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شبكه هاي مجازي پر ش��ده اس��ت از اخبار ويروس 
كرونا. ترس از اين ويروس بس��يار قب��ل از ورود آن به 
ايران باعث نگراني شد به طوري كه از اواسط ژانويه در 
ميان پرسنل شركت هايي كه با چين مبادالت تجاري 
مي كردند ترس را مشاهده مي كردم. شركتي را ديدم 
كه پرس��نل حاضر به ب��از كردن نامه ه��اي دريافتي 
از چين نبودند. طبيعي اس��ت كه با اين موج از ترس 
زماني كه خبر وج��ود كرونا در ايران اعالم ش��د چه 

بلوايي به پا گشت.
آمارهاي رس��مي از 978 مبتال در ايران خبر مي دهد 
و 54 نف��ر از مبت��ال به كرونا ه��م ف��وت كرده اند. اما 
در ش��بكه هاي مج��ازي آماره��اي غيررس��مي و با 
منبع هاي مجه��ول و گاهي مجعول ع��دد مبتاليان 
را بس��يار باالتر نش��ان مي دهند. م��ردم از ترس اين 
آمارهاي غيررس��مي به صورت داوطلبانه كس��ب و 
كارهاي خ��ود را تعطي��ل كرده اند و ب��ازار پيام هاي 
صوتي و ويدئويي از متخصصاني كه هيچ كس آنها را 
نمي شناسد و توصيه هاي بهداشتي به مردم مي كنند 
داغ است. واقعيت اين اس��ت كه آمارهاي غيررسمي 
نمي تواند چندان به واقعيت نزديك باش��د. كافيست 
در شبكه هاي مجازي به دنبال مبتاليان واقعي كرونا 
در ميان دوستان و آشنايان بگرديد. به جز چند مقام 
رسمي كمتر كسي را مي توان يافت كه به كرونا مبتال 
شده باشد. فيلم هاي محدودي از مبتاليان وجود دارد 
در حالي كه اگر كوچك ترين خبري در اين خصوص 
به دس��ت آيد فورا همه گير مي ش��ود. در حادثه تلخ 
سقوط هواپيماي اوكرايني 139 نفر ايراني در هواپيما 
وجود داشت اما اكثر افراد با يك يا دو واسطه حداقل 
يكي از كشته شدگان را مي شناختند. با همين قياس 
س��اده و البته غيرعلمي مي توان ح��دس زد كه آمار 
چند ده يا چند صد هزار نفر مبتال كه در ش��بكه هاي 
مجازي دست به دست مي شود به هيچ وجه نمي تواند 
واقعيت داشته باشد و علي رغم بي اعتمادي عمومي 
به آمارهاي رس��مي، عددهاي اعالم شده چندان دور 
از واقعيت نيست. در اين ميان مساله عجيب هم عدم 
مقابله دولت با شايعات اس��ت. به نظر مي رسد ترس 
عمومي ايجاد شده چندان هم براي دولت مشكل ساز 
نيست و در خوشبينانه ترين سناريو دولت مي تواند با 

استفاده از اين ترس مانع از گسترش بيماري شود.
اما واقعيت اين است كه چرخ اقتصاد از مساله ويروس 
كرونا آسيب جدي ديده اس��ت. هرچند جان بسيار 
عزيز است اما توقف چرخه اقتصادي مي تواند عواقبي 

به مرات��ب خطرناك ت��ر و بلندمدت تر ب��راي جامعه 
داشته باشد. ترس از كرونا باعث شده است كه عموم 
جامعه درك درستي از آمار اعالم شده نداشته باشند. 
كل آمار مبتاليان به كرونا در جهان هنوز به 90 هزار 
نفر نرسيده اس��ت كه حدود 80 هزار نفر آن در چين 
اس��ت و حدود 3 هزار نفر بر اثر بيماري فوت كرده اند 
كه 2870 نف��ر آن چين��ي بوده اند. ب��راي درك اين 
عدد كه در كل جهان اس��ت مي توان آن را با آس��يب 
تصادفات صرفا در ايران مقايس��ه ك��رد. حدود 340 
هزار نفر در س��ال بر اثر تصادف به بيمارستان منتقل 
مي ش��وند و آمار فوتي هاي ساالنه ناش��ي از تصادف 
در ايران بيش از 9 برابر كشته شدگان در اثر كرونا در 
جهان است. به زبان بسيار س��اده مردم از ترس كرونا 
حاضر به ت��رك منازل خود نيس��تند و اقالم مختلف 
احتكار مي ش��ود اما خطري به مراتب جدي تر مانند 
تصادفات، ساليان دراز اس��ت كه اصوال ناديده گرفته 

مي شود.
كس��ب و كارهاي خ��رد در اثر كرونا آس��يب جدي 
ديده اند و فروش ش��ب عيد كسبه حتي هزينه اجاره 
را هم پوش��ش نمي دهد. در چنين ش��رايطي دو ماه 
پس از عيد ش��اهد م��وج چك هاي برگش��تي، عدم 
توانايي پرداخت اجاره ها و موج ورشكستگي خواهيم 
بود. در حالي كه ش��رايط اقتصاد اصوال عادي نيست 
شركت هاي بسياري مجبور به تعطيلي بنگاه هاي خود 
شدند و به نظر مي رس��د اين موج قرار است تا اواسط 
فروردين ماه ادامه داشته باش��د. در كشورهاي ديگر 
مانند چين يك استان خاص درگير مساله كرونا شده 
است و اقتصاد چين از كار نيفتاده اس��ت اما در ايران 
حتي استان هايي كه شاهد كرونا نيستند با تعطيلي 
روبرو هستند. يعني ما ناخودآگاه اقتصاد خودمان را 

كرونايزه كرده ايم. 
پيشگيري از بيماري مساله مهمي است و بايد موارد 
بهداشتي رعايت ش��ود اما ترس عمومي ايجاد شده 
شايد باعث فراموشي بعضي مسائل مانند نوسان  نرخ 
ارز شود اما مشكالتي بس��يار جدي در آينده اقتصاد 
ايران ايجاد خواهد كرد. برخالف تصور اكثريت جامعه 
اين اولين بار نيس��ت كه ويروس كرون��ا در ايران وارد 
مي شود بلكه ويروسي با همين نام و همين مشخصات 
در سال 1394 هم به كش��ور وارد شد و اتفاقا كميته 
مبارزه با كرونا در همان س��ال تشكيل ش��د. به نظر 
مي رسد چيزي كه امروز با آن روبرو هستيم ويروسي 
تا حدي جهش يافته تر از س��ال 1394 و ترس��ي به 
مراتب بيشتر با پروپاگانداي رسانه است كه خود مردم 

در حال دامن زدن به آن ترس هستند.

عواقب كرونايزه شدن اقتصاد
سرمقاله

فرشته  فريادرس |
اقدامات اورژانس��ي در صحنه تجارت خارجي براي 
مقابله با »ويروس ب��دون مرز« در دس��تور كار قرار 
گرفت. گمرك ايران در بخشنامه اي 4 بندي، وضعيت 
جديدي را براي مقابله با كرونا وي��روس اعمال كرد. 
جزييات اين بخشنامه، از ممنوعيت صادرات تمامي 
تجهيزات پزش��كي مانند »ماس��ك، لب��اِس گان، 
دستكش و محصوالت بهداش��تي و...« و عودت اين 
محموله هاي صادراتي به داخل كشور حكايت دارد. 
همچنين از تمام��ي گمركات اجرايي درخواس��ت 
شده تا ضمن رصد اين اقالم، اجازه ندهند كه اماكن 
گمرك��ي و انبارهاي مربوطه تبديل ب��ه محلي براي 
دپوي اين كاالها گردد. از س��وي ديگر، ب��راي ورود 
آسان و ترخيص به موقع برخي اقالم پزشكي اقدامات 
تسهيل كننده يي در نظر گرفته شده است. »معافيت 
از پرداخت حقوق ورودي و انتقال وعبور آسان اقالم 
پزش��كي مورد نياز از گمركات«، از ديگر موارد قابل 
ذكر دراين بخشنامه است. در همين رابطه، »تعادل« 
در گفت وگو با سخنگوي گمرك از وضعيت مرزهاي 
تجاري و روند تردد كاميون هاي تجاري كسب اطالع 
كرده است. براساس اطالعات دريافتي، روند تجارت 
با برخي از مرزه��اي مهم از جمله »مه��ران، چذابه، 
ش��لمچه واقع در كش��ور عراق« و »م��رز نخجوان« 
وهمچنين كشورهايي چون »افغانستان آذربايجان، 
ارمنستان، روس��يه و تركمنس��تان« در حال انجام 
اس��ت وبراي جابه جايي كاال مش��كلي وجود ندارد. 
اما همچنان تردد كامي��ون و جابه جايي كاال با »مرز 
سومار، گرجستان، پاكس��تان، كويت و...« با مشكل 

مواجه هستيم. 

   بخشنامه اي براي مبارزه با »كرونا«
نگراني از ش��يوع ويروس كرونا نه تنها فضاي جامعه 
را ملتهب ك��رده، بلكه نگراني هاي��ي را براي تجارت 
خارجي كشور به دنبال داش��ته است. شوك ناشي از 
شيوع اين بيماري موجب شد تا تقاضا براي مصرف 
برخي اقالم پزش��كي وبهداش��تي مثل » ماس��ك، 
دستكش، ضدعفوني كننده و...« افزايش يابد. از آنسو، 
عرضه قطره چكاني اين محصوالت در بازار از س��وي 
برخي س��ودجويان و محتكران، دامن��ه نگراني ها را 
گس��ترده تر كرد. از همين رو، متوليان وزارت صمت 
هفته گذشته دو اقدام را در دستور كار خود قرار دادند. 
»صدور مجوز براي واردات ماس��ك هاي تنفس��ي و 
اختصاص ارز مورد نياز ب��راي واردات آن« و »مجوز 
موقت براي تغيير خطوط توليدي برخي كارخانه ها 
براي توليد اقالم بهداشتي« از جمله اين اقدامات بود. 
اما گمرك ايران نيز همراس��تا با اين اهداف، اقدامات 
جديدي را زمينه صادارت و واردات اقالم بهداشتي در 
دستوركار خود قرار داده است. در بخشنامه گمرك 

آمده است: به محض ابطال اظهارنامه هاي صادراتي 
اقالم ذكر شده، متعاقب درخواست ارايه شده از سوي 
صاحبان كاال ي��ا نمايندگان قانون��ي آنها، تمهيدات 
الزم در راس��تاي عودت اين كاالها به داخل كش��ور 
انديش��يده ش��ود و تصويري از احكام صادره با ذكر 
مشخصات كاالهاي عودت داده ش��ده، به اين حوزه 
معاونت ارس��ال تا در اختيار وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��كي و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
قرار داده شود. جزييات بخشنامه 4بندي گمرك كه 
از س��وي مهرداد جمال ارونقي مع��اون فني گمرك 

منتشر شده به شرح زير است: 
۱- صادرات:  بند يك اين بخش��نامه كه مربوط به 
صادرات است، آمده كه كليه گمركات كشور نسبت 
به اِعمال ممنوعيت ها و محدوديت هاي ابالغي طي 
بخشنامه ها و مصوبات مختلف درباره رويه صادرات 
در حوزه هاي: »تجهيزات پزش��كي مانند ماس��ك، 
لباِس گان، دستكش؛ محصوالت بهداشتي مانند آب 
ژاول، ضدعفوني كننده ها، صابون، مايعات شوينده، 
الكل و...؛ نس��اجي و س��لولزي مانند منسوج نبافته، 
كاغذ تيشو، دستمال كاغذي و بهداشتي و…« اقدام 
كرده و نيز بررس��ي هاي الزم درب��اره تعيين تكليف 
اقالم صادراتي مذكور كه به گمركات كشور رسيده، 
در راستاي عودت اين كاالها به داخل كشور صورت 
پذيرد. اين بند همچنين متذكر شده، ضمن رصد اين 
اقالم توجه شود، اماكن گمركي و انبارهاي مربوطه، 
تبديل به محل��ي براي دپوي اين كااله��ا نگردد و به 
محض ابطال اظهارنامه هاي صادراتي اقالم صدرالذكر 
متعاقب درخواست ارايه شده از سوي صاحبان كاال 
يا نمايندگان قانوني آنها، تمهيدات الزم در راستاي 
عودت اين كاالها به داخل كش��ور انديشيده شود و 
تصويري از احكام صادره با ذكر مشخصات كاالهاي 
عودت داده ش��ده، به اين حوزه معاونت ارسال تا در 
اختيار وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي و 

وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داده شود.
۲- ح�وزه واردات: در بن��د ديگر اين بخش��نامه 
به كليه گمركات كش��ور دس��تور داده كه نسبت به 
اتخاذ تدابي��ر الزم درب��اره ترخي��ص و حمل فوري 
اقالم مرتبط با موضوع به ش��رح زير اق��دام كنند؛ در 
گام نخس��ت، با توجه به اينكه كيت هاي تشخيصي 
و ساير اقالم پزش��كي مربوطه داراي مجوز از وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بايد در دماي زير 
صفر درجه حمل ش��وند و براي حفظ دماي مذكور 
الزم اس��ت در بس��ته هاي يخ ژل بيولوژيكي انتقال 
داده ش��وند، با توجه به مدت زم��ان محدود كاربري 
كيسه هاي يخ ژلي ضروري است اين اقالم به محض 
ورود به گمركات هوايي كش��ور هرچه س��ريع تر از 

گمرك ترخيص و انتقال داده شوند.  
ادامه در صفحه ۱4

» تعادل« از بخشنامه هاي تازه تجاري و تحوالت مرزي گزارش مي دهد
تغييرات درسياست و تبادالت تجاري

گزارش

 همين صفحه  

سرمقاله

عواقب كرونايزه شدن 
اقتصاد

مج��ازي  ش��بكه هاي 
پر ش��ده اس��ت از اخبار 
ويروس كرون��ا. ترس از 
اين ويروس بسيار قبل 
از ورود آن به ايران باعث 
نگراني شد به طوري كه 
از اواسط ژانويه در ميان 
پرسنل شركت هايي كه 
با چين مبادالت تجاري مي كردند ترس را مشاهده 
مي كردم. شركتي را ديدم كه پرسنل حاضر به باز 
كردن نامه هاي دريافت��ي از چين نبودند. طبيعي 
اس��ت كه با اين موج از ترس زماني كه خبر وجود 
كرونا در ايران اعالم ش��د چه بلوايي به پا گش��ت. 
آماره��اي رس��مي از 978 مبت��ال در اي��ران خبر 
مي دهد و 54 نفر از مبتال به كرونا هم فوت كرده اند. 
اما در ش��بكه هاي مجازي آمارهاي غيررسمي و با 
منبع هاي مجهول و گاهي مجعول عدد مبتاليان را 

بسيار باالتر نشان مي دهند. 

فراز  جبلي

 صفحه 3 

كالن

در پناه خصولتي ها!
يك پژوهشگر حوزه خصوصي سازي مي گويد 
سهام حدود 500 شركت در ليست واگذاري ها 
باقي مانده كه هزار و يك مشكل دارند و روشي 
هم براي واگذاري آنها وجود ندارد و اگر نگاهي 
به اين ليس��ت بيندازيم متوجه خواهيم ش��د 
كه غالب��ا زيان ده هس��تند يا خدمات��ي از نوع 
عام المنفعه ارايه مي دهند. وي مي گويد خريدار 
بخ��ش خصوصي با چ��ه انگيزه اي باي��د آب و 
فاضالب شهري يا روس��تايي را خريداري كند 
وقتي مي داند تاسيسات اين شركت ها فرسوده 

هستند و زيان به بار مي آورند؟ 

بانك و بيمه

 ارايه سند، شرط انتقال وجه 
باالي ۲۰۰ ميليون تومان

سيستم بانكي در بخش��نامه اي اعالم كرد، انتقال 
وجه با مبلغ باالتر از سقف مشخص، براي اشخاص 
حقيقي از طريق كليه تراكنش هاي بانكي مشروط 
به درج بابت و در صورت نياز منوط به ارايه اس��ناد 
مثبته ش��د. اين رقم كه گفته مي ش��د حدود يك 
ميليارد تومان اس��ت، به تازگي ب��ه 200 ميليون 
تومان كاهش يافته است. به گزارش »تعادل«، در 
دو سال اخير، تمهيدات مختلفي در كنترل و نظارت 
بر بازار ارز و تراكنش هاي بانكي صورت گرفته است 
ابتدا تراكنش هاي بانكي روزانه تا سقف 50 ميليون 
تومان در يك روز ب��ه ازاي هر كارت و هر نفر با يك 
كد ملي تا 100 ميليون تومان، اجرايي ش��د. اما به 
نظر مي رس��د كه در جهت اجراي قانون مبارزه با 
پولشويي و الزامات اجراي مصوبات و استانداردهاي 
مرتبط با FATF، موضوعات ديگ��ري نيز اجرايي 
شده است. از جمله نوشتن علت معامله و انتقال پول 

و توضيح در كنار كلمه بابت... در فرم انتقال وجه...
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 همين صفحه 
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 برخي پزشكان و مسووالن وزارت بهداشت سال 93 
درباره نوعي كرونا هشدار داده بودند 

» تعادل« از بخشنامه هاي تازه تجاري و تحوالت مرزي گزارش مي دهد

كرونا، از بي توجهي 93 تا ترس 98

تغييرات درسياست و تبادالت تجاري

بهداشت

ريي��س س��ازمان اورژان��س كش��ور گف��ت: 
تجهيزات موردنياز اورژانس و بيمارستان هاي 
هدف ويروس كرونا تامين اس��ت.  به گزارش 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي، 
پيرحسين كوليوند درباره جلسه كميته فني  
و عمليات قرارگاه مديري��ت بيماري كرونا كه 
عصر يكش��نبه برگزار شد، با اش��اره به تعداد 
كاف��ي آمبوالنس هاي اورژان��س، اظهار كرد: 
تمام نيروهاي اورژان��س در حالت آماده باش  
كامل به صورت ش��بانه روزي قرار دارند و اگر 
مشكلي ايجاد ش��ود، مي توانيم به طور كامل 
همه موارد را پوش��ش دهيم. وي توضيح داد: 
از نظر لباس و تجهيزات الزم به مقدار مناسب 
تهيه ش��ده و در انبار نگهداري مي ش��ود و در 
مجموع مشكلي در اين زمينه نيست. رييس 
سازمان اورژانس كش��ور با بيان اينكه پرسنل 
اورژان��س با آخري��ن تجهي��زات ايمني براي 
مقابله با ويروس كرونا تجهيز هستند، يادآور 
ش��د: از زمان ش��يوع ويروس كرونا تمهيدات 
الزم پيش بيني ش��د و منابع مالي آن تامين 
ش��د. كوليوند گفت: 80 درصد بيماران مبتال 
به كروناوي��روس در منزل بهب��ود پيدا كرده 
و در 20 درص��د مواق��ع ني��از به بس��تري در 
بيمارس��تان ها دارند. درحال حاضر نيز تعداد 
قابل توجهي از هموطنان بهب��ود پيدا كرده و 
ترخيص ش��ده اند. وي با بيان اينكه تيم هاي 
عملياتي ويژه در سطح كشور همچنان فعال 
هس��تند، خاطرنش��ان كرد: آمبوالنس هاي 
ويژه انتق��ال بيماران كرونا فع��ال بوده و هيچ 
گونه خلل��ي در كار اورژانس به وجود نيامده و 
عالوه بر خدماتي كه قبال به مردم ارايه مي شد، 
خطوط ويژه اي كه براي پاس��خگويي درباره 
ويروس كرونا تدارك ديده شده نيز پاسخگوي 
نيازهاي مردم است. رييس سازمان اورژانس 
كش��ور با تاكيد براينكه سفرهاي غيرضروري 
بايد كنسل ش��ود، عنوان كرد: چنانچه مردم 
درخص��وص كروناويروس س��والي داش��تند 
مي توانند با 190 تماس بگيرند و اگر عالئمي 
مانند تب، سرفه و تنگي نفس را يكجا، در خود 
مشاهده كردند، سريعا با 115 تماس بگيرند تا 
از طريق آمبوالنس ه��اي ويژه به نزديك ترين 
بيمارس��تان هدف، انتقال داده شود. ويروس 
كرون��ا ك��ه رس��ما كووي��د- 19 ن��ام دارد، 
نخستين بار در ش��هر ووهان چين شناسايي 
شد تاكنون به بيش از 50 كشور سرايت كرده 
و سازمان بهداشت جهاني را برآن داشته است 

تا وضعيت فوق العاده اعالم كند.

رييس سازمان اورژانس كشور خبر داد
تامين تجهيزات اورژانس و 
بيمارستان هاي هدف كرونا

خبر

قائم مق��ام وزير صنعت، مع��دن و تج��ارت در امور 
بازرگاني با ارسال نامه اي به معاون اقتصادي و دبير 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي پيشنهاداتي را براي 
جبران بخشي از آسيب ها و دل نگراني هاي كسب و 
كارهاي خرد آسيب ديده متأثر از شيوع بيماري كرونا 
ارئه داد.  در نامه حسين مدرس خياباني به نهاونديان 
»معاون اقتص��ادي و دبير ش��وراي عالي هماهنگي 
اقتصادي«، با موضوع »رفع مشكل كسب و كارهاي 
خرد آسيب ديده متأثر از شيوع بيماري كرونا« آمده 
اس��ت: احترامًا، پيرو مباحث مطرح شده در جلسه 
ستاد بررس��ي آثار ش��يوع بيماري كرونا در بخش 
تجارت مورخ 7 اسفند 98 و با عنايت به بررسي هاي 
انجام شده از نتايج زيانبار ش��يوع بيماري ذكر شده 
در سطح كشور براي فعاالن اقتصادي و هشدارهاي 
بهداشتي مستمر وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي و ايجاد دغدغه و نگراني هاي عموم مردم از 
انج��ام فعاليت هاي تج��اري در بخش هاي مختلف 
خصوصًا در فعاليت كس��ب و كاره��اي خرد صنفي 
توليدي، خدماتي و خدمات فني موجب شد تا برخي 
از اينگونه فعاليت ها به ويژه در ايام فروش پايان سال 
با آس��يب هاي جدي جبران ناپذيري نظير تعطيلي 
واحدها، بيكاري، كاهش چشمگير درآمدها و... كه 
منجر به ايجاد مشكل تأمين معاش، عقب افتادگي 
اقساط بانكي، بدهكاري و بيكاري گردند. لذا با توجه 
به مطالب مطرح شده در جلسه يادشده و به منظور 
جبران بخش��ي از آس��يب ها و دل نگراني هاي اين 
قشر زحمتكش، پيشنهادات ذيل جهت استحضار 
و دس��تور اقدام ارايه مي گردد:  در بند نخس��ت اين 
نامه خواس��ته ش��ده ماليات كليه صنوف )كسب و 
كارهاي خرد مشخص( در اسفندماه بخشوده شود. 
در بند بعدي درخواست شده كه در اسفندماه سال 
جاري صن��وف مزب��ور از پرداخت بيم��ه خويش و 
كارگران تحت پوشش معارف شوند. در ادامه تاكيد 
شده از اس��فندماه س��ال جاري تا زمان عادي شدن 
فرايند فعاليت هاي تجاري در سطح كشور، مطابق 
اعالم رس��مي وزارت بهداشت نس��بت به استمهال 
اقس��اط بانكي اين بخش از واحدهاي صنفي اقدام 
الزم صورت گيرد. بند چهارم اين نامه به تخصيص 
تس��هيالت و اعتبارات بالعوض و كم بهره بانكي به 
اينگونه فعاليت ه��اي تجاري، اختص��اص دارد. در 
بند بعدي معافيت پرداخت عضويت و شارژ اينگونه 
فعاليت ها از اس��فند س��ال جاري تا اطالع ثانوي در 
تش��كل هاي دولتي يا غيردولت��ي و ...، مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت. در بند پاياني نيز درخواست شده 
صاحبان كسب وكارها از پرداخت هرگونه هزينه هاي 
جانبي در حوزه هاي ش��هرداري  ها، بخشداري  ها و 
دهياري  ها نظير پسماند و... براي اينگونه فعاليت هاي 

اقتصادي، معاف شوند.

طي نامه اي به معاون اقتصادي 
رييس جمهور مطرح شد

پيشنهادهايي براي رفع مشكل 
كسب  و كارهاي متأثر از كرونا

جهان

 بازگشت انتخاباتي 
جو بايدن

۱5 ۱۲

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را 
با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 

سال 93 بود كه محمد مهدي گويا، رييس مركز 
مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداش�ت 
از مرگ 2 كرماني بر اثر ابت�ا به كرونا خبر داد. 
مهر سال 94 نيز، مس�عود مرداني، متخصص 
بيماري ه�اي عفوني و عضو كميته كش�وري 
بيماري هاي عفون�ي وزارت بهداش�ت درباره 
انتقال كرون�ا از عربس�تان به ايران و ش�يوع 
آن هش�دار داد هش�داري كه آن زمان جدي 
گرفته نشد.  حاال مرداني به »تعادل« مي گويد: 
ويروس جدي�د و آن وي�روس، گرچ�ه از يك 
خانواده هس�تند، اما كرونايي كه امسال از آن 
نام برده مي ش�ود، نوع متفاوت كرونايي است 
كه سال 93 و 94 مطرح ش�د.  به عقيده او، اگر 
مردم آن سال اخبار را دنبال مي كردند حداقل 
يك بار نام كرونا به گوششان رسيده بود، امروز 

اينقدر دچار ترس و شوك نمي شدند. 



روي موج خبر

  »قرارگاه پيش�گيري و مقابل�ه با كرونا« 
در سپاه تشكيل شد

سپاه پاسداران انقالب اسالمي در پيامي از تشكيل 
»قرارگاه پيشگيري و مقابله با كرونا« خبر داد و اعالم 
كرد: سپاه و بسيج تا بازگشت شرايط عادي در صحنه  
باقي مي مانند. به گزارش س��پاه نيوز، درپي شيوع 
ويروس كرونا در برخي مناطق كش��ور كه نگراني و 
دغدغه هايي را براي هموطنان به وجود آورده است، 
سپاه پاسداران در پيامي خطاب به ملت ايران اعالم 
كرد: فرزندان شما در سپاه و بسيج تا غلبه كامل بر اين 
بيماري و بازگشت شرايط عادي، در صحنه مشاركت 
و كمك، آماده و فعال خواهند بود. در اين پيام آمده 
است: سپاه با تشكيل »قرارگاه پيشگيري و مقابله با 
كرونا« در ستاد فرماندهي كل و واگذاري ماموريت به 
سازمان بهداري رزمي، دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهلل 
)عج( و بسيج جامعه پزش��كي متناسب با الزامات 
صحنه، در هماهنگي با وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��كي س��پس قرارگاه مقابله با ويروس 
كرونا در كشور، آمادگي هاي همه جانبه خود براي هر 
گونه همكاري و نقش آفريني را اعالم و عملياتي كرده 
است و تاكنون دوشادوش مجاهدان حوزه سالمت، 
پزشكان و پرستاران فداكار و مسووليت شناس، به 
ارايه خدماتي چون فعال سازي بيمارستان هاي ثابت 
و سيار، مراكز درماني، گندزدايي و ضدعفوني كردن 
اماك��ن و محيط و  تأمين و توزيع اقالم بهداش��تي 

ضروري پرداخته است. 

  انتخاب نماينده آس�تانه اش�رفيه نيازمند 
انتخابات ميان دوره اي است؛ تعادل|

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: با توجه به درگذشت 
منتخب مردم آستانه اش��رفيه درجريان انتخابات 
مجلس، طبق قانون، انتخاب نماينده مردم آستانه 
اشرفيه نيازمند انتخابات ميان دوره اي دراين حوزه 
انتخابيه است. عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي 
نگهبان در صفحه ش��خصي خود در اينس��تاگرام 
مطلبي درباره صحت انتخابات در برخي حوزه هاي 
انتخابيه منتشر كرد، كه متن آن به شرح زير است: 
صحت انتخاب��ات در برخي حوزه ها تأييد ش��ده و 
در برخي ديگر در دس��ت بررس��ي است. در بعضي 
حوزه هاي انتخابيه نيز با توجه به شكاياتي كه وجود 
دارد، ني��از به اعزام بازرس اس��ت و تكليف وضعيت 
صحت انتخاب��ات در اين حوزه ها ني��ز پس از نظر 
بازرسان مشخص خواهد شد. با توجه به درگذشت 
منتخب مردم آستانه اش��رفيه در جريان انتخابات 
مجلس، طبق قانون، انتخاب نماينده مردم آستانه 
اشرفيه نيازمند انتخابات ميان دوره اي در اين حوزه 

انتخابيه است. 

  امري�كا جاي�گاه حقوق�ي ب�راي تعيي�ن 
 تكليف درم�ورد آينده افغانس�تان ن�دارد؛

 وزارت خارجه|
وزارت امور خارجه در خصوص امضاي توافق ميان 
امريكا و طالب��ان، اعالم كرد: امريكا جايگاه حقوقي 
براي امضاي قرارداد صلح يا تعيين تكليف در مورد 
آينده افغانستان ندارد. در بيانيه وزارت خارجه آمده 
است: »جمهوري اسالمي ايران معتقد است توافق 
صلح پايدار در افغانستان تنها از طريق گفت وگوي 
بين االفغاني با مش��اركت گروه هاي سياس��ي آن 
كشور، از جمله طالبان و با در نظر گرفتن مالحظات 
كشورهاي همسايه افغانستان به دست خواهد آمد. 
ايران از هر تحولي كه به صلح و ثبات در افغانستان 
كمك نمايد، استقبال به عمل آورده و از تالش هايي 
كه در اين راستا تحت رهبري و مالكيت افغان ها انجام 
پذيرد حمايت مي كند. در ادامه تاكيد ش��ده: ايران 
معتقد است حضور نيروهاي خارجي در افغانستان 
غيرقانوني ب��وده و از داليل اصلي جنگ و ناامني در 
آن كشور است. خروج اين نيروها الزمه دستيابي به 
صلح و امنيت در افغانستان اس��ت و هر اقدامي كه 
زمينه خروج اين نيروها را فراهم كند به صلح در آن 

كشور كمك خواهد كرد.

  ماده ضدعفوني كننده »پرواز« در پايگاه 
شهيد ياسيني توليد شد؛  ارتش نيوز|

فرمان��ده پاي��گاه هواي��ي بوش��هر از تولي��د ماده 
ضدعفوني كننده »پرواز« در پايگاه شهيد ياسيني 
بوش��هر خبر داد. س��رتيپ دوم خلب��ان علي اكبر 
طالب زاده ديروز با اشاره به شيوع ويروس كوويد۱۹ 
اظهار داش��ت: با تالش هاي شبانه روزي و ساعت ها 
كار پيوس��ته و مداوم، هي��ات انديش��ه ورز پايگاه 
ش��كاري شهيد ياس��يني بوش��هر موفق به توليد 
ماده ضدعفوني كنن��ده فردي، اماك��ن عمومي و 
مواد ش��وينده براي ضدعفوني ك��ردن تجهيزات 
كاركنان وظيفه پاس��دار )دست، اسلحه، خشاب و 
قمقمه( همچنين ضدعفوني كردن آسايشگاه ها، 
س��رويس هاي بهداشتي ش��د.وي اضافه كرد: اين 
ماده ضدعفوني كننده كه »پرواز« ن��ام دارد عالوه 
بر كاركنان وظيفه پايگاه، در اختيار همه كاركنان و 

خانواده ها قرار گرفته است.

  بررس�ي نحوه برگزاري مجلس در س�تاد 
كرونا؛ مهر|

سخنگوي هيات رييسه مجلس با بيان اينكه مجلس 
جلس��ه علني ندارد، گفت: درباره تعطيلي جلسات 
علني قرار ش��د س��ه نفر از اعضاي هيات رييس��ه 
مجلس كه پزشك هستند، با س��تاد مبارزه با كرونا 
جمع بندي كنند. اسداهلل عباسي با اشاره به جلسه 
اخير هيات رييسه مجلس گفت: شيوع ويروس كرونا 
در كشورمان يكي از مسائل اصلي بود كه در اين جلسه 
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. وي افزود: با توجه 
به نامه وزير بهداشت به رييس مجلس شوراي اسالمي 
درباره تعطيلي مجلس سه نفر از اعضاي هيات رييسه 
مجلس كه پزشك هستند يعني پزشكيان، قاضي زاده 
هاشمي و رنجبرزاده قرار شد در ستاد مقابله با كرونا 
حضور پيدا كنند و درباره كم و كيف برگزاري جلسات 
علني مجلس و همچنين مسائل كنوني كه در كشور 
اتفاق افتاده است، بررسي و جمع بندي كنند و نتيجه 

گزارش خود را به هيات رييسه ارايه دهند.

ايران2

نامه دادستان كل به وزير بهداشت :

اخالل در نظام سالمت در حد افساد في االرض است
گروه ايران|

»اخالل در نظام سالمت در حد افساد في االرض است.« 
اين عباراتي است كه دادس��تان كل كشور در جريان 
ارسال نامه به وزير بهداشت دولت دوازدهم با استفاده 
از آنها سعي مي كند تا از يك طرف نقشه راه مسووالن 
بهداشتي و درماني كشور و گروه هاي نظارتي را مشخص 
كند و از سوي ديگر به آن دسته از سودجوياني كه قصد 
دارند از فضاي فعلي كه افكار عمومي درگير بحث مقابله 
با كروناست به نفع منافع خود سوءاستفاده كنند؛ هشدار 
مي دهد كه ساختار قضايي كشور از هيچ تخلفي در اين 
زمينه چشم پوشي نمي كند و با اشد مجازات با افرادي 
كه بخواهند در اين ش��رايط از مشكالت مردم به نفع 
منافع خود سوءاس��تفاده كنند؛ برخورد خواهد كرد. 
برخوردي كه از منظر دادس��تان كل كشور مي تواند 
مبتني بر تخلفات رخ داده، حتي تا مرحله اتهام افساد 
في االرض نيز تعبير و تفسير شود. بر اساس اين رويكرد 
قضايي اس��ت كه دادستان كل كش��ور در نامه اي كه 
خطاب به وزير بهداشت نگاشته نگاه تازه اي را در فضاي 
فعلي مطرح مي كند و مجازات اخالل در نظام سالمت 
مردم را در حد مجازات افساد في االرض ارزيابي مي كند. 
رويكردي كه بعد از اظهارات دادس��تان كل كشور به 
تناوب از سوي دادستان هاي سراسر كشورمان با ادبيات 
و اظهاراتي مشابه تكرار شد تا حجت بر كساني كه نان 
خود را در خون گرفتاري هاي مردم خيس مي كنند؛ 
تمام ش��ود. نامه اي كه بر اس��اس اعالم دادستان كل 
كش��ور در واكنش به نامه پرسوز و گداز وزير بهداشت 
دول��ت دوازدهم در خصوص بازار س��ياه مكاره اي كه 
برخي افراد و جريانات در شرايط فعلي ايجاد كرده اند؛ 

نگاشته شده است. 
ب��ه گ��زارش روابط عمومي دادس��تاني كل كش��ور، 
حجت االسالم والمسلمين منتظري دادستان كل كشور 
در نامه اي خطاب به وزير بهداش��ت ضمن قدرداني از 
تالش همه پزشكان و پرستاران و ساير دست اندركاران 
جبهه مبارزه با ويروس كرونا بر آمادگي دادستاني كل 
كشور در برخورد با اخاللگران نظام سالمت تاكيد كرد.

او در اين نامه اخالل در نظام س��المت مردم را اقدامي 
مجرمانه در حد مجازات افساد في االرض عنوان كرده 
و خواستار اعالم موارد احتكار، عدم عرضه مواد شوينده 

و ماسك و اقالم مورد نياز براي مبارزه با كرونا به دفتر 
دادستاني كل كشور شد تا با فوريت مورد پيگيري قرار 
گيرند. دادستان كل كشور در اين نامه كه متن آن در 
اختيار روزنامه ها و خبرگزاري هاي سراسر كشور نيز 
قرار گرفته مي گويد: «با سالم، جناب آقاي دكتر نمكي، 
وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نامه پر 
از درد و غم جنابعالي را براي شوراي عالي امنيت ملي 
مالحظه نمودم. ضمن سپاس و تشكر از حضرتعالي و 
تمامي همكاران تالشگرتان در خط مقدم جبهه مقابله 
با كرونا اعم از پزشكان و پرستاران و كمك پرستاران و 
ساير دست اندركاران مربوط، به اطالع مي رساند اخالل 
در نظام سالمت مردم و اقدامات مجرمانه در راستاي 
جنايت عليه تماميت جس��ماني افراد برابر ماده ۲۸۶ 

قانون مجازات اسالمي نه تنها جرم محسوب مي گردد 
بلكه مجازاتي در حد مجازات افس��اد في االرض دارد. 
حجت االس��الم منتظري در ادامه مي نويسد: »از اين 
روي، مقتضي است به مس��ووالن ذي ربط در سراسر 
كشور اعالم فرماييد موارد مربوط اعم از احتكار، عدم 
عرضه مواد شوينده، ماسك و ساير اقالمي كه در جهت 
پيشگيري يا درمان مبتاليان به كرونا موثر هستند را با 
قيد فوريت به دفتر اينجانب ارسال و اعالم دارند تا نسبت 
به پيگيري آن به صورت فوق الع��اده اقدام گردد.« در 
ادامه اين نامه تاكيد شده: »اضافه مي نمايد؛ قوه قضاييه 
اقداماتي را در جهت مقابله با جرم مذكور در دست اقدام 
دارد كه به زودي مراتب به اطالع خواهد رسيد. محمد 

جعفر منتظري.«

  استنكاف از عمل به وظايف قانوني جرم است
بع��د از نامه دادس��تان كل كش��ور خط��اب به وزير 
بهداش��ت؛ دادس��تان هاي اس��تان هاي مختل��ف و 
نهاده��اي نظارتي نيز خطاب به س��ودجوياني كه از 
دغدغه ه��اي درماني مردم سوءاس��تفاده مي كنند؛ 
اظهارات مش��ابه با ديدگاه هاي دادس��تان را مطرح 
كردند. دادس��تان عموم��ي و انقالب مركز اس��تان 
گيالن يكي از چهره هايي بود كه در اين خصوص به 
اظهارنظر پرداخت و گفت: در بازرس��ي ها مشاهده 
ش��د برخي مطب هاي خصوصي به دليل مالحظات 
بهداشتي زمان كار خود را كاهش داده اند كه به رغم 
وضعيت اضطرار شيوع ويروس كرونا، اختالل در روند 
عادي درمان بيماران پذيرفتني نيست و استنكاف از 

عمل به وظايف قانوني جرم بوده و مستوجب اعمال 
مجازات است.

فالح ميري در گفت وگو با ايسنا، از سركشي و بازرسي 
مستمر تيم هاي ويژه دادس��تاني از بيمارستان ها و 
درمانگاه هاي سطح استان خبرداد و گفت: اغلب مراكز 
درماني دولتي و خصوصي با حداكثر توان و ظرفيت 
در حال خدمت رساني به مردم هستند. فالح ميري 
ضمن تقدير از تالش مجاهدانه پزشكان، پرستاران و 
همه كادر درماني براي مقابله با ويروس كرونا، افزود: 
در بازرسي ها مشاهده شد برخي مطب هاي خصوصي 
به دليل مالحضات بهداشتي زمان كار خود را كاهش 
داده ان��د كه به رغم وضعيت اضطرار ش��يوع ويروس 
كرونا، اختالل در روند عادي درمان بيماران پذيرفتني 
نيست و استنكاف از عمل به وظايف قانوني جرم بوده 
و مس��توجب اعمال مجازات است. وي با بيان اينكه 
دستگاه قضايي بدون وقفه براي كمك به تامين اقالم 
بهداش��تي موردنياز مراكز درماني در تالش اس��ت، 
افزود: با ورود دس��تگاه قضايي ب��ه موضوع صادرات 
اقالم بهداش��تي، روز گذشته از خروج مقادير زيادي 
لوازم بيمارستاني شامل ماسك و مواد ضدعفوني از 
بندر كاسپين ممانعت به عمل آمد.فالح ميري ادامه 
داد: اگرچه مجوز ص��ادرات اين اقالم از طرق قانوني 
صادر ش��ده بود اما با توجه به نياز مبرم استان، طي 
هماهنگي هاي به عمل آمده تم��ام اين محموله در 
مراكز درماني گيالن توزيع خواهد ش��د. دادس��تان 
مركز استان گيالن همچنين از رفع مشكل مالي يكي 
از واحدهاي توليدي مواد ضدعفوني در استان در روز 
جاري خبر داد و گفت: طي نشست مشترك با مديران 
اين واحد توليدي و يكي از بانك هاي استان در محل 
كارخانه، روند پرداخت منابع مالي موردنياز براي ادامه 

روند توليد در اين واحد تسهيل شد.
بعد از انتشار اين رويكرد سيستم قضايي بايد منتظر 
روزهاي آينده و اخبار جديد در اين زمينه باش��يم تا 
مشخص ش��ود كه ايا برنامه هاي نظارتي و بازدارنده 
قضايي در نهايت سر و ساماني به وضعيت نا بسامان 
توزيع مواد م��ورد نياز مردم براي مقابله با كرونا داده 
خواهد شد يا اينكه در براي سودجويان بر همان پاشنه 

قبلي خواهد چرخيد؟

سخنگوي دولت:

تا اواخر اسفند نيازمند مراعات بيشتر مردم هستيم
تا چه زماني مي توان نس��بت به ريشه كن كردن كرونا 
اميدوار بود؟ با اس��تفاده از چه مكانيسم هاي نظارتي 
مي توان با كمترين آسيب دوران پيك بيماري را پست 
سر گذاشت؟ رفتارهاي مقابله اي با كرونا تا چه تاريخي 
ادامه خواهد داشت؟و... اين پرسش و پرسش هايي از 
اين دس��ت اين روزها به تن��اوب در محافل عمومي و 
فضاهاي ارتباطي مطرح مي شوند اما پاسخ مستندي كه 
بر اساس آن بتوان تصويري از چشم انداز  آينده به دست 
آورد هنوز داده نش��ده اس��ت. ديروز سخنگوي دولت 
ابعاد تازه اي از بايد ها و نبايدهاي مربوط به اين بيماري 
را تشريح كرد. ربيعي با توصيه به مردم مبني بر اينكه 
خريد لوازم بهداش��تي در حد الزم باشد، خاطرنشان 
كرد: تا اواخر اسفند نيازمند مراعات و همراهي بيشتر 
مردم هستيم.  علي ربيعي، دستيار ارتباطات اجتماعي 
رييس جمهوري و س��خنگوي دولت در يادداشتي با 
عنوان »ع��زم و همكاري ملي در هفت��ه پيك كرونا« 
نوشت: درجلسه ستاد ملي مبارزه با كرونا چون بنا بر 
گزارش هاي واصله به تعبير كارشناسان بيماري هاي 
عفون��ي و وزير محترم بهداش��ت در روزهاي آينده به 
س��مت پيك بيماري خواهيم رفت؛ بنابراين ضرورت 
بس��يج امكانات ملي و باال بردن دق��ت و اعمال برخي 
سختگيري ها، تصميماتي بود كه در جلسه اتخاذ شد. 
او در ادامه تاكيد مي كند: پيش از اين رييس جمهوري 
در جلسه هيات دولت گفته بود از روز شنبه كارها به روال 
عادي بازخواهد گشت؛ منظور رييس جمهوري در افواه 

و افكار عمومي به گونه ديگري برداشت شد درحالي  كه 
براي حاضران جلسه و مسووالن امر اين مساله به معناي 
روان ش��دن تصميمات، پرهيز از تصميمات متفرقه و 
متناقض، اجتناب از بخشي نگري و حاكم شدن انسجام 
و انضباط بيشتر در امور بود تا تصميم گيري متمركز و 
فرماندهي در ستاد ملي قوام يابد. منظور از عادي بودن 
برگشت به مصوبه تصميم گيري متمركز بود. ربيعي 
همچنين با اشاره به آمارهاي مطرح شده؛ مي نويسد: در 
جلسه ديروز ستاد ملي مبارزه با كرونا آخرين آمارهاي 
مبتاليان و قربانيان كرونا بررسي و علت تناقضات آماري 
ارزيابي شد. يكي از اين موارد آمار يك نماينده بود كه 
مشخص شد مجموعه فوت شدگان شهر خود را مطرح 
كرده كه به داليلي غير از كرونا درگذشته اند. همچنين 
درباره نسبت بين افراد مبتال و فوت شده از كرونا در ايران 
داليل علمي ارايه و معلوم شد اين نسبت با معيارهاي 
مشابه هم مطابقت دارد و به داليلي كه توضيح داده شد 
مخرج كسر در ايران با احتساب افرادي كه درگير شدند 
و دچار تشديد نشدند و ثبت نش��ده اند و...، نزديك به 
شاخص نمونه هاي مشابه در جهان است. ستاد تصميم 
گرفت كه مدارس كشور تا روز دوشنبه تعطيل شود. روز 
دوشنبه درباره تمديد تعطيلي مدارس مجدد بررسي 
و تصميم گيري خواهيم كرد. قرار شد وزيران آموزش و 
پرورش و ارتباطات و صداوسيما تمهيداتي بينديشند 
كه تعطيلي مدارس به منزله تعطيلي آموزش نباشد و 
چند ايده براي تداوم آموزش هم مطرح شد. در جلسه 

گزارش شد كه برخي مراكز تجمع غيرضرور مثل برخي 
سالن هاي ورزشي كوچك تعطيل شوند و برخي افراد 
كه از اين رويه پيروي نمي كنند مطابق دستورالعمل ها 

با آنها برخورد شود.

   برنامه دولت براي افزايش مشاركت عمومي
اما برنامه دولت براي محدودسازي ساعات كاري ادارات 
و..چيست؟ ربيعي در اين زمينه تاكيد مي كند: درباره 
فعاليت و ساعات كاري ادارات دولتي بحث هاي مفصلي 
صورت گرفت. اعضاي جلسه بر ضرورت استمرار توليد 
و چرخش امور تأكيد داش��تند به شرطي كه جامعه با 
مشكل روبه رو نشود و مسائل جاري زندگي مردم دچار 
كاستي نشود، مقرر شد در مرحله اول افراد آسيب پذير 
دوركار شوند و در هر استان نيز استانداران به تناسب 
درباره كاهش يا كار منعطف تصميم گيري كنند. درباره 
بهداشت در محيط كار بيش از گذشته با همكاري هر 
يك از دس��تگاه ها با وزارت بهداشت اقدام خواهد شد. 
يكي از مباحث مهم گزارشي بود كه وزير ارتباطات به 
جلسه ارايه داد. بر اساس يافته هاي مبتني بر داده هاي 
الكترونيكي خط ش��يوع بيماري نشان داد كه چگونه 
عدم مراعات افراد مبتال يا مشكوك به ابتال و سفرهاي 
غيرضرور آنها موجب انتقال بيماري ش��ده است. اين 
نقش��ه مي تواند مبناي شيوع يابي پيش نگر هم باشد. 
مقرر ش��د درباره ورود و خروج از ش��هرهاي با ابتالي 
باال، تصميماتي سختگيرانه اتخاذ ش��ود. در گام اول 

تيم هاي بهداشتي همراه با نيروي انتظامي در مبادي 
ورود و خروج شهرها مستقر و افراد مشكوك به سرعت 
قرنطينه خواهند شد. در اين زمينه قرار شد در حمل 
و نقل عمومي الگوهاي كنترلي بيش��تري متناسب با 

شرايط مشخص و اعمال شود.
ربيعي اما حرف هاي اميدوار كننده هم مطرح مي كند و 
خطاب به مردم مي گويد: چنانچه توصيه هاي بهداشتي 
اجرا و ماندن در خانه و پرهي��ز از ارتباطات غيرضرور 
مراعات شود، شيوع بيماري به طور چشمگيري كاهش 

خواهد يافت. يكي از متخصصان ايمني، آرامش رواني 
مردم همراه با رعايت بهداشت را در فرآيند پيشگيري از 
بيماري بسيار حياتي مي دانست. اقدامات ويران كننده 
ذهني و اخبار جعلي به عنوان زمينه س��از گس��ترش 
وي��روس عمل مي كند. امروز رس��الت رس��انه هاي با 
مسووليت اجتماعي اين است كه ضمن نقد دلسوزانه 
اجازه ندهند ع��ده اي اين بحران جهاني را كه در ايران 
نيز گسترش يافته تبديل به بازي با امنيت رواني مردم 

كنند. 
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 اميدواريم واكسن
 و داروي كرونا را توليد كنيم

در ش��رايطي كه اين روزها 
مردم به دنبال يافتن پاسخي 
براي اين پرس��ش هستند 
كه آي��ا واكس��ن كرونا در 
مسير توليد قرار دارد يا نه؟ 
رييس دانشگاه علوم پزشكي 
بقيه اهلل ب��ه طراحي پروژه 
بسيار جديدي در زمينه واكسن كرونا مبتني بر داده هاي 
ژنتيك پرداخت و گفت: اميدواريم در بازه زماني كمتر 
از يك سال، واكسن و داروي كرونا را توليد كنيم. سردار 
عليرضا جاللي در نشست خبري قرارگاه مقابله با كرونا 
كه ديروز برگزار شد، اظهار داشت: پزشكان و متخصصان 
مجموعه علوم پزشكي بقيه اهلل از دو ماه گذشته كه بحث 
كرونا در چين بروز پيدا كرد در مطالعاتي موضوع كرونا 
را رصد مي كردن��د و به دنبال اين بودند كه ببينند چه 
اتفاقي بروز كرده و اصل ويروس چيست و رفتار آن به 
چه صورت است. آيا يك پديده حمله بيولوژيك است 
يا يك متاس��يوم در ويروس است يا يك فرار ويروس از 
آزمايشگاه و محققان ما اين سه فرضيه را رصد مي كردند. 
سردارجاللي افزود: در محور دوم موضوع مديريت بحران 
را در چين دوس��تان رصد مي كردند كه مديران ارشد 
بحران در چين چگونه آن را مديريت مي كنند تا اگر الزم 

شد از تجربيات آنها استفاده كنيم.

 رسيدگي قاطع به تخلف يكي
از فروشگاه هاي اينترنتي

در مس��ير برخ��ورد ب��ا 
رفتاره��اي س��ودجويانه 
سخنگوي سازمان تعزيرات 
حكومتي اعالم كرد: با يكي 
از فروش��گاه هاي اينترنتي 
كه ۵۴ هزار ماسك اختفا و 
مرتكب گرانفروش��ي شده 
بود با قاطعيت و خارج از نوبت برخورد مي شود. به گزارش 
ايلنا، سيدياسر رايگاني گفت: به محض مراجعه همكاران 
ما به انبار اين شركت و فروشگاه اينترنتي، آنها ادعا كردند 
كه هيچگونه ماسك و اقالم بهداشتي در انبارهايشان 
موجود نيس��ت، اما وقتي همكاران ما به اتفاق بازرسان 
وزارت صنعت و دو نفر از همكاران وزارت بهداشت وارد 
انبار هاي اين شركت شدند در حين بازديد به مقاديري 
ماسك برخوردند.وي افزود: همين كه آنها وجود ماسك 
را انكار كردند اختفا به قصد گرانفروشي محسوب مي شود 
و اين فروشگاه اينترنتي در خصوص بحث تعداد ماسك ها 
قصد شانتاژ دارد و قاعدتا هيچ كارشناسي نمي تواند در 
وهله نخست تعداد دقيق را حدس بزند و نياز به بازشماري 
داش��ت و طبق بررس��ي نهايي ۵۴ هزار ماسك در اين 
انبار وجود داشته است.رايگاني گفت: بعد از اينكه اين 
ماسك ها كشف شد، كاركنان اين شركت ادعا كردند كه 

اين كاال ها را براي مشتري ثبت سفارش كرده اند.

استقرار بيمارستان هاي سيار 
سپاه در شهرهاي درگير كرونا 
همزم��ان با ب��ه كارگيري 
همه ظرفيت هاي كش��ور 
براي مقابله با كرونا، معاون 
ام��داد، بهداش��ت و درمان 
س��پاه گفت: س��امانه هاي 
بيمارستاني س��يار خود به 
اس��تعداد ۱۰۰ تخت را در 

شهرهاي قم و رشت و ساير شهرها مستقر مي كنيم.
به گزارش فارس، س��ردار احمد عبداللهي در نشست 
خبري قرارگاه مقابله با كرونا سپاه اظهار داشت: امروز 
مجاهدين س��المت جان خود را كف دست گرفته اند و 
مشغول مداواي بيماران كر ونا هستند.وي افزود: بعد از 
ورود بيماري كرونا به كشور مجموعه بهداشت و درمان 
س��پاه هم در خدمت مردم بود، اما پس از تماس تلفني 
فرمانده سپاه با وزير بهداش��ت مبني بر آمادگي سپاه 
براي مقابله با كرونا، روز گذش��ته وزير بهداشت از سپاه 
درخواست همكاري كردند و قرار شد تا نيازمندي هايي 
كه سپاه مي تواند به آن پاسخ دهد را فراهم كنيم و از شب 
گذشته قرارگاه مقابله با كرونا در سپاه تشكيل شد كه 
تاكنون سه جلسه براي مشاركت در اين موضوع برگزار 
كرده اي��م. او ادامه داد: در اين حوزه برنامه ريزي براي در 
اختيار گذاشتن تخت هاي بيمارستاني و مراكز درماني 
سپاه در سراسر كشور در خدمت مردم انجام شده است. 

 مقابله با كرونا همبستگي و 
مشاركت مردم را مي طلبد

اي��ن روزها فك��ر و ذكر هر 
انساني راهكارهايي است كه 
از طريق آن مي توان تبعات 
بيماري كرونا را پش��ت سر 
گذاشت و دامنه هاي تخريب 
اين بيم��اري را مهار كرد؛ 
نماينده م��ردم زاهدان در 
مجلس در پاسخ به اين پرسش كه اثرگذارترين اقدام 
براي عبور از چالش اين بيماري چيس��ت؟ مي گويد: 
ويروس كرونا از راه هاي مختلفي قابل انتقال اس��ت و 
مردم بايد براي مقابله با اين ويروس مشاركت داشته و به 
تذكرات بهداشتي توجه داشته باشند. عليم يارمحمدي 
در گفت وگو با خانه ملت، درباره تاثير مشاركت اجتماعي 
و همبستگي ملي در مقابله با كرونا، بيان كرد: اعتماد و 
مشاركت در جامعه امري دو جانبه است. انتظار مي رود 
حاكميت با جديت مقابله با اين ويروس را دنبال كند و 
از مردم نيز انتظار مي رود مشاركت الزم را داشته باشند. 
وي در ادامه اظهار كرد: اين ويروس تهديدي براي تمام 
اقشار جامعه است و عقل سليم حكم مي كند با كسب 
آگاهي همه نسبت به رعايت اصول بهداشتي پيشگام 
شويم. در بخش هاي پرجمعيت نظير دو طرف رشته 
كوه البرز و مناطق غربي كشور بايد توجه بيشتري به 

اين بيماري شود. 

رفتار نامتعارف اخير در بقاع 
متبرکه يک نوع بدعت است

انتشار تصاويري از رفتارهاي 
دون شان انس��اني در بقاع 
متبرك��ه ك��ه در برخ��ي 
شبكه هاي اجتماعي بازتاب 
پيدا كرد؛ باع��ث انتقادات 
فراواني در س��طح جامعه 
ش��د. يك عضو كميسيون 
فرهنگي مجلس ضمن اينكه رفتارهاي نامتعارف اخير 
در زيارت بقاع متبركه را رفتاري به دور از تفكر شيعي و 
اسالمي عنوان كرد، گفت: اين كار يك نوع بدعت داعشي 
و حركتي توهين آميز است. طيبه سياوشي در گفت وگو 
با ايس��نا، در واكنش به برخي رفتارهاي نامتعارف در 
زيارت بقاع متبركه با توجه به ش��رايط فعلي كشور در 
زمينه ويروس كرونا گفت: اين موضوع اصال در فرهنگ 
ما وجود نداشته و به نوعي دهن كجي به مسائلي است 
كه در حوزه بهداشت عمومي رعايت مي شود. اين عضو 
كميسيون فرهنگي مجلس افزود: اين رفتار به ترويج 
مذهب و اعتقادات شيعي ارتباطي ندارد، اين موضوع 
بيشتر وهن به تفكر شيعي و رفتاري تحقيرآميز است؛ 
هيچ گاه ما در رفتار افرادي كه اعتقاد داشته و اين بقاع 
متبركه را زيارت مي كنند چنين موضوعي را ش��اهد 
نبوديم، اين بقاع متبركه متعلق به شخصيت هايي است 

كه براي ما تقدس دارند و ما به آنها متوسل مي شويم. 

چهره ها
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درپناهخصولتيها!
گروه اقتصاد كالن|

يك پژوهشگر حوزه خصوصي سازي مي گويد 
س�هام حدود 500 شركت در ليست واگذاري ها 
باقي مانده كه هزار و يك مشكل دارند و روشي 
هم براي واگذاري آنها وجود ندارد و اگر نگاهي به 
اين ليست بيندازيم متوجه خواهيم شد كه اكثرا 
زيان ده هس�تند يا خدماتي از نوع عام المنفعه 
اراي�ه مي دهن�د. وي مي گويد خري�دار بخش 
خصوصي با چ�ه انگيزه اي باي�د آب و فاضالب 
ش�هري يا روس�تايي را خري�داري كند وقتي 
مي داند تاسيسات اين شركت ها فرسوده هستند 

و زيان به بار مي آورند؟ 
به گزارش »تعادل« تجربه ناموفق واگذاري اموال 
دولتي در چند سال گذشته و شائبه هايي كه بعد 
از گذشت چند دولت گذشته از واگذاري برخي 
از ش�ركت هاي دولتي به وجود آمد باعث شده 
كه مس�ووالن مربوطه در امر خصوصي س�ازي 
محتاط عمل كنن�د و منتج به اين ش�ود كه در 
سال هاي گذشته واگذاري به ميزان چشمگيري 
صورت نگي�رد. البته نبايد انكار كرد كه در حال 
حاضر شركت هاي چندان سوددهي در ليست 
واگذاري ه�ا ديده نمي ش�وند. اخي�را صحبت 
واگذاري اموال دولتي هم به ميان آمده اس�ت. 
دولت 49 هزار ميليارد توم�ان در بودجه 99 از 
محل فروش اموال دولتي در نظر گرفته اس�ت. 
موضوعي كه زنگ هاي هش�دار تك�رار تجربه 

خصولتي شدن را به صدا درآورده است.
در همي�ن زمين�ه »تع�ادل« در گفت وگ�و ب�ا 
مهتاب قراخانلو كارش�ناس پژوهش�ي حوزه 
خصوصي سازي شركت هاي دولتي به اين موضوع 
پرداخته است كه با وجود تالش چندين ساله و 
در عين حال ناموفق سازمان خصوصي سازي در 
واگذاري شركت هاي دولتي آيا دولت اين شانس 
را دارد كه بتواند با طراحي يك مدل مش�خص 
ام�وال باقي مان�ده را واگذار كن�د؟ وي از روش 
 اي تي اف يا صندوق سرمايه گذاري قابل معامله 
در واگذاري ها مي گويد و ضعف ها و قوت هاي اين 
روش را مورد بررسي قرار مي دهد كه در ادامه به 

صورت مشروح به آن خواهيم پرداخت.

    روند خصوصي سازي در ايران چگونه است؟
وقتي در اوايل دهه 80 به صورت جدي خصوصي سازي 
را شروع كرديم، تصميم گرفتيم يكسري سهام شركت 
دولتي را به بخش غير دولتي واگذار كنيم، اين بخش 
غير دولتي كه در مقابل بخش دولتي قرار مي گيرد طبق 
قانون اجراي سياست ها به 3 بخش خصوصي، تعاوني 
و نهاد عمومي غيردولتي تقسيم مي شود. اوايل سهام 
يكسري شركت خوب را داشتيم و آن را عرضه كرديم. 
ما در بخش عرضه مشكلي نداشتيم به بخش تقاضا هم 
توجهي نكرديم. يكسري سهام با قيمت باال به شكل هاي 
مختلف در بورس و مزايده و مذاكره عرضه كرديم بدون 
اينكه ببينيم براي آنها متقاضي وج��ود دارد يا خير؟ 
متقاضي هاي ما در بخش غير دولتي خصوصي و تعاوني 
و نهاد عمومي غير دولت��ي بودند، وضعيت تعاوني كه 
مشخص است، تعاوني در ايران هيچ گاه قوي و متشكل 
نبوده اس��ت و ذات آن با شركت داري همخواني ندارد 
چون در تعاوني فارغ از اينكه ما چه مقدار سهم داريم 
يك راي داريم. بنابراين هيچ كس انگيزه اين را ندارد كه 
بخواهد از طريق تعاوني شركت بخرد. بخش خصوصي 
هم به اندازه اي كه بايد رشد نكرده است. ما طي چندين 
سال تمام صنايع بزرگ خود را دولتي چرخانديم حال 
مي خواهي��م آن را به بخش خصوصي واگذار كنيم در 
صورتي كه بخش خصوص��ي آن گونه كه بايد بزرگ و 

فعال نيست. 
مثال وقتي ش��ركتي 100 هزار ميليارد تومان عرضه 
مي شد چقدر بخش خصوصي داريم كه توانايي تامين 
اين منبع را داشنته باشد؟ بنابراين در بخش غير دولتي 
تنها چيزي كه باقي مي ماند نهادهاي عمومي غير دولتي 
هستند. پس در اينجا يك سهام دولتي عرضه كرديم و 
عرضه كننده بوديم و در سمت تقاضا تنها نهاد عمومي 
غير دولتي بود كه توانايي خريد داشت. نهادهاي عمومي 

غير دولتي نيز از دو طريق سهام دار شدند.يكسري ها به 
زور مجبور شدند گردن بگيرند و رد ديون كرديم مثال 
دولت به آنها بدهكار بود در عوض س��هام شركت هاي 
دولتي را به آنها داد كه گفته مي ش��ود 20 درصد كل 
واگذاري ها ب��ه صورت رد ديون بوده اس��ت. از طريق 
ديگر ما با مزايده بلوكي عرضه كرديم و مش��تري هم 
خريداري كرده به همين دليل سهم نهادهاي عمومي 
غيردولتي در خصوصي سازي باال رفته است. در سال 95 
حدود 70درصد واگذاري ها دردست نهادهاي عمومي 

غيردولتي بوده است.
    وضعي�ت خصوصي س�ازي را در حال حاضر 

چگونه ارزيابي مي كنيد؟
اكنون دوباره قصد داريم يكسري سهام شركت دولتي 
عرضه كنيم.حاال عالوه بر مشكل تقاضا مشكل عرضه 
هم داريم. ديگر شركت هاي خوبي براي واگذاري باقي 
نمانده اس��ت و ش��ركت هايي مانده اند كه هزار و يك 
مش��كل دارند و روش��ي هم براي واگذاري آنها وجود 
ندارد. س��هام حدود 500 ش��ركت باقي مانده كه اگر 
نگاهي به آنها بيندازيم متوجه خواهيم ش��د كه اكثرا 
زيان ده هس��تند يا خدماتي از نوع ع��ام المنفعه ارايه 
مي دهند. خريدار بخش خصوصي با چه انگيزه اي بايد 
آب و فاضالب شهري يا روستايي را خريداري كند وقتي 
مي داند تاسيسات اين شركت ها فرسوده هستند و زيان 
به بار مي آورند؟ چند سال است سازمان خصوصي سازي 
در تالش اس��ت براي واگذاري اين ش��ركت ها مدلي 
ارايه كند اما نتوانس��ته اس��ت حتي كارگ��روه هم از 
وزارتخانه هاي مربوطه و س��ازمان ها تشكيل دادند و 
نتيجه اين شد كه يكسري از اين شركت ها به صورت 
موقت از ليست واگذاري خارج شوند تا ببينند چه پيش 
خواهد آمد. مشكل دومي كه بعد از عرضه و تقاضا با آن 
رو به رو هستيم اين اس��ت كه تجربه واگذاري هاي نا 
موفق گريبان ما را گرفته است. من نمي گويم سازمان 
خصوصي سازي بد واگذار كرده است يا انگيزه سياسي 
پشت آن بوده و دايما تحقيق و تفحص صورت مي گيرد. 
اما تصور كنيد كه در اين يكي دو سال اخير چقدر تحقيق 
و تفحص در واگذاري ها داشتيم؟ پااليشگاه كرمانشاه، 
آلومينيوم المهدي، پتروشيمي باختر، هپكوي اراك، 
ماشين سازي تبريز، دامپروري مغان و بسياري ديگر 
منجر به فس��خ قرارداد شده اس��ت. يكسري ها مانند 
هپكوي اراك، آلومينيوم المهدي، ماشين سازي تبريز 
پس گرفته ش��دند. اين تجربه هاي ناموفق منجر شد 
مسووالن در واگذاري محتاط تر شوند در نتيجه امسال 

تقريبا هيچ واگذاري صورت نگرفت.
    چگونه از خصولتي شدن شركت هاي دولتي 

مي توان جلوگيري كرد؟
ما چاره اي جز ورود نهادهاي خصولتي نداريم. بخشي 
از ش��ركت هاي آب و فاضالب هاي ش��هري ما دست 
ش��هرداري و بخش��ي ديگر دس��ت دولت است، اگر 
شهرداري به عنوان نهاد عمومي غير دولتي نيايد بخش 
دولتي را كه در حال واگذاري اس��ت بخرد چه كس��ي 
بايد اين كار را انجام دهد؟ انگيزه خريد ش��ركت آب و 
فاضالب شهري براي چه كسي وجود دارد؟ اتفاقا خيلي 
خوب است كه شهرداري براي خريد پيش قدم شود و 
يكسري نهاد عمومي غير دولتي كه خدمات عمومي 

ارايه مي دهند شركت ها را خريداري كنند. 
    ب�ا توج�ه به رك�ود اقتصادي مش�تري براي 

واگذاري شركت هاي دولتي وجود دارد؟
وقتي ركود بر همه بازاره��ا اثر مي گذارد قطعا در بازار 
سرمايه و فروش سهام شركت هاي دولتي اثر گذار است. 
براي رفع اين مشكل راه حلي كه دولت پيدا كرد ايجاد 
صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله يا  اي تي اف ها 
هستند كه در بند الف تبصره 2 اليحه بودجه 99 لحاظ 
شده است. اي تي اف يك صندوق سرمايه گذاري قابل 
معامله است كه تركيب دارايي هايي دارد. بدهي صندوق 
يا تعهدات آن برگه ها و يونيت هايي اس��ت كه منتشر 
مي شود و به دس��ت افراد مي رسد كه اين يونيت ها در 
بازار به راحتي خريد و فروش مي شوند.  اي تي اف هايي 
كه در دنيا وجود دارد به اين ترتيب است كه مي توانند 
حداكثر 5 درصد سهام ناشر را در اختيار داشته باشند. 
فلسفه آن هم اين اس��ت كه نمي خواهند اي تي اف ها 
شركت داري كنند. پول نقد و طال و يكسري دارايي هاي 

ديگر هم مي تواند در تركيب دارايي  اي تي اف قرار بگيرد 
اما عمدتا به صورت سهام است.

    چرا دولت به  اي تي اف ها روي آورد؟
دولت مي خواهد يكسري س��هام را در سبد  اي تي اف 
بري��زد و واحدهاي  اي تي اف را به مردم بفروش��د. اوال 
از اين طريق دولت مي تواند س��رمايه خ��رد را از مردم 
جمع كند و دوم اينكه وقتي شركت هاي باقي مانده را 
كه شركت هاي خوبي هم نيستند در يك سبد بريزند 
خوب و بد را باهم رد كرده اند. يعني چند پااليش��گاه 
و آبفا و صندوق داريم همه را در يك س��بد مي ريزد و 
مي گويد يك سبد  اي تي اف داريم كه اين اندازه ارزش 
دارد. مطابق اين ارزش واحد صندوق منتشر مي كنيم 
و در ب��ورس به مردم مي فروش��يم. واگذاري هايي كه 
اخيرا انجام شده به قدري چالشي و بحث برانگيز بوده 
كه دولت مي گويد اگر آن را به صورت  اي تي اف در بازار 
عرضه كند از اتهاماتي مانند پاكت بسته بودن مزايده و 
بررسي نكردن صالحيت ها و غيره خالص مي شود. البته  
 اي تي اف در جلسه شوراي سران مطرح شد و هنوز هم 
اجرايي نشده است اما مسووالن امر خصوصي سازي در 
مصاحبه هايي گفته اند كه قرار است شركت هاي دولتي 
به صورت  اي تي اف واگذار كنيم. اين امر موجب رشد 
بازار سرمايه هم مي شود. براي محكم تر شدن آن هم در 

قالب تبصره 2 اليحه بودجه 99 لحاظ كردند. 
    سرنوشت  اي تي اف را در ايران چطور مي بينيد؟

اتفاقي كه مي افتد اين است كه در ايران  اي تي اف مي آيد 
وارد شركت داري مي ش��ود و در يد قدرت دولت باقي 
مي ماند از اين جهت كه مالكيت شركت ها واگذار شده 
اما براي مدير آنها تعيين تكليف نش��ده است بنابراين 
مديريت شركت ها در دستان دولت باقي خواهد ماند 
كه اين از نگاه كارشناسان و پژوهشگران حوزه واگذاري 
معناي واقعي خصوصي س��ازي نيست. از طرف ديگر 
اعالم شده كه براي كس��اني كه واحدهاي صندوق را 
خريداري مي كنند تخفيف قائل مي شوند اين يعني 
دولت دارايي ه��اي خود را ارزان تر از قيمت واقعي آنها 
عرضه مي كند. مشخص است كه منابع و درآمد كمتري 
براي دولت حاصل مي شود. هم دولت متضررمي شود 
و هم كساني كه اين واحدها را خريداري مي كنند. در 
بسياري از مواقع هم  اي تي اف مي تواند منشأ فساد باشد 
يعني در برخي مواقع به جاي اينكه دولت خودش سهم 
خود را در بازار عرضه كند با يك واسطه يا بازار گردان 
به صورت غير مستقيم س��هام خود را عرضه مي كند. 
اگر ما س��ازمان خصوصي سازي را كه يك نهاد دولتي 
اس��ت و بر ان نظارت وجود دارد براي واگذاري سهام 
شركت هاي دولتي اصلح نمي دانيم و به آن نقد مي كنيم 
چگونه ي��ك بازارگردان مس��تقل بخش خصوصي يا 
خصولتي صالحيت اين را پيدا مي كنند كه بيايد بلوك 

سهام ش��ركت دولتي را در بازار عرضه كند؟ دولت اگر 
مي خواهد بلوك عرضه كند خود دست به اقدام بزند با 
باالترين قيمت هم عرضه كند اين خود محل مفسده 
است. مثال يك اخبار اشتباهي در بازار بيندازند كه سهام 
فالن شركت بد است يا به اين دليل قيمت واحدهاي 
 اي ت��ي اف در حال كاهش اس��ت م��ردم هجوم ببرند 
واحدهاي خود را عرضه كنند بازر گردان جمع كند و 

بعد بلوك شركت ها را بگيرد.
    برويم س�راغ اموال دولت�ي. اخيرا صحبت از 
واگذاري 49 هزار ميلي�ارد تومان اموال دولتي 
مطرح مي ش�ود. براي 49 ه�زار ميليارد تومان 
اموال دولتي كه در بودجه 99 آمده مش�تري در 

بخش خصوصي وجود دارد؟
بايد ببينيم اين 49 هزار ميليارد تومان چه سهمي از 
چه عددي است. كه اين عدد زياد قبل اتكا نيست چون 
همه اموال مانند سد و جاده و غيره كه قبل فروش هم 
نيست در نظر گرفته شده است.اخيرا سامانه اي به نام 
سادا راه اندازي شده اس��ت كه دستگاه هاي اجرايي 
مكلف به ثبت اموال در اختيار خود در سامانه هستند. 
اين سامانه در سال هاي پيشرفت خيلي خوبي نداشته 
از اين جهت كه اگر قرار باش��د ام��وال زير مجموعه 
وزارتخانه ها و دس��تگاه هاي اجرايي به فروش برسد 
عايدي حاصل از آن در اختي��ار دولت قرار مي گيرد 
به همين دليل وزارتخانه ها و دس��تگاه هاي اجرايي 
ممكن است انگيزه كافي نداشته باشند كه اموال در 
اختيار خود را ثبت كنند تا دولت درباره اموال خود به 
جمع بندي برسد بنابراين ما كال نميدانيم دولت چقدر 
ام��وال در اختيار دارد. خيلي از اين اموال مس��اله دار 
هستند مثال سند ندارند. بنابراين آماده سازي آنها براي 
فروش فرايند زمان بري خواهد بود. برنامه مشخصي 
هم براي واگذاري اين اموال وجود ندارد مثال آيين نامه 
يا دستور العمل و مقرراتي كه بشود اين اموال را واگذار 
كرد در دست نيست. در واقع يك نهادي مي خواهيم 
كه به صورت متمركز ليست كامل اموال را در بياورد 
و در خص��وص واگذاري و فروش و اج��اره اين اموال 
تصميم گيري كند. وقتي عملكرد چندساله واگذاري 
اموال دولتي را نگاه مي كنيم ارقامي كه محقق شده 
پايين تر از آن چيزي است كه در نظر گرفته مي شده 
بنابراين به نظرمي رسد كه عدد 49 هزار ميليارد تومان 
درصد تحقق باالييي ندارد مگر اينكه به خاطر كسري 
بودجه دولت عزم خود را جزم كند تا يك سري اموال 
واگذار ش��وند اما در كل با وجود مشكالتي كه به آن 
اشاره شد بعيد به نظر مي رس��د دولت بتواند در اين 

زمينه موفق عمل كند.
    دولت براي شفاف سازي خصوصي سازي چه 

راهكاري دارد؟

ديوان محاسبات و سازمان بازرسي به خصوصي سازي ها 
نظ��ارت دارد.بنابراي��ن دو نه��اد نظارت��ي روي 
خصوصي سازي ها ورود پيدا مي كنند. شايد اين سوال 
پيش بيايد كه چرا با وجود اين دو نهاد خصوصي سازي ها 
آنقدر درگير حواشي هاي مختلف بوده است؟ ما در چند 
مورد كه به خصوصي سازي ها ورود پيدا كرديم عملكرد 
سازمان خصوصي اصال خالف قوانين و مقررات موجود 
نبوده اس��ت مثال قبل تر يك آيين نامه اي داشتيم كه 
پايش اهلي��ت و احراز صالحيت خري��دار بود. در اين 
آيين نامه آمده بود كه سازمان خصوصي سازي مكلف 
است در ش��ركت هايي كه استراتژيك هستند اهليت 
خريدار را بس��نجد. اي��ن آيين نامه اصالح ش��د و اين 
تكليف به اختيار تبديل ش��د و آروده شد كه سازمان 
خصوصي سازي مي تواند بس��نجد. بعد ما به سازمان 
خصوصي س��ازي مي گوييم در ش��ركت ايكس چرا 
اهليت خريدار را نسنجيديد؟ سازمان مي گويد وظيفه 
قانوني نيست. در حقيقت اين تكليف با اصالح آيين نامه 
به اختيار تبديل ش��ده اس��ت. يا در واگذاري مزايده 
اصال قوانين و مقررات ش��فافي نداريم. يا در آيين نامه 
قديمي چند روش قيمت گذاري آمده است مثال ذكر 
شده قيمت گذاري بر اس��اس ارزش خالص دارايي ها، 
روش بازدهي، روش سود ويژه و بر اين اساس سازمان 
خصوصي سازي بايد شركت ها را قيمت گذاري كند بعد 
در اين آيين نامه گفته شده هر كدام از روش ها براي چه 
شركت هايي است مثال گفته اگر شركت زيانده است از 
روش س��وددهي قيمت گذاري نكنيد. مشخص است 
كه قيمت پايين مي آيد چون وقتي زيانده است سودي 
ندارد كه با روش سوددهي قيمت گذاري شود بنابراين 
بايد اين ش��ركت را با روش ارزياب��ي خالص دارايي ها 
قيمت گذاري كرد. بعد اين آيين نامه اصالح مي ش��ود 
و ذكر مي كند س��ازمان خصوصي سازي عالوه بر اين 
روش ها اختيار اين را دارد كه از ساير روش ها يا تركيب 
اين روش ها استفاده كند. بنابراين اگر دولت و مجلس 
مي خواهند در زمينه واگذاري ها شفافيت ايجاد كنند 
اين است كه ضعف ها و كاس��تي ها در بحث قوانين و 
آيين نامه ها بررسي شود و رفع گردد. دوم اينكه اطالعات 
افرادي كه در مزايده ها برنده  مي شوند مشخص شود 
كه چه كس��ي و با چه قيمتي اين شركت را خريداري 
كرد. يا حداقل اگر محرمانه اس��ت اطالعات الزم را به 
اطالع نمايندگان مجلس برسانند كه دو بعد از دو سال 
واگذاري شركت نمايندگان معترض نشوند كه واگذاري 
شركت ايكس مشكل دارد و بايد پس گرفته شود و ديگر 
مسائل. نقشه راه اين است كه بيايند اعالم كنند ما اين 
شركت ها را داريم و الگوي واگذاري هر كدام ازآنها اين 
است و براي عموم مردم منتشر شود تا افكار عمومي از 

روند خصوصي سازي آگاه باشند.

جلساتهياتحلاختالفمالياتيلغوشد صدورمجوزمشاغلخانگيكامالالكترونيكيشدهاست

توقف ۱۵۰۰ كاميون در مرز سومار

معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور 
از لغو برگزاري جلسات هيات حل اختالف مالياتي به 
منظور جلوگيري از گسترش بيماري كرونا خبرداد 

و گفت: اين جلسات در سال 1399 برگزار مي شود.
محمد مسيحي اظهار كرد: با توجه به شيوع بيماري 
كرونا و تمهيدات اتخاذ شده در سطح كشور به منظور 
جلوگيري از گس��ترش اين بيماري و رعايت حقوق 
موديان محت��رم مالياتي، جلس��ات هيات هاي حل 
اختالف مالياتي براي اشخاص حقيقي در كليه منابع 

مالياتي از تاريخ 12 اسفندماه 1398 لغو مي شود.

طبق اعالم سازمان امور مالياتي، وي با اشاره به اينكه 
اين تصميم به منظور حفظ سالمت موديان محترم 
مالياتي اتخاذ ش��ده است، افزود: جلسات هيات هاي 
حل اختالف مالياتي براي موديان مالياتي مذكور در 
تمامي ادارات كل امور مالياتي لغو و به س��ال 1399 

موكول مي شود.
مس��يحي در پايان خاطرنش��ان كرد: در صورتي كه 
اشخاص ياد شده درخواست تشكيل جلسات مزبور 
را داشته باشند، جلس��ه هيات حل اختالف مالياتي 

درخواست كننده برگزار مي شود.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از الكترونيكي شدن 
صدور مجوزهاي مشاغل خانگي به صورت كامل خبر 
داد. محمد شريعتمداري با اعالم اين خبر اظهار كرد: 
با همكاري دبيرخانه س��تاد ساماندهي و حمايت از 
مشاغل خانگي و واحد فناوري اطالعات، ارتباطات 
و تحول اداري وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي، 
مجوزهاي مش��اغل خانگي به صورت الكترونيكي 
صادر مي ش��ود. وي افزود: وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي با توج��ه به مصوبه ش��وراي عالي اداري 
مبني بر توس��عه خدمات الكترونيكي دستگاه هاي 

اجرايي، براي تس��ريع در انجام كار، كاهش زمان و 
هزينه، تامين رضايت و كرام��ت مردم، مبادرت به 
صدور مجوز مشاغل خانگي به صورت الكترونيكي 

كرده است.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه شفافيت 
و تس��هيل گري در فرآين��د صدور مج��وز، از مزاياي 
الكترونيكي شدن مجوزهاي مشاغل خانگي مي باشد، 
اظهار كرد: اين طرح ابتدا در 4 اس��تان ايالم، خراسان 
جنوب��ي، كرمان و گي��الن به صورت آزمايش��ي اجرا 
ش��ده و از س��ال آينده در سراسر كش��ور اجرا خواهد 

شد. سامانه مش��اغل خانگي به منظور تسهيل گري و 
تسريع در روند كار و عملياتي كردن قانون ساماندهي 
و حمايت از مش��اغل خانگي، توس��ط مركز فناوري 
 اطالع��ات، ارتباط��ات و تح��ول اداري، ب��ه نش��اني
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تهيه و طراحي ش��د.  همچنين در س��ال 1398 براي 
صدور مجوز مش��اغل خانگي به ص��ورت صد در صد 
الكترونيكي برنامه ريزي ش��د و در حال حاضر صدور 
مجوز بدون مراجعه حضوري است و كل فرآيند صدور 

مجوز مشاغل خانگي كامال الكترونيكي شده است.

آن طور كه مسووالن گمرك ايران مي گويند با شرطي 
كه عراق براي تخليه و بارگيري كاالي صادراتي ايران 
در گمرك عراق گذاشته ، فرايند به كندي پيش رفته و 
موجب توقف حدود 1500 كاميون در مرز شده است. 
در اين شرايط از تجار خواسته شده كه فعال به سمت 

اين مرز كاال نفرستند.
س��يد روح اهلل لطيفي س��خنگوي گم��رك ايران در 
گفت وگو ايسنا، با اشاره به آخرين وضعيت مرز سومار 
و تبادل كاال با عراق از طريق آن توضيح داد: در حال 

حاضر اين مرز نيمه باز بوده و به طور كامل باز نيست و 
بارگيري به روال عادي انجام نمي شود.

وي با بيان اينكه عراقي ها براي تخليه و بارگيري كاال 
شرط گذاش��ته اند، گفت: آنها اعالم كرده اند كه بايد 
بارگيري در گمرك عراق انجام ش��ود، اين در حالي 
اس��ت كه در روال عادي ومعمول گذشته كاالهايي 
كه به مقصد عراق از ايران صادر مي ش��وند توس��ط 
كاميون هاي ايراني وارد گمرك سومار شده، در آنجا 
تخليه و در ادامه كاميون هاي عراقي آنها را بارگيري 

و به مقصد خود در عراق مي برند ولي اكنون ش��رايط 
را تغيير داده و عراق با سرعت بسيار كندي بارگيري 

را انجام مي دهد.
به گفته سخنگوي گمرك ايران، كاالهايي كه در مرز 
سومار قرار دارند كاالهاي تحت الشعاع ويروس كرونا 
هم نيستند و از اين لحاظ مشكلي ندارند كه عراق براي 
ورود آنها مانع ايجاد كند و روال تخليه و بارگيري كند 
شود، اغلب كاشي و سراميكي هس��تند كه از يزد به 

سمت اين كشور صادر شده است.

لطيفي گفت: با رويه موجود در روز فقط حدود 100 
تا 150 كاميون ترخيص مي ش��ود و با توجه به اينكه 
حدود 1500 كاميون در حال حاضر متوقف شده براي 

خروج همين تعداد حداقل 10 روز زمان الزم است.
وي با بيان اينكه اكنون مذاكراتي بين مسووالن ايران 
و عراق براي حل مشكل و انجام سريع تر امور در مرز 
سومار در حال انجام است، تاكيد كرد كه از تجار ايراني 
مي خواهيم فعال كاالهاي صادراتي خود را به سمت 
مرز سومار نفرس��تاده و از طريق مرزهاي ديگر اقدام 

كنند. لطيفي در رابطه با وضعيت ساير مرزهاي عراق 
نيز يادآور شد كه در حال حاضر اغلب مرزهاي عراق 
براي جابه جايي كاال باز است و مرز مهران نيز عليرغم 
اعالم عراقي ها براي توقف دو هفت��ه اي به زودي باز 

خواهد شد.
گفتني اس��ت كه در هفته هاي اخير برخي مرزها به 
داليل مختلف بس��ته و ورود و خروج كاال و مسافر با 
مش��كالتي مواجه بود كه از جمله آنها مرزهاي عراق 

به عنوان يكي از مبادي صادراتي ايران بوده است.
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فصل يازدهم 
   بازپس گيري امريكا

   نااميدي امروز در دورنماي تاريخي
بازنگ��ري تاريخي ديگ��ر بخش هاي خطرناك 
امري��كا و جهان مي تواند به م��ا مقداري اميد و 
الهام براي پي��ش رفتن به جل��و بدهد. ترامپ 
اولين رييس جمهوري نيست كه از قدرت خود 
سوءاستفاده مي كند و اين براي اولين بار نيست 
كه ما با نابرابري موهن مواجه ش��ده ايم و اينكه 
اقتصاد ما به خاط��ر قدرت بيش از اندازه بازار از 
مسير خود منحرف ش��ده است. ما در هر كدام 
از اين موارد سوءاس��تفاده ها را مه��ار كرديم و 

مسيرمان را تصحيح كرديم.
گزارش شده كه آندرو جكسون از يك تصميم 
دادگاه عالي كه قبول نداشت گفته بود: »جان 
مارش��ال تصميمش را گرفته حاال بگذاريد كه 
اعمال كند!« او مي دانست كه در نظام سياسي 
ما قرار بر اين اس��ت كه رييس جمهور قوانين را 
اعمال كند- آنها كنترل تمامي آژانس هايي كه 
مسووليت چنين كاري را دارند بر عهده دارند. 
دادگاه ها خودش��ان ظرفيت اعم��ال را ندارند. 
جكس��ون در يك جمهوري جوان در يك دوره 

ديگر از شكاف بزرگ رياست كرد.
نهاده��اي ما در مس��ير جمه��وري، پااليش و 
بازنگ��ري فكري كردند. تجرب��ه مصيبت باري 
كه با نظام »پلش��ت« آندرو جكسون به دست 
آورديم در نهايت به خلق و ايجاد خدمات مدني 

حرفه اي منجر شد.
اين همچنين اولين دوره اي نيس��ت كه در آن 
سياس��تمداران سعي مي كنند تا از غرايز پست 
ب��راي امتيازهاي سياس��ي بهره ببرن��د. بعد از 
جنگ داخلي، )گروه( نوس��ازان و دهه ها، جيم 
كرو، نمونه هاي زي��ادي از بحران هاي پايدار و 
بي عدالتي ايج��اد كردند كه حداقل براي مردم 
ام��روز س��تيزه جويانه و نااميد كنن��ده به نظر 
مي رسد - به ويژه براي قربانيان نژادپرستي. در 
آن دوران مشكالت فقط تبعيض و پيش داوري 
نبود بلكه نظام بهره كش��ي م��داوم اقتصادي 
ه��م بود. وضعيت فعل��ي امريكا ب��ا ترامپي كه 
به طور مس��تقيم خش��م راي دهندگان طبقه 
كارگر سفيدپوست را متعصبانه عليه مهاجران 
برمي انگيزد، بازتاب اين وضعيت هاي پيش��ين 

است.
جنگ هايي كه براي عدالت نژادي در راس��تاي 
نبردي كه ب��راي عدالت اقتصادي روي مي داد، 
نقطه مقابلي هم داش��ت. در عصر طاليي اواخر 
قرن نوزده��م، نابرابري و تراكم ب��ازار و قدرت 
سياس��ي به اوج تازه خود رس��يده ب��ود. در آن 
زم��ان قانونگذاري پيش��رفته از جمله قوانيني 
كه در نظر داش��تند تا رقابت را تضمين كنند، 
از آن پرتگاه براي ما پش��تيباني فراهم كردند. 
بع��د از آنكه نابرابري هاي اقتص��ادي دوباره در 
دهه 1920 به اوج تازه خود رسيد، قانونگذاري 
اجتماعي و اقتص��ادي »نيوديل«، عصر تازه اي 
ك��ه در آن امريكايي ها از امني��ت اقتصادي كه 
تامين اجتماعي و بيمه بيكاري براي آنها فراهم 
مي كند باز شد و قدرت هاي اقتصادي دوباره از 
طريق قانونگذاري كه بخش مالي را مهار مي كرد 
و زندگي ت��ازه اي به نهضت كارگ��ري مي داد، 

متوازن شدند.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

مرز مهران باز شد
بنابر اعالم گمرك ايران مرز مهران كه از مدتي 
قبل از س��وي عراق بسته ش��ده بود، ديروز باز 

شده است.
در مدت اخير به داليل متفاوتي از جمله مسائل 
مربوط به شيوع ويروس كرونا يا اختالف نظرهايي 
كه وجود داشت برخي مرزهاي ايران و عراق بسته 
يا تردد در آن با مشكالتي مواجه بود كه مرز مهران 

نيز چنين وضعيتي داشت.
گرچه عراقي ها گفته بودند كه دو هفته اي طول 
مي كشد تا اين مرز باز شود آخرين اطالع دريافتي 
از مس��ووالن گمرك ايران از اي��ن حكايت دارد 
مرز مهران ساعت 9 صبح روز گذشته باز شده و 
كاميون هاي عراقي در حال تردد و بارگيري كاال 
از گمرك ايران هستند. به گفته لطيفي سخنگوي 
گمرك ايران در حال حاضر عراقي ها تجهيزات 
پزشكي را در مرز مستقر كرده و روال معمول را از 
سر گرفته اند، اكنون هيچ مشكلي در مرز مهران 
وجود نداشته و روال عادي از سر گرفته شده است.

وي در مورد ساير مرزهاي ايران و عراق نيز گفت 
كه اكثر مرزها باز اس��ت و ورود كاال به اين كشور 

مشكلي ندارد.

    شرايط نخجوان براي ورود مسافر
و كاال از ايران

اما اين مقام مسوول در ادامه در گمرك ايران به 
ابالغ جديد مسووالن جمهوري نخجوان در رابطه 

با كاال و مسافر ايراني اشاره كرد.
وي توضيح داد: بر اساس اعالم صورت گرفته از 
11 اسفندماه نخجوان مسافري از ايران )مرزهاي 
جلف��ا، پلدش��ت( را به مدت دو هفت��ه پذيرش 
نخواه��د كرد. لطيفي ي��ادآور ش��د: بنابر اعالم 
جمهوري نخجوان، كاميون هاي ترك اجازه تردد 
از خاك نخجوان براي رفتن به تركيه را ندارند و 
صرفاازطريق گمرك بازرگان بايد از ايران خارج 
ش��وند اما صادرات با كامي��ون ايراني به مقصد 

نخجوان فعال بالمانع است.

خبر كالن



اخبار

انتقال بانكي و مبلغ دريافت وجه افزايش يافت

مراعات تمديد زمان و وصول اقساط مشتريان بانك ها

 ارايه سند،  شرط انتقال وجه باالي ۲۰۰ ميليون تومان
گروه بانك و بيمه|

سيستم بانكي در بخشنامه اي اعالم كرد، انتقال وجه با 
مبلغ باالتر از سقف مشخص، براي اشخاص حقيقي از 
طريق كليه تراكنش هاي بانكي مشروط به درج بابت و 
در صورت نياز منوط به ارايه اسناد مثبته شد. اين رقم كه 
گفته مي شد حدود يك ميليارد تومان است، به تازگي به 

200 ميليون تومان كاهش يافته است.
به گزارش »تعادل«، در دو سال اخير، تمهيدات مختلفي 
در كنترل و نظارت بر بازار ارز و تراكنش هاي بانكي صورت 
گرفته است ابتدا تراكنش هاي بانكي روزانه تا سقف 50 
ميليون تومان در يك روز به ازاي هر كارت و هر نفر با يك 
كد ملي تا 100 ميليون تومان، اجرايي ش��د. اما به نظر 
مي رسد كه در جهت اجراي قانون مبارزه با پولشويي و 
 ،FATF الزامات اجراي مصوبات و استانداردهاي مرتبط با
موضوعات ديگري نيز اجرايي شده است. از جمله نوشتن 
علت معامله و انتقال پول و توضيح در كنار كلمه بابت... در 
فرم انتقال وجه، آمده است. از سوي ديگر، ارايه سند براي 
معامالت درشت ميلياردي و... نيز در مراحل بعد به تدريج 
در دس��تور كار ق��رار گرفته و با بخش��نامه فعلي، براي 
معامالت ب��االي 200 ميليون تومان و انتقال پول بيش 
از اين مبلغ، بايد س��ند ارايه شود يا بابت موضوع معامله 
در كنار كلمه بابت در فرم انتقال وجه توضيح داده شود. 
در بخش��نامه تازه بانك مركزي آمده اس��ت: در اجراي 
تكاليف مقرر در جزء۳ بند ح تبص��ره 1۶ قانون بودجه 
سال ۹۸ به منظور افزايش شفافيت تراكنش هاي بانكي 
و مبارزه با پولش��ويي و جلوگيري از فرار مالياتي، بانك 
مركزي موظف است با تصويب شوراي پول و اعتبار براي 
ش��فافيت در تراكنش هاي بانكي به صورت يكس��ان يا 
متناسب با سطح فعاليت اشخاص حقيقي از نظر عملكرد 
مالي حد استان هاي را تعيين نمايد و انتقال وجه با مبلغ 
باالتر از حد آستانه را براي اشخاص حقيقي از طريق كليه 
تراكنش هاي بانكي و س��اير ابزارهاي پرداخت مشروط 
به درج بابت و در صورت نياز به ارايه اس��ناد مثبته كند. 
اشخاص حقيقي كه از حساب بانكي خود استفاده تجاري 
مي كنند مي توانند با دريافت شناسه اقتصادي و اتصال 
حساب بانكي خود به آن از شمول مفاد اين جزء  مستثني 
شوند. همچنين به استناد تبصره 1 ماده 112 آيين نامه 
اجرايي ماده 1۴ الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مصوبه 
سال 1۳۹۸ و ابالغي به موجب بخشنامه آبان ماه سال ۹۸ 

كه طي آن مقرر شده بانك مركزي به منظور كاهش سطح 
خطر پولشويي و تامين مالي تروريسم در ارايه خدمات 
انتقال وجوه تدابير مقتض��ي را از قبيل تعيين حداكثر 
سقف مبلغ براي ارايه خدمات و تعداد مجاز روزانه براي 
تراكنش هاي هر مشتري متناسب با سطح خطر تعامل 

كاري اتخاذ كند.
بدين وسيله دس��تورالعمل شفاف سازي تراكنش هاي 
بانكي اشخاص كه در شوراي پول و اعتبار تصويب شده 

براي استحضار و صدور دستور مقتضي ايفاد مي شود.
در كليه نقل و انتقاالت وجوه باالتر از يك ميليارد تومان 
درون بانكي و بين بانكي مش��تري حقوقي و مش��تري 
حقيقي داراي حساب سپرده تجاري و نيز نقل و انتقال 
وجه باالتر از 200 ميليون تومان درون بانكي و بين بانكي 
مش��تري حقيقي داراي حساب سپرده شخصي انتقال 

وجوه منوط به تكميل قس��مت فيلد بابت در فرم هاي 
مربوط به و ارايه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد 
يا علت انتقال وجه است. ضمن آنكه ضرورت دارد آستانه 
مجاز مجموع مبالغ برداشت از طريق درگاه هاي پرداخت 
حضوري و غيرحضوري از كليه حساب هاي سپرده متعلق 
به مشتري حقوقي، مشتري حقيقي داراي سپرده جاري 
و مش��تري حقيقي داري سپرده شخصي ولي اشخاص 
پايين تر از 1۸ سال در آن موسسه اعتباري به آستانه هاي 

تعيين شده در دستورالعمل محدود شود.

   افزايش انتقال بانكي و سقف كارت به كارت
از سوي ديگر، سيستم بانكي در جهت كاهش مراجعه 
مردم به بانك ها، مديريت، كنترل و پيشگيري از شيوع 
ويروس كرونا، اقدامات الزم براي تس��هيل اس��تفاده 

هم ميهن��ان از درگاه ه��اي غير حض��وري و كاهش 
مراجع��ات حضوري مردم به ش��عب و دس��تگاه هاي 
خودپ��رداز را به صورت موقت پيش بيني و به ش��بكه 
بانكي ابالغ كرد.  سقف مجاز انتقال وجه كارت به كارت 
)شتابي و درون بانكي( از طريق درگاه هاي اينترنتي و 
خودپردازها از مبلغ ۳0 ميليون ريال در هر شبانه  روز 
از مبداء هر كارت به 50 ميلي��ون ريال افزايش يافت. 
الزم به ذكر است ميزان كارمزد انتقال وجه بيش از ۳0 
ميليون ريال برابر با همان كارمزد انتقال وجه ۳0 ميليون 
ريالي است.  سقف مجاز انتقال وجه كارت به كارت از 
طريق پرداخت سازها از 10 ميليون ريال به ۳0 ميليون 
ريال با حصول اطمينان از انطباق ش��ماره ملي دارنده 
كارت و ش��ماره ملي دارنده س��يم كارت انجام دهنده 
تراكنش قابل افزايش است. با توجه به خطرات ناشي از 

سوءاستفاده هاي احتمالي در صورت عدم اعمال كنترل 
فوق، افزايش سقف انتقال وجه مجاز نيست.

 امكان تمديد تاريخ انقضاي كارت هاي بانكي بدون نياز 
به مراجعه حضوري مش��تري به مدت سه ماه از تاريخ 
انقضاء بالمانع است. ضروري است اقدامات الزم براي 
احراز هويت غيرحضوري و اطالع رساني به مشتريان 
صورت مي گيرد.  طبق روال س��ال هاي گذش��ته و به 
منظور كاهش مراجعه مردم به ش��عب و دستگاه هاي 
خودپرداز افزايش سقف برداشت نقدي درون بانكي از 
2 ميليون ريال به 5 ميليون ريال بالمانع است. الزم به 
ذكر است اين اقدام در راستاي كاهش مراجعه مشتريان 
به ش��عبه صورت مي گيرد و به رغم ايجاد امكان فوق 
ضروري است اطالع رساني مناسب در راستاي كاهش 
استفاده از اسكناس به مشتريان صورت پذيرد. تعداد 
تالش هاي متوالي ناموفق رمز دوم درهر شبانه روز به 
پنج بار افزايش يابد.رعايت مفاد اين بخشنامه تا اطالع 
ثانوي الزم االجرا بوده و بازگش��ت به وضعيت عادي با 

ابالغ اين بانك صورت خواهد پذيرفت.

   مراعات تمديد زمان و وصول اقساط 
 همچنين بانك مركزي با اشاره به تاثير شيوع ويروس 
كرونا بر برخي از كسب و كارهاي كشور، از مديران بانكي 
درخواست كرد كه وضعيت اشخاص حقيقي و حقوقي 
را در خصوص تمديد زمان و نحوه وصول اقساط وام ها 
مراعات كنند. در اين راستا، در خصوص شرايط ناشي 
از ش��يوع كرونا تاكيد بر دو نكته را خطاب به مديران و 
همكاران بانكي خود ضروري مي داند. اين روزها، به رغم 
ريسك فعاليت در شعب بانك ها، شاهد تالش و زحمات 
همكاران نظام بانكي، براي خدمت به مردم خصوصًا در 
شعب بانك ها هستيم. مردم عزيزمان قطعا قدر تالش 
اين عزي��زان را مي دانند. با توجه به تعطيلي يا كاهش 
فعاليت برخي از كسب و كارهاي كشور كه ممكن است 
كاهش عايدي برخي واحدها، صنوف و حتي اشخاص 
حقيقي را در پي داشته باشد؛ به مديران بانك ها توصيه 
مي شود شرايط امروز اشخاص حقيقي و حقوقي كه از 
اين بابت دچار وقفه درآمدي مي شوند را در نظر گرفته 
و در خصوص تمديد زمان و نحوه وصول اقساط وام ها، 
همراهي الزم را با مش��تريان به عمل آورده و مراعات 

وضعيت آنها را بكنند.

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

ثبات نسبي نرخ ارز و طال پس از آثار كرونا
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|

روز يكشنبه 11 اسفند ماه ۹۸ نرخ اونس جهاني طال به 
دليل تعطيلي بازارهاي جهاني15۸۶ دالر ثابت ماند و 
به عقيده كارشناسان، در كانال 1500 دالر باقي خواهد 
ماند زيرا متاثر از ش��يوع كرونا و افت بازارهاي س��هام و 
معامالت ارزي، نرخ طال و ارز نيز در بازارهاي مختلف با 
افت مواجه شده است.  از سوي ديگر نرخ ارز نيز در بازار 
معامالت نقدي و آزاد نسبت به روز شنبه افزايش يافت و 
در شرايطي كه نرخ دالر روز شنبه به قيمت1۴۹00 تومان 
معامله ش��ده بود، روز يكشنبه بار ديگر دالر به 15۴۴0 
تومان رس��يد و يورو نيز 1۶۶50 و درهم ۴210 تومان 
دادو س��تد شد.  براين اساس، نرخ ارز و طال پس از افت و 
خيزهاي مختلف دو هفته گذشته، به نظر مي رسد كه به 
يك آرامش نسبي رسيده است. كارشناسان مي گويند 
كه ويروس كرونا اثرات مختلفي روي بازارها داش��ته اما 
س��رانجام پس از افت و خيزهاي مختلف، بازار به سمت 
نرخ هاي قبل حركت كرده و آثار نوسان متاثر از كرونا را 

كنترل كرده است
به گزارش »تعادل«، فعاالن ب��ازار ارز، مهم ترين عامل 
نوسان نرخ ارز را به لغو بخش عمده اي از سفرهاي نوروزي، 
لغو تورهاي س��فر خارجي، محدوديت در صدور ويزا به 
دليل مقابله با كرونا ويروس و همچنين اعالم شرط ارايه 
س��ند براي تراكنش ها و انتقال پول باالي 200 ميليون 
تومان، مرتبط مي دانند و در عين حال، اثر گشايش هايي 
در كانال مالي اينس��تكس، صدور مج��وز امريكا براي 
اقدامات بشر دوستانه و معامله دارو و غذا با ايران، احتمال 
افزاي��ش عرضه ارز در مهلت باقي مانده س��ال توس��ط 
صادركنندگان، افزايش عرضه ارز و نظارت بانك مركزي، 
نياز برخي شركت ها به نقدينگي و فروش ارز و سخنان 
اخير مسووالن بانك مركزي را نيز موثر ارزيابي كرده اند. 

   دالر در كانال 15 هزار تومان
 بعد از صعود قيمت دالر تا بيش از 15 هزار و ۷00 تومان، 
قيمت آن در روزهاي اخير مسيري نزولي طي كرده و به 
كانال 1۴ هزار تومان برگشت. اما بار ديگر، روز يكشنبه 
به 15۴۴0 تومان رسيد.  صرافي هاي بانكي روز يكشنبه 
نرخ ارز را با افزايش نسبت به هفته گذشته تعيين كردند 
كه در نتيجه آن براي فروش دالر 15 هزار و 150 تومان و 
براي خريد آن 15 هزار و 50 تومان اعالم شد. همچنين 
فروش يورو 1۶ هزار و ۴50 تومان و خريد يورو 1۶ هزار 
و ۳50 تومان معامله شد.  دالر در صرافي هاي بانكي، با 

رشد حدود 150 توماني نسبت به روز معامالتي گذشته 
به نرخ 15 هزار و 50 تومان معامله شد. بازار ارز روز شنبه 
روند نزولي يافت. نرخ دالر كه در هفته گذشته با جوسازي 
سفته بازان، به دليل قرار گرفتن نام ايران درليست سياه 
FATF، رو به افزايش گذاشته بود، به يك باره سقوط بيش 
از 500 توماني را تجربه كرد. بر اين اساس، نرخ خريد هر 
دالر در تابلوي صرافي هاي بانكي 1۴ هزار و ۹50 تومان 
و فروش 15 هزار و 50 تومان بود. قيمت خريد هر يورو 
نيز 1۶ ه��زار و 250 تومان و نرخ ف��روش آن 1۶ هزار و 
۳50 تومان شد. ميانگين بهاي هر يورو در روز معامالتي 
گذشته در سامانه س��نا 1۶ هزار و ۳۶۷ تومان و هر دالر 
15 هزار و 22۷ تومان بود.  همچنين در سامانه نيما در 
روز معامالتي گذش��ته هر حواله ي��ورو 1۴ هزار و ۹۶۶ 
تومان فروخته شد، حواله دالر نيز 1۳ هزار و ۴52 تومان 
به فروش رس��يد.  به نظر كارشناسان، رشد اخير قيمت 
دالر در هفته گذشته، تحت تاثير عوامل رواني مرتبط با 
تصميم FATF و شيوع ويروس كرونا بوده است و ريشه در 
عوامل واقعي اقتصادي ندارد سامانه سنا نيز نرخ ميانگين 
معامالت ارز روز شنبه 10 اسفند ۹۸ را براي دالر 1522۷، 
يورو 1۶۳۶۷، يوآن 2000، درهم ۴125، پوند انگليس 
1۹۳5۸، لير تركيه 2۴۸۷ تومان اعالم كرد.  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 ۷00 تومان افزايش 
يافته بود كه اكنون در مسير كاهشي قرار گرفته است. به 
اعتقاد فعاالن بازار ارز، خبرها و رويدادهاي اخير در اين 
نوسان بي تاثير نبوده كه از جمله آن مي توان به اخبار و 
رويدادهاي سياسي و همچنين رد شدن اليحه بودجه در 
مجلس يا بسته شدن مرزها در پي شيوع ويروس كرونا كه 
صادرات و در نهايت ارزهاي صادراتي را با مشكل مواجه 
مي كند، اشاره كرد. در عين حال كه در ماه پاياني سال با 
توجه به تقاضايي كه براي ارز وجود دارد معموال قيمت 
رو به باال بوده است.  از سوي ديگر در بازار سكه و طال به 
دنبال اعالم نرخ هر اونس طال به قيمت 15۸۶ دالر  و دالر 
به قيمت 15۴۴0 تومان،  نرخ انواع س��كه و طال افزايش 
يافته است.  مظنه هر مثقال 1۷ عيار به 2 ميليون و 5۷2 
هزار تومان، قيمت هر گرم ط��الي 1۸ عيار 5۹۳ هزار، 
سكه جديد 5 ميليون و ۸۷0 هزار، سكه قديم 5 ميليون 
و ۷۸0 هزار، نيم سكه 2 ميليون و ۹50 هزار، ربع سكه 1 
ميليون و ۷20 هزار، سكه گرمي ۹۶0 هزار تومان معامله 
شده است . فعاالن بازار طال مي گويند كه قيمت سكه تمام 
بهار آزادي طرح جديد با رشد حدود 2۷0 هزار توماني 

قيمت نسبت به روز معامالتي گذشته به بهاي پنج ميليون 
و ۷۷0 هزار تومان فروخته شد.  بر اين اساس، سكه تمام 
بهار آزادي طرح قديم به قيمت پنج ميليون و ۷00 هزار 
تومان به فروش رسيد. همچنين نيم سكه نيز دو ميليون و 
۹50 هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و ۷20 هزار تومان 
و هر قطعه سكه گرمي ۹۶0 هزار تومان داد و ستد شد. 

عالوه بر اين هر گرم طالي خام 1۸ عيار 5۸2 هزار تومان 
و هر مثقال طال نيز دو ميليون و 52۳ هزار تومان به فروش 
رس��يد.  نوسان قيمت دالر و اونس مهم ترين عامل افت 
و خيزهاي اخير قيمت طال و سكه در معامالت اخير به 
شمار مي رود. قيمت دالر در روزهاي گذشته به دليل قرار 
گرفتن ايران در فهرست سياه FATF رشد قابل توجهي 
را تجربه كرده بود، اما روز شنبه بيش از 550 تومان افت 
كرد.  عبور قيمت اونس در بازارهاي جهاني كه در هفته 
گذشته از مرز يك هزار و ۶00 دالر عبور كرده بود، تحت 
تاثير تحوالت مربوط به كاموديتي ها، رش��د اقتصادي 
جهاني و ش��يوع كرونا و تصميم ه��اي اقتصادي دولت 
چين، به يك باره س��قوط كرد و به يك هزار و 5۸5 دالر 
عقب نشيني كرد.  در بازار ارز رسمي نيز، نرخ رسمي ۴۷ 
ارز اعالم شد كه به دليل تعطيلي بازارهاي جهاني نرخ ها 
در مقايس��ه با روز گذشته ثابت ماند.  هر دالر امريكا ۴2 
هزار ريال، پوند انگليس 5۳ هزار و ۸۴۷ ريال و هر يورو 

۴۶ هزار ۳1۶ ريال قيمت خورد. 

   صف فروش دالر 
 بعد از آنكه قيمت دالر در يك روز بيش از 500 تومان از 
ارزش خود را از دست داد حاال مشاهدات ميداني حكايت 
از ايجاد صف هاي فروش ارز در ميدان فردوس��ي تهران 
دارد.  با سقوط قيمت دالر دربازار آزاد، صف هاي فروش 
درمقابل صرافي ها تشكيل شد و بيشتر مراجعان به ميدان 
فردوس��ي بر خالف روزهاي گذشته فروشنده بودند تا 
خريدار.  در همين مورد مدير يكي از صرافي ها اعالم كرد: 
جز دو مورد در ابتداي روز هيچ گونه خريدار نداش��تيم 
و همه مراجعين فروش��نده بودند . يك صراف ديگر در 
خيابان فردوس��ي گفت: امروز هجوم مردم براي فروش 
ارز شباهت زيادي به مهرماه ۹۷داشت كه همه فروشنده 
ارز بودند. اگرچه برخ��ي افراد در فضاي مجازي در برابر 
كاهش قيمت ها مقاومت مي كنند اما جو عمومي در بازار 
حاكي از كاهش بيشتر قيمت در روزهاي آتي است.  يك 
كارشناس بازار ارز نيز گفت به نظر مي رسد بانك مركزي 
با تدبير ويژه اي درحال مديريت فضاي حقيقي وانتظاري 

بازار اس��ت. در روزهاي گذش��ته و همزمان با بازگشت 
ايران به ليست سياه FATF و گسترش كرونا »<كرونا« 
<كرونا« < ويروس كرونا در كشور، قيمت دالر افزايش 
پي��دا كرد و حتي تا باالي 1۶ هزار تومان نيز رفت. با اين 
حال در روز ش��نبه دالر در صرافي ها با قيمت 1۴ هزار و 

۸00 تومان معامله شد. 

   كاهش نرخ طال
شهرت طال به عنوان يك سرمايه گذاري امن در زمان هاي 
آش��فتگي مالي خدشه دار شد و ش��يوع سريع ويروس 
كرونا در خارج از چي��ن يكي از بدترين ريزش هاي يك 
روزه اين فلز را رقم زد.  به��اي طال در آغاز معامالت روز 
گذشته بازار كامكس نيويورك نس��بت به روز پيش از 
آن با كاهش ش��روع ش��د و به روند نزولي خود ادامه داد 
به طوري كه در معامالت غروب جمعه قيمت هر اونس 
طال به يك هزار و 5۶۴ دالر كاهش پيدا كرد. قيمت هر 
اونس طال در مقايسه با بهاي اين فلز گرانبها در معامالت 
پايان روز ۷۸دالر معادل ۴.۸درصد كاهش يافت. با اين 
وجود طال در معامالت پايان روز جمعه اندكي از ريزش 
خ��ود را جبران ك��رد و هر اونس يك ه��زار و 5۸0 دالر 
معامله شد.  با اقدام س��رمايه گذاران براي فروش طال و 
تهيه نقدينگي به منظور پوش��ش ضرر در بازار س��هام، 
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 فوري ۴.5 درصد 
كاهش يافت و در 15۶۸ دالر و ۹۶ س��نت بسته شد كه 
بزرگ ترين كاهش يك روزه از اواس��ط سال 201۳ بود.  
هر اونس طال در بازار معامالت آتي امريكا ۷5 دالر و ۸0 
س��نت معادل ۴. ۶ درصد كاهش پيدا كرد و در 15۶۶ 
دالر و ۷0 سنت بسته شد كه بزرگ ترين كاهش قيمت 

روزانه از 20 ژوئن سال 201۳ بود. قيمت طال براي كل 
هفته حدود پنج درصد كاهش نشان داد كه بزرگ ترين 
كاهش هفتگي از هفته منتهي به 11 نوامبر سال 201۶ 
بود. ريزش قيمت سنگين روز جمعه رشد ماهانه طال را 
از بين برد و بهاي طال از پايان ژانويه تاكنون 1.۳ درصد 
كاهش نش��ان داد.  طال دوش��نبه هفته گذشته تا مرز 
1۶۸۸ دالر و ۶۶ س��نت كه باالترين قيمت هفت سال 
اخير بود، صعود كرده بود و در مسير ثبت رشد هفتگي و 
ماهانه قرار داشت كه ناگهان ورق براي اين فلز ارزشمند 
برگشت. ضرر سنگين بازار فلزات ارزشمند در پي افت 
۹00 واحدي ش��اخص داوجونز اينداستريال اوريج در 
معامالت روز جمعه روي داد. سرمايه گذاران روز جمعه 
در بازار فلزات ارزشمند به فروش اقدام كردند تا ضررشان 
در بازار س��هام را پوش��ش دهند.  به گفته تحليلگران، 
نگراني ها پيرامون گسترش سريع ويروس كرونا و تاثير 
منفي آن بر رشد اقتصادي بازارهاي سهام را متحمل ضرر 
سنگيني كرده است. بر اس��اس گزارش رويترز، شيوع 
سريع ويروس كرونا نگراني ها نسبت به همه گير شدن اين 
بيماري را برانگيخته است. شش كشور نخستين موارد 
ابتال به ويروس كرونا را گزارش كرده اند و سازمان جهاني 
بهداشت درباره شيوع آن در سراسر جهان هشدار داده 
است.  اين ويروس بازارهاي سهام جهان را با بزرگ ترين 
كاهش هفتگي از سال 200۹ روبه رو كرد و حدود شش 
تريليون دالر از ارزش بازار كاس��ت. در بازار ساير فلزات 
ارزشمند، پاالديم كه در معامالت روز جمعه در مقطعي 
تا 1۳ درصد سقوط كرد، در نهايت با 10.۸ درصد كاهش، 
در 25۳۸ دالر و 21 سنت بسته شد. اين فلز اكنون حدود 
۳۹0 دالر از ركورد 2۸۷5 دالر در پنجشنبه، ارزان تر شده 
اس��ت. در حالي كه پالتين ۶.1 درصد و نقره ۷.۴ درصد 

كاهش بها داشت.
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اقدامات بانک پاسارگاد برای 
کاهش مراجعه حضوری

بانک پاسارگاد جهت پيشگيری از شيوع ويروس کرونا 
در پ��ی تردد غيرض��روری، اقدامات��ی را برای کاهش 
مراجعه به شعبه ها انجام داد. به گزارش روابط عمومی 
بانک پاس��ارگاد، اين بانک در راس��تای اقدامات خود 
برای جلوگيری از انتشار ويروس کرونا و حفظ سالمت 
هموطنان، عالوه بر کاهش س��اعات کاری واحدهای 
خود، سقف انتقال وجه کارت به کارت را روی درگاه های 
غيرحضوری )اينترنت و موبايل( از مبلغ ۳0 ميليون به 
مبلغ 50 ميليون ري��ال در روز برای کارت های نقدی 
افزايش داد.  اين بانک در اقدامی ديگر، کارت های نقدی 
که از ابتدا تا انتهای اسفند سال 1۳۹۸ منقضی می شوند 
را بدون نياز به مراجعه مشتريان به شعبه ها، تا اسفند 
سال 1۳۹۹ به طور خودکار تمديد کرده و تاريخ انقضای 
جديد را به صورت پيامک برای مش��تريان ارسال کرد. 
مشتريانی که تاريخ انقضای کارت آنها به صورت خودکار 
تمديد شده است، بايد در تراکنش های غيرحضوری به 
جای ثبت تاريخ انقضای درج ش��ده روی کارت، تاريخ 
انقضای جديد )1۳۹۹/12( را در درگاه های پرداخت 
غيرحضوری وارد کنند.  سامانه های بانکداری الکترونيک 
بانک پاس��ارگاد اعم از بانکداری مجازی، همراه بانک 
پاسارگاد، سامانه پرداخت اينترنتی سايت بانک، کيپاد، 
تلفن بانک، سامانه #۷20* و ... با ارايه اکثر خدمات بانکی 
به مشتريان، آنها را از مراجعه غيرضروری به شعبه های 
بان��ک بی نياز می کند.  گفتنی اس��ت س��امانه جامع 
 ارتباط با مش��تريان در سايت بانک پاسارگاد به آدرس

 https://www.bpi.ir/crm و مرک��ز مش��اوره 
و اطالع رس��انی اين بانک  به ش��ماره ۸2۸۹0 به 
صورت شبانه روزی، آماده پاسخگويی به سواالت 

هم ميهنان است.

 سايه تهديد كرونا 
بر سر كارمندان بانك ها

بانك ها به دليل تردد زياد و مبادالت بين افراد از جمله 
مكان هايي به شمار مي رود كه احتمال انتشار ويروس 
كرونا در آن محتمل است. ارتباط با پول و دست به 
دست شدن پول و كارت و... نيز مي تواند وسيله اي 
براي انتقال ويروس باش��د و لذا كارمندان بانك ها 
بيش از مشتريان خود در معرض لمس كردن پول 
و كارت و... هستند و لذا بايد بيشتر رعايت كنند.  به 
گزارش ايِبنا، رعايت بهداشت به ويژه در مكان هاي 
عمومي يكي از مهم ترين راهكارهاي مقابله با انتشار 
ويروس كرونا است. كارمندان بانك ها نيز كه در صف 
اول تماس با مشتريان قرار دارند، بايد جهت مقابله با 
اين ويروس تجهيز شوند تا جلوي انتشار بيشتر آن 
گرفته و سالمت كاركنان شبكه بانكي نيز تضمين 
شود، چراكه با تجهيز ش��بكه بانكي، هم كاركنان 
و هم جامع��ه از آلودگي، از طري��ق بانك ها مصون 
خواهند ماند. به همين منظور مديران بانك ها بايد 
به صورت جدي و سريع در فكر اقدامات پيشگيرانه 
و تجهيز ش��عب زير مجموعه خود با امكانات كافي 
باشند و امكانات الزم را در اختيار كاركنان خود قرار 
دهند. تهيه دستمال كاغذي، مواد ضدعفوني كننده، 
دستكش يك بار مصرف و الكل به مقدار كافي براي 
واحدهايي كه در معرض تهديد جدي تر قرار دارند از 
مهم ترين اقداماتي است كه در اين زمينه بايد صورت 
گيرد. جمع آوري وسايلي كه به صورت مشترك در 
بانك ها مورد اس��تفاده قرار مي گيرد نيز اقدام مهم 
ديگري است كه بايد در دستور كار شعب قرار گيرد. 

 افزايش تراكنش هاي كارتي 
و اينترنتي به دنبال شيوع كرونا

آمار شركت هاي پرداخت نشان از افزايش قابل توجه 
تراكنش هاي كارتي و اينترنتي در پي شيوع ويروس 
كرونا در كشور دارد البته بيشترين رشد تراكنش ها 
مربوط به داروخانه ها و فروشندگان لوازم آرايشي و 
بهداشتي است. به گزارش ايِبنا، با توجه به اعالم شيوع 
ويروس كرونا در ايران و افزايش نگراني ها در خصوص 
ابتال به اين ويروس و ضرورت رعايت نكات بهداشتي 
به خص��وص در نقاط ُپر رفت و آم��د مانند بانك ها، 
گزارشات دريافتي از شبكه بانكي نشان مي دهد كه 
ترافيك ورودي مشتريان در شعب بانكي و استفاده 
از دس��تگاه هاي خودپرداز به منظ��ور جلوگيري از 
احتمال ابتالبه ويروس كرونا كاهش يافته و بسياري 
از مشتريان خدمات مختلف بانكي از جمله عمليات  
انتقال وجه را به صورت غير حضوري از طريق اينترنت 
بانك و موبايل بانك انجام مي دهند كه نكته بس��يار 
ارزشمندي به منظور تس��هيل در دريافت خدمات 
و در عين حال رعايت بهداش��ت به شمار مي رود؛ از 
سويي ديگر بر اساس گزارش شركت هاي پرداخت 
الكترونيك و پرداخت ياران و داده هاي دريافتي از بانك 
مركزي، تعداد تراكنش ه��اي كارتي و بدون حضور 
كارت از جمله پرداخت از طريق دستگاه كارتخوان 
و پرداخت اينترنتي به صورت قابل توجهي افزايش 
داشته كه بررسي جزييات بيشتر آن نشان مي دهد، به 
صورت روزانه به شبكه پرداخت بالغ بر ۴ و نيم ميليون 
تراكنش افزوده شده است. جزييات اعالمي از سوي 
شركت هاي پرداخت حاكي از آن است كه بيشترين 
افزايش تراكنش در زمينه پايانه هاي فروش��گاهي 
مربوط به داروخانه ها و فروشندگان لوازم آرايشي و 
بهداشتي و پس از آن فروشگاه هاي زنجيره اي است؛ 
در اين ميان با توجه به توصيه هاي بهداشتي كاهش 
شديدي در فروش كسب و كارهاي حوزه رستوران 
و اغذيه فروش��ي ايجاد شده اس��ت. كارشناسان و 
مديران شركت هاي پرداخت الكترونيك معتقدند 
كه همواره و در س��ال هاي گذشته در اين بازه زماني 
با توجه به نزديكي عيد ن��وروز تراكنش ها مقداري 
نسبت به ماه هاي گذشته افزايش پيدا مي كرد اما اين 
حجم از افزايش تراكنش در تمامي بخش ها با وجود 
اجرايي ش��دن طرح رمز دوم پويا و مقداري كاهش 
در تراكنش هاي بدون حضور كارت نشان از حركت 
شهروندان به سمت استفاده از كارت بانكي يا پرداخت 
اينترنتي و كدهاي QR براي عمليات پرداخت دارد.

سيدحسين سليمي كارشناس بازرگاني گفت: در صورتي 
كه بانك هاي افغانس��تاني در منطق��ه آزاد چابهار مجوز 
تاسيس ش��عبه دريافت كنند، بخش بزرگي از مشكالت 
نقل و انتقال پول به اين كش��ور حل خواهد ش��د. رييس 
اتاق بازرگاني مش��ترك ايران و افغانس��تان در گفت وگو 
با ايِبنا درباره درخواس��ت برخي از بانك هاي افغانستاني 

براي تاسيس شعبه در منطقه آزاد چابهار به دليل معافيت 
اين بن��در از تحريم هاي امريكا اظهار داش��ت: طي چند 
ماه گذش��ته و بعد از آنكه آرين بانك تحريم شد، يكي از 
بانك هاي افغانستان براي حضور در منطقه آزاد چابهار و 
تاسيس شعبه درخواست داشت كه در صورت موافقت و 
انجام اين كار، بخش بزرگي از مشكالت نقل و انتقاالت پول 

حل خواهد شد. وي ادامه داد: در حال حاضر هر تراكنشي 
مربوط به منطقه آزاد چابهار كه مربوط به افغانستان باشد، از 
تحريم هاي امريكا معاف است. رييس اتاق مشترك بازرگاني 
ايران و افغانستان اظهار داشت: در حال حاضر ولي ما براي 
تجارت با افغانستان و واردات و صادرات با اين كشور دچار 
مشكل هستيم و نقل و انتقال پول به سختي انجام مي شود. 

در صورتي كه هر بانكي مجوز فعاليت به دست آورد، تجارت 
و نقل و انتقال پول بين دو كشور تسهيل خواهد شد. پيش 
از اين غالمرض��ا پناه معاون اقتصادي و س��رمايه گذاري 
س��ازمان منطقه آزاد چابهار اعالم كرده بود كه سه بانك 
افغانستان خواستار تاسيس شعبه در اين منطقه شده اند. 
سليمي در خصوص باز بودن مرزها بين ايران و افغانستان 

به دليل شيوع ويروس كرونا نيز گفت: طبق اعالم مقامات 
رسمي دو كشور، مرزها تقريبا بسته است، ولي گويا تصميم 
بر آن است كه درباره مجوز تردد كاميون ها از مرز دوقارون 
تصميم گيري شود. با اين حال هم ورود و هم خروج اتباع 
ايراني و افغانس��تاني از مرزهاي دو كشور ممنوع است و 

ترددي انجام نمي شود.

حل مشكل انتقال پول با تاسيس شعب بانك هاي افغانستاني در چابهار



روي خط خبر 5 بازار سرمايه

بررسي آثار يك ابالغيه بر سرمايه گذاران خرد

آيا اعمال محدوديت بر معامالت نوحقيقي ها ناعادالنه است
گروه بورس|

نخستين روز هفته جاري با خبر ابالغ قوانين جديد از 
سوي سازمان بورس همراه شد. اخبار منتتشر شده 
در اين روز حكايت از آن داشت كه براي اولين بار در 
عمر فعاليت بازارهاي مالي كشور بر خريد و فروش 
افراد ت��ازه وارد به بازار س��رمايه محدوديت اعمال 
خواهد ش��د. ب��راي اعمال اي��ن محدوديت داليلي 
همچون جلوگيري از ضرر و زيان سهامداران و ورود 
آنها به چرخه معامالت پس از كس��ب شرايط الزم و 

قبولي در آزمون بازار سهام عنوان شده است. 
به گزارش ايسنا، آنچه در ابالغيه مذكور حائز اهميت 
بوده، اين است كه مش��تريان جديد يك ماه پس از 

صدور كد امكان معامله خواهند داشت. 
در اين راس��تا، قبولي در آزمون كان��ون كارگزاران 
يا سازمان بورس ش��رط صدور كد معامالتي است. 
همچنين ش��خص متعهد مي شود سيگنال فروشي 

و... نكند، زيرا كد مسدود مي شود.
در اين ميان مسووالن بورس، دليل اين تصميم را نياز 
به تخصص و دانش تازه واردها به بورس اعالم كرده و 
مي گويند با توجه به اينكه اين روزها سرمايه گذاري 
در بازار سرمايه رونق دارد و ممكن است افرادي كه 
وارد اين بازار مي شوند دانش كافي نداشته باشند و 
از آنجاكه اين نوع س��رمايه گذاري نيازمند تخصص 

و دانش است، چنين تصميمي گرفته شده است.
اين تصميم درحالي گرفته ش��ده كه مخالفان آن بر 
اي��ن باورند كه اوال چنين تصميم��ي نبايد در قالب 
ابالغيه اعالم شود. ثانيا افراد را از حق قانوني شان كه 
همان خريد و فروش س��هام است محروم مي كند و 
ديگر اينكه برخي بندهاي آن با قوانين بازار سرمايه 

در تعارض است.
اما در روي ديگر س��كه، موافقان هستند كه اعتقاد 
دارند اين ابالغيه به جلوگيري از ورود كدهاي جديد 
كه از بازار س��رمايه آگاهي ندارند و تش��ويق آنها به 

سمت كارگزاري ها مي انجامد.

   ابالغيه صالحيت اين حجم از
مقررات را ندارد

در اين راستا يك حقوق دان با بيان اينكه بازار سرمايه 
يك بازار تخصصي و خود انتظام اس��ت كه در نظام 
اقتصادي هر كش��وري جايگاه مهمي دارد، به ايسنا 
گفت: بازار س��رمايه ايران نيز از اين قاعده مستثني 
نيست. مساله مهم در بازار س��رمايه دو ركن ناشر و 
سهام دار اس��ت. در واقع س��هام دار در بازار سرمايه 
مهم ترين نق��ش را ايفا مي كند زي��را باعث انتقال و 

جابه جايي سهام مي شود.
وي با بيان اينكه س��هام داران در بازار سرمايه به دو 
دسته حقيقي و حقوقي تقسيم مي شوند، اظهار كرد: 
سهام داران بازار سرمايه بايد از قواعد كلي معامالت 
در نظام حقوقي و قان��ون مدني تبعيت كنند. عالوه 
بر قوانيني كه در قانون مدني براي معامالت و خريد 

وفروش درنظر گرفته شده است، سازمان بورس هم 
يك سري قوانين به عنوان رگوالتور و تنظيم كننده و 

ناظر اين بازار تعيين مي كند.
اين حقوق دان با اش��اره به دستورالعمل روز گذشته 
س��ازمان بورس، عنوان كرد: اين دستورالعمل چند 
نكته بسيار مهم دارد. نخس��ت آنكه در بند دو ماده 
۱۹۰ قانون مدن��ي اهليت طرفين ب��راي معامله را 
تبيين و ش��فاف كرده كه فرد بايد تابع قانون مدني 
باشد. رشد، بلوغ و عقل مهم ترين ويژگي ها و شرايط 

براي معامله است. 
خريد و فروش سهام هم از اين قاعده مستثني نيست 
و خريد و فروش س��هام دقيقا معامله و بيع است كه 
اتفاق مي افت��د. از طرفي بايد اين حق را به نهاد ناظر 
داد كه نظارت هايي را روي خريد و فروش سهام انجام 
بدهد اما اين نظارت بايد در يك پارادايم و چارچوب 

قانوني و مقررات صحيح صورت بگيرد.
وي در ادام��ه با بيان اينكه در سلس��له مراتب، ابتدا 
قانون، بعد آيين نامه، بعد دستورالعمل كه به تصويب 
هيات مديره سازمان بورس مي رس��د و بعد ابالغيه 
از اهميت برخوردار اس��ت، توضيح داد: اين حجم از 
تغييرات و قانون گذاري جديد نبايد در قالب ابالغيه 
باشد. زيرا ابالغيه توان و امكان و صالحيت انتقال اين 
حجم از مقررات را ندارد. ابالغيه براي دس��تورهاي 
اداري و اجرايي اس��تفاده و توسط مديريت ها صادر 
مي شود درحالي كه مطالبي كه در اين ابالغيه است 

فراتر از اين حد بوده و مي تواند در قالب دستورالعمل 
و حتي آيين نامه باشد.

   محروميت سهام داران از حق قانوني شان
اين حقوق دان و كارش��ناس حقوقي بازار سرمايه با 
اشاره به تاكيد ابالغيه مذكور مبني بر اينكه افراد يك 
ماه بعد از دريافت كد معامالت��ي حق معامله دارند، 
گفت: در بند يك و دو اين ابالغيه گفته ش��ده است 
كه فراهم شدن قابليت انجام معامله براي اين كدها 
مستلزم سپري ش��دن مدت يك ماه از تاريخ صدور 
و من��وط به ش��ركت متقاضيان كده��اي معامالتي 
جديد و قبولي آنان در آزموني است كه توسط كانون 
كارگزاران برگزار مي ش��ود. اينك��ه در يك ابالغيه و 
حتي دس��تورالعمل و حتي قانون هاي جزو يك ماه 
اشخاص را از حق استفاده از آنچه كه برايشان تثبيت 
شده اس��ت محروم كنيم درست نيست. مانند اينكه 
خانه اي را به كسي بفروشيم و بگوييم تا يك ماه حق 
استفاده از اين خانه را نداريد. وي درمورد شرط قبولي 
در آزمون نيز اظهار كرد: سازمان بورس زمان معامله را 
تعيين مي كند درحالي كه شرط قبولي در آزمون را هم 
گذاشته است. اين دو با يكديگر تعارض دارند. قطعا اين 
حق طبيعي سازمان بورس است كه به سطح علمي 
شركت كنندگان در معامالت ورود كند اما قبولي در 
آزمون مالزمه اي با يك م��اه به تاخير افتادن در حق 
معامله ندارد. ممكن است براي فردي كد معامالتي 

صادر ش��ود، فردا در آزمون ش��ركت كند و قبول هم 
شود، چرا بايد حق خريد و فروش سهام براي اين فرد 
۲۹ روز عقب بيفتد؟ عمال اي��ن فرد از حقي كه دارد 

محروم مي شود.

   جرم نگاري مجدد سيگنال فروشي
اين حقوق دان با اشاره به تبصره شش ماده دو ابالغيه 
س��ازمان بورس گفت: در اين تبصره ذكر شده است 
كه خريد و فروش سهام در عرضه هاي اوليه، خريد و 
فروش امتياز، تسهيالت مسكن، اوراق با در آمد ثابت 
و واحدهاي س��رمايه گذاري صندوق ها از اين مصوبه 
مستثني هس��تند. نكته مهم در ابتداي تبصره است 
كه هم به خريد و هم به فروش عرضه هاي اوليه اشاره 
دارد. خريد سهام در عرضه هاي اوليه هميشه با سود 

همراه بوده و نكته در فروش آن است.
وي ادامه داد: مبناي اين ابالغيه اين اس��ت كه سطح 
علمي اف��رادي كه كد مي گيرند به حدي برس��د كه 
بتوانند در بازار خريد و فروش كنند. اين موضوع اين 
تعارض دارد با تبصره مذكور. اگر فردي سهامي را در 
عرضه اوليه مي خرد براي زمان فروش ان به سطحي 
از آگاهي نياز دارد. اين حقوق دان در ادامه با اشاره به 
تعهدنامه اي كه افراد درمورد سيگنال فروش��ي بايد 
امضا كنن��د، اظهار كرد: در بند يك م��اده ۴۹ قانون 
بازار اوراق بهادار ذكر ش��ده است هرگونه فعاليت در 
بازار سرمايه كه نيازمند مجوز است و فرد بدون مجوز 

انجام مي دهد جرم است. يعني براي اين موضوع قبال 
جرم نگاري شده و جريمه اي هم در نظر گرفته شده 
اس��ت. در اين تعهدنامه عمال ذكر شده است اگر فرد 
وارد شبكه هاي اجتماعي شده و سيگنال فروشي كند 
سازمان مي تواند كد را ببندد. اين در شرايطي است كه 
بايد كانال سيگنال فروشي بسته شود و اين مسدود 
كردن كد مغاير با بند يك ماده ۴۹ قانون بازار و اوراق 
بهادار اس��ت. مانند اين است كه به دليل گواهي نامه 

نداشتن راننده، سرنشينان را مجرم بدانند.

   ورود بدون آگاهي مردم به بازار س�رمايه 
غيراصولي است

اين درحالي اس��ت كه مجتبي شهبازي در گفت وگو 
با ايسنا، با تاكيد بر اينكه افرادي كه كد اولي هستند 
سرمايه زيادي را وارد بازار نمي كنند توضيح داد: تازه 
واردها اكثرا براي عرضه اوليه وارد بازار مي شوند و اين 

موضوع روي روند آتي بازار تاثيري ندارد.
وي ضمن مثبت ارزيابي كردن ابالغيه روز گذش��ته 
س��ازمان بورس اظهار كرد: در حال حاضر شرايط به 
صورتي ش��ده است كه مردم بدون تخصص و آگاهي 
كد مي گيرند و وارد بازار سرمايه مي شوند. اين فرآيند 

غير اصولي بوده و در تمام دنيا رد شده است.
ش��هبازي با تاكيد بر اينكه در بازار سرمايه حرفه اي 
مردم نبايد به صورت مستقيم وارد شوند اظهار كرد: 
اين موضوع در ايران جا نيفتاده است و مسووالن صدور 
كد جديد را افتخار مي دانند اما بايد توجه داشت كه 
مردم عادي درگير بازار ش��ده اند نه فردي كه داراي 

تخصص است.
وي با تاكيد بر اينكه هر روشي كه مانع آسيب نهايي 
به سرمايه گذاران جديدالورود شود اقدام خوبي است، 
گفت: به نظر م��ن ابالغيه س��ازمان مقدمه اي براي 
افزايش آگاهي مردم است و اينكه مردم به صندوق ها 
و كارگزاري ه��ا براي س��رمايه گذاري و ورود به بازار 

سرمايه مراجعه كنند.

   نقش كرونا در ابالغيه سازمان بورس
يك تحليلگر بازار س��رمايه با اشاره به شيوع كرونا در 
كش��ور گفت: البته من حس مي كنم بخش��ي از اين 
تصميم به موضوع ش��يوع ويروس كرونا در كشور و 
جلوگيري از هجوم موج ك��د اولي ها در كارگزاري ها 
اس��ت و ممكن اس��ت در آينده اصالحاتي روي آن 

صورت بگيرد.
شهبازي در ادامه با اش��اره به بورس هاي جهاني نيز 
گفت: در بورس هاي جهاني مردم به صورت مستقيم 
وارد بازار سرمايه نمي شوند. در اروپا مردم بايد حتما 
از يك كارگزاري كمك بگيرند تا اين كارگزاري آنها را 
آگاه كند و در نهايت تعهدنامه اي امضاء كرده و همه 
ريسك ها را مي پذيرند. اين موضوع در كشور ما رواج 
ندارد و حتي كارگزاران ما در حدي نيستند كه بتوانند 

اين كار را انجام دهند.

پويايي بازار سرمايه با ابزارهاي معامالتي جديد
با توجه به رونق بازار و حجم باالي نقدينگي شاهد آن 
هستيم كه تمامي ابزارهاي موجود، شكل عملياتي 

بهتري به خود گرفته اند.
به گزارش س��نا، محمد ثريانژاد با اش��اره به استفاده 
ابزارهاي جدي��د در بورس گفت: از آنجايي كه حجم 
معامالت بازار سهام به شدت افزايش يافته يا به نوعي 
بازار عميق شده است، ابزارهاي معامالتي نيز بيشتر 

جنبه عملياتي به خود گرفته اند.
وي افزود: فروش تعهدي آخرين ابزار رونمايي شده 
در بازار است كه كمك به پوياتر شدن بازار مي كند و 
استفاده از آن در شرايط عادي يا ركود وجود دارد، اما 
در نهايت با توجه به رونق بازار و حجم باالي نقدينگي 
شاهد آن هستيم كه تمامي ابزارهاي موجود در بازار 

شكل عملياتي بهتري به خود گرفته اند.
اين كارشناس بازار س��رمايه اظهار كرد: رشد امسال 
بازار سرمايه تحت تاثير اتفاقات مختلفي قرار گرفت 

كه مهم تري��ن آنكه البته همچنان ادام��ه دارد، افت 
ارزش پول ملي يا رشد نرخ ارز است، بيش از ۶۰ درصد 
شركت هاي بورسي نرخ گذاري بر مبناي قيمت دالر 
يا نرخ جهاني دارند، بنابراين افزايش نرخ دالر نيمايي 
و رش��د فروش محصوالت همچنين توس��عه برخي 

پروژه ها باعث بازدهي مثبت آنها شده است.
 اين كارشناس بازار سرمايه، تورم را يكي از مهم ترين 
شاخصه هاي رش��د بورس دانست و معتقد است كه 
اين پارامتر با توجه به وضعيت فعلي اقتصاد همچنان 

عاملي پيشتاز در نوسانات اين بازار است.
وي در خصوص تجديد ارزيابي دارايي شركت ها گفت: 
تجديد ارزيابي دارايي شركت ها يكي ديگر از علت هاي 
رشد نرخ س��هام است. در گذش��ته شركت هايي كه 
مشمول ماده ۱۴۱ قانون اساسي بودند اين كار را انجام 
مي دادند. اما با ميزان تورمي كه طي ۲ سال اخير در 
كش��ور وجود دارد بسياري از شركت ها حتي آنهايي 

كه زيان ده نيستند در راستاي افزايش توان عملياتي 
و اعتبارگيري از سيستم بانكي، تجديد ارزيابي را در 
دستور كار خود گذاش��ته اند، البته موضوعي كه در 
IFRS نيز بر آن تاكيد زيادي ش��ده ارايه صورت هاي 
مالي دقيق و تجديد ارزيابي دارايي است كه بهتر است 

همه شركت ها اين كار را انجام دهند.
ثريا نژاد ميزان نقدينگي را كه امس��ال راهي بورس 
شده، معادل حجم نقدينگي سال ۹۰ دانست و گفت: 
انتقال يا ورود پول هاي سرگردان از بازارهاي موازي 
به بورس معادل تزريق نقدينگي است كه در سال ۹۰ 
به بورس شد، البته كه اين اتفاق به خاطر چشم انداز 
منفي كه ب��راي بازارهاي موازي وجود دارد افتاده اما 
بورس بايد با هوش��مندي كامل س��عي بر حفظ اين 

ميزان نقدينگي داشته باشد.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه با تاكيد بر آموزش به 
س��هامداران قبل از ورود به بازار سهام گفت: سازمان 

بورس و متوليان بازار سرمايه هميشه هشدارهاي الزم 
را به سهامداران جديد همچنين فعاالن بازار مي دهند 
اما اينكه فرد چه تصميمي براي نحوه حفظ يا رش��د 
سرمايه خود در بورس مي گيرد بر عهده خودش است؛ 

به عقيده من با كاهش محدوديت هاي صندوق هاي 
سرمايه گذاري، اين ميزان حجم نقدينگي به سمت 
آنها هم س��وق پيدا مي كند چرا كه آمارها نشان داده 

سرمايه چنداني راهي اين صندوق ها نشده است.
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رويه جديد صدور كد 
معامالتي و زمان احتمالي

دبيركل كانون كارگ��زاران بورس درب��اره رويه 
جديد صدور كد معامالتي و رعايت شرط آزمون 
و زمان احتمالي اجراي دس��تورالعمل س��ازمان 
بورس توضيح داد. به گزارش بورس پرس، روح اهلل 
ميرصانعي درباره تغيير شرايط صدور كد معامالتي 
براي متقاضيان س��رمايه گذاري در بازار سهام و 
شرط سپري ش��دن يك ماهه و انجام آزمون و... 
كه ديروز توسط سازمان بورس ابالغ شد به بورس 
پرس توضيح داد: اين تصميم توس��ط س��ازمان 
بورس اتخاذ ش��د. در مورد نحوه اجرا، نظر كانون 
دريافت شده اما در مورد موافقت يا عدم موافقت با 
اين تصميم، نظري از كانون اخذ نشده است. وي 
ادامه داد: بنابراين كانون كارگزاران بورس صرفا 
تكليف مصوبه س��ازمان بورس، ام��وري را انجام 
خواهد داد و سعي مي شود به سرعت نهايي و آماده 
اجرا شود. انتظار مي رود ظرف طي هفته جاري، 
شيوه و نحوه انجام آزمون ها توسط كانون تعيين 
شود . اين مقام مسوول افزود: همچنين به منظور 
تسهيل انجام آزمون ها، جلساتي با شركت هاي 
نرم افزاري برگزار مي شود تا مشتريان با دريافت 
دسترس��ي برخط، به راحتي بتوانند هر زمان كه 
بخواهند در آزمون شركت كنند و پس از قبولي 
در آزمون، ك��د معامالتي براي انجام معامالت بر 
روي كليه اوراق بهادار قابل معامله، فعال ش��ود. 
ميرصانعي در پاس��خ به اين سئوال كه برگزاري 
آزمون از طريق سامانه معامالت برخط از چه زماني 
فعال مي ش��ود و آيا تا زمان انجام آزمون و روش 
جديد، امكان صدور كد بورسي جديد فراهم است 
يا خير ؟ توضيح داد: اين موضوع كامال به همكاري 
شركت هاي نرم افزاري ارتباط دارد كه اميد است 
با همكاري مناسب آنها اين امكان هر چه سريع تر 
مهيا ش��ود . احتمال دارد در صورت فراهم شدن 
زمينه و نهايي كردن مقدمات توسط شركت هاي 
نرم افزاري، طي يكي دو هفته آينده عملي شود.
به گفته وي، دريافت كد معامالتي جديد به سياق 
قبلي و بدون نياز به انجام آزمون و طي زمان 3۰ 

روزه به نظر سازمان بستگي دارد.

حجم مبنا در فرابورس
چگونه محاسبه مي شود

مديريت عمليات بازار فرابورس ايران جديدترين 
شيوه محاسبه حجم مبنا را اعالم كرد.به گزارش 
سنا، مدير عمليات بازار فرابورس ايران در تازه ترين 
اعالميه اي اظهار داشت: از روز دوشنبه مورخ ۱۲ 
اسفند ماه ۹۸ حجم مبنا براي تمامي شركت هاي 
بازاره��اي اول و دوم فرابورس ايران معادل چهار 
در ده هزار تعداد سهام هر شركت اعمال مي شود.

در اين اطالعيه آمده است: در اين خصوص توجه 
به موارد ذيل ضروري است: ۱( حجم مبنا در هر 
هفته بر اساس قيمت پاياني سهام در آخرين روز 
معامالتي هفته قبل محاسبه مي شود. ۲( حداقل 
ارزش مبناي قابل اعمال معادل ۵۰ ميليارد ريال 
است. 3( حداكثر ارزش مبناي قابل اعمال براي 
شركت هاي با سرمايه كمتر از ۲۰ هزار ميليارد 
ريال معادل ۱۰۰ ميليارد ريال و براي شركت هاي 
با س��رمايه ۲۰ هزار ميليارد و باالتر معادل ۱۲۰ 
ميليارد ريال خواهد بود.  براي اطالع از جزييات 
بيشتر به اطالعيه ش��ماره ۱۷۶۰/خ/۹۸ مورخ 
هشتم اسفند ماه ۹۸ در وب سايت رسمي شركت 

فرابورس ايران مراجعه كنيد.

جديدترين نحوه محاسبه 
حجم مبنا در بورس تهران

مديريت عمليات بازار بورس تهران جديدترين 
ش��يوه محاس��به حجم مبنا را اعالم كرد. مدير 
عمليات بازار بورس تهران در تازه ترين اعالميه اي 
اظهار داشت: ش��يوه محاسبه حجم مبنا مطابق 
اطالعيه ش��ماره ۷۲۱۷۶ر۱۸۱ مورخ هش��تم 
اسفند ماه ۹۸ به ش��رح ذيل اعمال خواهد شد: 
حجم مبناي كليه شركت هاي پذيرفته شده در 
بورس اوراق بهادار تهران بر اس��اس فرمول قبلي 
)ماده واحده مصوب ۲۸ بهمن ماه ۹3 هيات مديره 
سازمان بورس و اوراق بهادار( ۴ در ده هزار سهام 
شركت است، به ش��رطي كه حداقل ارزش مبنا 
براي تمامي شركت ها برابر با ۵۰ ميليارد ريال و 
حداكثر ارزش مبنا براي شركت هاي با سرمايه ۲۰ 
هزار ميليارد ريال و باالتر، ۱۲۰ميليارد ريال و براي 
شركت هاي با س��رمايه كمتر از ۲۰ هزار ميليارد 
ريال، ۱۰۰ ميليارد ريال تعيين شد. به اين ترتيب، 
تعداد حجم مبناي هر سهم بر اساس قيمت پاياني 
سهم در آخرين روز معامالتي هر هفته محاسبه 
و از اولين روز معامالتي هفته بعد اعمال مي شود. 
همچنين در صورت اقدامات ش��ركتي تغييرات 
حجم مبنا بر اساس مقررات و با رعايت نصاب هاي 

اين مصوبه محاسبه و اعمال مي شوند.

»ذوب« و »ارفع« هم
 مشمول فروش تعهدي شدند 

دو شركت فرابورسي ذوب آهن و فوالد ارفع هم 
مشمول فروش تعهدي ش��دند و از فردا در كنار 

۸ نماد بورسي و فرابورسي قبلي قرار مي گيرند.
به گزارش ب��ورس پرس، در حال��ي ابزار جديد 
فروش تعهدي از يكش��نبه گذشته با ۵ شركت 
بورس��ي بانك تجارت، س��رمايه گذاري سايپا، 
ماشين س��ازي اراك، ملي مس و سيمان فارس 
خوزستان به همراه 3 شركت فرابورسي هلدينگ 
صنايع معدني خاورميانه )ميدكو(، بيمه پاسارگاد 
و سرمايه گذاري مس، شروع شده كه دو شركت 
ديگر به جمع شركت هاي فرابورسي اضافه شدند.

به اين ترتيب، دو شركت ذوب آهن و فوالد ارفع از 
فردا مشمول فروش تعهدي هستند.

 در بازار سهام محقق شد

اصالح نيمي از سقوط شنبه تنها در يك روز
گروه بورس| روز گذش��ته ش��اخص كل بورس تهران پس از يك 
س��قوط ۱۸ هزار واحدي )3.۴۴ درصد( به مدار رش��د بازگش��ت و 
توانس��ت با ثبت صعود ۹ هزار و ۷۸۲ واحدي )۱.۹3 درصد( تقريبا 
نيمي از اين صعود را جبران كند. براين اساس رشد نماگر اصلي بازار 
س��هام در اين روز به اين شاخص را به سطح ۵۱۵ هزار واحد رساند 
و توانست با اين رش��د ۱.۹ درصدي تقريبا نيمي از ريزش روز قبل 

را جبران كند. 
براس��اس معامالت روز گذش��ته بيش از ۶ ميليارد و ۲۹۶ ميليون 
س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۵ هزار و ۲۶ ميليارد ريال 

داد و ستد شد.
همچنين شاخص كل )هم وزن( با چهار هزار و ۸۸3 واحد افزايش 
به ۱۷۴ هزار و ۴۶۹ واحد و ش��اخص قيمت )هم وزن( با سه هزار و 

۲۵۱ واحد رشد به ۱۱۶ هزار و ۱۵۰ واحد رسيدند.
شاخص آزاد شناور نيز با ۱۴ هزار و ۲۸۷ واحد افزايش به رقم ۶۵۰ 
هزار و 3۱۴ واحد رس��يد، شاخص بازار اول پنج هزار و ۸۷3 واحد و 

شاخص بازار دوم ۲۵ هزار و ۴۲۶ واحد افزايش داشتند.
عالوه بر اين در بين تمامي نمادها، نماد صنايع پتروش��يمي خليج 
فارس )فارس( با يك هزار و ۹۶ واحد، شركت ارتباطات سيار ايران 
)همراه( با 3۸۷ واحد، گروه مديريت سرمايه گذاري اميد )واميد( با 
3۷۷ واحد، مخابرات ايران )اخابر( با 33۹ واحد و توس��عه معادن و 
فلزات )ومعادن با 3۱3 واحد بيشترين تأثير مثبت را بر شاخص كل 
داشتند. در مقابل پااليش نفت اصفهان )شپنا( با 3۵۷ واحد، فوالد 
خراس��ان )فخاس( با ۲۲۷۹ واحد، كش��تيراني جمهوري اسالمي 

ايران )حكشتي( با ۲۵۰ واحد، پااليش نفت تهران )شتران( با ۲۴3 
واحد، خدمات انفورماتيك )رانفور( با ۱۰۵ واحد، پارس س��ويچ )به 
سويچ( با ۹۹ واحد، فوالد خوزس��تان )فخوز( با ۶۱ واحد و پااليش 
نفت بندرعباس )ش��بندر( با ۵۲ واحد از جمله گروه هايي بودند كه 

افت شاخص بورس را رقم زدند.
برپايه اين گزارش، روز گذشته نماد بانك تجارت، سايپا، بانك ملت، 
فوالد مباركه اصفهان، ملي صنايع مس ايران، ايران خودرو، پااليش 

نفت اصفهان در گروه نمادهاي پربيننده قرار داشتند.
گروه ش��يميايي هم در معامالت روز گذش��ته صدرنشين برترين 
گروه هاي صنعت شد و در اين گروه 3۰۶ ميليون و ۶۴۰ هزار برگه 

سهم به ارزش پنج هزار و ۹۴ ميليارد ريال داد و ستد شد.
شاخص فرابورس نيز بيش از ۱۴۰ واحد رشد داشت و بر روي كانال 

۶ هزار و ۶۷۵ واحد ثابت ماند.
همچنين در اين بازار دو ميليارد و ۸۸۵ ميليون برگه سهم به ارزش 

بيش از ۲۷ هزار و ۹۵۹ ميليارد ريال داد و ستد شد.
بيش��ترين تاثير مثبت را در بين تمامي نمادها، نماد س��نگ آهن 
گهرزمين )كگهر(، پتروشيمي مارون )مارون(، گروه توسعه مالي مهر 
آيندگان )ومهان(، توليد نيروي برق دماوند )دماوند(، توسعه مولد 
نيروگاهي جهرم )بجهرم(، بيمه كوثر )كوثر(، س. توسعه و هلدينگ 

صنايع معدني خاورميانه )ميدكو( بر شاخص اين بازار داشتند.
نماد صنايع ماشين هاي اداري ايران )ماديرا(، فوالد هرمزگان جنوب 
)هرمز(، شركت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، پااليش نفت شيراز )شراز(، 

نفت پاسارگاد )شپاس( هم مانع از رشد بيشتر اين شاخص شدند.

كارشناس بازار سرمايه مطرح كرد

كاهش ريسك تازه واردها در پي ابالغيه جديد سازمان بورس
بازار سرمايه طي دو سال گذشته، روند صعودي و مناسبي را پشت 
س��ر گذاش��ت و در ماه هاي اخير هم نقدينگي بس��يار زيادي وارد 
اين بازار ش��د. افزايش حجم مبنا در شرايط فعلي مي تواند ريسك 
س��رمايه گذاران تازه وارد را كاهش دهد و تصميم مناسبي ارزيابي 

مي شود.
به گزارش س��نا، محمد مهدي، در خصوص تغييرات حجم مبنا در 
بورس و فرابورس اظهار داش��ت: تغيير حجم مبنا در ش��رايطي در 
دستور كار نهاد نظارتي بازار س��رمايه قرار گرفت كه مي تواند براي 
نمادهاي بزرگ بازار با قابليت نقدشوندگي باال جذابيت ايجاد كند 
و اين مهم يكي از راهكارها ب��راي هدايت نقدينگي و عمال افزايش 

كارايي بازار است.
وي در اين خصوص ادامه داد: س��ازمان بورس با افزايش حجم مبنا 
كمك كرد تا نمادهاي كوچك كه با حجم نقدينگي اندك، آس��تانه 
مثبت و منف��ي پنج درص��د را در روز تجربه مي كردن��د و با حجم 
معامالتي قابل توجهي نمي توانستند رويه كشف قيمت روزانه را تغيير 
دهند، به وضعيت جديد مبني بر افزايش حجم معامالت جهت كشف 

قيمت تغيير رويه دهند.
بحرالعلوم در ادام��ه افزود: به اين ترتيب، اين مصوبه كمك مي كند 
كه بخشي از نقدينگي بازار از سمت سهم هاي كوچك كه به لحاظ 
سودآوري حمايت نمي ش��وند به سمت س��هام بزرگ و سودآور با 
نقدينگي بيشتر هدايت ش��ود و عمال اين تصميم به دليل جذابيت 
فعلي بازار سرمايه نسبت به بازارهاي موازي، موجب رشد متوازن و 
عمال افزايش كارايي بازار خواهد شد.وي اظهار داشت: تنها موردي 

كه در اين ميان موجب نگراني برخي سهامداران شده اين است كه 
زمانبندي در اين ميان لحاظ نشده است. بهتر است تغييرات بنيادي 
در شيوه ها و زيرساخت هاي بازار با فاصله يك ماه اعمال شود و تجربه 
قوانين بازار پايه اين مهم را به خوبي به اثبات رس��اند كه بازار نياز به 

زمان دارد تا خود را با شرايط جديد وفق دهد.
اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه در خصوص مصوبه ديگر سازمان 
بورس مبني بر اعمال محدوديت يك ماهه براي تازه واردان به بازار 
سرمايه بيان داشت: نوسانات بس��يار قابل توجه نشان مي دهد كه 
ت��ازه واردان به ب��ازار، از طريق كانال هاي مجازي يا مش��ورت هاي 
ش��فاهي از افراد غير حرفه اي با هيجان وارد بازار مي شوند و پديده 
صف نش��يني را ايجاد مي كنند. به همين طريق با هر رخدادي كه 
منجر به نوسان مي شود نزديك به ۷۰۰ هزار كد معامالتي به دنبال 
يكديگر عكس العمل نشان مي دهند .به گفته بحرالعلوم، افرادي كه 
تحصيالت مالي يا تحصيالت مرتبط نداش��ته و تجربه اي در زمينه 
معامالت سهام ندارند مي توانند راحتي موجب نوسان در بازار شوند. 
لذا، نهاد ناظر با اعم��ال قانوني جديد مي تواند موجب غربالگري در 
افرادي شود كه وارد بازار مي شوند.وي گفت: البته اعمال محدوديت 
بر كد اولي ها مي توانس��ت روش ديگري نيز داش��ته باش��د. به اين 
ترتيب كه ك��د اولي ها در ابتدا تنها مجاز باش��ند وارد صندوق هاي 
س��رمايه گذاري ش��وند يا اين افراد تازه وارد در يك محدوده زماني 
بتوانند تنها روي ۵۰ شركت برتر بازار سرمايه معامله داشته باشند يا 
اينكه عرضه هاي اوليه را بيش از پيش رونق مي داديم وتنها اين عده 

از سرمايه گذاران را مجاز به حضور در عرضه هاي اوليه مي كرديم.
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يك بام و دوهواي تجارت

مسوول كم كاري تجاري كيست
يكي از مش��كالت اساس��ي بخش تجارت در اقتصاد 
دوگانگي مس��ووالن آن اس��ت. در حالي ك��ه وزارت 
بازرگاني بخ��ش قابل توجهي از مس��ووليت تجارت 
خارج��ي ايران را عهده دار بود و امروز اين مس��ووليت 
به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده ش��ده اس��ت، 
مهم ترين نهاد اجرايي در پروسه تجارت يعني گمرك 
زير مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي اس��ت. از 
سوي ديگر فعاليت تجاري به عنوان بخشي از اقتصاد 
بايد در چرخه اقتصادي تعريف ش��ود. بر اين اس��اس 
تالش شد با ايجاد يك سامانه جامع تفاوت نگرش ها 
و تصميم گيري هاي س��ليقه اي كنترل ش��ود اما اين 
مساله در عمل با مشكالتي همراه بود به طوري كه امروز 
اختالف ميان وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و 

تجارت بيش از هر زماني خود را نشان مي دهد.

  اختالف بر سر عملكرد يك سامانه
سامانه جامع تجارت سامانه اي اس��ت كه از سال ۹۵ 
فعاليت خود را آغاز كرده اس��ت. س��امانه اي كه بعد از 
راه ان��دازي آن، تمام��ي بازرگانان بايد ب��ا عضويت در 
اين وب س��ايت و درج اطالعات كارت بازرگاني خود، 
تمامي خدمات خود از جمله ص��ادرات و واردات خود 

را ثبت كنند.
هدف از راه اندازي اين س��امانه رص��د تمامي كاالها از 
مرحله عرضه تا خدمت، نظارت بر صادرات و واردات و 
مبارزه با قاچاق كاالهاست چرا كه از طريق اين سامانه 
سازمان ها به راحتي مي توانند از طريق رهگيري كاالي 
مورد نظرشان، از رسمي بودن آن مطلع شوند همچنين، 
تج��ار مي توانند بعد از ثبت س��فارش خود، درنهايت 
درخواست هاي آنان به سامانه هاي نيما و سما ارجاع 

داده شود.
حت��ي در تاريخ دوم بهمن ماه امس��ال ه��م ثبت نام 
كوله بران در اين سامانه آغاز شد و اين امر نشان دهنده 
اين است كه اين سامانه قرار است به عنوان سامانه اي 
قوي بر بخش هاي مختلف نظارت كند و از بروز فساد در 

حوزه تجارت، جلوگيري كند.
قرار بود اين سامانه ايجاد يك درگاه ملي و يكپارچه بود 
اما هنوز تعلل برخي نهادها مانع از تحقق صد در صدي 
اهداف اين سامانه شده است و بعد از گذشت مدت ها 
همچنان اخباري مبني بر كشمكش هاي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و گمرك جمهوري اسالمي به گوش 
مي رسد؛ موضوعاتي كه دودش تنها به چشم بازرگانان 
مي رود و ممكن است فرآيند تسهيل فعاليت هاي آنان 

را زمان بر كند.
علي رهب��ري رييس مركز تجارت الكترونيكي با بيان 
اينكه تجارت يك فرآيند فرا دستگاهي است، گفت: در 
حال حاضر بخش اعظم اين مراحل مهم توسط سامانه 
جامع تجارت انجام مي شود و دو دستگاه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و گمرك جمهوري اسالمي ايران نقش 

عمده اي در تسهيل اين فرآيند دارند.
او با اشاره به هدف شكل گيري اين سامانه ادامه داد: براي 
اينكه بازرگان با بخش هاي مختلف به صورت يكپارچه 
عمل كند و مجبور به ارايه مجدد اسناد نباشد سامانه اي 
تحت عنوان سامانه جامع تجارت ايجاد شد كه بازرگان 
از طريق يك درگاه ملي كليه فعاليت هاي تجاري خود 

را انجام دهد.

رهبري با بيان اينكه در حال حاضر برگه هاي اس��ناد 
تجاري را حذف كرده ايم، گف��ت: فعاليت هاي اداري 
حوزه تجارت به صورت الكترونيك انجام و بس��ياري 
از تصميمات كارشناس��ان كه گاهي سبب مي شد تا 
صف هايي براي انجام امور تجاري تشكيل شود، حذف و 
درنتيجه درصد شكل گيري خطاهاي احتمالي كم شد.

رييس مركز تجارت الكترونيك��ي تصريح كرد: طبق 
گزارش ه��اي بانك جهان��ي ايران در ح��وزه تجارت 
فرامرزي ۴۵ رتبه ارتقا داشته است و بخشي از علت اين 
امر مربوط به هوشمند سازي فعاليت هاي كشور در اين 

بخش بوده كه فرآيند تجارت را سالم تر ساخته است.
او بيان كرد: قبل از راه اندازي اين س��امانه گاهي شاهد 
اين موض��وع بوديم كه برخي بازرگانان اطالعات و كد 
كااله��اي خود را به گونه اي ثب��ت مي كردند تا از يك 
سري مجوزها معاف شوند و بدين طريق از كاالهايي با 
اولويت ارزي باال استفاده كنند بنابراين يكي از اهداف 
شكل گيري اين سامانه، جلوگيري از تكرار برخي از اين 

اشتباهات است.
رهبري با اش��اره ب��ه همكاري موثر برخ��ي نهادهاي 
دخيل در راه اندازي اين س��امانه گفت: با دستگاه هاي 
مجوز دهنده مانند وزارت بهداش��ت، س��ازمان ملي 
استاندارد، سازمان غذا و دارو و سازمان ملي انرژي اتمي 
همكاري هاي الزم را انجام مي دهيم و كمتر از يك دقيقه 
درخواست ارسالي از سامانه جامع تجارت به سازمان غذا 

و دارو، پاسخ داده مي شود.
رييس مركز تج��ارت الكترونيكي تصريح كرد: روزانه 
۳۰۰ وب س��رويس حدود ۲ ميليون تراكنش در اين 
س��امانه انجام مي دهند يعني اطالعات را به خوبي با 

دستگاه هاي مختلف رد و بدل مي كنند.
او ضمن اشاره به محقق نش��دن صد درصدي اهداف 
س��امانه جامع تجارت گفت: دستگاهي كه همكاري 
نكند بازرگان را مجبور ب��ه دوباره كاري مي كند و اين 
سبب مي شود تا گاهي بازرگان مجبور به ثبت نام مجدد 
ش��ود كه اين موضوع براي بازرگان سالم هزينه بوده و 
براي بازرگان ناس��الم، محلي براي انجام فساد است و 
همكاري نكردن برخي دس��تگاه ها بستر وقوع برخي 

تخلفات را فراهم مي كند.
رهبري در پايان با بيان اينكه در ۶ حوزه با گمرك تبادل 
اطالعات را انجام مي دهيم، ادامه داد: گمرك اطالعات 
مربوط به پروان��ه واردات را ارايه مي دهد، اما اطالعات 
مربوط به پته واردات، پروانه و پته صادرات و پروانه و پته 
ترانزيت را با تأخير براي ما ارسال مي كند يعني نقص و 
تأخير آن به قدري باالست كه ديگر قابل بهره برداري 

نيست و علت اين تأخير را نبود امكانات الزم مي داند.

   قصد حذف سامانه هاي ديگر را نداريم
محمد شيرازيان مدير سامانه جامع تجارت بيان كرد: 
براب��ر بند الف ماده ۶ قانون مبارزه ب��ا قاچاق كاال و ارز 
يكپارچه سازي فرآيند تجارت قبل از ورود كاال تا سطح 
عرضه و رصد و رهگيري كاالها از طريق سامانه جامع 

تجارت انجام مي شود. 
او با بيان اينكه هدف از شكل گيري اين سامانه، ايجاد 
رويكرد مبارزه سيستمي و پيشگيري از وقوع تخلف و 
قاچاق است، گفت: از طريق اشراف به بخش هاي عرضه 
مي توان به صورت بر خط كاالي رسمي از غير رسمي 

تمييز داد بنابراين تا پيش از راه اندازي اين نوع سامانه ها، 
كاال هاي رسمي به راحتي براي مردم و بازرسان قابل 

شناسايي نبودند.
ش��يرازيان تصريح كرد: وزارت صنعت متولي سامانه 
جامع تجارت اس��ت و اين س��امانه فعاليت خود را از 
سال ۹۵ با فرآيند ثبت س��فارش واردات آغاز كرد و تا 
ارديبهشت ماه س��ال ۹۷ ثبت سفارش همه كاالهاي 

وارداتي به اين صورت انجام مي شد.
مدير سامانه جامع تجارت با اشاره به نقش بانك مركزي 
در تكميل مراحل اين سامانه گفت: بانك مركزي متولي 
اصلي تأمين ارز وارد كنندگان است چرا كه سامانه نيما 
به تنهايي درگاه مستقلي براي بازرگان ندارد به همين 
منظور تجار از طريق س��امانه جامع تجارت مي توانند 

فعاليت ارزي خود را هم پوشش دهند.
او بيان كرد: برابر آيي��ن نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز تمامي دستگاه هاي عامل بايد تعامل 
مستقيم خود را با بازرگانان قطع كرده و فعاليت خود را 

از طريق اين درگاه ملي انجام دهند.
شيرازيان با انتقاد از همكاري نكردن گمرك با وزارت 
صم��ت گفت: هن��وز از برنامه هاي پيش بيني ش��ده 
شكل گيري اين سامانه عقب هستيم چرا كه مراحل 
تش��ريفات گمركي به طور كامل داخل سامانه جامع 

تجارت پياده سازي نشده است.
مدير سامانه جامع تجارت ادامه داد: تا زماني كه ساختار 
اطالعاتي گمرك اصالح نش��ود، شفافيت سيستمي 
به ط��ور كامل رخ خواهد داد دهد چ��را كه در غير اين 
صورت سامانه زبان مشتركي نخواهد داشت و شاهد 

تبادل اطالعات موثري نخواهيم بود.
او تصريح كرد: گاهي علت اين نبود اين همكاري ها ريشه 
در اين موضوع دارد كه برخي سازمان ها گمان مي كنند 

با روي كار آمدن اين سامانه، استقالل و سامانه هاي آنها 
كنار گذاشته مي شود درصورتي كه اين سامانه قرار است 
با همكاري دستگاه هاي ذي ربط تعامل مناسبي را در 

جهت تسهيل امور بازرگانان انجام دهد.
ش��يرازيان در پايان با بيان اينكه هيچگاه قصد حذف 
سامانه هاي ديگر را نداريم، گفت: قرار است نهادهاي 
مربوطه همكاري هاي الزم را انجام دهند و حتي گمرك 
هم در سال هاي اخير جلوي برخي مفاسد اقتصادي را 
گرفته بنابراين خواس��تاريم با همكاري موثرتر با ما به 

تخلفات احتمالي در آينده هم پايان دهد.

  تعلل گمرك  براي همكاري با وزارت صنعت
محسن شيري مسوول تجارت فرامرزي سامانه جامع 
تجارت با بيان اينكه حدود ۳۰ دستگاه بايد به سامانه 
جامع تجارت متصل شوند، گفت: ابتداي فرآيند تجارت 
در اين سامانه با موضوع احراز هويت شروع مي شود كه 
اتصال اين سامانه با س��امانه هاي ديگر بوده و موضوع 
صالحيت كاربران در حوزه فرامرزي مثل وارد كنندگان 
م��وردي و فاقد كارت بازرگاني در بخش عملياتي اين 

سامانه قرار مي گيرند.
او با انتقاد از عملكرد گمرك در اين س��امانه بيان كرد: 
اطالعات ارايه شده از سوي گمرك در انتهاي مراحل 
بخش تشريفات گمركي، معموالً به صورت ناپايدار و غير 
برخط ارايه مي شود بنابراين از آنجايي كه اطالعات به 
صورت جامع ارسال نمي شود، مشكالتي براي بازرگان 

به وجود خواهد آمد.
ش��يري تصريح كرد: طبق توافقات صورت گرفته در 
جلسات ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز قرار بر اين شد 
اين مشكالت رفع شود، اما همچنان اطالعات به صورت 

ناپايدار در اختيار سامانه قرار مي گيرد.

    دفاع دژپسند از گمرك
در مقابل فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي 
معتقد است كه درباره عملكرد گمرك بي انصافي رخ 
داده است. دژپسند با بيان اينكه وزارت صنعت متولي 
اصلي س��امانه جامع تجارت است، گفت: وزارت امور 
اقتصادي و دارايي پروژه ها و سامانه هاي ديگري دارد 
كه مستقل از اين سامانه ها عمل مي كند و فعاليت هاي 

ما از طريق اين سامانه ها به خوبي پيش مي رود.
او ادام��ه داد: اميدواريم در هفته دولت ۹۹ از گمرك 
هوشمند با تمام سامانه هاي قوي آن رونمايي خواهيم 
كرد و افرادي كه اطالعات غلطي از همكاري نكردن 
درست گمرك با وزارت صنعت مي دهند، در حق ما 

كم لطفي مي كنند.
دژپس��ند تصريح كرد: بنا بر گزارش هاي اعالم شده 
گمرك در حوزه در اختيار گذاشتن و تبادل اطالعات 
رتبه سوم را كسب كرده كه اين امر نشان از همكاري 
گمرك با نهادهاي ذي ربط دارد و اگر كس��ي چنين 
حرفي را زده لطفًا به صورت مكتوب هم بنويس��د تا 
من از اين پ��س به گمرك بگويم تبادل اطالعاتش را 
قطع كند و فرداي آن روز ببينيم ديگر چه مي گويند.

وزير ام��ور اقتصادي و دارايي اف��زود: اگر به اندازه اي 
كه گمرك به ديگران اطالعات مي دهد، ديگر نهاد ها 
هم با آنها تبادل اطالعات داشته باشند و به آن كمك 
كنند به طور قطع فضاي اطالعاتي كش��ور شفاف تر 

خواهد شد.
او در پايان با اشاره به تقديرهاي مكرر نهادهاي ذي ربط 
از رييس كل گمرك گفت: با حضور ايش��ان در بدنه 
گمرك خيالمان راحت تر ش��ده و يكي از برنامه هاي 
آينده وزارت اقتصاد، شكل گيري اقتصاد هوشمند و 

عرضه اطالعات شفاف است.

نايب رييس اتاق ايران تشريح كرد

جزييات فعاليت كارگروه بررسي و مقابله با پيامدهاي اقتصادي كرونا
كارگروه بررسي و مقابله با پيامدهاي اقتصادي ناشي 
از ش��يوع ويروس كرونا به رياس��ت محمد نهاونديان 
معاون اقتصادي رييس جمهوري تشكيل شد. حسين 
سالح ورزي نماينده اتاق ايران در اين كارگروه از فعاالن 
اقتصادي خواست تا پيش��نهاد خود را درباره كاهش 
آسيب كسب وكارها ارايه دهند، تا اين كارگروه بتواند 
براي جلوگيري از آس��يب ها برنامه ري��زي دقيق تر و 

منسجم تري داشته باشد. 
چهارم اس��فندماه 1۳۹8 بود كه هيات دولت تصميم 
گرفت ت��ا »كارگروه بررس��ي و مقابله ب��ا پيامدهاي 
اقتصادي ناشي از شيوع ويروس كرونا« را تشكيل دهد؛ 
جلسات اين كارگروه به رياست محمد نهاونديان، معاون 

اقتصادي رييس جمهوري برگزار مي شود.
در »كارگروه بررس��ي و مقابله با پيامدهاي اقتصادي 
ناش��ي از ش��يوع ويروس كرونا« وزير امور اقتصادي و 
دارايي، رييس س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور، وزير 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزير كشور، وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزير امور خارجه، وزير راه 
و شهرس��ازي، وزير ميراث فرهنگي، رييس كل بانك 
مركزي و سرپرست وزارت جهاد كشاورزي و نماينده 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران عضويت 

دارند. جلسه اول اين كارگروه برگزارشده است و فردا 
دوشنبه، 1۲ اسفندماه جلسه دوم اين كارگروه برگزار 

خواهد شد.
حسين سالح ورزي، نايب رييس اتاق ايران در گفت وگو 
با »پايگاه خبري اتاق اي��ران« درباره اهميت و برنامه 
اين كارگروه گفت: با توجه به اينكه دولت مي خواهد 
از مشاغل و كس��ب وكارهاي آس��يب ديده و متأثر از 
شيوع كرونا ويروس حمايت كند، صاحبان مشاغل و 
فعاالن اقتصادي درزمينه كاهش آثار مخرب كرونا بر 
كسب وكارهاي كوچك و متوسط پيشنهاد واقع بينانه 
ارايه دهند تا اين ستاد بتواند براي جلوگيري از آسيب ها 

برنامه ريزي دقيق تر و منسجم تري داشته باشد.
س��الح ورزي مي گوي��د: در اين كارگ��روه دو موضوع 
موردبررس��ي قرار مي گي��رد؛ موضوع ه��اي تجارت 
خارجي، ص��ادرات و واردات، حوزه كس��ب وكارهاي 

داخلي.
او ادامه مي دهد: هدف از تشكيل اين كارگروه بررسي اثر 
ويروس كرونا در اقتصاد و كسب وكارها است. در حوزه 
تجارت خارجي به دليل افزايش و انتشار گسترده اخبار و 
اطالعات مربوط به شيوع كرونا در سطح كشور بسياري 
از كشورها، مرزهاي تجاري و مسافري خود را به روي 

ايران بسته اند. از آنجايي كه عمده صادرات غيرنفتي ما به 
كشورهاي همسايه است، بسته شدن اين مرزها تبعات 

و اثر گسترده اي را به همراه داشته است.
به گفته س��الح ورزي حجم قابل توجهي از كانتينر و 
كاميون ه��اي حاوي محموله صادراتي پش��ت مرزها 
مانده اند؛ در صورت استمرار اين وضعيت براي توقف 
صادرات چند اتفاق نامطلوب مي افتد: اواًل بخش عمده 
محصوالت صادراتي فسادپذير و تاريخ انقضا هستند؛ 
مساله بعدي برنامه ريزي توليد واحدهاي صادراتي و 
پيش بيني آنها براي بازار دچار آسيب جدي مي شود؛ 
در طول يك سال و نيم گذشته مهم ترين منبع درآمدي 
كش��ور از محل صادراتي غيرنفتي است و اختالل در 
اين مس��اله درامدها را دچار مشكل مي كند. كاهش 
درآمدهاي ارزي، واردات اقالم مورد نياز را دچار اشكال 

مي كند.
او ادامه مي دهد: در حوزه كس��ب وكار داخلي به دليل 
شيوع كرونا ما ش��اهد هستيم طيف گس��ترده اي از 
كسب وكارهاي كوچك به خصوص در حوزه خدمات 
رفاه��ي و خدمات گردش��گري، رس��توران ها، تور و 
تورگرداني كه حجم آنها از نظر تعداد و اش��تغال زايي 
قابل توجه اس��ت؛ درگير ركود شده و حتي در آستانه 

تعطيلي قرار گرفته اند. نايب رييس ات��اق ايران ادامه 
مي دهد: اوج رونق اين كس��ب وكارها در اس��فندماه و 
فروردين ماه است. اگر به اين حوزه توجه نشود اين خطر 
وجود دارد كه اين حوزه از كسب وكار در بهار سال آينده 
از مدار فعاليت اقتصادي خارج شود. يعني حتي بعد از 
پشت سر گذاشتن كرونا شاهد كمبود عرضه و افزايش 

قيمت اين خدمات باشيم.
او تصري��ح مي كند: باي��د به حوزه اقتص��اد خارجي و 
داخلي باهم توجه شود. سهم خدمات در GDP كشور 
قابل توجه است؛ بررس��ي ما در مركز آمار و اطالعات 
اقتصادي اتاق ايران با بررس��ي ش��اخص شامخ نشان 
مي دهد كه در سال آينده در بخش خدمات روند نزولي 
خواهيم داش��ت كه نش��ان از تعميق ركود در بخش 

خدمات خواهد بود.
به گفته سالح ورزي، اتاق ايران براساس دستور رياست 
اتاق، ستاد مرتبط با اين موضوع را تشكيل داده است 
و رونوشت آن به اتاق هاي اس��تاني ارسال شده است. 
در اين نامه از تمام اتاق هاي اس��تاني و شبكه تشكلي 
خواسته ش��ده كه هم ميزان صدم��ات اقتصادي را در 
حالت خوش بينانه و بدبينانه برآورد و ارزيابي كنند و 
هم راهكار حمايتي و جبراني خود را تهيه كنند تا اتاق 

 در آن كارگروه پيش��نهاد عملياتي خود را ارايه دهد.
او تاكيد مي كند: برخي از اقدامات اوليه اين است كه در 
حوزه صادرات، واردات و تجارت خارجي از ديپلماسي 
اقتصادي و بهداشتي به صورت فعال بهره گيري كنيم. 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي و وزارت 
امور خارجه با طرف خارجي مذاكراتي داشته باشند و 
درنهايت به توافق و پروتكل هايي برسند كه اين اطمينان 
را بدهند موازين بهداشتي توسط صادركننده به دقت 

رعايت مي شود تا جريان صادراتي استمرار يابد.
نايب رييس اتاق ايران ادامه مي دهد: در حوزه اقتصاد و 
كسب وكارهاي داخل بايد اقدام كوتاه مدت مبتني بر 
برخي از معافيت هاي مالياتي و تأمين اجتماعي و بانكي 
و امتيازهاي مبني بر كاهش تعهدات مالي در نظر گرفته 

شود تا تداوم اين فعاليت تضمين شود.
او تاكيد مي كند: بايد بس��ته هاي تحريكي-تشويقي 
تدوين شود كه هم تحريك تقاضا را داشته باشيم و هم 
اين كسب وكارها در حوزه ادامه فعاليت خود تشويق 
شوند. البته در راس��تاي مبارزه با شيوع كرونا ويروس 
اتاق ايران ستاد مركزي مبارزه با كرونا تشكيل شده كه 
درزمينه پيشگيري از بيماري فعاالن اقتصادي، كاركنان 

اتاق ها و تشكل ها فعاالنه برخورد كند.
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 علت خالي ماندن
 برخي از قفسه هاي فروشگاه ها

رييس اتحاديه فروشگاه هاي زنجيره اي با تاكيد بر 
اينكه هيچ كمبود كااليي در فروشگاه هاي زنجيره اي 
وجود ندارد، در مورد داليل خالي ماندن قفس��ه ها 
در س��اعاتي از روز توضيحاتي ارايه داد. در روزهاي 
اخير فيلم هايي در فضاي مجازي منتش��ر شد كه 
نش��ان مي داد قفس��ه برخي از كاالهاي اساسي در 
فروشگاه هاي زنجيره اي خالي است كه در اين رابطه 
اميرخس��رو فخريان با بيان اينكه افزايش تقاضاي 
مايحتاج روزانه مردم باعث ش��ده برخي از قفسه ها 
با سرعت بيشتري خالي شود، به ايسنا گفت: از اول 
اسفند خريد مردم از فروشگاه ها زياد شده است. براي 
مثال فروش��گاه هايي كه قادر هستند حدود ۳۰۰۰ 
مش��تري را پوشش دهند با حدود 1۰ هزار مشتري 
مواجه ش��ده اند. وي با تأكيد ب��ر اينكه هيچ كمبود 
كااليي در فروش��گاه هاي زنجيره اي وج��ود ندارد، 
اظهار كرد: اخيراً ب��راي كاهش نگراني مردم در اين 
زمينه اطالع رساني هايي انجام شده است. همچنين 
از انبارهاي فروش��گاه زنجيره اي فيلمبرداري و در 
فضاي مجازي منتشر كرديم تا شهروندان اطمينان 
حاصل كنند ك��ه كمبود كاال وجود ن��دارد. رييس 
اتحاديه فروشگاه هاي زنجيره اي همچنين در توضيح 
علت خالي ماندن برخي از قفسه هاي فروشگاه هاي 
زنجي��ره اي گفت: با توجه به افزاي��ش تقاضا در اين 
فروشگاه ها، قفسه ها در ساعاتي از روز خالي هستند كه 
آن هم مربوط به زماني است كه كاالها از انبار به قفسه 
منتقل مي شود؛ بنابراين كمبودي وجود ندارد. وي 
افزود: به نظر مي رسد شهروندان به دليل شيوع ويروس 
كرونا نگران هستند كه نتوانند بعدا دوباره خريد كنند 
يا كارخانه ها براي توليد به مشكل بخورند، اما طبق 
اطالعات ما در حال حاضر كارخانه ها سه شيفت توليد 

دارند و كمبود كاال وجود ندارد.

كاهش يك ميليون توماني 
قيمت زعفران

عضو ش��وراي ملي زعفران ايران اظهار داشت: در 
بازار داخلي نيز ش��اهد روند نزولي قيمت زعفران 
هستيم به نحوي كه از ابتداي هفته گذشته تا امروز 
يك ميليون تومان كاهش قيمت داشته است. علي 
حسيني در گفت وگو با خبرنگار ايلنا با بيان اينكه 
شرايط زعفران در بازار داخلي خوب نيست، اظهار 
كرد: در بازار داخلي نيز ش��اهد روند نزولي قيمت 
زعفران هستيم به نحوي كه از ابتداي هفته گذشته تا 
امروز يك ميليون تومان كاهش قيمت داشته است. 
وي قيمت هر كيلوگرم زعفران در بازار داخلي را 8 
ميليون تا 1۰ ميليون تومان عنوان كرد. وي گفت: 
ابتداي هفته گذشته قيمت هر كيلوگرم زعفران ۹ 
تا 11 ميليون تومان بوده اس��ت. حسيني در پاسخ 
به اين پرسش كه با توجه به تاثير زعفران در بهبود 
سيستم دفاعي بدن، چرا مانند ساير محصوالت كه 
جنبه دارويي دارند افزايش قيمت نداش��ته است، 
اظهار كرد: قيمت باالي زعفران موجب شده در اين 
شرايط مردم كمتر به سراغ آن بيايند و ترجيح آنها 

ساير محصوالت كشاورزي باشد. 

رستوران ها و آشپزخانه هاي 
معدني تعطيل پذير نيستند

رييس خان��ه معدن اي��ران ضمن اش��اره به اينكه 
اكثر محيط هاي كارگ��ري بخش معدن در مناطق 
كوهستاني قرار دارند، تاكيد كرد: بايستي با امن كردن 
فضاي معادن مانع از رسوخ و شيوع اين ويروس شد؛ 
ضمن اينكه ايجاد فضاي سالم براي رستوران ها و امور 
تغذيه اي اين معادن ضروري است. محمدرضا بهرامن 
در رابطه با تاثير شيوع ويروس كرونا بر بخش معدن 
و صادرات معدني كش��ور، اظهار كرد: همان طور كه 
اين اتفاق تاثير منفي براقتصاد كشور چين گذاشته و 
صادرات و واردات اين كشور را با مشكل مواجه كرده 
است، قطعا ش��يوع آن بر اقتصاد و صادرات كشور ما 
نيز تاثيرگذار خواهد بود؛ هرچند كه نشانه هاي آن 
در بازار و كسب وكارها نيز مشهود است. رييس خانه 
معدن ايران ضمن تاكيد بر اينكه ويروس كرونا به غير 
از تاثيرات منفي بر اقتص��اد، جنبه رواني خاصي در 
كشور ايجاد كرده است، گفت: تعطيلي مراكز از جمله 
محيط هاي كاري با توجه به نزديك شدن به ايام پايان 
سال شرايط كار را قطعا سخت تر كرده و شركت ها در 
پرداخت هايي كه بايد انجام دهند و در نقل و انتقاالت 
پول ها با مشكل مواجه شده اند. البته اين در شرايطي 
است كه ايران و البته بسياري از شركت هاي تهيه و 
توليد مواد معدني آن در ليست تحريم ها قرار دارند؛ 
بنابراي از اين س��و نيز به راحت��ي نمي توانيم نقل و 
انتقاالت پول داشته باشيم. بهرامن افزود: با توجه به 
مشكالتي كه در محيط هاي كارگري نيز وجود دارد، 
مديريت شرايط فعلي بسيار حائز اهميت است؛ چراكه 
اگر به خوبي مديريت نش��ود، آثار نامطلوبي برجاي 
مي گذارد كه غيرقابل جبران خواهد بود. مديران در 
شريط كنوني بايد آمادگي بااليي داشته باشند تا با امن 
كردن فضا از نظر امنيتي و بهداشتي، مانع از رسوخ اين 
ويروس در محيط هاي كاري شوند. همچنين باتوجه 
به اينكه محيط هاي كارگري بخش معدن در مناطق 
كوهستاني قرار گرفته اند، بايستي در رابطه با تغذيه 
اين محيط ها دقت الزم ص��ورت گيرد. اين موضوع 
يكي از فاكتورهاي مهم اين بخش است و نمي توان 
رس��توران ها و آش��پزخانه هاي معدن��ي را به دليل 
ساعت هاي باالي كاري تعطيل كرد؛ در غيراينصورت 
كارگران با مشكالتي مواجه مي شوند. رييس خانه 
معدن ايران تاكيد كرد: درش��رايط فعلي واحدهاي 
بزرگ با اين مشكل روبرو شده اند؛ چراكه براي تامين 
خوراك و مواد اوليه كارگران بايد دقت هاي كامل از هر 
نظر را داشته باشند. اين موارد، بحث هاي مديريتي را 
از حالت عادي خارج و به صورت بحراني تبديل كرده 
است. اينها از جمله مواردي است كه چندان مشهود 
نيست اما جامعه تخصصي آن را كامل درك كرده است. 
از متوليان اين بخش انتظار مي رود كه همراه بخش 
معدن و محيط هاي كارگري دراين دوره زماني باشد.

كسب و كارهاي اينترنتي ماه هاي خوبي را پشت سر نمي گذارند

اول »رمز پويا« حاال »كرونا«
مردم از بيرون رفتن از خانه هراس دارند و تا مي توانند 
خريدها و مايحت��اج روزانه ش��ان را اينترنتي تهيه 
مي كنند. اما اين خريد تنها به اقالم اساسي و مورد نياز 
يا اقالمي براي بهداشت و سالمتي خالصه مي شود.

تا دو سه هفته رمز پويا براي كسب و كارهاي اينترنتي 
مشكل ايجاد كرده بود و تراكنش هاي خريد و فروش 
اينترنتي را كاهش داده بود ح��اال هم ترس از كرونا 
اين كسب و كارها را با مشكل مواجه كرده است. البته 
مردم از بيرون رفتن از خانه هراس دارند و تا مي توانند 
خريدها و مايحت��اج روزانه ش��ان را اينترنتي تهيه 
مي كنند. اما اين خريد تنها به اقالم اساس��ي و مورد 

نياز يا اقالم براي بهداشت و سالمتي خالصه مي شود.
در اين ش��رايط برخي مي گويند ف��روش اينترنتي 
رشد كرده است، اما عادل طالبي، فعال استارتاپي در 
خصوص وضعيت فروش كسب وكارهاي استارت آپي 
در دوره شيوع كرونا گفت: يك مقدار در مورد فروش 
اين كسب وكارها غلو مي شود كه استارت آپ ها رشد 
مي كند اما اشتباه است، چون شرايط بحراني حاكم بر 
وضعيت رواني مردم باعث مي شود كه مصرف معمول 
را نداشته باش��ند و خريدها به سمت اقالم ضروري 
محدود شده اس��ت. به گفته طالبي، با اين حال اين 
وضعي��ت در واقع به ضرر تمام كسب وكارهاس��ت و 

ممكن است در تعدادي از محصوالت ضروري خريدها 
انجام شود چون در شرايط اضطرار پول خود را براي 
هر كااليي خرج نمي كنن��د، بنابراين در كل به ضرر 

كل اقتصاد جامعه است.
از طرفي طالبي گفت: استارت آپ هايي مثل فروش 
ماس��ك و م��واد ضدعفوني كنن��ده افزايش فروش 
دارند. بررس��ي  كااليي كه افزايش فروش داشته اند، 
نشان مي دهد فروش مكمل ها، ويتامين ها كه مردم 
احساس مي كنند اگر اين مواد را مصرف كنند كمتر 
در معرض ابت��ال به بيماري هس��تند، افزايش يافته 
است. هر چند كه معلوم نيست تاثيري داشته باشد 

فقط به علت اخبار كذبي كه منتشر مي شود. فروش 
اين كاالها افزايش يافت��ه و حتي به چند صددرصد 

نيز رسيده است.
براس��اس صحبت هاي اين فعال اس��تارت آپي، در 
خصوص م��واد غذايي، ني��ز ف��روش كاالهايي كه 
بسته بندي شده مثل روغن، برنج، سوسيس و كالباس 
از برندهاي معروف افزايش فروش داشته اند، اما چون 
اين كاالها بخش كوچكي از كاالهاي فروش اينترنتي 
هستند، كاهش فروش را جبران نمي كند. در مجموع 
شرايط كلي به نحوي است كه فروش اينترنتي كاهش 
پيدا مي كند، ما س��ايت فروش كتاب داريم كه طي 
چند وقت اخير كاهش فروش كامال مشخص است.

در حالي كه در ده روز گذشته كسب وكارهاي خريد 
اينترنتي از كرونا آس��يب ديده اند كه دو س��ه هفته 
گذش��ته، رمز پويا آنها را درگير كرده بود. مصطفي 

اميري، مديرعامل زرين پال در گفت وگو با ايرنا بيان 
كرده بود: كسب وكارهايي كه از طريق درگاه پرداخت 
اي��ن مجموعه تراكنش ه��اي روزانه خ��ود را انجام 
مي دادند ظرف مدت كمت��ر از 1۰ روز، به اندازه ۵۰ 
ميليارد تومان كاهش فروش داشته اند. او ادامه داد: 
از زماني كه بانك مركزي با جديت بيشتري استفاده از 
رمز پويا را دنبال كرد )18 بهمن ماه(، حدود ۳۲ درصد 
از تراكنش هايي كه از طريق درگاه ما انجام مي ش��د 
كاهش پيدا كرد. روز اولي كه اين برنامه اجرايي شد 
با كاه��ش 1۵ درصدي تراكنش ه��ا و ۲1 بهمن ماه 
كاهش 1۷ درصدي را ش��اهد بودي��م. اكنون )۳۰ 
بهمن( با ريزش حدود ۳۲ درصدي تراكنش ها روبرو 
هستيم و شواهد نشان مي دهد اصالح استفاده از رمز 
پويا و برگشت به روال س��ابق به زمان يك ماهه نياز 
دارد كه بازار شب عيد را هم با اختالل مواجه مي كند.
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»تعادل« روند صادرات محصوالت پتروشيمي را بررسي كرد

كرونا مانع ارزآوري پتروشيمي ها نشد

برتري روسيه از عربستان براي سازگاري با قيمت پايين نفت

گروه انرژي|
نگاهي گذرا به كاهش سطح انتشار دي اكسيد كربن 
در جهان طي يك ماه گذشته كافي است كه دريابيم 
مصرف و به تبع مب��ادالت نفت خ��ام و فرآورده هاي 
نفتي در سايه ش��يوع ويروس كرونا تا چه حد كاهش 
يافته است. بر اساس گزارشي از نيويورك تايمز، طي 
سه هفته اخير ميزان انتشار دي اكسيد كربن در چين 
حدود 25 درصد كمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده 
كه دليل آن كاهش مصرف س��وخت به دليل كاهش 
حمل ونق��ل و كاهش توليد به دليل تعطيلي ش��مار 
زيادي از كارخانه ها، پااليشگاه ها و ساير مراكز صنعتي 
بوده اس��ت. در ايران اما به رغم آنكه اخباري مبني بر 
ممنوعيت ص��ادرات برخي اقالم بهداش��تي توليدي 
پتروشيمي ها به سبب شيوع ويروس كرونا در ايران و 
نياز داخلي به اين اقالم وضع شده، احمد مهدوي، رييس 
انجمن كارفرمايي پتروشيمي مي گويد اتفاق خاصي 
در صادرات محصوالت پتروش��يمي ايران رخ نداده و 
صادرات اين اقالم از مبدأ ايران هم مثل ساير كشورها 
تابع تحوالت ب��ازار جهاني، كاهش مبادالت تجاري و 
كاهش قيمت نفت بوده است. به گفته مهدوي به رغم 
وجود اخباري مبني بر بس��ته شدن برخي از مرزهاي 
ايران و توقف محموله هاي صادراتي در مرزها، صادرات 
محصوالت پتروشيمي و ارزآوري اين صنعت براي ايران 

مثل قبل جريان دارد.
شاخص سطح آاليندگي دي اكسيد كربن جهاني براي 
كشوري مثل چين كه عنوان آالينده ترين كشور جهان 
را به خود اختصاص داده، مي تواند شاخص خوبي براي 
ارزيابي س��طح مصرف نف��ت و فرآورده هاي نفتي آن 
باشد. گزارشي از نيويورك تايمز كه زيست آنالين آن 
را به فارس��ي برگردانده نش��ان مي دهد كه همگام با 
شيوع ويروس كرونا در چين، حمل و نقل و آن دسته 
از فعاليت هاي صنعتي كه مستلزم مصرف نفت است 
چنان با افت روبه رو ش��ده است كه در سه هفته اخير 
انتشار دي اكسيد كربن اين كشور را 25 درصد كاهش 
داده است. بر اساس اين گزارش، كاهش اين سه هفته 
تقريبأ برابر با مقدار دي اكسيد كربني است كه ايالت 
نيويورك امريكا در يك سال كامل )حدود 150 ميليون 

تن متريك( منتشر مي كند.
گ��زارش نيويورك تايمز بيانگر آن اس��ت ك��ه كرونا 
توانسته تجارت نفت، فرآورده هاي نفتي و محصوالت 

پتروشيمي را در سطح جهاني تحت تأثير قرار دهد. 
اما دو هفته اي مي شود كه كرونا گريبان ايرانيان را هم 
گرفته و اين كش��ور را به بزرگ ترين كانون شيوع اين 
ويروس در خارج از مرز هاي چين تبديل كرده اس��ت. 
ترس از اين بيماري و هجوم مردم به داروخانه ها براي 

تهيه اقالم بهداشتي و مواد ضدعفوني كننده، اين اقالم 
را در بازار ايران كمياب كرده است. برخي از اين اقالم را 

پتروشيمي ها توليد مي كنند.

    ممنوعيت صادرات
برخي محصوالت پتروشيمي

ششم اسفندماه اميرحس��ين نظري، رييس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان از ممنوعيت 
صادرات هرگونه صادرات الكل طبي و مواد ش��وينده 
بهداش��تي تا اطالع ثانوي خب��ر داد. ديروز نيز جمال 
ارونقي، مع��اون رييس گمرك بيان كرد كه به منظور 
مقابله با ويروس كرونا، صادرات تجهيزات پزشكي مانند 
ماس��ك، لباِس گان، دستكش، محصوالت بهداشتي 
مانن��د آب ژاول، ضدعفوني كننده ها، صابون، مايعات 
شوينده، الكل و...، نس��اجي و سلولزي مانند منسوج 
نبافته، كاغذ تيشو، دس��تمال كاغذي و بهداشتي و... 
ممنوع است. )گزارش صفحه 14 را در اين باره بخوانيد.( 
توليد محصوالتي مث��ل آب ژاول و برخي محصوالت 
ضدعفوني كننده در پتروش��يمي ها انجام مي شود و 
بدين ترتيب به نظر مي رسد بخش پتروشيمي كه پس 
از اعمال تحريم هاي امريكا علي��ه صادرات نفت خام 
ايران تبديل به ارزآورترين بخش اقتصادي ايران شده، 
اكنون با مساله ممنوعيت صادرات برخي محصوالتش 

روبه رو است.

    صف كاميون ها پشت مرزها
از طرف ديگر، برخي اخبار طي چند روز گذشته از بسته 
شدن برخي مرز ها از جانب همسايگان حكايت داشته 
است. ايرنا 9 اسفند خبر داد كه مرز آستارا شاهد ترافيك 
س��نگين كاميون هايي است كه مي خواهند كاالهاي 
خود را به جمهوري آذربايجان و روس��يه ببرند، اما به 
دليل كنترل هاي بهداشتي و تب سنجي در دو طرف 
مرز با معطلي مواجه ش��ده اند. فارس، اقتصادآنالين و 
س��اير خبرگزاري ها هم اخباري مبني بر بسته شدن 
مرزهاي تركيه، عراق، پاكستان، افغانستان و... با ايران و 
شكل گيري صف كاميون ها در اين مرزها منتشر كردند 
كه البته برخي از آنان پس از گذشت چند روز باز شدند.

    حال بخش پتروشيمي خوب است
 با تمام اين اوصاف، به نظر مي رسد كه صادرات بخش 
پتروش��يمي بايد تحت تأثير ش��يوع وي��روس كرونا 
قرار گرفته باش��د. اما احمد مه��دوي، رييس انجمن 
كارفرمايي پتروش��يمي ديروز به »تعادل« گفت كه 
صادرات محصوالت پتروشيمي كمافي السابق ادامه 
دارد و صادركنن��دگان هنوز با مش��كل قابل توجهي 

روبه رو نش��ده اند. او در پاسخ به اين پرسش »تعادل« 
كه آيا صادرات محصوالت پتروشيمي ايران تحت تأثير 
شيوع ويروس كرونا قرار گرفته و كاهش يافته است؟ 
بيان كرد كه »شيوع اين ويروس تاكنون تاثيري بر حجم 
صادرات محصوالت پتروشيمي ايران نداشته است. البته 
ش��يوع ويروس كرونا، تخليه بارها در چين و برخي از 
كشورهاي ديگر را با مشكالتي مواجه كرده است، اما در 
كل كشتي هاي صادراتي محصوالت پتروشيمي ايران 
تاكنون به تردد خود ادامه داده اند و مشكل قابل ذكري 

به وجود نيامده است.«
مهدوي درباره ميزان اثرگذاري شيوع ويروس كرونا 
بر درآم��د ارزي ايران از محل ص��ادرات محصوالت 
پتروشيمي اظهار كرد: »از آنجا كه ويروس كرونا قيمت 
نفت خام را كاهش داده اس��ت، صنعت پتروشيمي 
از اين كاه��ش قيمت ها تأثير مي پذي��رد. البته اين 
اثرپذيري اكنون اتف��اق نمي افتد، بلكه در درازمدت 
قيمت محصوالت پتروش��يمي در كل دنيا را كاهش 
خواه��د داد و پتروش��يمي ايران ه��م از اين موضوع 
مستثنا نيست و ارزآوري آن كاهش مي يابد. اما از آنجا 
كه حجم صادرات محصوالت پتروشيمي ايران تحت 

تأثير شيوع اين بيماري كاهش نيافته است، ارزآوري 
بخش پتروش��يمي از اين ناحيه كم نخواهد شد.« او 
افزود كه بازار جهاني عالوه بر عامل قيمت كه در آينده 
خود را نشان خواهد داد، در كل در حجم معامالت هم 
مقداري افت داش��ته كه باز هم ايران از اين وضعيت 

بازار مستثنا نيست.
سيد حميد حسيني، سخنگوي اتحاديه صادركنندگان 
فرآورده هاي نفتي نيز ديروز به ايرنا گفت كه صادرات 
محصوالت پتروشيمي در 10 ماهه امسال، پنج درصد 

افزايش هم يافته است.
حسيني با اشاره به اينكه در شرايط تحريم آمارها چندان 
ش��فاف بيان نمي ش��ود، افزود: افزايش پنج درصدي 
صادرات محصوالت پتروشيمي بيش از هر چيز مربوط 
به بهره برداري از واحدهاي جديد پتروشيمي در ايران 

است. 
 او پيرامون گسترش ويروس كرونا در جهان و تاثير آن 
بر بازار انرژي هم نظر با احمد مهدوي بود و گفت: كرونا از 
دو جنبه بر بازار نفت و صنايع پايين دستي آن اثر داشته 
است، نخستين تاثير آن تعطيلي برخي واحدهاي نفتي 
و پتروشيمي در چين بوده و مشكل دوم كاهش قيمت 

محصوالت است كه به دليل افت تقاضا اتفاق مي افتد. 
به گفته حس��يني، ايران ممكن اس��ت در اين زمينه 
با مشكل روبه رو ش��ود، زيرا بخش��ي از بازار صادرات 
محصوالت پتروش��يمي ايران، كش��ورهاي همسايه 

هستند.
سخنگوي اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفتي 
با اش��اره به اينكه عمده صادرات پتروش��يمي ايران، 
كشورهاي تركيه و عراق است، گفت: تعطيلي مرزها و 
وجود نااطميناني در اين زمينه چنانچه ادامه دار باشد، 
ممكن اس��ت بازار صادراتي محصوالت پتروشيمي را 
تحت تاثير قرار دهد. مهرداد س��عادت دهقان، رييس 
اتاق مشترك ايران و تركيه روز شنبه به اقتصادآنالين 
گفته بود كه رايزني ها براي بازگشايي مرز دو كشور در 

جريان است.
حميد حسيني، س��خنگوي اتحاديه صادركنندگان 
فرآورده هاي نفتي همچنين گفت كه »اين خطر وجود 
دارد كه عس��لويه گرفتار كرونا شود و بايد تالش كرد 
تا آس��يب كمتري ببينيم و در اين صورت مي توانيم 
در آينده از اين فرصت ب��راي ورود به بازارهاي جديد 

استفاده كنيم.«

عربس��تان س��عودي در تالش براي تقويت بازار نفت 
در برابر اثرات اقتصادي منفي وي��روس كرونا، با عدم 
همراهي و مخالفت روسيه روبه رو شده اما در نشست 
آتي اوپك پالس ممكن اس��ت در نهايت به موفقيت 

دست پيدا كند.
به گزارش ايس��نا، از زماني كه عربستان سعودي براي 
اولين بار پيشنهاد كاهش بيشتر توليد نفت به منظور 
كمك به ثبات بازار را مطرح كرد، وضعيت شيوع ويروس 
كرونا و تاثير آن روي تقاضاي انرژي در چين و قيمت 
نفت روشن شده اس��ت. روسيه كه مهم ترين شريك 
عربستان سعودي در گروه اوپك پالس به شمار مي رود، 

حاضر به پذيرش چنين پيشنهادهايي نشده است.
اد م��ورس، مدير تحقيقات كاال در س��يتي گروپ در 
اين باره گفت: روس ها در وضعيت بسيار متفاوتي قرار 
دارند و روشن است كه پوتين از برتري برخوردار است. 
حقيقت اين است كه روس ها مي توانند بودجه متوازني 
با قيمت نفت كمتر از 50 دالر در هر بشكه داشته باشند 

اما سعودي ها نمي توانند.
اين وضعي��ت ب��ه مس��كو در مذاكراتي كه با س��اير 
توليدكنندگان نفت گروه اوپك پالس خواهد داشت، 
موضع برتري بخشيده است. اما با وجود اينكه افت شديد 
قيمت هاي نفت، عربستان سعودي و وزير انرژي اين 
كشور را تحت فشار قرار داده است نشانه هاي فزاينده 
از اينكه ويروس كرونا رشد اقتصاد جهاني را به مخاطره 
افكنده، ممكن است در نهايت به نفع رياض تمام شود.

6 هفته پيش س��عودي ها براي نخستين بار پيشنهاد 
نشست اضطراري اوپك پالس را با متحد خود مطرح 
كردند. در آن زمان واكنش قيمت هاي نفت به شيوع 
ويروس كرونا در چين تازه شروع شده بود و عربستان 
سعودي بر اين باور بود كه اين گروه بايد فورا توليدش 

را كاهش دهد.
پيش��نهاد رياض با بدبيني روبه رو ش��د چرا كه اوپك 
پالس تازه دور جديدي از كاهش توليد را در ژانويه براي 
مقابله با تاثير سيل عرضه نفت شيل امريكا به بازار شروع 

كرده بود. آيا مسكو واقعا تمايل دارد توليدش را بيشتر 
كاهش دهد به خصوص كه تاثير اپيدمي ويروس كرونا 

نامعلوم بوده است؟
كرملي��ن بالتكليف اس��ت. پ��س از اينك��ه روس ها 
درخواست هاي مكرر سعودي ها را رد كردند، سرانجام 
والديمير پوتين، رييس جمهور روس��يه موافقت كرد 
سوم فوريه با ملك سلمان، پادشاه عربستان سعودي 
گفت وگوي تلفني داشته باش��د. هيچ توافقي درباره 
نشست اضطراري حاصل نشد اما روز بعد اوپك پالس 

كارشناسان فني را براي ارزيابي تاثير ويروس بر تقاضا 
براي سوخت فراخواند. نشست كميته فني كه قرار بود 
دو روزه برگزار شود به روز سوم كشيد و نماينده روسيه 

حاضر نشد هيچ پيشنهادي را تاييد كند.
كميته فني سرانجام كاهش توليد 600 هزار بشكه در 
روز را پيشنهاد كرد كه توافق محدوديت عرضه فعلي 
اوپك پالس را تشديد خواهد كرد. الكساندر نواك، وزير 
انرژي روسيه اظهار كرد تا چند روز ديگر به اين پيشنهاد 
پاسخ خواهد داد اما در عوض بيش از يك هفته اوپك 
را منتظر نگه داش��ت. هنگامي كه كرملين آخرين بار 
بيانيه اي در اين زمينه منتشر كرد، تنها عنوان كرد كه 
مردد مانده است. تا اواسط فوريه هر گونه اميد به كاهش 
اضط��راري توليد از ميان رفت و گ��روه واتس آپي كه 
نمايندگان براي هماهنگي ديدار اضطراري ايجاد كرده 
بودند منحل شد. دبيرخانه اوپك در وين دعوتنانه هاي 
حضور در كنفرانس را ارس��ال كرد كه تاريخ آنها طبق 

برنامه قبلي روزهاي پنجم و ششم مارس بود.
سعودي ها شكست را پذيرفتند اما هشدار آنها درباره 

بازار نفت همچنان واقعي است.
با ادامه بحران اپيدمي كرونا، معلوم شده كه تقاضاي چين 
براي نفت حدود 20 درصد معادل سه ميليون بشكه در 
روز افت كرده زيرا شيوع اين ويروس باعث لغو پروازها، 
تعطيلي شركت ها و قرنطينه ميليون ها نفر شده است. 
ش��اهزاده عبدالعزيز بن س��لمان، وزير انرژي عربستان 
سعودي هفته گذش��ته در ديداري در رياض كه پشت 

درهاي بسته برگزار ش��د، بازار نفت را به خانه اي كه در 
آتش مي سوزد، تشبيه كرد. رويدادهاي هفته گذشته اين 
موضع را تقويت كرده اند. قيمت نفت با گسترش شيوع 
ويروس كرونا در كشورهاي بيشتر، بزرگ ترين كاهش 
قيمت را از س��ال 2011 به اين طرف داشته است و روز 
جمعه در بازار لندن به پايين 50 دالر در هر بشكه سقوط 
كرد و طبق پيش بيني بانك استاندارد چارترد، اگر اوپك 
پالس اقدامي نكند به كمتر از ۳0 دالر سقوط خواهد كرد.
محمد باركيندو، دبيركل اوپك پنجشنبه گذشته اظهار 
كرد: اوپك پالس تالش جديدي را براي رس��يدن به 
توافق آغاز كرده و شاهزاده عبدالعزيز كه يك ديپلمات 
نفتي باتجربه است براي نجات قراردادهايي كه به نظر 

غيرممكن مي آيند، هرگز تسليم نمي شود.
هر بار كه اوپك پالس درب��اره محدوديت هاي جديد 
عرضه بحث كرده، روسيه معموال مقاومت نشان داده 
و به مخالفت شركت هاي نفتي مانند روسنفت اشاره 
كرده اس��ت كه تحت كنترل كامل دولت قرار دارند و 
مي خواهند پروژه هاي توسعه خود را پيش ببرند اما به 
محض اينكه پيشنهاد مناسبي دريافت كرده، در دقيقه 
آخر س��ازش كرده و به توافق رس��يده است. بر اساس 
گزارش بلومبرگ، هليما كرافت، مدير استراتژي كاال در 
شركت »آر بي سي كپيتال ماركتس« در اين باره اظهار 
كرد: سعودي ها ممكن اس��ت در جنگ براي نشست 
اضطراري شكست خورده باشند اما به نظرم مي توانند 

در جنگ براي كاهش بيشتر توليد نفت برنده شوند.

سهم كوچك ايران از صنعت بانكرينگ خاورميانه
عضو هيات رييسه كميسيون عمران مجلس گفت: بر اساس آمارها، 
ارزش منطقه اي صنعت بانكرينگ حدود 10 ميليارد دالر اس��ت كه 
متأسفانه به علت تعلل در اين حوزه، ايران سهم كوچكي از اين بازار دارد.

عليم يارمحمدي عضو هيات رييسه كميسيون عمران مجلس با اشاره 
به روند توس��عه صنعت بانكرينگ در بنادر كشور، گفت: متأسفانه با 
وجود تأكيد برنامه هاي پنج س��اله پنجم و شش��م توسعه كل كشور 
براي تقويت و توس��عه صنعت بانكرينگ و فروش مستقيم سوخت 
به كشتي هاي خارجي، اما متأسفانه قدم هاي كوچكي در اين عرصه 

برداشته شده است.
به گزارش خبرگزاري خانه ملت، نماين��ده مردم زاهدان در مجلس 
شوراي اسالمي ادامه داد: بر اس��اس آمارها ارزش منطقه اي صنعت 
بانكرينگ حدود 10 ميليارد دالر است كه متأسفانه به علت تعلل در 
اين حوزه، ايران سهم كوچكي از اين بازار دارد، اين در حالي است كه 
توسعه اين بخش درآمدهاي بسياري را براي كشور كسب خواهد كرد.

    پيشرفت هاي چشمگير قطر و امارات در حوزه
صنعت  بانكرينگ

وي گفت: در ش��رايط كنوني كش��ورهايي مانند قطر و امارات به 
پيشرفت هاي چشمگيري در حوزه صنعت بانكرينگ رسيده اند و 
عمال اين بازار در اختيار اين كشورهاست، اما به نظر مي رسد كه ما 

مي توانيم از ظرفيت جغرافيايي و استراتژيك بندر اقيانوسي چابهار 
براي رقابت با اين كشورها در اين بخش استفاده كنيم.

    عده اي در مسير توسعه صنعت بانكرينگ
سنگ اندازي مي كنند

يارمحمدي ادامه داد: البته متأسفانه عده اي در مسير توسعه صنعت 
بانكرينگ س��نگ اندازي مي كنند و يكي از داليل عقب ماندگي اين 
صنعت در كشور اقدام برخي افراد و گروه ها در اين حوزه است. وي گفت: 
به نظر من توسعه و تحول در صنعت بانكرينگ يك راهكار دارد و آن هم 
جذب سرمايه هاي بخش خصوصي به اين بخش است، قطعا با اعتبارات 
و بودجه هاي دولتي نمي توان با كشورهاي منطقه اي رقابت كرد زيرا آنها 
چندين پله در اين عرصه از ما جلوتر هستند، اما جذب و تزريق اعتبارات 
و س��رمايه هاي بخش خصوصي مي تواند صنعت بانكرينگ كشور را 
متحول كند. اين نماينده مردم در مجلس دهم ادامه داد: ايران حدود 
600 كيلومتر مرز ساحلي با خليج فارس دارد كه اگر ما تنها از يك سوم 
اين پتانسيل استفاده كنيم، قطعا از فروش نفت خام بي نياز خواهيم شد 
و اين به معناي دور زدن تمام تحريم ها خواهد بود، از طرف ديگر سوخت 
مرغوب، امنيت دريا و ساحل و بنادر مجهز براي پهلوگيري كشتي ها 
بخشي از مزيت هاي سواحل ايران محسوب مي شود كه مي توان از اين 

ظرفيت براي توسعه صنعت بانكرينگ استفاده كرد.

اختصاص بنزين نوروزي در مراحل پاياني تصميم گيري
گذشتن از دهه نخست اسفند و وجود ابهام در اختصاص سهميه بنزين 
نوروزي موجب ش��د كه قائم مقام مديرعامل شركت ملي پااليش و 
پخش فرآورده هاي نفتي توضيح دهد: چنانچه اين موضوع در مجلس 
تصويب شود، 60 ليتر سهميه بنزين نوروزي به خودروها اختصاص 

پيدا مي كند.
بيش از سه ماه از سهميه بندي بنزين مي گذرد. در اين زمان مصرف 
بنزي��ن حدود ۳0 درصد كاهش پيدا كرده و در مقابل مصرف س��اير 

سوخت ها مانند سي ان جي و ال پي جي با رشد همراه بوده است. 
اما با نزديك شدن به نوروز و احتمال افزايش سفرها، نگراني مردم نسبت 

به تامين بنزين مورد نياز پيدا كرده است.
به گزارش ايرنا، بر همين اساس بود كه بحث اختصاص سهميه نوروزي 
در كشور مطرح شد و اگرچه تا امروز اين موضوع به دليل فشار بر منابع 
يارانه چندان جدي گرفته نمي ش��د اما ح��اال از دولت و مجلس خبر 
مي رسد كه رايزني ها در اين خصوص انجام شده و اختصاص سهميه 

60 ليتري براي نوروز در گام هاي پاياني قرار دارد.
در اين زمينه حميد قاس��مي ده چش��مه، قائم مق��ام مديرعامل 
شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي گفته كه با دستور 
رييس جمهوري در مورد بررسي سهميه بنزين نوروزي و همچنين 
پيش��نهاد مجلس، اختصاص س��هميه 60 ليتري ب��راي نوروز در 

مراحل پاياني تصميم گيري است.

وي با تاكي��د بر اينكه 60 ليتر بنزين به عنوان س��هميه فروردين در 
نخستين روز اين ماه به كارت هاي س��وخت واريز خواهد شد، ادامه 
داد: در صورت تصويب، 60 ليتر نيز به عنوان سهميه بنزني نوروزي در 
كارت ها شارژ خواهد شد. قاسمي تاكيد كرد: البته هنوز ابالغيه اي در 
اين زمينه صادر نش��ده. اين در حالي است كه پيش از اين سخنگوي 
دولت و وزير نفت بار مالي اختصاص بنزين نوروزي را ۳ هزار ميليارد 

تومان بر منابع يارانه عنوان كرده بودند.
از بامداد 24 آبان ماه سال جاري، بنزين سهميه بندي شد. بر اين اساس 
بنزين سهميه اي با قيمت 1500 تومان و بنزين آزاد به قيمت ۳ هزار 

تومان به فروش مي رسد.
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مصرف آب افزايش يابد 
كيفيت پايين مي آيد 

ايلنا|آب شهر تهران با كيفيت ۷0 درصد از آب هاي 
سطحي و سدهاي پنجگانه و ۳0 درصد از منابع آب 
زيرزميني تامين مي ش��ود. هر چقدر مصرف آب 
افزايش يابد فشار بر منابع آب زيرزميني بيشتر شده 
كه باعث مي ش��ود كيفيت ايده آل نباشد. بنابراين 
توصيه مي شود آب را در كيفيت مطلوب نگه داريم.  
محمدرضا بختياري با بيان اينكه به لحاظ منابع آبي 
مشكلي نداريم، گفت: اگر مردم رعايت كنند، آب 
خوب و مطمئن تامين مي ش��ود.  وي تاكيد كرد: 
آب ش��هر تهران با كيفيت ۷0 درص��د از آب هاي 
سطحي و س��دهاي پنج گانه و ۳0 درصد از منابع 
آب زيرزميني تامين مي ش��ود. هر چقدر مصرف 
آب افزايش يابد فشار بر منابع آب زيرزميني بيشتر 
مي شود كه باعث مي ش��ود كيفيت ايده ال نباشد. 
بنابراين توصيه مي شود آب را در كيفيت مطلوب نگه 
داريم.  بختياري با بيان اينكه اگر مصارف ادامه يابد، 
تابستان دچار مشكل خواهيم شد، گفت: ما به لحاظ 
تامين آب مشكلي نداريم. از مردم هم مي خواهيم 
خانه تكاني شان را امسال به بعد از عيد موكول كنند.

الزام به سوخت گيري توسط 
كاركنان جايگاه هاي سوخت

تسنيم|فرآيند س��وختگيري و پرداخت هزينه 
س��وخت در تمامي جايگاه هاي عرضه س��وخت، 
توس��ط كاركنان جايگاه ها انجام مي شود.  در متن 
اطالعيه شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران 
براي پيشگيري و مقابله با انتشار ويروس كرونا آمده 
است: پيرو اطالعيه وزارت بهداشت درباره همكاري 
در جلوگيري از شيوع ويروس كرونا، ضروري است 
فرآيند س��وختگيري و پرداخت هزينه سوخت در 
تمامي جايگاه هاي عرضه سوخت، توسط كاركنان 
جايگاه ها انجام و دس��تكش يك ب��ار مصرف براي 
استفاده عموم در دسترس قرار گرفته شود و تاكيد 
مي شود فرآيند سوختگيري و پرداخت هزينه بدون 
دستكش يك بار مصرف انجام نشود. اين اطالعيه 
جايگاه داران را مكلف كرده است بايد تمامي نازل ها، 
صفحه كليد ديسپنس��رها، سرويس بهداشتي و... 
به طور مس��تمر با مواد ضدعفوني كننده مناس��ب 
نظافت شود. اين اطالعيه تا اطالع ثانوي در تمامي 

جايگاه هاي كشور الزم االجراست.

قيمت نفت تا ۴۰ دالر كاهش 
پيدا مي كند 

باشگاه خبرنگاران|نماينده سابق ايران در اوپك 
گفت: پيش بيني كارشناسان نفتي در سراسر جهان 
حاكي از آن است كه قيمت نفت تا 40 دالر كاهش 
پيدا مي كند.  محمدعلي خطيبي، نماينده س��ابق 
ايران در اوپك گفت: با همه گير شدن بيماري كرونا 
در سراسر جهان فعاليت هاي اقتصادي تاثيرپذيرفته 
و كندتر از قبل شده است. كند شدن فعاليت هاي 
اقتصادي س��بب كاه��ش تقاضاي ان��رژي و نفت 
مي شود و اگر كاهش تقاضا با كاهش عرضه اعضاي 
او يك تعديل نشود، مازاد عرضه اي كه در بازار باقي 
مي ماند سبب كاهش شديد قيمت نفت خواهد شد. 
وي افزود: پيش بيني كارشناسان نفتي در سراسر 
جهان حاكي از آن است كه قيمت نفت تا 40 دالر 
كاهش پيدا خواهد كرد. به همين منظور قرار است 
اعضاي اوپك اواخر اسفند امسال نشستي را با توجه 
به شيوع كرونا و تغييرات فصلي كه منجر به كاهش 
تقاضا مي شود داشته باشند تا بهترين تصميم را در 

خصوص ميزان عرضه نفت اتخاذ كنند.

تامين برق به دليل مصرف باالي 
گاز خانگي با مشكل روبه روست 

ايرنا|نايب رييس سنديكاي صنعت برق ايران 
معتقد است: به دليل نبود نهاد فرادستي و تنظيم گر 
بخش انرژي تاكنون اتالف هزينه هاي زيادي به 
همراه داش��ته و سبب شده بخش هاي برق و گاز 
برنامه هاي خود را پيش ببرند.  پيام باقري افزود: 
اين امر سبب شده گاز به اقصي نقاط كشور ارسال 
شود و هزينه هاي زيادي تحميل كند، در حالي 
كه پيش از گاز، شبكه برق در سراسر كشور توزيع 
شده بود.  باقري اضافه كرد: چنانچه نهاد فرادستي 
بخش انرژي در كشور وجود داشت، مي توانست 
اجازه دهد به جاي هزينه كردن براي گاز رساني به 
سراسر كشور، گاز توليدي در اختيار نيروگاه ها قرار 
گيرد و مردم به جاي گاز از برق استفاده مي كردند.  
وي افزود: توسعه برق به جاي گاز هم مانع افزايش 
آاليندگي ها مي ش��د و صنعت برق را توانمندتر 
مي كرد و هم مانع انجام هزينه هاي س��نگين تر 
مي شد.  وي گفت: اكنون به دليل مصرف باالي گاز 
در بخش خانگي ممكن است برخي مواقع تامين 
برق با مشكل روبه رو شود، در صورتي كه چنانچه 
گاز تحويل نيروگاه ها شده و مردم از برق استفاده 

مي كردند، اين مشكل ايجاد نمي شد.

واردات نفت كره جنوبي
 ۱۴ درصد كاهش يافت 

فارس|آمارهاي وزارت بازرگاني، صنعت و انرژي 
كره جنوبي نشان داد واردات نفت اين كشور در 
ماه فوريه نس��بت به ماه گذش��ته 1۳.9 درصد 
كاهش يافت و به ۸4.۸ ميليون بش��كه رس��يد. 
آمارهاي نهايي را ش��ركت ملي نفت اين كشور 
منتش��ر خواهد كرد. كره جنوبي در فوريه سال 
گذشته ميالدي 9۸.5 ميليون بشكه نفت خريده 
بود. آمارهاي شركت ملي نفت اين كشور نشان 
مي دهد خريد نفت سئول در ماه ژانويه نسبت به 
سال گذشته افت 0.4 درصدي داشته و به 92.۷ 

ميليون بشكه رسيده است.
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اگر مي خواهيد شنونده خوبي باشيد بايد از شر افكارتان خالص شويد

هنر »گوش  دادن«

نقش آموزش در ترويج دموكراسي

مولف: اسفتن موس| مترجم: نجمه رمضاني|
اشاره: چش�مانت خيره مي ش�ود، سرت دايما 
به نش�انه تأييد تكان مي خ�ورد، كم كم خوابت 
مي گيرد و انگار ديگر گوش هايت نمي شوند. اين 
يكي از تكراري ترين صحنه هاي هر روز ماست: 
يكي با ما حرف مي زند، اما ذهن ما دوست ندارد 
حرفش را بش�نود. بله، گ�وش دادن به صحبت 
ديگران يكي از س�خت ترين كارهاي دنياست. 
كيت مورفي براي نوشتن كتابش به سراغ كساني 
رفته كه مي توانند خوب به حرف ديگران گوش 
كنند: روانكاوها، آرايشگرها، راديوبازها يا حتي 
جاسوسان. او مي گويد گوش ندادن نه تنها خود 
ما را منزوي مي كند، بلكه عواقب هولناكي براي 

سياست دارد.

استفن موس، گاردين - نويسنده اي به نام كيت مورفي 
بر اين باور است كه نداشتن توانايي خوب گوش كردن 
باعث مي شود همه مان احساس تنهايي كنيم. در جهان 
گوشي هاي هوشمند و مشغله هاي فراوان، آيا مي توان 

دوباره تعامل كرد؟
من درباره  اين ماموريت ترديد بسياري داشتم. كتاب 
جديد كيت مورفي، تو گوش نمي كني، نشان مي دهد 
بس��ياري از م��ا -كه غ��رق در اف��كار و روياهاي خود 
هستيم و حباب هاي كوچك ديجيتال خود را اشغال 
كرده ايم- توانايي گوش كردن را از دست داده ايم و اين 
امر باعث شده انزوا و تنهايي همه گير شود. اين فرض 
به خودي خود امكان پذير است؛ اما چرا من؟  منظورت 
اين اس��ت كه من قادر به گوش كردن نيستم يا حتي 

ميلي ندارم؟
وقتي سردبيرمان مشغول صحبت ش��د تا به من بگويد 
چط��ور مي توان اين مطلب را از آب درآورد، مدام وس��ط 
حرف��ش مي پريدم و اين ب��راي همكارانم خيلي عجيب 
بود. قبول، ش��ايد من كمي مشكل دارم و نمي توانم چند 
دقيق��ه دهانم را ببندم و گوش كنم؛ دوس��ت دارم حرف 
طرف مقابل را حدس بزنم و حتي پيش از آنكه او فرصت 
پيدا كند حرفش را آن طور كه مي خواهد بزند، پاسخش 
را بدهم. مورفي در كتاب خود مي گويد »شنونده هاي بد 
لزوما آدم هاي بدي نيس��تند«، اما نداشتن توان يا تمايل 
گوش كردن ويژگي چندان جذابي نيست. زمان بازآموزي 
است. بياييد اميدوار باشيم، پس از يك عمر سخنراني كردن 

به جاي گوش كردن، هنوز براي تغيير دير نباشد.
مورفي، روزنامه نگاري ساكن تگزاس، شنونده اي بسيار 
خوب است. اين را مي توان از ارتباطي دورادور و تلفني 
هم فهميد. او وارد تعامل مي شود؛ پرسش هايم را جدي 
مي گيرد؛ مي كوشد مكالمه اي متناسب ايجاد كند. او 
اصلي ترين ويژگي يك شنونده خوب را دارد: كنجكاوي. 
قهرمان او تاريخ داني شفاهي، اِستادز تركل، است كه 
معتقد بود اگر زحمت خوب صحبت كردن با ديگران 
را به خود بدهي��م و به آنچه مي گوين��د خوب گوش 
كنيم، درمي يابيم كه هر كس��ي داستان جذابي براي 

تعريف كردن دارد.
مورفي مي گويد »اگر درست سوال بپرسيم، همه آدم ها 
جذاب هستند. اگر كس��ي خسته كننده و غيرجذاب 
اس��ت، تقصير خودمان اس��ت«. اين گفته مرا به ياد 
مصاحبه هاي بسيار خسته كننده و ناموفقي مي اندازد 
كه انجام داده ام، ازجمله مصاحبه اي با يك نويس��نده 
مشهور كه وسط آن خوابم برد. هميشه استدالل كرده ام 
كه هر دو طرف مقصرن��د -باالخره مصاحبه خياباني 
دوطرفه است- اما ظاهرا بايد خودم تمام مسووليتش را 

بپذيرم. من آن طور كه بايد توجه نكرده ام.
مورفي مي گويد: »نياز مبرمي به نوش��تن اين كتاب 
بود. همه آنقدر روي ابراز نظر خود مصّريم يا به واسطه 
فناوري يا افكارمان حواس پرت شده ايم كه دچار انزوا، 
سوءتفاهم و ناشكيبايي شده ايم. مي خواستم افراد را 
متوجه ارزش و لذت ب��االي گوش كردن بكنم«. او دو 
س��ال وقت صرف تحليل تحقيقات دانشگاهي درباره 
گوش ك��ردن كرد و ب��ا افراد مختلف��ي مصاحبه كرد 
كه كارشان خوب گوش كردن اس��ت: »جاسوس ها، 
كشيش ها، روان درمانگرها، متصديان بار، طرف هاي 
مذاكره در گروگان گيري ها، آرايشگرها، ماموران كنترل 
ترافيك هوايي، توليدكنن��دگان برنامه هاي راديويي، 
رييس جلس��ات گروه هاي كانون��ي.« حاصل كتاب 
راهنماي جذابي درباره چيزي اس��ت كه مي پنداريم 
به صورت خودكار انجام مي دهيم، اما اغلب خيلي خوب 

از پسش برنمي آييم.
مورفي مدعي نيست كه ذاتا شنونده خوبي است بلكه 
مي گويد با تمرين به اينجا رسيده است. او بحث مي كند 
»هر كسي مي تواند در اين زمينه پيشرفت كند. هر چه 
با افراد بيش��تري صحبت كنيد، بيشتر اين مهارت در 
شما دروني مي شود و مي توانيد آن سرنخ هاي كوچك 
را پيدا كنيد«. او مي گويد اينك��ه امروز وقت زيادي را 
صرف ارتباطات الكترونيك مي كنيم بدان معناس��ت 

كه داريم توانايي پيداكردن سرنخ هاي چهره به چهره 
را از دس��ت مي دهيم. او توضيح مي دهد كه، بدون آن 
سرنخ ها، »نمي توانيد بافت كامل و تفاوت هاي ظريف 

گفت وگو را دريابيد«.
مورفي مي گويد ش��نوندگان بد ش��ايد آدم هاي بدي 
نباش��ند، اما اثرات بد گوش كردن بسيار زياد است. او 
مي نويسد »هر كسي كه تاكنون مطلبي شخصي را با 
ديگري به اشتراك گذاشته باشد و پاسخي بدون فكر 
و درك متقابل دريافت كرده باش��د، مي فهمد چطور 
چنين شرايطي روح را وا مي دارد به كنج عزلت بخزد. 
فرقي نمي كند كسي به اشتباهاتش اعتراف كند، نظري 
را ارايه بدهد، خوابي را تعريف كند، نگراني اي را اظهار 
كند يا رويداد مهمي را به خاطر بياورد، در هر صورت دارد 
بخشي از خود را عرضه مي كند. حال اگر شما با توجه 
به آن گوش نكنيد، آن فرد كم كم گفت وگوهاي بعدي 
خود را با شما اصالح مي كند چون مي داند »با اين آدم 

نمي توانم خود واقعي ام باشم««.
پيش از صحبت با مورفي، با گيليان راو مالقاتي داشتم، 
روان درمانگري س��اكن تونبريج ولز. قبال هم يك بار با 
راو مالقات كرده بودم -دوس��ت مشتركي داشتيم- و 
ازآنجاكه مي توان نام ما را شنوندگان حرفه اي گذاشت، 
او پذيرفت درب��اره رويكردش به گوش كردن صحبت 
كنيم. گفت وگويمان در نظرم عجيب هراس انگيز بود و 
متوجه تمام تيك هايم شدم: طغيان نظرات پي درپي، 
جمله هاي نيمه تمام، ميل به قطع كردن حرف ديگري، 
ناتواني در جذب گفته هاي راو، درحالي كه داشتم سوال 
بعدي خود را در ذهن مي ساختم )او در حوزه تحليل 
متقابل كار مي كند كه دركش براي من واقعا دشوار بود(. 
در مقابل او رويكردي س��نجيده، روان، و بدون شتاب 
داشت. او به آرامي اجازه مي داد مكالمه در مسير خود 
جاري شود؛ من حس مي كردم مدام دارم مسير آن را 
خم و راست مي كنم و مي كوشم آن را سريع پيش ببرم 

تا به نتايجي از پيش معين دست يابم.
راو مي گويد: »اگر بخواهيد واقعا گوش كنيد، اول بايد 
از شر خوِد خود، يعني افكارتان، خالص شويد. اين كار 
تقريبا نشدني است اما بايد بكوشيد تمام اين افكار را كنار 
بگذاريد«. او مي گويد وقتي با زوج ها كار مي كند از آنها 
مي خواهد به يكديگر گوش كنند سپس حرف ديگري 
را تكرار كنند. مي گويد »اين تمرين كامال ساده به نظر 
مي رسد اما بدون استثنا آنها حرف را مي پيچانند و تغيير 
مي دهند«. گوش كردن بدون خود و بدون دستورالعمل 

كار دشواري است.
من ناراحتي خود را با مورفي در ميان گذاشتم، اينكه 
عصبيت م��ن در مقابِل حالت ژرف و خونس��ردانه راو 
نمود بيشتري داش��ت. او شاخص شنونده حرفه اي را 
سريع تش��خيص مي دهد. مي گويد »اين ويژگي در 
تمام شنوندگان فوق العاده اي كه با آنها مصاحبه كردم 
مشهود بود. آنها همگي رفتاري بس��يار آرام داشتند. 
خيلي بي پ��رده بودند اما در ذهن خ��ود نبودند. براي 
آدمي به هم ريخته، اي��ن ويژگي مي تواند هراس انگيز 
باشد. راحت تر اس��ت كه فرد مقابل گوش ندهد چون 
آن وقت شما هم در قبال چيزي كه مي گوييد مسووليتي 

نخواهيد داشت«.
ديدگاهي كه عموما پذيرفته شده اين است كه زن ها، 
كه در مقايس��ه با مردها ذاتا همدلي بيش��تري دارند، 
شنوندگان بهتري هستند. مورفي هرچند قبول دارد 
كه همه اين طور مي انديشند، مقاومت مي كند و اين 

ديدگاه را ب��ه عنوان قاعده اي عموم��ي نمي پذيرد. او 
مي گويد: »اين باور رايجي است و مردان و زنان هر دو به 
آن معتقدند. به همين خاطر تعجب مي كنيد كه دليلي 
براي اثبات آن در دست نباشد. اما من زناني را ديده ام 
كه شنوندگاني افتضاح هستند و مرداني كه شنوندگاني 

مطلوب، پس واقعا به شرايط بستگي دارد«.
مورفي استدالل مي كند كه ناكامي ما در گوش كردن، 
كه روزبه روز بيشتر مي شود، عواقب سياسي هولناكي 
دارد زيرا ديگر مايل نيستيم با نقطه نظرات مخالفان خود 
مواجه شويم. براي مثال، در اياالت متحده، »سناتورها 
عادت داش��تند در يك نهارخوري مشترك يكديگر 
را مالقات كنن��د و آنجا با هم صحب��ت مي كردند و با 
نظرات هم مواجه مي شدند و واقعا حرف هاي يكديگر 
را مي شنيدند، حرف هايشان درباره سياست يا هر چيز 
ديگر را. آنها براي يكديگر شخصيت انساني قائل بودند. 
حاال افراد مصمم هستند كه جدا باشند و يكديگر را از 
دور خارج كنند. موضوع فقط تفاهم  نداشتن نيست. فكر 
مي كنند ديگري بد اس��ت، فرد شروري است. اگر آدم 
فكر كند ديگري اساسا احمق يا بدذات است، نمي تواند 

حرف هايش را بشنود. او مي گويد آدم تنها زماني رشد 
مي كند كه به ديدگاه هاي مخالف گوش دهد: استداللي 
قوي براي اجتناب از اتاق پژواك رسانه هاي اجتماعي.

از نظر برخي، توانايي گوش كردن شايد موضوع مرگ 
و زندگي باشد، به همين خاطر هر روز هزاران داوطلب 
»سازمان مددكاري سامري« آماده گفت وگوي تلفني 
با افراد نااميدي هستند كه نياز فوري به شنيده شدن 
دارند. به دفتر مركزي سامري ها در آسيابي قديمي در 
س��اري مي روم تا با مدير ارشد آموزش و توسعه لوسيا 
كاپوبيانكو مالقات كنم؛ او همچنين در شعبه محلي 
خود بيش از 10 س��ال در ش��يفت هاي گوش كردن 
فعاليت كرده است. من، درست مانند گفت وگو با راو، 
خيلي زود مس��حور درايت همراه با آرامش و به دور از 
شتاب زدگي او مي شوم. پس از گذشت يك ساعت در 
كنار او، از اينكه ب��ه مالقاتش رفته بودم حس رضايت 

بيشتري داشتم. 
كاپوبيانكو مي گويد كليد كارشان اين است فردي كه 
تماس گرفته حس كند بر اوضاعش مسلط است. »ما 
مي خواهيم آنها تصميمات خود را مديريت كنند و به 
همين خاطر است كه، با طرح سواالت صريح، آنها را به 
صحبت درباره گزينه هاي مختلف تشويق مي كنيم. 
سامري ها نمي خواهند افراد را به خدمات خود وابسته 
كنند؛ مي خواهيم بتوانيم با كسي صحبت كنيم، به آنها 

گوش دهيم، بفهميم اوضاع از چه قرار اس��ت و به آنها 
كمك كنيم از آن شرايط خارج شوند«.

او مي گوي��د به داوطلبان آموزش داده مي ش��ود كه از 
ورود ب��ه بحث درباره خود اجتن��اب كنند، چيزي كه 
گاه تماس گيرندگان به دنبال آن هستند. تمام تمركز 
گفت وگو روي تماس گيرنده است و سواالت صريحي 
پرسيده مي شوند تا آرام آرام عمق چيزي كه آزارشان 
مي دهد آشكار ش��ود. آنها خود را مش��اور نمي دانند. 
سنگ صبورند، آنجا هستند تا گوش كنند و بكوشند 
طرف مقابل را درك كنند. كاپوبيانكو مي گويد: »مردم 
دوست دارند به ش��ما بگويند در آن لحظه چه اتفاقي 
دارد مي افتد. فقط مي خواهند خ��ود را تخليه كنند. 
گاهي فقط كافي است يك جمله كوتاه به فرد بگوييد 
مثال: »داغوني، مگه نه؟ شرايِط اآلنت واقعا تأسف باره، 
وحش��تناكه«. همين باعث مي ش��ود آنها احس��اس 
ارزش��مندي بكنند، زيرا شما اولين كسي هستيد كه 
گفته ايد: »اشكالي ندارد كه چنين حسي داشته باشي«.

كاپوبيانكو مي گويد س��ازمانش به داوطلبان آموزش 
مي دهد كه ش��نوندگاني فعال باشند، اصطالحي كه 
اولين بار در 1۹۵۷ توس��ط روان شناس��ان امريكايي، 
 ريچ��ارد فارس��ون و كارل راج��رز، به كار برده ش��د. 
گوش كردن فعاالنه يك ن��وع گوش كردن با درگيري 
باالس��ت و در آن شنونده با تمام وجود روي آنچه بيان 
مي ش��ود تمركز دارد، س��واالتي مي پرسد تا جزئيات 
را اضافه كند و آنچه را ش��نيده است خالصه مي كند. 
داوطلب��ان جديد اغلب خ��ود را ش��نوندگان خوبي 
مي دانند، اما خيلي سريع متوجه مي شوند كه آموزشي 
كه در گوش كردن فعال پشت س��ر گذاشته اند سبب 
مي شود بسيار تأثيرگذارتر باشند. كاپوبيانكو مي گويد: 
»باالخره گوش كردن فعاالنه ي��ك جايي ظهور پيدا 
مي كند و خانواده و دوس��تان فرد متوجه مي شوند كه 

نوع گوش كردن او تغيير كرده است«.
در زندگي روزمره، اغلب نيازي نيست با افراد صحبت 
كنيم تا آنها را از موقعيت هاي نوميدكننده خارج كنيم 
يا مش��اوره هايي ارايه دهيم كه مسائل روان شناختي 
عميق را آشكارا بيان كنيم. اما مي توانيم از رويكرد آنها 
به گوش كردن درس بگيريم. موضوع همدلي اس��ت، 
پرسيدن سواالت درست، صبوري كردن و دادن زمان 
و فضاي كافي به افراد تا داستان هاي خود را آن طور كه 
دوست دارند بيان كنند، طرح واژه هاي عجيب و غريب 
براي تشويق، اما اجتناب از قطع روال كار و نداشتن حس 

نياز به ُپركردن سكوت.
كاپوبيانكو مي گويد: »شما به افراد فضايي داده ايد تا 
نفس بكشند. شجاعت زيادي مي خواهد كه كسي به 
ما زنگ بزند. شايد اين افراد خيلي غمگين باشند، شايد 
در شروع كار آنها كامال سلطه جو به نظر آيند، شايد هر 
چيزي را بدون فكر بر زبان آورند و س��كوت همه چيز 
را آرام مي كند و به آنها يك زمان اس��تراحت مي دهد. 
وقتي همه چيز را بيرون ريختند، مي توانيد كم كم با 
آنها وارد گفت وگو شويد. خشم آنها را تأييد مي كنيد و 
مي گوييد از اين اتفاقات متأسف هستيد و بعد صدايتان 
را پايين مي آوريد و مي گوييد: ’دوس��ت داري از كجا 
شروع كنيم؟‘. اگر كسي آشفته است و شما مي كوشيد 
با سوال پرسيدن وارد گفت وگو شويد، فقط آشفتگي 

آنها را بيشتر كرده ايد و اين گفت وگو جلو نمي رود«.
س��امري ها فهرس��تي از نكات گوش كردن منتش��ر 
مي كنند: با برقراري ارتباط چش��مي و كنارگذاشتن 

تلفن همراه نشان دهيد كه به فرد مقابل توجه داريد؛ 
از سواالت صريح استفاده كنيد و از سرپوش گذاشتن 
روي چيزي كه به شما گفته مي شود بپرهيزيد؛ حرف 
او را تكرار كنيد تا نشان دهيد متوجه شده ايد اما سعي 
نكنيد راهكار آني خود را تحميل كنيد؛ جسارت داشته 
باش��يد و از فرد بپرسيد چه احساس��ي دارد و واقعا به 

پاسخ آنها اهميت دهيد.
امروز سومين دوش��نبه اين ماه چالش برانگيز است، 
روزي كه به عنوان »دوش��نبه آبي« مش��هور است، 
س��امري ها كمپيني را آغاز مي كنند كه خيلي ساده 
»دوش��نبه نوش��يدني« نام دارد و، در آن، خانواده و 
دوستان تشويق مي شوند با هم چاي بنوشند، درباره 
زندگي و مشكالتش��ان گفت وگو كنند و مهارت هاي 
شنيداري خود را تقويت كنند. حتي اين سازمان در 
ايستگاه هاي راه آهن و شعب مختلف خود در سراسر 
كشور چاي كيسه اي عرضه مي كنند به اين اميد كه 

نوشيدني اي ضدتنهايي و نشاط بخش ارايه دهند.
راو در مالقاتم��ان مجموعه اي از نكات گوش كردن را 
نيز مطرح مي كند كه با فهرست سامري ها مشابهت 
زيادي دارد. اظهار همدل��ي بكن؛ وارد جهان ديگري 
بش��و. تمركز كن. س��واالت صريح بپرس: »براي تو 
چطور بود؟«، »چه حسي داشتي؟«، »مي توني بيشتر 
توضيح بدي؟«. احساسات گوينده را منعكس كن و 
حرف او را به زبان س��اده و روشن بازگو كن. با متانت 
توضيح بيشتر بخواه، البته او مي گويد، با افزايش حس 
اعتماد، مي تواني حرف او را به چالش بكشي و بيشتر 
روي مشكلي متمركز شوي كه مي خواهد محتاطانه 

درباره اش بحث كند.
آيا روزنامه نگارها مي توانند اميدوار باشند روزي مانند 
افراد حرفه اي به ديگران گوش كنند؟ اين سوال را از 
سيمون هتنستون مي پرسم، گفت وگوكننده بسيار 
ماهر گاردين كه س��ال گذش��ته، در كنار دنيل الول، 
سلسله مطالب برجسته اي درباره مرگ افراد بي خانمان 
در بريتانيا نوشت كه مستلزم مهارت هاي شنيداري 
فوق العاده اي بود، زيرا بايد از ميان صحبت هاي خانواده 

و دوستان به نكاتي درباره اين افراد پي مي برد.
هتنس��تون به ياد م��ي آورد »ليو اولم��ان گفت اصال 
ش��نونده خوبي نبودم، زي��را مدام حرف��ش را قطع 
مي كردم. جوان كه ب��ودم، فكر مي كردم اين تكنيك 
بامزه اي است؛ فكر مي كردم اين كار باعث مي شود افراد 
احس��اس راحتي كنند زيرا باور مي كنند براي حرفي 
كه مي زنند ذره اي ارزش قائل نيستم«. او مي گويد آن 
زمان فكر مي كرده كه سكوت سبب مي شود افراد به 
پناهگاه خود بخزند و درباره چيزهايي كه از دهانشان 
بيرون مي پرد بسيار محتاط باشند. مي گويد، حاال ديگر 
نمي كوشد تمام سكوت ها را ُپر كند و ترجيح مي دهد 

موضوع خود مسير خود را پيدا كند و جلو برود.
او توضيح مي ده��د: »قدرتمندتري��ن چيزها زماني 
اتفاق مي افتند ك��ه اجازه مي دهيد س��كوت جاري 
شود«. اين امر به طور خاص درباره مجموعه مرگ هاي 
بي خانمان ها صحت داشت، زماني كه به گفته وي الزم 
بود اجازه دهيم بازماندگان »احساسات خود را داشته 
باش��ند و بگذاريم راه خود را در اين ميان پيدا كنند« 
و نه اينكه دس��تورالعمل  هاي خود را تحميل كنيم. 
مي گويد  هدف از مصاحبه  تلويزيوني نمايش و تقابل 
است؛ هدف از مصاحبه كتبي پرداختن به جزئيات و 
دريافت پاسخ هاي مناسب است. او، مانند كاپوبيانو، 
مي گويد وقتي با افراد صحبت مي كني بايد »سرعت 
آنها را كم كني«، چون »هميش��ه دوست دارند پاي 
خود را بگذارند روي گاز«. مجبوري حداكثر جزئيات را 
دريافت كني و ناخواسته در جايي كه نبايد به انگيزه فرد 

يا معماي در پس يك رويداد اشاره مي كني.
هتنستون مي گويد هميش��ه اين خطر وجود دارد كه 
متن مصاحبه ات را آنق��در موبه مو دنبال كني كه لبِّ 
مطلب گوينده را متوجه نشوي. »فرد دارد پاسخ مي دهد 
و هم زمان تو داري به س��وال بعدي فكر مي كني و اين 
افتضاح است، چون نش��ان مي دهد به حرف او گوش 
نمي ده��ي. اغلب در بهترين مصاحبه ه��ا، از جاهايي 
س��ر درمي آوري كه اصال انتظارش را هم نداشتي اما 
اگر مدام چشمت دنبال سواالتت باشد، متوجه حرف 
طرف مقابل نمي شوي. آن حرف بي آنكه شنيده شود از 
تو عبور مي كند«. هنر حقيقي گوش كردن توجه كردن 
است، توجه عميق به چيزي كه به گوشتان مي خورد و 
به فردي كه حرف مي زند. مورفي در كتاب خود افرادي 
را مي ستايد كه در كار خود با آنها مصاحبه كرده است. 
او مي گويد: »بدون استثنا، آنها جهان بيني مرا گسترده 
كرده اند و درك مرا افزايش داده اند. بس��ياري عميقا 
مرا متأثر كرده ان��د. افراد در توصيف من مي گويند كه 
مي توانم با هر كسي صحبت كنم، اما واقعيت اين است 
كه من مي توانم به حرف همه گوش كنم«. كنجكاوي، 
همدلي، عالقه اصيل ب��ه ديگر افراد. هنر گوش كردن 

درواقع هنر انسان بودن است.

محسن رناني| استاد اقتصاد|
 پاس��خ به اين پرس��ش كه »باورهاي ذهني روادارانه، 
و الگوهاي رفتاري آزادمنش��انه و مهارت هاي عملي 
مداراگرانه  الزم براي اينكه ما ش��هرونداني دموكرات 
باشيم از كجا مي آيد؟« به نظام تربيتي ما برمي گردد. 
نخست خانه و سپس مدرسه. ما انسان هاي دموكراتي 
هس��تيم و ما جامعه اي دموكرات خواهيم داشت، اگر 
الگوهاي رفت��اري دموكراتيك در خانه و مدرس��ه ما 
جاري باشد. هيچ حكومتي نمي تواند دموكراسي را به 
مردمش هديه كند، مردمان هر جامعه  اي بايد خودشان 
دموكراسي را تمرين كنند و مهم ترين توليد كنندگان 
روح دموكراسي در جامعه، نخس��ت مادران و سپس 

معلمان هس��تند. به اين بهانه تصميم گرفتم در اين 
مطلب عالقه مندان به داش��تن جامعه اي دموكرات را 
با ديدگاه هاي يكي از فيلسوفان بزرگ حوزه تربيت و 

توسعه آشنا كنم. 
پائولو فريره فيلسوف و معلم بزرگ برزيلي بود كه درست 
۵0 سال پيش با انتشار كتاب »آموزش ستمديدگان« 
در مورد نظام آموزشي امروزي هشدار داد و گفت اين 
نظام، ديكتاتوره��اي كوچك توليد مي كند كه وقتي 
بزرگ شدند، هر جا باشند، ديكتاتوري مي كنند. نيم 
قرن پيش از او البته جان ديويي در كتاب »دموكراسي 
و آموزش و پرورش« گفته بود كه دموكراسي در مدرسه 
ش��كل مي گيرد و كودكي كه در مدرسه و در فرآيند 

آموزش، گفت وگو و رواداري و مدارا و تعامل آزادمنشانه 
را نيام��وزد هرگز در بزرگس��الي نمي تواند نقش يك 
ش��هروند دموكرات را بازي كند. همزمان با فريره نيز 
ايوان ايليچ با انتشار كتاب »مدرسه زدايي از جامعه« 
نشان داده بود كه مدرسه توليد كننده توهم دانش است 
نه خود دانش، و الزم اس��ت آموزش را از حالت رسمي 
و س��ازماني خارج كنيم؛ چرا كه مدرسه اجازه كسب 
مهارت هاي الزم براي زندگي را نمي دهد و استعدادهاي 

انتقادي و خالق كودكان را سركوب مي كند.
اما فري��ره، با وجود آنكه از ديويي بس��يار آموخته بود 
و نظري��ات ايوان ايلي��چ را ارج مي نه��اد، و با آنكه يك 
نظريه پرداز و فيلس��وف حوزه آموزش بود، دو تفاوت 

بزرگ با آن دو بزرگ داش��ت: يكي اينكه نظرياتش در 
خلوت كتابخانه و زير دود س��يگار شكل نگرفت، بلكه 
او كالس را تجرب��ه و معلمي كرد و آنچه گفت حاصل 
گردوخاك خ��وردن در كف كالس بود. ديگر اينكه به 
نوشتن و گفتن بسنده نكرد بلكه وارد عرصه سياست شد 
و كوشيد به موقعيت يك سياست گذار در حوزه آموزش 
دس��ت يابد و ايده هايش را در نظام آموزش��ي برزيل 
عملياتي كند. او به درستي آموزش را يك عمل سياسي 
مي دانست چرا كه معتقد بود در آموزش است كه كودك 
مهارت و انگيزه طرح پرسش هايي همچون چه چيزي؟ 
چرا؟ چگونه؟ براي كه؟ و مانند آن را مي آموزد. اما نظام 
آموزش��ي كنوني به جاي تربيت كودكاني كه مهارت 

طرح چنان پرسش هاي بزرگي  را داشته باشند، كودكان 
ما را به ديكتاتورهاي كوچك تبديل مي كند.

يك��ي از علل جذاب ب��ودن ايده هاي فري��ره اين بوده 
است كه او براي آموزش، نظريه پردازي نمي كرد بلكه 
با آموزش، زندگي مي ك��رد. با همين روحيه بود كه او 
با يك خانم آم��وزگار ازدواج كرد و س��ه دخترش نيز 

آموزگار شدند.
»پوي��ش فكري توس��عه«، چندي پي��ش در يكي از 
»ميزگردهاي توسعه«، به بررسي آراء فريره و اهميت 
ترويج آنها ب��راي اصالح نظام آم��وزش كنوني ايران 

پرداخت.
منبع: ديپلماسي ايراني

   هنر حقيقي گوش كردن توجه كردن است، 
توجه عميق به چيزي كه به گوشتان مي خورد 
و به فردي كه حرف مي زن�د. مورفي در كتاب 
خود افرادي را مي ستايد كه در كار خود با آنها 
مصاحبه كرده است. او مي گويد: »بدون استثنا، 
آنها جهان بيني مرا گس�ترده كرده اند و درك 
مرا افزايش داده اند. بسياري عميقا مرا متأثر 
كرده ان�د. افراد در توصي�ف من مي گويند كه 
مي توانم با هر كسي صحبت كنم، اما واقعيت اين 
است كه من مي توانم به حرف همه گوش كنم«. 
كنجكاوي، همدلي، عالقه اصيل به ديگر افراد. 
هنر گوش كردن درواقع هنر انسان بودن است
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مسووليت اجتماعي و اعتماد 
عمومي

اميرحسين غالمزاده نطنزي| ايرنا|
شيوع بيماري كرونا هر چند تاثيرات جسمي و رواني 
ناخوشايندي بر افراد جامعه به جاي مي گذارد اما آنچه 
بيش از آن اهميت دارد، آسيب هاي مديريتي است كه 
بر پيكر جامعه وارد مي شود و اعتماد عمومي را به واسطه 

ناهماهنگي هاي مديريتي آزرده مي كند.
به ميزاني كه ش��يوع اين ويروس سرعت مي گيرد، 
آماده باش به موقع و اطالع رساني دقيق و به عبارتي 
»مسووليت اجتماعي« دولت و ساير نهادهاي ذي ربط 
نيز از اهميت بيشتري برخوردار مي شود. در صورت 
عدم توجه به اين مس��اله، نه تنها شاهد مرگ و مير 
بيش��تري از افراد جامعه خواهيم بود بلكه »اعتماد 
عمومي« در پي انتشار اخبار اين بيماري و با توجه به 
سابقه ساير اتفاقات اخير جامعه در معرض تهديد جدي 
قرار مي گيرد. »اعتماد عموم��ي« انتظار مردم براي 
دريافت و پاسخ مثبت به خواسته هاي آنان از طريق 
متوليان امور عمومي است. در واقع اعتماد عمومي يكي 
از سرمايه هاي مهمي است كه تماميت يك حاكميت 
براي رس��يدن به آن تالش مضاعفي را از خود نشان 
مي دهد. آماره��اي ضد و نقيض دقيقا همان چيزي 
است كه در گام نخست ضربه اي مهلك بر پيكره اعتماد 
عمومي وارد مي كند. به گفته »فرانسيس فوكوياما«، 
فيلسوف و جامعه شناس معاصر، مديريت انتظارات و 
س��رمايه اجتماعي از جمله مواردي است كه اعتماد 
عمومي را ايجاد كرده و اگ��ر در اين مرحله با چالش 

روبه رو شود، سقوط آزاد را تجربه مي كند.
آمارهاي نادرست از تعداد مبتاليان كه بعضا اختالفي 
چند صد نفره را ش��امل مي ش��ود، در كنار اظهارات 
مسووالن در رابطه با نحوه برخورد حاكميت با بيماري 
كرونا هم جاي تامل دارد. دستور پايان تعطيالت و از 
سرگيري تعامالت و معامالت روزانه هرچند در ظاهر 
ممكن است اميد و زندگي در شرايط سخت را در جامعه 
زنده  كند، اما غافل از اين نكته است كه مي تواند تبعات 
جبران ناپذيري به عرصه اعتم��اد عمومي وارد كند. 
مطابق با قانون اساسي فراهم آوردن موجبات تأمين 
بهداشت و درمان كليه افراد كشور از طريق گسترش 
خدمات بهداشتي، درماني و آموزشي، بر عهده وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. اين در حالي 
اس��ت كه نهادهاي متعددي از خود دولت تا توليت 
اماكن مذهبي، سازمان پدافند غيرعامل و... اثرگذاري 
چشمگيري در اين زمينه دارند. تجربه نشان داده عامل 
پيوندهاي اجتماعي، عنصر اعتماد است؛ بر همين 
اس��اس حيات و بقا هر نظام سياسي منوط به وجود 
اعتماد اس��ت كه اصطالحا به رابطه »افقي« مشهور 
است. وجود »نظم« سياسي پايه »اعتماد« عمومي 
اس��ت و در اين حالت هر كس در جاي خودش قرار 
گرفته و قانون، مالك و معيار مي شود. در اين صورت 
اس��ت كه خصوصياتي مانند جوانمردي و همكاري 
و تعامل بين اجزا جامعه، معن��ي واقعي پيدا كرده و 
تبعيض كه عامل فساد است از جامعه رخت بر مي بندد. 
اخبار و اطالعات مبني بر توزيع اقالم بهداشتي در بين 
نمايندگان مجلس، آن هم در زماني كه س��اده ترين 
جزء آن يعني ماسك تنفسي ساده در سطح شهرها به 
سختي و بعضا با قيمت هاي نامتعارف به دست مي آيد 
يكي از اين دست تبعيض هاست كه ناخواسته اعتماد 
عمومي را نش��انه رفته. ميزان مشاركت در انتخابات 
مجلس امسال كه به شكل بي سابقه اي در تاريخ بعد 
از انقالب كاهش قابل توجهي را نشان مي داد مي تواند 
ناشي از رفتارهايي از اين دست باشد كه به مدد فعاليت 
رسانه ها در فضاي مجازي، براي عموم آشكار است. 
در چنين شرايطي يعني تاكيد بر حفظ ظاهر )رونق 
فعاليت هاي روزانه( و دادن امتياز به مناس��ك كه از 
مختصات نگ��رش ابزاري و تقليدي اس��ت، ممكن 
است جامعه به پوس��ته اي بدون محتوا تبديل شود 
كه ب��ا كوچك ترين تنش، نظم آن به ه��م بريزد. به 
گفته »مرتضي صارمي« كارشناس سياسي توزيع 
نامناس��ب قدرت كه حكايت از فقدان نظم سياسي 
)رقابت و پاسخگويي( دارد باعث مي شود بي انضباطي 
مالي در حد زياد شكل گرفته و نيازهاي فيزيولوژيك 
مانند بهداش��ت و درمان و امنيت غذايي س��ريعًا در 
وضعيت بحران قرار بگيرد. به عقيده وي، جامعه پادگان 
نيست كه با يك فرمان همه به خط شوند، بلكه اعتماد 
متقابل بين دولت و جامعه كه متاثر از نگرش عقالنيت 
سياسي است باعث مي شود با كمترين هزينه پيام ها 
و توصيه هاي اخالقي و بهداشتي و سياسي و فرهنگي 
و ... جدي گرفته شود. پنهان كاري و عدم شفافيت به 
بهانه مصلحت نظام و امنيت و از طرف ديگر سودجويي 
اين روزها، بدتر از ويروس كرونا به جان جامعه افتاده 
است. فارغ از نگاه هاي سياس��ي، بي نظمي در همه 
سطوح پيوندهاي اجتماعي را تحت تاثير قرار داده و 
ضريب زندگي در شرايط سخت و تاب آوري جامعه را 
كم و آسيب پذير كرده است. »محمد فاضلي« جامعه 
شناس و استاد دانشگاه هم عوارض اين وضعيت براي 
جامعه ايران را در همه ابعاد خطرناك مي داند. به گفته 
او آدم ها بي انگيزه مي شوند، كار نمي كنند، بهره وري 
پايين مي آيد، سطح تنش هاي عصبي باال رفته، زوجين 
درگير مي ش��وند، ميل به مهاجرت افزايش مي يابد، 
تعهد به وطن كم ش��ده و انگيزه خيانت و جاسوسي 
بيشتر مي ش��ود، طرح و برنامه هاي سازمان ها از سر 
بي انگيزگي كاركنان در نطفه خفه مي شوند و معدود 
صداهاي اميدبخش چنان با سردي مواجه مي شوند 
كه ديگر كس��ي صدايش بيرون نمي آيد.چنانچه در 
جامعه شناسي پزشكي هم مطرح مي شود، بسياري 
از بيماري ها منشأ اجتماعي داشته و تاثيرات فيزيكي 
جدي ب��ر افراد وارد مي كند. همچنان كه اس��ترس، 
سيس��تم ايمني بدن را به هم��راه دارد و به بيماري 
جسمي نيز منتهي مي شود. شواهد زندگي روزمره 
نشانه هاي خوبي از وضعيت اجتماعي كشور به دست 
نمي دهد. ميزان تاب آوري جامعه در ش��رايط فشار 
فرسوده شده و بس��يار خطرناك است. با اين اوصاف 
مي توان گفت اعتماد عمومي در شرايط كنوني بيش از 
اينكه در معرض تهديد كرونا باشد، در معرض تهديدها 
و آسيب هاي مديريت آن است كه از اين لحاظ لزوم 

توجه جدي بدان را مي طلبد.
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حقوق و دستمزد، سهميه بنزين عيد و وضعيت مسكن در كميسوين تلفيق مجلس تعيين تكليف شد

حمايت از حقوق كارمندان مياني 

پيشنهاد كارگران براي حداقل دستمزد

اقدامات پيشگيرانه از انتقال ويروس كرونا در جامعه كارگري 

سخنگوي كميسيون تلفيق اليحه بودجه كل كشور 
سال ۹۹ گفت كه بر اساس مصوبه ديروز آن كميسيون 
نحوه افزايش حقوق ه��اي زير ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار 
تومان مشخص و مقرر شده افزايش حقوق هاي بين 
۳ ت��ا ۶ ميليون تومان بيش از ۱۵ درصد باش��د. وي 
همچنين گفته است كه در حكم كارگزيني افراد البته 
افزايش حقوق سال ۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۸ بيش از 

۵۰ درصد امكان ندارد. 
هادي قوامي ظهر ديروز در نشس��ت خبري خود كه 
در صحن مجلس برگزار ش��د، گف��ت: طبق مصوبه 
كميسيون تلفيق بنا شد براي افزايش حقوق در سال 
۹۹ به اين شكل اقدام شود كه تمام حقوق بگيراني كه 
در سال ۹۸ حداقل حقوقشان يك ميليون و ۵۶۰ هزار 
تومان است در س��ال آينده حقوقشان تا ۲ ميليون و 
۸۰۰ هزار تومان افزايش يابد، البته در حكم كارگزيني 
اين افراد در س��ال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بيش از ۵۰ 

درصد امكان افزايش وجود نخواهد داشت.
وي افزود: بر اساس اين مصوبه كساني كه زير ۲ ميليون 
و ۸۰۰ هزار تومان حقوق مي گيرند حقوقش��ان بين 
ي��ك ميليون و ۵۶۰ هزار تومان ت��ا دو ميليون و ۸۰۰ 
هزار تومان افزايش خواهد يافت. البته همه كس��اني 
كه زير دو ميليون و ۸۰۰ هزارتومان حقوق مي گيرند 
امكان رسيدن به حقوق ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار توماني 
را ندارند. طبق اين مصوبه اگر كس��ي در سال ۹۸ يك 
ميلي��ون و ۵۶۰ هزار تومان حقوق مي گيرد در س��ال 
آينده حقوقش به ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد 
رسيد و اگر كسي امسال يك ميليون و ۸۰۰ هزار تومان 
حقوق مي گيرد حقوقش در س��ال بعد به ۲ ميليون و 
۷۰۰ هزار تومان خواهد رسيد. به گفته وي، اين حكم 
شامل بازنشستگان، شاغلين و قراردادي ها خواهد شد.

به گفته  قوامي پيش��نهاد دولت براي افزايش حقوق 
اين گروه ۱۵ درصد و مصوبه قبلي كميسيون تلفيق 
افزايش اين حقوق ها تا ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان 

بود كه در مصوبه جديد اصالح شد.
گفتني اس��ت در سال هاي گذش��ته به دليل شكاف 
عميقي كه بين دستمزد حداقلي بگيرها و كارمندان 
رده هاي ب��اال وجود داش��ت، مجلس ب��ه دنبال آن 
بود كه با اس��تفاده از منابع موجود در كش��ور حقوق 
حداقلي بگي��ران را افزايش دهد. اما اكنون از مجلس 
خبر مي رسد كه گروه هاي مياني نيز مورد توجه قرار 
گرفته اند. عمدتا با اين اس��تدالل ك��ه اگر كارمندان 
مياني، متناسب با خدماتي كه ارايه مي دهند حقوق 
و دستمزد نگيرند دچار بي انگيزگي خواهند شد. در 
همين زمينه كميسيون تلفيق روز گذشته تصميماتي 

گرفته است.
در اين راستا، سخنگوي كميسيون تلفيق با اشاره به 
مصوبه اين كميس��يون در مورد افزايش بيش از ۱۵ 
درص��دي حقوق هاي بين ۳ ت��ا ۶ ميليون تومان نيز 
گفت: در طول س��ال هاي اخير اين گروه درآمدي از 
بازنشستگان تا شاغلين به دليل اينكه مجلس بيشتر 
گروه هاي پايين را تحت حمايت قرار مي داد به صورت 
مناسب از مزاياي افزايش حقوق برخوردار نشده بودند. 
به همين دليل ما مصوبه اي براي حقوق بگيران بين ۳ 
تا ۶ ميليون تومان داشتيم. البته از سه ميليون به باال 
افزايش ۱۵ درصدي حقوق براي همه تسري مي يابد 
ولي مقرر شد براي كساني كه بين ۳ تا ۶ ميليون تومان 
حقوق مي گيرند رديفي در نظر گرفته شود و حقوق 

اين افراد به گونه اي ترميم ش��ود كه افزايش بيش از 
۱۵ درصدي براي گروه حق��وق بگير ۳ تا ۶ ميليون 

تومان اعمال شود.
وي افزود: بر اين اس��اس در سال ۹۹ بازنشستگان و 
شاغلين خصوصا فرهنگيان افزايش حقوق بيش از ۱۵ 
درصد كه در اليحه دولت و مصوبه پيشين كميسيون 
تلفيق پيش بيني شده بود خواهند داشت تا فاصله اي 
كه سال هاي گذشته كم شده بود ترميم شود. دولت 
پيش از اين ۶ هزار ميليارد تومان در اليحه پيش بيني 
كرده بود و كميس��يون تلفيق نيز س��ه هزار و ۷۵۰ 
ميليارد تومان براي بازنشستگان فرهنگي ديده بود. 
همچنين قرار شد از طريق تصويب در هيات وزيران 

اين مبالغ از منابع مذكور پيش بيني شود.
قوامي اضافه كرد: بناي ما اين بود كه فاصله حقوق هاي 
پايين و مياني حفظ شود و تفاوت معني داري كه بايد 
بر اساس مدرك تحصيلي، رشته، سابقه كار و تجربه 
وجود داش��ته باش��د مورد توجه قرار گيرد كه البته 

جدول آن از سوي دولت تنظيم خواهد شد.

   گره يارانه پيش روي مجلس
يكي از موضوعات��ي كه كميس��يون تلفيق مجلس 
شوراي اسالمي درباره آن تصميماتي گرفته بود و با 
حواشي همراه بود موضوع تلفيق يارانه معيشيتي با 
يارانه نقدي بود. به اين ترتيب كه يارانه اي كه قرار بود 
دولت به هر نفر بدهد كه معادل ۷۲ هزار تومان شده 
ب��ود، از جمع مبلغي كه پيش تر هر نفر بابت دو يارانه 
مي گرفت، كمتر شده بود. در اين زمينه نماينده مردم 
اسفراين در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به مصوبه 
كميسيون تلفيق در مورد هدفمندي يارانه ها گفت: 
در اين زمينه اصالحي صورت گرفت و پيشنهاد دولت 
در مورد تفكي��ك يارانه معيش��تي و يارانه نقدي به 
تصويب رسيد براين اساس در سال ۹۹ به ۷۸ ميليون 
نفر يارانه نق��دي ۴۵ ه��زار و ۵۰۰ توماني پرداخت 
مي شود و يارانه معيش��تي كه رقم كلي آن ۳۱ هزار 
ميليارد تومان اس��ت نيز به ۶۰ ميليون نفر پرداخت 
خواهد شد البته اين تذكر به وزارت رفاه داده شد و بنا 
شد در بانك هاي اطالعاتي خود اصالحاتي را اعمال 
كنند تا كساني كه نيازمند كمك معيشتي هستند از 

حمايت معيشتي برخوردار شوند.
قوامي در بخش ديگري از نشس��ت خب��ري خود با 
اشاره به مصوبه ديگر كميس��يون تلفيق يادآور شد: 
طبق مصوبه ديگر كميس��يون تلفيق به شركت ملي 
نفت ايران اجازه داده مي ش��ود تا سقف بدهي ارزي 
سررسيد شده اين شركت به بانك مركزي و بانك هاي 
سپه و ملت، ساالنه از محل ما به التفاوت ظرفيت نفت 
خام توليدي )پس از كسر مصارف داخلي و صادرات 
ممكن در ش��رايط تحريم( به اين بانك ها نفت خام 

تحويل دهد.
به گفته وي طبق اين مصوبه معادل ۸۵.۵ درصد ارزش 
نفت خام تحويلي )سهم دولت( براي تسويه مطالبات 
ارزي سررسيده ش��ده و ۱۴.۵ درصد به شركت ملي 

نفت اختصاص خواهد يافت.
سخنگوي كميسيون تلفيق مطرح كرد: شركت ملي 
نفت حدود ۵۰ ميليارد دالر به بانك ها بدهكار است و 
ما با اين مصوبه اين امكان را فراهم كرديم كه شركت 
ملي نفت مطالبات بانك ها را پرداخت كند البته اين 
مازاد بر آن چيزي است كه در تبصره يك بودجه براي 

فروش نفت خام ديديم و عالوه بر مبلغي است كه براي 
تامين نيازهاي دولت بقيه شركت ها و صندوق توسعه 

ملي پيش بيني شده است.
به گفته قوامي براس��اس مصوبه كميسيون تلفيق، 
دولت مجاز است با اس��تفاده از زمين هاي در اختيار 
در قالب مش��اركت با بخش خصوصي با غير دولتي 
تمهيدات الزم براي توليد و عرضه واحدهاي مسكوني 
با اولويت الگ��وي مصرف فراهم كن��د وزارت راه نيز 
موظف است نسبت به شناسايي خانوارهاي كم درآمد 

از طريق سامانه مناسب اقدام كنند.
وي يادآور ش��د: طبق اين مصوبه ب��ه منظور اجرايي 
ك��ردن مفاد اي��ن بند س��اير دس��تگاه هاي اجرايي 
ذي ربط از جمله وزارت خانه هاي نفت، نيرو، كشور، 
شهرداري ها، سازمان تامين اجتماعي، بنياد مسكن 
و بانك مركزي موظف هستند با هدف كاهش قيمت 
تمام شده مسكن در زمينه ارايه مجوزهاي الزم، تامين 
مالي، تامي��ن خدمات زير بناي��ي و اقدامات اجرايي 

همكاري الزم را با وزارت راه به عمل آورند.
قوامي اضافه كرد: اين مصوبه رونقي در بخش مسكن 
ايجاد مي كند و مي تواند بخش هاي ديگر را در س��ال 
۹۹ به حركت دربياورد در واقع ما مي خواستيم از منابع 
در اختيار براي ايجاد تحرك در بخش مسكن در سال 

۹۹ استفاده كنيم.

   وضعيت سهميه بنزين نوروزي 
اين روزها سخناني درباره وضعيت بنزين در نوروز نيز 
مطرح است. با افزايش قيمت بنزين در سال گذشته، 
آمارها حاكي از آن اس��ت كه به تبع آن رفت وآمد نيز 
گران تر شده و در نتيجه ميزان سفر افراد هم كاهش 
يافته است. در چنين ش��رايطي بسياري اين مساله 
را مط��رح كردند ك��ه احتماال اين گران��ي در ميزان 
س��فرهاي نوروزي هم اثرگذار باشد. در همين راستا 

روز گذش��ته در كميس��يون تلفيق مجلس شوراي 
اس��المي درباره س��هميه بنزين تصميم گيري شد. 
سخنگوي كميسيون تلفيق با اشاره به مصوبه ديگر 
اين كميس��يون در مورد س��هميه بنزين نوروزي يا 
تابستاني نيز گفت: مقرر شد براي تعطيالت سال نو يا 
تابستان ۶۰ ليتر بنزين به خودروها عالوه بر سهميه 
بنزين ماهانه اختصاص يابد كه اين براي كمك به سفر 
در نوروز يا تابستان است اميدواريم مشكل شيوع كرونا 
نيز تا نوروز برطرف ش��ود و مردم امكان اين را داشته 
باش��ند تا با استفاده از اين سهميه در فروردين ماه به 

سفر بروند.
وي ب��ا بيان اينكه اين كميس��يون ديگر جلس��ه اي 
نخواهد داش��ت، گفت: ما گزارش خود را جمع بندي 
و به هيات رييسه مجلس ارايه خواهيم كرد تا ببينيم 
مجلس چطور در فرصت پيش رو آن را بررسي خواهد 
كرد. قاعدتا بررس��ي بودجه يا به روال عادي خواهد 
بود يا اصل هش��تاد و پنجي مي ش��ود به اين معنا كه 
نمايندگان اين مجوز را به كميسيون تلفيق خواهند 
داد تا كميسيون تلفيق بررسي و تصويب بودجه را به 

نيابت از صحن علني انجام دهد.
قوامي بيان كرد: در واقع مجلس يا بايد خودش كليات 
و جزييات بودجه را بررس��ي و تصويب كند يا اختيار 
اصل ۸۵ را به كميسيون تلفيق بدهد و اگر هيچ كدام 
از اين دو راه ميس��ر نش��ود ممكن است بودجه چند 

دوازدهم تصويب شود.
وي اضافه كرد: فعال هيات رييس��ه مجلس در حال 
گرفتن راي استمزاجي نمايندگان هستند تا ببيند 
آيا نمايندگان با اصل ۸۵ موافق هستند يا خير. اگر 
نظر اكثريت اين بود جلس��ه علني تش��كيل خواهد 
ش��د و اصل ۸۵ به راي نمايندگان گذاشته مي شود 
كه در صورت تصويب، كميسيون تلفيق به نيابت از 
مجلس كار بررسي تبصره يك تا پايان اليحه بودجه 

را انجام خواهد داد و در غير اين صورت بايد منتظر 
بودجه سه دوازدهم باشيم. قوامي در پايان نشست 
با ابراز اميدواري نس��بت به تصوي��ب بودجه ۹۹ تا 
پيش از پايان س��ال گفت: ش��رايط سختي است ما 
تالش مي كنيم پيش از س��ال ن��و بودجه را تصويب 
كنيم ت��ا قانون بودجه به دولت ابالغ ش��ود و دولت 
بتواند از ابتداي س��ال نو با بودج��ه مصوب اقدامات 
الزم را انجام دهد چرا كه مجلس بعدي هفتم خرداد 
تشكيل مي ش��ود و تا تصويب اعتبار نامه و تشكيل 
كميسيون ها اگر بخواهد بودجه را بررسي كند به ماه 

مرداد و شهريور مي رسد.

   مصوبه اي براي كاهش قيمت مسكن
همچنين روز گذشته نايب رييس كميسيون تلفيق 
اليحه بودجه۹۹ مجلس شوراي اسالمي نيز از مصوبه 
اين كميسيون براي كاهش تمام شده قيمت مسكن 

خبر داد.
علي اصغر يوسف نژاد گفت: براساس مصوبه كميسيون 
تلفيق، دولت مجاز اس��ت با استفاده از زمين هاي در 
اختيار در قالب مش��اركت با بخش خصوصي با غير 
دولتي تمهيدات الزم براي توليد و عرضه واحدهاي 
مسكوني با اولويت الگوي مصرف فراهم كند وزارت 
راه نيز موظف است نسبت به شناسايي خانوارهاي كم 

درآمد از طريق سامانه مناسب اقدام كنند.
به گفته يوس��ف ن��ژاد، طبق اين مصوب��ه به منظور 
اجرايي كردن مفاد اين بند ساير دستگاه هاي اجرايي 
ذي ربط از جمله وزارت خانه هاي نفت، نيرو، كشور، 
شهرداري ها، سازمان تامين اجتماعي، بنياد مسكن 
و بانك مركزي موظف هستند با هدف كاهش قيمت 
تمام ش��ده مس��كن در زمينه ارايه مجوزهاي الزم، 
تامين مالي، تامي��ن خدمات زير بناي��ي و اقدامات 

اجرايي همكاري الزم را با وزارت راه به عمل آورند.

نماينده كارگران در شوراي عالي كار با اشاره به اينكه 
براي حفظ قدرت خريد كارگران دستمزد سال آينده 
حداقل بايد ۴ ميليون و ۹۴۰ هزار تومان باشد، گفت: 
س��عي مي كنيم پيش��نهاد ۱۵درصد را نشنويم در 
غيراين صورت در ميز مذاكره شركت نخواهيم كرد.

علي خدايي، نماينده كارگران در شوراي عالي كار، 
 درباره دس��تمزد كارگران گفت: افزايش دس��تمزد 
قرار است به قدرت خريد مردم تبديل شود و قدرت 
خريد مردم نيز تقاضاي بازار براي خريد اس��ت. اين 

يك وجه از نگاه ما است.
با توجه به شرايط كش��ور و جنگ اقتصادي، تقريبا 
توليدات كشور، در داخل مصرف مي شود كه نيمي از 
جمعيت كشور دقيقا كارگران و خانواده هايي هستند 
كه قرار است دستمزد و حقوق آنها بر اساس مصوبه 

شوراي عالي كار افزايش يابد.
وي با بي��ان اينكه در ن��گاه به اقتص��اد نگرش هاي 
متفاوتي با كارفرمايان داريم بيان كرد: براي تعيين 
دس��تمزد، يك تكليف قانوني داريم كه بايد اجرايي 
ش��ود. فرار از قانون بحراني در بي��ن تمام بحران ها 
اس��ت. مطابق ماده ۴۱ قان��ون كاربايد دس��تمزد 
كارگران را مطابق نرخ تورم و بند دوم ماده ۴۱ قانون 
كار، كه بيان مي كند مزد تعيين ش��ده بدون در نظر 
گرفتن ويژگي جسمي، روحي و نوع كارباشد، بايددر 

حدي باشد كه حداقل هاي زندگي را تأمين كند.
خدايي بيان كرد: ماده ۴۱قانون كار تأكيد دارد كه 

دس��تمزد به دور از در نظر گرفتن ويژگي جسمي، 
روحي و نوع كار تعيين ش��ود. قانون ما را مس��تثنا 
مي كند كه دس��تمزد ب��دون در نظ��ر گرفتن اين 
ويژگي ها براي كارگران تعيين ش��ود. مدت ها است 
كه بند دوم ماده ۴۱ قانون كار مغفول مانده است و 
بين حداقل هاي زندگي كه در قانون به آن اشاره شده 

است، فاصله اي وجود دارد.
علت اينك��ه تاكنون اين موضوع جبران نش��د، اين 

بود ك��ه فك��ر مي كرديم ش��ايد نتوان ب��ه يك باره 
عق��ب ماندگي را جب��ران كرد، براي س��ال ۹۹رقم 
سبدمعيشت كارگران ۴ميليون و ۹۴۰هزار تومان 
اس��ت كه ب��ا حضور ش��ركاي اجتماعي ب��ه نتيجه 
رس��يديم. اين عدد سال گذش��ته ۳ميليون و۷۶۰ 
هزار تومان بود، شايد اين رقم براي زندگي در تهران 
جوابگو نباش��د اما با توجه به اينكه تعيين دستمزد 
ملي است به صورت ميانگين در كل كشور اين رقم 

را مش��خص كرديم.  وي افزود: براي اينكه نگذاريم 
فاصله عميق تر ش��ود، براي بازگرداندن كارگران به 
ابتداي سال ۹۸، موظف هس��تيم در حداقلي ترين 
حالت فاصله ايجاد ش��ده بين س��بد معيشت سال 
گذشته و امسال را جبران كنيم. يعني تأثير تورم بر 

هزينه هاي زندگي مالك قرار گيرد.
نماينده كارگران در شوراي عالي كار درباره مشكالت 
بنگاه ه��اي تولي��دي گف��ت: يك��ي از بحران ها در 
بنگاه هاي توليدي نبود قدرت خريد در ميان مردم 
اس��ت. با در نظر گرفتن تحريم هاي ظالمانه، بخش 
عمده خريداران خدمات و محصوالت كش��ور مردم 
هستند و جامعه كارگري بيش از ۴۲.۵ ميليون نفر 
را تشكيل مي دهد، وقتي در تعيين دستمزد، قدرت 
خريدس��ركوب ش��ود به ركودي دامن مي زنيم كه 

درجامعه حاكم است.
خدايي بيان كرد: براي حفظ قدرت خريد كارگران 
و حفظ شرايط موجود بايدقدرت خريد كارگران در 
سال گذشته را به دس��تمزد اضافه كنيم. يعني يك 
ميليون و ۱۸۰هزار تومان بايد به دستمزد اضافه شود 

تا حداقل قدرت خريد مردم حفظ شود.
وي در واكنش به نظر كارفرمايان براي افزايش ۱۵ 
درصدي افزايش دستمزد گفت: اينكه يك كارگر در 
يك شهري حاضر است با كمترين حقوق كار كند، 
ناشي از رضايت است؟ قطعًا ناشي از رضايت نيست. 
شرايط اين را به فرد تحميل كرده است. سوءاستفاده 

از شرايط نياز فرد اس��تثمار است. نيروي كار در هر 
كجاي كشور با كمتر از حداقل وزارت كار در شرايط 
استثمار است. چرا كه شرايط خوددر عقد قرارداد را 

از دست داده است.
وظيفه نهاد حاكميتي است كه جلوي اين تخلف را 
بگيرد. حدود۳.۵ ميلي��ون نفر كارگربه صورت غير 
رسمي مش��غول كار هس��تند كه يكي از مشكالت 
جامعه كارگري اس��ت. زماني كه بنگاه هاي كمتر از 
۱۰ نفر از شمول قانون كار خارج شده اند بدون شك 
به آنها اجازه داديم كه كارگر به صورت غيررس��مي 

كار كند.
نماينده كارگران در ش��وراي عالي كار تأكيد كرد: 
چرا كارفرمايان براي افزايش ماليات بر ارزش افزوده 
اعتراضي نمي كنند؟ زماني كه مواد اوليه گران شد 
چرا اعتراض نكرديد؟ بر اس��اس قانون اگر بخواهيم 
قانوني رفتار كنيم و به قانون عمل كنيم دس��تمزد 
كارگران بايد ۴ميليون و ۹۴۰هزارتومان باش��د، اما 
در جلس��ات مزدي مذاكره مي كنيم. اگر قرار است 
دس��تمزد به صورت ملي تعيين نشود، وارد مذاكره 
نخواهيم شد. اعتقاد دارم، مجموع درآمد كارگران 
دركمترين حالت بايد يك ميليون و ۱۸۰هزار تومان 
افزايش يابد. س��عي مي كنيم پيشنهاد ۱۵درصد را 
نش��نويم، در غير اين صورت در ميز مذاكره شركت 
نخواهي��م كرد.مالك ما بازگردان��دن قدرت خريد 

كارگران است.

معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 
اقدامات انجام ش��ده در راستاي پيشگيري از انتقال 
ويروس كرونا و حفظ سالمتي جامعه گيرنده خدمات 

از حوزه روابط كار را تشريح كرد.
حاتم ش��اكرمي در تشريح اقدامات انجام شده اظهار 
كرد: طي مكاتبه انجام ش��ده ب��ا واحدهاي اجرايي، 
حض��ور و غياب اثر انگش��تي مقرري بگي��ران بيمه 
بيكاري كه بعضًا توس��ط كاريابي ها و ادارات اجرايي 

صورت مي گرفت متوقف و مقرر شد تا پايان سال به 
صورت سنتي )امضا( و با برنامه ريزي و تصميم توسط 
مديران كل اجرايي و ب��ا حداقل زمان در نظر گرفته 

شده صورت گيرد.
وي ادامه داد: كليه جلسات مجامع اهم از تشكل هاي 
كارگري و كارفرمايي تا بيستم فروردين متوقف شد.

ش��اكرمي همچنين بيان كرد: تش��كيل جلس��ات 
رس��يدگي هيات هاي تشخيص و حل اختالف از روز 

ش��نبه مورخ ۹۸/۱۲/۱۰ به مدت يك هفته متوقف 
شد كه در صورت اس��تمرار اين توقف متعاقبًا اعالم 
خواهد ش��د . معاون رواب��ط كار وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي خاطرنش��ان كرد: از تاريخ ۱۰ اسفند 
۹۸با هماهنگي معاونت بهداش��تي وزارت بهداشت، 
دستورالعملي براي نحوه انجام بازرسي كار و بهداشت 
ويژه ش��رايط موج��ود و هرگونه تغيير س��اعات كار 
كارگران اعالم شد. شاكرمي افزود: كليه كالس هاي 

آموزشي عمومي و تخصصي ايمني تا بيستم اسفند 
ماه سال جاري تعطيل اعالم شد.

وي ادامه داد: همچنين در راس��تاي تامين وس��ايل 
حفاظت فردي مناسب براي بازرسان كار استان ها و 
تشديد نظارت بر كارگاه هاي كشور، ترتيبي اتخاذ شد 
تا وس��ايل حفاظت فردي از قبيل دستكش، ماسك، 
مواد ضدعفوني كننده مورد نياز كارگران و همچنين 
ض��رورت رعايت دس��تورالعمل هاي بهداش��تي به 

كارفرمايان ابالغ شد و در صورت اشاعه ويروس مذكور 
در سطح استان و لزوم كاهش ساعات كار كارگران در 
محيط كار يا احساس ضرورت تغيير در زمان شيفت 
كاري آنان به عنوان اقدام پيشگيرانه و كاهش مواجهه 
كارگران، با هماهنگي كميسيون كارگري و شوراي 
تامين استان موضوع را بررسي و در مرحله اول با توافق 
كارگ��ر و كارفرما و در مرحله بعد با تصويب ش��وراي 

تامين استان اقدامات الزم به عمل آيد.
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شرايط امكان تصويب بودجه 
99 توسط  كميسيون تلفيق 

منتخ��ب م��ردم در مجل��س يازده��م گفت: 
درصورتي كه قرار است اليحه بودجه براساس 
اصل ۸۵ قانون اساس��ي توس��ط كميس��يون 
تلفيق بررسي و تصويب شود نياز به راي همه 

نمايندگان به اين اصل دارد.
جعفر قادري در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي 
خبرگزاري ف��ارس با اش��اره به اينك��ه گفته 
مي شود قرار است كه كميسيون تلفيق بودجه 
به جاي كل نمايندگان مجلس در صحن علني، 
بودجه را به تصويب برساند و اين موضوع طبق 
اصل ۸۵ قانون اساسي قرار است صورت بگيرد، 
گفت: سناريوهاي متعددي در اين زمينه وجود 
دارد كه قابل بحث و بررسي است. نمايندگان 
مي توانند ۲ يا ۳ دوازدهم تصويب كنند و سال 

بعد بودجه را نهايي كنند.
منتخب مردم شيراز در مجلس يازدهم ادامه 
داد: با توجه به شيوع ويروس كرونا اگر مجلس 
فعلي مي خواه��د بودجه را ب��ه مجلس آينده 
واگذار كند بايد حداق��ل ۴ دوازدهم تصويب 
ش��ود چرا كه تا آن زمان نياز است نمايندگان 

جديد مستقر شوند.
وي تاكيد ك��رد: در هر صورت بهترين كار اين 
است كه مجلس تشكيل ش��ده و بودجه را در 
فرصت باقي مانده با ۳ شيفت نهايي و تصويب 
كند. اگر مجلس آينده اصالحاتي را در بودجه 

ضروري دانست به آن متمم اضافه كند.
اين نماين��ده ادوار مجلس با تاكيد بر اينكه در 
هر صورت اگر كار بودجه تا پايان س��ال نهايي 
نشود، بيان داش��ت: اگر قرار اس��ت اصل ۸۵ 
قانون اساسي اجرايي شود بايد نمايندگان در 
صحن علني مجلس حاضر شده و به اصل ۸۵ 
براي واگذاري بودجه به كميسيون تلفيق راي 
بدهند. در غير اين صورت كميس��يون تلفيق 
نمي تواند ب��ه نمايندگي از كل نمايندگان اين 

اجازه را به خودش بدهد.

صدور 7069 فقره جواز 
تاسيس بنگاه هاي اقتصادي

آمارها نش��ان مي دهد پاييز امسال ۷۰۶۹ فقره 
جواز تاسيس براي بنگاه هاي اقتصادي با ايجاد 

اشتغال ۱۵۲ هزار نفري صادر شده است.
اطالع��ات دفت��ر آين��ده پژوهي مدلس��ازي و 
مديريت اطالع��ات اقتص��ادي وزارت اقتصاد 
نش��ان مي دهد در پاييز امسال تعداد جوازهاي 
تاسيس بنگاه هاي اقتصادي صادره ۷۰۶۹ فقره 
بوده است كه نس��بت به تابستان با رقم ۶۷۸۸ 
فقره بالغ بر ۲۸۱ مورد افزايش جواز تاس��يس 

ثبت شده است.
همچنين طبق اين آمار اش��تغال برآورد شده 
در جواز هاي تاس��يس صادره بالغ بر ۱۵۲ هزار 
و ۵۲۶ نفر بوده اس��ت. طبق اين گزارش بالغ بر 
۸۲ ه��زار و ۹۶۸ ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان 
س��رمايه گذاري مورد نياز جوازهاي تاسيسي 
صادره اس��ت. همچنين بالغ ب��ر ۱۶۰۹ پروانه 
بهره برداري ايجادي در پاييز ۹۸ صادر شده كه 
اشتغال پيش بيني شده براي اين تعداد پروانه 
رقمي ح��دود ۲۵ هزار و ۱۶۲ نفر اس��ت. البته 
نسبت به تابستان ۹۸ با رقم ۲۴ هزار و ۷۲۲ نفر، 

رشد نشان مي دهد.
براي اين تعداد پروانه بهره برداري ايجادي صادر 
ش��ده بالغ بر ۱۶ هزار و ۴۱۸ ميلي��ارد و ۸۰۰ 

ميليون تومان بوده است.

كاهش دريافتي اقشار نيازمند با 
ادغام يارانه هاي نقدي و معيشتي

يك نماينده مجلس با بي��ان اينكه ادغام يارانه 
معيش��تي با ياران��ه نقدي ظلم در حق اقش��ار 
نيازمند جامعه است، گفت: تعداد زيادي از مردم 
نيازمند با اين شيوه متضرر مي شوند و كمك هاي 

دريافتي آنها كاهش پيدا خواهد كرد.
حس��ينعلي حاجي دليگاني عضو كميس��يون 
تلفيق مجلس شوراي اس��المي در گفت وگو با 
خبرن��گار اقتصادي خبرگزاري ف��ارس درباره 
ادغام يارانه هاي نقدي و معيشتي گفت: ادغام 
يارانه معيش��تي با يارانه ه��اي نقدي كه دولت 
پيش تر به تمام مردم پرداخت مي كرد ايرادات 
فراواني دارد. اين موض��وع از محورهاي مهم و 

اساسي رد كليات اليحه بودجه سال ۹۹ بود.
وي ادامه داد: البته ادغام پيش��نهاد دولت نبود 
بلكه اعضاي تلفيق اين موضوع را پيش��نهاد و 
تصوي��ب كردند و اين موض��وع قطعا بايد مورد 

تجديد نظر قرار گيرد.
حاجي دليگاني با بيان اينكه ادغام يارانه معيشتي 
با يارانه نقدي ظلم در حق اقشار نيازمند جامعه 
است، گفت: تعداد زيادي از مردم نيازمند با اين 
شيوه متضرر مي شوند و كمك هاي دريافتي آنها 

كاهش پيدا خواهد كرد.
وي در پايان تصريح كرد: شاهد آن بوديم در چند 
سال گذشته دولت و مجلس تالش هاي زيادي 
براي كاهش دهك ه��اي يارانه بگير و پرداخت 
يارانه به اقشار واقعا نيازمند كردند. اين موضوع 
در يارانه معيشتي تا حدودي دنبال شد و نسبتا 
موفق هم بود. البته يك س��ري ايرادات هم در 
شناس��ايي وجود دارد.؛ اما اين دليلي نمي شود 
برنامه ريزي هاي گذشته را ناديده بگيرم و يارانه 

بنزين را به ۷۸ ميليون نفر بدهيم.
به گزارش فارس، كميسيون تلفيق مجلس در 
اقدامي به جه��ت حذف يارانه دهك هاي باالي 
جامعه، دولت را موظف به ادغام يارانه هاي نقدي 
و معيشتي )حاصل از افزايش قيمت بنزين در 
آبان ماه امس��ال( و توزيع اين يارانه ها ميان ۷۸ 

ميليون يارانه بگير كرد.



دانش و فن10دنياي فناوري

كرونا و لزوم افزايش ظرفيت شبكه هاي مخابراتي و خدمات اينترنتي 

در باب بهبود بهره وري در شرايط دوركاري
گروه دانش و فن   

در شرايطي  كه ويروس كرونا به ايران هم رسيده و يكي 
از عوامل پيش��گيري از آن، حضور كمتر در مكان هاي 
عمومي عنوان ش��ده است، ش��ركت هايي كه پيش تر 
فرهنگ دوركاري را براي كاركنان خود جا انداخته اند، 
با برخ��ورداري از ابزارهاي فناوري، راحت تر مي توانند 
از اين امكان براي ادامه فعاليت خود اس��تفاده كنند، 
درحالي كه كس��ب وكارهاي سنتي مسير دشوارتري 
در پيش دارند، البته اينك��ه ابزارها تا چه اندازه كارآمد 
باشند هم از اهميت برخوردار است، كما اينكه اين روزها 
حضور افراد در منازل افزايش يافته و اين موضوع منجر 
به افت كيفيت خدمات اينترنتي شده است و به همين 
منظور مسووالن كشور وعده داده اند با افزايش ظرفيت 
شبكه هاي مخابراتي، اين افت كيفيت را جبران كنند. 
ازطرفي اگرچه ممكن است مواردي از جمله راندمان 
كاري نيروها و احتمال كم كار ش��دن آنها در ش��رايط 
دوركاري مطرح شود، اما به نظر مي رسد در شرايط فعلي 
اگر اين بار سنگين اياب و ذهاب در شهري كه ويروس در 
آن شيوع پيدا كرده از دوش نيروها برداشته شده استرس 
نيروها نيز كاهش يابد، احتمال اينكه راندمان كار آنها 
باالتر برود خيلي بيشتر است تا اينكه به كم كاري بيفتند.

كروناي جديد با نام بيماري كوويد ۱۹ كه از اولين روز 
اسفند خبر رس��مي ورودش به كشور منتشر شد، در 
همين مدت تاثيرات زيادي داشته است؛ از افرادي كه 
در خيابان ها با ماسك و دستكش رفت وآمد مي كنند تا 
تعطيلي بسياري از مراكز آموزشي و حتي بسته شدن 
مرزهايمان از سوي كشورهاي همسايه و لغو بسياري از 
پروازها. اطالعات كم و بيش از ويروس كرونا مي گويد 
حضور در مكان هاي عمومي از بيش��ترين احتماالت 
ابتال به اين ويروس است، زيرا كرونا اگرچه طبق آمار در 
مقايسه با بسياري از بيماري هاي خانواده خود احتمال 
مرگ كمتري دارد، اما ابتال به آن به آساني قرار گرفتن 
در معرض عطسه ها و سرفه هاي يك مبتال و دست دادن 
با وي است. يكي از مواردي كه اين روزها براي كاهش 
هرچه بيشتر مراجعه به مكان هاي عمومي مورد توجه 
قرار گرفته، استفاده از دوركاري در محيط هاي اداري 
است. دوركاري يا انجام وظايف كاري در منزل، يكي از 
راه هايي است كه مي تواند از حضور افراد مبتال و احتمال 
انتقال اين ويروس توسط آنها بكاهد و همچنين كساني 
كه در معرض انتقال هس��تند را در براب��ر اين ويروس 
حفظ كند. نگران��ي از همه گيري اين ويروس، موجب 
شده دولت ژاپن از شركت ها بخواهد تا امكان كار كردن 
كارمندان خود از من��زل را فراهم كنند. اگرچه همين 
حاال هم بسياري از مراكز آموزش از مدارس و دانشگاه ها 
در شهرهايي كه مبتاليان به كرونا تاييد شدند، تعطيل 

شده است، اما بسياري از رفت وآمدها در شهر مربوط به 
ادارات است و در ايران كه آمار رسمي مبتاليان به كرونا 
افزايش يافته، همچنان بسياري از ادارات و شركت ها 
فعاليت عادي خود را دارند. در فرآيند دوركاري، كاركنان 
مي توانند وظايفي كه به آنها محول  شده را بدون حضور 
فيزيكي در محل كار و سازمان خود و با رعايت ضوابط 
انجام دهند. البته اين امكان براي تمامي مشاغل وجود 
ندارد ولي در ش��رايطي كه در تراكم جمعيت احتمال 
شيوع اين ويروس بيشتر است، همين كه براي دوره اي 
كوتاه هم كارمندان بتوانند به صورت حداقلي در محل 
كار خود حاضر شده و تراكم جمعيت را كاهش دهند، 
مي تواند در ممانعت از گسترش كرونا موثر باشد. درحال 
حاضر نيز در بسياري از شركت هاي اينترنتي يا اپراتورها 
اعالم ش��ده كه وظاي��ف كارمندان خ��ود را به صورت 

دوركاري به آنها محول كردند. 

   دست شركت هاي فناوري 
براي دوركاري بازتر است

البته دست ش��ركت هاي فناوري در راه تبديل شدن 
فرايند كاري ش��ان به يك فرايند دوركاري بازتر است 
و مي توانند با اس��تفاده از زيرس��اخت هايي كه دارند و 
اس��تفاده از ماهيت فناوري، راحت تر به اين كار اقدام 
كنند، اما ش��ركت ها و ادارات س��نتي ب��راي مقابله با 
اين چالش  كار س��خت تري دارن��د. هرچند در همين 
ش��ركت ها هم مش��كالتي براي فراهم ك��ردن امكان 
دوركاري براي كاركنان وج��ود دارد، چراكه فرهنگ 
دوركاري چندان در كشور جا نيفتاده است. درواقع به 
نظر مي رسد ما آمادگي فرهنگي براي اين كار را نداريم 
و اين يك موضوع جديد در كشور ماست. البته برخي از 
شركت ها قبال آزمايش كردند و به نتيجه  رسيدند و بنا 
به نوع مديريتشان براي تحويل كارها، اقدام به دوركاري 
كردند. از طرفي ش��ركت هايي كه از ابزارهاي فناوري 
اطالعات استفاده مي كنند، مي توانند به دوركاري اقدام 
كنند، به همين دليل اين كار براي استارت آپ ها كه از 
اين ابزار استفاده مي كنند و قبال تجربه اش را داشتند، 
راحت تر اس��ت، هرچند اين شركت ها هم بخش هاي 
مختلفي دارند، براي مثال بخش هاي محتوايي يا فني 
مي توانند اقدام به دوركاري كنند، اما اين كار شايد براي 
بعضي از بخش ها از جمله كس��اني كه ني��از به ارتباط 
B2B )مدل ارتباط با مشتري( دارند، دشوار باشد، زيرا 
در اين كسب وكارها ارتباط چهره به چهره الزم است. اما 
در نهايت شركت هايي كه پيش از اين امكان دوركاري 
را براي كاركنانش��ان فراهم كرده و تجربه اش را داشته 
باشند، مي توانند از اين امكان استفاده كنند. درنهايت و از 
آنجاكه خيلي از شركت ها هم شروع به دوركاري كردند، 

اگر اين تجربيات به صورت دارايي در ش��ركت ها مورد 
استفاده قرار گيرد، مي تواند در آينده سودمند باشد.

اين در حالي اس��ت كه نتايج يك بررسي علمي نشان 
مي دهد تا س��ال ۲۰۲۸ در اكثريت مشاغل موجود در 
جهان به طور گسترده از هوش مصنوعي و فناوري هاي 
مرتبط با آن اس��تفاده مي ش��ود. وب س��ايت وي تري 
پيش از اين اعالم كرده بود بر اس��اس پژوهش��ي كه از 
طريق گفت وگو با صاحبان مشاغل برتر در كشورهاي 
توسعه يافته جهان صورت گرفته، يك سوم از اين افراد 
گفته اند ترديدي ندارند كه هوش مصنوعي تا ۱۰ سال 
ديگر به بازيگ��ري عمده در حوزه كس��ب و كار مبدل 
مي شود. عالوه بر اين، يك پنجم پاسخ دهندگان گفته اند 
انتظار دارند استفاده حرفه اي از خدمات واقعيت مجازي 
و دوركاري در خودروهاي ش��خصي نيز طي اين مدت 
به يك پديده غالب در دنيا مبدل شود. آنان مي گويند 
تبديل خودروه��اي امروزي ب��ه خودروهاي خودران 
باعث خواهد شد تا افراد به جاي رانندگي بتوانند وقت 
خود را به كارهاي ديگري مانند مطالعه يا پيشبرد امور 
حرفه اي و شغلي اختصاص دهند. اين تحقيق كه توسط 
موسس��ه TomTom Telematics صورت گرفته 

نشان مي دهد ۳۲ درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند 
همراه شدن ش��ركت هاي تجاري و صاحبان مشاغل 
مختلف با اين تغييرات ش��گرف و عميق دشوار است 
و آنان بايد بدين منظور به ش��دت تالش كنند. نيمي 
از اين پاس��خ دهندگان هم گفته اند اگر افراد حرفه اي 
نتوانند خود را با شرايط جديد سازگار كنند از گردونه 
رقابت حرفه اي كنار گذاشته مي شوند. بر همين اساس 
شركت هاي تجاري بايد تالش كنند تا فرايندهاي خود 
را بر مبناي راه حل هاي جديد و دستاوردهاي شگرف 

دنياي فناوري طراحي و خود را با آنها سازگار كنند.

   جهان به 5G نزديك تر مي شود
از طرفي بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه شيوع 
ويروس كرونا در كشورهاي مختلف و روي آوردن آنها 
به دوركاري، آنها را به توس��عه هرچه س��ريعتر شبكه 
اينترنت پرسرعت 5G نزديك تر خواهد كرد. گزارشي 
منتشرشده در كامپيوتر ورلد نش��ان مي دهد حاال به 
نظر مي رس��د كه تحت تاثير ش��يوع گسترده ويروس 
كرونا در بس��ياري از نق��اط جهان، مس��اله دوركاري 
بيش از پيش از اهميت خاصي برخوردار ش��ده است 

به گونه اي كه بسياري از كارمندان و پرسنل شركت ها 
و ادارات مختل��ف مجبورند از منزل ب��ا بهره گيري از 
رايانه هاي شخصي و ش��بكه اينترنت پرسرعت به كار 
و فعاليت هاي خود به صورت از راه دور بپردازند. نس��ل 
پنجم ش��بكه اينترنت همراه موسوم به شبكه 5G كه 
در س��ال هاي اخير به ش��دت مورد توجه شركت هاي 
مخابراتي، اپراتورها و غول هاي تكنولوژي قرار گرفته 
است، از سرعت و كيفيت بسيار باالتري نسبت به ساير 
نسل هاي پيشين شبكه هاي اينترنت برخوردار است. 
حاال به عقيده بسياري از كارشناسان و تحليلگران فعال 
در حوزه فناوري، ش��يوع گس��ترده ويروس خطرناك 
كرونا در جهان مي تواند عامل محركي براي لزوم توسعه 
زيرس��اخت هاي الزم براي راه اندازي و برقراري شبكه 
5G باشد و بدين ترتيب بسياري از كشورهاي درگير به 
فكر توسعه هرچه سريعتر اين نسل جديد و پرسرعت 
از ش��بكه اينترنت همراه بيفتند. از قابليت هاي نسل 
پنجم ش��بكه اينترنت 5G مي توان به سرعت بسيار 
باال، تماس صوتي با كيفيت، ظرفيت باالتر، پايداري و 
تأخير بسيار كم و بهره مندي از قابليت واقعيت مجازي 

و افزوده اشاره كرد. 
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سيستم عامل گوگل سالمت 
كاربران را ردگيري مي كند

انگجت| اجراي يك پژوهش توسط گوگل نشان 
مي دهد اين شركت به دنبال افزودن قابليت هاي 
تازه اي براي كنترل وضعيت سالمت و بهداشت به 
سيستم عامل »وير اواس« خود است. به گزارش 
مهر، سيس��تم عامل »وير او اس« گوگل در حال 
حاضر نيز داراي قابليت هاي متنوعي براي ارتقاي 
بهداشت و سالمت است. گوگل با خريد شركت 
فيت بيت بر اين قابليت ها افزوده و قصد دارد باز هم 
آنها را بيشتر كند. منابع نزديك به گوگل مي گويند 
اين شركت يك بررسي و پژوهش جديد را با هدف 
پي بردن به نظر كاربران در مورد خدمات بهداشت 
و سالمت »وير او اس« به اجرا گذاشته و از همين رو 
مي توان پيش بيني كرد كه خدمات سيستم عامل 
مذكور در اين زمينه باز هم بيشتر شود. بر اساس 
داده هاي اين پژوهش مي توان حدس زد كه گوگل 
به دنبال افزودن امكاناتي همچون بررسي خودكار 
ميزان فعاليت كاري و ورزش��ي، هشدار در مورد 
نامنظم شدن ضربان قلب، ارايه خدمات بهداشت 
ب��اروري و ردگي��ري دقيق تر وضعي��ت خواب و 
استراحت و شناسايي مش��كالتي همچون آپنه 
است. همچنين ممكن است گوگل »وير او اس« را با 
برخي تجهيزات ژيمناستيك و ابزار پزشكي سازگار 
و همگام كند، قابليت كنترل كيفيت هواي درون 
منزل را ايجاد كند و بررسي سطح اكسيژن خون را 

از طريق اين سيستم عامل تسهيل كند.

 دروغ پراكني درباره كرونا 
با انتشار ۲   ميليون توييت

بيزينس اينس�ايدر| وزارت خارج��ه امري��كا 
مي گويد حدود ۲ ميليون توييت مختلف، حاوي 
اطالعات جعلي و تئوري ه��اي توطئه در رابطه با 
ويروس كرونا منتشر شده است. به گزارش ديجياتو، 
در گزارش اين وزارتخانه چندين مورد از اين اخبار 
جعلي و تئوري هاي توطئه نشان دار شده اند. براي 
مثال يكي از اين تئوري هاي بي اس��اس، اين بوده 
كه ويروس كرونا سالح بيولوژيكي بوده كه توسط 
خيريه بيل و مليندا گيتس ساخته شده است. در 
ادام��ه اين گزارش آمده كه برخ��ي از تئوري هاي 
توطئه كه در رابطه با اين ويروس وجود دارد،  اكثرا 
توسط حساب هاي جعلي نشر داده مي شوند. فارغ 
از تئوري هاي توطئه، اين وزارتخانه چندين توييت 
با مضمون باور هاي غلط و خرافه را نيز نش��ان دار 
كرده است. يكي از اين توييت ها به منشأ كرونا اشاره 
مي كند و آن را نشًات گرفته از سوپ خفاش مي داند؛ 
سرآغازي كه همه ما مي دانيم اشتباه بوده و هيچ 
ربطي به شيوع ويروس كرونا ندارد. چيزي كه براي 
اين وزارتخانه بسيار جالب بود، لينك هاي معتبري 
اس��ت كه همراه اين توييت ها منتش��ر مي شود. 
براي مث��ال در يكي از همين توييت ها، مي بينيم 
كه آمار  ها از س��ايت رصد شيوع ويروس كرونا كه 
توسط دانش��گاه جان هاپكينز راه اندازي شده، به 
دست آمده است. گفته مي شود اين گزارش كه به 
صورت عمومي منتشر نشده، توسط مركز مشاركت 
 )Global Engagement Center( جهاني
گردآوري شده است. اين مركز، يكي از برنامه هاي 
ايالتي امريكاست كه با هدف مبارزه با پروپاگاندا و 
اطالعات نادرس��ت خارجي راه اندازي شده است. 
اين مركز تمامي پست هاي منتشر شده بين تاريخ 
۲۰ ژانويه و ۱۰ فوريه كه در منشايي خارج از امريكا 
دارند را پايش كرده و به اطالعات فوق رسيده است. 
 FBI از آن س��مت توييتر اعالم كرده ب��ا مقامات
همكاري مي كند تا توييت ه��اي كرونا ويروس را 
رصد كرده و در صورت نادرست بودن، آنها را حذف 
كند. اين شبكه اجتماعي در رابطه با گزارش اين 
وزارتخانه حرفي نزده است. با اين حال اين گزارش 
تنها چند روز پس از مصاحبه مقامات امريكايي با 
يك خبرگزاري فرانسوي مبني بر دخالت روسيه در 
پخش اخبار كذب ويروس كرونا منتشر شده است. 
در اين مصاحبه آمده بود كه روس��يه معتقد است 
ويروس كرونا با هدف برهم ريختن اقتصاد چين 
منتشر شده تا به نوعي جنگ اقتصادي راه بيفتد. با 
اين حال در گزارش اين وزارتخانه، خبري مبني بر 
دخالت روسيه در نش��ر اخبار جعلي نمي بينيم. 
فيس بوك و توييتر هم در اين بين از مدت ها پيش 
سعي كرده اند تا از نشر اخبار جعلي جلوگيري كنند. 
براي مثال فيس بوك اعالم كرده است اخبار ويروس 
كرونا را صحت سنجي مي كند تا اطمينان حاصل 

كند، جعلي و حاوي تئوري هاي توطئه نيستند.

مشكل دوام گوشي هاي تاشو 
فعال حل نمي شود

ديجيتال ترندز| بررس��ي هاي محققان نشان 
مي دهد مش��كل دوام و ماندگاري نمايشگرهاي 
گوشي هاي تاش��و يك مشكل جدي است و فعال 
چشم اندازي براي حل آن وجود ندارد. به گزارش 
فارس، اگر چه گوشي هاي هوشمند تاشو در چند 
ماه اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته اند، اما مشكل 
آن اس��ت كه نمايش��گرهاي اين گوشي ها بعد از 
تازدن ه��اي مكرر كارآيي و توانمن��دي خود را از 
دست مي دهند و دوام الزم را ندارند. اين گوشي ها 
آينده دنياي گوشي هاي هوشمند توصيف شده اند، 
اما فعال استقبال از آنها به علت قيمت هاي گزاف و 
برخي مشكالت و دغدغه هاي فني محدود بوده 
است. پژوهشگران مي گويند مردم فعال نبايد براي 
خريد اين گوشي ها هجوم آورند، زيرا هزينه هاي 
تعمير اين گوشي ها بس��يار باالست و تضميني 
در م��ورد رفع عيب دقيق و كام��ل آنها هم وجود 
ندارد. از جمله گوشي هاي تاشويي كه تعمير آنها 
تقريبا غيرممكن است، مي توان به گالكسي فولد 
سامسونگ اشاره كرد كه در بررسي هاي مختلف 
اين مشكل آن به اثبات رسيده است. لذا بايد تا بلوغ 

كامل اين فناوري جديد مدتي صبر كرد.

معاون وزير ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات گفت: »در 
حال تهيه ليس��تي از پلتفرم هاي آموزش��ي مورد تاييد 
وزارتخانه هاي علوم و آموزش و پرورش هستيم تا هزينه 
اتصال كاربران براي آموزش مجازي تا پايان سال، رايگان 
محاسبه شود.« حسين فالح جوشقاني در گفت وگو با مهر، 
با اشاره به دستور وزير ارتباطات براي رايگان شدن تعرفه 
ترافيك اينترنت كالس هاي آموزش مجازي، در راستاي 
پيشگيري از شيوع ويروس كرونا، گفت: »اين تصميم عصر 
روز شنبه در جلسه شوراي معاونان وزارت ارتباطات كه 
به صورت ويدئوكنفرانس برگزار شد، توسط وزير ارتباطات 
اخذ شده است. به اين معني كه ترافيك استفاده از اينترنت 
در زمان آموزش مجازي براي دانش آموزان و دانشجويان 
به صورت رايگان محاسبه شود.« وي در مورد نحوه اجراي 

اين تصميم توضيح داد: »اين تصميم شامل پلتفرم هاي 
آموزش مجازي مورد تاييد وزارتخانه هاي علوم و آموزش 
و پرورش خواهد بود كه با توجه به تعطيلي دانشگاه ها و 
مدارس، كالس هاي درس به ص��ورت مجازي روي اين 
بسترها برگزار ش��ود.« رييس سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي با بيان اينكه ما هم اكنون ليستي از اين 
سايت ها و پلتفرم ها در اختيار نداريم، ادامه داد: »در حال 
پيگيري براي دريافت اين ليست هستيم تا آدرس IP آنها 
را در اختيار اپراتورهاي اينترنت قرار دهيم و دسترسي به 

اين سايت ها تا پايان سال رايگان شود.«
فالح جوش��قاني با بي��ان اينكه وزارتخانه ه��اي علوم و 
آم��وزش و پرورش بايد پلتفرم هاي م��ورد تاييد خود را 
به ما اعالم كنند، گفت: »در اين راستا مقرر شد سازمان 

فناوري اطالعات با مذاكره با اين وزارتخانه ها، اسامي را به 
رگوالتوري اعالم و رگوالتوري براي هماهنگي با اپراتورها 
اقدام كند.« رييس س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي با بيان اينكه آدرس IP و مشخصات سايت هاي 
مدنظ��ر را در اختيار اپراتورها ق��رار مي دهيم، افزود: »تا 
پيش از اين نيز دسترسي به س��ايت هاي داخلي نصف 
قيمت اينترنت محاسبه مي شد اما در پي تصميم اخير 
وزارت ارتباطات، دسترسي به سايت هاي آموزش مجازي 
به صورت رايگان براي كاربران محاسبه خواهد شد. اين 
موضوع صرفًا ب��راي كالس هاي آموزش مجازي خواهد 
بود و نرخ دسترسي به اين سايت ها تنها در مدت زماني 
كه دانشجو يا دانش آموز از اين پلتفرم استفاده مي كند، 
رايگان اس��ت. چرا كه ممكن اس��ت اين پلتفرم ها به جز 

آموزش مجازي، سرويس هاي ديگري را نيز ارايه دهند. به 
هر ترتيب نحوه تشخيص مدل استفاده كاربران مشخص 
است و بايد توجه داشت كه دسترسي كاربران تنها براي 

آموزش مجازي به صورت رايگان محاسبه مي شود.«
معاون وزير ارتباطات با بي��ان اينكه به محض دريافت 
ليست، اين تعرفه ها اعمال خواهد شد، گفت: »البته برخي 
اپراتورها قبل از اين دستور و در پي عمل به مسووليت هاي 
اجتماعي خود پيش قدم ش��ده و اقدام به تعيين تعرفه 
يك س��وم براي آموزش مجازي كردند. اما حاال با وجود 
دستور وزير ارتباطات، به محض اعالم اسامي سايت ها، به 
كل اپراتورها نامه مي زنيم تا ترافيك مصرف اين سايت ها 
رايگان شود.« وي با اشاره به همكاري اپراتورهاي موبايل 
در راستاي مسووليت اجتماعي در خصوص بحران كرونا 

گفت: »اين اپراتورها با هماهنگي وزارت بهداشت در مدت 
اخير ميليون ها پيامك اطالع رساني را به صورت رايگان 

براي مردم ارسال كردند.« 
رييس س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در 
مورد تعرفه استفاده از خدمات تلويزيون هاي اينترنتي و 
ويدئوهاي درخواستي )VOD( نيز گفت: »اين خدمات 
روي شبكه ملي اطالعات اس��ت و هزينه اتصال آنها به 
صورت نيم بها نسبت به اينترنت محاسبه مي شوند. با اين 
حال وزير ارتباطات از اين س��رويس دهندگان خواسته 
است كه هزينه اشتراك محتواي بخش كودكان و ساير 
خدمات خود را تا پايان سال رايگان ارايه دهند اما هزينه 
ترافيك دسترسي به اين سايت ها براي كاربران به صورت 

نيم بها محاسبه مي شود.«

نحوه ارايه اينترنت رايگان براي آموزش مجازي

بدافزار سارق اطالعات با نام »Raccoon« با دسترسي به اطالعات 
حدود ۶۰ برنامه نرم افزاري، صدها هزار رايانه را در سراس��ر جهان 

آلوده كرده است.
 به گزارش مركز افتاي رياست جمهوري، يك بدافزار سارق اطالعات 
جديد به نام Raccoon در تاالرهاي گفت وگو مجرمين سايبري 
شناخته شده كه مي تواند داده هاي حساس را از حدود ۶۰ برنامه در 

رايانه هدف استخراج كند. 
اين بدافزار سارق اطالعات اولين بار حدود يك سال گذشته مشاهده 
ش��د كه به دليل قيمت پايين و امكانات زياد خود محبوبيت بااليي 
كس��ب كرد. اين بدافزار ك��ه با نام ه��اي Legion، Mohazo و 
Racealer  نيز شناخته مي شود، اولين بار در آوريل ۲۰۱۹ مشاهده 
Malware-( ش��د كه تحت مدل بدافزار به عنوان س��رويس يا

as-a-Service( توزي��ع مي ش��ود. خريدار اي��ن بدافزار به يك 
پنل دسترس��ي پيدا مي كند كه مي تواند بدافزار را شخصي سازي 
و داده هاي به سرقت رفته را مش��اهده كند. اين مدل امروزه به طور 
گسترده مورد استفاده قرار مي گيرد، زيرا باعث مي شود بسياري از 
مشتريان فاقد دانش فني مناس��ب بتوانند از آن استفاده كنند كه 

منجر به سودآوري براي توليدكنندگان بدافزار مي شود. 
براس��اس تحليلي كه توس��ط پژوهش��گران امنيتي انجام ش��ده 
اس��ت، اين بدافزار در زبان ++C نوشته ش��ده و مي تواند اطالعات 
محرمانه و حس��اس را از ح��دود ۶۰ برنامه كامپيوت��ري )مرورگر، 
 كيف رمزارز و برنامه هاي ايميل( به سرقت ببرد. همه مرورگرهاي 
شناخته ش��ده )گوگل كروم، موزيال فايرفاكس، مايكروسافت اج، 
اينترنت اكسپلورر و اوپرا( در فهرست اهداف اين بدافزار قرار دارند 
و كوكي ها، تاريخچه و اطالعات مربوط به فرم هاي ورود آنها، مورد 
هدف بدافزار هس��تند. از بي��ن نرم افزارهاي مديري��ت ايميل نيز 
Thunderbird، Outlook و Foxmail در بين اهداف بدافزار 

Raccoon به چشم مي خورند.
قابليت ديگر در اين بدافزار جمع آوري جزييات سيس��تم )نسخه 
سيس��تم عامل و معماري، زب��ان، اطالعات س��خت افزاري، تعداد 
برنامه هاي نصب شده( اس��ت. مهاجمان همچنين مي توانند فايل 
پيكربندي Raccoon را براي تهيه عكس از صفحه سيستم هاي 
آلوده تنظيم كنند. عالوه بر اين، اين بدافزار مي تواند به عنوان يك 

منتقل كننده براي نرم افزارهاي مخرب ديگر عمل كند، در واقع آن 
را به يك ابزار حمله مرحله اول تبديل مي كند. مانند ساير بدافزارها، 
Raccoon نيز با رفع مشكالت مختلف و افزودن قابليت هاي جديد 
به طور فعال در حال بهبود و توس��عه اس��ت. بدافزارRaccoon از 
تكنيك خاصي براي سرقت اطالعات از برنامه هاي مورد هدف خود 
بهره نمي برد، اما يكي از محبوب ترين بدافزارهاي سارق اطالعات 

در تاالرهاي گفت وگوي زيرزميني است. 
با اين حال، با وجود س��ادگي بدافزار، صدها هزار رايانه را در سراسر 
جهان آلوده كرده اس��ت. اين نوع بدافزار سارق اطالعات مي تواند 

خسارات زيادي را به افراد و سازمان ها وارد كند. 
مهاجم��ان ب��ا اس��تفاده از آن مي توانند اطالعات اح��راز هويت را 
 به س��رقت ببرند و براي حمالت بعدي س��طح دسترس��ي خود را 

افزايش دهند. 
اينگونه اقدمات كه پيش تر براي عوامل حرفه اي در دس��ترس بود، 
اكنون با ارايه چنين بدافزارهايي براي مهاجمان تازه كار نيز فراهم 
شده كه مي توانند با خريد Raccoon و سرقت داده هاي حساس 
س��ازمان ها، از آنها سوءاس��تفاده كنند. با اينكه Raccoon ابزار 
پيشرفته اي نيس��ت اما در ميان مهاجمان سايبري بسيار محبوب 
اس��ت. به منظور محافظ��ت در مقابل اي��ن بداف��زار، راهكارهايي 
 چ��ون اس��تفاده از راه حل هاي ضدويروس به روزرس��اني ش��ده، 
به روزرس��اني برنامه ه��ا و سيس��تم عامل، جلوگي��ري از بازكردن 
 پيوس��ت هاي مش��كوك در ايمي��ل و جلوگي��ري از كليك روي

 URLهاي ناشناخته توصيه مي شود.

بدافزار سارق اطالعات صدها هزار رايانه را آلوده كرد
هفته فضاي مجازي در كش��ور درحالي آغاز مي شود كه با شيوع كرونا در 
كشور، ابزارهاي فناوري اطالعات مورد استفاده قرار مي گيرند و از امكانات 
فضاي مجازي براي آموزش و دوركاري استفاده مي شود. به گزارش ايسنا، 
اطالعات كم و بيش از ويروس كرونا مي گويد حضور در مكان هاي عمومي 
از بيشترين احتماالت ابتال به اين ويروس است. كوويد ۱۹ اگرچه طبق آمار 
در مقايسه با بس��ياري از بيماري هاي خانواده خود احتمال مرگ كمتري 
دارد، اما ابتال به آن به آساني قرار گرفتن در معرض عطسه ها و سرفه هاي يك 
مبتال و دست دادن با وي است. با شيوع ويروس كرونا كه بسياري از اماكن از 
جمله مراكز آموزشي را تعطيل كرده، استفاده از ابزارهاي فناوري اطالعات 
و آموزش از راه دور ازطريق اينترنت مطرح شده است. همچنين بسياري از 
شركت ها يا اپراتورها كه قابليت استفاده از ابزارهاي فناوري را داشتند، اعالم 
كردند كه وظايف كارمندان خود را به صورت دوركاري به آنها محول كردند. 
هرچند شركت هاي فناوري در راه تبديل شدن فرايند كاري شان به يك فرايند 
دوركاري دستشان بازتر است و مي توانند با استفاده از زيرساخت هايي كه 
دارند و استفاده از ماهيت فناوري، راحت تر به اين كار اقدام كنند، اما شركت ها 
و ادارات سنتي براي مقابله با اين چالش  كار سخت تري دارند. البته همين 
امكانات هم در اختيار تمامي دانش آموزان، دانشجويان و كارمندان نيست. با 
وجود اين، بهره مندي از ابزارهايي مانند ارسال پيامك هاي وزارت بهداشت 
براي هشدار درباره كرونا، خدمات رايگان تلويزيون هاي اينترنتي و ترافيك 
رايگان كالس هاي آموزشي مجازي از مهم ترين استفاده ها از فناوري اطالعات 

و فضاي سايبري، براي شرايط اضطراري از جمله شرايط كنوني است.
اما سيد محمد حسين پور –مديركل روابط عمومي و امور بين الملل مركز 
ملي فضاي مجازي- با اشاره به گس��ترش فزاينده فضاي مجازي در ابعاد 
زندگي فردي و اجتماعي مردم گفت: »به منظور تاكيدبر اهميت نقش فضاي 
مجازي در حوزه هاي مختلف زندگي مردم، مركز ملي فضاي مجازي اقدام 
به نامگذاري روزهاي هفته منتهي به ۱7 اسفند ماه )سالروز تاسيس شوراي 
عالي و مركز ملي فضاي مجازي كشور( به دستور رهبر معظم انقالب )مدظله 
العالي( كرده است. هر روز از هفته به يك بخش از فضاي مجازي اختصاص 
يافته و سعي شده است تا با نگاهي جزئي به زواياي تاثير چشمگير اين فضا 
توجه بيشتر شود. با توجه به اهميت حقوق شهروندي، حريم خصوصي، 
مالكيت معنوي و مقابله با محتواي آسيب رسان امروز به عنوان نخستين روز 
هفته با شعار »فضاي مجازي و حقوق شهروندي« آغاز خواهد شد. اهميت 
اقتصاد فضاي مجازي و نقش آن در توسعه، توليد ثروت، رونق كسب وكارها 

و اشتغال زايي موجب نامگذاري دومين روز هفته با شعار »فضاي مجازي، 
پيشران اقتصاد« شده است.«

حسين پور با اشاره به شعارهاي سومين و چهارمين روز هفته فضاي مجازي 
كشور گفت: »شعار »فضاي مجازي، استقالل و حكمراني« به منظور پرداختن 
به ش��بكه ملي اطالعات به عنوان زيرساخت اصلي شبكه ارتباطي كشور، 
مشاركت مدني و جامعه ذي نفعان در حكمراني و اعتمادسازي در نظر گرفته 
شده است. آنچه مسلم است فضاي مجازي با شكستن مرزهاي جغرافياي و 
ايجاد روابط گسترده ميان جوامع باعث تغيير اساسي در سبك زندگي افراد 
شده است بنابراين به دليل اهميت ارتباطات در اين عصر اين روز هفته با شعار 
»فضاي مجازي، ارتباط با ملت ها« به منظور برقراري ارتباط دوسويه با ساير 
ملل جهان به ويژه كشورهاي منطقه و جهان اسالم براي برقراري نظام صلح 
جهاني و مشاركت در مجامع و سازمان هاي بين المللي براي مواجهه با تحوالت 
و روندهاي بين الملل در فضاي مجازي نامگذاري شده است. در پنجمين روز 
هفته با شعار »فضاي مجازي، فرهنگ و جامعه« با تاكيد بر صيانت از كودكان 
در فضاي مجازي با ايجاد فضايي س��الم، ايمن و مفيد به بررسي آموزش، 
بهداشت، تامين اجتماعي و در نهايت دولت الكترونيك خواهيم پرداخت. 
همچنين با توجه به اهميت عدالت و رفاه در فرهنگ اسالمي ششمين روز 
هفته با ش��عار »فضاي مجازي، عدالت و رفاه« به منظور بررسي مشاركت 
اجتماعي، بستر توزيع عادالنه فرصت ها و خدمات عمومي نامگذاري شده 
اس��ت. آخرين روز هفته »فضاي مجازي و گام دوم انقالب« در نظر گرفته 
شده تا بتوانيم با بهره مندي از مزايا و جلوگيري از معايب اين فضا به همت 
فعاالن بخش خصوصي گام دوم انقالب شكوهمند جمهوري اسالمي ايران 
را محكم تر برداشته و اين فضا اهرمي براي پيشبرد اهداف آن در جهان باشد.«

هم زماني هفته فضاي مجازي با پيك كرونا
اخبار
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مدني با هدف مقابله با كرونا خبر داد 

توليد ۶۰ هزار لباس ايزوله بيمارستاني با مشاركت بنياد بركت
بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام ۶۰ هزار لباس ايزوله 
بيمارستاني مخصوص پرس��تاران و پزشكان در معرض 
ويروس كرونا را توليد مي كند. اميرحسين مدني، مديرعامل 
بنياد بركت با اعالم اين خبر افزود: با توجه به بروز و شيوع 
ويروس كرونا در كش��ور، در مدت يك ماه ۶۰ هزار دست 
لباس ايزوله كادر پزشكي بيمارستاني را براي پرستاران و 
پزشكاني كه در خط مقدم مقابله با اين بيماري قرار دارند 
توليد مي كنيم. مديرعامل بنياد بركت خاطرنشان كرد: اين 
لباس هاي لمينيت شده مخصوص پرستاران و پزشكان به 
صورت روزانه در تعداد ۲ تا ۴ هزار دست توليد و در اختيار 

وزارت بهداشت قرار خواهند گرفت.
وي تاكيد كرد: لباس هاي مذك��ور با تكنولوژي روز به كار 
رفته، مانع نفوذ ويروس و ابتالي پرس��تاران و پزشكان به 
كرونا مي ش��وند. مدني با اشاره به توجه ويژه ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام )ره( به مقوله سالمت و بهداشت عمومي 
تصريح كرد: بنياد بركت نيز در راستاي سياست هاي ابالغي از 
سوي ستاد، عالوه بر فعاليت هاي مستمر عمراني و زيربنايي 
در حوزه سالمت از جمله ساخت و تكميل بيمارستان، خانه 
سالمت، مراكز درماني و خانه بهداشت تمام توان و امكانات 
خود را براي مقابله با ويروس كرونا و كمك به مبتاليان به كار 

گرفته و بسيج كرده است.
مديرعام��ل بنياد بركت ادامه داد: در همين راس��تا، بنياد 
با تامين و پرداخت س��رمايه در گردش شركت الداد مهر 
كردستان به عنوان يكي از شركاي اقتصادي خود، توليد 

۶۰هزار دست لباس ايزوله كادر پزشكي بيمارستاني را به 
مدت يك ماه در دستور كار خود قرار داده است.

وي توضيح داد: اين شركت كه در شهر سنندج واقع شده، 
در زمينه توليد لباس هاي بيمارستاني مخصوص اتاق عمل 
و ايزوالسيون پزشكي فعاليت دارد و در حال حاضر در دو 
ش��يفت كاري در حال توليد لباس مخصوص پرستاران و 

پزشكان در معرض ويروس كرونا است.
مدني گفت: شركت مشاركتي بنياد بركت پس از عيد نوروز 
نيز اقدام به توليد ماسك ضدويروس با روكش نانو خواهد 
كرد. مديرعامل بنياد بركت گفت: بنياد از سال ۱۳۹۳ اقدام 
به سرمايه گذاري و مشاركت اقتصادي با اين شركت كرده 

كه باعث اشتغا ل زايي براي ۱۰۰ نفر شده است. 
وي با تاكيد بر اينكه مدل اش��تغال زايي بنگاه محور يكي 
از روش ه��اي بنياد بركت براي ايجاد اش��تغال در مناطق 
محروم است، گفت: در اين مدل، محروميت زدايي و ايجاد 
فرصت هاي كسب و كار از طريق مشاركت و توانمندسازي 
بنگاه هاي اقتصادي دنبال مي شود.  مدني در پايان يادآور شد: 
بنياد بركت در راستاي سياست هاي ابالغي از سوي ستاد 
اجرايي فرمان امام مبني بر پرهيز از تصدي گري، پس از به 
ثبات رسيدن و سودهي بنگاه هاي اقتصادي مشاركتي، از آنها 
خارج شده و سهام خود را به بخش خصوصي واگذار مي كند. 
وي افزود: بر اين اس��اس، بنياد تا به امروز از مجموع ۳۵۰ 
شركتي كه با آنها مش��اركت داشته، از ۲۵۰ شركت خارج 

شده و سهام خود را به بخش خصوصي واگذار كرده است.

يك كارشناس بازار خودرو: 

ريشه تخت گاز دالالن در بازار خودرو »قيمت هاي دستوري« است 
قيمت خودرو هفته هاس�ت كه در جاده گراني 
قرار دارد. كارشناس�ان معتقدن�د كه در كنار 
همه عوام�ل واقعي و رواني موجود در اقتصاد، 
يكي از عوامل اصل�ي گراني هاي اخير در بازار 
خودرو و س�اير محصوالت را باي�د در حضور 
دولت در بازارها جس�ت وجو ك�رد.  به گزارش  
ايلنا، اينكه دولت با نيت ف�روش ارزان قيمت 
محص�والت در مب�ادي رس�مي همچ�ون 
كارخانه هاي خودروس�ازي س�عي در حمايت 
از مصرف كننده دارد ام�ا در عمل قيمت ها در 
بازار غير رس�مي س�ر به فلك مي كشد؛ پس 
نتيجه اين قيمت هاي دستوري دولتي چيست 
و سود اين ارزان فروشي اجباري به چه افرادي 
مي رس�د؟ پاسخ روشن اس�ت؛ دالالن. اينكه 
قيمت كارخانه ي�ك خودرو 50 ميليون تومان 
اما در بازار دوبرابر آن اس�ت، آيا نتيجه اي جز 
ايجاد رانت براي عده اي دارد كه بار هر ترفندي 
امكان دسترسي به خودروي درب كارخانه را 
دارند؟ بابك صدرايي، كارشناس بازار خودرو 
مي گويد كه مهندسي كردن بازار توسط دولت 
هيچ مش�كلي را حل نك�رده و ب�ازار را نيز به 
دست دالالن داده است. او مي گويد در چنين 
شرايطي توليدكننده نيز به بازار نگاه مي كند 
و ناچار است بر اساس آن قيمت گذاري كند. با 
صدرايي پيرامون زاويه كمتر ديده شده اي از 
داليل گراني خودرو به گفت وگو نشس�تيم كه 

در ادامه مي خوانيد: 

  برخي معتقدند دولت با قيمت گذاري دستوري 
در خريدوفروش فوالد و آهن باعث شده تا بازار 
به دست دالالن بيفتد و آنها نرخ ها را باال ببرند. 
فكر مي كنيد اين اتفاق درنهايت چقدر به ضرر 

توليدكننده خودرو تمام شود؟
بايد به اين نكته توجه داش��ت كه با دخالت و دستور 
نمي شود مشكل قيمت ها در صنعت خودرو حل كرد. 
دولت بايد بسترها و زمينه هايي را به وجود بياورد كه 
براي سرمايه گذار انگيزه ايجاد ش��ود. اين تجربه در 
دنيا وجود دارد كه دس��توري عم��ل كردن در حوزه 
قيمت ممكن اس��ت در كوتاه مدت و براي يك يا دو 

ماه تأثير داشته باشد اما هيچگاه نتيجه نداده است و 
ممكن است در بلندمدت تأثير منفي نيز بگذارد و از 

كنترل خارج شود.
  پيامدهاي قيمت گذاري دستوري چه خواهد 

بود؟
ببينيد، وقتي به يك توليدكننده دستور داده مي شود 
كه محصوالت را با فالن قيمت بفروش و آن دس��تور 
نيز بر اساس محاسبات واقعي نباشد، آن توليدكننده 
با ضرر مواجه مي ش��ود و انگيزه اش به شدت كاهش 
مي يابد. پس ممكن است كار خود را متوقف و سرمايه 
خود را از بازار و حتي كش��ور خارج كند و بدتر از آن 

ممكن است او هم تبديل به دالل شود. مشكل اساسي 
كه در اقتصاد ما وجود دارد اين اس��ت كه در ۱۰ سال 
اخير به دليل مش��كالت زير س��اختي ما در اقتصاد، 
برخي توليدكنندگان از چرخه صنعت خارج ش��ده و 
دالل ش��ده و وارد بازار خودرو، مسكن و ارز شده اند. 
رفتارهاي دس��توري دولت در درازمدت بازهم باعث 
»دالل پروري« خواهد شد. راهكار مطلوب آن است 
كه دولت قيمت ها را كارشناس��ي تعيين كند به اين 
معنا ك��ه ب��رآورد واقع بينانه از هزين��ه توليدكننده 
داشته باش��د و س��ود معقولي براي او لحاظ كند اما 
متأسفانه در اكثر مواقع اين اتفاق نمي افتد و فرمول ها 
و ضريب هايي تأييد مي شود كه خيلي با واقعيت بازار 

همخواني ندارد.
  نتيجه مي�دان داري دالالن براي اقتصاد چه 

خواهد بود؟
هركجا پاي دالل بازشده با افزايش قيمت نيز مواجه 
بوده ايم. دالل ها روي موج هايي سوار مي شوند كه از 
ضعف دولت و توليدكننده به وجود آمده باش��د مثل 
بازار خ��ودرو. آنها وقتي وارد بازار خودرو ش��دند كه 
توليدكننده به دليل رشد قيمت مواد اوليه با كاهش 
تيراژ توليد خودرو مواجه شد. طبيعي است كه دالالن 
در اين موارد وارد عمل شوند و از موقعيت سوءاستفاده 
كنن��د و ازاينجا به بعد، دالالن هس��تند كه قيمت را 

تعيين خواهند كرد چون كاال در دست آنها است.
  هم اكنون، توليدكنندگان ورق هاي آهني خود 

را چگونه تهيه مي كنند؟
يك بخش آن را از داخل تهيه مي كنند و بخش ديگر 

را از كش��ورهايي مانن��د چين و هند ك��ه در اقتصاد 
با م��ا رابطه بهتري دارند. اما آنچه مش��خص اس��ت 
توليدكنندگان ما به س��ختي مواد اوليه خود را تهيه 
مي كنند. همين اتفاق، تهديدي جدي براي آينده نيز 
هست زيرا اگر روابط اقتصادي ما با جهان تيره تر شود 
و نقل وانتقال پول با مشكل بيشتري مواجه شود بازهم 

به اين صنعت لطمه خواهند زد.
  ادامه دخالت دس�توري دولت، چه تأثيري بر 

قيمت خودرو خواهد گذاشت؟
قيمت خودرو، هم اكنون نيز در حال رشد است. كاهش 
توليد، بازگشت ايران به ليست سياه »اف.اي.تي.اف« 
و وضعيت رواني بازار هم به آن دامن زده است. وقتي 
قيمت در ب��ازار افزايش پيدا مي كند، توليدكننده به 
قيمت بازار نگاه مي كند و بر مبناي آن تصميم گيري 

مي كنند.
  آيا به واقعي شدن قيمت ها اميدوار هستيد؟

زماني قيم��ت را مي ت��وان واقعي كرد ك��ه دولت با 
تهميداتي به برابري نس��بي عرض��ه و تقاضا كمك 
كن��د. بايد تولي��د افزايش پي��دا كن��د و دولت پاي 
توليدكننده هاي خصوصي را باز كند. تا وقتي دولت 
ح��رف اول را در بازار بزند، اوض��اع به همين صورت 
خواهد بود. بايد توليدكننده مواد اوليه و توليدكننده 
خودرو در ي��ك بازار آزاد در كنار ه��م قرار بگيرند تا 
قيمت متعادل شود. اما تا زماني كه بازار توسط دولت 
كنترل دستوري مي شود و توليدكننده و خريدار بايد 
بر اس��اس دس��تور حركت كنند اين مشكالت تمام 

نخواهد شد.

توسعه در استان از مسير 
پژوهش هاي مبتني بر نياز مردم
سيستان و بلوچستان|

توسعه در استان از مسير 
پژوهش ه��اي كاربردي 
و مبتن��ي بر ني��از مردم 
مي گذرد، رييس دانشگاه 
عل��وم پزش��كي زاهدان 
معتقد است: روند توسعه 
آتي در حوزه س��المت و ساير حوزه هاي آموزش 
عالي در استان از مس��ير ارتقاء كيفيت و توسعه 
پژوهش ه��اي كارب��ردي و مبتني ب��ر نياز مردم 
مي گذرد. سيد محمد هاشمي شهري در نشست 
هيات هاي اجرايي جذب دانشگاه هاي استان هاي 
سيس��تان و بلوچستان با اش��اره به اينكه استان 
سيستان و بلوچس��تان به سرعت مراحل رشد و 
بالندگي را س��پري مي كند گفت: براي تس��ريع 
در اين روند نيازمند برخورداري از منابع انساني 

كافي هستيم.
ريي��س دانش��گاه علوم پزش��كي زاه��دان ارايه 
تسهيالت و شرايط ويژه از قبيل اعمال ضريب هاي 
خاص را يكي از پيشنهادات كاربردي براي افزايش 
جذب و ماندگاري اعضاي هيات علمي در استان 

برشمرد.
وي با اشاره به اين واقعيت كه در حال حاضر ۲۵ 
نفر استاد تمام، ۵۱ نفر دانشيار و ۳۰۵ نفر استاديار 
و مربي در دانشگاه علوم پزشكي زاهدان مشغول 
به فعاليت هس��تند گفت: الزم اس��ت تا با هدف 
رقابت با دانشگاه هاي ديگر كشور، هر چه سريع تر 

به سمت اصالح هرم هيات علمي حركت كنيم.
هاش��مي روند فعلي ارتقاي اعضاي هيات علمي 
كه مبتني بر چاپ مقاالت تئوري است را يكي از 
نقاط ضعف روند ارتقاء برشمرد و گفت: بسياري 
از همكاران باليني ما به دليل مشغله هاي متعدد 
درماني و آموزش��ي فرصتي براي مش��اركت در 
چاپ مقال��ه ندارند و بايد براي رفع اين مش��كل 

نيز اقدام شود.

كاركنان ادارات نسبت به رفع 
مشكالت مردم اقدام كنند

تهران|در مس��ير مقابله 
بيم��اري كرون��ا و اجراي 
پيش��گيري  طرح ه��اي 
فرمان��دار ورامي��ن گفت: 
فعاليت ۵8 قليانس��را و ۴۰ 
كافي ن��ت ورامين با هدف 
جلوگيري از اجتماع مردم و 
پيشگيري از شيوع ويروس كرونا هم تعطيل شده است.
حسين كاغذلو در جلسه ستاد پيشگيري از كرونا كه در 
محل فرمانداري ورامين برگزار شد؛ اظهار كرد: شهرستان 
ورامين بر اساس دستورالعمل هاي ستاد ملي پيشگيري 
از كرونا، فعاليت هاي خود را بر پايه اطالع رساني عمومي و 
اقدامات پيشگيرانه استوار كرده و با بسيج تمامي امكانات 
مادي و معنوي تالش دارد تا از همه گير شدن اين بيماري 
جلوگيري كند. وي اظهار كرد: تمامي اقدامات صورت 
گرفته طي ۱۰ روز گذشته، تماما در راستاي پيشگيري از 
شيوع اين ويروس در جامعه است، مردم اطمينان داشته 
باش��ند كه صادقانه واقعيت هاي اين بيماري با آنان در 
ميان گذاشته مي شود و مسووالن شبانه روز در خدمت 
آنان مي باشند.فرماندار ورامين تصريح كرد: شهرستان 
ورامين از ظرفيت هايي در توليد محصوالت بهداشتي 
و ضدعفون��ي و همچنين لوازم مورد نياز بيمارس��تان 
برخوردار است كه طي بازديد به عمل آمده از شهرك هاي 
صنعتي، ضمن فراهم كردن شرايط براي افزايش ظرفيت 
توليد، لوازم مورد نياز دو بيمارستان شهرستان و مواد 
ضدعفوني كننده از اين واحدها خريداري شد.كاغذلو 
افزود: بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت، فعاليت ۱۲ 
تاالر پذيرايي شهرستان تعطيل شده و با همكاري مردم، 
مراسم ترحيم و عروسي تا بازگشت شرايط عادي، به زمان 
ديگري موكول شده است.وي گفت: هم اكنون فعاليت 
۵8 قليانسرا و ۴۰ كافي نت ورامين با هدف جلوگيري از 
اجتماع مردم و پيشگيري از شيوع ويروس كرونا تعطيل 
شده است.وي اظهار كرد: فعاليت تمامي بازارهاي روز، 
ورزشگاه ها و باشگاه هاي دولتي و خصوصي شهرستان 

ورامين تا اطالع تعطيل شده است. 

آب شرب ۲ هزار خانوار در ۲۱ 
روستاي شرق دامغان تأمين شد
ب  آ س�منان|مدير 
و فاض��الب روس��تايي 
دامغ��ان از آب رس��اني 
به ۲۱ روس��تاي جنوب 
ش��رق اين شهرستان با 
بهره ب��رداري از مجتمع 
خاتم خبر داد و گفت: دو 
هزار خانوار از اين مجتمع بهره مند مي شوند. بهروز 
زارع وامرزاني در گفت وگو با مهر ضمن بيان اينكه 
مجتمع آب رساني خاتم در شرق دامغان بااعتبار 
۱۶۴ ميليارد و ۹۶۶ ميليون ريال از محل اعتبارات 
ملي به بهره برداري رس��يد، ابراز داشت: با اجراي 
اين طرح آب شرب ۲۱ روستاي شرق شهرستان 
تأمين شده اس��ت.وي ضمن بيان اينكه دو هزار و 
۶8۱ خانوار در روستاهاي شرق دامغان از مجتمع 
آب رساني خاتم بهره مند مي شوند، افزود: اين تعداد 
معادل پوشش هفت هزار و ۶۵۳ نفر جمعيت اين 

منطقه مي شود.
مدير آبفاي روس��تايي دامغان از ايجاد دو مخزن 
هوايي ۵۰۰ مترمكعبي در روس��تاهاي خورزان و 
رضي آباد در جنوب و غرب اين شهرس��تان خبر 
داد و ابراز داش��ت: براي اجراي اين طرح و از محل 
اعتبارات مل��ي مبلغ دو ميلي��ارد و 8۵۰ ميليون 
ريال هزينه ش��ده اس��ت.زارع وامرزاني در ادامه 
تصريح كرد: يكي از اقدام��ات اداره آب و فاضالب 
روستايي دامغان اجراي شبكه توزيع آب شرب در 
روستاهاي قوشه و اهلل آباد به ترتيب با حجم 8۰۰ 
و ۵۱۵ مترمكعب اس��ت كه براي اج��راي اين دو 
پروژه درمجموع يك ميليارد و ۵۵۰ ميليون ريال 
هزينه شد. وي افزود: اجراي خط انتقال آب شرب 
روستاي تويه رودبار در ش��مال دامغان و ساخت 
مخزن فشارش��كن اين طرح از س��ال ۹۷ از سوي 
اداره آب و فاضالب روستايي دامغان آغاز و اكنون به 
بهره برداري رسيد كه براي اجراي اين طرح از محل 
اعتبارات استاني مبلغ يك ميليارد ريال هزينه شد.

 استقرار ۳ تيم امداد و نجات
در مبادي ورودي گيالن

م��ل  عا ير مد | ن گيال
جمعي��ت ه��الل گيالن 
با اش��اره به اس��تقرار سه 
تيم ام��داد و نج��ات در 
مبادي ورودي اس��تان، 
گف��ت: ب��ه ه��زار و ۵۰۰ 
خودرو در مبادي ورودي 
اطالع رس��اني و هش��دارهاي الزم داده شده است. 
ب��ه گزارش مهر، مه��دي ولي پور دي��روز در جمع 
خبرنگاران با اشاره به شيوع ويروس كرونا در استان 
گيالن و لزوم توجه به توصيه هاي بهداشتي، اظهار 
كرد: در راس��تاي پيشگيري از ش��يوع بيشتر اين 
ويروس در اس��تان سه تيم امداد و نجات در مبادي 
ورودي گيالن مستقر ش��ده اند.وي در ادامه با بيان 
اينك��ه در اجراي اين طرح تيم ه��اي امداد و نجات 
جمعيت هالل احمر گيالن به همراه بهداش��ت و 
درمان، نيروي انتظامي در مبادي ورودي اس��تان 
گيالن حض��ور دارند، گفت: در اين مدت به بيش از 
۱۵۰۰ خودروي داراي سرنشين اطالع رساني شده 
اس��ت.ولي پور ارايه هشدارهاي ايمني و خطرهاي 
ويروس كرونا به خودروهايي كه قصد سفر به استان 
دارن��د، از جمل��ه اقدامات تيم هاي ام��داد و نجات 
جمعيت هالل احمر گيالن عنوان كرد و افزود: نصب 
بنرهاي اطالع رساني درباره رعايت نكات بهداشتي 
و خطرات ويروس كرونا در مبادي ورودي، حضور و 
ارايه خدمات حداكثري داروخانه هالل احمر استان 
گيالن به بيماران از ديگر اقدامات اين جمعيت است. 
ولي پور با اشاره آموزش پيشگيري و مقابله با ويروس 
كرونا از طريق تماس با سامانه ۱۱۲، يادآور شد: مردم 
استان گيالن مي توانند از طريق تماس با اين سامانه 
و با وارد كردن كليد شماره ۳ از آموزش پيشگيري 
و مقابله با ويروس كرونا بهره مند شوند.مديرعامل 
جمعيت هالل احمر استان گيالن تأكيد كرد: با توجه 
به شيوع ويروس كرونا در استان گيالن، هموطنان 

گرامي از سفر به استان گيالن خودداري كنند.

۱4نقطه حادثه خيز در سيستان 
و بلوچستان رفع و اصالح شد

سيستان و بلوچستان|
 مدي��ركل راه��داري و 
حم��ل و نقل ج��اده اي 
سيس��تان و بلوچستان 
گفت: ۱۴ نقطه پرتصادف 
در محورهاي مواصالتي 
نيمه ش��مالي اين استان 
در سال جاري با اعتبار ۲۴ ميليارد ريال رفع و اصالح 
ش��د.به گزارش روابط عمومي اداره كل راهداري 
و حم��ل و نقل جاده اي سيس��تان و بلوچس��تان، 
ايوب كرد ب��ا تاكيد بر اينكه اين اداره كل به ارتقاي 
ايمني راه ها در راستاي كاهش سوانح رانندگي در 
جاده ها اهتمام جدي دارد، اظهار داشت: عمليات 
اصالح نقاط پر تصادف شامل تعريض و ايمن سازي 
محورهاي مواصالتي، نصب گاردريل، نيوجرسي، 
عالئم و تابلوهاي انتظامي و اطالعاتي و انجام خط 
كشي بوده اس��ت. وي افزود: عمليات رفع نقاط پر 
تصادف در محورهاي زاهدان – زابل در پنج نقطه 
از جمله محدوده هاي ملك س��ياه كوه، پيچ شهر 
س��وخته و پيچ تاس��وكي، محور خاش – سراوان 
در س��ه نقطه، محور سراوان – س��وران در تقاطع 
س��وران – رحمت آباد، محور خ��اش – زاهدان در 
محدوده هاي كوشه تمندان و ميرآباد و همچنين 
محور زابل- نيمروز در محدوده گلزار ش��هدا سال 
جاري انجام شده است. مديركل راهداري و حمل و 
نقل جاده اي سيستان و بلوچستان رفع دو نقطه پر 
تصادف در محورهاي خاش- ايرانشهر و زاهدان- 
ميرجاوه را از ديگر اقدامات اين اداره كل در راستاي 

ارتقا ايمني تردد كاربران جاده ذكر كرد.
كرد تصريح كرد: از مجم��وع ۲۵ نقطه پر تصادف 
ابالغي به اين اداره كل در سال جاري ۱۴ نقطه رفع 
و اصالح شده و عمليات اصالح پنج نقطه ديگر نيز 
در حال انجام است كه بر اساس برنامه ريزي هاي 
انجام ش��ده اين نقاط نيز تا پايان تير س��ال آينده 

اصالح خواهند شد.
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معارفه عرفاني نسب، مديرعامل 
آب و فاضالب استان مركزي

طي مراسمي با حضور مسووالن كشوري و استاني 
يوسف عرفاني نسب به عنوان مديرعامل شركت آب 
و فاضالب استان مركزي معرفي شد. در پي مصوبه 
ش��وراي عالي اداري كش��ور و تاييد هيات دولت در 
خصوص يكپارچه سازي شركت هاي آب و فاضالب 
شهري و روس��تايي و مديريت واحد اين شركت ها 
به عنوان شركت هاي آب و فاضالب استاني، يوسف 
عرفاني نس��ب از س��وي جانباز مديرعامل شركت 
مهندسي آب و فاضالب كشور به عنوان مديرعامل 
ش��ركت آب و فاضالب اس��تان مركزي منصوب و 
طي مراس��مي با حضور پاكروح معاون مهندسي و 
توسعه شركت مهندسي آبفاكشور، مهندس فرخي 
معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري مركزي، 
پاك ضمير مشاور و مديركل دفتر مديرعامل شركت 
مهندسي آبفاكشور و جمعي از مديران دستگاه هاي 
دولتي و اجرايي استان معرفي شد .  به گزارش روابط 
عمومي شركت آب و فاضالب استان مركزي در اين 
مراسم عرفاني نسب مديرعامل شركت آب و فاضالب 
استان مركزي ضمن اشاره به مزاياي يكپارچه سازي 
شركت هاي آب و فاضالب شهري و روستايي استان ها 
بيان داشت: ارتقاء سطح خدمات رساني و پاسخگويي 
سريع به مش��تركين، هم افزايي ظرفيت هاي فني، 
اجتماعي و اقتصادي آبفاي ش��هري و روس��تايي، 
رفع مسائل مش��ترك و كاهش هزينه هاي اداري و 
مديريتي اين شركت ها، سهوليت مديريت و نظارت 
عالي شركت مهندسي آبفاي كش��ور و زارت نيرو و 
همچنين تعديل ساختار وزارت نيرو از طريق كاهش 
۳۱ شركت دولتي در راستاي چابك سازي دولت از 
مزاياي يكپارچه سازي ش��ركت هاي آب و فاضالب 

شهري و روستايي مي باشد. 

هر گونه حفاري در يزد 
ممنوع شد

يزد| معاون امور زير بنايي و حمل و نقل ش��هري 
ش��هرداري يزد گفت: از پانزدهم اس��فند ماه، همه 
فعاليت هاي عمراني دس��تگاه هاي خدمات رسان 
ش��هري در يزد ممنوع اس��ت.»محمود دهقان« با 
اشاره به برنامه هاي شهرداري براي زيباسازي فضاي 
شهري به منظور استقبال از مسافران نوروزي، اظهار 
كرد: هرگونه حفاري و كنده كاري از ۱۵ اس��فند ماه 
۹8 تا ۱۵ فروردين ماه ۹۹ در سطح شهر يزد ممنوع 
است.وي افزود: دستگاه هاي اداري از جمله شركت 
مخابرات، آبفا، گاز و ش��هرداري ها تا قبل از پانزدهم 
اسفندماه فعاليت هاي كنده كار و حفاري ها را انجام 
دهند.معاون امور زير بنايي و حمل و نقل ش��هري 
شهرداري يزد با اشاره به ضرورت آماده سازي فضاهاي 
شهري و پاكسازي حريم راه هاي ارتباطي شهر جهاني 
يزد براي پذيرش مهمانان نوروزي، گفت: دستگاه هاي 
متولي طبق وظايفي كه به آنها اعالم خواهد شد عمل 
خواهند كرد. دهقان در پايان تصريح كرد: اميدواريم در 
ايام نوروز با ارايه خدمات مطلوب شاهد رضايتمندي 

مسافران و گردشگران باشيم.

ورود مشكوك به كرونا در پايانه 
مسافربري تبريز وجود نداشت

تبريز|مديرعامل سازمان پايانه هاي مسافربري 
شهرداري تبريز با اشاره به انجام تست غربالگري 
از مسافران وارد شده به اين ترمينال گفت: تا اين 
لحظه در اين غربالگري ها، شاهد هيچ نمونه تست 
مثبتي در خصوص احتمال بيماري كرونا نبوده ايم. 
حسين عادلي سعدآباد در اين خصوص اظهار كرد: 
با همكاري اكيپ دانشگاه علوم پزشكي تبريز از 
هشتم اسفند تس��ت غربالگري مسافران جهت 
پيش��گيري از ويروس كرونا در پايانه  مسافربري 
تبريز انجام مي ش��ود.وي ادامه داد: مسافران نيز 
در اين غربالگري مش��اركت و همكاري خوبي با 
اكيپ ه��اي غربالگري دارن��د به طوري كه حتي 
مس��افراني كه قصد خروج از تبري��ز را دارند نيز 
عالقه مند به انجام اين تس��ت ها هستند. وي در 
بخش ديگري از سخنان خود افزود: در پي دستور 
ش��هردار تبريز، عمليات ضدعفون��ي پايانه هاي 
تبريز از چهارم اس��فند آغاز ش��ده و هر هش��ت 
ساعت يك بار، تمامي مجموعه ها اعم از رستوران، 
صندلي ها و... توسط اكيپ هاي مختلف ضدعفوني 
مي شود. به گزارش روابط عمومي شهرداري تبريز، 
عادلي سعدآباد در انجام اين اقدامات از مجموعه 
اداره كل سالمت و امور اجتماعي شهرداري تبريز، 
پدافند غيرعامل، حراست و... به خاطر مشاركت و 

همكاري هاي اثرگذار قدرداني كرد.

ميوه كافي در استان فارس 
وجود دارد

شيراز| رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و تره بار 
ش��يراز از وجود ميوه كافي در استان فارس خبرداد 
و گفت: س��ازمان صمت متولي نظارت بر بازار ميوه 
هستند. جواد عدلو گفت: در پي شيوع ويروس كرونا 
در كشور، ميوه كمتر وارد بازار مي شود و فضاي مجازي 
نيز باعث شده كه مردم براي خريد ميوه هجوم بياورند 
اما ميوه به اندازه كافي در استان فارس وجود دارد.وي 
گفت: جهاد كشاورزي، سازمان صنعت و معدن و اتاق 
بازرگاني متولي تنظيم بازار ميوه هستند و بايد ميوه 
را در اختيار فروش��گاه ها قرار دهند. رييس اتحاديه 
فروشندگان ميوه و تره بار شيراز گفت: كشاورزان به 
علت هواي خوب ترجيح مي دهند ميوه هاي خود را 
به مراتب و كم كم وارد بازار كنند تا سود بيشتري را 
به دست بياورند.عدلو گفت: قدرت خريد مردم نيز كم 
شده است اما در اين بين بازرسان صمت و اصناف بايد 

بر بازار نظارت داشته باشند.

چهره هاي استاني

اخبار شهرستان ها



اقتصاد اجتماعي12اخبار

گزارش »تعادل« از خوب و بد آموزش مجازي در مواقع بحران

كنترل از راه دور دانش آموزان 
كرونا، مدارس را تعطيل كرد. مانند بسياري از دفعات ديگر 
كه به دليل آلودگي هوا يا بارش برف نخستين نهادي كه از 
چرخه خارج مي شد، مدارس بودند، اين بار هم با وقوع يك 
شرايط بحراني، مدارس زودتر از ساير نهادها تعطيل شدند، 
اما اين تعطيلي با تمام دفعات قبل يك تفاوت اساسي دارد 
آن هم ورود آموزش مجازي و تلويزيوني به چرخه تدريس 
بود؛ موضوعي كه حاال وزير آموزش و پرورش معتقد است 
از اين به بعد به فهرست ارزيابي مدارس استان ها در زمان 
تعطيالت اضافه مي شود و قرار است تا خرداد ماه ادامه داشته 
باش��د. با اين حال رويكرد كارشناسان نسبت به موضوع 
آموزش از راه دور و ادامه اين روند براي ساير روزهاي سال، دو 
جهت گيري متفاوت را نشان مي دهد، گروهي از كارشناسان 
معتقدند كرونا تهديدي بود كه به فرصت تبديل شد چرا 
كه در شرايط بحراني فعلي استفاده از تجربه هاي گذشته 
مانند آموزش تلويزيوني كه در زمان جنگ تحميلي هم 
رواج داشت، مي تواند به عنوان ابزاري براي برقراري عدالت 
آموزشي استفاده شود، چرا كه دانش آموزان حتي در مناطق 
صعب العبور كه فاصله منازل مسكوني تا مدرسه زياد است، 
مي توانند از طريق تلويزيون به س��طح نرمالي از آموزش 
دسترسي داشته باشند اما در مقابل اين گروه، كارشناسان 
ديگري هم هستند كه معتقدند اگرچه آموزش تلويزيوني 
اتفاق مثبتي است اما زيرساخت هاي نظام آموزشي هنوز 
براي تكيه بر آموزش مجازي آماده نيست و اگر قرار باشد 
ارايه دروس در مواقع بحراني، به صورت آنالين انجام شود، 
باز هم مدارس غيرانتفاعي و به اصطالح لوكس امكانات و 
شرايط بهتري براي اين سبك از آموزش در اختيار دارند و 
عمال دانش آموزان مناطق محروم كه دسترسي به اينترنت 
و تلفن همراه هوش��مند در آن يا وجود ندارد يا با كندي و 
نقص همراه است، از چرخه آموزش خارج مي شوند. با اين 
حال در شرايط فعلي تلويزيون با اختصاص چند شبكه و 
ارايه برنامه هاي آموزش از راه دور از طريق معلمان منتخب، 
جاي خالي مدارس را براي دانش آموزان در روزهاي قرنطينه 

كرونا پر كرده است. 

آموزش مجازي؛ ضامن عدالت آموزشي
يا ناقض آن؟

مقدمات اصل��ي برنامه ريزي براي اج��راي طرح آموزش 
تلويزيوني به ابتداي سال تحصيلي ۹۸-۹۹ برمي گردد؛ به 
روزهاي آلوده آبان و آذر كه شاخص آلودگي هواي تهران 
بارها از مرز استاندارد گذشت. مدارس ابتدايي بارها تعطيل 
شد و حتي شهر تهران و برخي از كالن شهرهاي ديگر بارها 
براي گروه هاي ناسالم خطرناك تشخيص داده شدند. به 
اين ترتيب آموزش و پرورش به س��مت اجراي ايده هايي 
رفت كه فقدان برگ��زاري كالس درس را براي معلمان و 
دانش آموزان پر كند. امير نصرتي، كارشناس آموزش معتقد 
است چنين ايده  اي تاحدي مي تواند عدالت آموزشي كه 
حلقه مفقوده نظام آموزش كشور به شمار مي رود را برقرار 
كند. او درباره اين موضوع به تعادل گفت: در چندسال اخير 

شاهد بيشترين تعطيالت مدارس به داليل مختلفي بوديم 
كه اغلب حوادث غيرمترقبه و بحران بود بنابراين مسووالن 
بايد بپذيرند، ما در نقطه پرمخاطره دنيا قرار داريم كه برخي 
سياس��ت ها و برنامه ريزي هاي نادرس��ت اين مخاطرات 
را تش��ديد مي كند پس نمي توان آم��وزش را به راحتي 
تعطيل كرد اما متأسفانه در اين چند سال با اينكه خيلي از 
صاحب نظران به استقرار زيرساخت هاي آموزش از راه دور 
اصرار داشتند، اين موضوع به داليل مختلف مغفول ماند حاال 
به نظر مي رسد، ويروس كرونا تهديدي است كه به فرصت 
تبديل ش��ده و آموزش و پرورش مي تواند با اين سيستم، 
عدالت آموزشي را از طريق صداوسيما و فضاي مجازي سالم، 
براي همه بچه هاي ايران فراهم كند، چراكه مشكل برخي 
از دانش آموزان مناطق مختلف ايران، نبود مكان فيزيكي 
نيست بلكه خأل معلم متخصص است. البته نيازي هم نبود 

كرونا بيايد تا مسووالن به اين مدل آموزشي فكر كنند.
او اف��زود: در دهه ۶۰ تجربه اي اينچنيني داش��تيم كه نه 
مي توان گفت ناموفق بود و نه مي توان گفت خيلي موفق 
ب��ود. در آن زمان دبيران آموزش و پ��رورش در تلويزيون 
تدريس مي كردند اما كارشان از جاذبه چنداني برخوردار 
نبود و گاهي خيلي خشك و رسمي بود. البته االن وضعيت 
آموزش و پرورش ضعيف تر از آن دوره است، بنابراين همين 
كه معلمان��ي بيايند و ب��ه دور از رويكردهاي غيرعلمي و 
سودجويانه، مباحث درسي را با دقت تدريس كنند، اتفاق 

خوبي اس��ت. اميدوارم تجربه اين چند ماه پايه گذار يك 
اتفاق خوب در كشور شود و بتوانيم »عدالت آموزشي« را از 
طريق صداوسيما و وزارت فناوري و اطالعات اجرايي كنيم؛ 
اتفاقي كه در كاهش سهميه هاي رنگارنگ هم قطعا تأثير 

خواهد داشت.
با اين حال اگرچه نصرتي با اين رويه به عنوان ابزاري براي 
برقراري عدالت آموزشي موافق است اما برخي كارشناسان 
ديگر معتقدند ابدا آموزش مج��ازي به خصوص آموزش 
مبتني ب��راي اينترنت نه تنها عدالت آموزش��ي را برقرار 
نمي كند، بلكه مي تواند به عامل تبعيض در ارايه خدمات 
آموزشي هم تبديل شود. عليرضا نيكومنش، كارشناس 
آموزش درباره اين موضوع بيان كرد: اينكه نظام آموزشي 
به سمتي برود كه خالقيت هاي اينچنيني مانند آموزش از 
طريق تلويزيون دست پيدا كند بسيار اتفاق خوبي است اما 
اگر قرار باشد اين رويه در فضاي مجازي هم گسترش يابد 
كه تاكيد مسووالن آموزش و پرورش بر اين موضوع است، در 
طوالني مدت شاهد آن هستيم كه با داشتن چنين راه حلي 
مدارس با وقوع هر بحراني به راحتي تعطيل شود بدون آنكه 
آن معضل ريشه كن شود، اكنون در بحث شيوع كرونا اتفاق 
خوبي اس��ت اما تصور كنيد هر سال به دليل آلودگي هوا 
مدارس به راحتي با پشتوانه آموزش مجازي تعطيل شوند، 
در اين صورت مشكل اصلي كه آلودگي هوا است هيچ زماني 
ضرورتي براي حل شدن پيدا نمي كند.او افزود: از سوي ديگر 

انتقال بخشي از آموزش به فضاي مجازي نه تنها به عدالت 
آموزشي كمك نمي كند بلكه ضامن تبعيض هم هست. 
در چنين وضعيتي باز شاهد اين هستيم كه مدارسي كه 
ش��هريه هاي آنچناني دريافت مي كنند، سطح بااليي از 
خدمات را به دانش آموزان ارايه مي دهد در حالي كه مدارس 
دولتي كه بعضا با معلمان خريدخدمت و حق التدريس كه 
ماه هاست حقوق دريافت نكرده اند هيچ توجيهي براي ارايه 
خدمات فراتر از حل معمول ندارند و اگر وسيع تر نگاه كنيم 
دانش آموزان مناطق محروم كه سطح دسترسي مناسبي 
به اينترنت پرسرعت و حتي تلفن همراه هوشمند ندارند، 
عمال از چرخه آموزش حذف مي شوند پس ابدا اين موضوع 

ابزار عدالت آموزشي نيست.

 تاكيد آموزش و پرورش 
بر آموزش فراتر از تلويزيون

اظهارات كارشناس��ان درحالي است كه مسووالن وزارت 
آموزش و پرورش بر اين موضوع تاكيد دارند كه راهبردهاي 
اي��ن وزارتخانه براي مواقع بحران ب��ه آموزش تلويزيوني 
محدود نمي شود و فراتر از آن در فضاي مجازي پيگيري 
مي شود. حسين صادقي، معاون آموزشي دفتر متوسطه 
نظري وزارت آموزش و پرورش درباره اين موضوع گفت: 
نبايد تصور شود كه راهبرد آموزش از طريق رسانه ملي، تنها 
شيوه آموزش بوده و مي تواند تمامي ساحت هاي آموزشي 

و تربيتي را محقق كند چرا كه در اين شيوه با توجه به اينكه 
كنداكتورهاي كوتاهي به هر مبحث درس��ي اختصاص 
مي يابد و آموزش ها غيرتعاملي جريان پيدا مي كند، بايد 
با همكاري مدي��ران و معلمان، ظرفيت ها و بس��ترهاي 
آموزش��ي مكمل ديگري همچون تش��كيل كالس هاي 
مجازي و پيگيري و نظارت بر تكاليف دانش آموزان از طريق 
شبكه هاي اجتماعي ايمن، كه از اعتبار نسبي خوبي براي 
آموزش به شيوه تعاملي برخوردارند، ايجاد كرد.او با اشاره 
به اينكه در مواردي نيز كه دسترسي به اين نوع شيوه هاي 
آموزشي به دليل عدم دسترسي به اينترنت ميسر نباشد 
)مانند شهر هنگ بلوچس��تان و... كه حتي از نعمت برق 
نيز بي بهره اند( مي توان با اس��تمداد از يونيسف از راهبرد 
ديگري همچون توليد و ارسال بسته هاي آموزشي كپسولي 
براي جبران اين نقيصه استفاده كرد. صادقي تاكيد كرد: 
برنامه هاي پيشنهادي صرفًا براي يك دوره گذار و عبور از 
تنگناهاي آموزشي پيشنهاد مي شود و قطعًا ضريب نفوذ 
آموزشي كالس هاي درس حضوري را نخواهد داشت لذا در 
كنار پيشنهادهاي فوق، سناريوهاي ديگري را نيز مي توان 
جايگزين كرد تا ضمن كاهش نگراني دانش آموزان و اولياي 
آنان، سال تحصيلي جاري را با چالش و استرس كمتري 

به پايان رساند.
وي افزود: ش��رايط آتي كش��ور مي توان��د تعيين كننده 
سناريوهاي ديگري باشد كه از آن جمله مي توان سناريو 
كاهش محتواي آموزشي كتب درسي، تغيير تقويم آموزشي 
و اس��تمرار زمان آموزش تا پايان خرداد يا بيشتر و به تبع 
آن تعويق زمان امتحانات نوبت دوم، تغيير زمان برگزاري 
كنكور و... كه البته نيازمند مصوبه شوراي عالي خواهد بود، 

را در پيش گرفت.

 تجربه جهاني آموزش در بحران كرونا
وضعيت تعطيلي مدارس و شروع آموزش مجازي در ايران 
در حالي است كه ش��يوع كروناويروس در نقاط مختلف 
جهان موجب ش��ده ت��ا ميليون ها ك��ودك از حضور در 
كالس هاي درس منع شوند. اگرچه اين موضوع مي تواند 
س��المت دانش آموزان را در برابر اين وي��روس حفظ و از 
شيوع هرچه بيشتر بيماري كوويد-۱۹ جلوگيري كند اما 
چرخه آموزش را با خلل مواجه كرده و نظم را از بين مي برد، 
 در چنين شرايطي كشورهاي مختلف رويكرد متفاوتي 
نسبت به اين موضوع داشتند. در چين مقامات اين كشور 
براي مقابله با شيوع كروناويروس مدارس را تعطيل اعالم 
كرده و حدود ۱۸۰ ميليون كودك از رفتن به مدرسه منع 
شده اند. همچنين در هنگ كنگ، ويتنام، مغولستان، ژاپن، 
ايران، پاكستان، عراق و ايتاليا به دليل شيوع كروناويروس 
ميليون ه��ا دانش آم��وز از حض��ور در كالس هاي درس 
منع شده اند. در برخي از كش��ورها اين تعطيلي با شروع 
آموزش هاي آنالين همراه بوده است. مقامات اياالت متحده 
امريكا، استراليا و انگليس نيز اعالم كرده اند در صورت تشديد 

وضعيت، مدارس اين كشورها تعطيل مي شوند.

برخي پزشكان و مسووالن وزارت بهداشت سال 93  درباره نوعي كرونا هشدار داده بودند 

كرونا، از بي توجهي 93 تا ترس 98
پس از گذشت ۱۲ روز از اعالم رسمي شيوع كرونا در ايران، 
تعداد مبتاليان تا ظهر روز گذشته به ۹۷۸ نفر رسيد و 54 نفر 
هم جان خود را بر اثر ابتال به اين بيماري از دست دادند. اين 
وضعيت درحالي است كه بررسي سابقه اخبار منتشر شده 
درباره كرونا حكايت از آن دارد كه در سال هاي ۹3 و ۹4 هم 
مسووالن وزارت بهداشت و برخي متخصصان بيماري هاي 
عفوني نسبت به شيوع ويروس��ي به نام كرونا هشدار داده 
بودند، اكنون اخبار مربوط به آن زمان در شبكه هاي اجتماعي 
دست به دست مي شود و اين س��وال را ايجاد كرده كه اگر 
حدود چهار پنج سال قبل هم كرونا شايع شده بود، چرا حاال 
اين ويروس به عنوان يك بيماري جديد شناخته شده و تا 
اين حد بحراني شده است؟ محمدمهدي گويا، رييس مركز 
بيماري هاي واگير وزارت بهداشت سال ۹3 با اشاره به ابتالي 
دو نفر در كرمان به ويروس كرونا، در اين رابطه هشدار داده 
بود. مسعود مرداني، متخصص بيماري هاي عفوني و عضو 
كميته كش��وري بيماري هاي عفوني وزارت بهداشت نيز 
يكي از افرادي است كه سال ۹4 در گفت وگويي، نسبت به 
شيوع كرونا و انتقال آن از عربستان به ايران هشدار داده بود. 
مرداني آن زمان عالئم اين ويروس را بيماري هاي تنفسي، 
س��رفه و تب اعالم كرده و از مردم خواسته بود تا با رعايت 
نكات بهداشتي،  از ابتال جلوگيري كنند اما اين متخصص 
بيماري هاي عفوني معتقد است آنچه امروز به عنوان كرونا 
شايع شده و و وضعيت بحراني ايجاد كرده است، با ويروسي 

كه چند سال قبل مطرح بود، تفاوت دارد. 
مرداني درباره اين موضوع روز گذشته به »تعادل« گفت: 
ويروس جديد كه با نام كوويد ۱۹ ش��ناخته مي ش��ود، با 
آنچه من در سال ۹4، درباره آن صحبت كردم كه از كشور 
عربستان هم شايع شده بود، اگرچه از يك خانواده هستند 
اما تفاوت هايي دارند. آن زمان هيچ اسمي براي اين بيماري 
انتخاب نشد چرا كه همه گير نبود فقط چون از خانواده كرونا 

ويروس ها بود به نام كرونا در رسانه ها مطرح شد.
او افزود: اين بيماري جديد كه س��بب ترس مردم شده از 
لحاظ باليني و ژنتيكي با آنچه در سال ۹3 و ۹4 مطرح شد 
متفاوت است، اما بايد توجه كنيم تمام اين ويروس ها از يك 
خانواده هستند ، از سرماخوردگي تا ذات الريه و سينه  پهلو در 
يك گروه جا مي گيرند، ولي شدت و ضعف متفاوتي دارند. 

اگرچه كروناي جديد بايد جدي گرفته شود اما جايي براي 
ترس وجود ندارد. با اين حال اگر مردم سال ۹3 و ۹4 اخبار 
را دنبال مي كردن��د و روزنامه مي خواندند، حداقل يك بار 
نام كرونا به گوش��ش رسيده بود و امروز اينقدر دچار ترس 

و شوك نمي شدند. 

   از رايگان بودن هزينه هاي درمان
تا  ممنوعيت ها

با گذشت ۱۲روز از شيوع كرونا در ايران، براساس مصوبه 
ستاد مبارزه با كرونا از روز گذشته از خروج افراد مشكوك از 
قم جلوگيري مي شود. همچنين براساس اظهارات فرمانده 
ستاد مقابله با كرونا در گيالن، اين استان به پرستاران و 
پزشكان كمكي بيشتري نياز دارد و براساس اعالم معاون 
پرستاري وزارت بهداشت نيز پرستاراني كه در اين ايام به 
صورت داوطلب يا كمكي به به مراكز درماني و دانشگاه هاي 
علوم پزشكي كمك كنند، در اولويت استخدام هستند و بر 
اساس گفته هاي معاون نظارت و برنامه ريزي نظام پزشكي 

درمان كرونا رايگان است.
محم��د جهانگي��ري، مع��اون نظ��ارت و برنامه ريزي 
نظام پزش��كي، درباره هزينه هاي درم��ان كرونا گفت: 
آزمايش هايي كه شما مي بينيد در ازاي پول انجام شده 
اس��ت، مربوط به بخش خصوصي اس��ت. اين مربوط به 
افرادي اس��ت كه به سالمت خود مشكوك هستند و به 
بخش هاي خصوصي مراجعه مي كنند، اما تمام خدمات 
بخش هاي دولتي رايگان اس��ت. با اين حال اگر كس��ي 
مايل است، خارج از پروتكل ها خدمات دريافت كند، بايد 
هزينه آن را هم پرداخت كند، البته اين بيمارستان ها نيز 
تنها هزينه آزمايش خود را دريافت مي كنند و خدمات را 
با تخفيف ارايه مي دهند. ما نمي توانيم هرگونه خدمات 
ممكن را مح��دود كنيم و اين تصميم درس��تي در اين 
شرايط نيست.  او افزود: در بيمارستان ها يا مراكز درماني 
مشخص شده دولتي، تمام خدمات رايگان است؛ خدمات 
در تمام مراحل تشخيص تا درمان رايگان است. افرادي 
كه در بيمارستان هاي خصوصي، براي عالئم شك برانگيز 
آزمايش مي دهند و احتم��ال ابتال به كرونا درباره آنها به 
وجود مي آيد، به كلينيك هاي حاد تنفسي مشخص شده 

براي كرونا، ارجاع داده مي شوند. خدمات درماني آنها نيز 
از آن پس رايگان مي شود، چرا كه آنها بايد تشخيص نهايي 
را با كيت هاي تخصصي موجود در بيمارستان هاي معين 

بگيرند. بستري آنها در اين قرنطينه ها نيز رايگان است. 
جهانگيري درباره با كلينيك هايي كه از پذيرش بيماران 
با عالئم مشابه كرونا خودداري مي كنند، آنچه به ويژه در 
گيالن ديده شده است، تشريح كرد: در حوزه مطب ها چند 
پروتكل وجود دارد. مطب هاي غيرضروري به توصيه خود 
ما تعطيل شده اند يا مراجعات خودشان را كم كرده اند. اين 
به دليل همان اقداماتي است كه بايد منجر به كاهش تجمع 
و تردد شود. به طور مثال چشم پزشكي و كلينيك هاي 
پوست و مانند آن ها. هيچ لزومي وجود ندارد كه افراد جز 

براي موارد اورژانسي در اين مطب ها حضور پيدا كنند. 
وي در ادامه گفت: طبق توصيه ما، دندانپزشكان به جز در 
موارد اورژانس خدمات درماني انجام نمي دهند. پزشكان 
عمومي در صحنه حضور دارند، اما يك مساله اي در رابطه 
با پزشكان ناديده گرفته ش��ده است. پزشكان صف اول 
مقابله با بيماري را تش��كيل مي دهند. بيمار شدن يك 
پزشك مساوي با ابتالي تمام بيماران او و از دست دادن 
نيرويي كه در اين شرايط بسيار ارزشمند تلقي مي شود. 
ما توصيه مي كنيم ك��ه افراد به كلينيك هاي تخصصي 

تنفسي مراجعه كنند. 

   توانايي انجام روزانه ١٢٠٠ تست كرونا 
در پاستور

عليرضا بيگلري، رييس انستيتو پاستور ايران هم اعالم كرد: 
در طي هفته گذش��ته، عالوه بر راه اندازي بيش از بيست 
آزمايشگاه تشخيصي كرونا در سراسر كشور، ظرفيت انجام 
تست در انستيتو پاس��تور بيش از ده برابر افزايش يافت و 
اكنون توانايي انجام روزانه ١٢٠٠ تست در پاستور وجود دارد.
او با بيان اينكه همزمان كار آموزش و پايش آزمايشگاه هاي 
راه اندازي ش��ده هم در جريان است، گفت: با اين اقدام، در 
حال حاضر در تمام كشور از مشهد تا اهواز و از تبريز تا تهران 
و زاهدان، با يك سبك و يك پروتكل واحد كار مي كنند و 
نماينده سازمان جهاني بهداشت از اين اقدام به عنوان كار 

عالي )Best practice( نام مي برد.

   ابالغ بخشنامه به پزشكان 
براي اجتناب از تجويز كورتن ها

مينو محرز، عضو كميته كشوري بيماري هاي عفوني 
وزارت بهداش��ت، در ارتباط با تجويز كورتن ها )به ويژه 
دگزامتازون( براي بيماران كه مش��كوك به آنفلوآنزا يا 
آنفلوآنزا هستند، به ايسنا گفت: پزشكان عادي، اين دارو 
را براي آنفلوآنزا استفاده مي كردند. اين تجويز خطرناك 
است. همين خطر براي بيماران كرونا در صورت تجويز 

دگزامتازون  نيز وجود دارد.
او افزود: اين تجويز غلط اس��ت. بس��ياري از پزشكان، 
به ص��ورت روتين ب��راي مراجعاني ك��ه عالئم تب يا 
س��رماخوردگي دارند، دگزامتازون تجويز مي كنند.

البته اين تجويز حتي براي سرماخوردگي اشتباه است. 
اين موضوع در كميته ملي مقابله با كرونا بررسي شده 
است.هم اكنون، بخشنامه به تمام پزشكان ابالغ شده 
است كه از تجويز كورتن ها به ويژه دگزامتازون اجتناب 
كنند. بايد به پزشكان آموزش داد كه از تجويز كورتن ها 
اجتناب كنند. البته اين جزو آموزش هاي پزشكان بوده 
است، اما برخي از آنها زماني كه وارد كار مي شوند، اين 

موضوع را فراموش مي كنند.

   ممنوعيت پذيرش و بستري بيماران
 غيراورژانسي

قاسم جان بابايي، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي هم با ارسال نامه اي به تمام دانشگاه هاي 
علوم پزشكي اعالم كرد: بستري و پذيرش بيماران الكتيو 
در بيمارستان هاي عمومي از ۱۰ اسفند ممنوع شد و همه 
بيمارستان ها بايد آماده پذيرش بيماران كرونا باشند. در 
بخش��ي از متن اين نامه آمده است: »تمامي درمانگاه ها و 
كلينيك هاي تخصصي اعم از دانشگاهي و وابسته به ارگان ها 
)نيرو هاي مسلح و سپاه، شهرداري، تامين اجتماعي، آموزش 
و پرورش و ...( براي پذيرش بيماران مبتال به كرونا ويروس 
فعال شوند و مكلفند به صورت تمام وقت و در صورت نياز آن 
دانشگاه به صورت شبانه روزي ارايه خدمت نمايند. بديهي 
است بيمه هاي پايه و تكميلي مكلفند پوشش هزينه هاي 

درمان بيماران در اين مراكز را بپذيرند.«
جان بابايي همچنين درباره مدت زمان پايداري بيماري كرونا 
در كشور تصريح كرد: در خوشبينانه ترين حالت تا عيد و در 
بد بينانه ترين حالت تا پايان ارديبهشت و حتي خرداد ممكن 
است اين بيماري به طول انجامد؛ فلذا اين موضوع دليلي براي 

توقف تجمعات است.
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 مرگ پاشي در خوزستان
با هماهنگي محيط زيست

فعاالن محيط زيست مي گويند مالچ پاشي شنزارهاي 
خوزس��تان منجر به م��رگ هزاران گون��ه  جانوري 
ارزشمند شده در حالي كه اساسا اين مناطق نه كانون 
گرد و غبارند و نه در مجاورت مناطق مسكوني هستند.
رضا نيك فلك، كارشناس و فعال محيط زيست اعالم 
كرد: طي پنج روز مالچ پاشي در منطقه بيت كوصر 
واقع در هشت كيلومتري شهر بستان كه در مجاورت 
منطقه حفاظت شده ميشداغ قرار گرفته، هزاران گونه 
جانوري خاص و منحصر به فرد تلف شدند و هر روز 
گونه هاي بيشتري تلف خواهند شد. نيك فلك افزود: 
به گفته معاون فني اداره كل منابع طبيعي مالچ پاشي 
روي شنزارها با هماهنگي سازمان محيط زيست و در 
خارج از مناطق تحت حفاظت سازمان محيط زيست 
صورت خواهد گرفت حال آنك��ه اين مناطق داراي 
تنوع گياهي و جانوري يكساني بوده و هيچ تفاوتي بين 
مناطق آزاد و مناطق تحت حفاظت سازمان محيط 

زيست وجود ندارد.
او اظهار كرد: برخي گونه هاي جانوري ش��نزارهاي 
خوزس��تان در هيچ نقطه ديگ��ري از جهان يافت 
نمي شود و زيستگاه آنها تنها محدود به شنزارهاي 
خوزستان اس��ت. گونه اي مانند آگاماي اهواز با نام 
علم��ي Phrynocephalus ahvazicus در 
س��ال ۲۰۱4 ميالدي براي اولين بار معرفي ش��د. 
زيس��تگاه اين جانور تپه هاي ش��ني بزرگ اس��ت، 
متأسفانه اين تپه هاي شني بزرگ و پر از حيات هدف 
مالچ پاشان قرار گرفته است. اين كارشناس محيط 
زيس��ت ادامه داد: از ديگر گونه ه��اي مهم و با ارزش 
 اين زيس��تگاه گكوي ماس��ه زار پارسي با نام علمي
 Trigonodactylus persicus اس��ت ك��ه به 
تازگي معرفي شده است. اينگونه هم بومي و انحصاري 
ايران اس��ت و پراكنش آن تنها مربوط به شنزارهاي 
استان خوزستان است. از ديگر گونه هاي مهم و خاص 
منطقه مي توان به آهوي شني )گونه خاص شنزارهاي 
خوزستان( افعي شاخدار عربي، كورمار خوزستاني، 
اسكينگ شنزار، روباه ش��ني، پامسواكي كوچك، 
جربيل پاسفيد، هوبره، خروس كولي اجتماعي كه 
ارزش حفاظتي آن همانند يوزپلنگ و درناي سيبري 
است و تعداد بس��يار زيادي از خزندگان، پرندگان و 
پستانداران مهم اش��اره كرد. نيك فلك يادآور شد: 
باوجود ارزش هاي بي نظير زيس��تي در اين مناطق 
سرتاس��ر حيات، در كمال حيرت و ناب��اوري، مالچ 
سياه نفتي و كشنده را روي زيستگاه اين موجودات 
ارزشمند پاش��يده و تمامي حيات منطقه را در زير 
مالچ دفن مي كنند. اما تأسف بارتر آنكه مالچ پاشي بر 
روي ماسه زارها هيچ توجيه علمي و منطقي نداشته 
و اين كار عالوه بر آسيب هاي فراوان به محيط زيست 
و گونه هاي جانوري و گياهي منطقه، نوعي هدر رفت 
س��رمايه هاي ملي و حيف و ميل بيت المال توسط 
عده اي خاص اس��ت زيرا اين مناطق هيچ نيازي به 
مالچ پاشي ندارند، اين تپه هاي شني زيبا و با ارزش دور 
از مناطق مسكوني هستند و قبل از ظهور انسان ها 
نيز وجود داش��ته اند. او به مهر گفت: مالچ پاشي در 
اين مناط��ق با توجيه غلط مه��ار كانون هاي گرد و 
غبار و تثبيت شن هاي روان كه به تأسيسات آسيب 
مي زنند صورت مي گي��رد، حال آنكه اين مناطق به 
هيچ عنوان كانون گرد و غبار نب��وده و ذره اي گرد و 
غبار از اين شنزارها بلند نشده و نخواهد شد. همانطور 
كه از نام آن پيداس��ت شنزار، دانه هاي شن سنگين 
بوده و قابليت معلق ماندن در هوا را نخواهند داشت. 
حتي در بادهاي بسيار شديد تنها در حد چند متر در 
محدوده خود جابه جا خواهند ش��د و به هيچ عنوان 
كوچك ترين ذره اي از ش��ن ها به مناطق مسكوني 
سرايت نمي كند حال آنكه در خوزستان هيچ شهر يا 
روستايي در شنزارها احداث نشده و اين زيستگاه ها از 
مناطق مسكوني دور هستند، اما مالچ پاشي دقيقاً در 
همين نقاط دور افتاده و زيستگاه حيات وحش صورت 
مي گيرد. اين كارشناس محيط زيست تاكيد كرد: 
دور تا دور تپه هاي شني پوشش گياهي بسيار غني و 
متنوعي وجود دارد. اين پوشش گياهي كه در اطراف 
تپه هاي شني قرار دارد، به صورت طبيعي تپه هاي 
شني را تثبيت كرده و اين تپه ها هيچ حركتي ندارند. 
اگر اينطور مي بود در طي اين سال ها مي بايست شهرها 
و روستاهاي زيادي در خوزستان خالي از سكنه شده 
باشد اما در هيچ نقطه اي از استان خوزستان نمي توان 
منطقه يا تاسيس��اتي را مش��اهده كرد كه حتي در 
خطر تپه هاي شني قرار گرفته باشند مگر آنكه اين 
تأسيس��ات و جاده ها در درون اين تپه ها قرار گرفته 
باشند كه در اين صورت مشكل از جانمايي اشتباه و 
موارد ديگر است نه تپه هاي شني كه جزئي از آفرينش 
بي نقص خداوند بزرگ است و بي شك خداوند هيچ 

چيز را بي مورد نيافريده است.
نيك فلك ادامه داد: اين زيستگاه شنزاري زيبا و غني 
از حيات، قدمتي بالغ بر چندين ميليون سال دارد اما 
مشكل گرد و غبار در خوزستان بيش از دو دهه است 
كه به علت خشكي تاالب ها، طغيان نكردن رودخانه ها 
و از بين رفتن پوشس گياهي دشت ها به وجود آمده 
اس��ت. جلگه پهناور و حاصلخيز خوزستان شاهده 
ظهور اولين تمدن هاي بشري بوده، باستان شناسان 
خوزستان را گهواره تمدن مي نامند. طي هزاران سال 
مردم در اين سرزمين زيسته اند، تپه هاي شني هم 
جزئي از اين سرزمين بوده و پديده جديد يا نو ظهوري 
نيستند كه به بهانه آس��يب به مناطق مسكوني، با 
استفاده از روش منسوخ شده و قديمي مالچ نفتي، 
اين مناطق زيبا و با ارزش را نابود كنيم. در بسياري از 
كشورهاي همسايه ما واقع در حاشيه خليج هميشه 
فارس، زيستگاه هاي شنزاري بسيار وسيعي وجود 
دارد اما حتي يك وجب هم مالچ پاشي نشده اند، بلكه 
با گردشگري و اكوتوريسم درآمدهاي بسيار زيادي 
از اين راه در مي آورند. او تاكيد كرد: تپه هاي ش��ني 
قابليت جذب بسيار بااليي دارند و هر چقدر باران در 
اين مناطق باريده شود وارد سفره هاي آب زير زميني 
مي ش��ود. به علت جذب آب باال، سطح آب هاي زير 
زميني در اين مناطق بسيار باال است و در اطراف اين 
تپه هاي شني پوشش گياهي بسيار غني وجود دارد.

رييس س��ازمان وظيفه عمومي ناجا گفت: معافيت 
موقت ۶ ماهه براي مش��موالن معت��اد، صرفا يك بار 
صادر مي شود و در صورت ترك اعتياد و ارايه گواهي از 
مراجع مربوطه به خدمت سربازي اعزام مي شوند. تقي 
مهري در اين باره اظهار كرد: كليه مشموالن قبل از 
اعزام به خدمت از نظر وضعيت جسماني و رواني توسط 

پزشكان معاين اوليه در سراسر كشور معاينه مي شوند 
تا مشمول بيمار به خدمت سربازي اعزام نشود.

او گفت: براس��اس م��اده 3۹ قان��ون خدمت وظيفه 
عمومي مشموالني كه به مواد مخدر اعتياد دارند و به 
هنگام معاينه اوليه شناسايي مي شوند، از سوي مراكز 
وظيفه عمومي براي ترك اعتياد به مدت حداكثر ۶ 

ماه به مراجع مربوطه معرفي مي شوند. رييس سازمان 
وظيفه عمومي ناجا عنوان كرد: معافيت موقت شش 
ماهه براي مشموالن معتاد، صرفا يك بار صادر مي شود 
و پس از اتمام مهلت مقرر و انجام اقدامات درماني در 
صورت ترك اعتياد و ارايه گواهي از مراجع مربوطه به 

خدمت سربازي اعزام مي شوند.

مه��ري تصريح كرد: مش��موالني كه س��ابقه اعتياد 
داشته اند و س��المتي آنان در شوراي پزشكي وظيفه 
عمومي محرز شده، قبل از اعزام به خدمت، از سوي 
وظيفه عمومي تعهدي مبني بر ع��دم اعتياد از آنان 
اخذ مي ش��ود و خانواده آنان نيز در جريان گواهي و 

تعهد قرار مي گيرند.

اين مق��ام ارش��د انتظامي اظه��ار كرد: س��ربازاني 
 كه حي��ن خدمت به م��واد مخ��در، اعتي��اد دارند، 
شناس��ايي و در واحدهاي مس��تقل و مخصوص به 
كارگي��ري و به مراجع مربوطه ت��رك اعتياد معرفي 
مي شوند و در طول خدمت س��ربازي نيز تحت نظر 

قرار مي گيرند.

معافيت موقت 6 ماهه براي مشموالن معتاد براي ترك اعتياد



در شهر 13 راهوشهرسازي

ماراتن بررسي و تصويب بودجه سال 99 شهرداري در پارلمان محلي پايتخت كليد خورد

ايران يكي از لرزه خيزترين كشورهاست

شوراي شهر به افزايش 26 درصدي سقف بودجه وكاهش 38 درصدي هزينه ها راي داد

تجويز رژيم الغري براي هزينه هاي شهري

 سكونت 27 درصد جمعيت كشور روي گسل هاي پرخطر 

گروه راه و شهرسازي|
 اواس��ط بهمن ماه بود كه پيروز حناچي شهردار تهران با 
حضور در صحن علني جلسه شوراي شهر و با 13 روز تاخير 
اليحه بودجه سال 99 را تقديم شورا كرد. شوراي شهر نيز 
تا 13 اس��فند فرصت دارد اين بودجه را از لحاظ انطباق با 
سياست هاي كالن و برنامه هاي اولويت محور مصوب شورا، 
بررسي و در صحن تصويب كند. از آن جا كه روند بررسي 
اليحه بودجه همواره طوالني است، انتظار مي رفت شوراي 
شهر هر چه زودتر اليحه بودجه را در دستور كار قرار دهد اما 
اين اتفاق 26 روز به طول انجاميد و باالخره اعضا روز گذشته 
به بررسي اليحه بودجه پرداختند. اولين قدم تصويب سقف 
درآمدي بودجه 99 شهرداري بود. محسن هاشمي رييس 
شوراي شهر تهران در خصوص س��قف درآمدي بودجه 
گفت: اين س��قف 3۰ هزار و ۵۷4 ميليارد و 418 ميليون 
تومان در نظر گرفته شده است، اگر اعضاي شورا مخالفتي 
با اين مس��اله دارند نظرات خود را اعالم كنند. هيچ يك از 
اعضاي شورا با سقف درآمدي بودجه شهرداري براي سال 
آينده مخالفتي نكرد و نهايتا پس از رأي گيري، سقف بودجه 
با 13 رأي موافق، در صحن شورا به تصويب رسيد. در ادامه 
جلسه اعضا تبصره به تبصره بودجه 1399 شهرداري تهران 
را بررسي و درباره آن بحث و تبادل نظر كرده و نسبت به رد 
يا تصويب آن اقدام كردند. همچنين چنانچه پيشنهادي از 
سوي اعضا وجود داشت به راي گذاشته شده و درباره آن 
تصميم گيري مي كردند. به گزارش »تعادل«، رقم بودجه 
س��ال آينده با بودجه سال گذشته و نيز س��ال قبل از آن 
تفاوت عمده دارد. در حالي كه بودجه سال جاري 19 هزار 
و 9۰۰ ميليارد تومان بود و با تصويب متمم بودجه س��ال 
98 به حدود 2۵ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است، 
بودجه تصويب شده تهران براي سال آينده 3۰ هزار و ۵۷4 
ميليارد و 418 ميليون تومان است كه اين بودجه نسبت 
به بودجه مصوب سال 98 و متمم آن، 26 درصد افزايش 
يافته اس��ت. افزايش 3۷ درصدي سهم درآمدهاي پايدار 
ش��هرداري و 4۷ درصد س��هم بودجه تملك دارايي هاي 
سرمايه اي و كاهش 3۷.8 درصدي سهم هزينه ها از جمله 
جهت گيري هاي بودجه سال 99 شهرداري تهران به شمار 
مي رود. همچنين سهم بيشتري از بودجه سال آينده به 
فعاليت هاي زيرساختي و توسعه اي اختصاص پيدا كرده 
اس��ت. يكي ديگر از تغييرات مثبت بودجه س��ال آينده، 
كاهش 2۵ درصدي وابستگي بودجه شركت ها و سازمان ها 
به ش��هرداري تهران است. بر اس��اس تصميم هاي اتخاذ 
شده وابستگي بودجه شركت ها و سازمان ها به شهرداري 
تهران حدود 2۵ درصد و كمك زيان دريافتي سازمان ها و 
شركت ها به شهرداري 1۰ درصد كاهش مي يابد. همچنين 
قرار شده 4هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان براي پرداخت ديون به 
اشخاص حقيقي و حقوقي توسط شركت ها و سازمان هاي 

وابسته به شهرداري تأمين شود.

   توسعه حمل و نقل عمومي در اليحه بودجه 
يكي از مشكالت اساسي شهر تهران، نداشتن حمل و 
نقل عمومي متناسب با نياز شهروندان است. اتوبوس ها 
بسيار فرسوده اند و تامين منابع براي ساخت مترو نيز 
داستان خاص خودش را دارد. به نظر مي رسد در بودجه 
س��ال آينده شهر تهران به اين امر مهم توجه شده و بر 
اساس راهبرد تعيين  ش��ده در حوزه مديريت شهري 
بيش از ۵ هزار ميليارد تومان براي توسعه حمل و نقل 
عمومي، زيرساخت ناوگان عمومي و بهره برداري از آن 

تخصيص يافته است.
در تبصره پنجم اليحه بودجه سال 1399 شهرداري 
تهران نيز آمده اس��ت كه به ش��هرداري اج��ازه داده 
مي ش��ود به منظور تامين مالي پروژه ها با استفاده از 
ظرفيت هاي قانوني بازار پول و سرمايه نسبت به توسعه 
و احداث خطوط مترو و نيز تامين منابع مالي طرح هاي 
تكميل سامانه اتوبوسراني شهر تهران، اتوبوس برقي 
و ميني بوس ع��الوه بر يك ميليارد يورو تس��هيالت 
اعتباري ارزي مصوب هيات وزيران همچنين مبلغ 3 
هزار ميليارد تومان اعتبار ارزي و ريالي نوسازي ناوگان 

اتوبوس��راني از محل مصوبه شوراي اقتصاد نسبت به 
صدور و فروش اوراق مشاركت صكوك و ساير ابزارهاي 
مالي نسبت به تامين مالي تا مبلغ 3 هزار ميليارد تومان 

اقدام كنندكه اعضا با اين تبصره موافقت كردند.
بخش��ي از تبصره هش��تم بودجه 99 ش��هرداري نيز 
به توس��عه حمل و نقل عمومي اختصاص داش��ت. بر 
اين اساس در راستاي توس��عه مبتني بر حمل و نقل 
عمومي )TOD( 1۰۰ درصد درآمد دريافتي حاصله 
از مجتمع هاي ايستگاهي به معاونت حمل و نقل تعلق 
مي گيرد و آنها نيز موظف اند اين مبلغ را صرفا به توسعه 
و تكميل خطوط و ايستگاه هاي مترو اختصاص دهند. 
در اين تبصره آمده اس��ت كه گزارش اين اقدامات هر 
س��ه ماه يك بار بايد به شوراي ش��هر تهران ارايه شود. 
يكي ديگر از تبصره هاي بودجه در ارتباط با توس��عه 
حمل و نقل عمومي، تبصره 1۵ بود كه بر اساس آن به 
شهرداري تهران اجازه داده مي شود به منظور جبران 
كسري هزينه هاي شركت مترو معادل ۵۵۰ ميليارد 
تومان و كس��ري هزينه هاي شركت واحد اتوبوسراني 

ته��ران و حومه معادل 49۵ ميلي��ارد تومان در قالب 
بودجه مصوب س��ال 99 از محل سرجمع درآمدها به 
شركت هاي مذكور پرداخت كند و گزارش آن را نيز به 

شوراي شهر ارايه كنند.

  2۳۳ ميليارد تومان براي بازس�ازي و نوسازي 
ناوگان 

 تبصره 16 اليحه بودجه نيز با توسعه و حمايت از حمل و 
نقل عمومي مرتبط بود. بر اساس اين تبصره در راستاي 
بازسازي و نوسازي ناوگان اتوبوسراني، ميني بوسراني، 
تاكسيراني و تبديل موتور سيكلت هاي بنزيني به برقي با 
تاكيد بر مناسب سازي ناوگان حمل و نقل عمومي براي 
معلوالن، توان يابان و كودكان، شهرداري تهران مكلف 
است تا سقف 233 ميليارد تومان كمك فني و اعتباري 
بابت بازسازي و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي و 
دوچرخه صرف كنند. همچنين به منظور ترغيب بخش 
خصوصي در راستاي تجهيز و توسعه سامانه هاي حمل و 
نقل دوچرخه محور تا سقف 2 ميليارد تومان و احداث 

و تجهيز معابر ويژه دوچرخه تا سقف 1۰ ميليارد تومان 
اقدام كنند كه اين تبصره نيز با رأي حداكثري اعضا به 

تصويب رسيد.

    افزايش درآمدهاي پايدار
بحث درآمدهاي پايدار نيز از جمله مش��كالت شهرداري 
تهران به شمار مي آيد. درش��رايطي كه سال هاست بازار 
مس��كن در ركود به س��ر مي برد و از س��وي ديگر امكان 
تراكم فروشي وجود ندارد، زيرا ديگر زميني در تهران باقي 
نمانده است؛ بنابراين شهرداري بايد به دنبال روش هاي 
جايگزين براي درآمدهاي پايدار باشد و به همين منظور 
درآمدهاي پايدار شهردار تهران در سال آينده در صورت 
تحقق بودجه ش��هرداري به مرز 3۷ درصد از كل بودجه 

افزايش مي يابد. 

     راه اندازي سامانه جامع الكترونيك
تبصره ۷ اليحه بودجه س��ال 99، ش��هرداري را ملزم به 
راه اندازي س��امانه جامع الكترونيك ب��راي وصول كامل 

عوارض شهري مي كند. بر اين اساس، شهرداري موظف 
اس��ت به منظور وصول كامل عوارض ش��هري نسبت به 
راه اندازي س��امانه جامع الكترونيك ب��راي ثبت، پايش و 
عوارض ش��هري اقدام كنند. براس��اس اين تبصره، ستاد 
مركزي معاينه فني خودروهاي تهران موظف اند سازوكار 
الزم براي وصول عوارض خودرو، موتور سيكلت و عوارض 
تردد وسايل نقليه در محدوده هاي ترافيكي و مركزي شهر 
اقدام كنند و صدور برگه معاينه فني وسايل نقليه مذكور 
را منوط به ارايه مفاصا حساب عوارض مربوطه كنند .اين 
تبصره نيز راي مثبت اعضا را به خ��ود اختصاص داد و به 

تصويب رسيد.

    منشا تامين بودجه آتش نشاني
يكي از تبصره هاي مهم اليحه بودجه 99 كه روز گذشته 
مورد بررسي قرار گرفت، تبصره 8 بود. بر اساس اين تبصره 
ش��هرداري تهران موظف اس��ت 1۰۰ درصد درآمدهاي 
حاصل از ع��وارض ايمني س��اختمان ها را صرف تامين 
منابع مالي پايدار س��ازمان آتش نشاني و خدمات ايمني 
و در راس��تاي ارتقاي كمي و كيفي تجهي��زات و آموزش 
شهروندان شهر تهران كند. همچنين 1۰۰ درصد درآمد 
حاصل از عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز نيز صرف 
احيا و تملك باغات با اولويت مناطق داراي كمبود در سرانه 
فضاي سبز مي شود. اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران به 
كليات تبصره هشتم اليحه بودجه 99 نيز رأي مثبت دادند.

    استقرار كامل سامانه حسابداري
همچنين در راستاي ارتقا و بهبود نظام بودجه ريزي مبتني 
بر عملكرد، ش��هرداري تهران مكلف است كه بر عملكرد 
تمامي واحدهاي اجرايي در سال 99 نسبت به استقرار كامل 
سامانه حس��ابداري اقدام كند كه اين مهم نيز به تصويب 

اعضاي شوراي شهر رسيد.

   كنترل بيماري هاي مسري در بودجه ۹۹
شيوع بيماري كرونا در ايران كه از روز 3۰ بهمن سال جاري 
به طور رس��مي اعالم شد، بر بودجه س��ال 99 شهرداري 
تهران هم تاثير گذاشت و هنگام بررسي تبصره 12 اليحه 
بودجه كه مي گويد شهرداري تهران مجاز است در صورت 
وقوع حوادث پيش بيني نشده اعم از سيل، زلزله، توفان، 
آتش سوزي و غيره تا سقف 4 درصد از سرجمع اعتبارات 
هزين��ه اي و تملك دارايي هاي س��رمايه اي براي كنترل 
اوضاع و عادي سازي وضعيت اقدام كند، به پيشنهاد ناهيد 
خداكرمي، رييس كميته سالمت ش��وراي شهر تهران، 
كلمه بيماري هاي مسري نيز به اين ليست اضافه شد و در 
نهايت اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران به كليات تبصره 

دوازدهم رأي مثبت دادند.

   كمك به اشخاص و نهادها
يكي از مش��كالتي كه در دوره هاي گذشته وجود داشت، 
بذل و بخشش هاي بي حساب و كتاب به افراد، خيريه ها و 
هيات هاي مذهبي بود و كمك ۵۵ ميليارد توماني شهرداري 
به موسس��ه خيريه امام رضا)ع( تنها يك نمونه آن است. 
شوراي پنجم شهر تهران و نيز مديريت كنوني تصميم به 
شفاف سازي در خصوص كمك هاي شهرداري به نهادها، 
موسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي گرفتند و در بودجه 
سال آينده نيز مبالغ مشخصي براي هر كدام در نظر گرفته 
ش��ده است. بر اين اس��اس در تبصره 14 اليحه بودجه به 
منظور كمك و حمايت از اش��خاص حقوقي و حقيقي به 
شهرداري تهران اجازه داده مي شود كه با تشخيص و دستور 
شهردار تهران به موسسات عمومي و عام المنفعه تا سقف 
1۵۰ ميليون تومان براي يك نوبت در سال و براي كمك 
به اشخاص و موسسات حقوقي تا سقف 1۵ ميليون تومان 
و براي اشخاص حقيقي تا سقف ۵۰ ميليون تومان صرفا 
يك نوبت در سال كمك كنند؛ اما بايد فهرست اشخاص 
حقوقي و موسسات خصوصي و ميزان كمك دريافتي از 
طريق سامانه شفافيت به اطالع عموم برسد كه اين تبصره 

نيز به تصويب رسيد.

9۰ درصد مساحت ايران را گسل تشكيل مي دهد و همين 
موضوع موجب شده كه ايران يكي از لرزه خيز ترين كشورها 
محسوب شود. البته براساس آمارها و نقشه پهنه بندي فقط 
9 درصد مساحت كشور در منطقه لرزه خيز با خطر باالست، 
اما در همين 9 درصد مساحت، 2۷ درصد جمعيت كشور، 
ساكن هستند و تنها همين واقعيت نشان از ريسك لرزه اي 
در گستره كشور را دارد. وقوع زلزله  قطور آذربايجان شرقي 
در اسفند 1398و پيش تر از آن زمين لرزه هايي مانند راور 
و فارياب كرمان، ديهوك يزد، الفت هرمزگان، خانه زينان 
فارس، بافق يزد، برزك، س��ومار، احمدسرگزاب گيالن، 
تركمانچاي آذربايجان ش��رقي، سنگان خراسان رضوي، 
قصرشيرين و… هم حكايت از لرزه خيزي سرزمين ايران 
و فعاليت گسل هاي پخش ش��ده در سراسر كشور دارد. 
براساس آماري كه از سوي مراجع رسمي منتشرشده، 1۷1 
زلزله در داخل مرز خاكي و آبي كش��ور در سال جاري رخ 
داده است.  رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 
ضمن واكاوي داليل لرزه خيزي ايران در يك سال گذشته، 
مي گويد: با توجه به لرزه خيزي باالي كشور، توجه به خطر 
زلزله در همه طرح هاي عمراني و برنامه ريزي خرد و كالن 
هم از ناحيه دولت و هم مردم ضرورت دارد. به گزارش مهر، 
علي بيت اللهي مي افزايد: گسل هاي پخش شده در سرزمين 
ايران، لرزه زا و در سراسر فالت ايران توزيع يافته اند، به جز 
نواحي كويري ايران كه آن هم به دليل پوشش و عدم امكان 
مطالعات، از نظر پوشش گسلي تنك است، ساير نواحي 

ايران به ويژه نواحي با تمركز جمعيتي باالي كشور، منطبق 
بر امتداد گسل هاي لرزه زاست. بر اساس برآوردها، طول 
كل گسل هاي اصلي و شناخته شده ايران، بيش از 4۰ هزار 
كيلومتر )حدود محيط كره زمين( بوده كه اين شاخص هم 
نشانه بارزي از خطر باالي زلزله در كشور را نشان مي دهد.

  زلزله هاي يك سال اخير ايران
به گفته رييس بخش زلزله مركز تحقيقات راه، مس��كن 
و شهرس��ازي، از اول س��ال 1398، در گس��تره ايران، بر 
اساس اطالعات زلزله هاي ايران )مركز لرزه نگاري موسسه 
ژئوفيزيك دانش��گاه تهران(، 3۰11 زلزله با بزرگي 2.۵ و 
باالتر رخ داده اس��ت. بزرگ ترين زلزله هاي س��ال 1398 
تا اوايل اس��فندماه دو زلزله قطور و تركمانچاي با بزرگي 
۵.9 در اس��تان هاي آذربايجان غربي و شرقي است كه هر 
دو اين زمين لرزه ها با خس��ارت هاي قابل مالحظه اي در 
مناطق روس��تايي همراه بوده اس��ت.  همچنين عالوه بر 
اين زلزله ها، زمين لرزه س��نگان خراسان رضوي با بزرگي 
۵.8 در 12 دي امس��ال، زلزله الفت ب��ا بزرگي ۵.۷ در 2۷ 
اسفند امسال و زلزله مسجدسليمان با بزرگي ۵.۷ در تاريخ 
1۷تير امسال از جمله زلزله هاي نسبتا بزرگ سال 1398 
هستند. همچنين، آخرين زمين لرزه مورد بررسي، زلزله 
بندر الفت-سوزا در اس��تان هرمزگان با بزرگي 4.1، در 6 
اسفند امسال است. توزيع زلزله هاي با بزرگي 2.۵ و باالتر 
در سال جاري حاكي اس��ت كه حدود ۵ درصد زلزله ها را 

زمين لرزه هاي با بزرگي 4 و بزرگ تر از آن تشكيل داده است. 
تعداد زلزله هاي كوچك تر از 4 حدود 286۰ زمين لرزه است 
كه بيانگر تعداد فراواني خرد لرزه ها در گستره ايران هستند. 
بيت اللهي مي افزايد: رخداد زلزله هاي كوچك شايد از نظر 
تأثيرگذاري بر ساختمان ها، مهم تلقي نشود، اما از آن نظر كه 
بيانگر فعال بودن گسل هاي ايران زمين هستند بسيار مهم 
بوده و ارزيابي روند رخداد آنها مي تواند در تعيين مناطق 

فعال لرزه اي مفيد باشد.
نتايج مطالعات مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 
نش��ان مي دهد كه 1۷1 زلزله در داخل مرز خاكي و آبي 
كشور در سال جاري رخ داده است. از اين تعداد، هفت زلزله 
بين بزرگي ۵.۵ تا ۵.9 ب��وده، 1۰ زلزله بين ۵. تا ۵.۵ و 39 

زمين لرزه بين 4.۵ تا ۵ و بقيه بين 4 تا 4.۵ بوده اند.
رييس بخش زلزله مركز تحقيقات راه يادآور مي شود: 
بر اس��اس نحوه پراكنش زمين لرزه هاي 4 و باالتر در 
سال 1398، غرب و جنوب غرب و جنوب ايران، فعاليت 
نس��بي قابل مالحظه اي نسبت به س��اير نقاط كشور 
داشته اس��ت كه روال شناخته شده اي در لرزه خيزي 

فالت ايران است.
مطالعات بخ��ش زلزله مرك��ز تحقيقات راه، مس��كن و 
شهرسازي نشان مي دهد: تعداد رخداد زلزله ها در ماه آبان 
بيشتر از ساير ماه هاي سال است. رخداد زلزله هاي اوايل 
اسفندماه نش��ان مي دهد كه اين ماه هم تعداد زلزله هاي 

باالي 4 بيشتري خواهد داشت.

  ۱۰ ميليون واحد مسكوني فاقد اسكلت 
بيت اللهي در تحليل نمودارها و ش��رايط زمين لرزه هاي 
رخ داده طي يك س��ال گذش��ته مي گويد: الزم است به 
كيفيت س��اختمان ها و به ويژه ساختمان هاي مسكوني 
توجه جدي شود. هر چند كه روند ساخت ساختمان هاي 
شهري و روس��تايي به سوي تيپ اسكلت دار بوده و تعداد 
ساختمان هاي فاقد اسكلت كمتر از سال هاي قبل مي شود، 
اما در حال حاضر بر اساس آمار آخرين دوره آماري )سال 
139۵(، از ح��دود 23 ميلي��ون واحد مس��كوني، حدود 
1۰ميليون واحد مس��كوني فاقد اسكلت هستند كه در 
مقابل رخداد زلزله ها مقاوم نيستند. رييس بخش زلزله 
مركز تحقيقات تاكيد مي كند: در شهرهاي بزرگ، بافت هاي 

فرسوده تقريباً تغيير قابل مالحظه اي نشان نداده و از جمله 
بافت هاي آسيب پذير هس��تند، عالوه بر بافت فرسوده، 
حاشيه نشيني و اسكان حاشيه نشينان در سكونتگاه هاي 
فاقد كيفيت و نامقاوم در برابر زلزله در اطراف ش��هرهاي 
بزرگ هم يك مشكل جدي است. عضو هيات علمي مركز 
تحقيقات پيشنهاد مي كند: بايد ساختمان هاي خشت و 
گلي، سنگ و خشت، آجر و آهن و مواردي مثل اين نوع از 
ساختمان ها كه داراي آوار سنگيني هم در زمان رخداد زلزله 
هستند، در كل كشور و به ويژه در روستاها از ميان برداريم، 
جايگزين اين ساختمان ها، مي توان واحدهاي داراي اسكلت 
و مهندسي ساز ايجاد كرد كه با احداث آنها مي توان، تلفات 

زلزله ها را در كشور به حداقل رساند.
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۵۰سوله مديريت بحران آماده 
تبديل به پاويون كادر پزشكي

رضا كرمي رييس سازمان مديريت بحران شهرداري 
از آمادگي ۵۰ سوله مديريت بحران شهرداري براي 
پذيرش كاركنان بيمارستان هاي پذيرنده بيماران 
كرونايي به عن��وان پاويون خبر داد. به گزارش مهر، 
رييس سازمان مديريت بحران شهرداري و رييس 
ستاد مبارزه با كروناي ش��هرداري تهران در پاسخ 
به س��وال خبرنگاران در نشست مجازي شهرداري 
تهران در پاسخ به اين سوال كه آيا در شرايط بحراني 
سوله هاي مديريت بحران شهرداري امكان پذيرش 
افراد را دارند پاسخ داد: وزارت بهداشت از اين سوله ها 
بازديد كرده و معتقد است انجام فعاليت هاي پزشكي 
در اين سوال ها امكان پذير نيست اما درخواست شده 
براي كادر پزشكي كه احتمال آلودگي دارند به عنوان 
پاويون مورد اس��تفاده قرار بگيرد. وي ادامه داد: ۵۰ 
سوله براي ارايه خدمات آماده است و در صورت دستور 

وزارت بهداشت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ممنوعيت تفكيك پسماند 
خشك در سطح شهر و آراد كوه

صدرالدين عليپور مديرعامل سازمان مديريت پسماند 
شهرداري تهران بر تجهيز كارگران خدمات شهري به 
اقالم بهداشتي در تمامي مناطق تهران تاكيد كرد. به 
گزارش ايسنا، عليپور در نشست خبري مجازي در 
تشريح آخرين اقدامات انجام شده در حوزه مديريت 
پس��ماند در مقابله با ويروس كرون��ا گفت: در حوزه 
خدمات ش��هري كارگران را مجهز كرديم و تالش 
مي كنيم از حداكثر امكانات حفاظتي و مراقبتي اين 
كارگران برخوردار باش��ند در اين راستا با شهرداران 
مناطق گفت وگو كرديم كه با توجه به اينكه بيشترين 
مواجهه با اين ويروس در سطح خيابان ها با پاكبانان 
وجود دارد تمامي آنها به دستكش، ماسك و امكانات 
مراقبتي الزم مجهز شوند. او افزود: در بخش پسماند 
خشك وتفكيك هايي كه در س��طح مناطق انجام 
مي داديم به دنبال پروتكل هاي وزارت بهداشت بوديم 
اما دستورالعمل جديدي به ما ارايه نكردند لذا خودمان 
جست وجو و مكاتباتي انجام داديم و مشاهده كرديم 
در چين و در ش��رايط فعلي بحث تفكيك خانگي را 
متوقف كردند و انجام نمي دهند چرا كه امكان مخلوط 
شدن پسماند عفوني خانه ها با ساير پسماندها وجود 
دارد. وي ادامه داد: ما نيز پيش��گام ش��ديم و به همه 
مناطق ابالغ كرديم ظرف تفكيك در مخازن را تعطيل 
كنند. البته اين امر مشكالتي را با توجه به قرارداد با 
پيمانكاران ايجاد مي كرد اما با سياست يكساني كه 
اتخاذ شد و همكاري معاونت مالي شهرداري، مقرر 
شد قرارداد اين پيمانكاران يك ماه تمديد شود و بحث 
تفكيك پسماند خشك در س��طح شهر و مخازن و 

مجموعه آراد كوه ممنوع شده است.

كاهش 7۰  درصدي 
مسافران مترو

فرنوش نوبخت مديرعامل شركت بهره برداري مترو 
تهران و حومه اعالم كرد: با توجه به ش��يوع ويروس 
كرونا حدود ۷۰ درصد مسافران اين ناوگان كاهش 
يافت اما سرفاصله حركت قطارها بدون تغيير در حال 
فعاليت است. به گزارش ايرنا، نوبخت گفت: با توجه 
به شيوع ويروس كرونا تعداد مسافران ناوگان مترو 
تهران و حومه حدود ۷۰ درصد كاهش يافت اما براي 
جلوگيري از تجمع افراد در داخل قطارها سرفاصله 
قطارها همچون روزهاي عادي در حال انجام است. او با 
اشاره به فعاليت هاي بهداشتي اين شركت اعالم كرد: 
روزانه در چندين نوبت قطارهاي مترو شست وشو 
و ضدعفوني مي ش��وند. نوبخت تصريح كرد: طبق 
دس��تورالعمل هاي وزارت بهداشت هندريل هاي 
پله برقي، پله هاي ثابت، صندلي ها، دس��تگاه هاي 
فروش بليت و تمامي اماكني كه مس��افران با آن در 
تماس هستند روزانه در چند نوبت در ايستگاه هاي 
ابتدايي و انتهايي هرخط ضد عفوني مي شوند. وي 
افزود: براي مقابله با اين ويروس و جلوگيري از انتشار 
اين بيماري هماهنگي و همكاري الزم نيز با بازرسان 
وزارت بهداش��ت صورت گرفته و جاي هيچ نگراني 
براي شهروندان و مسافران نيست كه در همين راستا 
نسبت به ارايه آموزش هاي شهروندي با نصب پوستر، 
بنر و تابلوهاي آموزشي در ايستگاه ها و قطارها، پخش 
كليپ هاي آموزشي از مانيتور ايستگاه ها و قطارها 
همچنين پخش پيام هاي اطالع رساني از اتاق هاي 

كنترل در تمامي خطوط هفتگانه اقدام كرده ايم.

شهرداري ها امكان اداره 
خود را ندارند

مس��عود نصرتي معاون توس��عه منابع و پشتيباني 
سازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور گفت: 
شهرداري ها اكنون براي حداقل ها گرفتار هستند و 
امكان اداره خود را ندارند. به گزارش ايلنا معاون توسعه 
منابع و پشتيباني سازمان شهرداري ها و دهياري هاي 
كشور درباره مقوله درآمد پايدار در شهرهاي كشور 
گفت: درآمد پايدار دغدغه تمام شهرداري هاي كشور 
اس��ت، در حقيقت شهرداري ها از س��ال 62 به بعد 
براي توليد درآمد به درآمدهاي ناپايدار روي آوردند، 
چراكه هميشه زمان براي برنامه ريزي هاي بلندمدت 
كوتاه بوده است. او ادامه داد: هميشه اين بحث وجود 
داش��ت كه درآمدهاي شهروندان مناسب نيست و 
نمي شود فشار زيادي به آنها وارد كرد و با اين گفتار 
به نوعي نانوشته شهرداري ها به درآمدهاي ناپايدار 
روي مي آوردند، چرا كه هيچ زماني دس��تورالعمل 
و آيين نامه اي كه قرار بود براس��اس آن درآمد پايدار 
توليد شود، ابالغ نشد. نصرتي با بيان اينكه اين نگرش 
باعث موفقيت شهرداري هايي بود كه شهرفروشي 
بيشتري داشتند، تصريح كرد: با اين نگرش شهرداري 
موفق بود كه به نوعي در برنامه كوتاه مدت مي توانست 
شهرفروشي بيشتري داشته باشد و فرصت آيندگان 
را بيشتر بفروشد و در اينجا شايد امانت داري كه بايد 

توسط شهر صورت بگيرد، محقق نشده بود.

علي اعطا، سخنگوي ش�وراي شهر جزييات 
بودجه شهرداري تهران در سال ٩٩ را تشريح 
كرد و گفت: سهم بيشتري از بودجه سال آينده 
به فعاليت هاي زيرساختي و توسعه اي اختصاص 

پيدا كرده است.
سخنگوي شوراي ش�هر در تشريح جزييات 
بودجه ش�هرداري تهران در س�ال ٩٩ با بيان 
اينكه جمع كل منابع و درآمدهاي پيش بيني 
شده در بودجه س�ال آينده شهرداري تهران 
30 ه�زار و 574 ميلي�ارد و 418 ميليون و 200 
هزار تومان اس�ت، اظهار ك�رد: از اين مبلغ 15 
هزار و 955 ميليارد و 432 ميليون و 200هزار 
تومان مربوط به درآمدهاي ناش�ي از عوارض 
عمومي، عوارض اختصاص�ي و بهاي خدمات 
و همچني�ن درآمدهاي حاصل از موسس�ات 
انتفاعي ش�هرداري اس�ت. او با بيان اينكه 12 
ه�زار و 198 ميليارد و 986 ميلي�ون تومان از 
بودجه شهرداري در س�ال ٩٩ مربوط به منابع 
حاصل از واگذاري دارايي هاي سرمايه اي شامل 

عوارض بر پروانه هاي ساختماني و فروش اموال 
شهرداري است، گفت: همچنين بر اساس پيش 
بيني هاي انجام ش�ده 2ه�زار و 420 ميليارد 
تومان هم مربوط به منابع حاص�ل از واگذاري 
دارايي هاي مالي ش�امل وام ه�اي دريافتي و 
ساير منابع اس�ت. عضو هيات رييسه شوراي 
ش�هر تهران با اش�اره به اينكه 4 ه�زار و 525 
ميلي�ارد و 128 ميليون و 840 ه�زار تومان از 
بودجه ش�هرداري تهران در س�ال ٩٩ بايد از 
محل عوارض حاصل از ماليات بر ارزش افزوده 
كسب درآمد شود، اضافه كرد: همچنين پيش 
بيني ش�ده مبلغ 2 هزار و 603 ميليارد و 924 
ميليون تومان از محل عوارض عمومي، عوارض 
بر ساختمان ها شامل عوارض زيربنا و عوارض 
پذي�ره و مواردي از اين دس�ت كس�ب درآمد 
ش�ود. وي تصريح كرد: با كاهش 38 درصدي 
سهم هزينه ها در واقع سهم بيشتري از بودجه 
ش�هرداري تهران در س�ال 99 به فعاليت هاي 
زيرساختي و توس�عه اي اختصاص پيدا كرده 

است. عضو هيات رييسه شوراي اسالمي شهر 
تهران گفت: اختصاص بيش از يك سوم بودجه 
به مبلغ 10 هزار و 400 ميليارد تومان به 14 پروژه 
اولويت محور تحقق پذير مستخرج از برنامه پنج 
ساله سوم توسعه شهر تهران و اختصاص بيش 
از 5 هزار ميليارد تومان براي توسعه حمل و نقل 
عمومي و زيرساخت هاي حمل و نقل و ترافيك 
و همچني�ن اختصاص بودجه 2 ه�زار ميليارد 
توماني براي اجراي پروژه هاي كوچك مقياس 
توسعه محله اي از جمله راهبردهاي مديريت 
شهري در تدوين بودجه سال 1399 شهرداري 
تهران اس�ت. اميد داريم با تحقق درآمدهاي 
پيش بين�ي ش�ده در س�ال 1399 گام بلندي 
در توس�عه و عمران ش�هري با رويكرد محله 
محوري و توس�عه زيرساخت ها و ناوگان حمل 
و نقل برداريم. اعطا تاكيد كرد: در بودجه سال 
1399 مبلغ حدود 4 هزار و 500 ميليارد تومان 
براي بازپرداخت ديون و بدهي ها و بازپرداخت 

وام هاي بانكي در نظر گرفته شده است.

جزييات بودجه شهرداري تهران در سال ٩٩
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ادامه از صفحه اول:
بنابراين موافقت با حمل يكسره و ترخيص شبانه روزي اين 
اقالم با صدور حكم، حداقل اس��ناد يا به هر نحو ممكن، با 
رعايت ساير مقررات مربوط، مورد تاكيد مي باشد. در بخش 
دوم بند وارداتي همچنين آمده است كه درباره كليه مواد اوليه 
مورد نياز در توليد محصوالت مرتبط با مقابله با ويروس كرونا 
از جمله »مواد اوليه محصوالت بهداشتي و ضدعفوني كننده 
و تجهيزات پزشكي«، ضمن موافقت با حمل يكسره مواد 
اوليه مربوطه و خروج شبانه روزي اين مواد، در صورت نياز به 
تعيين ماهيت كاالي وارده و ارايه سابقه ترخيص توسط واحد 
توليدي وارد كننده، نسبت به پذيرش سابقه ترخيص كاال 
حتي در مسير قرمز اقدام و ضمن نمونه برداري از كاال به قيد 
فوريت اجازه ترخيص داده شود و ضمن ترخيص كاال، نتيجه 
اعالم ماهيت پيگيري شود. توجه به اين نكته ضروري است 
كه اخذ و ارايه مجوزهاي قانوني الزم ضروري بوده و گمركات 
اجرايي درصورت ارايه مجوزهاي قانوني الزم، نهايت تسريع 
را در انجام تشريفات گمركي اين اقالم به عمل آورند. اما مورد 
سوم در حوزه واردات اين موضوع مورد اشاره قرار گرفته كه 
ترخيص كاالهاي با مجوز حداقل اسناد در صورت ارايه مجوز 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به صورت خارج 
از نوبت و درحداقل زمان ممكن از كليه گمركات كشور، در 

دستور كار قرار گيرد. 
۳. معافي�ت از پرداخت حق�وق ورودي : همچنين 
براس��اس بند سوم اين بخش��نامه، عالوه بر معافيت هاي 
مذكور در جدول تعرفه گمركي ضميمه آيين نامه اجرايي 
قانون مقررات صادرات و واردات و معافيت هاي ديگري كه 
به موجب قوانين، تصويب نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهاي 
مصوب مجلس شوراي اسالمي برقرار شده، موارد زير نيز 
از پرداخت حقوق ورودي معاف ان��د: ۱- دارو و لوازم طبي 
و بيمارستاني مورد احتياج درماني و بهداشتي موسسات 
خيريه و عام المنفعه با گواهي وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��كي- تبصره فهرست اين موسسات با تأييد 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با پيشنهاد وزير 
امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران مي رس��د. 
۲- وسائط نقليه از جمله آمبوالنس، خودروهاي فرماندهي 
امداد و نجات، خودروهاي ويژه امداد و نجات به اس��تثناي 
س��واري، دارو، لوازم پزشكي طبي و بيمارستاني، بالگرد و 
قايق امدادي، موادغذايي، پوش��اك، پتو، چادر، خانه هاي 
پيش ساخته يا ساير كاالهاي امداد و نجات مورد نياز كه به 
منظور كمك به آسيب ديدگان از بالياي طبيعي يا حوادث 
غيرمترقبه يا ساير وظايف و ماموريت هاي تصريح شده در 
اساسنامه هالل احمر جمهوري اس��المي ايران كه به نام 
هالل احمر جمهوري اسالمي ايران وارد مي شود با تشخيص 
وزارت امور اقتصادي و دارايي- تبصره تشريفات گمركي 
و ترخيص كاالها و اق��الم وارداتي و اهدايي به هنگام وقوع 
بحران ها و سوانح و حوادث غيرمترقبه ملي و منطقه اي در 

كمترين زمان ممكن به عمل مي آيد. 
4. انتقال و عبور:در نهايت بند چهارم اين بخش��نامه به 
موضوع انتقال و عبور از گمركات پرداخته است. براساس 
اين دستورالعمل، گمركات مرزي كشور پيگيري هاي الزم را 
درباره ادامه مسير كانتينرهاي حاوي محموله هاي پزشكي يا 
كيت هاي آزمايشگاهي به مقصد كشور كه به داليل مختلف 

در برخي از مرزهاي كش��ور متوقف و اجازه ادامه مسير به 
آنها داده نشده، را ضمن هماهنگي با مراجع قانوني ذي ربط 
و ذي صالح انجام داده و در صورت بقاي مش��كل مراتب را 
جهت ادامه پيگيري به اين حوزه معاونت فني و دفاتر ستادي 

ذي ربط منعكس كنند. 

   اما از مرزهاي تجاري چه خبر؟ 
با شيوع كرونا ويروس در ايران برخي از كشورهاي هم مرز 
جلوي ورود كاميون هاي ايران و عبور ومرور كاالها ومسافران 
ايراني را گرفتند. دراين ميان اخبار ضد ونقيضي منتشر شد 
كه بازرگان ايراني را با نگراني و س��ردرگمي همراه كرد. از 
همين رو، سيد روح اهلل، لطيفي سخنگوي گمرك، اطالعات 
دقيق تري درباره وضعيت كنوني مرزهاي تجاري كشور در 

اختيار »تعادل« قرار داده است. 
   مرز چذابه: مرز چذابه باز اس��ت و با اضافه ش��دن تيم 
پزشكي در عراق، فعاليتش آغاز شده است. البته بازگشايي 
اي��ن مرز براي جابه جايي كاال بوده و ع��راق در مورد بحث 
مسافري ممنوعيت اعمال كرده است. همچنين بر اساس 
مالقات مرزي بين مقامات گمرك ايران و عراق كه روز شنبه 
صورت گرفت، توافق شد كه اين مرز از روز يكشنبه ۱۰ اسفند 
ماه درباره كاالهاي تجاري مانند سابق عمل كند و مشكلي 

براي ارسال بار از اين مرز وجود نداشته باشد. 
   مرز سومار: عراقي ها براي تخليه و بارگيري كاال از مرز 
سومار شرط گذاشته اند، آنها اعالم كردند كه بايد بارگيري 
در گمرك عراق انجام شود. اين در شرايطي است كه در روال 
عادي ومعمول گذشته كاالهايي كه به مقصد عراق از ايران 
صادر مي ش��وند، از سوي، كاميون هاي ايراني وارد گمرك 
سومار ش��ده، در آنجا تخليه و در ادامه كاميون هاي عراقي 
آنها را بارگيري و به مقصد خود در عراق مي برند، اما اكنون 
شرايط را تغيير داده و عراق با سرعت بسيار كندي بارگيري را 
انجام مي دهد. با رويه موجود در روز فقط حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ 
كاميون ترخيص مي شود و با توجه به اينكه حدود ۱۵۰۰ 
كاميون در حال حاضر متوقف ش��ده براي خروج همين 
تعداد حداقل ۱۰ روز زمان الزم است. اين در حالي است كه 
كاالهايي كه در مرز سومار قرار دارند، كاالهاي تحت الشعاع 
ويروس كرونا  نيستند و از اين لحاظ مشكلي ندارند كه عراق 
براي ورود آنها مانع ايجاد كند و روال تخليه و بارگيري كند 
شود، چراكه اغلب »كاشي و سراميك« هستند كه از يزد به 
سمت اين كشور صادر شده است. البته با توجه به رايزني هاي 
صورت گرفته با مسووالن عراقي، انجام سريع تر امور در مرز 
سومار در حال انجام است، اما از تجار ايراني مي خواهيم فعال 
كاالهاي صادراتي خود را به سمت مرز سومار نفرستاده و از 

طريق مرزهاي ديگر اقدام كنند.
   مرز مهران: مرز مهران با رايزني هاي صورت گرفته، باز است. 
   مرز شلمچه: مرز شلمچه در حال فعاليت هستند. در 
واقع به سمت عراق چه سمت اقليم و چه ساير مناطق، 

تردد وجود دارد. 
   تركيه: تردد اتباع ايراني و ورود كاميون هاي تجاري ايران 
به س��مت تركيه و بالعكس ممنوع است. اما با هماهنگي 
گمرك بازرگان ب��ا مديران گمرك تركي��ه در مرز ايران، 
مسافران ايراني و ُترك حاضر در مرز، تشريفات خروج و ورود 

را طي كردند و به كشورهايشان بازگشتند. 

      مرز بازرگان: به دليل اينكه بيمارستان صحرايي در آن 
سوي مرز بازرگان توسط دولت تركيه براي قرنطينه انساني 
راه اندازي ش��ده، كه ۱۰۰ نفر ظرفيت دارد و فقط افرادي 
كه تابعيت تركيه دارند و از مسير ايران به تركيه مي روند را 
قرنطينه مي كند. در حال حاضر ۳۷۰ كاميون ترك هستند و 
از سمت ايران در مرز بازرگان مانده اند كه براي جابه جايي آنها 
با طرف تركي مالقاتي صورت گرفت و پيشنهاد شد كه تيم 
اداره بهداشت بازرگان معاينه اوليه را انجام دهد و در صورتي 
كه موارد مشكوكي مشاهده نشود، كارت سالمت صادر شود 
و دارندگان كارت سالمت در قرنطينه تجمع نكنند و بتوانند 
با سرعت بيشتري براي جابه جايي اقدام كنند. فعاًل منتظر 

اعالم نظر طرف ترك هستيم.
   نخجوان: در منطقه خودمختار نخجوان، جابه جايي كاال 
در حال انجام است اما تردد اتباع ايراني دراين مرز ممنوع 
است. دليل بسته شدن مرزهاي منتهي به تركيه در ايران و 
نخجوان كشور آذربايجان از سوي وزراي كشور و بهداشت 
تركيه تدابيري براي سالمت اتباع تركيه اعالم شده است. 

   افغانستان: تردد از مرز ما با افغانستان چه مسافري و چه 
تجاري كماكان ادامه دارد و محدوديتي وجود ندارد. 

   آذربايج�ان: ايراني هاي حاضر در كش��ور آذربايجان 
مي توانند به كشور وارد شوند و همچنين آذربايجاني هاي 
حاضر در ايران مي توانند به كشورشان بازگردند، اما ورود اتباع 
آذري به ايران و برعكس ممنوع است. اما در حوزه كاال همه 
مرزهاي ما به سمت آذربايجان باز است. البته با رايزني هاي 
صورت گرفته صرفا مرز بيله سوار براي ورود هموطنان به 
صورت زمان محدود و موقت پذيرش خواهد داشت. بنابراين 
فقط ايراني ها از مرز بيله سوار مي توانند به كشور بازگردند. 

    ارمنستان: جابه جايي كاال و صادرات در حال انجام 
اس��ت، اما تردد كاالهاي ترانزيتي و تجاري به س��مت 
ارمنستان با سرعت كمي صورت مي گيرد. البته كاالهايي 
كه به مقصد تركيه باشند و بخواهند از مسير نخجوان تردد 

كنند، اجازه ندارند. 
   گرجستان: فعاًل تردد كاال و مسافر به سمت گرجستان 

ممنوع اعالم شده است. 
   روس�يه:  اين كش��ور همچنان مانند گذشته در حال 

پذيرش كاالي ايراني است.
   تركمنس�تان: كاميون هاي اتباع تركمن را از مس��ير 

ايران مي پذيرد. اما نزديك ب��ه 64۵كاميون تركيه اي در 
مرز تركمنستان متوقف شدند كه مقامات تركيه به دنبال 
رفع مش��كل با تركمنس��تان براي ورود اين كاميون ها به 
تركمنستان هستند. البته اين سختگيري ها ومحدوديت ها 
بيشتر در مورد اقالم غذايي اس��ت؛ چراكه روزهاي اخير، 

سيمان از مسير ريلي مورد پذيرش قرار گرفت. 
   پاكستان: تردد مسافر وجابه جايي كاال از ايران را محدود 
كرده است.  همچنين ۲۷۰ كاميون ايراني كه درمرز منتهي 
به ميرجاوه در س��مت پاكس��تان متوقف ش��ده بودند، با 
پيگيري هاي صورت گرفته، توانستند از پاكستان وارد ايران 
ش��وند. كاميون هاي ايراني به سمت پاكستان فعاًل امكان 
تردد ندارند، اما در مرز ميرجاوه كاميون هاي پاكستاني را 
مي پذيرند. سخنگوي گمرك در ادامه در مورد تزانزيت كاال 
از طريق مقاصد دريايي نيز به ارايه توضيحاتي پرداخت.  بر 
اساس پروتكل هاي بين المللي، كاالهايي كه از مسير دريا 
تردد مي كنند قبل از ورود به گمركات، تيم پزش��كي بايد 

سالمت آنها را تأييد كند. 
   كويت: فقط تردد شناورهاي نيمه تجاري يا شناورهاي 

لنجي به مقصد كويت، ممنوع است. 

   قطر: كشور قطر، ش��ناورهاي نيمه تجاري يا لنج هاي 
يخچال دار را مي پذيرد.

   امارات: اين كشور، كاالهاي ايراني از مسير دريا رامورد 
پذيرش قرار مي دهد اما نس��بت به گذشته زمان پذيرش 
شناورها را طوالني كرده است. در گذشته زمان پذيرش 4۸ 
ساعت بود، كه در وضعيت كنوني، به يك هفته تا ۱۰ اين 
زمان افزايش يافته است. همچنين ورود مسافر، از طريق 
دريايي و از س��مت امارات متحده عربي به مقصد ايران از 
سوي اين كشور متوقف شده بود كه با پيگيري هاي مقامات 
دو كشور و بادر نظر گرفتن تمهيداتي، نزديك به 6۵۰ نفر از 
اتباع ايراني وارد بندر شهيد رجايي در استان هرمزگان شدند.   
در اين ميان، اما اخيرا خبري منتشر شد كه بسياري اقالم 
صادراتي كه اجازه ورود به ديگر كشورها را نداشتند به زودي 
در س��طح بازارهاي داخلي توزيع خواهند شد. سخنگوي 
گمرك در واكنش به صحت وس��قم اين خبر و اينكه چه 
ميزان كاال به كشور برگشت داده شده، گفت: تنها مواردي 
كه در اين زمينه شاهد آن بوديم بازگشت چند فروند لنج 
از كشور كويت بوده است كه حجم اين كاالها از نظر وزني 

اصال قابل توجه نيست. 
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ظرفيت خالي در صنعت 
ماشين آالت صنايع غذايي

ايرنا| ظرفيت توليد اس��مي صنعت ماشين آالت 
صنايع غذايي در كشور نزديك به پنج هزار تن است كه 
حدود ۳6 تا 4۰ درصد آن خالي است. وزارت صنعت، 
معدن و تجارت براين اعتقاد است كه صنعت ساخت 
ماش��ين آالت صنايع غذايي به عن��وان يك صنعت 
زيربنايي و سازنده، كه ارتباط با تغذيه و سالمت جامعه 
دارد از اهميت بااليي برخوردار است. اين موضوع هم 
از لحاظ توليد داخ��ل و هم از نظر صادرات به عنوان 
بزرگ ترين فرصت براي فعاالن اين صنعت محسوب 
مي شود تا با تجهيز خود به فناوري هاي نوين و قابل 
رقاب��ت با محصوالت خارجي، ع��الوه بر تامين نياز 
داخل، زمينه توسعه صادرات و ارزآوري براي كشور 
را فراهم كنند.   پارسال ميزان صادرات اين محصول 
افزون بر ۵6 ميليون دالر و در ۱۰ ماهه ۹۸ نيز حدود 
۵۰ ميليون دالر و به طور عمده به كشورهاي عراق، 
افغانستان، بوليوي، سوريه، تركيه و تركمنستان بوده 
و واردات آن نيز در سال ۹۷ حدود ۹۲۱ ميليون دالر 
و در ۱۰ ماهه امس��ال نزديك به ۷۲۷ ميليون دالر و 
به طور عمده از كشورهاي امارات، آلمان، چين، ايتاليا 
و عمان بود. به گفته مسووالن، مهم ترين نقطه قوت 
صادراتي اين صنعت، ارزش هر تن كاالي صادراتي 
آن اس��ت كه حدود ۱۲ برابر متوس��ط ارزش هر تن 
كاالي كل صادرات كشور است. همچنين در مقابل 
نقطه منفي اين صنعت، ارزبري باالي آن براي واردات 
قطعات و تجهيزات مورد نياز است كه باالترين سهم 
را نسبت به س��اير گروه هاي كااليي صادراتي كشور 
دارد. گزارش پيش��ين رييس گروه صنايع خودرو و 
ماشين آالت صنعتي سازمان توسعه تجارت نشان 
مي دهد كه از جمله كاالهاي نخست صادراتي اين 
حوزه در س��ال ۹۷ مي توان به ماشين آالت نانوايي و 
شيريني پزي، ماشين هاي بسته بندي مواد غذايي، 
ماشين آالت پركن و بسته بندي بطري هاي نوشيدني، 
فيلترهاي مخصوص تصفيه هوا و ماشين آالت براي 
توليد صنعتي غذاها و نوشابه ها اشاره كرد. به گفته 
غالمرضا يعقوبي اهم كاالهاي وارداتي نيز ش��امل 
ماش��ين آالت تهيه لبنيات، ماش��ين آالت پركن و 
بسته بندي بطري هاي نوش��يدني، اجزاء و قطعات 

كوره ها و تنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي است.

توليد 555 هزار تن كنسانتره 
زغال سنگ در 10 ماهه امسال

شاتا| ميزان استخراج كنسانتره توسط شركت هاي 
بزرگ زغال س��نگ )زغال س��نگ البرز، مركزي و 
طبس( در ۱۰ ماهه امسال يك ميليون و ۳۳۵ هزار 
و ۳۲۱ تن بوده كه از اين ميزان يك ميليون و ۲۳۲ 
هزار و ۳6۸ تن متعلق به زغال سنگ طبس و ۱۰۲ 
هزار و ۹۵۳ تن متعلق به زغال سنگ البرز مركزي 
بوده است. ش��ركت هاي بزرگ زغال سنگ در اين 
مدت در مجموع ۵۵۵ هزار و ۲۸۸ تن توليد كنسانتره 
داشته اند كه از اين ميزان 4۷۳ هزار و ۹۵۷ تن متعلق 
به زغال سنگ طبس و ۸۱ هزار و ۳۳۱ تن متعلق به 
زغال سنگ البرز مركزي بوده است. همچنين ميزان 
ارسال كنسانتره اين شركت ها در مدت ياد شده ۵۷۳ 
هزار و ۱۳4 تن بوده كه سهم زغال سنگ طبس 4۸۷ 
هزار و ۳۷۵ تن و سهم زغال سنگ البرز مركزي ۸۵ 

هزار و ۷۵۹ تن است.

www.nidc.ir                                          http://sapp.ir/nidc- pr کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ايران
     اداره تدارکات خارجی کاال

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

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

٭  نحوه دريافت/ تحويل اسناد مناقصه :

توزيع اسناد 
توسط شرکت

توزيع اسناد از يک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت.تاريخ شروع دريافت

محل دريافت

آدرس: اهواز- بلوار پاسداران- باالتر از ميدان فرودگاه - شرکت ملی حفاری ايران - ساختمان پايگاه عملياتی- 
طبقه اول- سالن 11۳- اداره تداركات خارجي كاال-  خانم نسيانی  -  شماره تماس : 061۳4148601

آدرس: تهران- خيابان جمهوري اسالمي ، كوچه يغما ساختمان مركزي هشتم طبقه 4 اتاق 4۳1 دفتر شركت 
ملي حفاري ايران – تلفن : 02166700249

نحوه دريافت

1-    ارائه فيش واريزی به مبلغ 190,000 ريال به حساب شماره 4001114004020491 تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد 
شرکت ملی حفاری ايران نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران

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

تحويل اسناد به 
شرکت

41R روز پس از آخرين روز دريافت استعالم های ارزيابی کيفیآخرين مهلت

اهواز- بلوار پاسداران باالتر از سه راه فرودگاه – شرکت ملی حفاری ايران – ساختمان پايگاه عملياتی – طبقه محل تحويل
اول پارت B – اتاق 107- دبيرخانه کميسيون مناقصات- شماره تماس ۳41485690 061– ۳4148580 061

٭   روش ارزيابی کيفی مناقصه گران :

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

تعادل نوبت اول  98/12/12نوبت دوم 98/12/1۳

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

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

  اصل فيش واريز وجه نقد به حساب شماره 4001114006۳766۳6 تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری 
) IR ۳50100004001114006۳766۳6 ايران نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران) شماره شبا

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

شركت ملي حفاري                             اريان 
سهامي خاص

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

نوبت اول

1398.7526 WIRE ROPE موضوع مناقصه:  £ خريد قطعات مربوط به

شركت شير پاستوريزه پگاه گيالن )سهامي عام(

شركت شير پاستوريزه پگاه گيالن در نظر دارد نسبت به خريد ۳00/سيصد تن كره گياهي 
)مارگارين( و يك دس�تگاه دهانه ۳8 بطري پلي اتيلن مورد نياز از طريق برگزاري مناقصه 

عمومي به صورت دومرحله اي اقدام نمايد.
لذا متقاضيان مي توانند از تاريخ 1۳98/12/10 لغايت 1۳98/12/21 جهت دريافت ش�رايط 

مناقصه به واحد تداركات اين شركت مراجعه نمايند. 
آخرين مهلت تحويل مدارك روز يكشنبه 1۳99/01/24 ميباشد.

                                                                                                                              ساير:
1- سپرده شركت در مناقصه خريد دستگاه دهانه ۳8 بطري پلي اتيلن:                   مبلغ 100,000,000 ريال
2- سپرده شركت در مناقصه خريد كره گياهي مارگارين:                                                                   مبلغ 100,000,000 ريال

)س�پرده ش�ركت در مناقصه بايد حاوي ضمانتنامه بانكي معتبر و بي قيد و شرط با درج 
موضوع مناقصه و حداقل چهار ماه اعتبار و يا واريز بحساب شركت شير پاستوريزه پگاه 

گيالن مي باشد(
- تاريخ بازگشايي مرحله اول: روز دوشنبه 99/01/25 ساعت 11/00 صبح مي باشد.

- تاريخ بازگشايي مرحله دوم: پس از ارزيابي فني و بازرگاني شركت كنندگان حداكثر طي 
15 روز كاري متعاقبا به شركت كنندگان اعالم مي گردد.

آدرس: رشت- شهر صنعتي- ورودي دوم- شركت شير پاستوريزه پگاه گيالن.
تلفن: 01۳۳۳88۳082 نمابر: 01۳۳۳882۳48

 آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي
شركت شير پاستوريزه پگاه گيالن 

برگ س�بزخودرو س�واری  پژو تي�پ 405 جی ال ايک�س آی ال1۳86 
 رن�گ نق�ره ای -متالي�ک  ب�ه ش�ماره موت�ور: 12486066402 
 ش�ماره شاس�ی: 40۳21655  ش�ماره پ�الک 19 -644 س 94 بن�ام 
 يون�س محمد حس�ين نژاد مفق�ود گردي�ده و از درجه اعتبار س�اقط 

می باشد .

سامانه پيامكي روزنامه تعادل مفقودی
 به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

اقالم جديد ممنوعه صادراتي

1

حوزه تجهيزات پزشكي: 
ماسك تحت رديف تعرفه هاي 6۳079010 و 90200000

  لباس گان تحت رديف تعرفه هاي 62101000 و ۳0059090 
 دستكش تحت رديف تعرفه هاي 40151100 و 40151920 

2

حوزه محصوالت بهداشتي و ضدعفوني كننده:
 آب ژاول تحت رديف  تعرفه هاي 28289010 و 28289090

  ضدعفوني كننده ها تحت رديف  تعرفه هاي ۳8089411، ۳8089419،۳8089421 و ۳8089429
  صابون و كليه تعرفه هاي ذيل آن ۳401

مايعات شوينده و ضدعفوني كننده محيط تحت رديف تعرفه هاي ۳4022010، ۳4022029 و ۳۳4022090

الكل و كليه تعرفه هاي ذيل آن 42207

پمپ و پودر زن و كليه تعرفه هاي ذيل آن 59616

شير مخصوص ظروف اسپري تحت رديف تعرفه 684818025

حوزه نساجي و سلولزي7
 منسوج نيافته تحت رديف  تعرفه هاي 560۳1110، 560۳11190، 560۳1210، 560۳1290، 560۳1۳90 و 560۳1400 

كاغذ تيشو 480۳0000 و 48189010 8

دستمال كاغذي و بهداشتي تحت رديف  تعرفه هاي 48181000، 48182000 و 94818۳000

»تعادل«ازبخشنامههايتازهتجاريوتحوالتمرزيگزارشميدهد

تغييرات درسياست و تبادالت تجاري



15 جهان

پيروزي سرنوشت ساز معاون اوباما در كاروليناي جنوبي

وعده دونالد ترامپ براي ديدار با رهبران طالبان

بازگشت انتخاباتي جو بايدن

چراطالبانتنبهصلحنميدهد

گروه جهان|
 جو بايدن معاون باراك اوباما، براي نخستين بار در يك ايالت 
از رقباي درون حزبي خود پيشي گرفت و موقعيت خود را 
تحكيم كرد. جو بايدن پس از پيروزي در انتخابات كاروليناي 
جنوبي خطاب ب��ه هوادارانش گفت: »ما اين انتخابات را با 

حمايت شما، آن هم با فاصله زياد از رقبا برديم.«
به گزارش رويترز، جو بايدن۷۷س��اله كه نظرسنجي هاي 
پيش از برگ��زاري انتخابات بخت چنداني براي پيروزي او 
پيش بيني نمي كردند، در كاروليناي جنوبي از رقباي خود 
پيشي گرفت و پيروز اين انتخابات شد. شمارش ۹۰درصد آرا 
در كاروليناي جنوبي نشان مي دهد ۵۰درصد رأي دهندگان 
جو بايدن را مي خواهند. بايدن كه در سه انتخابات پيشين 
شكست خورده بود، حال موقعيت خود را تحكيم كرده است.
در اين ميان سناتور برني سندرز كه در دو ايالت بيشترين آرا 
را كسب كرده و در همه پرسي سراسري دموكرا ت ها با فاصله 
از جو بايدن جلو بود، در كاروليناي جنوبي تنها ۲۰درصد آرا را 
كسب كرده است. اهميت اين ايالت، آراي  سياه پوستان است 
كه كاروليناي جنوبي حوزه رأي آنها به شمار مي رود و برخي 

آنها را ستون فقرات حزب دموكرات مي خوانند.
جو بايدن كه سال ها معاون اول باراك اوباما رييس جمهور 
پيشين امريكا بود، ميان سياه پوستان محبوبيت بااليي دارد. 
حال بايد منتظر »سه شنبه بزرگ« حزب دموكرات ماند و 
ديد چه كسي در نهايت نامزد نهايي دموكرا ت ها مي شود تا 
در انتخابات رياست جمهوري امريكا كه سوم نوامبر برگزار 

مي شود، با دونالد ترامپ رقابت كند. 
در سه شنبه يعني س��وم مارس انتخابات مقدماتي حزب 
دموكرات به طور همزمان در ۱۴ ايالت امريكا برگزار مي شود. 
در اين روز براي نخستين بار نام مايك بلومبرگ ميلياردر 
نيويوركي و شهردار پيشين اين شهر، هم روي برگه هاي 
راي ظاهر خواهد شد. اما غير از بلومبرگ، بايدن و سندرز، 
پيت بوتجيج ۳۸ساله شهردار سابق ساوت بند، سناتور ايمي 
كاوبشار ۵۹ساله، س��ناتور اليزابت وارن۷۰ ساله و تولسي 
گبرد ۳۸ساله نماينده هاوايي در كنگره هم نامزد هاي حزب 

دموكرا ت  هستند.
راي گيري هاي سه شنبه بزرگ هويت ۱۳۵۷ نماينده 
حاضر در كنوانسيون حزب دموكرات را مشخص خواهد 
كرد. اين در حالي است كه دو هزار و ۴۶۷ نماينده پس از 
سه شنبه بزرگ انتخاب خواهند شد. ۱۵۵نماينده هم 
در جريان راي گيري در چهار ايالت آيووا، نيوهمپشاير، 

نوادا و كاروليناي جنوبي انتخاب شدند.

آيارقيبترامپمشخصميشود؟
هيچ كدام از نامزدهاي حاض��ر در رقابت مقدماتي حزب 
دموكرات با تكيه بر نتايج آراي سه شنبه بزرگ نمي توانند 
نامزدي حزب را كسب كنند. هر كدام از نامزدها براي پيروزي 
نهايي بايد بتوانند براساس نتيجه راي گيري در ايالت هاي 
مختلف ۱۹۹۰ نماينده حاضر در كنوانسيون حزب دموكرات 
را تعيين كنند.  راي گيري سه شنبه بزرگ در حالي برگزار 
مي شود كه برني سندرز، سناتور چپگراي ايالت ورمونت 
در ايالت هاي نيوهمپشاير و نوادا به پيروزي دست يافته و 
در ايال��ت آيووا با اختالفي ناچيز در جايگاه دوم قرار گرفته 
است. پيت بوتجيج، شهردار سابق ساوت بند در ايالت آيووا 
به پيروزي رسيد و از نظر تعداد نمايندگان در كنوانسيون 
حزب دموكرات پس از برني سندرز در جايگاه دوم قرار دارد. 
برني سندرز تاكنون ۴۳ نماينده و پيت بوتجيج ۲۶ نماينده 
به كنوانسيون حزب دموكرات فرستاده اند. جو بايدن، اليزابت 

وارن و امي كلبوشار نيز به ترتيب تاكنون ۱۳، هشت و هفت 
نماينده در كنوانسيون حزب دموكرات دارند.

هرچند برني س��ندرز هم اكنون نامزد پيش��تاز در رقابت 
مقدماتي حزب دموكرات است اما همچنان احتمال تغيير و 
تحول اساسي صحنه سياسي اين حزب وجود دارد. از سوي 
ديگر تركيب جمعيتي برخي از ايالت هايي كه راي گيري 
آنها در »سه شنبه بزرگ« برگزار مي شود با ايالت هاي آيووا 
و نيوهمپشاير تفاوت زيادي دارد. بسياري از تحليلگران در 
انتظار نتيجه راي گيري در ايالت هاي »سه شنبه بزرگ« 
هستند تا دريابند نتايج رقابت مقدماتي در ايالت هاي آيووا و 
نيوهمپشاير منعكس كننده يك روند كلي در سراسر امريكا 

بوده يا به اين دو ايالت محدود بوده است. 
يكي ديگر از ويژگي هاي سه شنبه بزرگ امسال ورود مايكل 
بلومبرگ به ميدان رقابت است. اين ميلياردر نيويوركي كه 
اواخر ۲۰۱۹ تصمي��م به حضور در رقابت مقدماتي حزب 

دموكرات گرفت از حضور در رقابت مقدماتي چهار ايالت 
آيووا، نيوهمپشاير، نوادا و كاروليناي جنوبي خودداري كرد 
تا تمام نيروي خود را روي تبليغ در ايالت هايي متمركز كند 

كه راي گيري آنها در »سه شنبه بزرگ« برگزار مي شود.
نتايج راي گيري سه شنبه مش��خص خواهد كرد راهبرد 
بلومبرگ تا چه حد كارآمد بوده است. اين ميلياردر ۷۸ساله 
تاكنون ۳۵۰ميليون دالر از ثروت ش��خصي خود را صرف 
پخش تبليغات انتخاباتي در ايالت هاي مختلف كرده است. 
به اعتقاد ناظران، اگر ميلياردر نيويوركي بتواند با پيروزي 
در چند ايالت از نظر تعداد نمايندگان در كنوانسيون حزب 
دموكرات از ديگر نامزدها پيش��ي بگيرد در عمل رقابت ها 
براي تعيين نامزد حزب دموكرات را به كلي متحول خواهد 
كرد. در مقابل اگر بلومبرگ نتواند در سه شنبه بزرگ نتيجه 
قابل قبولي كسب كند ادامه كارزار انتخابي اش با چالش هاي 
جدي روبرو خواهد شد. موضوع يكي ديگر از پرسش هايي 

كه نتايج راي گيري هاي سه شنبه بزرگ احتماال پاسخ آن 
را روشن خواهدكرد سرنوش��ت جو بايدن و اليزابت وارن 
است. معاون پيشين اوباما و سناتور ايالت ماساچوست در 
ايالت هاي آيووا و نيوهمپشاير نتايجي نااميدكننده كسب 
كردند. جو بايدن اميدوار بود كه بتواند به دليل محبوبيتش 
در ميان التين تبارها در ايالت نوادا پيروز شود اما در نهايت 
پس از برني سندرز در جايگاه دوم قرار گرفت. او البته توانست 
پيروزي در ايال��ت كاروليناي جنوبي را ك��ه به آن نيازي 
مبرم داشت به دس��ت آورد تا كمي اميدوارتر به استقبال 
سه ش��نبه بزرگ برود. اليزابت وارن تاكنون با وجود نتايج 
نااميدكننده اش در ايالت هاي آيووا، نيوهمپش��اير و نوادا 
تاكيد كرده كه رقابت براي كسب نامزدي حزب دموكرات 
مسيري طوالني است. سناتور ايالت ماساچوست اميدوار 
است كه بتواند با درخشش در سه شنبه بزرگ نتايجي را كه 
در ايالت هاي اوليه كسب كرده است جبران كند. اميد او با 
توجه به اينكه ايالت ماساچوست نيز يكي از ايالت هايي است 
كه در راي گيري هاي سه شنبه بزرگ شركت دارد مي تواند 

حداقل تا حدودي به واقعيت تبديل شود.
اگر جو بايدن و اليزابت وارن نتوانند نتيجه قابل قبولي در 
سه شنبه بزرگ كس��ب كنند توجيه ادامه كارزارشان كار 
آساني نخواهد بود. آنها خالف بلومبرگ نيازمند كمك هاي 
حاميان مالي كارزارشان هستند و احتماال اگر با كسب نتايج 
نااميدكننده نتوانند ادامه حضورشان را در رقابت ها توجيه 

كنند مجبور به كناره گيري خواهند شد.
نتايج رقابت هاي سه ش��نبه بزرگ براي برني سندرز نيز 
اهمي��ت زيادي خواهد داش��ت. نامزد پيش��تاز در رقابت 
مقدماتي حزب دموكرات پس از پيروزي در نيوهمپشاير 
در صدر نظرسنجي ها در سطح ملي قرار گرفت. با اين حال 
نظرسنجي ها نشان مي دهد كه او در شماري از ايالت هايي 
كه س��اكنان آن در سه ش��نبه بزرگ راي مي دهند از جو 
بايدن، اليزابت وارن يا مايكل بلومبرگ عقب افتاده است. 
يكي از چالش هاي عمده كارزار برني س��ندرز قانع كردن 
راي دهندگان و نخبگان حزب دموكرات به توانايي خود براي 
غلبه بر ترامپ خواهد بود. اگر سندرز در سه شنبه بزرگ در 
برخي از ايالت ها از رقباي خود شكست بخورد در ادامه براي 
توجيه راي دهندگان در مورد ظرفيت خود براي پيروزي در 
نوامبر با مشكل روبرو خواهد شد. در مقابل او با درخشش در 
سه شنبه بزرگ مي تواند پيشتازي خود را در رقابت  ها تثبيت 
كند و به تدريج با كناره گيري رقبايش به نامزد قطعي حزب 

دموكرات تبديل شود.

گروه جهان|
 دونالد ترامپ رييس جمه��وري امريكا، در پي امضاي 
توافق نامه صلح ميان كش��ورش و طالب��ان اعالم كرده 
به زودي با رهبران طالبان ديدار خواهد كرد. او همچنين 
گفته خروج ارتش امريكا از افغانس��تان ب��ه زودي آغاز 
مي شود. ناظران بر اين باورند، اياالت متحده از اين پس 
نه تنها با طالبان دش��من نيست كه دوست هم هست. 
وضعيت به گونه اي رقم خ��ورده كه اياالت متحده را در 
موقعيت ميانجي قرار داده است. امريكا كه نتوانست از راه 
نظامي مشكل طالبان را حل كند،  با آنان قرارداد آشتي 
امضا كرد. پيش از اين اياالت متحده به تضاد ارزش��ي 
خودش با گروه طالبان اذعان داش��ت و آن را برجسته 
مي كرد ولي حاال مي گويد كه هدف اصلي نظاميان آنان 
جلوگيري از بدل شدن افغانستان به پايگاه القاعده بود. 
موضع امريكا در حال حاضر اين اس��ت كه افغانستان 
و طالبان با يكديگر مذاكره كنند. حل سياس��ي جنگ 
هم وقتي تحقق مي يابد كه طالبان با دولت افغانستان 
مذاكره كند. بر همين اساس سخنان روز يكشنبه اشرف 
غني رييس جمهوري افغانستان، مبني بر رد درخواست 
آزادي ۵هزار زنداني طالبان مي تواند نقشه راه واشنگتن 
را به هم بريزد. اشرف غني با رد درخواست آزادي زندانيان 
طالبان گفته : »دولت افغانستان هيچ تعهدي ندارد كه 
۵هزار زنداني طالبان را آزاد كند.« او گفته اين موضوع 

پيش شرطي براي شروع مذكرات با طالبان نيست و امريكا 
در اين موضوع صالحيت ندارد و هيچ كسي نمي تواند 

دولت افغانستان را به انجام اين كار وادار كند.
گفته شده، در توافق نامه خروج نيروهاي امريكايي از 
افغانستان نيز منظور شده است. دونالد ترامپ در پاسخ 
به اينكه خروج سربازان ارتش امريكا كي آغاز مي شود، 
گفته ارتش اياالت متحده اي��ن روند را بي درنگ آغاز 
مي كند. رييس جمهوري امريكا در عين حال تصريح 
ك��رده، در صورتي كه طالبان به تعهدات خود در قبال 
اين توافق نامه عمل نكند، امريكا با قدرتي بي سابقه به 
افغانستان بازخواهد گشت. طالبان در توافق نامه صلح 
كه اكنون به امضا رسيده، متعهد شده دست به هيچ گونه 
سوءقصد تروريستي عليه امريكا و هم پيمانان اين كشور 

در افغانستان نزند.
نيروهاي طالبان همچنين تعهد كرده اند كه ظرف دو 
هفته پس از امضاي اين توافق نام��ه مذاكرات خود با 
دولت افغانستان را آغاز كنند. اياالت متحده در مقابل 
متعهد ش��ده ظرف ۱۳۵روز شمار س��ربازان خود در 
افغانستان را از ۱۳ هزار به ۸ هزار و ۶۰۰ نفر كاهش دهد. 
امريكا در صورت پايداري و اجراي موفق توافق نامه صلح 
تعهد كرده است كه تمامي نيروهاي خارجي مستقر 
درافغانستان در ۱۴ماه، يعني تا پايان ماه آوريل سال 

آينده ميالدي خاك اين كشور را ترك كنند. 

داليلرويگردانيطالبانازصلح
داگالس لندن مامور س��ابق س��ازمان س��يا در امور 
خاورميانه و آسياي جنوبي و استاديار مركز مطالعات 
امنيتي دانشگاه جرج تاون، در نيويورك تايمز نوشته: 
بسياري بر اين باورند كه امضاي توافق نامه مي تواند به 
معناي پايان جنگ ۱۹ساله امريكا در افغانستان باشد 
اما اين باور به طرز خطرناكي غلط است... چرا كه موانع 
فراروي صلح در افغانس��تان به حدي عميق است كه 
شانس امضاي توافق صلح معنادار، چه برسد به تطبيق 
آن، در برابر اين موانع ناچيز به نظر مي رس��د. نخست 
اينكه رهبري طالبان هيچ انگيزه اي ندارند تا عمل به 
توافقي كه مستلزم دادن امتياز است را بپذيرند. اين 
يك دليل عمده دارد: طالبان معتقدند كه در آستانه 
پيروزي هستند. آنها بر سر كنترل مناطق روستايي 
دولت افغانس��تان را با موفقيت به چالش كشيده و با 
اين  كار، كنترل جاده ه��اي تداركاتي اصلي مناطق 
ش��هري بزرگ را در دس��ت گرفته اند. با اينكه دولت 
كابل مي تواند ادعا كند كه حمايت درصدي بيشتري از 
مردم افغانستان، عمدتا ساكنان كالن شهرها را با خود 
دارد، اما طالبان همچنان به گسترش قلمرو حكومت 

خود ادامه مي دهند.
در عين حال، حكومت غني با بحران سياسي بزرگي 
بر سر انتخابات روبه رو اس��ت. عبداهلل عبداهلل رقيب 

انتخابات��ي او، تهديد كرده در صورت��ي كه به عنوان 
رييس جمهور معرفي نش��ود دولت موازي تش��كيل 
خواه��د داد. عالوه براين، به نظر مي رس��د كه دولت 
ترمپ به كاهش شمار نيروهاي امريكايي مستقر در 
افغانستان از حدود ۱۴هزار س��رباز به حدود ۸ هزار 
س��رباز، چه طالبان به تعهدات خود عمل كنند چه 
نكنند، مصمم است. پس چرا طالبان با چيزي موافقت 
كنند كه امكان دارد مانع پيش روي اجتناب ناپذير آنها 
به سوي قدرت شود؟ آنها هم انگيزه رسيدن به قدرت 

و هم انرژي آن را دارند. 
همچنين رهبران طالبان با مقاومت داخلي چشم گير 
در برابر امضاي توافق صلح معنادار روبه رو هس��تند. 
امري��كا اصرار خواهد كرد كه طالب��ان با دولت تحت 

حمايت امريكا در كابل مذاك��ره كنند و اجازه دهند 
كه تعدادي از نيروهاي امريكايي براي مقابله با داعش 
و القاعده در خاك افغانس��تان باقي بمانند. اما تصور 
اينكه رهبري طالبان بتوان��د جنگجويان و هواداران 
سرس��خت خود را متقاع��د كند كه اين ش��رايط را 
پس از س��ال ها مس��خره كردن دولت كابل به عنوان 
دست نش��انده نامش��روع امريكا و تالش براي خروج 
تمام نيروه��اي خارجي از خاك افغانس��تان، قبول 
كنند، دشوار است. رهبران طالبان مي دانند كه دادن 
هريك از اين امتيازات به واش��نگتن و به اين ترتيب 
دولت كابل مي تواند كنترل ضعيف رهبري اين گروه 
بر اعضاي طالبان را به خطر اندازد و پيروزي حتمي را 

به شكست مبدل كند.

دريچه

كوتاه از منطقه

آلمان احتماال بسته محرك 
اقتصادي فعال مي كند

گروه جه�ان| وزي��ر دارايي آلمان اع��الم كرده در 
صورتي كه ويروس كرونا منجر به بحران اقتصادي در 
سطح جهان شود، اين كشور در موقعيتي قرار دارد تا 
بسته محرك اقتصادي را فعال كند. به گزارش رويترز، 
شيوع كرونا هراس ها را مبني بر يك بيماري همه گير 
افزايش داده اس��ت. در آلمان ۶۶ مورد مبتال به كرونا 
تاييد شده و كميته بحران تشكيل شده توسط دولت 
خط مشي و محدوديت هاي مسافرتي را گسترش داد و 
رويدادهاي بزرگ بين المللي را لغو كرد. اوالف شولتس 
گفته: »اگر اين ويروس با تاثير بر بازارها و مراكز توليدي 
به يك آشفتگي گسترده در اقتصاد جهان بدل شود، 
ما از تمامي ابزارها براي واكنش سريع و قاطع بهره مند 
هستيم. سياست مالي ما بر مبناي محكمي استوار است 
بنابراين مي توانيم با تمام قدرت با يك بحران اقتصادي 
بزرگ مواجه ش��ويم.« اقتصاد آلمان به دليل ركود در 
بخش صادرات در حال تضعيف شدن است. با توجه به 
وابستگي اقتصاد اين كشور به صادرات و زنجيره هاي 
توليد چين، اين هراس وج��ود دارد كه كرونا آلمان را 
در ي��ك ركود فرو ببرد. آنگال مركل صدراعظم آلمان، 
با درخواس��ت ها مبني بر گرفتن وام و سرمايه گذاري 
در يك محرك اقتصادي به منظور احياي اقتصاد راكد 
اين كشور مقاومت كرده است. هرگونه تصميم براي 
عملي شدن محرك اقتصادي بايد هم به تاييد حزب 
محافظه كار تحت رهبري مركل برس��د و هم از سوي 

حزب سوسيال دموكرات آلمان تاييد شود. 

هشدار بنيانگذار مايكروسافت 
درباره همه گيري كرونا

گروه جهان| بنيانگذار شركت مايكروسافت فعال 
در زمينه فناوري درباره همه گيري كرونا هشدار داده 
و گفته كرونا ممكن است عامل بيماري زايي باشد كه 
يك بار در هر قرن رخ مي دهد و ما نگراني آن بوده ايم. 
به گزارش هيل، بيل گيتس در مقاله اي كه در مجله 
پزشكي نيوانگلند منتشر شده، نوشته: »اميدوارم كه 
اين عامل بيماري زا آن قدرها بد نباشد اما تا زماني كه 
به نتيجه ديگري برسيم بايد اين طور تصور كنيم.« 
بنياد بيل گيتس موسوم به »بيل و مليندا گيتس« كه 
در زمينه مبارزه با فقر شديد و بهبود بهداشت جهاني 
تالش مي كند اعالم كرده در آغاز فوريه ۱۰۰ميليون 
دالر براي درمان و توس��عه آزماي��ش ويروس كرونا 
كمك كرده است. بيل گيتس درباره شاخص مرگ 
و مير اين ويروس هش��دار داده و گفته: »بر اس��اس 
كيفيت مراقبت از بيماران نرخ مرگ و مير ناشي از اين 
ويروس مي تواند بين ۰.۷ تا ۴درصد باش��د. متوسط 
نرخ مرگ و مير ناش��ي از ويروس در حال حاضر يك 
درصد براورد مي شود.«براساس آمار مركز پيشگيري و 
كنترل بيماري هاي امريكا در سال ۱۹۵۷، همه گيري 
آنفلوآنزا در آسيا )با نرخ مرگ ومير ۰.۶( به مرگ ۱.۱ 
ميليون نفر منجر و در سال ۱۹۱۸ همه گيري آنفلوآنزا 
در اسپانيا )با دو درصد نرخ مرگ ومير( باعث مرگ ۵۰ 
ميليون نفر در سراسر جهان ش��د. مقام هاي وزارت 
بهداشت چين اعالم كرده اند شمار جان باختگان به 

كرونا تاكنون به ۲ هزار و ۸۷۰ نفر رسيده است. 

آغاز طرح گسترده 
خصوصي سازي در ازبكستان

گروه جهان| ازبكس��تان در ادامه مس��ير اصالحات 
اقتصادي برنامه خصوصي سازي بيش از يك هزار شركت 
از جمله شركت هاي مهم نفت و گاز و معادن را آغاز كرده 
است. دولت ازبكستان قصد دارد كل سهم دولت در بيش 
از يك هزار ش��ركت و همچنين بخشي از سهم دولت 
در ش��ركت هاي ديگر را در چهارچوب برنامه گسترده 
 خصوصي س��ازي به فروش برساند. به گزارش شينهوا،

 بر اساس پيش نويس دستور رياست جمهوري ازبكستان 
دول��ت ۴۹ درصد س��هم خود در ش��ركت هواپيمايي 
 ازبكس��تان، ۲۴درص��د در ش��ركت نف��ت و گاز و نيز

 ۱۰ درصد سهم دولتي در شركت هاي معادن و فلزات را 
به فروش خواهد رساند. همچنين تقريبا تمام شركت هاي 
توليدكننده روغن هاي گياهي )غذايي( و توليدكنندگان 
 ال��كل كه اكنون دولت بي��ش از نيمي از س��هام آنها را 
در اختيار دارد به طور كامل خصوصي خواهند ش��د. بر 
اساس اين دستور، دفتر رياس��ت جمهوري از سازمان 
توسعه بازار سرمايه و كميسيون مناقصه خواسته شده 
تا اول ژوئن سال جاري به همراه كارشناسان بين المللي، 
برنام��ه فروش اوليه و ثانويه س��هام IPO و SPO براي 
۲۵ شركت دولتي را ارايه دهد. از زمان انتخاب شوكت 
ميرضيايف به عنوان رييس جمهوري ازبكستان، پس 
از مرگ اس��الم كريموف در ۲۰۱۶ اقداماتي در جهت 
اصالحات اقتصادي از جمله برداش��تن كنترل بورس 
ارزهاي خارجي، كاهش موانع مالياتي و برخورد ترجيحي 

با سرمايه گذاري خارجي انجام داده است. 

نتانياهو براي سومين بار 
بخت خود را مي آزمايد

گ�روه جهان|با ن��اكام ماندن احزاب اس��راييل 
در تش��كيل دولتي ائتالفي، امروز دوش��نبه براي 
سومين بار ظرف يك س��ال در اين رژيم، انتخابات 
پارلماني برگزار مي شود. به گزارش ايسنا، به دنبال 
ناكام ماندن احزاب در تشكيل دولت، قرار است كه 
انتخابات كنست )پارلمان رژيم صهيونيستي(ا براي 
سومين بار و با همان قوانين و قواعد دو دور قبل كه 
در نهايت به بن بست رسيد، برگزار شود. انتخابات 
زودهنگام كنست ابتدا در تاريخ ۹ آوريل ۲۰۱۹ در 
اراضي اش��غالي برگزار شد تا ۱۲۰نماينده كنست 
بيست ويكم انتخاب شوند. در انتخابات آوريل، براي 
نخستين بار در تاريخ رژيم صهيونيستي رهبر ائتالف 
پيروز، يعن��ي بنيامين نتانياهو، نتوانس��ت دولت 
تش��كيل دهد و بنابراين در س��ي ام ماه مه كنست 
حكم به انحالل خ��ود و برگزاري دوباره انتخابات را 
داد. در نتيج��ه دور دوم انتخابات به طور زودهنگام 
در ۱۷س��پتامبر ۲۰۱۹، برگزار شد و حزب »آبي و 
سفيد« به رهبري بني گانتس با ۳۳كرسي بيشترين 
تعداد كرس��ي را از آن خود ك��رد و حزب ليكود به 
رهبري نتانياهو با كسب ۳۲ كرسي و از دست دادن 
هفت كرس��ي، به طور نسبي شكست خورد. اين بار 
هم نتانياهو و گانتس از رسيدن به اكثريت بازماندند 
و هيچ يك از آنها بر س��ر تش��كيل دولت به توافق 
نرس��يدند؛ به دنبال آن احزاب با برگزاري انتخابات 

براي سومين بار به توافق رسيدند. 

تونس و عربستان قراردادهاي 
سرمايه گذاري امضا كردند

گروه جهان| صندوق توسعه عربستان سعودي براي 
سرمايه گذاري در تونس چند قرارداد با وزارت بهداشت 
اين كش��ور امضاء كرده است. خبرگزاري تونس )تاپ( 
گزارش داده، سنيه بالشيخ سرپرست وزارت بهداشت 
تونس يكشنبه در ديدار با محمد الشمري رييس هيات 
اعزامي صندوق توسعه عربستان سعودي، به تونس براي 
توسعه مراكز بهداشتي از طريق راه اندازي دو دفتر مشاوره 
خدمات مهندسي و نظارت بر سه بيمارستان در تونس 
يك قرارداد امضاء كرد. در اين ديدار كه محمد العلي سفير 
عربستان، نيز حضور داشت سه قرار داد ديگر نيز با يكي 
ديگر از نمايندگان دفاتر مشاوره اي عربستان سعودي 
در چارچوب فرمان پادشاه سعودي براي ارايه خدمات 
مشاوره اي به سه بيمارستان و نيز براي راه اندازي و مجهز 
كردن بيمارستان دانشگاهي ملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود، در شهر قيروان تونس با ارزش ۸۵ ميلون دالر 
امضاء شد. اين گزارش حاكي است كه هيات سعودي 
در عين ح��ال چند قرارداد ديگر نيز ب��راي راه اندازي و 
مجهز كردن دو بيمارستان در شهرهاي الجم و سبيه 
تونس به ارزش۴۰ ميليون دالر امضا كرده اس��ت. خبر 
ديگري حاكي است، شاهزاده عبدالعزيز بن سعود بن نايف 
بن عبدالعزيز وزير كشور عربستان سعودي، براي شركت 
در سي وهفتمين دوره نشست وزراي كشور كشورهاي 
عربي وارد تونس شد. اين گزارش از مشاور امور تكنولوژي 
وزير كش��ورومديركل ام��ور قانون��ي و همكاري هاي 
بين المللي، به عنوان همراهان وزير كشور ياد كرده است. 
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ورودتجهيزاتنظامي
گستردهتركيهبهسوريه

گروه جه�ان| مناب��ع آگاه از ورود كاروان جديد 
تجهيزات نظامي ارتش تركيه به س��وريه از طريق 
گذرگاه باب الهوي خبر دادند. به گزارش روسيا اليوم، 
اين كاروان نظامي متش��كل از خودروهاي زرهي، 
تانك و بولدوزر اس��ت كه به منطقه جبل الزاويه در 
جنوب استان ادلب منتقل شد. به دنبال تشديد تنش 
ميان ارتش سوريه و شورشيان تحت حمايت تركيه 
و همچنين كشته ش��دن ۳۳سرباز تركيه در حمله 
منتسب به نيروهاي ارتش سوريه، آنكارا در چند روز 
اخير تجهيزات نظامي گسترده اي را به مناطق مختلف 
استان ادلب ارسال كرده است. همچنين جنگنده هاي 
تركيه وارد حريم هوايي سوريه شده و مواضع ارتش 
اين كش��ور را هدف قرار دادند. حمالت هوايي آنكارا 
همزمان با حمله زميني شورشيان به همراه ارتش 
تركيه براي بازپس گيري مناطقي انجام شد كه طي 
يك ماه گذشته توسط ارتش سوريه آزاد شده  و تحت 
كنترل دولت اين كش��ور درآمده  اس��ت. در همين 
حال، اسكاي نيوز به نقل از منابع ميداني گزارش داده 
گروه هاي مورد حمايت تركيه روستاهاي العنكاوي، 
قليدين و القاهره در حومه ادلب را پس از درگيري ها 
با ارتش س��وريه تحت تصرف خ��ود درآوردند و اين 
درگيري ها كشته  و زخمي هايي از دو طرف برجاي 
گذاشته است. همچنين مسكو اجازه پرواز پهپادهاي 
تركيه در آس��مان س��وريه را داده و و نيروي هوايي 
تركيه از جنگنده هاي اف۱۶ استفاده كرده است. اين 
تشديد تنش پس از آن صورت گرفت كه مسكو شنبه 
از توافق روس��يه و تركيه براي كاهش تنش در ادلب 
خبر داد و مول��ود چاووش اوغلو وزير خارجه تركيه، 
گفته دو طرف به سمت آتش بس پيش مي روند.  در 
همين حال گزارش شده كه در پي تشديد تنش ها در 
ادلب و تصميم تركيه براي بازگشايي مرزهاي خود، 
هزاران مهاجر راهي مرزهاي اروپايي شده اند. شبكه 
دولتي تي آرتي با پخش تصاوير گروه هايي ده ها نفره 
از افرادي كه به عنوان مهاجر معرفي شدند آنها را در 
حال حركت در جاده اي به سوي مرز يونان به تصوير 
كشيدند و مدعي شدند كه اين افراد آزادانه در حال 
ترك كشور و عزيمت به سوي مرزهاي اروپا هستند. 
تركيه پيش تر بارها تهديد كرده بود كه درواز ه هاي 
خروج به سوي اروپا را براي مهاجران باز خواهد كرد؛ 
تهديدي كه به اعتقاد ناظران نوعي اعمال فشار از سوي 
آنكارا به اتحاديه اروپا و جامعه بين المللي براي گرفتن 

امتيازهايي در خاك سوريه است.

تعويقچندماههنشست
اتحاديهعرب

پ��س از آنكه س��ازمان جهاني بهداش��ت درجه 
هش��دار درباره اين ويروس را از »باال« به »بسيار 
باال« تغيير داد، شماري از همايش ها، مسابقات 
ورزش��ي، نمايشگاه ها و س��اير گردهمايي ها در 
برخي كشورهاي جهان لغو شده يا به تعويق افتاده 
است. از جمله نشست سران اتحاديه عرب كه قرار 
بود اواخر ماه جاري ميالدي در الجزاير برگزار شود 
به دليل نگراني از شيوع ويروس كروناي جديد به 
تعويق افتاد. احمد ابوالغيط دبيركل اتحاديه عرب، 
گفته نشست سران عرب احتماال سه يا چهار ماه 

ديگر برگزار خواهد شد.

توصيههايكرونايي
بانكمركزيامارات

بان��ك مركزي ام��ارات در راس��تاي تعديل آثار 
اقتصادي ش��يوع كرونا به بانك هاي اين كشور 
توصيه كرده تا زمان بازپرداخت وام ها را تمديد 
كرده و كارمزد و هزينه هاي دريافتي از مشتريان 
متاثر از اين وي��روس را كاهش دهند. به گزارش 
رويترز، امارات متحده عربي يكي از مراكز تجاري 
منطقه خاورميانه بوده و محل تقاطع بزرگي است 
كه مس��افران را به چين و س��اير مقاصد متصل 
مي كند. بانك مركزي امارات گفته انتظار مي رود 
موسسات مالي اقداماتي نظير زمان بندي مجدد 
قرارداد وام ها، تعويق موقت بازپرداخت ماهيانه 
وام ها و كاهش كارمزدها و كميسيون ها را براي 

مشتريان متاثر )از ويروس كرونا( اتخاذ كنند. 

قطرازنخستينناوجنگي
خودرونماييكرد

برادر امير قطر از رونمايي اولين ناو جنگي كه به 
سفارش اين كشور در ايتاليا ساخته شده است، 
خبر داده اس��ت. به گزارش سي ان ان، خليفه بن 
حمد گفت��ه ايتاليا اولين ناو جنگ��ي قطر از نوع 
كورفيت را پس از پايان تمامي مراحل ساخت آن 
رونمايي كرده است. فوربس پيش از اين نوشته 
بود قطر اولين كشور عربي حوزه خليج فارس است 
كه بزودي از زيردريايي و ناو هواپيما بر بهره مند 
خواهد شد. قطر قراردادي به ارزش پنج ميليارد 
دالر با شركت »وينكانتري« ايتاليا براي ساخت 

كشتي هاي امضا كرده است. 

تركيهبرخيپروازهايش
رالغوكرد

فخرالدين كوجا وزير بهداشت تركيه، اعالم كرده 
به دليل شيوع ويروس كرونا تمامي پروازها از مبدا 
يا به مقصد ايتاليا، عراق و كره جنوبي لغو مي شود. 
فخرالدين كوجا گفته هم اكنون مرزي زميني با 
عراق نيز بسته شده است. تركيه پيش تر پروازها 
از مبدا يا به مقص��د ايران و چين را متوقف كرده 
بود. تركيه پي��ش از اين مرز زميني خود با ايران 
را بسته بود و رفت وآمد هوايي بين دو كشور نيز 

از روز يكشنبه هفته گذشته يك طرفه شده بود.
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عكسروز

چهرهروز

وضعيت محمدرضا شجريان پايدار است
هيات مديره بيمارستان جم با صدور اطالعيه شماره ۱۰ خود از پايداري وضعيت جسماني محمدرضا شجريان و تنفِس بدون استفاده از 
دستگاه خبر داد. هيات مديره بيمارستان جم با صدور اطالعيه شماره ۱۰ خود از پايداري وضعيت جسماني محمدرضا شجريان و تنفِس 
بدون استفاده از دستگاه خبر داد. در متن اطالعيه شماره ۱۰ هيات مديره بيمارستان جم كه ساعت ۱۵ روز يكشنبه ۱۱ اسفند ماه منتشر 
شده، آمده اس��ت: در راستاي اطالع رساني به مردم هنردوست و هم ميهنان عزيز به استحضار مي رساند در حال حاضر وضعيت قلبي 
و ريوي ايش��ان پايدار بوده و تنفس خود به خودي بدون استفاده از دستگاه دارند. در اين اطالعيه تأكيد شده است: در مجموعه شرايط 
ريوي، قلبي و كليوي ايشان پايدار است و كماكان جهت مراقبت بهتر و بيشتر نيازمند ادامه بستري در بخش مراقبت هاي ويژه هستند.

بازارهنر

چرا پول كنسرت هاي لغو شده به مردم نرسيده است
در پي لغو شدن كنس��رت ها به مدت دو هفته گويا 
هنوز پ��ول بليت ها به طور كامل به حس��اب مردم 
واريز نشده كه نارضايتي هايي در اين زمينه به  وجود 
آورده است. علت اين تاخير را از مدير سامانه اينترنتي 
فروش بليت جويا ش��ديم. وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي هفته گذشته س��وم اسفند در اطالعيه اي 
از لغو تمامي برنامه هاي هنري كشور تا پايان هفته 
خبر داد؛ تصميمي كه لغو كنس��رت ها را هم در پي 
داشت. علت اين تصميم توجه به توصيه هاي اكيد 
بهداشتي درباره بيماري واگيردار كرونا اعالم و تداوم 
اين وضعيت منوط به بررس��ي مجدد شرايط و اخذ 
نظر مراجع ذي صالح عنوان ش��د. در همين راستا 
سايت فروش بليت اعالم كرد كه كليه كنسرت ها تا 
آخر هفته لغو شده است، ولي در ادامه اعالم شد كه 
تعطيلي كنسرت ها تا ۱۶ اسفند ادامه خواهد داشت 
و مبال��غ خريداران با توجه ب��ه محدوديت بانك ها 
و درگاه هاي اينترنت��ي حداكثر تا دو هفته از طرف 
درگاهي كه خريد كرده اند بازگردانده خواهد شد. 
حال با ابراز نارضايتي هايي مبني بر محقق نش��دن 
اين وعده، محمدحسين توتونچيان - مدير سامانه 
فروش بليت ايران كنسرت - به ايسنا گفت: با معاون 
ش��ركت بانكي مربوطه تماس گرفتم و از او سوال 
كردم كه چرا پول مردم را پس نمي دهند؟ به او گفتم 
كه اسناد من نش��ان مي دهد در چهارم اسفند، ۲۷ 
ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال و هشتم اسفند نيز ۵۶ 

ميليارد ريال به حساب آنها پول واريز كرده ام. آنها از 
پولي كه در چهار اسفند به حسابشان واريز كرده ام 
نصفش را هم به حساب مردم واريز نكرده اند و از پولي 
كه هشتم ريخته ام يك ريالش را هم به حساب مردم 
نريخته اند. او ادامه داد: پرسيدم كه به چه دليلي پول 
را از ما مي گيرند و به م��ردم پس نمي دهند؟ مردم 
در اينس��تاگرام به تمام خواننده هايي كه كنسرت 
داش��ته اند پيام داده  و س��وال كرده اند كه چرا پول 
آنها را پس نمي دهن��د؟ خواننده ها نيز به من زنگ 
مي زنند و سوال مي كنند كه چرا پول مردم را پس 
نمي دهيم؟! گرچه كه ما پول را به بانك داده ايم ولي 
هنوز به حساب مردم واريز نشده است. خواننده ها 
نيز از من خواس��تند تا اين مطلب را خبري كنيم. 
مي گويند كه شبكه شتاب مشكل دارد، محدوديت 
دارند، پول آژانس هاي مسافرتي را هم بايد بدهند و 
غيره، ولي به من اطالع داده شده كه چون بليت هاي 
هواپيما گران تر است، در اولويت كاري آنها قرار دارد. 

تاريخنگاري

دستگيري »ويلهلم واسموس« در بوشهر 
دوازدهم اسفند ۱۲93، نظاميان انگليسي، »ويلهلم واسموس« سركنسول آلمان در 
بوش��هر و تعدادي از همكاران وي را در نزديكي بهبهان بازداشت كردند، اما او توانست 
بگريزد. او به همراه رييس��علي دلواري و ديگر دليران تنگستان عليه حضور نيروهاي 
انگليسي در جنوب كشور در جريان جنگ جهاني اول جنگيده بود.  واسموس )۱93۱-
۱۸۸۰م(، نماينده سياسي آلمان، از بحث انگيزترين همراهان قيام جنوب است. همچون 
بسياري ديگر از ش��خصيت هاي تاريخي جهان، در آثار مورخان و ساير پژوهشگران، 
درباره عملكرد او داوري هاي مختلفي مي توان يافت. برخي مي كوشند براي واسموس 
نقشي چش��مگير در اين برهه قائل شوند و گروهي ديگر جايگاه او را در اين قيام كم يا 
بي اهميت مي دانند. به هرروي، هم زماني حضورش در مناطق جنوبي ايران و قيام مردم 
آن نواحي انكارناپذير اس��ت.  هم زمان با جنگ جهاني اول، گرايش هاي ضدانگليسي 
سران محلي جنوب ايران، يا به طور دقيق تر خان هاي نواحي جنوبي آن منطقه، يعني 
تنگستان و دشتي و دشتستان و سواحل جنوبي دشتي و دشتستان تشديد شده بود. 
گويي واسموس باتوجه به همين اوضاع بود كه مركز تنگستان، يعني ده اهرم را مركز 
فعاليت هاي خود قرار مي دهد و چه بس��ا، روزنامه »نداي حق« را نيز به همين دليل در 
برازجان، يعني بخشي ديگر از آن ديار چاپ مي كند. واسموس نداي حق را به منظور تحول 
فكري و تقويت عواطف وطن پرستي مردم آن حدود نشر مي داد. زائر خضرخان اهرمي 
)۱9۲۲م(، شيخ حس��ين خان چاه كوتاهي )۱9۲۰م( و رييسعلي دلواري )۱9۱۵م( 
نيز ازجمله معروف ترين خان هاي اين واليات بودند كه واس��موس به آنها نظر داشت. 
از شروع جنگ جهاني، تكاپوي اين سه خان و برخي ديگر از روساي منطقه با افزايش 
نفوذ انگلستان در جنوب بيشتر شده بود. انگليسي ها بي توجه به اعالن بي طرفي ايران 
در جنگ، تالش مي كردند با تصرف بوشهر دولت ايران را به همكاري با متفقين مجبور 
كنند. به طوركلي، منطقه يادش��ده براي انگلستان ازنظر نظامي و ارتباطي و تجاري و 
تداركاتي به ويژه در جبهه ميان دو رود بسيار مهم بود. سرانجام اقداماتي، چون سختگيري 
انگلستان در ارتباط با آلماني هاي ساكن بوشهر و تبعيد حاج علي تنگستاني به هندوستان 
بر اتحاد خان هاي مخالف آن دولت افزود. ازسويي حمله هاي گروهي از تنگستاني ها به 
قرارگاه هاي انگليسي، بهانه الزم و كافي را به آن دولت داد كه بتواند بندر بوشهر را تصرف 
كند )اوت ۱9۱۵( . اشغال بوشهر و تبعيد چهارده نفر ديگر از آزادي خواهان آن حدود 
به هندوستان سه خان نامبرده را به اقدام نظامي ضدانگلستان بيش ازپيش مصمم كرد.  
باتوجه  به وضعيت حاكم در منطقه، واسموس كوشيد تبليغات و تالشش را بيشتر و خود را 
به خان هاي مخالف انگلستان نزديك تر كند، ازجمله سعي داشت رودررو با آنان گفت وگو 

كند. او در مذاكره هايي كه س��ه روز و تا ديري از شب ادامه داشت، افكار و برنامه هايش 
را با زائر خضر خان اهرمي، شيخ حسين خان چاه كوتاهي و رييسعلي دلواري در ميان 
گذاشت. واسموس به رفتار ناشايست انگليسي ها در برخورد با نمايندگان آلماني اشاره 
و تاكيد كرد كه اين اقدام برخالف موضع بي طرفانه ايران در جنگ اس��ت. او گفت اگر 
انگليسي ها بر اين قبيل تحركاتشان در منطقه بيفزايند به مرور در هر امري استقالل و 
آزادي عشاير از ميان مي رود؛ ازاين رو، پاسخگويي به اين بي عدالتي ها ضرورت دارد. روز 
دوم بيان كرد خان ها براي تالفي تجاوز انگليسي ها بايد به بوشهر حمله كنند. واسموس 
با وجود آنكه بر برتري نظامي انگلستان تاكيد دارد اما با تحريك عواطف حاضران، آنان 
را دالورتر از خارجي ها مي داند. او حتي وعده  مي دهد كه خان هاي تنگستاني را حمايت 
مالي خواهد كرد، ضمن آنكه يادآور مي شود اين عهد او حتمي و قطعي نخواهد بود. روز 
سوم نيز اهداف نهايي را با هدف اتحاد تنگستاني ها به منظور جنگ با انگليسي ها طرح 
كرد. ارتباط رييسان تنگستاني و واسموس آلماني برخي تاريخ پژوهان را بر آن داشت كه 
منشأ اصلي قيام جنوب را واسموس آلماني بپندارند، به ويژه نويسندگان غربي و به طور 
خاص انگليسي ها. نماينده اي كه عمل او با علم كافي و دقيق از وضعيت منطقه بوده است، 
بي گمان حضورش نيز اثراتي بر مردم و دگرگوني هاي جنوب داشته است؛ اما يادآور شدن 

برخي نكات، نادرستي روايت هاي اغراق آميز را آشكار مي كند.

»آوازهايي براي گيتار« شنيدني شد
يك تهيه كننده آثار موسيقايي از انتشار مجموعه آثار 
منتخب سهيل نفيسي خواننده و نوازنده صاحب سبك 
كش��ورمان در قالب يك بس��ته ويژه با نام »آوازهايي 
براي گيتار« خبر داد. افشين معصومي تهيه كننده و 
مدير موسسه فرهنگي »نغمه حصار« درباره تازه ترين 
فعاليت هاي خ��ود در عرصه موس��يقي گفت: طبق 
برنامه ريزي هايي كه انجام گرفته آلبوم هاي »ري را«، 
»ترانه هاي جنوب«، »چنگ و سرود« و »طرح نو« كه 
طي سال هاي اخير در دوره هاي زماني مختلف منتشر 
شده در قالب يك بسته ويژه موسيقايي با نام »آوازهايي 
براي گيتار« توسط موسس��ه فرهنگي هنري »نغمه 
حصار« در اختي��ار مخاطبان قرار مي گي��رد. در اين 
مجموعه يك دفترچه كامل وجود دارد كه حاوي هشتاد 
صفحه اطالعات از جمله بيوگرافي س��هيل نفيسي و 
ابراهيم منصفي، عكس ها، اشعار، مشخصات چهار آلبوم 
اس��ت كه با گرافيك جديد پيش روي مخاطبان قرار 
مي گيرد. او ادامه داد: مدت قرارداد تمامي اين آلبوم ها 
از سوي هنرمند با موسسه ناشر از جمله نشرهاي بسيار 
ارزشمند »هرمس« و »ماهريز« اثر به اتمام رسيده و 
ما بر اس��اس رعايت موارد قانوني نسبت به انتشار اين 
بس��ته اقدام مي كنيم. به هر حال تصور مي كنم آنچه 
در اين بس��ته موس��يقايي پيش روي مخاطبان قرار 
مي گيرد مي تواند با توجه به چينش موسيقايي و آثار 

و فضايي كه كارها دارد براي عالقه مندان آثار س��هيل 
نفيسي كارهاي ويژه و متفاوتي به حساب ايد. معصومي 
اظهار كرد: با توجه به ماجراي شيوع بيماري »كرونا« 
در كشور طبيعتًا شرايط استقبال از آثار موسيقايي نيز 
دچار افت شديدي مي شود. بنابراين تمام تالش گروه 
اجرايي مجموعه »آوازهايي براي گيتار« بر اين اساس 
است كه اين مجموعه در بهترين شرايط ممكن به دست 
مخاطبان برسد و اميدوارم بتوانيم در اين شرايط معرف 
شايسته اي براي آثار يك هنرمند بزرگ مانند سهيل 
نفيسي باشيم كه قطعا شنيدن كارهاي او در اين شرايط 
مي تواند يكي از راه هاي كاهش اضطراب و بحران هاي 
روحي مردم باشد.  از انتشار آخرين اثر سهيل نفيسي 
با عنوان طرح نو كه بر اساس اشعار حافظ ساخته شد 
بيش از سه س��ال مي گذرد و حاال مجموعه اي از تمام 
آثار او به همت نشر نغمه حصار آماده  انتشار شده است.

توضيح »همايون شجريان « درباره آلبوم »خراسانيات«
هماي��ون ش��جريان توضيحات��ي را درب��اره آلبوم 
»خراس��انيات« اثر مش��ترك محمدرضا شجريان و 
پرويز مش��كاتيان كه در س��ال ۶۵ ضبط شده است، 
ارايه كرد.  همايون ش��جريان در صفحه شخصي اش 
درباره آلبوم »خراس��انيات« نوشته است: »دوستان 
عزيز و گرامي آلبوم »خراس��انيات« كار مش��ترك و 
شنيده نشده از پدر و زنده ياد استاد پرويز مشكاتيان 
است كه پس از يك سال زحمات آواي مشكاتيان عزيز 
)طراحي( و جناب رادمان توكلي مهربان )هماهنگي 
كليه امور ميكس و انتشار( و همچنين جناب غالمرضا 
صادقي )ميكس و مس��ترينگ( براي آماده سازي آن 
به جهت انتشار در سال 9۸، در ۱9 اسفندماه امسال 
تقديم حضورتان مي شود. كليت كار حال و هوايي از 
خراس��ان را دارد و همچنين تصانيف آن روي اشعار 
ملك الشعرا بهار س��اخته و خوانده شده است. ضبط 

آلبوم »خراسانيات« مربوط به سال ۱3۶۵ است و از 
آن جايي كه ساز و آواز اين مجموعه ضبط نشده بود و 
پدر هم امسال در شرايط خواندن و تكميل آن نبودن، 
يك س��از و آواز از كنسرت آلمان ايشان به همراه ساز 
استاد مشكاتيان و بر ش��عر باباطاهر به اين مجموعه 
اضافه شد. اين س��از و آواز اجراي صحنه است كه در 
سال ۱9۸9 ميالدي در شهر آلمان اجرا شده است.«

میراثنامه

كشف ميراث اشكانيان از يك سمساري در تهران
ماموران كالنتري بهارستان ده ها قطعه اشياء عتيقه مربوط به دوره اشكانيان 
را از يك سمساري در اين محدوده كشف كردند.  اواخر هفته گذشته ماموران 
كالنتري بهارستان از طريق منابع خبري مطلع شدند كه فردي اقدام به نگهداري 
غيرقانوني ده ها قلم اش��ياء عتيقه در مغازه سمساري اش كرده و آن را به شكل 
غيرقانوني به فروش مي رساند كه در همين راستا گروهي از ماموران، رسيدگي 
به موضوع را در دس��تور كار خود قرار داده و متوجه ش��دند كه گزارش واصله 
صحيح است. در همين راستا نيز هماهنگي با مرجع قضايي انجام شد و ماموران 
براي دستگيري متهم به مغازه سمساري اش مراجعه كرده و در جريان بازرسي 
از آن ۲۶عدد كاسه و بشقاب شكسته، 9عدد سراميك كاسه و بشقاب، دوعدد 
بت گلي، هشت عدد مجسمه طرح تيران سفالي، پنج عدد آب خوري سفالي، 
پنج عدد بشقاب مفرغ، نيم تنه مجسمه نقره، س��رمه دادن مفرغي با پايه، دو 
عددقاب كوچه )جاي دعا(، دسته ظرف مفرغي، هفت عددموبند مفرغي، سه 
عدد دس��ت بند مفرغ، كته ظرف مفرغي، تلسم مفرغ خط دار را كشف و ضبط 
كردند. فروشنده اين اشيا نيز دستگير و به مقر انتظامي منتقل شد كه در جريان 
بازجويي هاي انجام ش��ده مدعي شد كه اجناس را از فردي ناشناس خريداري 

كرده است. مركز اطالع رساني پليس پيشگيري تهران بزرگ با تاييد اين خبر 
اعالم كردكه قدمت اشياء عتيقه مكشوفه مربوط به دوره اشكانيان است و ارزش 

ريالي آن از سوي كارشناسان در حال بررسي است.

ايستگاه

شركت لوك بسون
دوباره شروع به كار كرد

كارگردان نامي فرانسوي 
موفق ش��د تا با توافقي با 
يك سرمايه گذار، از تعطيل 
شدن كمپاني فيلم سازي 
يورپاكور جلوگيري كند. 
به گزارش ورايتي، بعد از 
بيش از هشت ماه مذاكره، 
شركت يوروپاكور متعلق 

به لوك بس��ون كه در پاريس واقع اس��ت باالخره با 
تامين كننده مالي خود يعن��ي صندوق نيويوركي 
»واين آلترناتيو اينوس��تمنتس« به توافق رسيده 
است. اين ش��ركت كه در بورس اوراق بهادار فرانسه 
هم حضور دارد، در ماه مه س��ال گذشته توسط يك 
دادگاه فرانسوي در ليست تعليق بدهي قرار داده شد. 
اين تعليق بدهي اخيراً تمديد شد تا يوروپاكور بتواند 
برنامه بازسازي خود را تكميل كند. »واين« قبول كرده 
به يوروپاكور يك خط اعتباري ۱۰۰ ميليون دالري 
بدهد تا شركت دوباره جان بگيرد و دوباره شروع به 
تهيه و ساخت مجموعه اي از فيلم هاي سينمايي بكند. 
اين شركت ۲ فيلم انگليسي زبان و يك فيلم فرانسوي 
زبان در سال تهيه و توزيع مي كند. شركت همچنين 
مسووليت تهيه كنندگي سريال هاي انگليسي زبان را 
بر عهده خواهد داشت. شركت كار توزيع را در فرانسه 
انجام مي دهد اما ديگر مانند گذشته در اياالت متحده 
توزيع نخواهد كرد. يوروپاكور در ۲ س��ال اخير هيچ 
پروژه اي تهيه نكرده است. بسون به فيلمسازي براي 
شركت ادامه خواهد داد و با يك قرارداد پنج ساله كه 
مي تواند ۲ سال ديگر هم تمديد بشود، مدير هنري 
ش��ركت باقي مي ماند. آخرين فيلم اين كارگردان 
يعني »آنا« حدود 3۱ ميليون دالر در سراسر جهان 
فروخت. اين كارگردان در مس��ير حرفه اي كارش 
توانسته تعدادي از پرفروش ترين فيلم هاي فرانسه از 
جمله »عنصر پنجم«، »لئون حرفه اي«، »لوسي« و 

»ربوده شده« را به بازارهاي جهاني صادر كند.

هراس »كرونا«
به جان غول هاي هاليوودي 

تحقي��ق  گروه ه��اي 
استوديوهاي هاليوودي، 
تبع��ات ش��يوع كرونا را 
در زمينه صنع��ت فيلم 
بررسي مي كنند تا بتوانند 
جايگزين هاي��ي ب��راي 
ضررهاي پي��ش رو و نيز 
خطراتي كه كارمندان را 

تهديد مي كند، بيابند. ب��ه گزارش ورايتي، در حالي 
كه كروناويروس به پيش روي مرگبار خود در سراسر 
جهان ادامه مي دهد، ش��يوع آن هاليوود را هم براي 
كليد زدن فيلم ها و سريال هاي عظيم تازه به دردسر 
انداخته است. در اين پروسه، شركت ها از كارمندان 
خود خواسته اند سفرهاي كاري به كشورهايي مانند 
چين، ژاپن، ايتاليا و كره جنوبي را به تأخير بيندازند و 
كمپين هاي تبليغاتي نيز براي چند بالك باستر بزرگ 
باعجله به راه افتاده اند. استوديوها برنامه هاي شان براي 
پيش نمايش فيلم هايي مانن��د »موالن« محصول 
ديزن��ي و »زماني براي مردن نيس��ت« جديدترين 
پروژه جيمز باند را كنسل كرده اند و اين مي تواند باعث 
از دست رفتن ده ها ميليون دالر سود در گيشه هاي 
فروش بليت بش��ود. فيلم »ورزش خوني« كمپاني 
س��وني هم قرار بود در چين نمايش داده ش��ود اما 
هنوز تاريخ اكران براي آن تعيين نشده است. بيشتر 
اين فيلم ها هنوز تأييد رسمي را از مسووالن چيني 
مبني بر داشتن اجازه نمايش در اين كشور دريافت 
نكرده اند و به نظر نمي رسد اين اتفاق به زودي بيفتد 
چون سينماها بسته هستند. همچنين به نظر مي رسد 
تاريخ اكران چند فيلم از جمله »موالن«، »كينه« و 

»پيشروي« در ايتاليا به تعويق خواهد افتاد. 

شهرداري ورامين نماينده واليبال ايران در آسيا مي شود؟

نظر وزارت بهداشت، لغو بازي هاي ليگ برتر است

ب��ا تصميمات گرفته ش��ده از س��وي 
سازمان ليگ فدراسيون واليبال، تيم 
ش��هرداري ورامين نماينده احتمالي 
ايران در باش��گاه هاي آسيا است. پس از انتشار خبر 
تعطيل��ي ليگ برتر واليبال در روزهاي گذش��ته به 
دليل جلوگيري از شيوع ويروس كرونا، سازمان ليگ 
فدراسيون  واليبال جلسه اي را با مديران و مسووالن 
باشگاه هاي حاضر در ليگ برتر برگزار كرد تا به اين 
ترتيب، تكليف نماينده ايران براي حضور در مسابقات 
جام باشگاه هاي آسيا ۲۰۲۰ را مشخص كند. البته 
طبق گفت��ه منوچهر پورحس��ن رييس س��ازمان 
ليگ فدراس��يون واليبال، فعال برگزاري مسابقات 
جام باشگاه هاي آس��يا حتمي نيست و فدراسيون 
واليبال آسيا )AVC( به صورت رسمي برگزاري اين 
مسابقات را به كشورها اعالم نكرده است. كشورهاي  
چين و ژاپن نيز به عنوان تيم هاي مدعي، پيش از اين 
اعالم كرده اند كه تحت هر شرايطي تصميم ندارند 
اين مسابقات شركت كنند. به اين ترتيب با توجه به 

تصميمات گرفته ش��ده در نشست سازمان ليگ با 
مديران عامل باشگاه ها، در صورت برگزاري مسابقات 
جام باشگاه هاي آسيا ۲۰۲۰، تيم شهرداري ورامين 

به عنوان قهرمان فصل گذشته ليگ و صدرنشين اين 
فصل ليگ برتر، نخستين گزينه براي حضور در اين 

رقابت ها خواهد بود. 

با وجود اصرار مقامات فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ 
مبني بر اينكه آنها تابع دس��تورات و مصوبات نهادهاي 
باالدستي براي برگزاري مسابقات هستند، سخنگوي ستاد 
ملي مقابله با ويروس كرونا مي گويد مسووالن فدراسيون 
فوتبال و سازمان ليگ اصرار داشتند كه مي توان مسابقات 
را برگزار كرد. برگزاري مسابقات ليگ برتر در شرايط كه 
با شيوع كرونا اكثر مسابقات در داخل ايران شده، صداي 
باشگاه ها را در آورده است و همه بر لزوم حفظ سالمتي 
بازيكنان تاكي��د دارند. تقريبا هر ۱۶ تيم حاضر در ليگ 
برتر بر سالمتي بازيكنان خودشان تاكيد دارند و معتقدند 
برگزاري مس��ابقات بدون حضور تماشاگران هم خطر 
ابتال به اين بيماري را كم نمي كند. با وجود اين سازمان 
ليگ فوتبال ايران با اس��تناد به مصوبه ستاد ملي مبارزه 
كرونا و ستاد مقابله با كرونا در ورزش از اين خواسته شانه 
خالي كرده است و معتقد اس��ت آنها درباره اين موضوع 
تصميم گير نيستند. تاكنون س��ازمان ليگ اعالم كرده 
است كه درباره برگزاري رقابت هاي ليگ برتر تصميم گير 
نيست و تابع نظرات و دستورات نهادهاي باال دستي است. 
سهيل مهدي، سرپرست كميته برگزاري مسابقات بارها 
اعالم كرده كه آنها تابع نظر ستاد مقابله با كرونا در ورزش 
هس��تند و هر چيزي كه به آن ابالغ شود اجرا مي كنند. 

هر چند او به طور تلويحي از س��وال درباره لغو رقابت ها 
هم ناراضي است و معتقد است نبايد روي لغو مسابقات 
پافشاري كرد. در حالي كه سازمان ليگ در جلسات ستاد 
ملي مقابله با ويروس كرونا به علت فشردگي مسابقات 
ليگ خواستار برگزاري مسابقات شده بود و اين ستاد با 
بررسي شرايط موجود راي به اين خواسته آنها داد، طي 
روزهاي گذش��ته دو تن از اعضاي هيات رييسه سازمان 
ليگ در نامه اي كتبي به رييس اين سازمان درخواست 
كردند كه مسابقات طبق نامه كتبي وزارت بهداشت براي 
توقف برگزاري مسابقات ورزشي تعطيل شود. هر چند 
هنوز سازمان ليگ به اين نامه توجهي نكرده و پاسخ هم 
نداده و با افزايش اعتراض ها به برگزاري رقابت هاي ليگ 

برتر، همچنان در سكوت خبري فعاليت هاي خود را انجام 
مي دهد. با وجود بي توجهي سازمان ليگ به درخواست 
اعضاي هيات رييسه خود و تيم هاي ليگ برتر براي لغو 
رقابت ها و انداختن توپ به زمين ستاد ملي مقابله با ويروس 
كرونا، اكنون دكتر كيانوش جهانپور در آخرين اظهارات 
خود از اصرار سازمان ليگ براي برگزاري رقابت ها برخالف 
مصوبه ستاد ملي مقابله با ويروس كرونا گفت. سخنگوي 
ستاد ملي مقابله با ويروس كرونا مي گويد: نظر ما روي لغو 
مسابقات بود اما مسووالن فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ 
قبول نكردند و اصرار داشتند كه مي شود بازي ها را بدون 
تماشاگر برگزار كرد. به همين دليل فعال شرايط به همين 
منوال است اما در جلسه ستاد ملي قرار است درباره اين 
مساله مهم تصميم گيري شود. يعني قرار شده فعال بدون 
تماشاگر باش��د تا ابالغيه هاي جديد را در اين خصوص 
صادر كنيم. اگر از ما مي پرسيد بهتر است بازي ها لغو شوند. 
نهادهاي در ورزشي از جمله وزارت ورزش كه از چندي 
پيش ستاد مقابله با كرونا در ورزش را تشكيل داده است، 
بعد از اتفاقاتي كه در روزهاي اول رخ داد و مصوبه نخست 
خود مبني بر لغو مسابقات را به برگزاري مسابقات بدون 
حضور تماشاگران تغيير داد، تاكنون با سازمان ليگ فوتبال 

همراهي كرده است.

ورزشي
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