اين وزارتخانه در ماجراي اخير تنها بخشي از 
واقعيت بوده است و نه همه واقعيت. در اين شرايط برخي 
از رسانه هاي فضاي مجازي كه از سوي گروه هاي مرجع 
در حوزه پزشكي هدايت مي شوند و وابستگي دولتي هم 
ندارند شايد بهترين باشند، چرا كه با ارتباطات صنفي 
و گروهي با پزشكان متخصص و پرستاران بخش هاي 
عفوني بيمارستان ها مي توانند اخبار جسته گريخته 
بهتري از وضعيت حاكم بر مراكز درماني كسب كنند. 
هرچند اين اخبار به دليل پراكندگي و عدم انسجام باز 

هم در هم ريخته و غيرقابل استناد است.
او اف��زود: در اينج��ا ب��ه نظ��ر مي رس��د روزنامه ها و 
خبرگزاري ها ب��ا مراجعه به اين مراجع غيررس��مي، 
اما معتبر مي توانن��د به تجميع اين اطالعات و اخبار و 
سامان دهي آنها و مقايس��ه با آنچه به صورت رسمي 
منتشر مي ش��ود تصويري دقيق تر از فضاي مه گرفته 
درماني كشور ارايه كنند. يعني رسانه ها عالوه بر اخبار 
رسمي وزارت بهداش��ت به اخبار اين منابع نيز توجه 
كرده و در صورت امكان ارتباط با پزشكان فعال در مراكز 
درماني، اقدام به جمع آوري آمار و تجميع اطالعات و 
ارايه اخبار به مردم كنند كه اين موضوع مي تواند شامل 
پاسخگويي به برخي شايعات فضاي مجازي مبني بر 

بايدها و نبايدهاي تغذيه هم باشد، از جمله آنكه مردم 
واقعا بايد چه موادغذايي را بخورند و چه پرهيز غذايي 
را رعايت كنند اما متاسفانه در فضاي رسمي رسانه هم 
گاه ديده مي ش��ود به همان فهرست هاي بدون منبع 
شبكه هاي اجتماعي استناد ش��ده و در نهايت كار به 
جايي مي رس��د كه ماده غذايي مانند زنجبيل تا ۱۲۰ 

هزارتومان قيمت پيدا مي كند. 

   سلبريتي ها باز هم پزشك شدند
رويداد ديگر در فضاي مج��ازي اما مربوط به برخي از 
سلبريتي ها و اينفلوئنسرهاي اينستاگرامي بود كه بدون 
هيچ تخصصي شروع به ارايه تجويزها پزشكي كرده اند. 
در اي��ن ميان يكي از بازيگران زن س��ينما و تلويزيون 
نيز با انتش��ار ويديويي از خود اقدام به تبليغ ش��ربتي 
گياهي كرده و ادعا كرده بود كه اين شربت مي تواند با 
كروناويروس مقابله كند؛ ادعايي كه واكنش بسياري 
از كاربران فضاي مجازي را نيز درپي داشت و بسياري 
متعجب بودند كه چطور فردي با تحصيالت مترجمي 
زبان اقدام به تجويز دارو براي درمان اين ويروس كرده 
است؛ آن هم ويروسي كه تاكنون هيچ يك از پزشكان 
جهان نتوانسته اند دارويي براي درمانش معرفي كنند.

   چهره هاي مشهوري كه تبليغاتچي شدند 
اما برخي سلبريتي ها كرونا را به سوژه اي براي تبليغات 
تبديل كردند كه البته كارشناس��ان معتقدند چنين 
اقداماتي بيشتر ضدتبليغ است تا تبليغات، براي مثال 

چند روز گذشته يكي از خواننده هاي سرشناس كشور 
با حضور در يك مركز خريد به قصد تبليغ اين مجتمع 
تجاري، كرونا و سيس��تم رعايت بهداشتي اين مركز 
تجاري لوكس را سوژه تبليغات قرار داد كه در شبكه هاي 
اجتماعي بازخورد منف��ي از طرف برخي كاربران هم 
نس��بت به اين هنرمند و هم نس��بت به مديريت اين 
مركز تجاري داش��ت كه از نگراني م��ردم و وضعيت 
بحراني، ابزار تبليغات و كسب درآمد درست كرده اند. 
علي سعيدپور، كارش��ناس رسانه و روزنامه نگار حوزه 
سالمت درباره اين موضوع به »تعادل« گفت: همانطور 
كه ملتهب شدن فضاي جامعه به ضرر كسب وكارهاي 
روتين است، ش��اهديم كه در چنين شرايطي زمينه 
كسب درآمد گروهي با استفاده از فضاي ملتهب فراهم 
مي شود. مثاًل در ماجراي اخير شاهد تبليغات انواع اقالم 
ضدكرونا بوديم. در حالي كه يك مخاطب آگاه به خوبي 
از بي فاي��ده بودن اين اقالم مطلع اس��ت، اما در غياب 
مواردي كه پيشتر ذكر ش��د، يعني ناآگاهي رسانه اي 
و نبود جريان اطالع رساني ش��فاف و قوي در جامعه، 
افرادي هم هس��تند كه به راحتي در دام اين تبليغات 
كذب مي افتند. سال هاست كه كاذب بودن اثرگذاري 
انواع داروه��اي چاقي و الغري و... كه در ش��بكه هاي 
ماهواره اي تبليغ مي شود زير س��وال رفته است، اما با 
اين حال اين تبليغات همچنان ادامه دارد و هنوز برخي 
مخاطب اين اقالم هستند. در هر حال در شرايطي از اين 
دست امكان سوءاستفاده نيز بسيار فراهم است كه بايد 
اطالع رساني عمومي براي آگاهي به مردم مانع آن شد. 

كاهش ساعات كاري در تهران تا اطالع بعدي
فرمانده عمليات مديريت كرونا در كالن شهر تهران 
طي نامه هاي جداگانه اي به مقامات مربوطه در استان 
تهران، درباره س��اعت كاري كاركن��ان و همچنين 
مرخصي استعالجي افراد داراي بيماري هاي زمينه اي 
دس��تور داد. عليرضا زالي تاكيد كرد: س��اعت كاري 
ت��ا اطالع ثانوي به ۸ الي ۱۳ تقلي��ل مي يابد. تبصره: 
كاركنان شش روز كار در هفته ساعت كاري به ۸ الي 
۱۲ تقليل مي يابد. افراد آسيب پذير مشروحه ذيل با 
تاييد پزشك معتمده دستگاه با استفاده از مرخصي 
استعالجي حداقل حضور در محل كار خودرا داشته 
باشند: افراد بيماري هاي زمينه اي مثل بيماري قلبي 
عروقي، ريوي، ديابت، بيماري كبدي مزمن، بيماري 
كليوي مزمن، افراد با س��ابقه سرطان، وجود هرگونه 
بيماري نقص ايمني )مادرزادي يا اكتس��ابي( افراد 
با سابقه اس��تفاده طوالني از كورتون، بيماري ايدز، 

مادران باردار يا ش��يرده داراي كودك زير ۱۰ سال. 
زالي همچنين ظهر ديروز در جمع خبرنگاران اظهار 
كرد: پيرو هماهنگي با اس��تانداري تهران و جلساتي 
كه دكتر محس��ني بندپي در مجموعه اس��تانداري 
تهران داش��تند كارگروهي صبح امروز تشكيل شد 
و بخش ه��اي اجراي��ي و اداري آن م��ورد توافق قرار 
گرفت. همزمان كميته فني و عملياتي س��تاد كرونا 
در ش��هر تهران تشكيل شد. او با اش��اره به ماحصل 
مصوبات اين ستاد براي كالن ش��هر تهران، گفت: با 
هماهنگي استاندار تهران، براي اينكه ميزان ترددهاي 
درون شهري را تغيير دهيم با توجه به ويژگي هاي اين 
كالن شهر وحجم گسترده دس��تگاه هاي اجرايي در 
اين شهر، سعي شد همه اين ويژگي ها در نظر گرفته 
ش��ود. در اين راس��تا در رابطه با كليه دس��تگاه هاي 
اجرايي دولتي و دستگاه هاي عمومي غيردولتي كه 
تحت مصداق س��ازمان خدمات كش��وري هستند، 
براساس اين بخش��نامه كه از امروز ابالغ خواهد شد، 
فعاليت كليه دس��تگاه ها از ۸ تا ۱۳ تعيين مي شود. 
دستگاه هايي كه شش روز در هفته كار مي كنند اين 
عدد ۸ تا ۱۲ مي شود. او افزود: تمامي رستوران ها كه 
در دس��تگاه هاي مختلف اجرايي استان در روزهاي 
گذش��ته توزيع غذا را انج��ام مي دادند، ب��ا توجه به 
زمانبندي انجام شده، اعطاي ناهار به پرسنل حذف 
مي ش��ود و در اص��ل از آوردن غ��ذا از رس��توران ها 
ممانعت به عمل مي آيد. همچنين كليه دستگاه هاي 
اجرايي كه مي توانند از ظرفيت دوركاري اس��تفاده 
كنن��د، قرار ش��د بر اس��اس پروت��كل اجرايي خود 
 آن دس��تگاه، از ظرفيت دور كاري اس��تفاده ش��ود.

او گفت: همچنين مصوب شد كه كليه دستگاه هاي 

اجرايي كه مي توانند از ظرفيت دوركاري اس��تفاده 
بهينه به عمل آورند، بر اس��اس پروتكل اجرايي تهيه 
شده از سوي دس��تگاه مربوطه، از ظرفيت دوركاري 
اس��تفاده كنند. براي جانبازان ش��يميايي ريوي نيز 
مرخصي اجباري بدون احتساب سنوات در نظر گرفته 
مي ش��ود. زالي ادامه داد: در دستگاه هايي كه جنبه 
حمايتي و امدادي در شهر تهران دارند نيز برنامه ريزي  
و طراحي هاي پرسنلي بايد به گونه اي باشد كه ارايه 
خدمات امدادي در شهر تهران با چالش روبرو نشود 
و كمافي السابق با همان ظرفيت هاي مورد لزوم مورد 
بهره ب��رداري قرار گيرند. او افزود: ليس��ت گروه هاي 
پرخطري كه مش��مول اين موضوع مي ش��وند را به 
صورت مكتوب به همه دستگاه ها ابالغ خواهيم كرد. 
همچنين اينكه تا چه زماني ش��رايط اينگونه خواهد 
ب��ود، فعال  »تا اط��الع  ثانوي«  را ب��راي اين پروتكل 
در نظر گرفته ايم و متناس��ب با اقتضاي ش��رايط روز 
تصميم گرفته خواهد شد. همچنين شوراي هماهنگي 
بانك هاي دولتي اعالم كرد كه ساعت كاري بانك هاي 
عضو شورا در سطح كشور كاهش يافته است. درپي 
شيوع ويروس كرونا در كشور، براساس اعالم شوراي 
هماهنگي بانك هاي دولتي، ساعت كاري بانك هاي 
عضو شورا در تمام كشور از دهم اسفند تا آخر هفته، 
پانزدهم اسفند، از ۸:۳۰ تا ۳۰: ۱۲ خواهد بود. ساعت 
كار كاركنان اين دس��ته از بانك ها نيز ۸ تا ۱۳ اعالم 

شده است.

   20۵ مورد جديد كرونا در كشور 
از س��وي ديگ��ر آخرين آم��ار ابتال و فوتي ناش��ي از 
كروناويروس جديد در كشور نيز اعالم شد. كيانوش 

جهانپور، رييس مركز روابط عمومي و اطالع رساني 
وزارت بهداش��ت، از افزايش مبتاليان قطعي كوويد 
۱۹ در اي��ران خب��ر داد و گفت: آخري��ن يافته هاي 
آزمايشگاهي در كل ۲۰5 مورد جديد ابتالي قطعي 
به بيماري كوويد ۱۹ را در كش��ور ظرف ۲۴ س��اعت 
گذش��ته نش��ان مي دهد كه از اين تعداد 5۲ نفر در 
استان تهران، ۲۱ نفر در استان قم، ۱۷ نفر گيالن، ۲۲ 
نفر گلستان، ۱۲ نفر اصفهان، ۱۸ نفر مركزي، ۱۲ نفر 
مازندران، يك مورد خراسان رضوي، يك مورد ايالم، 
هشت مورد فارس، شش مورد آذربايجان شرقي، سه 
مورد اردبيل، هشت مورد البرز، چهار مورد سمنان، 
پنج مورد كردس��تان، شش مورد قزوين، چهار مورد 
خوزستان، يك مورد سيس��تان و بلوچستان، چهار 

مورد يزد بودند. 
وي گفت: متاسفانه از موارد جديد اين بيماري ۹ تن 
نيز جان باختند. به گفته وي، در مجموع تاكنون 5۹۳ 
نفر مبتالي قطعي اين بيماري شناسايي شده اند كه 
از اين ميان متاسفانه ۴۳ نفر فوت شده اند. سخنگوي 
وزارت بهداش��ت همچني��ن از ۱۲۳ بهب��ود يافته و 
ترخيص شده اين بيماري در كشور تاكنون خبر داد.

   تقويم آموزشي تغيير نمي كند
وزير آموزش و پرورش نيز درباره ادامه تعطيلي مدارس 
از دوشنبه گفت: ما مجدد در روز دوشنبه وضعيت را 
ارزيابي مي كنيم و اگر الزم باش��د تعطيلي استمرار 
مي يابد. سالمت بچه ها براي ما به اندازه آموزش مهم 
است. هركاري الزم باش��د براي اطمينان از سالمت 
دانش آم��وزان انجام مي دهيم ك��ه تعطيلي مدارس 
هم از جمله آن است و به منظور پيشگيري از انتشار 

ويروس انجام ش��ده است. محس��ن حاجي ميرزايي 
درب��اره دغدغه خانواده ها مبني ب��ر اينكه مدارس با 
ش��رايط فعلي تا چه تاريخي تعطي��ل خواهند بود؟ 
گفت: ستادي براي مديريت شرايط موجود و مقابله 
موثر با اين ويروس مهاجم تش��كيل شده است. يكي 
از ماموريت ها و وظايف اين ستاد پيشگيري از شيوع 
بيماري است و اگر بيماري در منطقه اي شيوع يافت 
از گسترش بيشتر آن جلوگيري كند و آموزش دهد.

وي درباره نگراني دانش آموزان كنكوري از تعطيلي 
كالس ه��ا و عقب افتادگي درس��ي گف��ت: كنكور را 
مي ش��ود به اش��كال ديگري نيز جبران ك��رد. بايد 
برنامه هاي آموزشي به گونه اي پيش برود كه تقويم 
زماني رعايت ش��ود. قصد تغيير تقويم آموزش��ي را 
نداري��م و تالش مي كنيم از طري��ق آموزش مجازي 
جريان آموزش را به كمك معلمان و مديران مدارس 

پيگيري كنيم.
وزي��ر آموزش و پ��رورش با بي��ان اينك��ه اكنون در 
شرايطي هس��تيم كه تا كنكور فرصت زيادي داريم 
و بايد ديد ش��رايط عمومي كشور تا آن زمان چگونه 
خواهد بود، اظهار كرد: تاكنون تصميمي براي تغيير 
تاريخ كنكور گرفته نشده اس��ت. ما با وزارت علوم و 
سازمان سنجش هماهنگيم. اگر درآينده اقتضا كند 
اين كار انج��ام خواهد ش��د.  حاجي ميرزايي با بيان 
اينكه تا پايان امس��ال تقريبا هفت روز تحصيلي بعد 
از دوشنبه باقي مانده اس��ت و تعداد روزهاي زيادي 
نيس��ت و براي جبران عق��ب ماندگي ه��ا، آموزش 
جايگزين ارايه مي شود، گفت: در تعطيالت اوضاع را 
بررسي و متناس��ب با وضعيت مدارس در بعد از عيد 

تصميم گيري خواهيم كرد.
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حقوق كاركنان آموزش و 
پرورش افزايش مي يابد 

معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش 
و پرورش بخشنامه افزايش تا سقف 5۰ درصدي 
امتي��ازات فصل ده��م قانون مديري��ت خدمات 
كشوري را به ادارات كل آموزش و پرورش استان ها 
ابالغ كرد. در اين بخش��نامه ابالغي آمده اس��ت: 
تصوير بخشنامه سازمان برنامه و بودجه در ارتباط 
با افزايش تا سقف 5۰ درصدي امتيازات فصل دهم 
قانون مديريت خدمات كش��وري به منظور رفع 
تبعيض و رعايت عدال��ت در پرداخت هاي نيروي 

انساني ارسال مي شود.
طب��ق مفاد اين بخش��نامه؛ از تاريخ اول اس��فند 
۹۸ امتيازات فص��ل دهم قانون مديريت خدمات 
كشوري كليه كاركنان به ميزان 5۰ درصد افزايش 
مي يابد و حقوق و مزاي��اي كاركنان قرارداد انجام 
كار معين )مش��خص( موضوع بند »ب« ماده ۲۸ 
قانون برنامه ششم توسعه، معادل ۸۰ درصد حقوق 
و مزاياي كاركنان پيماني همتراز تعيين شده است 
كه نحوه اعمال اين افزايش براساس دستورالعملي 
خواهد بود كه با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه 
و بودجه و سازمان اداري و استخدامي كشور اعالم 

خواهد شد.

 شكار و كشتار 
تفاوت بسياري دارند

يك متخصص زيست شناس��ي جانوري با اشاره به 
اينكه ميان »ش��كار« و »كش��تار« تفاوت و فاصله 
بسياري وجود دارد، گفت: من مخالف كشتار هستم 
و كشتار امر مذمومي اس��ت اما با شكار قانون مند و 
محدود موافق هس��تم. مجيد نواييان با بيان اينكه 
شكار قانون مند اصولي دارد، اظهار كرد: يك شكارچي 
قانون مند هيچگاه ي��ك راس ماده يا بره را ش��كار 
نمي كند و حتي اگر تعداد نرها نيز به حد استاندارد 
در آن جمعيت نرس��د پروانه شكار صادر نمي شود 
چراكه س��االنه در برخي از مناطق حفاظت ش��ده 
ايران كه مازاد جمعيت نر را داشته باشد پروانه شكار 
براي نرهاي سالخورده آن صادر مي شود و هزينه آن 
صرف نگهداري مناسب تر از ماده ها و بره هاي آن گونه 
مي شود. او با اشاره به اينكه شكار قانوني موضوعي 
است كه در تمام جهان اصول و قواعدي دارد، تاكيد 
كرد: شكار در تمام كشورهاي جهان انجام مي شود و 
نه تنها شكار باعث كاهش جمعيت گونه ها نمي شود 
بلكه موجب افزايش تعداد آن گونه مي شود. مدير موزه 
طبيعت و حيات وحش دارآباد در ادامه به ذكر مثالي 
پرداخت وگفت: س��ال ۲۰۱۶ در كشور مجارستان 
حدود دو ميليون پروانه ش��كار براي »شوكا« صادر 
شد و در آن ش��رايط همه بايد مي گفتند اين گونه 
در مجارستان منقرض ش��د اما برعكس جمعيت 
شوكا در مجارستان افزايش هم يافت. تعداد بسيار 
كمتري از اينگونه در ايران زندگي مي كنند چراكه در 
كشور ما تنها از حيات وحش »حفاظت« و به مساله 
»تكثير« جمعيت گونه ها كمتر توجه مي شود. نواييان 
همچنين اظهار كرد: »كل« و»پازن« كه نماد ايران 
است حدود 5۰ سال پيش به امريكا برده شد واكنون 
تعداد پروانه هاي صادر ش��ده براي شكار »كل« در 
امريكا بيش��تر از ايران است و اين به آن معني  است 
كه اين گونه در اين كشور آنقدر تكثير شده كه پروانه 
ش��كار براي آن صادر مي ش��ود اما در ايران به علت 
جمعيت كم اين گونه پروانه ش��كار براي آن صادر 
نمي شود. او افزود: شايد فعاالن محيط زيستي كه 
مخالف شكار هستند در واقع مخالف كشتار باشند 
و نه شكار قانونمند كه در تمام جهان انجام مي شود. 
فعاالن محيط زيست كشور نيز در زمينه اينكه كشتار 
انجام نشود دغدغه خوبي دارند و به نظر مي رسد به 
علت بي توجهي به تكثير اس��ت كه گاهي با شكار 
مخالفت مي كنند. اين متخصص زيست شناس��ي 
جانوري با اشاره به اينكه در حوزه سازمان هاي مردم 
نهاد نيز بايد يك بازنگري اساسي شود، گفت: بايد 
سمن ها ابتدا نظام مند شوند و در مرحله بعد به برخي 
از اين سازمان هاي مردم نهاد آموزش و آگاهي داده 
شود چراكه امروزه هر كسي در فضاي مجازي كانالي 
را راه ان��دازي مي كند و نظرات��ي ارايه مي دهد كه از 
تفكر، تعقل و آگاهي نشات نمي گيرد. اگر شخصي 
عضو سمني است و مي خواهد در مورد مساله اي نظر 
بدهد بهتر است ابتدا اطالعات خود را در آن زمينه 

افزايش دهد. 

۱۰ استان كشور همچنان دچار كم بارشي
رييس مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران سازمان 
هواشناسي گفت: در حال حاضر ۱۰ استان كشور نسبت 
به ميانگين بلندمدت با كم بارشي مواجه هستند البته با 
وجود اين به دليل بارش خوب در ساير استان ها، بارش 

در كل كشور نسبت به بلندمدت افزايش يافته است.
احد وظيفه با تش��ريح آخرين وضعي��ت بارش ها در 
كشور اظهار كرد: از ابتداي مهر ماه امسال تا ۹ اسفند 
۱۷۰.۱ ميليمتر بارش در كشور داشتيم كه اين ميزان 
نسبت به سال گذشته ۰.5 درصد كاهش و نسبت به 
ميانگين بلندمدت كشور ۲۱.۷ درصد افزايش يافته 
است. رييس مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران 

سازمان هواشناس��ي با بيان اينكه در سال آبي جاري 
بارش ها در نيمه غربي كش��ور نس��بت به بلندمدت 
كاهش يافته است، تصريح كرد: براي مثال در استان 
آذربايجان ش��رقي بارش ها 5.۷ درص��د، در اردبيل 
۱۰.۱ درصد، در كرمانشاه ۴.۴ درصد و  در كهگيلويه 
و بويراحمد ۲۴.۳ درصد نسبت به ميانگين بلندمدت 
كاهش يافته است. به گفته وظيفه بارش همچنين در 
استان هاي اصفهان، چهار محال و بختياري، خراسان 
شمالي، كردستان و يزد نيز در سال آبي جاري نسبت 
به بلندمدت با كاهش روبرو بوده است. وظيفه در ادامه 
با اش��اره به اينكه تاكنون به ترتيب سه استان گيالن، 

مازندران و لرس��تان پر بارش ترين استان هاي كشور 
بوده اند، به ايسنا گفت: در استان گيالن بارش ها نسبت 
به ميانگين بلندمدت ۶.۲ درصد افزايش و نس��بت به 
سال گذشته 5.۸ درصد كاهش يافته است. در استان 
مازندران نيز بارش نس��بت به بلندمدت ۳۰ درصد و 

نسبت به سال گذشته ۱.۶درصد افزايش يافته است.
 رييس مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران سازمان 
هواشناسي افزود: استان لرس��تان به عنوان سومين 
استان پربارش از ابتداي سال تاكنون ۴۲۳.۲ميليمتر 
بارش داش��ته كه نس��بت ب��ه بلندمدت ب��ا افزايش 

۲۸درصدي مواجه بوده است.

   ركوردزني 1۳ ايستگاه هواشناسي كشور 
وظيفه در ادامه با بيان اينكه در بارش هاي هفته گذش��ته 
كشور ۱۳ ايستگاه هواشناسي كشور ركورد بارش ۴۸ ساعته 
را زدند، تصريح كرد: براي مثال ايستگاه شميرانات تهران طي 
۴۸ ساعت ۹۶.۳ ميليمتر بارش ثبت كرده  همچنين ايستگاه 
شازند مركزي با ۱۲۳.۲ ميلميتر بارش ركورد بارش ۴۸ ساعته 
را ثبت كرده اس��ت. ركورد قبلي اين ايستگاه ۸۴ ميليمتر 
بارش بود. او در پايان گفت: ايستگاه هواشناسي بويين زهرا 
در استان قزوين، لواسان در تهران، كشاورزي كرج در البرز، 
شهريار تهران، ايوانكي در سمنان و آشتيان در مركزي از ديگر 
ايستگاه هايي هستند كه در بارش  اخير ركورد ثبت كرده اند.

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 
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رييس كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات شهري خبر داد

پس از ابالغ دستورالعمل وزيرراه و شهرسازي صورت گرفت

آماده باش سوله هاي بحران پايتخت 

ايرالين ها موظف به پرداخت كامل وجه بليت هاي استردادي 

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|
سوله هاي بحران ش��هرداري براي شهروندان تهراني 
تداعي كنن��ده زلزل��ه بزرگي اس��ت كه بس��ياري از 
كارشناسان زمين شناس��ي و زلزله شناسي معتقدند 
دير يا زود گريبان تهران را خواهد گرفت. تا قبل از زلزله 
29آذر سال 96 اين سوله ها يا كاربرد ورزشي داشت يا 
براي اجراي چند برنامه خاص به سازمان صدا و سيما 
اجاره داده ش��ده بود. اما بعد از اين زلزله بود كه برخي 
اعضاي شوراي ش��هر درباره تغيير كاربري سوله هاي 
بحران ش��هر هش��دار دادند و برخ��ي تالش ها براي 
بازپس گيري سوله هاي بحران شهرداري آغاز شد كه 

ثمر بخش هم بود. 
البته اولين بار بحث واگذاري سوله هاي مديريت بحران 
در شوراي چهارم مطرح شد و رحمت اهلل حافظي، عضو 
سابق شوراي شهر تهران از كاسبي در سوله هاي بحران 
خبر داد. بعد از اين افش��اگري حافظي بود كه شوراي 
شهر چهارم در جلس��ه علني فوق العاده كه در تاريخ 
۳۱فروردين ماه سال ۱۳9۵ برگزار شد، ماده واحده اي 
با موضوع الزام شهرداري تهران به در اختيار قرار دادن 
پايگاه هاي پشتيباني مديريت بحران مناطق 22 گانه به 
سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران تصويب 
كرد.  ولي ظاهرا اين مصوبه چندان جدي گرفته نشد 
تا اينكه بعد از زلزله سال 96 دوباره بحث بازپس گيري 
سوله هاي مديريت بحران مطرح شد و در همان سال 
96 سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهرتهران، سه 
سوله مديريت بحران اين شهر را كه براي ضبط برنامه 
تلويزيوني در اختيار صدا و سيما قرار گرفته بود، پس 

گرفت و اين سوله ها به كاربري اصلي خود برگشت.
در آخرين اقدام نيز ديروز ش��هردار منطقه 4 تهران از 
جمع آوري شهربازي غيرمجاز »لي لي پوت« خبر داد و 
گفت: سرانجام يكي از سوله هاي مديريت بحران منطقه 
كه به شهربازي تبديل شده بود با حكم مراجع قضايي 
تخليه شد.به گفته محمددوست شهردار منطقه 4، اين 
منطقه داراي 8 پايگاه مديريت بحران است و با تخليه 
شهربازي و آماده س��ازي اين پايگاه، هم اكنون تمامي 
پايگاه هاي مديريت بحران منطق��ه 4 آماده خدمات 

رساني و اسكان در مواقع بحراني خواهند بود.
به گزارش »تعادل«، سوله هاي بحران جايي براي انبار 
تجهيزات فاسدشدني هستند كه در زمان هاي وقوع 
بحران از آنها استفاده مي شود. اين سوله ها فضاهايي 
هس��تند كه با هدف كمك ب��ه اف��راد و خانواده هاي 
بحران زده در زم��ان وقوع ح��وادث و بحران ها ايجاد 
مي شوند. در واقع پايگاه هاي مديريت بحران در نواحي 

ته��ران با اهداف متنوع از جمله ذخي��ره اقالم امداد و 
نجات، آموزش شهروندان، محل استقرار ستاد مديريت 
بحران نواحي و مواردي مشابه در اين حوزه احداث شده 
است كه طي سال هاي گذشته تعدادي از آن در اختيار 
فعاليت هاي متفرقه قرار گرفت و پس از طرح انتقادها و 
مصوبه شوراي شهر تهران بايد صرفا در ماموريت هاي 

تعريف شده فعال شوند.
هر چند بازپس گرفتن سوله هاي مديريت بحران اتفاق 
مباركي اس��ت اما تجربه زلزله س��ال 96 نشان داد كه 
شهروندان اطالع چنداني از وجود اين سوله ها و اينكه 
در مواق��ع بحراني همچون زلزله بايد به اين س��وله ها 
پناه ببرند را ندارند. شاهد بوديم كه بعد از زلزله مالرد 
شهروندان تهراني با خودروهاي خود به خيابان ها آمدند 
و ترافيك سنگيني به وجود آمد. حال تصور كنيد اگر 
زمين لرزه خساراتي مي داشت، با وجود ترافيك سنگين 
عمال ماشين هاي امدادي و آتش نشاني مجالي براي 
كمك رساني و امداد نداشتند. پس نكته مهم اين است 
كه شهروندان از وجود س��وله هاي بحران در نزديكي 
خانه هاي خود اطالع يابند و اينكه به آنها آموزش داده 
شود در شرايط بحران، رفتار درست چيست و چه زمان 

بايد به اين سوله ها مراجعه كرد.
شايد هيچ كس تصور هم نمي كرد سوله هاي مديريت 
بحران روزي به منظور قرنطينه كردن بيماران مبتال به 
يك ويروس ناشناس تجهيز شوند. رضا كرمي رييس 
س��ازمان مديريت بحران ش��هر تهران روز جمعه در 
نشست مجازي در پاسخ به سوالي در خصوص امكان 
تجهيز شدن س��وله هاي مديريت بحران براي تحقق 
قرنطينه گفت: اين پايگاه ها براي هر گونه نيازي كه از 
سوي وزارت بهداشت بر اساس ظرفيت هاي مختلف اين 

سوله ها اعالم شوند آمادگي الزم را دارند.
هر چن��د اخباري وج��ود دارد مبني ب��ر اينكه هنوز 
چندسوله بحران در اختيار شهرداري نيست اما زهرا 
صدر اعظم  نوري رييس كميس��يون سالمت، محيط 
زيست و خدمات شهري در گفت وگو با »تعادل« اين 
موضوع را رد و عنوان كرد: با شيوع ويروس كرونا تمام 
فعاليت هاي ورزشي ش��هرداري تعطيل و مقرر شد با 
همكاري سازمان پيش��گيري و مديريت بحران و نيز 
س��ازمان ورزش اين سوله ها آماده شوند تا چنانچه در 
روزهاي آينده شرايطي پيش آمد كه نياز به استفاده از 

اين سوله ها باشد، مشكلي به وجود نيايد.

   تمام سوله ها در اختيار شهرداري
نوري با اشاره بر اينكه اكنون تمام سوله ها در اختيار 

شهرداري اس��ت، تصريح كرد: تعداد دقيق سوله ها 
خاطرم نيس��ت اما حدود ۱۱0 س��وله تحت اختيار 

شهرداري است.
او در پاس��خ به اينكه س��وله هاي بح��ران از امكانات 
و ش��رايط الزم ب��راي قرنطينه احتمال��ي مبتاليان 
برخوردارند يا خير، پاس��خ داد: خوش��بختانه هنوز 
شرايط تا اين اندازه بحراني نشده است، نظر ما اين بود 
كه سوله ها تجهيز شوند تا براساس دستورالعمل هاي 
وزارت بهداشت و آموزش پزشكي قابل استفاده باشد و 
در صورت نياز حتما از اين سوله ها استفاده خواهد شد. 
زيرا پراكنش آن در تهران مناسب است و در مناطق 
مختلف تهران وجود دارد. اميدواريم كار به اينجا نرسد 
وامكاناتي كه در سطح بيمارستان ها و مراكز درماني 

وجود دارد، براي اين كار كفايت كند.
رييس كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات 
شهري در بخش ديگري از صحبت هاي خود گفت: 
در شرايط موجود كه ش��يوع ويروس كرونا در شهر 
مي تواند نگران كننده باش��د، ش��هرداري يكسري 

اقدام ها را در سطح ش��هرانجام داده است و شوراي 
شهر نيز مصوباتي داشت تا شهرداري بتواند راحت تر 
كارهاي اجرايي را انجام دهد. او افزود: كميس��يون 
سالمت، محيط زيست و خدمات شهري نيز با همه 
دس��تگاه هاي اجرايي ش��هرداري از جمله سازمان 
پيشگيري و مديريت بحران كه االن فرماندهي كار 
را در ش��هرداري بر عهده دارد، جلس��اتي را برگزار 
كرده و در اين جلسات دستورالعمل ها، پروتكل ها و 
اقدام هايي كه بايد انجام شود را به نهادهاي ذي ربط 

صادر كرده است.
او با اشاره به اينكه شوراي شهر يك طرح دو فوريتي را 
مصوب كرد و به موجب آن به شهرداري اجازه داد تا از 
محل تبصره ۱۳، ۱0 ميليارد تومان براي پيشگيري و 
مقابله با ويروس كرونا استفاده كند، گفت: همچنين 
مراك��ز عمومي كه خدم��ات اجتماعي، ورزش��ي و 
فرهنگي ارايه مي كردند، تعطيل شدند. بر اساس اين 
دستورالعمل ها مترو و اتوبوس ها در چند شيفت كاري 
ضدعفوني مي شوند تا از اين طريق مانع پخش شدن 

ويروس شوند. از سوي ديگر تمام رانندگان اتوبوس ها 
وكساني كه خدمات ارايه مي دهند ملزم به استفاده از 
ماسك و دستكش شده اند و به آنها تاكيد شده است 
تا بيش از پيش بهداشت را رعايت كنند. در ارتباط با 
سرويس هاي بهداشتي سطح ش��هر نيز تاكيد شده 
است كه مرتبا شسته شده وگندزدايي شوند و نظارت 

بيشتري دراين خصوص اعمال شود.
او افزود: عالوه بر اينها مقرر شد سازمان زيباسازي با 
نصب تابلو و بنرهايي درباره اين موضوع اطالع رساني 
كند و ب��ه منظور جلوگيري از اضطراب وتش��ويش 
پيام هاي تبليغاتي در س��طح ش��هر منتشر كند.در 
شهرداري و ش��وراي ش��هر به دنبال اين هستيم تا 
جايي كه ام��كان دارد به ش��هروندان كمك كنيم. 
اميدوارم با عنايت خدا هر چ��ه زودتر از اين بحران 
عبور كنيم و از شهروندان نيز مي خواهم كه بهداشت 
ف��ردي را رعايت ك��رده و از حض��ور در اجتماعات 
خودداري كنند زيرا پيشگيري بزرگ ترين دشمن 

ويروس كروناست. 

گروه راه و شهرسازي| 
پنجم اس��فند ماه س��ال جاري و در پي افزايش شيوع 
ويروس كرونا، محمد اس��المي وزير راه و شهرس��ازي 
اعالم كرد كه باي��د هزينه كليه بليت هاي س��فرهاي 
زميني، هوايي و ريلي كه مس��افران كنس��ل كرده اند، 
بدون دريافت يا كسر هزينه كنسلي و خسارات مربوطه 
از سوي شركت هاي حمل و نقلي، ريلي و هواپيمايي به 

آنها برگردانده شود.
به گفته او، به دستگاه هاي متولي راه  آهن و هواپيمايي 
ابالغ شده است تا براي بازگرداندن هزينه بليت مردم، 
هزينه اي بابت لغو دريافت نشود و حتي مسافران هواپيما 
مي توانند بليت خود را به حالت »open« تبديل كنند تا 

در زمان دلخواه ديگري اقدام به سفر كنند.
پنج روز از ابالغ اين دستورالعمل مي گذرد و در حالي كه 
هنوز براي اين دستورالعمل، سقف زماني اعالم نشده، 
اما اغلب شركت هاي مرتبط با بخش حمل و نقل، صرفا 
استرداد آن دسته از بليت هايي را پذيرفته اند كه تا پايان 
نوروز اعتبار داش��ته اند. هرچند كه هنوز هم تعدادي از 
مسافران از رفتار خالف آنچه اعالم شده، از شركت هاي 

فعال در بخش حمل و نقل ناراضي اند.
در اين شرايط سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري 
مي گويد: آن دسته از مسافراني كه ايرالين ها، پول بليت 
ش��ان را به طور كامل به آنها مس��ترد نكرده و خسارت 
كنس��لي از اس��ترداد را از وجه مربوط به بليت كس��ر 
مي كنند، مي توانند به س��ازمان هواپيمايي كش��وري 

شكايت كنند. به گزارش مهر، رضا جعفرزاده با بيان اينكه 
دستورالعمل مربوط به استرداد بليت هواپيما بدون كسر 
هزينه كنسلي، اظهار مي كند: اگر مسافراني كه اقدام به 
كنسلي بليت پروازهاي خود كرده اند اما از طرف شركت 
هواپيمايي مربوطه، همچنان هزينه كنس��لي بليت ها 
كسر شده است، مي توانند با مراجعه به سايت سازمان 
هواپيمايي كشوري، از شركت هواپيمايي صادركننده 
بليت ش��كايت كنند. او مي افزايد: اين سازمان قطعًا به 
شكايت ها، رسيدگي خواهد كرد. ضمن اينكه سازمان 

هواپيمايي به شركت هاي هواپيمايي تذكرات الزم در 
اين خصوص را صادر كرده و قرار اس��ت ايرالين ها پول 
بليت هاي كنسل شده را به طور كامل به مردم برگردانند.

جعفرزداه تأكيد مي كند: همه شركت هاي هواپيمايي 
باي��د به يك صورت عمل كرده و نبايد بخش��نامه هاي 
متفاوتي صادر كنند. همه بليت هايي كه از پنجم اسفند 
ماه به بعد از سوي مسافر كنسل شود، بايد نرخ كامل بليت 

به مشتريان مسترد شود.
او در پاسخ به اين پرس��ش كه اگر دارنده بليتي قبل از 

صدور بخشنامه از ۵ اسفند اقدام به كنسلي پرواز كند، 
آيا مش��مول اين دس��تورالعمل وزير راه و شهرسازي 
خواهد شد يا خير؟ مي گويد: اين بخشنامه صرفًا از تاريخ 
مذكور امكان اجرا دارد و اگر فردي بليت خود را كنسل 
كند، شركت هواپيمايي مي تواند از كنسل كننده بليت، 

خسارت دريافت كند.
سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري ادامه مي دهد: 
با متخلفان بدون هيچ گونه اغماضي برخورد شده و به 
مراجع ذي ربط ارجاع داده مي شوند؛ مسووليت هرگونه 

ايجاد تعهد به عهده صادركننده بليت خواهد بود.
پيش از اين هم سازمان هواپيمايي كشوري، سه شنبه 
ششم اسفند بخشنامه اي به همه شركت هاي هواپيمايي 
صادر كرده بود؛ در بخشي از دستورالعمل مذكور آمده 
ب��ود: با توجه به ش��رايط به وجود آمده پس از انتش��ار 
ويروس كرونا و عدم پذيرش اتباع ايراني توسط تعدادي 
از كش��ورها و تعليق موق��ت برخي پروازها، س��ازمان 
هواپيمايي كشوري بخش��نامه استرداد بليت هواپيما 
بدون دريافت جريمه را به شركت هاي هواپيمايي داخلي 
و نمايندگي هاي كل فروش ش��ركت هاي هواپيمايي 

خارجي ابالغ كرده است.
براساس اين بخش��نامه، بايد از نمايش، صدور و ايجاد 
هرگونه تعهد در مسيرهاي خارجي مورد نظر از تاريخ 
ابالغ اين نامه جدا خودداري شود. در بخشنامه سازمان 
هواپيمايي آمده است: مسافراني كه تاكنون در مسيرهاي 
داخلي و خارجي نس��بت به خريداري بليت سفر اقدام 

كرده اند و به داليل شرايط كنوني )انتشار ويروس كرونا( 
درخواست كنسلي آن را دارند، الزم است بدون هرگونه 
اعمال جريمه عمليات استرداد بليت آنان در مسير رفت 

و برگشت تا اطالع ثانوي صورت پذيرد.
نكته جالب ماجرا اينجاس��ت كه باوجود دستورالعمل 
وزيرراه و شهرس��ازي و س��ختگيري هاي اعمال شده 
درباره ورود هواپيماهاي ايراني، همچنان شاهد فروش و 
عرضه بليت و ايجاد تعهد در برخي سايت هاي فروش يا 
دفاتر خدمات مسافرت هوايي در قالب تور مسافرتي در 
مسيرهاي غيرقابل انتقال براي شركت هاي هواپيمايي 
هس��تيم. ناگفته نماند كه بحث اس��ترداد بليت بدون 
جريمه فقط مربوط به ايرالين هاي ايراني نمي ش��ود و 
طبق آخرين بخشنامه هواپيمايي لوفت هانزا در تاريخ 
6 اسفند 98 پس از ش��يوع بيماري كرونا، بليت تعداد 
زيادي از مسافران به تركيش ايرالين تغيير پيدا كرده 
بود كه با توجه به كنسل شدن پروازهاي اين هواپيمايي 
دو راهكار زير پيشنهاد مي شود: اولين راهكار استرداد 
است و بليت هايي كه در ايران صادر شده اند بدون جريمه 

استرداد شوند.
و دومين راهكار هم تغيير مسير است و مسافر مي تواند 
بليت جديدي از ايران اير در مسير تهران – فرانكفورت– 
تهران خري��داري كرده و ادامه مس��ير ب��ا لوفت هانزا 
جايگزين ش��ود. عالوه بر اين در نظر داشته باشيد كه 
كوپن هاي تهران – فرانكفورت – تهران توس��ط دفتر 

لوفت هانزا تهران استرداد خواهد شد. 

   استفاده از بودجه شهرداري در موارد اضطراري 
حامد مظاهريان، معاون ش��هردار ته��ران از پيش بيني 
اعتب��ار در بودجه ش��هرداري ته��ران در مواقع بحران و 
اضطرار خب��ر داد و تاكيد كرد كه نيروهاي ش��هرداري 
باحفظ سالمتش��ان و رعايت اصول بهداشتي، به عنوان 
خدمت رسان ش��هروندان آماده انجام وظايف محوله در 
زمان بحران هس��تند. به گزارش ايلنا، مظاهريان درباره 
اختصاص بودجه براي مقابله با كروناويروس در سطح شهر 
تهران گفت: شهرداري تهران رسيدگي به موارد اضطراري 
مانند بحران ه��ا يا رخدادهايي مانن��د كرونا ويروس در 
شهر را وظيفه خود مي داند كه تا در كنار ساير دستگاه ها 
به ش��هروندان خدمت رس��اني كند. ب��ه همين منظور 
در بودجه هاي س��االنه اعتباراتي براي موارد اضطراري 
پيش بيني مي ش��ود. معاون شهردار تهران با بيان اينكه 
در بودجه سال ۱۳98 شهرداري تهران هم اعتبارات براي 
اين بخش پيش بيني شده، گفت: كنترل كرونا ويروس در 
سطح شهر از سوي مديريت شهري تهران تا حد وظايف 
محوله درحال انجام است. به گفته او در تبصره ۱۳ بودجه 
س��ال ۱۳98 ش��هرداري تهران پيش بيني شده كه در 
م��وارد اضطرار تا چهار درصد از بودجه در اختيار كنترل 
بحران قرار گيرد. اما اس��تفاده از اين اعتبار در شرايطي 
است كه مس��اله اي مانند كرونا ويروس به مرحله بحران 

برسد كه خوشبختانه تا به امروز از بحران فاصله داريم و 
بودجه فعلي دستگاه هاي ذي ربط پاسخگوي نيازهاست. 
سرپرست معاونت توسعه منابع انساني شهرداري تهران، 
درباره ابالغ دستورالعمل براي كاركنان اين نهاد مبني بر 
دوركاري كاركنان يا شيفت بندي هم توضيح دادو گفت: 
ش��هرداري تهران هم مانند ساير دستگاه ها تابع قوانين 
كالن كشور است. در موضوع كرونا ويروس هم خط مقدم 
مسائل بهداشتي و درماني وزرات بهداشت و درمان بوده و 
شهرداري تهران در هماهنگي كامل با اين وزارتخانه است. 
معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهرداري 
تهران، افزود: براي تداوم كمك و خدمت رساني نيروهاي 
شهرداري تهران به شهروندان، تاكيد ما بر سالمت آنان 
است تا اين خدمت رساني بهتر انجام شود و آنان هم در 

معرض آسيب نباشند.

   دفن پس�ماندها نيازمند ابالغ پروتكل جديد 
توسط وزارت بهداشت

صدرالدين عليپور مديرعامل سازمان مديريت پسماند 
ش��هرداري تهران با اش��اره به اينكه تا اين لحظه انتقال 
پسماند در شهر تهران براس��اس پروتكل هاي معمولي 
در حال انجام اس��ت، اظهار كرد: براي دفن پس��ماندها 
نيازمند پروتكل هاي جديد وزارت بهداشت هستيم. به 

گزارش ايلنا، عليپور در خصوص وضعيت نظافت ش��هر 
تهران با توجه به ش��يوع كرونا گفت: رفت و روب شهر بر 
عهده مناطق است و آنها بايد نس��بت به اين مورد اقدام 
كنند، سازمان مديريت پسماند از ۱۱ ايستگاه، پسماند را 
دريافت و تا كهريزك حمل و نقل مي كند، اما دستورالعمل 
جديد به مناطق 22گانه ابالغ شده است و از شهروندان 
مي خواهيم، اگر درباره نظافت ش��هر موردي را مشاهده 

كردند به ما اطالع دهند تا پيگيري شود.
او درباره رعايت نكات ايمني توس��ط نيروهاي خدمات 
ش��هري گفت: كارگران و نيروهاي خدماتي براس��اس 
دستورالعمل هاي مصوب از ماسك و دستكش استفاده 
مي كنند و براساس دستورالعمل ابالغي سيستم اسكان 
كارگري روزي دوبار ضدعفوني مي ش��ود كه اجراي آن 
توس��ط ناظران بررسي مي ش��ود.  عليپور تصريح كرد: 
مكاتباتي با وزارت بهداشت داشته ايم كه اگر الزم است، 
اعالم كند تا تفكيك زباله هاي تر و خشك منتفي شود، اما 

تا اين لحظه هنوز دستوري به ما اعالم نشده است. 
او با بيان اينك��ه منتظر پروتكل هاي وزارت بهداش��ت 
هس��تيم، تصريح ك��رد: اگر وزارت بهداش��ت ش��رايط 
خاص تري را اعالم كند، پروسه تفكيك را حذف مي كنيم 
و هر پسماندي را مستقيما به محل دفن انتقال داده و دفن 
مي كنيم، اما تا اين لحظه به ما چيزي اعالم نشده و براساس 

پروتكل معمولي انتقال پسماند انجام مي شود.  عليپور 
تاكيد كرد: براساس پروتكل هاي خودمان سعي مي كنيم، 
زباله ها را زودتر جمع آوري كنيم و از طرفي كارگراني كه 
با زباله ها درگير هس��تند، از سيستم حفاظتي مناسب 
برخوردار باشند. عليپور همچنين درباره دفن زباله هاي 
بيمارستاني نيز گفت: سايت جداگانه اي را براي اين منظور 
پيش بيني كرده ايم و تالش ما اين است كه ناوگان حمل را 
افزايش دهيم تا زمان ماندن زباله كمتر شود، اما پروتكل 
جهاني كشورهايي كه درگير ويروس كرونا هستند به گونه 
ديگري است يا زباله ها را نگه داري مي كنند يا مي سوزانند 

تا انتقال و جابه جايي زباله ها كمتر صورت گيرد.

   اقدام مترو براي كاهش سرفاصله قطارها
علي امام مديرعامل شركت متروي تهران از روند انتخاب 
مش��اور برنامه »عارضه س��نجي خطوط ب��راي كاهش 

سرفاصله حركتي قطارها در متروي پايتخت« خبر داد.
به گزارش مهر، امام با اش��اره به روند انتخاب مش��اور 
»عارضه سنجي خطوط براي كاهش سرفاصله حركتي 
قطارها در متروي پايتخت« عنوان كرد: خطوط متروي 
تهران براي س��رفاصله حركتي 2 دقيقه طراحي شده 
است و با اين مطالعه به دنبال شناسايي و اولويت بندي 
گلوگاه هايي هستيم كه مانع رسيدن سرفاصله حركت 

قطارها به ميزان استاندارد اس��ت. او با اشاره به اينكه 
كاهش س��رفاصله حركتي نتيج��ه عوامل مختلف از 
جمله تأمين ناوگان، پاركينگ ها، پايانه هاي تعميراتي، 
روسازي خطوط مترو، سيگنالينگ، سامانه هاي تهويه، 
برق و ايمني است، عنوان كرد: همچنين با اجراي اين 
برنامه قصد بررسي الزامات كاهش سرفاصله حركتي 
قطارها در اجرا و اولويت بندي اقدامات مورد نياز براي 

اين موضوع را داريم.
مديرعامل شركت مترو با اشاره به اينكه در طراحي و اجراي 
خطوط 6 و ۷ و نيز توسعه خطوط اين موضوع مورد دقت قرار 
گرفته و پس از بهره برداري كامل بايد به سرفاصله 2 دقيقه 
برس��د، عنوان كرد: اين برنامه براي قسمت هاي در حال 

بهره برداري خطوط يك تا 4 متروي تهران انجام مي شود.
او با اش��اره به اينكه يك��ي از مهم تري��ن محورهاي اين 
طرح مطالعاتي اولويت بندي اقدامات الزم براي كاهش 
سرفاصله حركتي قطارهاست، گفت: بدون شك اين امر 
نه تنها منجر به س��رعت يافتن اجراي اقدامات مورد نياز 
براي كاهش سرفاصله حركتي قطارها مي شود، بلكه از 
اتالف بودجه و نيز خواب سرمايه جلوگيري مي كند، زيرا 
در اين صورت ما مي دانيم چه اقدامي را بايد در اولويت قرار 
دهيم؛ در نتيجه هزينه كرد براي آن به موقع انجام شده و 

مشمول مرور زمان نمي شود.
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اختصاص 6 پرواز براي بازگشت 
مسافران مانده در امارات

سخنگوي س��ازمان هواپيمايي كشور از اختصاص 
6پرواز براي بازگرداندن مس��افران ايراني از فرودگاه 
آل مكتوم در ام��ارات، خبر داد. رضا جعغ��رزاده در 
گفت وگو با ايرنا درباره آخرين وضعيت پروازها براي 
انتقال مس��افران مانده در امارت، گفت: روز گذشته 
هواپيمايي ماهان دو پرواز تهران- مكتوم- تهران و 
همچنين هواپيمايي هما يك پرواز تهران- مكتوم- 
تهران و هواپيمايي كيش اير يك پرواز كيش- مكتوم- 
كيش را انجام داد و مسافران ايراني را از امارات به كشور 
بازگردادند. او گفت: روز شنبه )۱0 اسفند( هم پرواز 
تهران- مكتوم- تهران توس��ط شركت هواپيمايي 
ماهان و پرواز كي��ش- مكتوم- كيش با هواپيمايي 
كيش اير باقي ايرانيان را به كش��ور ب��از مي گرداند. 
جعفرزاده تاكيد كرد: چنانچه شركت هاي مسافري 
ايراني همچنان در امارات مسافر داشته باشند، نسبت 
به دريافت مجوز بيش��تر اقدام خواهد شد. به گفته 
سخنگوي سازمان هواپيمايي كش��وري، تمام اين 
پروازها به صورت يكسر خالي و بدون مسافر تنها براي 
بازگرداندن ايراني ها از امارت انجام شده است. سازمان 
هواپيمايي امارات روز ششم اسفند ماه پروازهاي ايران 
را تعليق كرد اما از روز گذشته اجازه داد تا هواپيمايي 
ايران اير، كيش اير و ماهان بدون مس��افر، تنها براي 
بازگردادندن مس��افران پ��رواز خود را ب��ه فرودگاه 
آل مكتوم انجام دهند و مسافران مانده در امارات را به 

كشور بازگردانند.

مهلت دوباره به متقاضيان مسكن 
ملي براي تكميل مدارك

مديركل دفتر اقتصاد مس��كن ب��ا اعالم اينكه ثبت 
اعتراض متقاضيان طرح ملي مسكن سقف زماني 
ندارد، گفت: براي تكميل مدارك توسط متقاضيان 
مهلت دوباره درنظر گرفته مي شود. پروانه اصالني در 
گفت وگو با تسنيم با اشاره به اختالل پيش آمده براي 
ثبت اعتراض متقاضيان طرح ملي مسكن، اظهار كرد: 
به دليل مراجعه زياد و شلوغي سايت ثبت اعتراض 
طرح ملي مس��كن به نشاني دچار اختالل شده بود.  
او ادامه داد: ثبت اعتراض در س��امانه مذكور سقف 
زماني ندارد و متقاضيان مي توانند اعتراضات خود را 
ثبت كنند. اصالني همچنين در پاسخ به اينكه برخي 
متقاضيان طرح ملي مسكن موفق به بارگذاري مدارك 
خود نشده اند، افزود: به زودي طي اطالعيه اي به اين 
افراد براي بارگذاري مدارك و تكميل مراحل ثبت نام 

مهلت داده خواهد شد.

بارش باران از 11 اسفند
در پايتخت و برخي شهرها

مدير پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي با اشاره به 
فعاليت سامانه بارشي جديد از روز ۱۱ اسفند در كشور 
گفت: روزهاي دوشنبه و سه شنبه در نيمه شمالي 
كشور دما تا ۱0 درجه كاهش مي يابد. صادق ضياييان 
در گفت وگو با فارس، در تش��ريح آخرين وضعيت 
جوي كش��ور اظهاركرد: از اواخر وقت ديروز سامانه 
بارشي جديد از سمت شمال غرب وارد كشور شد و 
بدين ترتيب امروز ۱۱ اسفند بارش برف و باران و وزش 
باد شديد موقت در استان هاي واقع در شمال غرب؛ 
غرب و جنوب غرب كشور خواهيم داشت، همچنين 
اين شرايط در دامنه هاي زاگرس مركزي و دامنه هاي 
جنوبي البرز مركزي پيش بيني مي شود.او اضافه كرد: 
روزآينده در استان هاي س��احلي خزر بارش باران و 
وزش باد پيش بيني مي شود و در ارتفاعات و مناطق 
كوهستاني بارش برف داريم. مدير پيش بيني و هشدار 
سازمان هواشناسي گفت: امروز پديده گرد و خاك در 
استان خوزستان پيش بيني مي شود. ضياييان افزود: 
روز دوشنبه ۱2 اسفند در نيمه شمالي كشور بارش 
خواهيم داشت و روز سه شنبه اين سامانه در سواحل 
شرقي خزر، ش��مال شرق كش��ور و ارتفاعات البرز 
شرقي فعال است سپس از كشور خارج مي شود.  اودر 
تشريح وضعيت دمايي توضيح داد: امروز ۱۱ اسفند در 
استان هاي ساحلي خزر كاهش ۷ تا ۱0 درجه اي دما 
را داريم و روزهاي دوشنبه و سه شنبه در نيمه شمالي 
كشور كاهش ۷ تا ۱0 درجه اي دما رخ مي دهد. مدير 
پيش بيني و هش��دار سازمان هواشناسي بيان كرد: 
بعد از ظهر امروز تا سه شنبه درياي خزر مواج است، 
همچنين خليج فارس روزهاي دوشنبه و سه شنبه و 

تنگه هرمز روز سه شنبه مواج است. 

اعمال محدوديت براي پهلوگيري 
كشتي ها در بنادر هرمزگان

مدي��ركل بنادر و دريان��وردي هرم��زگان از اعمال 
محدوديت براي پهلوگيري كشتي در بنادر استان 
خبر داد و گفت: تاكنون مورد مشكوك مبتال به كرونا 
ويروس در بنادر استان گزارش نشده است. به گزارش 
تسنيم،  اهلل مراد عفيفي پور اظهاركرد: در اين خصوص 
تمام شناورهاي ورودي به بندر شهيد باهنر در مبدأ و 
پيش از پهلوگيري قرنطينه شده و مسافران از سوي 
مسووالن بهداشتي مورد بازرسي قرار مي گيرند. او با 
اشاره به اينكه تمام كشتي ها پيش از ورود به بندر و 
پهلوگيري بايد اجازه مسووالن بهداشتي بندر را داشته 
باشند، تصريح كرد: با هدف مقابله و پيشگيري از انتشار 
ويروس كرونا و راه هاي حفاظت برابر آن تمامي پرسنل 
بنادر و تمامي نيروهاي شركت هاي خصوصي فعال 
در بندر شهيد رجايي و باهنر با راه هاي مقابله با اين 
بيماري آشنا و به آنها آموزش هاي الزم داده شده است.

عفيفي پ��ور بيان ك��رد: در كنار آموزش پرس��نل، 
شناورهاي مسافري و س��الن هاي مسافري به طور 
مستمر ضدعفوني مي ش��وند. اين شرايط به نحوي 
است كه كشتي در سفرهاي داخلي و خارجي پيش 
از حركت و مس��افرگيري كامال ضدعفوني ش��ده و 
مسافران مورد بازرسي قرار مي گيرند. اين اتفاق بعد از 
رسيدن به مقصد باز تكرار شده و تمامي كشتي هاي 

مسافربري طي روز چندين بار ضدعفوني مي شوند.

در شهر
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رييس اتاق ايران به معاون اول رييس جمهور نامه نوشت 

دو	اقدام	براي	مقابله	با	»كرونا	ويروس«	
تعادل | مرضيه  احقاقي|

رييس پارلمان بخش خصوصي ديروز در نامه اي خطاب به 
معاون اول رييس جمهور، از او خواست زمينه تأمين و توزيع 
س��ريع ابزارهاي مبارزه، تشخيص و مراقبت مبتاليان به 
ويروس كرونا از طريق واردات را فراهم آورد. شافعي پيشنهاد 
داده، براي مدتي محدود، واردات اين اقالم با سياست هاي 
تشويقي، از جمله اجازه واردات بدون انتقال ارز مدنظر قرار 
بگيرد. او همچنين طي نامه اي به روساي اتاق هاي سراسر 
كشور درخواست كرده با تشكيل ستادهاي استاني و مركزي 
به حل بح��ران كرونا ويروس كمك كنند. پيرو اين نامه ها 
همچنين از فعاالن بخش خصوصي خواسته شده كه »تهيه 
ابزارهاي مبارزه با ويروس كرونا را به طور جدي مد نظر قرار 
دهند«. به عالوه آنكه »با سازمان هاي مسوول در تهيه و توزيع 
مواد بهداشتي براي مردم به خصوص قشر نيازمند جامعه« 
همكاري كنند. رييس اتاق بازرگاني همچنين خواس��تار 

برگزاري جلسات روزانه ميان اعضاي ستاد كرونا شد. 
اين نخستين باري نيست كه يك ويروس در دنيا همه گير 
مي ش��ود. پيش از اين ش��اهد بوديم كه در س��ال 2002، 
ويروس سارس در سطح بين المللي شيوع پيدا كرد. سال 
2012 ويروس مرس در س��طح گس��ترده اي منتشر شد 
و اكنون نيز نوبت به كرونا رس��يده است. پس از آنكه ورود 
ويروس كرونا به ايران از س��وي مراجع رسمي اعالم شد، 
اقدامات متعددي از سوي دولت براي مقابله با همه گيري 
آن انجام شد. با وجوداين سرعت انتشار اين بيماري باالست 
و هشدارهاي متناوبي درباره رعايت اصول بهداشتي فردي 
و جمعي به طور دايم توسط مقامات دولتي و رسانه ها تكرار 
مي شود. در حال حاضر نيز با توجه به اعالم وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي كشور مبني بر اينكه هفته جاري، 
سخت ترين روزهاي مقابله با همه گيري ويروس كرونا خواهد 
بود، بسياري به اين تكاپو افتاده اند تا با اقدامات مختلف مانع 

شيوع اين ويروس شوند. 
در همين حال با وجودي كه مسووالن دولتي تاكيد مي كنند 
كمب��ودي درخصوص تامين اقالم بهداش��تي و كاالهاي 
موردنياز ب��راي مقابله با اين ويروس نداريم؛ با نگاهي گذرا 
در سطح شهر شاهد كمبود كاالهاي ياد شده خواهيم بود. 
همين كمبود زمينه آن را فراهم كرده است كه رييس اتاق 
ايران با ارسال نامه اي به اس��حاق جهانگيري، معاون اول 
رييس جمهور، از او بخواهد زمينه تأمين و توزيع س��ريع 
ابزارهاي مبارزه، تشخيص و مراقبت مبتاليان به ويروس 
كرونا از طريق واردات را فراهم آورد. غالمحسين شافعي، در 
اين نامه، پيشنهاد كرده است براي سرعت بخشيدن به تهيه 
اين ابزارها، براي مدتي محدود، واردات آنها با سياست هاي 
تشويقي، از جمله اجازه واردات بدون انتقال ارز مدنظر قرار 

بگيرد. او با تأكيد بر لزوم تأمين سريع نيازهاي پزشكي مرتبط 
با كرونا اعالم كرده است: تش��كل هاي اتاق ايران آمادگي 
دارند در چنين شرايطي تمام امكانات خود را براي رفع نياز 
هم ميهنان به كارگيرند و به هر نحوي كه مصلحت باشد، 

اقدامات موردنياز را انجام دهند.
در همين حال بايد تاكيد كرد كه فعاالن بخش خصوصي 
تنها به اين نامه بسنده نكرده اند. به طوريكه رييس پارلمان 
بخش خصوصي، همچنين طي نامه اي به روساي اتاق هاي 
سراسر كشور خواست در راستاي اجراي مسووليت اجتماعي 
با تشكيل ستادهاي استاني و مركزي به حل اين بحران كمك 
كنند. اين ستادهاي استاني، براي همكاري با سازمان هاي 
مسوول در تهيه و توزيع مواد و ابزارهاي بهداشتي در مبارزه 
با ويروس كرونا اقدام كنند. غالمحسين شافعي در نامه خود 
آورده است: »فعاالن بخش خصوصي در موقعيت كنوني، 
مسووليت تاريخي و سنگيني در قبال ديگر فعاالن اقتصادي 
و مردم شريف ايران دارند. لذا انتظار مي ر ود اقدام در جهت 
تهيه ابزارهاي مبارزه با ويروس كرونا را به طور جدي مد نظر 
قرار داده و ضمن همكاري با سازمان هاي مسوول در تهيه 
و توزيع مواد بهداشتي براي مردم به خصوص قشر نيازمند 

جامعه از هيچ تالش دريغ نورزند.«
شافعي رييس اتاق ايران طي نامه اي به دبيركل اين اتاق، 
دستور تشكيل ستاد مركزي مبارزه با كرونا در اتاق ايران را 
صادر كرد و خواستار برگزاري جلسات روزانه ميان اعضاي 
اين ستاد شد تا بر اساس مسووليت اجتماعي به سازمان هاي 
مسوول و هم وطنان ياري رسانده شود. متن نامه رييس اتاق 
ايران خطاب به محمدرضا رمضاني دبيركل اتاق ايران به 
اين ش��رح است: با توجه به شيوع ويروس كرونا، اتاق ايران 
بنابه رسالت و مسووليت اجتماعي خويش الزم است تمام 
توان خود را براي همكاري با سازمان هاي مسوول و كمك 
به هم وطنان عزيز و اتاق هاي سراسر كشور را در اين ارتباط 
فعال نموده و كمك نمايد؛ لذا مقتضي است به فوريت ستاد 
مركزي مبارزه با كرونا در ات��اق ايران با حضور جنابعالي، 
معاونان محترم اس��تان ها و تشكل ها، پشتيباني، محيط 
كسب وكار، مجلس و امور حقوقي، روابط عمومي و روساي 
محترم كميسيون هاي صنايع، صادرات، واردات و مسووليت 
اجتماعي تشكيل و ضمن برگزاري جلسات روزانه، نتايج 

حاصله را به كليه اتاق هاي سراسر كشور اعالم نماييد.

    پيشنهادها براي مبارزه با يك ويروس 
در همين ح��ال، »تعادل« نظر فع��االن بخش خصوصي 
را درب��اره پيش��نهاد رييس ات��اق ايران مبني ب��ر اجراي 
سياست هاي تشويقي براي تأمين و توزيع سريع ابزارهاي 
مبارزه، تشخيص و مراقبت مبتاليان به ويروس كرونا، جويا 

شده است. مهراد عباد عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در 
گفت وگو با »تعادل« درخواست رييس اتاق تهران را درباره 
سياست هاي تشويقي براي مبارزه با كرونا مثبت ارزيابي كرد 
وگفت: بايد هرچه سريع تر اقدامات الزم در زمينه تسهيل 
واردات ابزارهاي مبارزه با اين ويروس، اجرايي ش��ود. ثبت 
سفارش براي اين واردات در مدت زمان بسيار كوتاه و حتي 
يك ساعته انجام شود. او افزود: اختصاص ارز مورد نياز براي 
واردات اقالم بهداشتي و مواد اوليه توليد آنها، ضروري به نظر 
مي رسد. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در ادامه گفت: با 
اينكه مسووالن به طور مداوم مي گويند، مشكلي در تامين 
اقالم بهداشتي مورد نياز براي مبارزه با كرونا نداريم اما در حال 
حاضر و در سطح بازار، اين كاالها به آساني يافت نمي شود. در 
چنين شرايطي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
و همچنين وزارت صنعت، معدن وتجارت، انتظار مي رود، 
مجوزهاي الزم را هرچه سريع تر صادركنند تا زمينه ورود اين 

تجهيزات به كشور، آزاد شود. 
البته به گفته او، رفع چالش پيش رو به تنهايي از عهده دولت 
بر نمي آيد. بدون شك اگر دولت در چنين شرايطي از كمك 

فعاالن بخش خصوصي، كمك بگيرد، در كنترل اين بيماري، 
موفق تر ظاهر مي شود. اعضاي اتاق تهران نيز تمايل ويژه اي 
دارند كه در صورت لزوم، پا به عرصه بگذارند. عباد با اشاره به 
عملكرد تحسين برانگيز شركت هاي دارويي متعلق به بخش 
خصوصي گفت: اين مجموعه ها با حداكثر توان خود براي 

تامين اقالم بهداشتي كشور فعاليت مي كنند.
او ادامه داد: بس��ياري از اعضاي ات��اق، مديريت واحدهاي 
مختلفي را بر عهده دارند. اين مديران در ش��رايط كنوني 
بايد تالش كنند تا اقدامات مناسب را براي مجموعه تحت 
كنترل خود اجرايي كنند. از جمله اين اقدامات مي توان به 
آموزش صحيح در ميان پرسنل، توزيع اقالم بهداشتي و حتي 
كاهش ساعات يا روزهاي كاري اشاره كرد. بخش بزرگي 
از جامعه تحت فعاليت بخش خصوصي فعاليت مي كنند. 
اگر اين بخش آم��وزش كافي ببيند و تمهيدات الزم براي 
آنها انديشيده ش��ود، مي توان بخش عمده اي از جامعه را 
كنترل كرد. عباد در پايان افزود: به عقيده بسياري از اعضاي 
اتاق، تعطيلي شركت هاي مختلف متعلق به بخش دولتي و 
خصوصي در شرايط كنوني ضروري است و مي تواند زمينه 

كنترل شيوع اين ويروس را فراهم كند. عباس آرگون از ديگر 
اعضاي هيات اتاق تهران در گفت وگو با »تعادل« گفت: در 
شرايط كنوني، تامين اقالم و تجهيزات بهداشتي براي مبارزه 
با كرونا، بايد در اولويت قرار گيرد. اگر قرار بر اين باشد كه اين 
اقالم از طريق بروكراسي اداري متداول، وارد شود، زمان بر 
خواهد بود. بنابراين بايد تمهيدات الزم درخصوص تسريع 
بخشي به آن انجام شود. به عالوه آنكه سياست هاي تشويقي 
الزم براي تسريع آن، مد نظر قرار گيرد. به گفته اين فعال 
بخش خصوصي، گسترش ويروس كرونا، آرامش جامعه را 
بر هم زده اس��ت. تا جايي كه بسياري از مصرف كنندگان، 
اقالم بهداشتي را بيش از نياز خود تامين كرده اند. سوداگري 
برخي فرصت طلبان نيز مزيد بر علت شده و زمينه كمبود را 
در جامعه فراهم كرده است. اين عضو اتاق بازرگاني با اشاره 
به كمبود ياد ش��ده تاكيد كرد: براي توسعه هرچه بيشتر 
چنين محصوالت بهداشتي، بايد اين محصوالت خارج از 
تشريفات مرس��وم تامين شوند و درنتيجه مي توان اذعان 
كرد كه درخواست نماينده اتاق تهران، بجا است و بايد مورد 

توجه قرار گيرد.

تصميم هاي سياسي، اقتصاد كشور را به تنگنا مي رساند

سه ايراد مالياتي اليحه بودجه سال 1399

ابوالفض��ل روغني گلپايگاني، رييس كميس��يون صنايع 
اتاق ايران مي گويد: اينكه ما در ليس��ت سياه FATF قرار 
گرفته ايم، خبر بسيار بدي است؛ بعد از اين اقتصاد ايران و 
به خصوص SME ها و بخش تجارت حتمًا آس��يب جدي 
خواهند ديد. منافع ملي حكم مي كند اين مشكالت را برطرف 
كنند. كارگروه ويژه اقدام مالي موسوم به FATF، نام ايران را در 
فهرست سياه خود قرار داده است. اقدامي كه به عقيده فعاالن 
اقتصادي منجر به محدوديت صادرات و تحميل خسارت به 
صادركنندگان مي شود. پس از 3 سال هشدار كارگروه ويژه 
اقدام مالي )عليه پول شويي و تأمين مالي تروريسم( موسوم به 
FATF، مبني بر تصويب كنوانسيون هاي مبارزه با پول شويي 
و تأمين مالي تروريسم و تمديد چندباره ضرب االجل براي 
تصويب نهايي اين كنوانسيون در ايران، اين كارگروه در جلسه 
خود در سوم اسفندماه در پاريس تصميم گرفت نام ايران را 
در ليست سياه قرار دهد. فعاالن اقتصادي كه از سال گذشته 
نگران اين موضوع بودند، با تشديد تحريم هاي امريكا عليه 
ايران به كرات تأكيد كردند جذب س��رمايه و تعامل با دنيا 
بدون FATF ميسر نيست. بااين حال برداشت مسووالن اين 
است كه اقدام اخير FATF سياسي كاري است و تجارت و 
بازار ارز تحت تأثير اين اقدام قرار تغييرات چنداني نخواهد 
داشت. ابوالفضل روغني گلپايگاني، رييس كميسيون صنايع 

اتاق ايران در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق ايران مي گويد: 
آنچه در مرحله اول اولويت قرار دارد، منافع ملي است؛ دنياي 
تجارت و دنياي اقتصاد دنياي بده وبستان است؛ در اين دنيا 
تعامل با دنيا از اهميت بااليي برخوردار است. لوايحي مثل 
CFT، پالرمو و بقي��ه لوايح FATF قرار بود در مقابل برخي 
از تصميم هاي اتحاديه اروپا در برابر ايجاد كانال مالي براي 
مراوده با اروپا تصويب شود. منتهي بدعهدي از سمت اروپا 
و امريكا مش��خص بود كه در اي��ران واكنش هايي را در پي 
خواهد داشت. روغني گلپايگاني ادامه مي دهد: اما اينكه ما 
در ليست سياه FATF قرار گرفته ايم، خبر بسيار بدي است؛ 
بعد از اين اقتصاد ايران و به خصوص SME ها و بخش تجارت 
حتمًا آس��يب جدي خواهند ديد. ما بايد فكر اساسي براي 
آينده اقتصاد خود داشته باشيم. به گفته رييس كميسيون 
صنايع اتاق ايران قرار گرفتن ايران در ليس��ت س��ياه بدان 
معناست كه تا پيش از اين ايران، تنها از سوي امريكا تحت 
تحريم هاي اقتصادي قرار داشت، اما پس از اين، كشورهاي 
اروپايي و آسيايي هم نوع مناسبات اقتصادي شان را با ايران 
تغيير مي دهند. يعني يا ايران را از فهرست تعامالت مالي 
خود حذف مي كنند يا تحريم ها و محدوديت هايي از سوي 
آنان بر ما اعمال مي شود. اينكه برخي از مسووالن معتقدند، 
نپيوس��تن به FATF، تأثيري بر اقتصاد كشور ندارد، نكته 

قابل تأمل و قابل توجهي است. اين اتفاق بر تمام ابعاد اقتصادي 
كشور تأثير خود را مي گذارد. او ادامه مي دهد: خوشبختانه 
در بيانيه روز جمعه FATF، راه خروج از ليست سياه بازمانده 
و قرار نيست براي خروج از آن، همه چيز از ابتدا شروع شود 
بلكه كافي است كه كار از همان جا كه متوقف شده ادامه يابد

FATF، شش نكته را براي خروج از اين ليست مطرح كرده 
كه يك مورد آن، الحاق به كنوانسيون هاي پالرمو و CFT است 
و موارد ديگر، شامل مسائل فني و حقوقي و اجرايي است كه 
هيچگاه مقامات مالي و حقوقي ايران با اجراي آنها مشكلي 
نداشته اند. او تأكيد مي كند: با قرار گرفتن ايران در ليست سياه 
بخش مولد اقتصاد ايران آسيب مي بيند؛ البته ما مراودات 
مالي جدي با دنيا نداشتيم اما همين روزنه هاي كوچك و 
همكاري اقتصادي با كشورهاي منطقه هم در معرض آسيب 
است؛ درواقع قرار گرفتن ايران در ليست سياه FATF جامعه 
بين المللي تأمين نياز ما به واردات به عنوان نهاده هاي توليد 
براي صنايع دش��وارتر خواهد شد و شرايط براي واحدهاي 
كوچك و متوس��ط بغرنج تر خواهد شد. البته اين وضعيت 
قابل ارزيابي و تجديدنظر است؛ اگرچه باز هم دو تا سه ماه به 
طول خواهد كشيد ولي مي توان در مجلس يازدهم گام هاي 
عملياتي براي خروج از FATF برداشت البته ممكن است 
اروپا خود در مسير اينستكس كارهاي جدي تري انجام دهد.

ابراهيم بهادراني، مشاور عالي رييس اتاق بازرگاني تهران، با 
اشاره به برخي ايرادات اليحه بودجه از جمله پيش بيني دور 
از واقعيت درآمدها، به ويژه درآمدهاي مالياتي، معتقد است 
دولت در كاهش معافيت ه��ا، جلوگيري از فرارها و اجراي 
كامل ماليات بر ثروت در نخس��تين سال، برآورد درآمدي 
باالتر از انتظار را داش��ته و به نوعي صرفًا كس��ري خود را 
پوشانده است. مجلس شوراي اسالمي در روزهاي گذشته، 
كليات اليحه بودجه سال 1399 را به دليل آنچه افزايش 
فشار هاي مالياتي بر مردم  مي خواند رد كرد. البته تاكنون 
گمانه زني هاي بسياري در مورد داليل رد اين اليحه مطرح 
شده، گروهي آن را به شيوع كرونا و اقدامي در جهت عدم 
تداوم جلسات مجلس نسبت دادند و برخي نيز سويه هاي 
سياسي هاي را در آن دخيل دانستند. اما آخرين خبر ها از 
سرنوشت اين اليحه، حكايت از آن دارد كه اليحه بودجه 
س��ال 1399 براي اصالحات نهايي به كميسيون تلفيق 
ارجاع ش��ده است. بخش خصوصي در هفته هاي گذشته 
نقد هاي جدي را به اين اليحه وارد دانس��ته و عنوان كرده 
بود كه اين اليحه بدون هرگونه مشورت با بخش خصوصي 
تدوين شده است. رد ش��دن كليات بودجه در مجلس، به 
اين معناس��ت كه نمايندگان مردم ني��ز از فرم و محتواي 
اليحه رضايت ندارن��د و آن را نيازمند اصالح مي دانند. اما 
آيا اصالحات موردنظر كارشناسان مستقل و نمايندگان 
بخش خصوص��ي در اتاق هاي بازرگاني ني��ز مورد توجه 
اصالح كنندگان و تصميم گيرندگان قرار خواهد گرفت؟ 
ابراهيم بهادراني، مشاور عالي رييس اتاق بازرگاني تهران، بر 
اين باور است كه اگر نتيجه رد شدن كليات بودجه در مجلس، 
اين باشد كه درآمدهاي غيرواقعي موجود در اليحه تعديل 

شود، خوشحال كننده اس��ت اما اگر صرفًا داليل سياسي 
عامل اين تصميم مجلس بوده باشد، بخش خصوصي نيز 
بهره اي از آن كسب نخواهد كرد. او در ادامه مهم ترين ايراد 
اليحه بودجه را پيش بيني درآمدهاي غيرواقعي عنوان كرد 
و گفت: پيش بيني صادرات روزانه يك ميليون بشكه نفت 
و همچنين 195 ه��زار ميليارد تومان درآمدهاي مالياتي 
در اليحه از جمله اين درآمدهاي غيرواقعي است. در واقع 
دولت ب��راي پيش بيني درآمد هاي مالياتي بايد ش��رايط 
كس��ب و كار و عملكرد درآمدهاي مالياتي در سال جاري 
را در نظر  مي گرفت. در عين حال دولت در اين اليحه، 49 
هزار ميليارد تومان درآمد از محل فروش دارايي براي خود 
پيش بيني كرده است كه اين  درآمدها بدون ترديد محقق 
نخواهد شد. در حقيقت تعيين اين درآمدها، نوعي سرپوش 
گذاشتن بر كسري هاست.  بهادراني افزود: دولت براي سال 
1398 معادل 175 ميليارد تومان درآمد مالياتي در قانون 
بودجه پيش بيني كرده بود كه اين رقم محقق نشده است. 
با اين حال در اليحه بودجه سال آينده 195 ميليارد تومان 
درآمد مالياتي پيش بيني كرده كه تحقق آن در شرايطي كه 
تحريم ها سخت تر شده و اقدامات مقابله اي گروه ويژه اقدام 
مالي هم به آن اضافه ش��ده، مورد ترديد است. البته دولت 
عنوان  مي كند كه در سال آينده از طريق كاهش معافيت ها، 
جلوگيري از فرار مالياتي و وض��ع ماليات بر ثروت، درآمد 
مالياتي خود را خواهد اف��زود. اما  مي دانيم كه جلوگيري 
از فرار مالياتي ش��عاري است كه هر ساله عنوان  مي شود و 
البته دولت نيز تالش خود را  مي كند اما به نتيجه مطلوب 
 نمي رسد. ماليات بر ثروت نيز نخستين سالي است كه اجرا 
خواهد شد و بعيد است كه دولت بتواند به سرعت قوانين و 

مقررات آن را وضع و به طور كامل اجرا كند. او تاكيد كرد: در 
حوزه ماليات سه مساله وجود دارد؛ نخست اينكه به راحتي 
 نمي توان از فرار مالياتي جلوگيري كرد؛ ديگر آنكه ماليات 
بر ثروت در س��ال اول خود قرار دارد و با اطمينان  نمي توان 
در مورد درآمد حاصل از آن س��خن گفت. افزون بر اين دو 
مورد، حذف معافيت هاي مالياتي نيز به س��ادگي ممكن 
نيست. بهادراني با بيان اينكه درآمد ناشي از صدور نفت نيز 
غيرواقعي به نظر  مي رسد، ادامه داد: در نخستين جلسات 
بررسي اليحه بودجه در كميسيون تلفيق كه من از طرف 
اتاق بازرگاني حضور يافته بودم، عنوان كردم كه شايسته 
نيست ايران به عنوان بيست و نهمين اقتصاد جهان، رتبه اي 
معادل 128 از منظر س��هولت كس��ب و كار داشته باشد. 
سياس��ت گذار زماني بايد اقدام به دريافت ماليات كند كه 
كسب و كار ها از درآمد كافي برخوردار باشند. كسب و كار ها 
نيز زمان��ي از درآمد كافي برخوردار خواهند بود كه فضاي 
كسب و كار مساعد باشد. دولت بايد با اصالح سياست هاي 
مالياتي شرايط سرمايه گذاري هاي جديد و استفاده بهينه 
از سرمايه گذاري هاي موجود را فراهم كند. در اين صورت 
درآمدي ايجاد  مي شود كه هم به نفع مردم است و هم به نفع 
دولت. در اين صورت وضعيت اشتغال نيز بهبود خواهد يافت.

بهادراني گفت: دولت شريك مردم است و پيچيده كردن 
فضاي كس��ب و كار، دولت را نيز متض��رر  مي كند. دولت 
اكنون 9 درصد فروش شركت ها را به عنوان ماليات بر ارزش 
افزوده دريافت  مي كند. در حالي كه اكثر س��هامداراني كه 
سرمايه گذاري كرده اند، چنين سودي كسب  نمي كنند؛ مگر 
در صنايع خاص. همچنين يك چهارم درآمد خالص سود 

شركت ها نيز به عنوان ماليات دريافت  مي شود. 
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فروش فوق العاده اصناف
با تخفيف ۳۰ درصدي

تس�نيم|دبيركل اتاق اصناف ايران از ش��روع 
فروش ه��اي فوق العاده اصناف خب��ر داد و گفت: 
تخفيف هاي در نظر گرفته شده از ٥ تا 30 درصد 
ب��وده كه حتي ت��ا ۶0 روز مي توانن��د اين فروش 
فوق العاده را نيز تمديد كنند. علي عوض پور درباره 
برنامه جديد اصناف براي ايام پاياني سال و خريد 
اقالم مورد نياز مردم، اظه��ار كرد: در حال حاضر 
بيش��ترين تالش اصناف در حوزه تأمين و توزيع 
مواد شوينده، بهداشتي و ضدعفوني است تا در اين 
شرايط مردم براي تهيه اين كاالها با مشكل روبه رو 
نباشند. او درباره فروش فوق العاده صنوف مختلف 
در اين روزها گفت: بر اساس برنامه ريزي هاي انجام 
ش��ده از ديروز تا 30 اس��فند ماه صنوف مختلف 
مي توانند توزيع اقالم مورد نياز مردم در ايام پاياني 
سال از جمله مواد غذايي، پوشاك، كيف، كفش، 
لباس و... را شروع كنند.  دبيركل اتاق اصناف ايران 
در واكنش به اين س��وال كه مدت اين فروش هاي 
فوق العاده چقدر است، خاطرنشان كرد: زمان شروع 
فروش فوق العاده در اختيار اتاق اصناف هر استان 
بوده و هر استان خودش در اين خصوص تصميم 
مي گيرد و حتي مي تواند تا ۶0 روز نيز اين فروش 
فوق الع��اده را ادامه دهد كه بس��تگي به نظر اتاق 
اصناف استان ها است. عوض پور با تأكيد بر اينكه در 
فروش هاي فوق العاده محدوديتي در عرضه وجود 
ندارد، تصريح كرد: در اين طرح اتحاديه مواد غذايي، 
فروش��گاه هاي زنجيره اي، پوشاك، كيف وكفش 
و هر اتحاديه ديگري مي تواند به فروشندگان زير 
مجموعه خود مجوز فروق فوق العاده وحتي حراج 
پايان فص��ل را بدهد. او همچني��ن درباره ميزان 
تخفيف هاي در نظر گرفته شده نيز گفت: در اقالم 
مختلف اين رقم متفاوت اس��ت ولي در مجموع از 
٥ تا 30 درصد متغيير اس��ت. براي مثال در مواد 
غذايي اين تخفيف ها از ٥درصد شروع مي شود، در 
خصوص پوشاك ممكن است تخفيف ها از ١٥ تا 
30 درصد باشد. دبيركل اتاق اصناف ايران ادامه داد: 
ميزان اين تخفيف ها در اختيار اتحاديه ها است ولي 
جز مواد غذايي كه نرخ مصوب داشته و فروشنده 
مي تواند از درصد فروش خود براي تخفيف استفاده 
كند، در ساير اقالم تأكيد شده كه تخفيف ها كمتر 
از ١٥ درصد نباش��د. او در پايان گفت: س��ال هاي 
گذشته س��بد مورد نياز مردم در روزهاي پاياني 
سال بيشتر پوشاك، كيف وكفش بوده، اما امسال 
به دليل ش��رايطي كه ايجاد ش��ده، تا حدي سبد 
خانوارها بيشتر به سمت مواد شوينده و بهداشتي 
رفته است. بنابراين در اين بخش نيز هيچ مشكلي 
در عرضه اقالم ش��وينده و بهداشتي وجود ندارد و 
حتي تخفيف هايي نيز در فروشگاه هاي زنجيره اي، 

واحدهاي صنفي نيز در نظر گرفته شده است.

عل�ي محم�دي، مديرعامل ش�ركت فوالد خوزس�تان 
پيشنهاد نمود براي ايجاد آرامش و ثبات منطقي در بازار 
محصوالت نهايي ف�والدي و از بين ب�ردن گراني كاذب 
محصوالت نوردي، س�ازمان بورس كاال با اصالح قيمت 
پايه همزمان عرضه شمش فوالدي و محصوالت نوردي را 
در دستور كار خود قرار دهد. محمدي گفت: با اين تمهيد 
يقينا جهت گيري ب�ازار آهن به نفع مصرف كننده واقعي 
پي�ش خواهد رفت و از حض�ور دالالن ك�ه باعث گراني 
كاذب و حباب گونه قيمت ها شده اند، جلوگيري به عمل 

خواهد آمد.
وي تصري�ح نمود: ع�الوه بر تداوم عرضه ش�مش فوالد 
در بورس كاال، يقينا بايس�تي عرضه ميلگ�رد به عنوان 
مهم ترين كاالي س�اختماني مورد نياز مصرف كنندگان 
نهايي نيز با نظ�ارت كامل در بورس كاال در دس�تور كار 

توزيع قرار گي�رد وگرنه صرفا كنترل عرضه ش�مش در 
ب�ورس كاال، قيمت كاالهاي نهايي مورد ني�از مردم را به 
ش�كل فعلي درآورده و موجب گراني كاذب خواهد شد. 
مديرعامل ش�ركت فوالد خوزس�تان با ارايه گزارشي از 
عملكرد يازده ماهه س�ال 1۳۹۸ اين شركت، توليد اين 
واحد صنعتي را ۳ ميليون و ۳۹4 هزار تن ش�مش فوالد 

اعالم نمود.
محمدي افزود: فوالد خوزس�تان همپ�اي توليد خود به 
ضرورت هاي حفظ محيط زيست اعتقاد داشته و در اين 
جه�ت حركت نموده اس�ت. وي در پايان س�خنان خود 
اظهار داشت: اين شركت با تاكيد بر اجراي مسووليت هاي 
اجتماعي تالش دارد تا اگر توليدي اتفاق مي افتد، تاثير 
مثبت آن را در ايجاد اشتغال و رفاه ساكنان اطراف شركت 

نيز مدنظر داشته باشيم.

   مديرعامل شركت فوالد خوزستان
 براي از بين بردن حباب قيمت محصوالت فوالدي پيشنهاد داد؛ 

 اصالح قيمت و افزايش عرضه همزمان 
شمش فوالد و ميلگرد در بورس كاال
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بازي » مقصر كيست« آغاز شد

افغانستان فصل تازه اي پيش رو دارد؟

گروه جهان| بهاره محبي|
 در بندر انگليس��ي ويموث پالكي نصب شده كه روي آن 
نوشته شده: »در سال 1348 مرگ سياه از طريق اين بندر 
وارد بريتانيا ش��د. اين بيماري 30 تا 50درصد از جمعيت 
كشور را از پاي درآورد.« اپيدمي هاي بين المللي پديده هايي 
هستند كه چندين قرن سابقه دارند و اغلب مسير تاريخ را 
تغيير داده اند. »مرگ سياه« كه برخي معتقدند منشأ آن 
چين بوده و برخي ديگر رد آن را در كريمه گرفته اند در اروپا 
ويراني هاي گس��ترده اي را به جاي گذاشت كه نتيجه اش 
آش��فتگي هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي بود. قرن ها 
بعد اين كاشفان اروپايي بودند كه بيماري هاي جديدي را 
در سراسر آتالنتيك منتشر كردند كه باعث شد تا جمعيت 

بوميان امريكا به شدت كم شود.  
گرچه با توجه به اينكه آمار مرگ و مير ويروس كرونا چيزي 
حدود 2درصد است و به همين دليل احتماال در فهرست 
بيماري هايي قرار نخواهد گرفت كه مسير تاريخ را تغيير 
داده اند، با اين حال هنوز هم براي يك جامعه مدرن، بدترين 
سناريوها اين بيماري مي تواند عواقب شوكه كننده اي در 
پي داشته باشد. اخيراً س��ندي فاش شده كه در آن دولت 
بريتانيا تخمين زده در بدترين حالت كه 80 درصد جمعيت 
آلوده شوند، چيزي حدود 500 هزار نفر جان خود را در اين 
كشور از دست خواهند داد. مارك ليپستيچ استاد دانشكده 
بهداشت عمومي دانش��گاه هاروارد، پيش بيني كرده كه 
چيزي حدود 40 تا 70درصد از جمعيت جهان در س��ال 
جاري احتماال به اين ويروس مبتال خواهند شد كه البته 
بس��ياري عالئم خفيف خواهند داشت يا اصال نشانه هاي 
بيماري را بروز نخواهند داد. فايننشيال تايمز نوشته: وضعيت 
اضطراري بهداشت عمومي به همراه ركود اقتصادي عواملي 
هستند كه مي توانند مسير سياست در اقصي نقاط جهان 

را تغيير دهند. 

    انتخابات امريكا: آسيب  پذيري ترامپ 
دونالد ترامپ تاكيد كرده كه ويروس كرونا در امريكا كامال 
تحت كنترل است و احتماال اكنون زمان خوبي براي خريد 
سهام است. ترامپ هميشه بر اين باور بوده كه وضعيت خوب 
بازارهاي سهام در دولت او برگ برنده  بزرگي براي پيروزي 
مجدد او در انتخابات نوامبر است. حاال به نظر مي رسد كه 
او نگران تاثير منفي واكنش بازارها به همه گيري كرونا بر 
انتخابات پيشرو است. آنچه باعث مي شود تا آسيب پذيري 
ترامپ در برابر بيش از پيش تقويت ش��ود اين اس��ت كه 

پيش بيني ها ترامپ درباره كنترل كرونا در اياالت متحده 
بيش از اندازه خوش بينانه باشد. به ويژه اينكه سابقه دولت 
ترامپ درباره آمادگي در برابر بيماري هاي همه گير چندان 
اميدواركننده نيست. پس از ش��يوع ويروس ابوال در سال 
2014، دولت اوباما ميزبان نشس��تي بين المللي براي در 
پيش گرفتن تمهيدات بين المللي به منظور مقابله با اين 
بيماري شد و همين مساله باعث شد تا واحدي در شوراي 
امنيت ملي امريكا با ه��دف تمركز بر كنترل اين بيماري 
تشكيل ش��ود. اما دولت ترامپ در سال 2018 اين واحد را 
منحل كرده و بودجه مركز كنترل و پيشگيري بيماري ها 
نيز در دولت ترامپ فعاليت هاي پيشگيرانه خود را به طور 
چشمگيري كاهش داده است. در اين ميان اگر همه گيري 
كرونا به طور رسمي اعالم شود ممكن است كه تقاضاها در 
امريكا براي دخالت بيشتر دولت در امر سالمت عمومي را 
در پي داشته باشد، چيزي كه همين حاال هم جزو شعارهاي 

انتخاباتي برني سندرز نامزد پيش رو حزب دموكرات است؛ 
اين مس��اله مي تواند باعث تقويت جايگاه سندرز در افكار 

عمومي امريكا شود. 

   چين: تهديد مشروعيت 
خالف دونال��د ترامپ، همت��اي چيني او يعني »ش��ي 
جين پينگ« نگران انتخابات مجدد نيس��ت. با اين حال 
كرونا مي تواند محبوبيت، مشروعيت و حتي رهبري شي 
جين پينگ را هدف ق��رار دهد. با وجود كاهش ش��ديد 
س��فرهاي خارجي و قرنطينه شهرهاي بزرگ كه تقريبا 
اقتصاد را فلج كرده اند، واضح است كه شي در چين همزمان 
با وضعيت اضطراري بهداشت عمومي، بحران اقتصادي و 
شرمساري بين المللي روبرو است.  دولت در پكن تالش دارد 
تا ويروس را به عنوان يك بيماري طبيعي معرفي كرده و 
نشان دهد كه هيچ تقصيري متوجه شي جين پينگ نيست. 

رويكرد رس��مي پكن اين است كه دولت توانايي اقدامات 
سريع و موثر براي مقابله با بيماري و ايجاد همبستگي ميان 
مردم براي مهار همه گي��ري را دارد. بيش از 1.4 ميليارد 
چيني اكنون با محدوديت در رف��ت و آمد؛ و حدود 150 
ميليون نفر نيز با قوانين سختگيرانه خروج از منزل روبرو 
هستند. چين با اين كار تقريبا بزرگ ترين قرنطينه را در 

تاريخ اجرايي كرده است. 
با وجود اين روايت رسمي دولت چين از موفقيت آشكارا به 
چالش كشيده است؛ به  ويژه پس از مرگ »لي ون ليانگ« 
پزشك جواني كه در ووهان مشغول به كار بود و براي اولين بار 
نسبت به همه گيري اين بيماري هشدار داد. هشدار اوليه لي 
ون ليانگ باعث شد تا پليس او را بازداشت كند. او قول داد كه 
نشر شايعات )به گفته مقام هاي چيني( را متوقف كند. لي 
ون ليانگ كه خود به اين بيماري مبتال شده بود در آستانه 
مرگش بيانيه اي نوشت كه پس از مرگش منتشر شد. او بدون 

اشاره مستقيم به نام شي جين پينگ گفته بود: »فكر مي كنم 
يك جامعه سالم نبايد تكصدايي باشد.« 

   تشديد تنش هاي بين المللي
همين حاال هم بازي جهاني » مقصر كيست« آغاز شده و اين 
مساله تنش ها ميان ملت ها را با دامن زدن به تئوري توطئه 
و بستن مرزها تشديد كرده است.   در چت روم هاي چين، 
گمانه زني ها مبني بر اينكه ايجاد اين ويروس كار امريكا بوده 
و هدفش هم ضربه زدن به چين اس��ت، داغ است. گرچه 
مقام هاي رسمي چين تاكنون آشكارا اين تئوري توطئه را 
به زبان نياورده اند اما برخي از همتايان آنان در اياالت متحده 
تا اين حد خوددار نيستند؛ مثال تام كاتن سناتور تندروي 
جمهوري خواه، گفته كه كرونا يك سالح بيولوژيكي بوده 

كه در آزمايشگاهي در ووهان ساخته شده است.  
مقام هاي چيني ني��ز از دولت ترامپ انتق��اد كرده اند كه 
تصميمش مبني ب��ر ممانع��ت از ورود خارجي هايي كه 
در 14روز گذش��ته در چين بوده ان��د و همچنين توصيه 
به امريكايي ها مبني بر س��فر نكردن به چين، باعث ايجاد 
وحشت غيرضروري شده اس��ت.  از طرف ديگر، با شيوع 
كرونا احساس��ات ضدچيني در كره جنوبي تشديد شده 
اس��ت. اين احساس��ات همچنين متوج��ه دولت »مون 
جائه اين« رييس جمهوري كره جنوبي شده كه نخواسته تا 
ورود مسافران از چين به اين كشور را ممنوع كند. همچنين 
گرچه دولت ژاپن به رغم روابط پرفراز و نشيب با پكن به طور 
جدي تالش كرده تا از انتقاد آش��كار از پكن به دليل شيوع 
بيماري خودداري كند؛ اما افكار عمومي اين كشور نسبت 
به چيني ها به شدت خصمانه است. گزارش شده، در برخي 
موارد رس��توران هاي ژاپني از پذيرش مش��تريان چيني 
خودداري مي كنند.  در اروپا نيز با همه گيري كرونا به ويژه 
در ايتاليا، سياستمداران نگران تهديد رفت وآمد آزادانه در 
حوزه شنگن هستند كه 26 كشور اروپايي را شامل مي شود. 
بحران پناهندگي پيشتر اين طرح را تحت فشار قرار داده و 
كشورهايي چون فرانسه و اتريش ايست هاي بازرسي مرزي 
را دوب��اره احيا كرده اند.  تجارت بين المللي نيز مي تواند به 
اندازه سفرهاي بين المللي از همه گيري كرونا آسيب ببيند. 
جهاني سازي هم كه اين روزها با تهديد جدي سياست هاي 
حمايت گرايانه روبروس��ت بيش از پيش تحت فشار قرار 
خواهد گرفت؛ چرا كه شيوع كرونا استدالل جديد مخالفان 
جهاني سازي براي تاكيد بر اجراي سياست هاي ملي گرايانه 
منبع : فاينشنال تايمز و حمايت گرايانه است.   

گروه جهان|
 مقامات امريكايي و طالبان س��رانجام ش��نبه در دوحه، 
پايتخ��ت قط��ر توافقنام��ه اي را ب��راي پاي��ان دادن به 
درگيري هاي 19ساله در افغانستان امضا كردند. با امضا 
و اجراي اين توافق، ش��مار نظاميان امريكايي حاضر در 
خاك افغانستان كاهش قابل توجهي خواهد يافت، طالبان 
حمالت خود را متوقف خواهد كرد و ميليون ها افغان به 
آرزوي ديرين خود خواهند رسيد. هر چند هستند كساني 

كه به تحقق چنين آرزويي خوش بين نيستند.
طالبان پاي��ان دادن به جنگ در افغانس��تان را منوط به 
خروج تمامي نظاميان خارج��ي و خصوصا امريكايي از 
خاك افغانس��تان كرده اس��ت. به گزارش يورونيوز، روز 
ش��نبه پيش از امضاي اين توافقنامه، بيانيه مشتركي از 
سوي اياالت متحده و دولت افغانستان منتشر شد كه اعالم 
مي كرد چنانچه طالبان ب��ه تعهدات خود در چهارچوب 
اين توافقنامه عمل كند، امريكا و ناتو تمام سربازانش��ان 
را ظرف 14 ماه از افغانس��تان خارج خواهند كرد. در اين 
بياني��ه آمده: »در پ��ي امضاي توافقنامه مي��ان امريكا و 
طالبان، ائتالف نظامي بين المللي تخليه كامل نيروهاي 

باقي مانده خود در افغانستان را ظرف 14 ماه انجام خواهد 
داد؛ مش��روط بر اينكه طالبان به تعهدات خود طبق اين 

توافقنامه عمل كند.«
كارشناس��ان و منتقدان، اين توافق را »قمار سياس��ت 
خارجي« دونالد ترامپ مي نامند و مي گويند كه امضاي اين 
توافق توسط طرف امريكايي به گروه طالبان مشروعيتي 
بين المللي خواهد بخش��يد. اكنون با امضاي توافق صلح 
پرسش اساسي اين اس��ت كه آيا واقعا صلح در راه است و 
ما در آستانه فصل تازه اي از زندگي ايمن و پر از آرامش در 

افغانستان قرار گرفته ايم و واقعا صلح آمدني است؟
افغانستان ديلي نوشته: نشانه هاي بسياري وجود دارد كه 
ما را به يك آينده درخشان و سرشار از صلح و آرامش نويد 
مي دهد. فرس��ايش اراده براي جنگ در نيروهاي مسلح 
مخالف دولت، به درازا كشيدن جنگ و خشونت، به وجود 
آمدن اراده قوي براي توقف جنگ و منازعه، مصمم بودن 
امريكا براي پايان بخشيدن به جنگ در افغانستان، رشد 
آگاهي مردم و خستگي آنها از جنگ، كوتاه آمدن طالبان 
در پاره اي از م��وارد و اكنون عمال امضاي توافقنامه ميان 
طالبان و اياالت متحده و نزديك شدن زمان گفت وگوهاي 

بين االفغاني نشانه هاي روشني از يك فصل تازه و عاليم 
نويدبخش براي يك آينده درخشان است. حتي اگر هيچ 
نش��انه اي از صلح و آرامش ديده نشود باز هم ما به عنوان 
كساني كه هيچگاه روي آرامش را نديده ايم و براي لحظه 
لحظه صلح، دقايق و زمان را به ش��ماره نشسته ايم، بايد 
اميدوار باش��يم و همين اميدواري تنها مايه معنابخشي 

زندگي ما است.
در برابر نشانه هاي صلح و اميدواري براي يك آينده مملو 
از آرامش، متاسفانه عاليمي نيز وجود دارد كه ابهام ها را 
بيش��تر مي كند. ما نمي توانيم از ياس و نااميدي س��خن 
بگوييم. پس از 40 سال جنگ و پس از گذشت نزديك به 
25سال از تداوم دهشت افكني و هراس  طالباني، كوبيدن 
بر طبل ياس و نااميدي هرگز كار درستي نيست. اما بايد 
اذعان كنيم كه هنوز چيزهايي وجود دارد كه هم چون شبح 
نفرت انگيز سايه خود را بر سر صلح انداخته و اين روند را 

پر از ابهام مي كنند.
نخستين عامل چالش برانگيز ترديد در اراده طالبان براي 
صلح است. اين گروه كه بيش از 25 سال است سرنوشت 
غمباري را براي مردم افغانستان رقم زده است، هنوز حتي 

يك وجب از مطالبات و خواست هاي ايدئولوژيك خويش 
عقب ننشسته است. طالبان هنوز به چيزي جز تشكيل 
حكومت به سبك خود راضي نيستند. هفت روز به اصطالح 
كاهش خش��ونت  چيزي را در افغانستان عوض نكرد و ما 
هم چنان شاهد جنگ، رهگيري، انتحار و انفجار بوديم. 
تداوم اين وضعيت نش��ان مي دهد كه طالبان قطرنشين 
هرگز به فرماندهان حاضر در صحنه هاي جنگ تس��لط 
ندارن��د. عالوه بر اي��ن، در اراده و عزم حاميان طالبان نيز 
هيچ گونه تغييري احساس نمي شود. برخي همسايه هاي 

افغانستان نه تنها دست از حمايت طالبان بر نداشته اند بلكه 
هرچه زمان مي گذرد، بر حمايت از طالبان داليل بيشتري 
پيدا مي كنند. وضعيت منطقه به گونه اي پيش مي رود كه 
كشورهاي حامي طالبان انگيزه هاي بيشتري براي حمايت 
پيدا مي كنند و عمال در صحنه هاي جنگ نيز حضور شان 
بيشتر مي شود. با توجه به آن چه گفته شد در پاسخ به اين 
پرسش كه آيا فصل تازه اي در راه است يانه، بايد گفت كه 
فقط بايد اميدوار باش��يم. در عين حال نبايد چالش هاي 

اساسي را كه هنوز فراروي صلح وجود دارد از ياد برد. 

دريچه

كوتاه از منطقه

جانشين»ماهاتيرمحمد«
منصوبشد

گروه جه�ان| سلطان عبداهلل پادشاه مالزي، »محي 
الدين ياسين« دبيركل حزب برساتو را به عنوان هشتمين 
نخست وزير مالزي و جايگزين ماهاتير محمد منصوب 
كرد. خبرگزاري رسمي مالزي گزارش داده، اين تصميم 
پس از به دست آوردن نظر نمايندگان احزاب سياسي 
كه رهبري احزاب مذك��ور را برعهده دارند و همچنين 
نمايندگان مستقل ديوان رايت )مجلس نمايندگان( 
اتخاذ شده و به نظر مي رسد محي الدين ياسين بتواند 
حمايت اكثريت مجلس نمايندگان را كسب كند. قرار 
است مراسم اداي سوگند توسط محي الدين ياسين فردا 
يكش��نبه در مجلس نمايندگان مالزي برگزار شود. در 
اين بيانيه تاكيد شده: روند انتصاب نخست وزير به تأخير 
نمي افتد زيرا كشور، به خاطر رفاه ملت به دولت نياز دارد. 
گفته شده، سلطان عبداهلل معتقد است كه اين بهترين 
راه حل براي همه احزاب است و اميدوار است كه اين امر به 
بحران سياسي پايان دهد. حزب برساتو دوشنبه گذشته 
پس از استعفاي ماهاتير ائتالف پاكاتان خارج شد و روز 
گذشته محي الدين ياسين رييس كنوني اين حزب را به 
عنوان كانديداي نخس��ت وزير معرفي كرده بود. حزب 
اسالمگراي پاس، باريسان نشنال نيز با صدور بيانيه هايي 
از محي الدين ياسين به عنوان نخست وزير آتي مالزي 
حمايت كرده اند. درعين حال ماهاتير محمد نخست وزير 
موقت مال��زي، نيز اعالم ك��رده درصورتي كه حمايت 
اكثريت نمايندگان ديوان رايت يا مجلس نمايندگان را 
داشته باشد، آماده تشكيل دولت آتي مالزي است. ماهاتير 
محمد پس از ديدار با تعدادي از رهبران ائتالف پاكاتان 
هاراپان تاكيد كرد درصورتي كه حمايت پارلمان داشته 

باشد، براي تشكيل دولت بعدي بازمي گردد. 

فولكسواگن۸۳۰ميليون
يوروخسارتميدهد

گروه جه�ان| فولكس واگن به صاحبان خودروهاي 
ديزلي در آلمان خس��ارت پرداخت مي كند. در جريان 
تقلب در فناوري ميزان گازهاي آالينده صدها هزار تن 
از صاحبان اين خودروها وارد جدالي نفس گير با فولكس 
واگن شدند. به گزارش دويچه وله، پس از جدالي طوالني 
باالخره وكالي اتحاديه حمايت از مصرف كنندگان با 
غول خودروسازي فولكس واگن به توافقي بر سر پرداخت 
خسارت به 260 هزار نفر از صاحبان خودروهاي ديزلي 
رسيدند. پس از روشن ش��دن تقلب فولكس واگن در 
سيس��تم هاي س��نجش آالينده موتورهاي ديزلي در 
سال 2015 اين شركت محكوم به پرداخت ميلياردها 
دالر جريمه در امريكا ش��د، اما وضع در مورد مشتريان 
آلماني فرق مي كرد. فولك��س واگن حاضر نبود زير بار 
پرداخت خسارت به صاحبان آلماني خودروهاي ديزلي 
ب��رود. صاحبان اين خودروها پ��س از دوندگي زياد و با 
كمك اتحاديه حاميت از مصرف كنندگان توانستند به 
بخشي از مطالبه خود از اين شركت برسند. دادگاه عالي 
در شهر برانش��وايگ از طرفين دعوا خواسته بود بر سر 
پرداخت غرامت به توافق برسند. بر اساس اطالعاتي كه 
اشپيگل آنالين منتشر كرده فولكس واگن در مجموع 
830ميليون يورو به مشتريان خودروهاي ديزلي خود 
پرداخت مي كند. براي هر يك از صاحبان اين خودروها 
مبلغي ميان 1350 تا 6257 يورو خس��ارت پرداخت 
مي شود. در مجموع خس��ارتي كه قرار است پرداخت 
شود حدود 15درصد قيمت اوليه خودرو خواهد بود. اين 
بر عهده صاحبان خودروهاست كه آيا توافق را مي پذيرند 
يا شكايت خود را براي گرفتن خسارت بيشتر شخصا 

پيگيري مي كنند.

نگرانيرييسكلبانك
مركزيامريكاازكرونا

گروه جهان|رييس كل بانك مركزي امريكا با تاكيد بر 
آمادگي اين بانك در استفاده از ابزارهاي الزم براي حفظ 
ثبات در بازارهاي مالي گفته اوضاع را به دقت زيرنظر 
گرفته است. جرومي پاول زيرساخت هاي اقتصاد امريكا 
را قوي ارزيابي كرده اما نس��بت به ريسك هاي ناشي 
از شيوع گس��ترده ويروس كرونا در سطح جهان ابراز 
نگراني كرد. به گزارش سي ان بي سي، به دنبال افزايش 
شيوع ويروس كرونا درسطح جهان در روزهاي اخير 
بازارهاي مالي از جمله بورس وال استريت امريكا دچار 
ريزش شديدي شده اند كه در 10سال اخير بي سابقه 
بوده اس��ت. انتظار مي رود كه روند ريزش شاخص ها 
كماكان ادامه داش��ته باش��د. پاول كه از زمان جنگ 
تجاري با چين در فوريه 2018 مشغول ثبات بخشي 
به اقتصاد امريكا در عرصه كالن بوده اكنون با توجه به 
كاهش رشد اقتصادي امريكا و اخالل در تجارت با چين 
به عنوان بزرگ ترين شريك تجاري اين كشور، تصميم 
دشواري براي كاهش دادن يا حفظ نرخ بهره در سطح 
فعلي پيشروي خود دارد. انتظار مي رود كه فدرال رزرو 
براي تقويت رشد اقتصادي امريكا تن به كاهش بيشتر 
نرخ بهره دهد. دستكم در 52 كشور جهان گزارش هايي 
از مشاهده بيماران مبتال به كرونا مخابره شده اما كانون 
اصلي بيماري در ش��هر ووهان در استان هوبي است. 
اين اس��تان يكي از اصلي ترين قطب هاي توليد فوالد 
و خودرو در چين محسوب مي ش��ود. كوين وارش، از 
مديران ارشد سابق فدرال رزرو گفته: »مديران بانك 
مركزي بايد زودتر وارد عمل ش��وند چ��را كه به نظر 
مي رسد ريسك هاي ناشي از كرونا بسياري از فعاالن 

مالي را ترسانده است.« 

ترامپنامزدمديريتاطالعات
مليرامعرفيكرد

گروه جهان| رييس جمهوري امريكا »جان رتكليف« 
را به عنوان مدير اطالعات ملي امريكا معرفي كرد. اين 
عضو جمهوري خواه كنگره سال پيش در پي گزارش هاي 
انتقادي رسانه ها از اين پست صرف نظر كرده بود. اكنون 
سفير امريكا در آلمان موقتا اين سمت را برعهده دارد. 
به گزارش دويچه وله، دونالد ترامپ در پيامي توييتري 
درب��اره رتكليف كه ب��ه وفاداري ب��ه رييس جمهوري 
امريكا ش��هرت دارد، نوش��ت: »جان م��ردي ممتاز با 
استعدادي بزرگ است.« ترامپ جوالي سال گذشته نيز 
رتكليف را به عنوان نامزد احراز پست هماهنگ كننده 
دس��تگاه هاي اطالعاتي امريكا معرفي ك��رده بود. اين 
نماينده جمهوري خواه كنگره اما از نامزدي اين سمت 
انصراف داده بود. در آن زمان واشنگتن پست فاش كرد 
كه رتكليف اطالعات غلطي درباره گذشته اش به عنوان 
دادس��تان تگزاس ارايه داده تا بدين وسيله تجربه خود 
در حوزه امنيت ملي را بي��ش از حد واقعي جلوه دهد. 
نيويورك تايمز نيز گزارش داده بود كه حتي بسياري از 
جمهوري خواهان از احتمال عملكرد جناحي رتكليف در 
اين مقام ابراز نگراني كرده اند. ترامپ پيش تر گزارش هاي 
غيرمنصفانه رسانه ها را عامل كناره گيري رتكليف عنوان 
كرده بود. سناي امريكا كه اكثريت آن را جمهوري خواهان 
تشكيل مي دهند، اينك بايد نامزد معرفي شده از سوي 
ترامپ براي احراز پست مديريت اطالعات ملي امريكا 
را تأييد كند. ترامپ هفته گذشته پيش از سفر به هند 
ريچارد گرنل سفير امريكا در برلين را هم زمان به عنوان 
سرپرست موقت اداره اطالعات ملي امريكا معرفي كرده 
بود. اما گرنل تنها تا زماني مي توانست در اين مقام خدمت 

كند كه نامزد دايمي احراز آن معرفي شود.

تهديدكرونابربازار
محصوالتكشاورزيچين

گ�روه جهان| با نگراني از وي��روس كرونا و كاهش 
شديد تقاضا در چين قيمت انواع محصوالت كشاورزي 
به ويژه قراردادهاي آتي در اين كشور به شدت كاهش 
يافت. به گزارش رويترز، شيوع گسترده ويروس كرونا 
در روزهاي اخير بر اقتصاد چين هم تأثير گذاشته است. 
به دليل كاهش تقاضا و با ترس و نگراني از ويروس كرونا 
قراردادهاي مهم در اين بخش با افت قيمت به كمترين 
ميزان چند هفته گذشته معامله شدند. قراردادهاي 
تخم مرغ در داليان چين با افت 4.7 درصد هر تن به 
قيمت 3277 يوآن معامله ش��د كه كمترين قيمت 
طي دو هفته گذشته محسوب مي شود. در اين ميان 
پيش بيني شده نيروهاي كارگري به تدريج به محل 
كار خود برگردند و افزايش تقاضا به مرور قيمت ها را 
بهبود بخشد، اما هنوز قيمت ها براي رسيدن به حد 
واقعي فاصله دارد، به طوري كه پيش بيني شده افزايش 
تقاضا براي تخم مرغ هم نخواهد توانست قيمت را در 
نيمه نخست امسال بهبود بخشد. قراردادهاي پنبه هم 
كاهش 3.6درصدي را تجربه كرده كه كمترين ميزان 
در سه هفته گذشته بوده است. همچنين قيمت سيب 
هم كاهش 6درصدي را داشته است. در حال حاضر 
چين محدوديت هاي مس��افرتي را براي كنترل اين 
بيماري و جلوگيري از توس��عه ويروس كرونا اعمال 
كرده است و در اين ميان قراردادهاي آتي روغن سويا 
و روغن پالم نيز كاهش هاي به ترتيب 3.9 تا 5 درصد 
را داشتند. افت قيمت هاي محصوالت كشاورزي در 
چين به دليل توس��عه ويروس كرونا انجام گرفته كه 
پاي اين ويروس در ح��ال حاضر به اروپا و خاورميانه 

هم كشيده شده است. 
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 اردوغان: از پوتين خواستم 
از  سوريه كنار  بكشد 

گروه جهان| رييس جمهوري تركيه بار ديگر با دفاع 
از حضور نظامي كشورش در خاك سوريه گفته آنكارا 
مي خواهد منطقه اي امن براي بيش از يك ميليون 
غيرنظامي س��وري در مرزهاي جنوبي ايجاد كند. 
به گزارش آناتولي، رجب طيب اردوغان گفته: »بيش 
از سه ميليون آواره سوري در تركيه زندگي مي كنند 
و نمي توانيم به تنهايي بار آنها را به دوش بكشيم. اگر 
آلمان به وعده هاي مالي خود عمل نكند، مهاجران و 
آوارگان را به سوي آنها سرازير مي كنيم. مساله سوريه 
به هيچ وجه ب��راي تركيه ماجراجويي يا تالش براي 
گسترش مرزهايش نيست.« رييس جمهوري تركيه 
در شرايطي از حضور نيروهايش در سوريه دفاع كرده 
كه در پي حمالت اخير متقابل نيروهاي دولتي سوريه 
و روسيه به كاروان هاي نظامي تركيه اي و كشته شدن 
تعدادي از نيروهاي ترك روابط به كش��ور به شدت 
متشنج شده است. اردوغان ش��نبه گفته: »حدود 
چهار ميليون تن به دليل حمالت نيروهاي سوري به 
مرزهاي ما حركت كرده اند. هم اكنون 1.5 ميليون تن 
در مرز ما هستند. به 3.7 ميليون سوري در كشورمان 
پناه داده ايم و توان تحمل يك موج جديد مهاجرت 
را نداري��م. ادلب به دس��تاويز و محركي براي تحت 
فشار قرار دادن ما و از بين بردن ديگر دستاوردهاي 
كشورمان تبديل شده است. ما )در سوريه( نه به دنبال 
نفت هستيم و نه خاك، خواسته ما تضمين امنيت 
مرزهاي مان از طريق ايجاد يك منطقه امن است. ما 
به دعوت بشار اسد به آن جا نرفتيم بلكه به دعوت مردم 
سوريه آنجا هستيم. تا زماني كه مردم سوريه نگويند 
“اين كار ديگر تمام شد “ قصد خروج از آنجا را نداريم. 
به آقاي پوتين گفتم كه شما آنجا چه كار داريد؟ اگر 
دنبال ساخت پايگاه هستيد، بسازيد اما از مقابل ما 
كنار بكشيد تا نيروهاي تركيه با نيروهاي سوريه رو 
در رو شوند.« اردوغان گفته: »هدف اصلي سناريوي 
كنوني سوريه نيست، بلكه تركيه است. پس از نيل به 
اهدافشان در سوريه به سمت تركيه نشانه خواهند 
رفت. تصور آنكه، آنهايي كه سوريه را به سه قسمت 
تجزيه كرده ان��د، براي تماميت ارضي تركيه احترام 
قائل باشند، غفلت محض است. عزم و اراده مان را به 
دولت اسد و حاميانش نشان خواهيم داد. همه بايد 
ببينند و بپذيرند كه مبارزه ما در سوريه براي آينده 
همگان است. خون شيهدانمان در زمين نخواهد ماند 
تالش هاي ما براي ايجاد بالفعل منطقه امن در عمق 

30 كيلومتري در سوريه ادامه دارد.« 

بررسي انتقال گاز آذربايجان 
به اروپا در اجالس باكو

انتقال گاز طبيعي جمهوري آذربايجان به اروپا در 
ششمين اجالس شوراي مش��ورتي اجراي طرح 
داالن گازي جنوب، بررسي شد. در اين اجالس كه 
با حضور الهام علي اف رييس جمهوري آذربايجان، 
مسووالن انرژي اتحاديه اروپا، تركيه، گرجستان، 
يونان، ايتاليا، بلغارس��تان، بريتانيا، صربس��تان، 
مجارستان، كرواسي، مونته نگرو، روماني، انگليس 
و مشاور وزير خارجه امريكا برگزار شد؛ روند اجراي 
ط��رح داالن گازي جنوب براي انتقال گاز طبيعي 
ميدان »شاه دنيز« جمهوري آذربايجان در درياي 
خزر از طريق خاك گرجستان، تركيه و يونان، آلباني 
و ايتاليا به اروپا بررسي شد. گفته شده، تاكنون 92 

درصد كار ها در قالب اين طرح اجرا شده است.

پاكستان خواستار خروج 
امريكا از افغانستان شد

وزي��ر خارجه پاكس��تان اندكي پي��ش از امضاي 
توافقنامه اي مهم ميان واش��نگتن و شبه نظاميان 
طالبان اع��الم كرد، اس��الم آباد خواس��تار خروج 
مس��ووالنه نيروهاي امريكايي از افغانستان است. 
به گزارش رويترز، شاه محمود قريشي وزير خارجه 
پاكس��تان، در دوحه در پاس��خ به پرسشي درباره 
چارچوب زماني خروج نيروهاي امريكايي گفته: »ما 
خواستار خروج مسووالنه هستيم. امروز روز مهمي 
است و اميدواريم كه روند صلح و ثبات در افغانستان 
را تعيين كند.« اين پيمان به جنگ 18 ساله اياالت 

متحده امريكا در افغانستان پايان مي دهد. 

تعويق جلسه رأي اعتماد 
به دولت عالوي

رييس پارلمان عراق از موكول ش��دن جلس��ه رأي 
اعتماد به دولت جديد اين كش��ور به يكشنبه خبر 
داده است. به گزارش سومريه نيوز، محمد الحلبوسي 
گفته با درخواست محمد توفيق عالوي نخست وزير 
مكلف، براي موكول شدن جلسه پارلمان به يكشنبه 
به منظور تكميل كابينه اش موافقت كرده است. پيش 
از اين محمد توفيق عالوي از پارلمان عراق خواسته 
بود تا جلسه خود براي رأي اعتماد به كابينه وزيران را 
به يكشنبه موكول كند. اين درحالي است كه پارلمان 
عراق جلسه پنج شنبه خود براي دادن رأي اعتماد به 

كابينه دولت جديد به شنبه موكول كرده بود.

ثبت 2مورد جديد ابتال به كرونا 
در بحرين

با ثبت دو مورد جديد، شمار مبتاليان به كرونا در 
بحرين به 38 تن رسيد. بنا به گزارش ها، يكي از 
اين دو مورد تبعه عربستان است. مقامات بحرين 
اعالم كرده اند تدابير الزم براي اطمينان از سالمت 
شهروندان اتخاذ شده است. مقامات بحرين تمامي 
مدارس را براي جلوگيري از شيوع كرونا 2هفته 
تعطيل كرده اند. با كشف نخستين مورد ابتال به 
ويروس كرونا در عراق، شمار كشور هاي عربي كه 
كرونا در آنها ديده شده به 6 كشور رسيده است. 
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عكسروز

چهرهروز

حق فيلم ها ضايع نشود
علي عطشاني با ابراز اميدواري از اينكه شيوع ويروس كرونا ختم به خير شود، درباره وضعيت اكران فيلم »يادم تو را فراموش« گفت: 
منطقي ترين كار اين است كه پس از باز شدن سينماها براي ادامه اكران، سينماهاي بيشتري را در اختيار فيلم هاي روي پرده قرار دهند.

اين روزها وضعيت اكران نوروزي و ادامه نمايش فيلم هايي كه روي پرده بودند و با تعطيلي سينماها مواجه شده اند، دغدغه فيلمسازاني 
شده كه با اميد زيادي آثارشان را روانه اكران كرده بودند و حاال بالتكليف هستند كه حتي وقتي سينماها باز شوند بايد چطور براي 
فيلم هايشان تبليغ كنند يا اصال مخاطبي خواهند داشت يا خير. علي عطشاني افزود: در اين شرايط كمترين توقع ما اين است كه حق 

و حقوق كساني كه در اين فيلم سرمايه گذاري كردند ضايع نشود و قطعا كارگروه اكران خودشان همه جوانب را در نظر مي گيرند. 

بازارهنر

تمركز جشنواره فرانسوي بر سينماي ايران
پانزدهمين جشنواره سينماي آفريقاي 
ش��مالي و خاورميانه، برنام��ه ويژه اي را 
به س��ينماي ايران و نماي��ش فيلم هاي 
ايراني اختصاص داده است. در اين رويداد 
سينمايي كه در شهر سنت دنيس فرانسه 
برگزار مي شود، فيلم »درساژ« ساخته پويا 
بادكوبه به عنوان فيلم افتتاحيه برنامه ويژه 
تمركز بر سينماي ايران روي پرده مي رود و 

»اسرافيل« به كارگرداني آيدا پناهنده و تهيه كنندگي 
مس��تانه مهاجر، »زن به روايت مرد« ب��ه كارگرداني 
و تهيه كنندگي س��عيد نوري، »هن��دي و هرمز« به 

كارگرداني و تهيه كنندگي عباس اميني، 
»بوق ممتد« از قصيده گلمكاني و »يلدا« از 
مسعود بخشي ديگر فيلم هاي ايران حاضر 
در اين بخش هستند. پخش بين المللي 
فيلم هاي »درساژ«، »اسرافيل«، »زن به 
روايت م��رد« و »هندي و هرمز« بر عهده 
ش��ركت »دريم لب فيلمز« به مديريت 
نسرين ميرشب مي باش��د. پانزدهمين 
جش��نواره بين المللي س��ينماي آفريقاي شمالي و 
خاورميانه از تاريخ ۳ تا ۲۰ مارس )۱۳ اس��فند تا اول 

فروردين( در فرانسه برگزار مي شود.

تاريخنگاري

شاه اعالم نظام تك حزبي كرد:  هركس نمي خواهد برود 
يازدهم اسفند ۱۳5۳، محمدرضا پهلوي سيستم تك حزبي در ايران را اعالم كرد 
و حزب واحد سياسي كشور رستاخيز نام گرفت. شاه استدالل  كرد كه  چون  تعدد 
احزاب  و گروه هاي  سياسي ، موجب  شده  است  تا فرصت هاي  مساوي  در اختيار 
افراد قرار نگيرد و اشخاص  شايسته اي  كه  در احزاب  اقليت  هستند، از دست يابي  
به  پست هايي  كه  در انحصار حزب  اكثريت  است  محروم بمانند، بنابراين  بايد به  
جاي  احزاب  موجود، حزب  واحدي  تش��كيل  داد تا فرصت هاي مساوي  را براي  
خدمت  در مملك��ت ، در اختيار همگان  بگذارد. هنگام��ي كه يك روزنامه نگار 
اروپايي در گفت وگويي با ش��اه به وي يادآوري كرد به كارگيري چنين لحني با 
بيانيه هاي اوليه وي كاماًل تفاوت دارد، شاه در پاسخ گفت: »آزادي افكار! آزادي 
افكار! دموكراسي! دموكراسي؟ اين واژه ها يعني چه؟ هيچ كدامشان به درد من 
نمي خورد«. تاس��يس حزب رستاخيز ابتكار شخص ش��اه بود و پيش از اعالم 
رس��مي توسط خود او، هيچ شخص ديگري حتي ساواك از آن خبر نداشت. او 
سپس از مردم خواست كه به اين حزب بپيوندند و گفت آناني كه از اين كار امتناع 
مي كنند يا بايد به زندان بروند يا اينكه »همين فردا كشور را ترك كنند«. نكته 
جالب در خصوص حزب رستاخيز، همزماني آن با »انفجار قيمت نفت« است 
كه تأسيس آن در سال ۱۳5۳ را بايد تالش براي دستيابي به اقتدارگرايي نهادي 
دانس��ت. به اين ترتيب بود كه دو حزب »ايران نوين« و »مردم« جاي خود را به 
حزب رستاخيز دادند.  حزب رستاخيز تنها در تاسيس و انتخاب رييس وابسته 
به ش��خص ش��اه نبود بلكه در فرايندهاي درون حزبي نيز ردپاي اقتدارگرايي 
نهادي محمدرضا شاه نمايان اس��ت. با پايان يافتن انتخابات دوره ۲4 مجلس 
شوراي ملي، شاه به تشكيل دو جناح در درون حزب رستاخيز تمايل نشان داد. 
اميرعباس هويدا، نخس��ت وزير و دبيركل وقت حزب رستاخيز، دستور داد در 
اولين فرصت مقدمات تشكيل و فعاليت جناحهاي حزبي فراهم ايد. هويدا در ۱7 
و ۱8 تيرماه ۱۳54 گروهي از مقامات دولتي و حزبي و نيز وكالي مجلسين سنا 
و شوراي ملي را به هتل اينتركنتينانتال دعوت نمود و قصد شاه را براي تشكيل 

دو جناح حزبي تشريح نمود و تأسيس دو جناح حزب را به اطالع آنان رسانيد. 
به دنبال تشكيل دو جناح، جمشيد آموزگار و هوشنگ انصاري، به ترتيب براي 
رهبري »جناح ترقي خواه« و »جناح ليبرال سازنده« برگزيده شدند. آموزگار و 
انصاري عالوه بر رهبري دو جناح حزبي، به ترتيب، وزارت كشور، وزارت دارايي 
و امور اقتصادي را نيز اداره مي كردند. بسياري از پژوهشگران تاريخ معاصر ايران 
بر اين عقيده اند كه از دهه 4۰ هر چه به سال هاي منتهي به انقالب اسالمي ايران 
نزديك مي شويم، بر اقتدارگرايي محمدرضاشاه افزوده شده است. كار ويژه هاي 
حزب رس��تاخيز و نحوه برخورد شاه با تش��كيالت آن نيز چنين ديدگاهي را 
مورد تاييد قرار مي دهد. شاه با ُتهي كردن سازوكارهاي حزبي و تحميل اقتدار 
مركزي بر حزب رستاخيز، نوعي اقتدارگرايي را دنبال مي كرد كه مي توان آن 

را اقتدارگرايي نهادي نام نهاد.

تقدير از »اسب سفيد بالدار« در بخش نسل برليناله 
بخش نسل برليناله با معرفي برندگان اين 
بخش، از »اسب سفيد بالدار« ساخته مهيار 
ماندگار از ايران تقدير كرد. به گزارش سايت 
جشنواره فيلم برلين، شب پيش برندگان 
بخش نسل ۱4plus جشنواره برلين در دو 
بخش هيات داوران جوان و هيات داوران 
بين الملل معرفي ش��دند و »اسب سفيد 
بالدار« به كارگرداني مهيار ماندگار از ايران، 

در بخش بهترين فيلم كوتاه تقدير شد. جايزه اول اين 
بخش به فيلم »Clebs« به كارگرداني حليمه ورديري 
محصول مشترك كانادا و مراكش اهدا شد. عباس اميني 

از ايران، جنا باس از آفريقاي جنوبي و ريما 
داس از هند اعضاي هيات داوران بين الملل 
بخش نس��ل ۱4plus بودن��د. در بيانيه 
داوران درباره »اس��ب سفيد بالدار« آمده 
است: اين فيلم با دنبال كردن ماجراهاي 
يك قهرمان دور از ذهن كه حس��ي قوي 
ايجاد مي كند، از تخيل تماش��اگر براي 
ساختن يك دنياي اس��تثنايي استفاده 
مي كند. وقتي خيال پردازي در نهايت بار ديگر با واقعيت 
ارتباط برقرار مي كند، اين حس در ما ايجاد مي شود كه 

انگار اسب سفيد بالدار به پرواز درآمده ايم.

ماجراي زندگي جعفر ساده لوح در امريكا
محمد خان حسيني كارگردان نمايش 
»چ.ف.ت. ب��ر وزِن رف��ت« عنوان كرد 
اين اثر نمايش��ي به مس��اله مهاجرت و 
تفاوت هاي فرهنگي كه افراد مهاجرت 
كرده در كشور جديد تجربه مي كنند، 
مي پردازن��د. محم��د خان حس��يني 
كارگردان نماي��ش »چ. ف. ت. بر وزِن 
رفت« درباره آغاز اجراي اين اثر نمايشي 

بعد از باز شدن مجدد تماشاخانه هاي تئاتري به مهر 
گفت: اين نمايش از اول اس��فند اج��راي خود را در 
پرديس تئاتر ش��هرزاد آغاز كرد كه بعد از ۲ اجرا به 
دليل پيشگيري از شيوع بيماري كرونا تعليق شد. 
با هماهنگي كه با مديريت پرديس ش��هرزاد انجام 
شد سامانه فروش بليت نمايش براي روز شنبه ۱۰ 
اس��فند ماه باز شده بود و قرار بود تا آخر اسفند براي 

جبران خس��ارتي كه به گروه وارد شده 
نمايش شنبه ها هم اجرا داشته باشد و 
در صورت امكان برخي شب ها نمايش 
به صورت ۲ اجرايي روي صحنه برود اما با 
اعالم تداوم تعطيلي تماشاخانه ها و مراكز 
فرهنگي وضعيت تغيير كرده و مشخص 
نيس��ت ادامه اجرا به چه شكل خواهد 
بود. او درب��اره مضمون نمايش توضيح 
داد: اين اثر نمايشي به زندگي خانواده هاي ايراني در 
امريكا مي پردازد و مساله مهاجرت و مشكالتي را كه 
خانواده هاي مهاجر در كشوري ديگر تجربه مي كنند 
و تفاوت فرهنگي را كه با آن مواجه مي شوند، به تصوير 
مي كشد. اين نمايش اثري رئاليستي درباره زندگي و 
مهاجرت است و آدم هايي را به تصوير مي كشد كه به 

راحتي گول مي خورند و بازي داده مي شوند.

تكليف دوساالنه مجسمه سازي چه مي شود؟
زم��ان برگزاري هش��تمين دوس��االنه 
مجسمه س��ازي ته��ران كه ق��رار بود در 
۱۶ اس��فند برگزار ش��ود به خرداد سال 
۹۹ موكول ش��د. هش��تمين دوساالنه 
مجسمه س��ازي تهران كه قرار بود از ۱۶ 
اس��فند تا ۱۹ ارديبهش��ت در باغ كتاب 
تهران و محوطه اطراف آن برگزار ش��ود، 
پس از انص��راف محمود بخش��ي- دبير 

دوساالنه- و شيوع بيماري كرونا به خرداد سال آينده 
موكول شد. عباس مجيدي، رييس هيات مديره انجمن 
مجسمه س��ازان ايران به ايسنا گفت كه هفته گذشته 
بيانيه اي را در راس��تاي تغيير زم��ان برگزاري بينال 
منتشر كردند ولي شرايط برگزاري بينال همان خواهد 
بود. او همچنين در پاس��خ به زمان معرفي دبير جديد 
بينال اظهار كرد: اين امر و جزييات ديگر متعاقبا اعالم 
خواهد شد ولي در شرايط حاضر برگزاري بينال مهم 
است كه صورت خواهد گرفت؛ البته اگر شرايط بيماري 
كرونا بهبود پيدا نكند ممكن است باز همزمان برگزاري 
بينال را به تعويق بيندازيم. در متن بيانيه هيات مديره 
انجمن هنرمندان مجسمه ساز ايران آمده است: »نظر 
به اهميت دوساالنه ملي مجسمه سازي در جريان سازي 
هن��ر و جايگاه آن ب��ه عنوان عرصه اي ب��راي گرد هم 

آمدن، ارايه آزاد، تعامل و رشد هنرمندان 
و رصد آخري��ن دس��تاوردهاي هنري، 
انجم��ن هنرمندان مجسمه س��از ايران 
روند ش��كل گيري دوساالنه را بر بستري 
از گفت وگو و هم انديش��ي با هنرمندان، 
صاحب نظران و پژوهشگران آغاز كرد تا با 
همراهي هنرمندان، ضمن برگزاري يك 
دوساالنه مستقل، قدم هايي تاثيرگذار در 
عرصه هنر معاصر بردارد. در ادامه روند اجرايي دوساالنه، 
به دنبال وقايع پيش آمده و همزمان با انصراف دبير، لزوم 
همفكري براي مراقبت از دوساالنه و به تاخير انداختن 
برگزاري ضرورت يافت. بر جامعه هنري و به خصوص 
اعضاي انجمن پوش��يده نيس��ت كه ع��دم برگزاري 
دوساالنه آسيب هايي جبران ناپذير بر بدنه و جريان هنر 
وارد خواهد كرد، لذا پس از جلسات متعدد و همفكري 
و مشورت، حفظ و ادامه دوس��االنه به عنوان جرياني 
مستقل و زمينه ساز رشد و گسترش هنر، در اولويت 
عملكرد قرار گرفت. مراحل اجرايي هشتمين دوساالنه 
با همراهي اعضاي ش��وراي سياست گذاري و اعضاي 
هيات مديره انجمن ادامه خواهد يافت و هش��تمين 
دوساالنه مجسمه سازي در خرداد ۹۹ برگزار خواهد 

شد كه گزارش و جزييات آن متعاقبا اعالم مي شود.«

میراثنامه

گنبد »جبليه« كرمان را با لودر ساماندهي مي كنند؟
هر چند هدف س��اماندهي است، اما تصاوير يك چيز مي گويند و مسووالن چيز 
ديگري. تصاوير از حركت لودر در عرصه »گنبد تاريخي جبليه« در كرمان خبر 
مي دهند و مسووالن ميراث فرهنگي كرمان مي گويند استفاده از هر ابزاري براي 
ساماندهي محوطه اطراف گنبد با نظارت ميراثي ها انجام شده است! در طول يك 
ماه گذش��ته، تصاوير مختلفي از آغاِز كار پيمانكاِر پروژه ساماندهي و كف سازي 
محوطه گنبد »جبليه« كه از قضا در عرصه اين اثر تاريخي است، منتشر شده اند. 
تصاويري كه سبزي طبيعي اطراف گنبد را با خاك، بلوك هاي سيماني و لودر نشان 
مي دهد. هر چند هدف ساماندهي بهتر اين فضاي تاريخي عنوان شده است، اما 
نكته قابل توجه اجازه ناظران ميراث فرهنگي در زمان انجام عمليات ساماندهي 
فضاي اطراف آن براي حضور لودرها در عرصه گنبد اس��ت اما مشخص نيست 
حضور نزديك لودرها در عرصه گنبد تاريخي جبليه را چطور مي توان توجيه كرد. 
اما فريدون فعالي- مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان 
كرمان- در اين باره به ايسنا مي گويد: شهرداري كرمان طرحي را براي ساماندهي 
گنبد جبليه به ميراث فرهنگي ارايه داد كه طرح در معاونت ميراث فرهنگي، بررسي 
شد. نقطه نظرات كارشناسان ميراثي روي طرح اوليه اصالح شد و در نهايت تاييد 
نقطه نظرات حوزه فني و تخصصي ميراث نيز گرفته شد و بعد از تاييد، آن براي 
اجرا رفت. او با تاكيد بر اينكه از آغاز زماِن عملياتي شدن پروژه، كارشناسان فني 
براي نظارت در محل اجراي طرح حضور داشتند، ادامه مي دهد: تاكنون هر اقدامي 
در اين طرح انجام شده است، مورد تاييد ماست و مشكلي از نظر حوزه سازماني 
ميراث فرهنگي در اين زمينه نبوده است، حتي ادوات استفاده شده براي تسطيح 
محوطه نيز با نظارت كارشناسان كار كرده اند. وي طرح اصلي در حال اجرا در اين 
محوطه را »ساماندهي محوطه، كف سازي و ايجاد فضاي سبز« معرفي مي كند 

و مي افزايد: اين كف سازي در واقع طرح نوروزي است كه بخش هايي از آن تغيير 
كرده است. با توجه به قرار گيري گنبد جبليه در مسير مزار شهيد سردار سليماني، 
قطعا در نوروز امسال زائران زيادي به اين منطقه خواهند آمد، به همين دليل بحث 

گل كاري و ساماندهي اين محوطه در دستور كار قرار گرفته است.

ايستگاه

پوالنسكي جوايز سزار 
را با وجود اعتراض ها گرفت

جوايز س��زار فرانس��ه 
در مي��ان اعتراض��ات 
گروه هاي فمينيس��تي 
س��ه جاي��زه از جمل��ه 
بهترين كارگرداني خود 
را به »رومن پوالنسكي« 
براي فيلم »يك افسر و 
يك جاس��وس« داد. به 

گزارش ددالين، مراس��م چهل و پنجمين دوره 
جوايز سينمايي سزار موسوم به اسكار سينماي 
فرانس��ه در حالي اعالم شد كه فيلم »بينوايان« 
ساخته »الج لي« برنده جايزه بهترين فيلم شد و 
»رومن پوالنسكي« كه حضورش در جوايز امسال 
و نامزدي در ۱۲ شاخه اعتراضات گسترده اي را 
به همراه داش��ت نيز در نهايت با فيلمش »يك 
افس��ر و يك جاسوس« برنده سه جايزه از جمله 
بهترين كارگرداني ش��د.  تع��دادي از گروه هاي 
طرفدار حقوق زنان پيش از آغاز مراس��م جلوي 
سالن »Salle Pleyel« محل برگزاري مراسم 
اعطاي جوايز سزار تجمع كرده بودند و در نهايت 
با اعالم برنده ش��دن »پوالنس��كي« در ش��اخه 
بهترين كارگرداني تعدادي از حاضرين نيز سالن 
برگزاري مراسم را به نشانه اعتراض ترك كردند.  
»پوالنس��كي« كه پيش از اين اعالم كرده بود به 
دليل نگراني از واكنش فعاالن فمينيس��تي در 
مراسم اين جايزه شركت نخواهد كرد، عالوه بر 
جايزه بهترين كارگرداني، جايزه بهترين فيلمنامه 
اقتباسي را همراه با »رابرت هريس« براي نگارش 
فيلمنامه »يك افسر و يك جاسوس« كسب كرد 
و اين فيلم در ش��اخه بهترين طراحي لباس نيز 
برنده شد.  »پوالنسكي« در سال ۱۹۹7 به تجاوز 
به يك دختر ۱۳ س��اله در امريكا متهم شد، اما 
پيش از آغاز دوران محكوميت، به فرانسه گريخت 
و از آن زمان تاكنون دولت امريكا در تالش براي 

استرداد اوست. 

سايه كرونا بر »كن« 
مس��ووالن جش��نواره 
فيل��م كن با مش��اهده 
اولين مورد مثبت ابتال 
به ويروس كرونا در اين 
شهر اعالم كردند نهايت 
مالحظ��ه و مراقبت را 
براي برگزاري سالمت 
اين رويداد مدنظر قرار 

خواهند داد. به گزارش ورايتي، روز جمعه اولين 
مورد ابتالء به ويروس كرونا در شهر كن فرانسه 
مشاهده ش��د و دس��ت اندركاران جشنواره كن 
را واداش��ت تا بگويند اوض��اع را تحت نظر دارند. 
سخنگوي اين جشنواره به ورايتي گفت: فستيوال 
كن بر روند گس��ترش بيماري و اجراي آخرين 
دستورالعمل هاي ارايه شده توسط مقامات محلي 
و بين المللي درباره اي��ن ويروس، نظارت دقيق 
دارد و به صورت مستقيم با دفتر وزارتي در ارتباط 
است. او درباره تأثير اين اتفاق بر فرآيند برگزاري 
جشنواره در سال جاري ميالدي تأكيد كرد: هنوز 
زود است كه بخواهيم درباره برنامه ريزي براي دو 
ماه و نيم آينده صحبت كنيم. اين مدير جشنواره 
كن افزود: در موعد مقرر و بس��ته به رويدادهاي 
آتي، جش��نواره كن اقدام��ات الزم و ضروري را 
انجام خواهد داد و هدف ما اطمينان از حفاظت 
از سالمت شركت كنندگان و مراقبت از آنها حين 
برگزاري اين جشنواره است. شهردار شهر نيس 
جمعه صبح تأييد كرد كه تست كروناي يك زن 
در كن مثبت بوده است. جشنواره فيلم كن از ۱۲ 
تا ۲۳ ماه مه  )۲۳ ارديبهشت تا ۳ خرداد( برگزار 
مي شود و انتظار مي رود اسامي فيلم هاي حاضر در 

اين رويداد در نيمه ماه آوريل اعالم شود.

فوتبال را  چند وقت  تعطيل كنيد

خروج از ايران جدي ترين مشكل پيش روي كشتي 

سرپرست جديد باش��گاه استقالل درباره 
شيوع ويروس كرونا گفت: همه همكاران 
من در فوتبال، اذعان دارند كه اين ويروس 
فراگيري بااليي دارد و بازيكنان در معرض آلودگي قرار 
دارند و ممكن است به اين ويروس مبتال شوند. به نظر من 
بايد يك مدت فوتبال ما تعطيل شود تا وزارت بهداشت 
بتواند شرايط الزم را براي جلوگيري از اين ويروس ايجاد 
كند. علي فتح اهلل زاده درمورد بدهي هاي باشگاه استقالل 
هم گفت: آنچه مسلم است بدهي هاي سنگيني داريم. با 
وجود دوستان جديد هيات مديره به خصوص خليل زاده، 
كمك زيادي به باش��گاه ش��د اما در دوره هاي گذشته و 
مديران قبلي تدبير زي��ادي نكردند. نبايد با حدود 5۰۰ 
ميليارد كه در اين پنج سال وارد باشگاه شده ۲۰۰ ميليارد 
بدهي داشته باش��يم. ياد آن دوستي مي افتم كه وقتي 
مي خواست از باشگاه برود، گفت كه باشگاه هيچ بدهي 

ندارد. همچنين هنوز بدهي استراماچوني مانده است.

در صورت برگزاري رقابت هاي گزينشي المپيك در 
موعد مقرر، رييس فدراسيون كشتي قصد دارد طي 
رايزني با وزارت امور خارجه، امكان خروج ملي پوشان 
كشتي از كشور را مهيا كند. به دنبال شيوع گسترده 
ويروس كرونا در ايران و برخي ديگر از كش��ورهاي 
جهان، بسياري از كش��ورها منع ورود اتباع ايران و 
كشورهاي درگير اين ويروس را به اجرا گذاشتند كه 
همين امر مشكالت زيادي را در حوزه هاي مختلف 
از جمله ورزش به دنبال داشته است. مشكل حضور 
تيم هاي ايراني در رقابت ه��اي بين المللي تا جايي 
اس��ت كه به عنوان مثال تيم هاي كاراته ايران چند 
روز زودتر از موعد مقرر راهي اتريش ش��دند و پس 
از آن نيز به ايران بازنمي گردند تا با برگزاري اردو در 
 آلمان عازم رقابت هاي ليگ جهاني در مراكش شوند، 
چرا كه بازگش��ت آنها به ايران ممكن بود به قيمت 
از دست رفتن حضور در رقابت هاي مراكش همراه 
شود. پس از لغو ميزباني چين از رقابت هاي گزينشي 
المپيك در رشته كش��تي، اتحاديه جهاني كشتي 
قرقيزستان را به عنوان ميزبان جديد اين مسابقات 
كه از 8 تا ۱۰ فروردين برگزار مي شود، انتخاب كرد 
اما اين كشور نيز ۲ روز پيش از ميزباني اين مسابقات 

به دليل ترس از ش��يوع ويروس كرونا انصراف داد تا 
برگزاري اين رقابت ها به چالشي جدي براي اتحاديه 
جهاني كشتي تبديل شود. اتحاديه جهاني كشتي 
ديروز )شنبه( اعالم كرد به رايزني با كميته بين المللي 
المپيك براي حل اين مشكل ادامه مي دهد تا ميزبان 
و تاريخ اين مس��ابقات را مش��خص كند، موضوعي 
كه به بالتكليفي تيم هاي آس��يايي براي حضور در 
اين مس��ابقات منجر شده و مشخص نيست آيا اين 
مس��ابقات در تاريخ مقرر برگزار مي ش��ود يا خير؟ 
تيم هاي ملي كش��تي آزاد و فرنگي ايران نيز كه هر 
كدام به دنبال كسب ۳ سهميه المپيك ۲۰۲۰ در اين 
رقابت ها بودند و مدت هاست تمرينات خود را دنبال 

مي كردند، به دنبال اين اتفاق برگزاري اردوهاي خود 
را به مدت يك هفته تا مشخص شدن تكليف برگزاري 
اين مسابقات تعطيل كردند و از سوي ديگر نيز اردوي 
ساير ملي پوشان نيز به دليل نگراني از شيوع كرونا 
تعطيل شد، اتفاقاتي غير قابل پيش بيني كه كشتي 
ايران را همانند ديگر كشورها در شرايط سختي قرار 
داده است. در صورت برگزاري رقابت هاي گزينشي 
المپيك در موعد مقرر، فدراسيون كشتي قصد دارد 
مشكل بزرگ امكان خروج كشتي گيران از ايران را 
طي رايزني با وزارت ام��ور خارجه و ديگر نهادهاي 
مسوول در اين زمينه حل و فصل كند تا مبادا كشتي 
ايران با از دس��ت دادن فرصت حضور در رقابت هاي 
گزينشي قاره آس��يا، در معرض خطر جدي كسب 
سهميه هاي باقيمانده جهت حضور در المپيك قرار 
گيرد. بر همين اساس قرار است مقدمات الزم براي 
س��فر زودهنگام ملي پوش��ان به يكي از كشورهاي 
گرجستان، ارمنستان، تركمنس��تان يا آذربايجان 
فراهم شود تا آزاد و فرنگي كاران ايران حداقل ۲ هفته 
زودتر جهت اطمينان ميزبان مسابقات از ايران خارج 
شوند، در غير اين صورت مشكالت جدي در راه سفر 

كشتي گيران به وجود خواهد آمد. 

ورزشي
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