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تعادل | گروه تجارت|
»اظهارنامه اقالم پزشكي صادراتي باطل و محموله ها به 
كشور عودت داده شد.« اين مهم ترين بخشنامه يي بود 
كه به تازگي از سوي گمرك ايران اجرايي شد. براساس 
اين دس��تورالعمل تمامي كاالهاي پزش��كي صادراتي 
شامل »الكل، دستكش، ضدعفوني كننده ها و...« اجازه 
خروج از مرز كش��ور را نداش��ته و بايد در اختيار وزارت 
بهداشت قرار گيرند. اين در حالي است كه رييس هيات 
امناي صرفه جويي ارزي وزارت بهداش��ت در اظهاراتي 
گفته است: »مشخص نيس��ت 20 ميليون ماسكي كه 
از صادرات آن جلوگيري شده، كجا هستند؛ چراكه اين 
ماسك ها به دست ما نرس��يده و اين بدان معناست كه 
در انبارها مخفي ش��ده و از مجاري غيرقانوني وارد بازار 
مي ش��ود و با قيمت هاي گران فروخته مي شود. منتها 
تعزيرات تالش مي كند كه اينها را پيدا كنند.« در همين 
حال، وزارت صمت مي گويد كه محموله هاي بازگشتي 
و موجودي انبارهاي كش��ف ش��ده به صورت كامل در 
اختيار وزارت بهداش��ت قرار مي گيرند و مسوول توزيع 
بر عهده اين وزارتخانه است. از آن سو، مسووالن گمرك 
هم مي گويند ما تنه��ا اظهارنامه ه��اي صادراتي اقالم 
پزش��كي را باطل كرده و اطالعاتش را در اختيار وزارت 
صمت و بهداشت قرار مي دهيم، اما اينكه اين محموله 
به كجا تحويل داده شده و اينكه چگونه توزيع مي شوند، 
اطالعي نداري��م. با اين حال، اين دو پرس��ش همچنان 
بدون پاس��خ مانده اس��ت كه محموله هاي بازگش��تي 
صادراتي به چه نهادي تحويل داده شده وكجا هستند؟ 
و موجودي انبارهاي كشف شده »ماسك، لباس پزشكي 
و دس��تكش« چه سرنوش��تي پيدا كرده ان��د و در كجا 
توزيع شدند؟ با اين حال، اما وزارت صمت، براي سرعت 
بخشيدن به روند ثبت سفارش و واردات اقالم مورد نياز، 
ليستي متشكل از 17 شركت بازرگاني توانمند وارداتي 
را به ستاد مبارزه با بيماري كرونا و و بهداشت ارايه كرده، 
كه منتظر تاييد نهايي است. در اين ميان، رييس جمهور 
هم ب��ه بانك مرك��زي دس��تور وي��ژه داده ك��ه تامين 
بدون پيش ش��رط ارز واردات واردات »ماس��ك ولباس 
پزشكي« را در دستور كار خود قرار دهد. از سوي ديگر، 
خبرهاي خوشي هم براي تجار ايراني به گوش مي رسد؛ 
به طوريكه بعد از تعطيلي چند روزه مرزهاي ايران با هفت 
كشور همسايه به دليل شيوع ويروس كرونا، حدود 13 
مرز ايران براي تبادل تجاري باز شده است، اما در برخي 
از مرزها حمل و نقل به كندي انجام مي شود. البته وزير 
تجارت تركيه روز گذش��ته در تم��اس تلفني با رييس 
دفتر رييس جمهور كش��ورمان اعالم كرده كه مشكل 
كاميون هاي ايراني در مرزهاي تركيه حل شد. اما از آنسو، 
هيات گذرگاه هاي مرزي عراق ديروز در بيانيه اي اعالم 
كرد كه 5 مرز زميني »شلمچه، شيب، زرباطيه، منذريه 
و مندلي ميان ايران و عراق« بس��ته ش��دند و تبادالت 

تجاري ميان دو كش��ور از اين مرز ها انجام نمي ش��ود. 
خبر ش��يوع ويروس كرونا در ايران به طور رسمي اوايل 
اسفندماه منتشر شد؛ ويروسي كه پيامد زيادي به همراه 
داشت، در همين مدت نيز اقدامات و تدابير ويژه از سوي 
متوليان امر در دستور قرا گرفت. اما با ورود به هفته سوم 
اين اپيدمي در ايران، وضعي��ت نگران كننده تر گزارش 
مي ش��ود؛ چراكه آمار مبتاليان به ويروس كرونا روز به 
روز افزايش مي يابد اما به موازات آن اقالم بهداشتي براي 
مبارزه با آن كم اس��ت. از طرفي، بستن مرزهاي تجاري 
كشور با همسايگان ش��رايط را براي ورود اقالم پزشكي 
وبهداش��تي مورد نياز سخت تر كرده اس��ت. در همين 
حال، احتكار و انبار كردن محموله هاي بهداشتي وعدم 
توزيع آنها، كار  را براي كادر درماني كش��ور دشوار كرده 
است. از اين رو، در جلسه شوراي معاونين وزارت صمت، 
اعالم ش��د به منظور جلوگيري از ايجاد چينن فضايي، 
130 بازرس سازمان حمايت در سطح كشور، در محل 
واحدهاي توليد اقالم بهداش��تي مستقرند و به صورت 
روزانه آمار توليدات و موارد تحويلي به نمايندگان سازمان 
غذا و دارو و وزارت بهداشت جهت توزيع در مراكز مدنظر 
آنها را به دقت مورد رصد قرار مي دهند. »تاكيد بر تامين 
مالي واحدهاي صنعتي فعال در اين حوزه«، »تسريع در 
پرداخت به موقع مطالبات واحدها از سوي شركت هاي 
پخش معرفي شده توسط وزارت بهداشت« و »ضرورت 
اصالح قيمت برخي از اقالم بهداشتي كه قانونا در اختيار 
سازمان غذا و دارو اس��ت« از ديگر اقداماتي است كه در 
دستور كار وزارت قرار دارد.   از سوي ديگر، وزارت صمت 
براي سرعت بخشيدن به روند ثبت س��فارش و واردات 
اقالم مورد نياز، ليستي متشكل از 17 شركت بازرگاني 
توانمند به ستاد مبارزه با بيماري كرونا و و بهداشت ارايه 
كرده و منتظر تاييد نهايي آنها است. همچنين به منظور 
سرعت بخش��ي در روند تحويل اقالم كااليي بهداشتي 
مكشوفه به وزارت بهداشت جهت توزيع تاكيد و مجموع 
ارزش ريالي پرونده هاي تشكيل ش��ده براي متخلفان 
بيش 120 ميليارد تومان اعالم شد. اجراي سياست هاي 
حمايتي از SME ها، بنگاه هاي اقتصادي خرد و اصناف از 
ديگر موارد مطرح شده در جلسه معاونين وزارت صمت 
بود. در همين حال، بانك صنعت و معدن هم براي تامين 
مالي واحدهاي توليدي محصوالت بهداشتي با كمترين 
پروس��ه اداري، اعالم آمادگي كرد. از آنس��و، قائم مقام 
وزير صمت در امور بازرگاني با ارس��ال نامه اي به رييس 
كل گمرك ايران حقوق ورودي ماسك و الكل اتيليك 
را 5 درصد اعالم كرد. بر اين اس��اس تا پايان ارديبهشت 
ماه 13۹۹ فقط حق��وق ورودي ماس��ك تحت رديف 
تعرفه ه��اي ۹020000 و ۶307۹010 و همچني��ن 
حقوق ورودي الكل اتيلي��ك )اتانول تحت رديف تعرفه 

شماره 220710۹0( 5 درصد اعالم شده است.
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گزارشسرمقاله

 صفحه 3  

كالن

پوپوليسم چگونه به اقتصاد 
آسيب مي زند؟

 آيسان تنها|
 آيا طرفداران پوپوليس��م در جهان افزايش يافته و 
پوپوليس��ت هاي جهان در جهت تصاحب قدرت 
پيش مي رون��د؟ اين روند چه نتيج��ه اي به دنبال 
خواهد داشت؟ در اين زمينه كالتاسر استاديار علوم 
سياسي دانش��گاه ديگو پورتالس شيلي مي گويد، 
خطر به قدرت رسيدن پوپوليسم آنگونه كه جرايد 
به آن مي پردازند جدي نيست چرا كه پوپوليست ها 

در نهايت حدود 15 تا 20 درصد آراي مثال اروپا ..

راهوشهرسازي

 بازي كرونا 
با بازار مسكن جهان

مجيد اعزازي|
در شرايطي كه شيوع بيماري كرونا بخش هاي قابل 
توجهي از اقتصاد ايران و جه��ان را متاثر كرده و به 
ويژه منجر به ركود در كسب و كارهاي خرد شده، 
بازار مسكن ايران و جهان نيز از تركش اين بيماري 
در امان نمانده است.  در گزارش ميداني »تعادل« 
از بازار مس��كن تهران كه هفته گذش��ته منتشر 
شد، از زبان مش��اوران امالك خوانديم كه به دليل 
هراس از س��رايت كرونا اغلب فروشندگان پذيراي 
خريداران براي بازديد از آپارتمان به فروش گذاشته 
شده نيس��تند و البته همزمان خريداران نيز تردد 
كمتر در بازار ملك را در دس��تور كار خود قرار داده 
و بنا به توصيه هاي بهداشتي در منزل به قرنطينه 
خودخواسته تن داده اند و از همين رو است كه در 
پي افزايش معامالت طي چند ماه اخير و برخالف 
رونق بازار شب عيد، شاهد رونق بازار ملك در نيمه 

نخست اسفند ماه سال جاري نبوده ايم. 
13

پژوهشاخبار

بر اساس نتايج يك پژوهش علمي درباره تاثيرات 
روان��ي و اجتماعي پديده كرونا مش��خص ش��د 
حدود نيمي از ش��ركت كنندگان نگران وضعيت 

شغلي شان هستند.
ايرنا با بيان اين مطلب درگزارش��ي افزود: اخبار و 
اتفاقاتي كه پيرامون ورود و شيوع ويروس كرونا در 
كشور رخ داده است، دو نگراني عمده را براي عموم 
مردم ومسووالن كشور ايجاد كرده است. نگراني از 
ميزان آگاهي موثق و اصولي توده مردم در خصوص 
نحوه پيش��گيري از بيماري و همچنين نگراني از 
افزايش بيش از حد استرس و اضطراب عمومي در 
مواجه با پديده كرونا، دغدغه هاي مهمي هستند كه 
اين روزها تصميم گيران و سياست گذاران كشور را 

به خود مشغول داشته است.
انجمن علمي مددكاري اجتماعي ايران، به عنوان 
يك تشكل علمي كه بررس��ي و ارايه طرح و برنامه 
براي وضعيت روحي و رواني جامعه يكي از وظايف 
ذاتي آن محسوب مي شود، در راستاي پاسخگويي 
به دغدغه هاي مطرح ش��ده ط��ي روزهاي هفتم 
تا يازدهم اس��فندماه و پس از آنكه بحران كرونا به 
يك باره در جامعه همه گير شده بود، اقدام به انتشار 
پرسشنامه در ميان گروه هاي مختلف مردم كرد تا 
ضمن رفتارسنجي جامعه نسبت به دو دغدغه ذكر 
شده، امكان اولويت سنجي براي اقدامات آتي فراهم 
شود. در اين كار تحقيقاتي حدود چهار هزار نفر از 
سراسر كش��ور به صورت آنالين به سواالت مطرح 
شده در پرسشنامه پاسخ دادند. بر اساس نتايج به 
دست آمده اين كار علمي مشخص شد بيش از ۸0 
درصد شركت كنندگان از مهم ترين عالئم بيماري 
آگاه بودند و حدود ۸5 درصد آنها مي دانستند كه 
س��المندان و افراد داراي بيماري هاي زمينه اي از 
جمله گروه ه��اي در معرض خطر بيم��اري كرونا 
بشمار مي روند.  اما از س��وي ديگر حدود يك سوم 
شركت كنندگان از اينكه غذاي آلوده مي تواند آنها 
را به بيماري مبتال كند، آگاه نبودند و بيش از نيمي 
از آنها نمي دانستند كه اين بيماري مي تواند از طريق 
حيوانات به آنها منتقل شود.  از نتايج اين پرسشنامه 
آگاهي به نسبت كافي جامعه در خصوص رعايت 
بهداشتي فردي براي پيشگيري از ابتال به ويروس 
كرونا بود و نزديك به 100 درصد شركت كنندگان 
از اينكه لمس اجسام آلوده به ويروس و دست زدن 
به چش��م ها، بيني يا دهان ممكن اس��ت موجب 
آلوده ش��دن آنها به ويروس كرونا شود، آگاه بودند 
و درصد قابل توجهي از آنها نيز سعي مي كردند با 
شست و شوي مكرر دست ها و عدم حضور در اماكن 

شلوغ از آلوده شدن به ويروس جلوگيري كنند.
طب��ق نتايج اين پرسش��نامه بي��ش از 75 درصد 
شركت كنندگان اضطراب و نگراني خود را نسبت به 

وضعيت كنوني كشور متوسط اعالم كرده اند. 

نيمي از جامعه نگران وضعيت 
شغلي خود هستند

جهان

 جنگ عريان قدرت  
در  رياض
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   همين صفحه   

 گزارش »تعادل« از وضعيت تردد 
 در محورهاي مواصالتي استان هاي درگير با كرونا

»تعادل« از وضعيت شريان تجاري كشور با همسايگان گزارش مي دهد 

ويروس سفر در روزگاركرونا

اقالم پزشكي بازگشتي كجاست؟ 

فراز جبلي|
تحليلگر اقتصادي|

موج ترس از كرونا بسيار سريع تر از ويروس كوييد 1۹ 
در حال پيمودن جهان اس��ت. اگر پيش از اين چنين 
رفت��اري را در جامعه خودمان تخطئ��ه مي كرديم يا 
احتكار كاال را ناشي از ناكارآمدي دولت مي دانستيم، 
امروز در اخبار، جوامع پيشرفت هاي را مي بينيم كه با 
قفسه هاي خالي فروشگاه هاي بزرگ روبرو هستند و 
مردم براي خريد كاالهاي قابل ذخيره هجوم آورده اند 
در حالي كه اصوال اين بيماري به نزديك شهرشان هم 
نرسيده است. در اكثر اين كشورها نظام تهيه و توزيع 
مواد غذايي كارآمد است و حتي اگر يك بالي طبيعي 
باعث نابودي توليد شود براي چندين ماه ذخيره كافي 
وجود دارد اما ولع مردم و موج خريد عمال نظام توزيع 
را به چالش مي كشد. در حقيقت يك سوال مهم وجود 
دارد؛ مردم آگاه هس��تند كه كاالهايي همچون مواد 
خوراكي به قدر كفايت وجود دارد ام��ا هنوز هم اين 
ترس را دارند كه در اثر كرونا با قحطي روبرو ش��وند و 
همين ترس باعث كمبود هرچند موقتي مي شود. چه 
در كش��ورهاي اروپايي يا امريكايي و چه در كشور ما؛ 

چرا چنين رفتاري رخ مي دهد؟
به نظر مي رس��د چيزي كه باعث ترسي به اين شدت 
شده اس��ت بي دفاعي مردم باش��د. مردم با بيماري 
روبرو هس��تند ك��ه درك درس��تي از آن ندارند و در 
عين حال وس��يله دفاعي قابل اعتمادي نيز مشاهده 
نمي كنند. افراد ترس��يده مي خواهند از خانواده هاي 
خود محافظت كنند پس به هر روش ممكني دست 
مي زنند. خريد و احتكار كاال يك نمود عيني اس��ت. 
افراد زيادي را ديده ام كه در خانه هر س��اعت دس��ت 
خود را مي شويند در حالي كه اصوال اگر ويروس كرونا 
در خانه آنها وجود داشته باش��د شستن دست هيچ 

كمكي نمي كند. ضدعفوني كردن در هنگام ورود به 
منزل كاري منطقي است اما افراط در اين مساله با در 
نظر گرفتن اين واقعيت كه هنوز راه هاي زيادي براي 
انتقال ويروس وج��ود دارد عمال يك واكنش عصبي 
براي كاهش ترس است. اس��تفاده مداوم از اسپري ها 
و دس��تمال هاي الكلي بيش از آنكه موثر باشد از نظر 
روحي به مردم كمك مي كند كه فكر كنند كاري در 
مقابل اين مش��كل عمومي انج��ام داده اند. حتي اين 
تالش براي مبارزه را مي ت��وان در پيام هاي مردم در 

شبكه هاي اجتماعي و حجم توصيه ها و اخبار ديد.
هفته پيش در يادداش��تي درباره خطر كمتر ويروس 
كرونا نس��بت به بس��ياري عوامل مرگ و مير نوشتم 
اما واقعيت اين است كه مردم ماهيت عوامل ديگر را 
مي شناسند و راه هايي براي مقابله با آن بلد هستند در 
حالي كه كرونا يك دشمن نامرئي برايشان محسوب 
مي شود كه در مقابلش احساس بي دفاعي مي كنند. 
يك جنگ مي تواند تلفاتي بسيار وسيع تر داشته باشد 
اما ترس كمتري در مي��ان مردم ايجاد مي كند. خطر 
مردن در اثر ح��وادث رانندگي در ايران هنوز بس��يار 
بيشتر از كرونا است اما واقعيت اين است كه مردم اين 
خطر را مي شناس��ند و راه هايي براي مقابله با آن بلد 

هستند پس ترسي از آن ندارند.
با وجود اين اي��ن خطر وجود دارد كه ت��رس از كرونا 
منجر به آسيب هاي جدي تري نسبت به خود ويروس 
كوييد 1۹ شود. اگر اين ترس با مديريت غيرصحيح 
تبديل به هرج و مرج ش��ود آن وق��ت ديگر ويروس 
مساله اول كشور نخواهد بود. آن هم با در نظر گرفتن 
تجربه هاي ترسي كه پيش از اين داشتيم. شايد الزم 
باشد دولت از هم اكنون به فكر اين واقعيت باشد كه 
در صورت طوالني ش��دن بيماري، پس از عيد با چه 

مشكالتي روبرو خواهد شد. 

ترس، منطق نمي شناسد

 همين صفحه  

سرمقاله

ترس، منطق نمي شناسد
موج ترس از كرونا بسيار 
وي��روس  از  س��ريع تر 
كويي��د 1۹ در ح��ال 
پيمودن جهان اس��ت. 
اگر پي��ش از اين چنين 
رفت��اري را در جامع��ه 
تخطئ��ه  خودم��ان 
مي كرديم يا احتكار كاال 
را ناش��ي از ناكارآمدي دولت مي دانس��تيم، امروز 
در اخبار، جوام��ع پيش��رفته اي را مي بينيم كه با 
قفسه هاي خالي فروشگاه هاي بزرگ روبرو هستند 
و مردم ب��راي خريد كاالهاي قاب��ل ذخيره هجوم 
آورده اند در حالي كه اصوال اين بيماري به نزديك 
شهرشان هم نرسيده اس��ت. در اكثر اين كشورها 
نظام تهيه و توزيع مواد غذايي كارآمد است و حتي 
اگر يك بالي طبيعي باعث نابودي توليد شود براي 
چندين ماه ذخيره كافي وجود دارد اما ولع مردم و 
موج خريد عمال نظام توزيع را به چالش مي كشد. در 

حقيقت يك سوال مهم وجود دارد...

فراز جبلي

ميانگين مصرف  بنزين كش��ور در 1۶ روز نخس��ت 
اس��فند ۹۸ به حدود 72 ميليون ليتر در روز رس��يد.

به گزارش روز يكشنبه شركت ملي پااليش و پخش 
فرآورده هاي نفتي، بر اساس گزارش هاي اخير شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي، ميانگين مصرف روزانه 
بنزين كش��ور پيش از اجراي طرح مديريت مصرف 
سوخت )2۴ آبان ماه ۹۸(، ۹5 ميليون ليتر در روز بود 
كه پس از اجراي طرح ب��ا 20 ميليون ليتر كاهش به 
75 ميليون ليتر در روز رسيد. اين در حالي است كه 
كاهش پلكاني مصرف بنزين با شيوع ويروس كرونا و 
در پي آن خانه نشين شدن مردم و كاهش محسوس 
تردد خودروها، در 1۶ روز نخس��ت اسفندماه به رقم 
مصرف حدود 72 ميليون ليتر در روز رسيد و انتظار 
مي رود اي��ن روند با توج��ه ب��ه محدوديت هايي كه 

براي سفرهاي نوروزي اعمال ش��ده است، همچنان 
ادامه يابد. از س��وي ديگر با توجه به انتش��ار ويروس 
كرونا در كش��ور بايد گفت با وج��ود كاهش ترددها و 
خلوت تر ش��دن خيابان ها انتظار مي رود، با توجه به 
ابالغيه هاي صادر ش��ده از سوي شركت ملي پخش، 
توجه خاص تري نس��بت به نحوه س��وخت گيري در 
جايگاه هاي عرضه سوخت چه از سوي جايگاه داران و 
چه از س��وي مردم صورت بگيرد. بر اساس ابالغيه اي 
كه به تازگي از سوي شركت  ملي  پخش  فرآورده هاي  
نفتي صادر شده است، سرنشينان خودرو با توجه به 
محدوديت هاي ايجادش��ده به منظور پيش��گيري از 
گسترش ويروس كرونا يا بايد با استفاده از دستكش 
اقدام به سوخت گيري كنند، يا به اپراتورهاي جايگاه 

اجازه اين كار را بدهند.

ميانگين مصرف روزانه بنزين به ۷۲ ميليون ليتر رسيد

انرژي
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س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور با ه��دف حفظ 
س��المت جامعه، جلوگيري از انتش��ار بيماري و 
مراجعه حداقلي متقاضيان، اعتبار گواهينامه تاييد 
صالحيت پيمانكاران را تا پايان خرداد ۹۹ تمديد 
كرد. به گزارش روز يكشنبه سازمان برنامه و بودجه، 
اين بخشنامه توسط »جواد قانع فر« رييس نظام 
فني اجرايي، مش��اوران و پيمانكاران اين سازمان 
ابالغ شده است. دليل اين تصميم نيز حفظ سالمت 
جامعه، جلوگيري از انتش��ار بيم��اري و مراجعه 
حداقلي متقاضيان به سازمان برنامه و بودجه كشور 
اعالم ش��ده است. بر اس��اس اين بخشنامه، اعتبار 
گواهينامه هاي پيمانكاري كه باالترين پايه آن 3، 
۴ يا 5 باشد و پس از ابتداي تيرماه 13۹7 منقضي 
شده اند )يا مي شوند(، تا پايان خرداد 13۹۹ تمديد 
مي ش��ود. مبناي تاريخ انقضاي گواهينامه، پايگاه 

ساجار )sajar.mporg.ir( است.

كانال سوييس��ي صادرات غذا و دارو به ايران بدون 
دور زدن تحريم هاي امريكا كار خود را به ش��كلي 
اميدواركنن��ده و مثبت آغاز ك��رده و يك دوجين 
شركت براي مش��اركت و تجارت از طريق آن ابراز 
تمايل كرده اند. هدف ساز و كار سوييسي تجارت 
اقالم بشردوستانه )SHTA( اين است تا اطمينان 
حاصل كند صادركنندگان و شركت هاي تجاري 
سوييسي فعال در زمينه پزش��كي، دارو و غذا، به 
منظور تضمين پرداخت صادراتش��ان به ايران، با 
يك بانك سوييس��ي، كانال مالي امني در اختيار 
دارند. اين س��از و كار از زماني كه »دونالد ترامپ« 
رييس جمهوري امريكا از برجام خارج شد و در سال 
201۸ مجددا تحريم ها را عليه تهران اعمال كرد، 
و البته خيلي پيش تر از ش��يوع وي��روس كرونا كه 
هم اكنون ضربه به ايران وارد كرده اس��ت، در حال 
برنامه ريزي، ساخت و توس��عه بود. اين كانال ماه 
گذشته و پس از انجام يك معامله آزمايشي )ارسال 
محموله داروهاي پيوند عضو و سرطان به ارزش 2.3 
 )BCP( در ژانويه با مش��اركت بانك )ميليون يورو
سوييس و شركت داروس��ازي نوارتيس عملياتي 
شد. و حاال »ماري گابريل اينايكن فاليش« مدير 
دبيرخانه امور اقتصادي وزارت خارجه سوييس به 
عنوان نهاد ناظر اين برنامه گف��ت: در حال حاضر 
50 ش��ركت ابراز عالقه كرده اند و ما فكر مي كنيم 
اين رقم بيشتر خواهد ش��د. وي بدون نام بردن از 
اين ش��ركت ها ادامه داد: ايران به شكلي خاص از 
كرونا ضربه خورده اس��ت و در عين حال كه هيچ 
ماده اي براي درمان اين ويروس وجود ندارد، شرايط 

بهداشتي نيز در اين كشور با دشواري روبرو است.

 تمديد اعتبار گواهينامه 
تاييد صالحيت پيمانكاران 

 ابراز تمايل ۵۰ شركت
به كانال مالي سوييس



روي موج خبر

   گفت وگ�وي تلفني با مراج�ع عظام  تقليد 
درباره ضرورت مقابله كرونا؛ ايسنا|

علي الريجاني، رييس مجلس شللوراي اسللامي 
در تمللاس تلفني با مراجع عظام تقليد، سلليزدهم 
رجب، سالروز والدت موالي متقيان امام علي)ع( را 
تبريك گفت و گزارشللي از روند اقدامات انجام شده 
در مقابله با شلليوع ويروس كرونا در كشور ارايه كرد. 
رييللس مجلس ديروز به مناسللبت فرخنده مياد 
مولي الموحدين، امام علي)ع( طي تماس تلفني با 
مراجع تقليد، حضرات آيات عظام  صافي گلپايگاني، 
وحيدخراساني، مكارم شلليرازي، شبيري زنجاني، 
سبحاني، جوادي آملي، نوري همداني، علوي گرگاني 
و مظاهري سللالروز والدت موالي متقيان حضرت 
امام علي)ع( را تبريك گفت و درباره آخرين اقدامات 
صورت گرفته در سراسر كشور و شهرمقدس قم در 
مقابله با شيوع ويروس كرونا، روند رفع نيازمندي هاي 
مردم و تجهيز مراكز درماني با ايشان گفت وگو كرد . 
در اين گفت وگوها مراجع عظام تقليد با اظهار قدرداني 
از پيگيري هاي رييس مجلس و اقدامات انجام شده 
در كشللور، بر ضرورت هرچه بيشللتر رسيدگي به 
نيازمندي هاي عموم در شرايط كنوني و تدابير الزم 
در مقابله با ويروس كرونا تاكيد و براي دفع با و رفع 

بيماري از جامعه اسامي، دعا كردند.

   ضربه به تيم تروريستي وابسته به گروهك 
 تروريس�تي جيش الظل�م )جي�ش العدل(؛

وزارت اطالعات|
مديركل اطاعات استان سيستان و بلوچستان از 
ضربه به تيم تروريستي وابسته به گروهك تروريستي 
جيش الظلم )جيش العدل( خبللر داد. با اقدامات 
پيچيده و گسترده اطاعاتي در آن سوي مرز يك 
تيم تروريستي وابسللته به گروهك جيش الظلم 
)جيش العدل( شناسايي و به محض ورود به كشور 
در چتر اطاعاتي سللربازان گمنام امام زمان)عج( 
قرار گرفت و در روز يكشنبه 18 اسفند 98 توسط 
تيم هاي عملياتي اداره كل اطاعات سيسللتان و 
بلوچستان مورد ضربه واقع شد و سرتيم عملياتي 
آن بنام الياس نارويي با نام مستعار )زبير( به درك 
واصل گرديد. از مخفيگاه وي 2 قبضه ساح كاش، 
10 تيغه خشاب و مقادير متنابهي مهمات و لوازم 
ساخت بمب كشللف گرديد. معدوم الياس نارويي 
از عناصر عملياتي گروهك محسوب مي شد كه در 
عمليات هاي تروريستي متعددي از جمله فرماندهي 
حمله به سپاه نيكشهر و شللهادت 2 تن از پرسنل 
سپاه پاسداران، مشاركت در انفجار اتوبوس محور 
خاش به زاهدان و شللهادت 2۷ تن از پرسنل سپاه 
و كاشللت بمب صوتي مقابل كانتري 12 زاهدان 
نقش كليدي را ايفا نموده است. نامبرده قصد داشت 
با شناسايي اهداف نظامي و امنيتي در شهر زاهدان 
از جمله سپاه سلمان سلسله اقدامات تروريستي را 
در قالب عمليات انغماسي طراحي و اجرا نمايد كه 
با اقدام به موقع سربازان گمنام امام زمان)عج( ناكام 
ماند. مديركل اطاعات استان سيستان و بلوچستان 
گفت: همچنيللن در تاريللخ 98/11/19 يك تيم 
تروريستي وابسته به گروهك هاي تروريستي كه 
قصد انفجار بمب در جلوي كانتري 1۵ زاهدان را 
داشت توسط تيم عملياتي اداره كل اطاعات مورد 
ضربه قرار گرفت و 2 نفر از عوامل پس از زخمي شدن 
دستگير و بمب كارگذاري شده ۵ كيلويي خنثي شد 
و از مخفيگاه آنان 30 كيلو گرم مواد پيش ساز بمب 

و تعدادي چاشني و فتيله انفجاري كشف گرديد.

   با شعر و شعار نمي توان بر بحراني جهان گير 
فائق شد؛تعادل|

رييس مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري 
گفت: با شللعر، شللعار و هراس از كمك خواسللتن، 
نمي توان بر بحراني جهان گير فائق شد. »حسام الدين 
آشنا« ديروز با اشاره به شيوع بيماري كرونا، در حساب 
توييتر خود نوشت: با شللعر و شعار، خودشيفتگي 
و ديگران را ريز ديدن، گللز نكرده پاره كردن، ضعف 
پيش بيني و پيشگيري، شخصي كردن موضوعات و 
بخشللي نگري در تصميمات، اقدامات كوتاه مدت و 
كم اثر و هراس از كمك خواستن نمي توان بر بحراني 

جهان گير فائق شد.

ايران2

در جريان سفر شمخاني به بغداد مطرح  شد

آغاز شمارش معكوس براي اخراج امريكا از منطقه 
گروه  ايران|

در روزهايي كه از يك طرف ظهور ويروس كرونا و از سوي 
ديگر ماجراجويي هاي برخي كشورها در سوريه باعث بروز 
مشكاتي براي امنيت كل منطقه شده است؛ نماينده مقام 
معظم رهبري و دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان در 
رأس هياتي عاليرتبه سياسي- امنيتي وارد بغداد شد تا از دل 
رايزني با مقامات سياسي و امنيتي عراق راهكارهايي براي 
بهبود شاخص امنيتي و سياسي در منطقه طرح و عملياتي 
شللود. اين سفر اما در شرايطي انجام گرفته است كه اغلب 
سللفرها و ديدارهاي ديپلماتيك در سطح جهان به دليل 
شلليوع ويروس كرونا لغو شده است، با اين حال، انجام اين 
سفر در چنين شرايطي حاكي از اهميت دو كشور به توسعه 
روابط دوجانبه است. سفري كه براي نخستين بار است كه 
از سللوي يك مقام رسمي ايران پس از ترور سردار سپهبد 
شهيد»قاسم سليماني« توسط امريكا در نزديكي فرودگاه 
بغداد انجام مي گيرد.  از سوي ديگر اين سفر در شرايطي انجام 
گرفته است كه »محمد توفيق عاوي« نخست وزير مكلف به 
تشكيل كابينه عراق از سمت خود استعفا داده؛ موضوعي كه 
كارشناسان معتقدند در صورت عدم بهبود وضعيت سياسي 
عراق، دوره اي از بي ثباتي را براي اين كشور به ارمغان خواهد 
آورد و ايران از دل رايزني هاي سللطح باال با مقامات عراقي 
تاش مي كند تا زمينه الزم براي اتخاذ بهترين تصميمات 
را براي مقامات عراقي فراهم كند. بر اين اساس است كه به 
نظر مي رسد كه در ديدار شمخاني با مقامات عراقي، موضوع 
معرفي نخست وزير جديد و تشكيل دولت جديد نيز يكي 
از محورهاي گفت وگوها باشللد. علي شمخاني اما پيش از 
سفر به بغداد گفت: »در اين سفر با مقامات عراقي و رهبران 
سياسي از همه طيف هاي شيعه، اهل سنت و كرد درباره 
اوضاع سياسللي، امنيتي و توسعه روابط گفت وگو خواهد 
كرد. ايران همواره خواستار تشكيل دولتي قوي و باثبات در 
عراق بوده و حضور دولتي قوي در عراق را در راستاي منافع و 
امنيت خود نيز مي داند.« در كنار اين موضوعات بحث خروج 
امريكا از عراق از ديگر محورهايي است كه قرار است در اين 
سفر ابعاد و زواياي گوناگون آن مورد بررسي قرار بگيرد. با 
اين دورنماي مشخص است كه شمخاني قبل از حضور در 
بغداد با انتشار توييتي ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهيد 
سردار سليماني و شهيد ابوالمهندس، روند خروج نيروهاي 
امريكايي از منطقه را يك ضرورت غير قابل انكار دانست كه 

با همكاري كشورهاي منطقه به سرانجام خواهد رسيد. 

    آغاز پروژه خروج امريكا
دريابان علي شمخاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران در 
ديدار با رييس سرويس اطاعاتي عراق گفت كه شمارش 

معكوس براي اخراج نيروهاي امريكا از منطقه آغاز شللده 
است. وي افزود: با توجه به شرايط سياسي و امنيتي عراق، 
نقش دستگاه هاي اطاعاتي و امنيتي براي مديريت شرايط 
جديد بسيار مهم و پيچيده است. تحوالت سياسي و امنيتي 
عراق بر ثبات و آرامش منطقه به صورت جدي تاثيرگذار 
است. دبير شللوراي عالي امنيت ملي ايران تاكيد كرد كه 
تشكيل دولت مقتدر و كارآمد در عراق مبتني بر راي و اراده 
عموم مردم خواست هميشگي ايران است. وي گفت كه ترور 
ناجوانمردانه سرداران جبهه مقاومت، شهيدان حاج قاسم 

سليماني و ابومهدي المهندس حاصل خطاي راهبردي 
ترامپ و تيم شرور حاكم بر كاخ سفيد بود. شمخاني با تاكيد 
بر اينكه شمارش معكوس اخراج امريكا از منطقه از بامداد 
جمعه 13 دي ماه آغاز شللده اسللت، تصريح كرد: برپايي 
تظاهرات ميليوني و تاريخي مخالفت با اشغالگري امريكا 
و حمايت از اسللتقال و حاكميت ملي عراق، نشانه اي از 
پيشتازي و پرچمداري مردم پرافتخار عراق در مسير اخراج 
امريكا از منطقه است. بر اسللاس اين گزارش، »مصطفي 
كاظمي« رييس سرويس اطاعاتي عراق نيز در اين ديدار 

از نقش موثر جمهوري اسامي ايران در مقابله با تروريسم 
و افزايش ثبات و امنيت در منطقه قدرداني كرد. وي افزود: 
موفقيت ايران در مقابله با تروريسللم و برقراري امنيت در 
داخل و پيرامون مرزهاي خود دليل روشني بر كاركرد كم 
نظير الگوي امنيتي جمهوري اسامي است. الكاظمي با 
قدرداني از كمك هاي بي دريغ جمهوري اسامي ايران به 
عراق در عرصه مبارزه با تروريسم هستيم، اضافه كرد: از تداوم 
همكاري هاي نزديك براي ريشه كني گروه هاي تروريستي 

استقبال مي كنيم.

    اقدام ملت و دولت عراق
براي اخراج اشغالگران شايسته قدرداني است

دريابان »علي شمخاني« ديروز در بغداد گفت كه اقدام 
دولت، مجلس و ملت عراق كه با حضور ميليوني خود 
خواسته عموم منطقه در اخراج نيروهاي امريكايي را 
مطرح كردند، شايسته قدرداني ويژه است. شمخاني 
پس از ديدار با »فالح فياض« مشاور امنيت ملي عراق 
در نشست خبري با تاكيد بر اينكه صهيونيست ها ضد 
ثبات و امنيت منطقه اي هسللتند، افزود: اميدواريم 
روزي فرا برسللد در منطقه اي كه زيسللت مي كنيم 
اثري از صهيونيسللت ها نباشللد. وي افزود كه  ايران 
همواره براي كشور عراق ثبات و آرامش آرزو داشته و 
عراق مي تواند بدون شك در آينده نزديك در مسائل 
منطقه اي و جهاني ايفاي نقش كند. دبير شوراي عالي 
امنيت ملي ايران افزود كه از سال 2003 تاكنون روز به 
روز ميزان همكاري، همفكري، مشاركت و مساعدت 
بين دولت و ملت هللاي ايران و عللراق در حوزه هاي 
مختلف اقتصادي، سياسللي، اجتماعي و بهداشتي و 
درماني گسترده تر شده اسللت. شمخاني يادآور شد 
كه در ديدار با »فالح فياض« مشاور امنيت ملي عراق 
در مورد مسللائل مختلف امنيتي، منطقه اي و نقش 
مهم عللراق در اين حوزه ها گفت وگو و رايزني شللد. 
به گزاري ايرنا، فالح فياض مشاور امنيت ملي عراق نيز 
در اين نشست خبري گفت كه كشورش به همكاري 
با جمهوري اسللامي ايران در همه حوزه ها اهميت 
مي دهد و خواستار توسعه همكاري ها در همه بخش ها 
است. ملت و دولت عراق كمك هاي ايران را در شكست 
داعش فراموش نمي كند. فياض گفت: ملت عراق با 
وجود مشكات و سختي هاي بسيار با صبر و شكيبايي 
مشكات را پشت سر خواهد گذاشت. مشاور امنيت 
ملي عراق از سفر دريادار شمخاني به كشورش و ديدار 

با وي ابراز خوشحالي و قدرداني كرد.

    ديدار با رهبران گروه هاي سياسي عراق 
»علي شمخاني« دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران 
در ادامه سللفر دو روزه خللود به عراق ديللروز عصر با 
شخصيت هاي مختلف و نمايندگان گروه هاي سياسي 
عللراق ديدار و گفت وگو كرد. در اين ديدار كه در محل 
دفتر سيد »عمار حكيم« رييس جريان حكمت ملي 
عراق انجام شد، شخصيت هايي مانند نوري المالكي، 
حيدر العبادي، هادي العامري، فالح الفياض و سيد عمار 
حكيم حضور داشتند. گفت وگو در مورد مسائل سياسي 

روز عراق و منطقه از جمله محورهاي اين ديدار بود. 

رييس جمهوري در جلسه ستاد ملي مبارزه با كرونا عنوان كرد

 تالش براي رفع مشكالت كادر درماني 
در شللرايطي كه موضوع كرونا همچنان در راس اخبار و 
گزارش هاي رسللانه اي كشللورمان قرار گرفته است و هر 
روز اخبار تللازه اي برنامه هاي مقابله اي براي مهار بيماري 
منتشر مي شود؛ جلسه ستاد ملي مبارزه با كرونا به رياست 
رييس جمهور و با حضور وزرا و مسللووالن دسللتگاه هاي 
ذي ربط، رييس ستاد كل نيروهاي مسلح و دادستان كل 
كشور تشكيل شد. جلسه اي كه در جريان آن راهكارهاي 
عملياتي براي همكاري ارگان ها و دستگاه هاي مختلف براي 
عبور از چالش پيش رو مطرح و تصميمات الزم درباره آن 
اتخاذ شد. روحاني روز شنبه در اين جلسه با تقدير و تشكر 
از پزشكان، پرستاران، كادرهاي درماني و كاركنان وزارت 
بهداشت و درمان و آموزش پزشكي در مسير مبارزه با اين 
بيماري و ارايه خدمات به مردم گفت: پزشكان، پرستاران 
و كاركنان بيمارستان ها در اين روزها در صف اول مبارزه با 
كرونا قرار دارند. مطمئناً حفظ سامت جسمي و روحي آنان 
مهم ترين مساله اي است كه مي بايست در نظر گرفته شده و 
در راستاي رفع مشكات، نيازها و تقويت كادر درماني همه 
اركان دولت موظفند حمايت هللاي الزم را به عمل آورند. 
بي ترديد ملت ايران ايثار و فداكاري پزشكان و پرستاران 
را فرامللوش نخواهد كللرد و زحمات و تاش آنللان در ياد 

مردم خواهد ماند. رييس جمهور گفت: در مقابله با ويروس 
كرونا ايجاد شفافيت و افزايش اعتماد عمومي و در جريان 
گذاشتن مردم در خصوص روندها، احتماالت، سياست ها 
و برنامه ريزي ها بسيار حائز اهميت است؛ بنابراين بايد اصل 
بر شفافيت و اعام به موقع اطاعات و گزارش ها گذاشته 
شللود. روحاني با اظهار تأسللف از عدم مراعات و همراهي 
برخي از افراد با توصيه هاي ستاد ملي مقابله با كرونا، گفت: 
شرط موفقيت در كنترل ويروس كرونا در برنامه كوتاه مدت 
همكاري همه جانبه مردم و دستگاه هاي اجرايي با ستاد ملي 
مقابله با كرونا است و در اين راستا از عموم مردم مي خواهم 
كه همگان بايد مراقب بوده و از رفت و آمد و مسافرت هاي 
غيرضروري پرهيز كنيم. رييس جمهور همچنين ضمن 
تشللكر از روند مطلوب افزايش آزمايشگاه ها و تجهيز آن، 
افزود: با توجه به آمار و اطاعات ارايه شده از ميزان ابتاي 
استان هاي مختلف، مي بايست تعداد آزمايشگاه ها نيز بر 
اين اساس گسترش و توسللعه يابد. روحاني ضمن انتقاد 
از عدم دسترسي آسان مردم براي تهيه وسايل بهداشتي 
و ضدعفونللي، وزارت صمت را مكلف كرد تا با تدوين يك 
برنامه مشخص زمان بندي شده براي رفع اين مشكل اقدام 
نمايد؛ همچنيللن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف 

شد در خصوص تقويت شبكه توزيع نيز با نظر و هماهنگي 
وزارت بهداشت اقدامات الزم را انجام دهد. در اين جلسه 
دستگاه هاي ذي ربط گزارشللي از اقدامات صورت گرفته 
و آخرين روند شيوع كرونا، به تفكيك استان هاي درگير 
ارايه و نيز گزارشي از شناسايي منشأ ورود ويروس از خارج 
كشور و چگونگي شيوع در دو استان قم و گيان به جلسه 
ارايه شد. همچنين وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 
گفت: از ابتداي شناسللايي موارد مبتا به اين بيماري در 
بهمن سللال جاري اقدام به راه اندازي بخش تشللخيص 
كرونا در انستيتوي پاستور كرده و امكان تشخيص براي 
ايران فراهم شد؛ اين در حالي بود كه كيت هاي تشخيص 
سازمان بهداشت جهاني هنوز در اختيار ايران قرار نگرفته 
بود و بسياري از كشورهاي دنيا نه در آن تاريخ و نه پس از 
شيوع گسترده، هنوز به اين امكان تجهيز نشده اند، اما در 
ايران اين امكانات گسترش يافته و آزمايشگاه هاي جديد 
تجهيز شدند. در جلسه ستاد ملي مبارزه با كرونا با بررسي 
وضعيت هاي مختلف شيوع اين بيماري، همه نهادهاي 
عمومي كلله داراي امكانات درماني مي باشللند مكلف به 
همكاري با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شدند 
و در اين خصوص ستاد كل نيروهاي مسلح ماموريت يافت 

ضمن ارايه خدمات درماني در بيمارستان هاي موجود در 
صورت نياز در راستاي تمهيدات الزم براي افزايش ظرفيت 
بستري بيماران اقدام نمايد. همچنين وزارت كشور و شوراي 
امنيت كشور به منظور ايجاد نظم و انضباط و مراعات همگان 
در اجراي تصميمات پيشگيرانه، موظف به برنامه ريزي و در 
نظر گرفتن تمهيدات و اجراي پروتكل هاي تدوين شده 
در وزارت بهداشللت، درمان و آموزش پزشكي و اقدامات 
الزم جهت هماهنگي بين استاني شدند. وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي مكلف شد پروتكل هاي بهداشتي 
مراكز اقامتي و رستوران ها را تهيه و اباغ نمايد؛ همچنين 
بر اين اساس صدا و سيماي جمهوري اسامي ايران موظف 

به اطاع رساني عمومي و آموزش همگاني در اجراي اين 
پروتكل ها خواهد بود. شهرداران سراسر كشور نيز موظف 
به اجراي دقيق و قاطع قواعد و قوانين بهداشتي در مراكز 
عمومي و فروشگاه هاي بزرگ شده و مي بايست در صورت 
مشللاهده تخلفات با متخلفين قاطعانه برخورد نمايند؛ 
شهرداران همچنين مكلف به اجراي دقيق قواعد بهداشتي 
براي امحاء پسللماندهاي بهداشتي شللدند. بنابر تأكيد 
رييس جمهور مقرر شد جلسات ستاد ملي مقابله با كرونا در 
طول هفته به طور مستمر در وزارت وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي و در ابتداي هر هفته با حضور رييس جمهور 

يا معاون اول تشكيل شود.
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چهره ها

توصيه  معنوي رهبر معظم انقالب 
پيرامون تعطيلي اعتكاف امسال

رهبر معظم انقاب در پي تعطيلي مراسم اعتكاف 
امسال توصيه فرمودند :»كساني كه از عمل با فضيلت 
اعتكاف محروم مانده اند، بهتر است در هر يك از اين 
سه روز نماز حضرت جعفر طيار عليه السام بخوانند«.

به گزارش پايگاه اطاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار 
حضرت آيت اهلل العظمي خامنلله اي، رهبر انقاب 
همواره با اشللاره به برگزاري مراسم معنوي اعتكاف 
در ايام البيض )13-1۵( ماه رجب آن را يك فرصت 
با ارزش بللراي صفا دادن به دل، توبه و خودسللازي 
دانسللته اند. مومنين و به ويژه جوانللان نيز در طول 
ساليان بعد از انقاب اسامي با گرايش به اين پديده 
معنوي آن را مغتنم شللمرده و براي استفاده از اين 
پديده معنوي در مساجد شللهرها سه روز معتكف 
شللده اند. اما امسال به دليل شلليوع ويروس كرونا و 
توصيه ها و دستورالعمل هاي مجموعه هاي مسوول 
براي پرهيللز از اجتماع به منظور جلوگيري از ابتاء 
به اين بيماري، قرار شللد مراسم معنوي اعتكاف در 
سراسر كشور برگزار نشود. با توجه به شرايط پيش 
آمده، رييس ستاد مركزي اعتكاف با ارسال نامه اي 
از رهبر انقاب درخواست كرد براي كساني كه قصد 
شركت در مراسم معنوي اعتكاف را داشتند و اكنون 
از اين فيض محروم مانده اند توصيه اي داشته باشند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در پاسخ به اين نامه و براي 
استفاده از فرصت ايام البيض ماه رجب به تمام مشتاقان 
مراسم معنوي اعتكاف امسال توصيه اي مرقوم داشتند 
 KHAMENEI.IR كه متن آن را پايگاه اطاع رساني
منتشر مي كند: »كساني كه از عمل با فضيلت اعتكاف 
محروم مانده اند، بهتر است در هر يك از اين سه روز 

نماز حضرت جعفر طيار عليه السام بخوانند.«

دريابان »علي شمخاني« با »عادل عبدالمهدي« نخست وزير پيشبرد امور دولت عراق ديدار و درباره اوضاع عراق و منطقه بحث و گفت وگو كردند. دبير 
شوراي عالي امنيت ملي در راس هياتي با هدف بررسي اوضاع امنيتي و سياسي و توسعه مناسبات اقتصادي وارد بغداد شده و قرار است در اين سفر با 
روساي سه گانه عراق و جمعي از رهبران سياسي از طيف هاي مختلف شيعه، اهل سنت و كرد ديدار و گفت وگو كند.شمخاني عالوه بر مشاور امنيت ملي 
عراق تاكنون با »سيد عمار حكيم« رهبر جريان حكمت و »مصطفي الكاظمي« رييس سازمان امنيت و اطالعات عراق نيز ديدار و گفت وگو كرده است.

شمخاني و عبدالمهدي ديدار كردند

هشدار دادستاني تهران
به محتكران اقالم بهداشتي

دادستاني تهران با هشدار 
به محتكران اقام بهداشتي 
و حفاظتي كلله در مبارزه 
با بيماري كرونا اسللتفاده 
دارد از دستگيري و تشكيل 
پرونللده براي تعللدادي از 
سللودجويان خبللر داد. به 
گزارش ايسنا، در پي شلليوع بيماري كرونا در برخي 
از شهرها و مناطق كشور از جمله شهر تهران و كمبود 
بعضي از لوازم بهداشتي مربوطه و سوءاستفاده برخي 
از توزيع كنندگان و فروشللندگان لوازم و محصوالت 
بهداشللتي )از جمله دسللتكش، ماسللك، مواد ضد 
عفوني كننده( با اقدام قاطع و به موقع دادسراي عمومي 
و انقاب تهران و همكاري دستگاه هاي مربوطه طي 
چند روز گذشللته تعداد 92 نفر از افراد سودجو كه با 
سوءاستفاده از شرايط و وضعيت موجود اقدام به احتكار 
اقام موصوف و تهديد بهداشللت عمومي به واسللطه 
امتناع از توزيع لوازم و وسللايل بهداشللتي مورد نياز 
جهت پيشگيري از بيماري كرونا را كرده اند شناسايي 
و دستگير شدند. بر اين اساس براي تعداد 21 نفر آنها 
كيفرخواست به جرم اخال در نظام اقتصادي كشور 
از طريق احتكار مايحتاج عمومي از قبيل دسللتكش 

و ماسك صادر و دادگاه آنها در حال برگزاري است. 

الكترونيكي شدن ۱۵ خدمت 
توسط وزارت كشور

با توجه به اهميت توسللعه 
خدمات آناين براي كاهش 
مراجعه مللردم بلله ادارات 
رييس مركز توسعه دولت 
الكترونيللك مي گويد: 1۵ 
خدمت توسط وزارت كشور 
براي الكترونيكي شدن به 
مرحله بهره برداري رسلليده و به زودي در پرتال وزارت 
كشور قرار مي گيرد. امير شجاعان در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران، با اشاره به آخرين وضعيت دولت الكترونيك، 
اظهار كرد: با توجه به مساله قرنطينه به دليل ويروس 
كرونا و دولت الكترونيك، اقدامات بسيار مهمي در ارتباط 
با جلسات از راه دور انجام شده براي مثال، چند روز قبل 
جلسه ما با استانداران به صورت ويدئو كنفرانس برگزار 
شد؛ اين در حالي است كه هميشه جلسات و نشست ها 
به صورت حضوري برگزار مي شللد. او گفللت: در حال 
حاضر تصميم به اجراي برنامه اي خاص براي دوركاران 
هستيم؛ به طوري كه اين دوركاري به صورت الكترونيك 
انجام شود و سهولت در انجام كار را پديد آورد. مديركل 
فناوري اطاعات وزارت كشور تصريح كرد: 1۵ خدمت 
توسط وزارت كشور براي الكترونيكي شدن به مرحله 
بهره برداري رسيده تا مردم بتوانند بسياري از خدمات را به 
صورت مجازي و الكترونيكي با همان كيفيت انجام دهند.

ارسال بودجه بر اساس
قانون به شوراي نگهبان

نايب رييللس كميسلليون 
شوراها و امور داخلي كشور 
با اشللاره به اينكه نمي شود 
كشللور را بللدون بودجلله 
گذاشت، گفت: بودجه سال 
آينده مطابق ظرفيت هاي 
قانون اساسللي به شللوراي 
نگهبان ارسال شد. سيد حميدرضا كاظمي در گفت وگو 
با مهر، با اشاره به دريافت اذن رهبر انقاب از سوي رييس 
مجلس براي ارسال مسللتقيم اليحه بودجه 99 بعد از 
تصويب در كميسيون تلفيق به شوراي نگهبان، بدون 
بررسي در صحن علني مجلس، گفت: همگان مي دانند 
جلسللات صحن علني با حضور نماينللدگان مجلس، 
نمايندگان دستگاه هاي اجرايي و همچنين كاركنان 
بخش هاي مختلف برگزار مي شود. وي افزود: بنابراين 
طبق تاكيد ستاد ملي مقابله با كرونا برگزاري جلسات 
علني در قوه مقننه مي توانسللت سبب تشديد شيوع 
اين ويروس شود؛ اين مهم در حالي است كه هم اكنون 
مشاهده مي شود برخي از نمايندگان مبتا به اين بيماري 
شده اند. همچنين برخي پيشنهادهاي ارايه بودجه دو 
دوازدهم و سه دوازدهم نيز قابليت محقق شدن نداشت، 
زيرا نيازمند برگزاري جلسه بود كه با توصيه ستاد ملي 

مبارزه با كرونا نبايد جلسه اي تشكيل مي شد. 

هيچ مورد ابتال به كرونا در 
پادگان هامشاهده نشده است
در شللرايطي كه انتشللار 
برخللي اخبللار كللذب در 
خصللوص وجللود ويروس 
كرونللا در پادگان ها باعث 
نگراني برخللي خانواده ها 
شده، رييس اداره بهداشت و 
درمان نيروي زميني ارتش 
با بيان اينكلله از ورود افراد مشللكوك بلله پادگان ها 
جلوگيري مي كنيم، گفت: هيچ موردي ابتا به كرونا 
در داخل پادگان هاي نزاجا نداشته ايم. به گزارش روابط 
عمومي ارتش، امير سرتيپ دوم بهزاد موذني با اشاره 
به اقدامات صورت گرفته از سوي نيروي زميني براي 
مقابله با گسترش ويروس كرونا و درمان بيماران مبتا 
به اين ويروس، اظهار داشت: از زمان ورود بيماري كرونا 
به كشور، ارتش جمهوري اسامي به خصوص نيروي 
زميني با تشكيل قرارگاه زيستي و در جلسات متعدد 
تمام دسللتورالعمل هاي مبارزه با كرونا، پيشگيري و 
درمان را در دسللتوركار قرار داد. وي افزود: براسللاس 
اعام نياز مركز ملي مبارزه با كرونا در وزارت بهداشت 
از ستاد كل نيروهاي مسلللح درخواست شد كه ما در 
شللهر قم به كمك تيم هاي درماني برويم و بر همين 
اساس بيمارستان ۵0 تخت خوابي صحرايي در شهرك 

پرديسان قم برپا كرديم. 

تالش جامعه پزشکی يادآور 
روزهای دفاع مقدس است

اميللر سللرتيپ خلبللان 
نصيللرزاده گفللت: همت و 
تاش جوانمردانه همکارانم 
در خط مقللدم مبللارزه با 
فراگيللری ويللروس کرونا، 
يادآور روزهای دفاع مقدس 
و رقم خللوردن جلوه های 
شکوهمند ايثار و فداکاری است. به گزارش ارتش نيوز، 
امير سرتيپ خلبان عزيز نصيرزاده در پيامی به پزشکان، 
پرسللتاران اظهار کرد: همکاران دالورم در خط مقدم 
دفاع از سللامت جامعه،  تقارن روزهای دشوار و طاقت 
فرسای مواجهه با فراگيری بيماری کرونا با ايام والدت 
با سعادت مولی الموحدين حضرت اميرالمومنين امام 
علی عليه السام، مرا بر آن داشت تا در اين مجال مختصر، 
تاسللی عملی تان به سلليره علوی برای دستگيری از 
دردمندان جامعه را ستوده و پيش تک تک شما فروتنانه 
سللر تعظيم فرود آورم. وی خاطرنشان کرد: امروز نيز، 
مرزهای دفاع مقدس، نبض به شماره افتاده اميد بيمار 
و خانواده او و لباس مقدس جنللگاوری در اين ميدان، 
خلعتی روشللن به روشللنايی باطن و ضمير درخشان 
شماست. اين روزهای فراموش نشدنی با همه تلخی ها و 
دشواری ها سپری خواهد شد و مردم قدرشناس ايران 

بار ديگر حماسه جاودان تان را به خاطر خواهند سپرد.



اخبار كالن 3 كالن

در ميزگرد ساالنه صندوق بين المللي پول مطرح شد

پوپوليست ها برنده نه ولي موفقند!

پوپوليسمچگونهبهاقتصادآسيبميزند

ادغام يارانه بنزين با يارانه نقدي اشتباه بود

40درصدكارگرانبدوندريافتعيديبهاستقبالبهارميروند

حذف سه دهك باالي درآمدي از يارانه در بودجه ۹۹

 آيسان تنها|
 آيا طرفداران پوپوليس��م در جه��ان افزايش يافته و 
پوپوليست هاي جهان در جهت تصاحب قدرت پيش 
مي رون��د؟ اين روند چ��ه نتيجه اي به دنب��ال خواهد 
داشت؟ در اين زمينه كالتاسر استاديار علوم سياسي 
دانشگاه ديگو پورتالس شيلي مي گويد، خطر به قدرت 
رسيدن پوپوليسم آنگونه كه جرايد به آن مي پردازند 
جدي نيست چرا كه پوپوليست ها در نهايت حدود 15 
تا 20 درصد آراي مثال اروپا را دارند. به گفته اين استاد 
دانش��گاه اما موضوع نگران كننده اين است كه احزاب 
اصلي جريان سياسي، سياست هاي اقتصادي خود را 
تغيير داده اند و اين اقدام عمدتا به دليل فشار هايي است 
كه از سمت احزاب )چپ( پوپوليست احساس مي كنند.

به گزارش »تعادل«، بحث درباره پوپوليسم بيشتر در 
تحليل رفتارهاي مربوط به سياسيون به ويژه در جريان  
انتخابات مطرح مي شود. اما به هر حال سياست هاي 
اقتصادي پوپوليس��تي، براي جامع��ه هم تبعاتي هم 
دارد. اين موضوع در ميزگرد س��االنه IMF كه انجمن 
اقتصادي امريكا آن را برگزار مي كند به بحث گذاشته 
شد. در اين ميزگرد كالتاسر استاديار علوم سياسي در 
دانشگاه ديگو پورتالس در شيلي، و نويسنده مشترك 
پوپوليسم: نقطه نظراتي را درباره وضعيت پوپوليسم 
در جهان مط��رح مي كند كه در ادامه مش��روح آن را 

مي خوانيد: 
پوپوليس��م با تمام تعاريف متعددي كه از آن مي شود 
چه مفهومي دارد؟ كالتاسر به اين سوال اينگونه پاسخ 
مي دهد كه استفاده از عبارت »پوپوليسم«، هر روز در 
هر متداول تر شدن اس��ت. به اين معنا كه بسياري از 
دانش��گاه هيان و روزنامه نگاران نيز در تحليل گفتار و 
رفتار سياسيون از اين مفهوم استفاده مي كنند. اكنون 
تعبير من اين است كه نوعي سوءاستفاده از آنچه درباره 
»پوپوليس��م« وجود دارد، در حال شكل گيري است. 
من در اروپا و امريكاي التين و تا حدودي نيز در امريكا 
تحقيقاتي در مورد پوپوليس��م انجام داده ام. در علوم 
سياس��ي تعاريف و مفاهيم در بستر جغرافيا اهميت 

ويژه اي دارد.
به عنوان مثال، بسياري از افرادي كه شروع به مطالعه 
ترامپ مي كنن��د، از تعبير »ترامپيس��م« اس��تفاده 
مي كنند. ولي اين عبارت ممكن است كاربرد مناسبي 
در مطالعات علوم سياس��ي در كشورهاي ديگر مانند 

فرانسه يا آرژانتين نداشته باشد.

پوپوليسمكجابهكارميرود؟
اين استاد دانشگاه اين پرس��ش را مطرح مي كند كه 
»كاربرد پوپوليس��م معموال براي چيست؟« و به اين 
سوال چنين پاس��ح مي دهد: بسياري از انديشمندان 
علوم سياسي از پوپوليس��م زماني استفاده مي كنند 
كه بخواهند عقاي��د اليت يا نخبگان و عموم مردم را از 
يكديگر جدا كنند. به عبارتي تمايزي اخالقي بين مردم 
و نخبگان قائل هستند. در عين حال هم پذيرفته اند كه 
حاكميت سياس��ي از مردم برخاسته و در نتيجه اين 

عموم مردم هستند كه سياسيون را تعيين مي كنند. 
 برخ��ي محققان به اي��ن گرايش دارند ك��ه اقتصاد را 
عامل رشد پوپوليس��م بدانند. به اين معني كه اوضاع 
نابه سامان اقتصادي در دنيا، زمينه هاي رشد پوپوليسم 
را فراهم كرده اس��ت. اما با اين حال به نظر كالتاس��ر 
ماجرا بايد پيچيده تر از اين حرف ها باش��د. او توضيح 
مي دهد كه درست اس��ت كه بين رشد پوپوليسم در 
بعضي كش��ورهاي اروپايي مثل ايتاليا و در عين حال 

اوضاع نابه سامان اقتصادي مانند ركود عميق مي توانند 
رابطه اي تش��خيص داد. ولي مثال چنين رابطه اي در 
كش��ور پرتغال ديده نمي شود. به اين معني كه گرچه 
اين كش��ور ركودي عميق را از سر گذرانده است ولي 
زمينه هاي رشد پوپوليسم در اين كشور ديده نمي شود.

استاديار دانشگاه ديگو پارتولس استدالل ديگري را هم 
در بحث شيوع پوپوليسم مطرح مي كند و آن »بازندگان 
مدرنيزاسيون« اس��ت. او توضيح مي دهد: بسياري از 
محققان، به ويژه برخي اقتصاددانان، تمايل دارند كه 
استدالل كنند كه ظهور پوپوليسم مربوط به »بازندگان 
مدرنيزاسيون« است. به اين ترتيب كه با توجه به روند 
تحوالت اقتصادي با گذشت زمان و روند جهاني شدن 
بخش ه��اي خاصي از جمعيت هس��تند ك��ه در اين 
روند بازنده ش��ده اند يا به عبارت��ي در موقعيت جديد 
فرصت هاي جديدي پيدا نكرده و جهاني شدن به آنها 
لطمه وارد كرده است. اين  افراد همان كساني هستند كه 
به بازيگران پوپوليست عرصه سياسيت راي مي دهند. 
كالتاس��ر ادامه مي دهد: در اين زمين��ه هم داده هاي 
تجربي نشان مي دهد كه وجود چنين همبستگي به 
كشورهايي كه قرار است آناليز شوند بستگي دارد )يعني 
اين همبستگي در همه كشورها وجود ندارد(، بنابراين 

شرايط كمي پيچيده تر است.

چگونهراستافراطيسرازسوييس
درميآورد؟

اين استاد دانش��گاه تالش مي كند توضيح دهد لزوما 
اقتصاد و معاش مردم دليل تمايل آنها به پوپوليس��م 
نيست. او با آوردن مثالي از سوييس توضيح مي دهد: 
نكت��ه اي جالب درباره موفقيت هاي احزاب »راس��ت 
افراطي پوپوليستي« در سوييس وجود دارد. اين احزاب 
تركيبي از پوپوليسم و طبيعت گرايي را تشكيل مي دهد. 
از جمله كشورهايي كه اين حزب بيشترين آرا را در آنها 

كسب مي كند »سوييس« است. 
اما مردم س��وييس در چه وضعيت اقتصادي زندگي 
مي كنند؟ سوييس كش��وري كاماًل در حال پيشرفت 
است. بيكاري در اين كشور بسيار پايين است. نابرابري 
وضعيت مناسبي دارد. رش��د اقتصادي در اين كشور 
بسيار زياد است. پس چرا در سوييس يك حزب راست 
افراطي پوپوليستي مشاهده مي شود كه تقريبًا 30 تا 

35 درصد آرا را به دست مي آورد؟ 
اين نشان مي دهد كه »توضيحات اقتصادي« مي تواند 
به م��ا در درك برخي موارد كمك كن��د، اما اين تنها 
بخش كوچكي از داستان است و نمي توان با قطعيت از 

وابستگي اقتصاد و رشد پوپوليسم سخن گفت.

بازندگانمدرنيزاسيونچهاحساسيميكنند؟
وي معتقد است »بازندگان روند مدرنيزاسيون«، لزوما 
به دليل تجربه هاي شكس��ت اقتصادي، به پوپوليسم 
گرايش پيدا نمي كنند و س��خنانش را چنين تكميل 
مي كند: ممكن است فكر كنيد كس��اني كه به دليل 
روند جهاني شدن از نظر اقتصادي ضرر كرده اند، همان 
كساني هستند كه به احزاب راست افراطي پوپوليستي 
رأي مي دهن��د ولي لزومًا اينگونه نيس��ت. به عبارتي 
ممكن اس��ت افراد از نظر اقتصادي در وضعيت بسيار 
خوبي قرار داش��ته باشند مثال به طبقه متوسط تعلق 
داشته باشند اما احساس ذهني آنها اين باشد كه ضرر 
كرده اند. يا مثال اگرچه از نظر عيني، كار نسبتًا خوبي 
دارند، حقوق نسبتا قابل توجهي هم دريافت كنند، اما 
اين احساس را داشته باشند كه اين سيستم ناعادالنه 

است. بنابراين، واقعا بازنده شدن در مدرنيزاسيون يك 
مقوله عيني نيست. بيشتر اين احساس است كه سيستم 
به خوبي ب��ا افراد رفتار نمي كن��د. برگرديم به پرونده 
سوييس. چگونه مي توانيم درك كنيم كه 35 درصد 
از مردم سوييس به آن حزبي كه پيام هاي پوپوليستي 
مي دهد، رأي مي دهند؟ بخش اعظم آن مربوط به اين 
واقعيت اس��ت كه رأي دهندگان اين احساس را دارند 
كه نابرابري بسيار زياد است و داده ها نشان مي دهد كه 
محروميت نسبي و نه محروميت مطلق، محرك اصلي 

اين راي دهنده ها است.

فقرابازينيستند!
حال سوال اين است كه كساني كه واقعا رنج مي كشند، 
چه مي كنند؟ آيا آنها هم به پوپوليسم مي گروند؟ اين 
استاد دانشگاه مي گويد كساني كه واقعا رنج مي كشند يا 
واقعاً در فقر هستند، به هيچ وجه راي نمي دهند، بنابراين 
آنها خارج از بازار سياسي هستند. اما كساني كه احساس 
محروميت نسبي مي كنند يا اين احساس را دارند كه 
سيستم با آنها به روش صحيح رفتار نمي كند، بيشتر به 

پوپوليسم گرايش پيدا مي كنند. 
او همچنين به زبان بازيگران پوپوليست اشاره مي كند و 
مي گويد كه احزاب پوپوليست معموال دست بر مواردي 
مي گذارند كه جريان هاي اصلي از آنها غافل مانده اند. 
مثل مهاجران. گرچه معموال نخبگان با مهاجران خوب 
بوده اند ولي لزوما همه مردم يك كشور نسبت به ورود 
مهاجران به كشورشان احساس خوبي ندارند. در اين 
شرايط مثال حمله به آزادي براي ورود مهاجر به كشور 
مي تواند موضوعي باشد كه پوپوليست ها با تكيه بر آن 

راي مي آورند.

شكاف»پاسخگوييومسووليت«
بستررشدپوپوليسم

كالتاس��ر در س��خنانش ب��ه »تض��اد فزاين��ده بين 
پاسخگويي و مسووليت« اش��اره مي كند و مي گويد 

تضاد بين پاس��خگويي و مس��ووليت يكي از مفرهاي 
رش��د پوپوليسم در اقتصاد آزاد اس��ت. آنچه به دنبال 
اصالحات اقتصادي ليبرال اتفاق افتاده اين اس��ت كه 
امروزه بازارهاي بين المللي بس��يار قدرتمند هستند. 
بنابراين سياستمداران كشورهاي ليبرال بايد نسبت 
به آن بازارهاي بين المللي و در عين حال در برابر برخي 
نهادهاي بين المللي مسوول باشند. اما در عين حال بايد 
در حوزه انتخابيه خود نيز پاسخگو باشند. يعني بايد به 
مردم كش��ور خود هم پاسخ دهند. به اين ترتيب براي 
سياستمداران بسيار دشوار است كه تعادل بين پاسخگو 

بودن و مسووليت پذيري را حفظ كنند.

آياپوپوليسمدرجهانروبهپيروزيميرود؟
او در ادامه به اين پرس��ش پاس��خ مي دهد كه آيا روند 
حركت پوپوليسم در جهان خطرناك است؟ اين محقق 
علوم سياس��ي با آوردن مثال هاي��ي، مي گويد چنين 
نيست. به گفته وي اگر اخبار سال گذشته را با جزييات 
بخوانيم، متوجه مي ش��ويم كه اين درست نيست كه 
پوپوليست ها در سراس��ر جهان برنده انتخابات شده 
باشند. مثاًل درباره هلند فكر كنيد. حزب راست افراطي 
پوپوليستي اين كشور حدود 20 درصد آرا را در انتخابات 
به دست آورد. درست است كه اين تعداد آرا نسبتًا زياد 
اس��ت اما به اين معني نيست كه اين حزب برنده شده 
است. به عنوان مثال به فرانسه نگاه كنيد. مارين لوپن 
يك چهره پوپوليست بود، اما او برنده اصلي اين انتخابات 
نبود. همچنين به آلمان توجه كنيد. يك حزب راست 
افراطي پوپوليس��تي، با 15 درصد آرا وارد مجلس اين 
كشور ش��د. بنابراين، درست است كه پوپوليست ها تا 
حدي پيروز مي شوند، اما تعداد آراي آنها محدود است. 
به طور معمول در اروپا، آنها بين 10 تا 20 درصد آرا را به 
دست مي آورند. بنابراين، به اين معنا، من فكر مي كنم 
كه نبايد درب��اره موفقيت آنه��ا در انتخابات غلو كرد. 

حداقل از نظر ميزان آراء آنها. 
اين استاد دانشگاه به موضوعي ديگر هم مي پردازد كه 

مهم اس��ت و او پيروزي احزاب پوپوليست را از منظر 
ديگري به جز انتخابات تعبير مي كند و مي گويد: گرچه 
آنها در انتخابات لزوما حزب برنده نيستند ولي بررسي 
برآيند كار آنها نشان مي دهد كه آنها عمال موفق هستند 

زيرا آنها مي توانند دستور كار سياست را تغيير دهند.
به تعبيري ديگر پوپوليس��ت ها قادرن��د موضوعات 
خاصي را كه در گذش��ته بي ربط به سياست بوده اند 
را سياس��ي كنند. وقتي چنين اتفاق��ي مي افتد اين 
موضوعات ب��راي احزاب اصلي جريان سياس��ي هم 
بسيار مهم مي شوند. به همين دليل، ما شاهد تحول 
برخي احزاب سياس��ي اصلي هستيم. اين احزاب به 
بحث و بررسي و در نهايت تالش براي تصويب اموري 
مي شوند كه احزاب پوپوليست در حال سياسي كردن 
آن بوده اند. اينجا جايي اس��ت ك��ه كار اقتصاددانان 

آغاز مي شود.
او در پايان سخنانش مي خواهد توضيح دهد كه تأثير 
پوپوليسم در جهان چه مي تواند باشد؟ به گفته كالتاسر 
تأثير پوپوليس��م از يك طرف به كارهايي اس��ت كه 
مي توانند در صورت به قدرت رسيدن آنها انجام دهند. 
نگاهي به بس��ياري از كشورها نشان مي دهد كه البته 
اين اتفاق يك اين استثناست و نه يك قاعده. مثال در 
مجارستان با روي كار آمدن اوربان نمونه اي داشتيم و 
ترامپ هم يك مورد ديگر است.  بنابراين در كنار اهميت 
اين بحث كه اگر احزاب پوپوليستي به قدرت برسند چه 
خواهد شد و چه پيامدهاي اقتصادي خواهد داشت؟ 
نكته مهم تر اين اس��ت كه اين اح��زاب چه تاثيري بر 

تصميمات احزاب اصلي خواهند گذاشت؟ 
در واقع نكته اصلي كه سياستمداران بايد به آن بپردازند 
اين است كه احزاب سياسي اصلي تا چه اندازه به دليل 
فش��ارهايي كه از س��وي احزاب )چپ( پوپوليس��تي 
احساس مي كنند بايد سياست هاي اقتصادي خود را 
تغيير دهند؟ اين موضوعيست كه به نظر مي رسد گاهي 
اوقات اقتصاددانان و روزنامه نگاران تمايل به فراموش 

كردن آن دارند..

عضو كميسيون تلفيق مجلس گفت: اينكه يارانه بنزين را به ۷۸ ميليون نفر 
بدهيم اشتباه است. اگر قرار بر اين كار بود چرا اصال طرح افزايش قيمت بنزين 
را اجرا كردند. كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسالمي در بررسي اليحه 
بودجه سال ۹۹، در يك  تجميع منابع حاصل از طرح هدفمندي يارانه ها و 
منابع حاصل از افزايش قيمت بنزين را مصوب كرده بود كه خوشبختانه رد 
شد. مطابق اين طرح مبلغ پرداختي در سبد حمايت معيشتي كه به حدود 
۶0، ميليون نفر نيازمند شناسايي شده از سوي دولت پرداخت مي شد و يارانه 
نقدي كه به حدود ۷۸، ميليون نفر پرداخت مي شود، تجيمع شده و به همه 
يارانه بگيران مبلغ ۷2 هزار تومان پرداخت مي گرديد. در اين صورت يارانه 
نيازمندان كاهش و يارانه ثروتمندان افزايش مي يافت. علي اكبري، درباره 
ادغام يارانه حاصل از افزايش قيمت بنزين )يارانه معيشتي( با يارانه هاي 
نقدي گفت: ادغام يارانه بنزين با يارانه هاي نقدي كه مردم پيش تر دريافت 
مي كردند، اقدامي اشتباه و داراي نقدهاي فراواني بود. يك سري نقدهاي به 
وزارت كار، رفاه و تأمين اجتماعي درخصوص شناسايي اقشار نيازمند جهت 

پرداخت يارانه بنزين وجود دارد. اميدواريم مسووالن امر تالش هاي خود را 
انجام دهند اي��رادات را رفع و مدل فعلي را ادامه دهند. وي ادامه داد: اينكه 
يارانه بنزين را به ۷۸ ميليون نفر بدهيم اشتباه است. اگر قرار بر اين كار بود 
چرا اصاًل طرح افزايش قيمت بنزين را اجرا كردند. اكبري تصريح كرد: به ياد 
دارم در مجلس فعلي تالش هاي بسياري از سوي دولت و مجلس انجام شد 
تا يارانه هاي نقدي را به تمام مردم ندهيم و فقط به نيازمندان بدهيم. حتي 
آقاي رييس جمهور هم از ثروتمندان درخواست كردند تا از دريافت يارانه 
نقدي انصراف دهند. حاال در يارانه بنزين اين اتفاق خوب افتاد و قرار شده 
فقط به نيازمندان تعلق گيرد. به هيچ عنوان اين دو يارانه نبايد با هم ادغام 
شوند. صاحب نظران معتقد هستند كه در صورتي كه اين مصوبه اصالح 
نمي شد، مي توانست در ش��رايط فعلي اقتصادي باعث افزايش فشارها بر 
اقشار كم در آمد شود. به عنوان مثال دريافتي يك خانواده 5، نفره قريب به 
۸0 هزار تومان كاهش مي يافت كه مي توانست منجر به ايجاد نارضايتي در 

بين اين اقشار شود.

بازرس مجمع عالي نمايندگان كارگران كشور با اشاره 
به اينكه كارگران در بحث شيوع بيماري كرونا متضرر 
شدند گفت: به خاطر شرايط اقتصادي پيش آمده با اين 
بيماري، حدود 30 تا ۴0 درصد كارگران بدون دريافت 
عيدي، سنوات و پاداش پايان خدمت به استقبال بهار 

مي روند.
حميدرضا امام قلي تبار، بازرس مجمع عالي نمايندگان 
كارگران كشور در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به كاهش 
قدرت خريد كارگران گفت: كارگران كشورمان در چند 
سال اخير با كاهش ش��ديد قدرت خريد خود مواجه 
بوده اند كه ناش��ي از سوء مديريت دس��ت اندركاران 
اقتص��ادي و مالي دولت ها بوده اس��ت.كاهش قدرت 
خريد يقينًا رك��ود فراگير را با خود ب��ه همراه خواهد 
داشت، اما تبعات منفي اين موضوع از چند منظر قابل 

بررسي است.

 وي ادامه داد: كاهش قدرت خريد كارگران كش��ور يا 
بهتر بگوييم آحاد جامعه در شرائطي به وجود آمده كه 
حجم نقدينگي كشور طي پنج شش سال اخير از۸00 
هزار ميليارد تومان به باالي 2000 هزار ميليارد تومان 
رسيده است. يعني افزايش بيش از دويست درصدي را 
تجربه نموده است.اين موضوع در حالي به وجود آمده 
كه ب��ه رغم اين افزايش، با كاهش قدرت خريد جامعه 
مواجه بوده ايم . اين موضوع بيانگر اين واقعيت است كه 
توزيع ناعادالنه ثروت در كشور صورت گرفته كه باعث 
افزايش فاصله طبقاتي شده و اكثريت جامعه را به سوي 

دهك هاي پايين تر سوق داده است.
امام قلي تبار افزود: اگرچه كه ره آورد اين موضوع، ركود 
بوده است اما نكته مهم تر و قابل تأمل تر افزايش تورم و 
بالطبع افزايش سطح معيشت خانوارهاست كه آنها را 
مجبور نموده است تمامي درآمد خود را براي جبران 

هزينه هاي اجاره مسكن و پوشاك و آموزش فرزندان و 
درمان اختصاص دهند و هيچ بودجه اي بابت تأمين مواد 
غذايي حداقلي براي جذب فقط2100 كالري روزانه 
خود و خانوادهايشان نداشته باش��ند. ادامه دار شدن 
اين موضوع تبعات سنگين اجتماعي و غيره را با خود 
به همراه دارد كه به اعتقاد نمايندگان كارگران، جامعه 
زير مجموعه آنان در شرائط فعلي به شكل محسوسي 

درگير همين موضوع هستند.
 بازرس مجمع عالي نمايندگان كارگران با اش��اره به 
اينكه در بحث مش��كالت پيش آم��ده كرونا كارگران 
بيشتر ضرر را كردند گفت: تعداد زيادي از كارفرمايان 
با شيوع بيماري كرونا دچار مشكالت متعدد در بحث 
فروش محصوالت خود ش��دند و همين موضوع باعث 
شد كه به در بهترين حالت حدود 30درصد كارگران 
كشور با مرخصي بدون حقوق به خانه هاي خود رفته اند.

 وي با بيان اينكه ۹۹درص��د كارگراني كه به خاطر 
شيوع بيماري كرونا با تعطيلي بنگاه به مرخصي بدون 
حقوق رفته اند قرارداد موقت مي باشند گفت: مطابق 
قانون بيمه بيكاري، در چنين شرايطي كه كارگران 
بدون خواست و اراده خود بيكار مي شود، بيمه بيكاري 
بايد حقوق به وي پرداخ��ت كند، اما اين كارگران به 
خاط��ر ترس از بيكاري جرأت رفتن ب��ه ادارات كار و 
ش��كايت از كارفرماي خود را ندارن��د. در صورتي كه 
كارگ��ران به ادارات كار مراجع��ه كنند و اعالم كنند 
كه بدون خواست خود بيكار شده اند، مشمول بيمه 
بيكاري مي شوند، اما اكثر آنها قراردادهاي موقت دارند 
و از ترس اينكه كارفرما ديگر با آنها همكاري نكند اقدام 
به رفتن به ادارات كار و ش��كايت و اقدامات الزم براي 

بيمه بيكاري نمي كنند.
 ام��ام قلي تبار گفت: در حال حاض��ر بخش عمده اي 

از كارگران بدون ماس��ك و دستكش مشغول فعاليت 
هس��تند و از آنجايي كه نگران موقعيت ش��غلي خود 
هس��تند با ريس��ك خطر ابتال به اين بيماري فعاليت 
مي كنن��د. كارفرمايان نيز با توجه به اينكه با ش��يوع 
بيماري كرونا دچار مشكالتي در توليد شده اند قادر به 
پرداخت عيدي و سنوات و پاداش پايان سال كارگران 
نيستند، تعداد زيادي از كارگران در حالي به استقبال 
سال نو مي روند كه عيدي و سنوات و پاداش پايان سال 
خود را دريافت نكرده اند و صرفٌا با حقوق اسفند ما بايد 
روزگار خود را س��پري كنند. اين در حالي است كه با 
توجه به عقب ماندگي مزدي زندگي كارگران، حقوق 
يك ماه تنها 35 درصد هزينه ها پوشش مي دهد، حتي 
اگر در بهتري��ن حالت 2ميلي��ون و 200 هزار تومان 
دريافت كنند، با خط فقر 5ميليون توماني فاصله زيادي 

براي تأمين امرار معاش خود دارند.

كميسيون تلفيق با پيشنهاد دولت در اليحه بودجه ۹۹ براي شناسايي 
و حذف س��ه دهك باالي درآمدي از فهرست يارانه بگيران موافقت 

كرد و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف به انجام اين كار شد.
در ۹ سال گذش��ته تبصره )1۴( يكي از مهم ترين بخش هاي اليحه 
بودجه و در رابطه با يارانه هاست كه وضعيت قانون هدفمندي يارانه ها 

را مشخص مي كند. 
در واقع در تعريف قانون هدفمندي يارانه ها، يارانه براي جبران قدرت 

خريد خانوارهاي آسيب پذير تعريف شده بود.
پس از تصويب اين قانون در مجلس ش��وراي اس��المي مقرر شد كه 
دهك هاي باالي درآمدي از ليس��ت مشموالن حذف شود اما در اين 
سال ها داليل مختلفي همچون نبود اطالعات كافي براي شناسايي 
افراد، ارجحيت تصميمات سياسي بر تصميمات اقتصادي و مواردي از 
اين دست عنوان مي شود و با وجود اينكه در اليحه بودجه و حتي پس از 
تصويب در مجلس شوراي اسالمي تاكنون اين امر محقق نشده است. 

البته در تيرماه امسال هيات دولت در مصوبه اي دستگاه هاي مربوطه 
را موظف به شناس��ايي اين دهك هاي ب��االي جامعه كرد و به گفته 
»علي ربيعي« سخنگوي دولت مقرر شد از مهر ماه يارانه 200 هزار 
خانوار يعني جمعيت حدود ۸00 هزاري نفر قطع و به تدريج نسبت به 
شناسايي و حذف سه دهك با درآمد باال از فهرست يارانه اقدام شود و باز 
هم اين موضوع اتفاق نيفتاد.  دولت باز هم در سند دخل و خرج ساالنه 
كه به مجلس شوراي اسالمي ارايه كرد موضوع حذف سه دهك باالي 
درآمدي را پيشنهاد داد كه توسط اعضاي كميسيون تلفيق تاييد شد 

و براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شد. 
در بند يك تبصره ١۴ اليحه بودجه سال آينده آمده است: وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي موظف است با استفاده از كليه بانك هاي اطالعاتي 
در اختيار و بر اساس معيارها و ضوابطي كه توسط اين وزارتخانه تعيين 
مي گردد نس��بت به شناسايي و حذف س��ه دهك باالي درآمدي از 

فهرست يارانه بگيران، با ارايه دليل و مدرك به افراد، اقدام كند.
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سقفدرآمدمشمولماليات
بنگاههايكوچك۲برابرشد

بنا بر تصميمات اتخاذشده در دولت و سازمان امور 
مالياتي سقف درآمد مشمول ماليات بنگاه هاي 
كوچك اشخاص حقيقي و حقوقي تغيير كرده 
اس��ت. هم اكنون س��قف فعلي درآمد مشمول 
ماليات بنگاه هاي كوچك براي اشخاص حقيقي 
100 ميلي��ون تومان بوده ك��ه بنا بر تصميمات 
اتخاذش��ده در دولت و سازمان امور مالياتي اين 
س��قف افزايش يافته اس��ت. بر اين اس��اس بعد 
از ش��يوع بيماري كرونا، س��قف درآمد مشمول 
بنگاه هاي كوچك براي اشخاص حقيقي از 100 
ميليون به 200 ميليون تومان و حقوقي از 300 به 

500 ميليون تومان افزايش خواهد يافت.

توليدداروهايموثر
دركنترلبيماريكرونا

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از توليد داروهاي 
موثر در كنترل بيماري كرونا توسط شركت هاي 
دارويي شستا خبر داد. محمد شريعتمداري وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي در صفحه ش��خصي 
خود در فضاي مجازي نوشت: تاكنون ۶ تن ماده 
موثره هيدروكسي كلروكين سولفات براي توليد 
قرص 200 م گ و دو ميلي��ون قرص كلروكين 
فس��فات 150 در دو شركت دارويي شستا براي 
اجراي پروتكل درماني كرونا توليد ش��ده است. 
اين دارو خواص ضدالتهاب��ي قوي دارد و يكي از 

موثرترين داروها در كنترل بيماري كروناست.

مبارزهباكروناباكمك۵0ميليارد
دالريصندوقبينالملليپول

صن��دوق بين المللي پول 50 ميلي��ارد دالر به 
كش��ورهاي نوظهور داراي درآم��د پايين براي 
مقابله با ويروس جدي��د كرونا كمك مي كند. 
كريستالينا جورجيوا، رييس صندوق بين المللي 
پول اعالم كرد 10 ميلي��ارد دالر از اين مبلغ با 
نرخ بهره صفر در اختيار فقيرترين كشورها قرار 
مي گيرد تا سيس��تم هاي بهداشتي قوي تري 
بس��ازند و از مردم خود محافظت كنند. بخشي 
از آن هم صرف نجات كسب وكارهايي مي شود 
كه بي��ش از همه تحت تأثير اي��ن ويروس قرار 
گرفته اند.  صن��دوق بين المللي پول در 1۹۴5 
براي سازماندهي نرخ تبادل ارز جهان، مقابله با 
بحران هاي مالي و اعطاي وام هاي كوتاه مدت به 
كشورهاي عضو آن تأسيس شد. جورجيوا گفت: 
»هدف ما تقويت مالي كش��ورهاي فقير جهان 
است«. وي اضافه كرد: هنوز زود است كه نتيجه 
بگيريم ويروس كرونا باعث ركود اقتصاد جهان 
مي ش��ود. بيش از ۹5 هزار نفر در سراسر جهان 
به اين ويروس مبتال شده اند و 3200 نفر جان 
خود را از دس��ت داده اند. اين ويروس بازارهاي 
مالي را مختل كرده و هزينه كرد مصرف كنندگان 
كند شده اس��ت. وي گفت: »ميزان كند شدن 
رش��د اقتصادي و عمق آن بس��تگي به دو چيز 
دارد: همه گير ش��دن اين ويروس و قدرت ما در 

مقابله با آن«.

۱۳مرززمينيكشور
برايتجارتبازاست

س��خنگوي گم��رك جمهوري اس��المي ايران 
گفت: بيشتر تجارت كشور از طريق دريا صورت 
مي گيرد به عالوه هم اكنون 13 مرز زميني كشور 

باز و تجارت فرامرزي در حال انجام است.
روح اهلل لطيفي در مصاحبه با راديو افزود: جدا از 
اين اكثر مرزهاي دريايي كش��ور باز و مبادالت 

تجاري برقرار است.
سخنگوي گمرك اظهار كرد: بيشتر تجارت كشور 
از طريق دريا صورت مي گي��رد و نگراني زيادي 
در اين زمينه وجود ندارد غير از كش��ورهايي كه 
نزديك ايران هس��تند مثل كويت به طور كامل 
محدوديت ايجاد كرده اس��ت، قط��ر كاالهاي 
ش��ناورهاي يخچ��ال دار را مي پذي��ردو امارات 
هم س��خت گيري هاي زيادي ه��م براي خدمه 
شناورها و هم كاالهايي كه وارد مي شود سر راه 
صادر كنن��دگان ايراني قرار مي ده��د ولي براي 
مس��يرهاي دورتر چه در درياي خزر به روسيه 
وكشورهاي آس��ياي ميانه و چه در جنوب براي 
كشورهاي دورتر مثل ش��رق آسيا، اروپا و حتي 
امريكاي التين مش��كلي در مرزهاي آبي وجود 
ندارد. سخنگوي گمرك جمهوري اسالمي ايران 
گفت: مرزهاي جاده اي مربوط به حوزه كش��ور 
عراق بجزء اقليم كردس��تان بر اس��اس مصوبه 
هيات وزراي دولت عراق از يكشنبه به مدت يك 
هفته بسته خواهد شد ولي اقليم كردستان عراق 

همچنان باز و كاالي ايراني صادر مي شود.
وي افزود: مرز تركمنس��تان همچنان بسته اما 
جمه��وري آذربايجان كااله��اي ايراني را با يك 
روش خ��اص يعني تخليه در م��رز و بارگيري با 
كاميون هاي آذري مي پذيرد. لطيفي با بيان اينكه 
در مسير ترانزيتي كاميون هاي ايراني به روسيه 
مشكلي وجود ندارد، اظهارداشت: پاكستان هم 
امروز مرز خود را پس از چندين روز توقف باز كرد 
و كاميون هاي ايراني از مرز ميرجاوه وارد پاكستان 
ش��دند. وي ادامه داد: مرزهاي افغانستان اعم از 
مسافري و تجاري به طور كامل باز است در ضمن 
مشكل خاصي در ساير مرزها غير از تركيه وجود 
ندارد. سخنگوي گمرك جمهوري اسالمي ايران 
يادآورشد: تركيه هم به كاميون هاي ايراني اجازه 
ورود نمي دهد و همينط��ور كاميون هاي ترك 
وارد كشور نمي شوند فقط كاميون هاي برگشتي 
هستند كه چه در س��مت تركيه و چه در سمت 

ايران مورد تبادل قرار مي گيرند.



اخبار

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

پرداخت با كد QR براي مقابله با ويروس كرونا در دستور كار قرار گرفت 

كاهش نرخ ارز و افزايش قيمت جهاني طال 

اعالم آمادگي شبكه بانكي براي تعويق پرداخت تسهيالت

گروه بانك و بيمه |
روز يكشنبه 18 اسفند 98، به دنبال ابراز نگراني از اثرات 
شيوع ويروس كرونا بر اقتصاد جهان، كاهش 0.5 واحدي 
نرخ بهره در امريكا، كانادا و بسياري از كشورهاي جهان، 
نرخ اونس جهاني طال افزايش يافت و به 1674 دالر رسيد 
و 27 دالر نسبت به هفته قبل افزايش داشته است. به دنبال 
اين افزايش نرخ طال و كاهش نرخ برابري دالر در برابر طال و 
ساير ارزها، تحوالت مختلفي در بازارهاي ارز، بورس و طال 
رخ داده و تحليلگران معتقدند كه درجهت مقابله با ويروس 
كرونا و احتمال ركود بيش��تر در اقتصاد جهاني، احتمال 
دارد كه كشورهاي جهان، نرخ بهره را بيش از اين افزايش 
دهد و در نتيجه روي افزايش نرخ طال و ساير ارزها اثرگذار 
خواهد بود. از سوي ديگر، صندوق بين المللي پول، بانك 
جهاني و ساير نهادهاي مالي جهان براي تزريق بيشتر پول 
به بازار و جلوگيري از ركود ابراز آمادگي كرده اند اما در عين 
حال بسياري از صنايع و خدمات مانند صنعت گردشگري 
با ركود قابل توجهي مواجه ش��ده اس��ت و شركت هاي 

هواپيمايي با بحران هاي مختلفي مواجه هستند. 
به گزارش »تع��ادل«، در بازار ارز و معامالت نقدي نيز در 
روزهاي ش��نبه و يكشنبه، نرخ ارز كاهش يافت و دالر در 
نرخ 15320، يورو 16800 و درهم 4190 تومان معامله 
شد و با افزايش نرخ اونس جهاني طال به قيمت 1674 دالر 
در اثر شيوع كرونا در كشورهاي جهان، بازار طال و سكه در 
داخل كشور با افزايش مواجه شده است. هر گرم طالي 18 
عيار 605 هزار، مظنه مثقال 17 عيار 2 ميليون و 625 هزار، 
سكه جديد 6 ميليون و 5 هزار، سكه قديم 5 ميليون و 915 
هزار، نيم سكه 2 ميليون و 960 هزار، ربع سكه 1 ميليون 

و 750 هزار، سكه گرمي 955 هزار تومان معامله شد. 
همچنين سامانه سنا، نرخ ميانگين معامالت روز پنجشنبه 
را براي دالر 15064، لير تركي��ه 2505، يورو 16580، 
درهم 3786، يوآن 2000 و پوند 18973 تومان اعالم كرد.  
در معامالت ارزي روز )شنبه( قيمت ها ثبات خود را حفظ 
كرد اما در داد و ستدهاي سكه و طال شاهد افزايش قيمت 
بوديم. هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد روز شنبه 
شش ميليون تومان در بازار عرضه مي شود. همچنين هر 
قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز پنج ميليون 
و 910 ه��زار توم��ان قيمت دارد.هر قطعه نيم س��كه دو 
ميليون و 970 هزار تومان است و هر قطعه ربع سكه هم 
يك ميليون و 750 هزار تومان به فروش مي رسد.هر قطعه 
سكه يك گرمي هم 970 هزار تومان داد و ستد مي شود.
همچنين هر گرم طالي 18 عيار 603 هزار و 500 تومان 
در طالفروشي ها قيمت دارد.در بازار جهاني نيز هر اونس 

طال 1674 دالر قيمت گذاري شده است.
بازار ارز نيز در نخستين روز هفته كار خود را با ثبات آغاز 
كرد؛ به طوري كه صرافي هاي مجاز بانك مركزي امروز 
هر دالر امريكا را 14 ه��زار و 900 تومان خريدند و 15 
هزار تومان فروختند كه نرخ فروش اين ارز نسبت به روز 
پنجشنبه ثابت مانده اس��ت اين صرافي ها امروز يورو را 
16 هزار و 400 تومان خريدند و نرخ فروش آن را 16 هزار 
و 500 تومان اعالم كردند. ارز مسافرتي هم با احتساب 
كارمزد بانك مركزي و كارمزد بانك عامل نزديك به 17 
هزار تومان است. بانك ها نيز نرخ خريد هر دالر امريكا را 
14 ه��زار و 560 تومان و نرخ خريد هر يورو را 16 هزار و 

440 تومان اعالم كردند.

    فضاي آرام بازار طال، سكه و ارز
با وجود شيوع ويروس كرونا، فعاليت بازار طال، سكه و ارز 
ادام��ه دارد، با اين حال به دلي��ل كاهش ترددها، خريد و 

فروش با كاهش مواجه است.با شيوع ويروس كرونا اقتصاد 
كشور و به ويژه بازارها تحت تاثير قرار گرفته اند كه مي توان 
به كاهش خريد و فروش و تردد در بازار طال و سكه و تغيير 

ساعت كاري برخي صرافي ها اشاره داشت.
در همين راس��تا، محمد كش��تي آراي، نايب رييس دوم 
اتحاديه طال و جواهر درباره وضعيت بازار طال و سكه اظهار 
داشت: بازار تعطيل طال و سكه باز و در حال فعاليت است، 
اما به دليل دستورات پزشكي و ويروس كرونا تردد در بازار 

كاهش يافته است.
وي افزود: همچنين قيمت هر انس نسبت به هفته گذشته 
افزايش 88 دالري داشته كه در ايران به دليل كاهش نرخ 
ارز، مانع از افزايش قيمت طال و سكه شده است. كشتي 
آراي درباره قيمت سكه در بازار، گفت: قيمت سكه طرح 
قديم 5 ميليون و 920 هزار تومان، س��كه طرح جديد 5 
ميليون و 980 هزار تومان، نيم سكه 3 ميليون تومان، ربع 
سكه يك ميليون و 770 هزار تومان و سكه يك گرمي نيز 

970 هزار تومان است.
به گفته نايب رييس دوم اتحاديه طال و جواهر، هر مثقال 
طال دو ميليون و 608 هزار تومان و هر گرم طالي 18 عيار 
نيز 602 هزار و 200 تومان است. همچنين كانون صرافان 
ايرانيان ني��ز در اطالعيه اي از تعطيلي تم��ام دوره هاي 
آموزشي كانون صرافان تا اطالع ثانوي به دليل پيشگيري 
از ش��يوع ويروس كرونا خبر داد و كامران سلطاني زاده، 
رييس شوراي عالي اين كانون در اين باره، گفت: صرافي ها 
تعطيل نكرده اند، بلكه ساعت كاري خود را تغيير داده و 

شيفتي كرده اند.

    طال در مسير صعود به ۱۷۰۰ دالر
 بانك مركزي امريكا اواس��ط هفته گذشته با كاهش 50 
واحدي نرخ هاي بهره، بازارهاي مالي را غافلگير و كمك 
كرد طال بهترين عملكرد هفتگي خود در 11 سال اخير 
را تجربه كن��د. مايك مك گالن، استراتژيس��ت كاال در 
بلومبرگ اينتليجنس چنين گفت: طال بايد در مقايسه 
با س��اير كاالهايي كه با مس��اله تقاضاي كمتر در فضاي 
رش��د اقتصادي ضعي��ف مواجه هس��تند، در اوج طيف 
سرمايه گذاري بماند. وي پيش بيني كرد قيمت هر اونس 

طال تا مرز 1800 دالر پيش خواهد رفت.
بر اس��اس گزارش كيتكونيوز، رش��د اقتصادي ضعيف 
همچنان بازده اوراق قرضه را پايين نگه خواهد داش��ت 
و اين امر به نفع طال تمام مي ش��ود. عامل ديگري كه به 
رشد قيمت طال كمك خواهد كرد، ادامه تسهيل سياست 
پولي از سوي بانك هاي مركزي جهان است. بانك مركزي 
كانادا و استراليا هفته گذشته اقدام بانك مركزي امريكا را 
دنبال كرده و نرخ هاي بهره را كاهش دادند. اكنون توجه 
بازار به نشست سياست پولي بانك مركزي انگليس و بانك 
مركزي اروپا معطوف شده است. تنها مشكلي كه اين دو 
بانك مركزي دارند اين است كه نرخهاي بهره آنها در حال 

حاضر هم بسيار اندك است.

    نوسان بورس و بازار ارز
به دنبال تصميم هيات مديره بورس براي محدود سازي 
دامنه نوسان و تدبير وزير اقتصاد، بانك مركزي واكنش 
نش��ان داد. همتي در مورد تصمي��م هيات مديره بورس 
براي محدودسازي دامنه نوسان و تدبير وزير اقتصاد چند 
نكته را تاكيد كرد. به نوشته وي» نظرات كارشناسان بازار 
سرمايه و ساير بازارهاي مالي در دو روز گذشته علي رغم 
تنوع، سازنده و قابل تقدير بود. ارجح اين است كه اينگونه 
تصميمات مهم در شوراي عالي بورس نيز طرح و با بررسي 

همه ابعاد آن و در نظر گرفتن شرايط اقتصادي كشور اتخاذ 
شود. يكي از راه هاي مديريت روند بازار سرمايه استفاده 
دولت از فرصت عرضه اوليه سهام و نيز برنامه ريزي براي 
افزايش درصد سهام شناور شركت هاي مهم است. اقبال به 
بازار سرمايه را نيك پنداريم و با افزايش عرضه سهام عمق 
بيشتري به آن بدهيم. نكات مطرح شده به نقل از رييس 
بانك مركزي در خصوص نگراني از هجوم نقدينگي به بازار 
ارز و... را تاييد نمي كنم. و باز هم تاكيد مي كنم بازار ارز با 
حضور و مديريت بانك مركزي همچنان ريسك باال براي 

سرمايه گذار دارد.«

    قرنطينه دالر
از سوي ديگر، فدرال رزرو به دليل نگراني از آلوده بودن 
دالرهايي كه از آسيا به امريكا بازگردانده مي شوند، به 
ويروس كرونا، اسكناس هاي مشكوك را قرنطينه خواهد 
كرد. به گزارش وال اس��تريت ژورنال، در يك تحقيق 
انجام شده در سال 2014 محققان دانشگاه نيويورك 
حدود 3 هزار باكتري را بر سطح دالر شناسايي كردند 
و با توجه به بازگش��ت مسافران از چين و ساير مناطق 
درگير با ويروس كرون��ا، دالرهاي جديد نيز به چنين 

سرنوشتي مبتال هستند.
ب��ر اين اس��اس، ف��درال رزرو در اقدام��ي احتياطي 
در راس��تاي جلوگيري از گس��ترش كرونا، قرنطينه 
دالرهايي كه از آسيا به امريكا وارد شده اند را پيش از 
گردش در بازار آغاز كرد.سخنگوي فدرال رزرو گفته 
است كه شعبات فدرال رزرو كه به مديريت تامين پول 
كمك مي كنند، محموله هاي دالر را كه از كشورهاي 
آسيايي وارد خاك امريكا مي شوند، پيش از پردازش 
و توزيع مجدد آنها در موسسات مالي به مدت 10 روز 
قرنطينه خواهند كرد. دالر به عنوان ارز ذخيره جهان، 
بيشترين پراكندگي و توزيع را در سرتاسر جهان دارد 
به طوري كه حدود 1.75 تريليون دالر در بازار جهان در 
گردش است. براساس اعالم ِفد، بيشتر اين مبلغ خارج 

از امريكا به ويژه در آسيا در گردش است زيرا دالر در اين 
در اين منطقه نسبت به ارزهاي محلي قدرتمندتر است.

    كاهش ذخاير ارزي چين 
همچنين ذخاي��ر ارزي چين ت��ا پايان فوري��ه به 3.10 
تريليون دالر كاهش يافت. به گ��زارش رويترز، به دنبال 
شيوع گس��ترده كرونا در چين و ورود بانك مركزي اين 
كشور به بازارها، ميزان ذخاير ارزي چين در ماه فوريه پس 
از چهار ماه روند نزولي به خود گرفته اس��ت و آن طور كه 
دفتر مديريت ذخاير ارزي چين اعالم كرده، ميزان ذخاير 
ارزي اين كشور با 0.2 درصد افزايش نسبت به ماه فوريه 

به 3.107 تريليون دالر رسيده است. 
چين بزرگ ترين دارنده ذخاير ارزي جهان اس��ت و به 
نظر مي رسد كاهش 8.779 ميليارد دالري ذخاير ارزي 
در ماه فوريه در ماه بعد نيز ادامه پيدا كند. طي ماه هاي 
اخير چين به لطف اجراي سياست هاي سخت گيرانه بر 
روي سرمايه از خروج منابع ارزي به خارج از اين كشور 

تا حد زيادي جلوگيري كرده بود. 

    سايه كرونا بر سر اقتصاد جهاني
موسسه رتبه بندي مودي از احتمال كاهش شديد رشد 
اقتصادي جهان به خاطر كرونا خبر داد. به گزارش رويترز، 
موسس��ه رتبه بندي مودي در گزارش��ي نسبت به وقوع 
ركود اقتصادي در سطح جهان هشدار داد. اين موسسه 
كشورهاي امريكا، ژاپن، آلمان، ايتاليا، فرانسه، انگليس و 
كره جنوبي را به عنوان كشورهايي كه بيشتر در معرض 

آسيب هاي كرونا قرار دارند معرفي كرده است. 
طبق اعالم اين موسس��ه، رشد اقتصادي چين در نتيجه 
ش��يوع كرونا ممكن اس��ت به چهار درصد و حتي كمتر 
كاهش پيدا كند. تاكنون بيش از 101 هزار و 492 مورد 
ابتال به كرونا گزارش شده است كه در اين بين 3485 نفر 
جان خود را از دست داده اند. در بين كشورهاي مختلف، 
باالترين تلف��ات مربوط به چين با 3070 نف��ر، ايتاليا با 

197 نفر، ايران با 124 نفر و ك��ره جنوبي با 42 نفر بوده 
است. در بسياري از كشورهاي جهان از جمله چين، ژاپن، 
كره جنوبي، سنگاپور، هنگ كنگ، تايلند، تايوان، مالزي، 
ايران، ايتاليا، استراليا، آلمان، امريكا، ويتنام، فرانسه، ماكائو، 
كانادا، امارات متح��ده، جمهوري چك، اتريش، الجزاير، 
كرواس��ي، س��وييس، روماني، انگليس، فيليپين، هند، 
روسيه، اسپانيا، بلژيك، كامبوج، مصر، فنالند، فلسطين 
اشغالي، كويت، عمان، افغانستان، لبنان، نپال، سري النكا 
و سوئد ابتال به كرونا گزارش شده اس��ت.  ارزش دالر در 
برابر بسياري از همتايانش مجددا كاهش يافت. به گزارش 
رويترز، در جريان معامالت آخر هفته، بسياري از ارزهاي 
مختلف در برابر دالر در موقعيت برتر قرار گرفتند و دالر به 
عقب رانده شد. شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل 
س��بدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت 
ديروز با ريزش سنگين 0.75 درصدي نسبت به روز قبل 
و در سطح 96.06 واحد بسته شد. نرخ برابري هر فرانك 
س��ويس معادل 1.0676 دالر اعالم ش��د. از سوي ديگر 
روند رشد ضعيف اقتصادي كشورهاي اروپايي كماكان 
ادامه دارد و ويروس كرونا نيز به سرعت در حال گسترش 
در نقاط مختلف اين قاره است. در نتيجه وخيم تر شدن 
وضعيت در ايتاليا، بس��ياري از ش��ركت هاي هواپيمايي 

پروازهاي خود به اين كشور را لغو كرده اند. 
در تازه ترين دور از معامالت، پوند با صعود 0.34 درصدي 
نسبت به روز قبل خود و به ازاي 1.3047 دالر مبادله شد. 
يورو 0.17 درصد پايين رفت اما با ماندن در كانال 1.12 به 
1.1288 دالر رسيد. همچنين نرخ برابري هر دالر امريكا 
مع��ادل 1.3423 دالر كانادا اعالم ش��د. در برابر همتاي 
سنگاپوري، هر دالر به ازاي 1.3783 دالر سنگاپور مبادله 
شد.در معامالت بازارهاي ارزي جهاني، همچنين هر دالر 
با 0.15 درصد افزايش به 105.3795 ين رسيد. در برابر 
همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.5033 دالر 
مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل 6.932 يوان 

چين اعالم شد.

گروه بانك و بيمه | 
شبكه بانكي براي تعويق پرداخت تسهيالت اعالم آمادگي 
كرد.رييس شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي و رييس 
كانون بانك هاي خصوصي از آمادگي شبكه بانكي براي 

اجراي اين مصوبه خبر دادند.
به گ��زارش »تعادل«، پيرو ابالغ بان��ك مركزي در مورد 
مصوبه شوراي پول و اعتبار براي جبران ضرر و زيان برخي 
كس��ب و كارها ناشي از ش��يوع ويروس كرونا، بانك ها و 
موسسات اعتباري نسبت به تعويق پرداخت تسهيالت 
صاحبان كسب و كارهاي آس��يب ديده از شيوع ويروس 
كرونا كه مصاديق آن فردا از طريق كميته منتخب دولت 
اعالم مي شود و نيز وام هاي قرض الحسنه كليه اشخاص 
در اسفند 98 و دوماهه اول سال 99 اقدام مي كنند. قابل 
ذكر است بانك مركزي مصوبه شوراي پول و اعتبار را در اين 

خصوص، پنجشنبه گذشته به بانك ها ابالغ كرده است.

   پرداخت با كد QR براي مقابله با ويروس كرونا 
طرح ملي پذيرندگ��ي جامع و يكپارچه پرداخت مبتني 
بر كدهاي QR براي مقابله با وي��روس كرونا براي انجام 
عمليات پرداخت در فروشگاه ها بدون تماس با كارت بانكي 

و دستگاه كارتخوان به زودي عملياتي مي شود.
سيستم بانكي در راستاي تس��هيل انجام تراكنش هاي 
كارتي و ارتقاء سطح بهداش��ت خدمات پرداخت، بحث 
كيف پول الكترونيك و پرداخت با كد QR را پيش از ورود 
ويروس كرونا به كشور به صورت جدي در دستور كار داشت 
و در همين زمينه نيز اقداماتي براي ايجاد زيرس��اخت از 
س��وي ش��ركت هاي پرداخت و بانك ها انجام شده بود و 
راهكارهايي نيز به مرحله عملياتي و اجرايي رسيده بود، 
اما با توجه به لزوم افزايش رعايت نكات بهداش��تي براي 
مقابله با ويروس كرونا، بانك مركزي در راس��تاي اجراي 
پيشنهاد مطرح ش��ده از سوي وزارت بهداشت و سازمان 
فناوري اطالعات، ايجاد زيرساخت جامع پرداخت مبتني 

بر كدهاي QR را در اولويت باال و فوري قرار داد.
بر همين اساس نيز به زودي با اجراي طرح ملي پذيرندگي 

جامع و يكپارچه پرداخت مبتني بر كدهاي QR، قابليت 
پرداخ��ت از طريق QR با نرم افزارهاي پرداخت س��ازان 
ب��ر روي تمام��ي كارتخوان هاي ش��ركت هاي پرداخت 

الكترونيك عملياتي خواهد شد.
در همي��ن خص��وص، داوود محمد بيگي؛ مدي��ر اداره 
نظام هاي پرداخت بانك مرك��زي در گفت وگو با ايِبنا با 
اش��اره به اجراي طرح هم پذيرندگي پرداخت مبتني بر 
كدهاي QR توسط بانك مركزي براي افزايش سالمت 
در تراكنش هاي پرداخ��ت الكترونيك گفت: كيف پول 
الكترونيك از موضوعات كليدي در حوزه پرداخت كشور 
به شمار مي رود كه با توجه به شيوع ويروس كرونا در كشور 
و لزوم رعايت نكات بهداشتي در عمليات هاي پرداخت، 
جلسات فش��رده اي براي نهايي سازي الگوهاي پرداخت 
از طريق كيف پول مبتني بر كدهاي QR برگزار شد؛ بر 
همين اساس هماهنگي الزم با وزارت بهداشت و سازمان 
فناوري اطالعات صورت گرفت تا طرح پرداخت مبتني بر 
QR هر چه سريعتر اجرايي شود و مشتريان بتوانند بدون 
استفاده از كارت بانكي با تلفن همراه و اسكن كردن يك 

باركد، پرداخت هاي خود را انجام دهند كه با توجه به عدم 
نياز به استفاده از دستگاه كارتخوان و كارت بانكي نكات 
بهداشتي براي حفظ سالمت شهروندان رعايت مي شود.

وي ادامه داد: طرح پذيرندگي جامع باركدهاي پرداخت 
از س��وي بانك مركزي به زودي اجرايي خواهد شد و 
مشتريان ديگر الزم نيست تا نرم افزار پرداخت و كيف 
پول آنها براي پرداخت با QR صرفا مطابق با ش��ركت 
پرداخت الكترونيك ارايه دهنده كارتخوان باشد، بلكه 
مش��تريان مي توانند با اسكن كردن باركد قرار گرفته 
در هر كدام از ش��ركت هاي پرداخ��ت الكترونيك در 
فروشگاه ها و پايانه هاي فروشگاهي از طريق تلفن همراه 
و هر كدام از نرم افزارهاي پرداخت ساز )نرم افزارهاي 
موبايلي ش��ركت هاي پرداخت الكترونيك( عمليات 
پرداخت را بدون تم��اس با كارت بانكي و كارتخوان با 
وارد كردن مبل��غ و رمز كارت انجام دهند كه امنيت و 
سالمت باالتري نسبت به پرداخت با كارت بانكي دارد.

مدي��ر اداره نظام ه��اي پرداخت با اش��اره به چالش هاي 
طرح پذيرندگ��ي جامع و يكپارچ��ه پرداخت مبتني بر 

كده��اي QR  گفت: يكي از چالش ه��اي اصلي در طرح 
 QR ايجاد بس��تر واحد براي پرداخت مبتني بر كدهاي
بحث يكسان سازي باركدها و قابليت پذيرش باركدهاي 
مختلف توسط اپليكيش��ن هاي فعال در حوزه پرداخت 
اس��ت؛ در حقيقت اجراي اين طرح نياز به پياده س��ازي 
استاندارد يكساني در تمام شبكه پرداخت دارد كه تمامي 
شركت هاي پرداخت الكترونيك نيز از آن پيروي كنند، 
از سويي ديگر بايد زيرساخت  هاي فني ايجاد شود كه در 
مرحله آماده سازي نهايي بوده و انتظار بر اين است كه با 
توجه به تعامل بانك مركزي با شركت هاي PSP و شاپرك، 
اين طرح ملي در روزهاي آينده عملياتي شود كه تماس 
مش��تري و پذيرنده را با كارت بانكي و پايانه فروشگاهي 
كاهش مي دهد و در شرايط فعلي تاثير زيادي در سالمت 

خواهد داشت.
وي تاكيد كرد: كاهش اس��تفاده از پول نقد و عدم تماس 
با دستگاه كارتخوان و كارت بانكي به منظور رعايت نكات 
بهداشتي در ش��رايط گسترش ش��يوع ويروس كرونا از 
اهميت بسيار بااليي برخوردار است كه با اين اقدام تحولي 
بزرگ براي تسهيل انجام تراكنش، افزايش سالمت و در 
عين حال كاهش جرايم مبتن��ي بر كارت بانكي صورت 

خواهد گرفت.
محمد بيگي افزود: در حال ترغيب شركت هاي پرداخت 
الكترونيك ب��راي افزايش تعداد درگاه ه��اي پرداخت با 
كدهاي QR و ايجاد امكان پذيرش باركد ش��ركت هاي 
ديگر است؛ تمام تالش شبكه پرداخت كشور بر اين است 
تا هر چه زودتر قابليت پرداخت از طريق كدهاي QR در 
دسترس شهروندان قرار بگيرد و قطعا اين طرح تا پايان 
ماه جاري اجرايي خواهد ش��د اما انتظار بر اين است تا در 

روزهاي آتي اين خبر مهم و خوب اعالم شود.
در روزهاي پاياني سال شركت هاي پرداخت و بانك ها براي 
توسعه سامانه هاي الكترونيك و پايداري آنها فعاليت زيادي 
دارند و اين طرح با اولويت باال در كنار ساير موضوعات در 
حال پيگيري نهايي اس��ت كه عملياتي شدن پرداخت 
مبتني بر كدهاي QR در تمامي شركت ها موضوعي به 

نفع منافع ملي و سالمت ش��هروندان به دنبال دارد. وي 
در خصوص حضور شركت هاي پرداخت الكترونيك در 
اين طرح گفت: در اين طرح تمام ش��ركت هاي پرداخت 
الكترونيك كه آمادگي داش��ته باش��ند قادر هس��تند تا 
فعاليت داشته باشند و شركت هايي كه آمادگي الزم در 
زمينه زيرساخت نرم افزار پرداخت ساز را ندارند در بازده 
زماني مختلف به طرح مي پيوندند اما هم اكنون آمادگي 

كامل وجود دارد.
محمدبيگي با اشاره به نوع كدهاي QR استفاده شده در 
اين طرح گفت: با توجه به اينكه ايجاد اين زيرس��اخت با 
كدهاي QR يك بار مصرف با طول عمر و اعتبار محدود 
و مشخصاتي از جمله استفاده براي يك تراكنش با مبلغ 
خاص نياز به زمان بيش��تري داشت، تصميم گرفته شد 
تا طرح پذيرندگي جامع كدهاي QR بر بس��تر كدهاي 
ثابت QR اجرايي مي شود تا هر چه سريعتر اين طرح ملي 
اجرايي شود اما در ادامه موضوع كدهاي دو بعدي يك بار 
مصرف نيز در دستور بانك مركزي بوده و اقداماتي انجام 

خواهد شد.
در مدل كدهاي QR يك بار مصرف سقف مبلغ تراكنش 
با توجه امنيت بيشتر، باالتر است اما در مدل كدهاي ثابت 
كه در اين طرح در نظر گرفته شده، سقف مبلغي محدودتر 
و ب��راي انجام تراكنش هاي پرداخت روزمره اس��ت اما با 
توجه به ضرورت براي استفاده گسترده، تمامي نيازهاي 
پرداخت هاي معمول را شامل مي شود؛ در واقع در اين طرح 
در داخل كيف پول الكترونيك، كارت بانكي مشتري قرار 
مي گيرد و هر كارت بانكي به يك كيف پول تبديل مي شود.

وي با بيان اينكه اجرايي طرح پذيرندگي جامع پرداخت 
مبتني بر كدهاي QR و توسعه كيف پول هاي الكترونيك 
امنيت تراكنش ها را افزايش مي دهد، تصريح كرد: با توجه 
به هدم استفاده از كارت بانكي طبيعي است كه با گسترش 
به كارگيري پرداخ��ت مبتني بر كدهاي QR توس��ط 
شهروندان شاهد كاهش چشمگير جرايم مبتني بر كارت 
از جمله اسكيمنگ و كپي برداري كارت بانكي و سرقت 

رمز كارت بانكي خواهيم بود.
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پيام تسليت بانك رفاه درخصوص 
درگذشت همكاران بانكي

اس��ماعيل ل�له گاني مديرعامل بانك رفاه كارگران 
در پيامي درگذش��ت همكار بانك رفاه و تعدادي از 
همكاران شبكه بانكي كشور را در اثر ابتال به ويروس 
كرونا تسليت گفت.  به گزارش روابط عمومي بانك 

رفاه كارگران، متن پيام به اين شرح است: 
بسمه تعالي 

با سالم 
شبكه بانكي كشور در طول عمر پر بركت نظام مقدس 
جمهوري اسالمي، همواره و در همه شرايط در كنار 
مردم شريف ميهن اسالمي بوده و هست و عالوه بر 
حضور در هشت سال دفاع مقدس، هرگاه مشكالتي 
از جمله سيل، زلزله يا بالياي طبيعي ديگري رخ داده، 
با تمام توان و ظرفيت در جهت رفع مشكالت مردم 
عزيزمان تالش نموده است.  اينك كه ورود ويروس 
كرونا در كشور عزيزمان و چندين كشور ديگر موجب 
دغدغه خاطر و احس��اس نگراني اين مردم گرانقدر 
شده است، باز هم همچون گذشته، همكاران خدوم 
و ساعي ش��بكه بانكي كش��ور و بانك رفاه كارگران 
آس��تين همت را باال زده و با عزم و اراده راسخ سعي 
در ارايه خدمات مطلوب به هم وطنان خود دارند و در 
صف مقدم جبهه مبارزه با اين ويروس در كنار كادر 
محترم پزشكان و پرستاران ايستاده اند تا با توكل به 
الطاف خداوند متعال و استفاده از تمام امكانات موجود 
در كمترين زمان ممكن ويروس كرونا را شكس��ت 
دهند.  بان��ك رفاه كارگران با بيش��ترين حضور در 
بيمارستان ها و مراكز درماني سازمان تامين اجتماعي 
و دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور و همچنين حضور 
گس��ترده در اقصي نقاط ميهن اسالميمان، خود را 
خادم اين مردم دانسته و از تمام امكانات خود در اين 
مسير استفاده خواهد نمود.  در اين مسير علي رغم 
تهيه اقالم مورد نياز شعب از جمله محلول ضدعفوني 
كننده، ماس��ك، دستكش و مواد ش��وينده در حد 
مقدورات و با توجه به محدوديت هاي ايجاد ش��ده، 
متاسفانه يكي از همكاران ارزشمند ما در استان قم و 
چند نفر از همكاران ساير بانك ها جان خود را فداي راه 
خدمت نموده و تعداد ديگري از همكاران نيز تحت 
درمان هستند.  بدينوسيله درگذشت اين همكار بانك 
رفاه كارگران و همكاران شبكه بانكي را تسليت عرض 
نموده و از خداوند متعال براي اين عزيزان علو درجات و 
براي بازماندگان صبر و سالمتي خواستاريم.  اطمينان 
دارم كه با همت جمعي و بسيج تمامي امكانات كشور 
و حضور تمامي دستگاه هاي اداري به لطف خداوند 
متعال و در سايه توجهات حضرت ولي عصر )عج( و 
رهنمودهاي مقام معظم رهبري )مدظله العالي(، در 
كمترين زمان، ويروس كرونا شكست خواهد خورد 
و از كش��ور رخت برمي بندد و س��ال جديد را همراه 
با آرامش و س��المتي ش��روع مي نماييم.  در پايان از 
هم وطنان گرامي درخواست دارم، با توجه به بستر 
مناسب خدمات الكترونيكي و اينترنتي و سامانه هاي 
بانكداري نوين در بانك رفاه كارگران و ساير بانك ها، 

حداكثر استفاده را از اين سامانه ها داشته باشند.

پيام مديرعامل بانك پاسارگاد 
به همكاران نظام بانكي كشور

در روزهايي كه كليه هم وطنان عزيز در آزموني سخت 
به مبارزه با ويروس كرونا در قيام اند، همكاران مجاهد 
و ايثارگر نظ��ام بانكي در خط مقدم جهاد اقتصادي 
كش��ور از جان مايه گذاشته اند تا با استمرار خدمت 
به هم ميهنان گرامي، فعاليت هاي اقتصادي و مالي 
ميهن عزيز در مس��ير توفيق جريان داش��ته باشد. 
همكاران جان بر كف با تمام توان و با وجود مخاطرات 
فراواني كه در شرايط حس��اس كنوني متوجه آنان 
است با روي گشاده پذيراي هم وطنان در شعبه هاي 
بانك ها هستند.  مع االسف در روزهاي اخير عده اي 
از اي��ن عزي��زان در انج��ام دادن وظايف مجاهدت 
آميز خود دچار بيماري كرونا ش��ده و دعوت حق را 
س��رافرازانه لبيك گفته اند. اين ضايعه مولمه، تلخ و 
اسفناك را به خانواده هاي گرانقدر آنان، هم ميهنان 
عزيز، به ويژه كليه همكاران تالشگر در نظام بانكي 
تسليت عرض نموده، تشفي خاطر آنان را از سبحان 
بي نياز عاجزانه مسالت مي نمايد. بي شك فداكاري 
جهادگرانه و ياد اين عزيزان تا ابد در خاطر هم ميهنان 
و نظام بانكي جاويدان خواهد ماند. كليه بانك هاي 
كش��ور در كنار هم و با هماهنگي جهت حفاظت از 
سالمت هم ميهنان و سرمايه انساني خود نسبت به 
تامين امكانات بهداشتي و پيشگيري اقدامات الزم را 
به عمل آورده اند، لكن قطعا و ضرورتا اين آمادگي ها 
بدون همكاري و همراه��ي مراجعه كنندگان موثر 
نخواهد افتاد. از كليه هم وطنان گرامي درخواس��ت 
مي شود جهت كاهش مراجعه هاي  غيرضروري به 
ش��عبه ها از خدمات بانكداري مجازي و الكترونيك 
براي انجام دادن امور بانكي خود بهره گيرند و در اين 
روزهاي سخت گامي ارزشمند براي حفظ سالمتي 
خود و ديگر هم نوعان بردارند. توجه به حفظ سالمتي 
خود بهترين سالح در برابر اين ويروس است و يقين 
دارد هم ميهنان عزيز هم چون گذشته با ياري يكديگر 
و عزم جهادي با ش��عار »با مراقب��ت از خود، كرونا را 
شكست خواهيم داد« در اين نبرد سخت نيز پيروز 

ميدان خواهند بود.

رييس اداره روابط عمومي 
بانك رفاه منصوب شد 

طي حكمي از سوي اسماعيل ل�له گاني مديرعامل 
بانك رفاه كارگران بهرام فرهي به سمت رييس اداره 
روابط عمومي اين بانك منصوب شد. به گزارش روابط 
عمومي بانك رفاه كارگران، فرهي داراي مدرك فوق 
ليسانس مديريت فناوري اطالعات است و پيش از اين 
داراي سوابق مديريتي در بانك هاي رفاه، صادرات، دي 
و قرض الحسنه مهر ايران و موسسه مالي توسعه بوده 
است. گفتني است، دكتر سعيدي رييس سابق اين 
اداره به رياست اداره مطالعات بازار و طراحي محصول 

اين بانك منصوب شد.



ديدگاه 5 بازار سرمايه

بررسي »تعادل« از تبعات مداخله دولت در ساز و كار بازار

وقتيكهشفافيتقربانيتصميماتعوامگرايانهميشود
گروه بورس|محمد امين خدابخش|

شفافيت و مبارزه با فساد در تمامي كشورهاي در حال 
توسعه امري مهم و حايز اهميت است. از آنجايي كه 
تمامي اين كش��ورها براي پيشبرد اهداف اقتصادي 
خود و بهب��ود عملكرد بخش ه��اي مختلف اقتصاد 
نيازمند مرتفع س��اختن موانع پيشرو هستند، از اين 
رو مجبورند تا نسبت به كشورهاي توسعه يافته انرژي 
بيشتري را صرف تغيير ساختارها و بهبود رويه هاي 
جاري كنند تا از اين معبر موفق به تامين شفافيت و 

تخفيف فساد به شكلي پايدار و مستمر شوند.
در اين ميان يكي از مسائلي كه بر سر راه شكل گيري 
بازارهاي آزاد و ش��فاف در اين كشورها مشكل ايجاد 
مي كند، رويه هاي غلط و هنجارهاي نامتوازن با اصول 
شكل گيري بازارهاي آزاد و تامين شفافيت است كه 
در قرن بيستم ميالدي شكل گرفته. از آنجايي كه طي 
قرن ياد شده مناسبات سياسي بين المللي عمدتًا بر 
مبناي تقسيم كش��ورها ميان دو قدرت شرق و غرب 
ايجاد ش��ده بود، از اين رو در بس��ياري از كشورهاي 
جهان شاهد ايجاد نظام هاي اقتصادي متمركز و در 
نتيجه دخالت در بازار ها بر مبناي اصول و تصميمات 

غيرمنطقي بوده ايم.
 از جمل��ه مهم ترين تبعات ش��كل گيري نظام هاي 
اقتص��ادي اينچنيني در تمامي اين كش��ورها ايجاد 
رويه ه��اي قيمت گ��ذاري دس��توري ب��دون توجه 
ب��ه نيازهاي اقتص��اد و تنها ب��ا تكيه ب��ر وعده هاي 
سياست گذاران به منظور ايجاد رضايت در توده هاي 
مردم بوده ك��ه به تبع وضعيت زندگي ش��ان، درك 

صحيحي از مناسبات اقتصادي پيرامون نداشته اند.
چنين رويكردهايي سبب شد تا در طول تمام دهه هاي 
قرن بيس��تم و قبل از نابودي ديوار برلين، فروپاشي 
شوروي سابق و تضعيف تدريجي عقايد چپ گرايانه در 
در جمهوري خلق چين به سبب بهره مندي از مواهب 
نظام بازار، فرهنگي غلط در ميان كشورهاي موسوم 
به بلوك شرق شكل بگيرد كه اقتدار دولت را به مثابه 
تغيير متغير هاي اقتصادي به منظور بهبود سطح رفاه 

مردم در نظر مي گرفت.
 اين تفكر غلط به دليل آنكه پرده آهنين كشيده شده 
به دور اين كش��ورها، مردم س��اير جوامع را از ديدن 
پيامد هاي س��همگين اين تصميمات باز مي داشت و 
از سوي ديگر همفكران چپ اين سيستم ها در داخل 
كش��ورهاي غير مرتبط به سمپاشي اذهان عمومي 
مي پرداختن��د، اين تفكر غلط مح��دود به نظام هاي 
سوسياليس��تي نماند و به سرعت تمامي كشورها به 

خصوص كشورهاي فقير جهان را احاطه كرد.
در حال حاضر شيريني ترسيم شده از قيمت گذاري 
دستوري و مداخله در اقتصاد به رغم آنكه جمهوري 
سوسياليستي شوروي و كشورهاي همنوا با آن را در 
اتخاذ تصميم��ات چپ گرايانه را در عمل از بين برده 
است، همچنان در بيشتر كشورها ادامه دارد. تبعات 
مداخل��ه در بازارها و تصميمات پوپوليس��تي كه به 
دنبال آن گريبان آزادي اشخاص در انجام معامالت 
را مي گيرد، همچنان در بس��ياري از كشورها پا برجا 
مانده و نه تنها بنگاه هاي اقتصادي را تهديد مي كند، 
بلكه در عمل س��فره مردم عادي را هر روز كوچك و 

كوچك تر كرده است .

 سايه سنگين دولت
بر تن رنجور اقتصاد ايران

 بنابر آنچه گفته شد بسياري از كشورها در حال حاضر 
با تبعات منفي تفكر مداخله گرايانه دس��ت و پنجه 
نرم مي كنند و درك غل��ط آحاد مردم از وجوه اقتدار 
دولت ه��ا به مانعي بزرگ اما نامرئي بر س��ر راه حفظ 

ثبات اقتصادي و توسعه پايدار تبديل شده است.
فرهنگ غلط شكل گرفته در ميان بسياري از مردم اين 
كش��ورها كه براي حفظ وضعيت موجود يا بهبود آن 
همواره مداخله دولت و دخالت سياستمداران را طلب 
مي كنند يا حداقل آن را بالمانع مي پندارند، به عاملي 
بازدارنده بدل شده كه در مواجهه با آن سياستمداراني 
را كه درصدد برگزيدن راه درس��ت و احترام به اصول 

بازار آزاد هستند را تهديد مي كند.
 حاصل اين چرخه معيوب وضعيت��ي را پديد آورده 
كه تمامي دولتمردان اين كشور ها پس از مدتي براي 
حفظ مقبوليت خود در افكار عمومي الجرم به سمت 
تصميماتي سوق داده مي شوند. از اين رو وضعيت شرح 
داده شده بيش از تامين منافع جمعي، به حفظ رضايت 

آن كمك مي كند. 
در واقع در اين كش��ورها سياستمداران پس از مدتي 
كارنامه اي جز قرباني كردن س��رمايه گذاري و تامين 
رضايت سرمايه گذاران به نفع اهداف كوتاه مدتي نظير 
بهبود ضريب جيني از طريق خذف منافع بلندمدت 
و توس��عه پايدار به جا نمي گذارند. يكي از نمونه هاي 
معاصر و معروف به ثبت رسيده در دو دهه اخير تجربه 
تلخ م��ردم ونزوئال بوده كه به اندازه كافي و در تمامي 

خبرها و تحليل ها به آن اشاره شده است.
ايران نيز يكي از اين كش��ورهايي است كه اگرچه در 
تاريخ خود هيچ اه به دام كمونيس��م نيفتاده تاكنون 
خطر ونزوئال شدن را نيز از سرگذرانده، با اين حال پس 
از سقوط رژيم پادشاهي همواره از جانب تفكرات چپ 
گرايانه تهديد شده و ضربات مهلك دخالت دولتي را 
در طول س��اليان بر پيكر نحيف اقتصاد جنگ زده و 

تحت تحريم كشور شاهد بوده است.
در اين ميان فساد نيز ديگر عاملي بود كه همزمان با 
دخالت هاي نسنجيده و صرفًا كوتاه مدتي، ضرباتي 
مهلك ت��ر ب��ر اعتماد عموم��ي وارد آورده اس��ت و 
صاحبان بنگاه هاي خرد، متوسط و حتي بزرگ را بر 
آن داش��ته تا در شرايط سخت تحريم هاي يكجانبه 
امريكا و تمامي محدوديت هايي كه شاهدش هستيم 
رغبت چنداني به تداوم فعاليت اقتصادي نداش��ته 
باشند. اعمالي از اين دست از سويي فضاي پيش رو 

را تار مي كند و از س��ويي ديگر حتي شانس توسعه 
بسترهاي ممكن را نيز از كشور مي گيرد.

   فراري از شفافيت، به نام مردم به كام فساد
از تمامي اين حرف ها كه بگذريم، در اين ميان همواره 
بر آن بوده اند تا با ماهيگي��ري از آب گل آلود مطامع 
ش��خصي را پشت پرده دلس��وزي براي آحاد مردم و 
قدرت خريد آنها پنهان كنند. اين دس��ته از مدافعان 
قيمت گذاري دس��توري باورهاي رايج را دست آويز 
تغيير رويه هاي عادي قرار مي دهند و به جاي تامين 
مناف��ع جمعي در واق��ع نوعي ويژه خ��واري را پديد 

مي آورند كه حاصلي جز فساد ندارد.
به همين منظور »تعادل« ضمن بررسي تبعات دخالت 
دستوري در گفت وگو با چند تن از فعاالن بازار سرمايه 
و كارشناسان بازارهاي مالي و اقتصاد، داليل و تبعات 

اتخاذ چنين تصميماتي را بررسي كرد.
علي صادقين استاد اقتصاد و تحليلگر بازارهاي مالي 
در خصوص قيمت گذاري دستوري، تبعات منفي و 
بايد ها و نبايد هاي مداخله در بازارها طي ش��رايطي 
خاص به »تعادل« چنين گفته اس��ت: اگر بخواهيم 
قيمت گذاري دستوري و مداخله در نظام قيمت ها را 
به درستي بررسي كنيم بايد در نظر داشته باشيم كه 
اين روش از سياست گذاري اقتصادي بايد شرايطي 
خاص و در وضعيتي انجام شود كه كاركردهاي عقاليي 
بازار از بين رفته باشد. بنابراين نمي توان با هر افزايش 
قيمتي از لزوم دولت به بازارها سخن گفت و عملكرد 

عادي مبادالت در اقتصاد را مختل كرد.
اين كارشناس اقتصادي آشنا به متغيرهاي بازار هاي 
مالي افزود: عدم مداخله در كاركردهاي عادي اقتصاد 
داراي چند نتيجه مهم است كه از آن جمله مي توان 
به كارايي بازار اش��اره كرد. در شرايطي كه تخصيص 
قيمت ها تنها بر اساس عرضه و تقاضا انجام مي شود و 
هيچ عامل مداخله گري از بيرون به قيمت ها تحليل 
تحميل نمي ش��ود بازار به شكلي كارا عمل مي كند و 
رانت اطالعاتي در آن وجود ندارد. در اين شرايط افراد 
حاضر در بازار مي توانند با مشاركت در فرآيند عرضه 

و تقاضا به تامين نيازهاي خود بپردازند. 
ديگر عاملي كه از دس��تاوردهاي مهم بازار آزاد است 
تخصيص بهينه منابع اس��ت. در اين راس��تا تمامي 
فعاالن بازار اعم از خريداران و فروش��ندگان به دليل 
اطالعاتي كه از قيمت ها مي گيرند مي توانند تشخيص 
دهند كه منابع خود را بايد به چه بخش هايي س��وق 
دهند، چراكه در نظام آزاد قيمت ها مزيت نسبي در 
هر بخش از اقتصاد مشخص است. همين امر مي تواند 
تخصيص بهينه به تمامي بخش هاي اقتصاد را ميسر 

سازد.

  كاهش تباني و فساد در گروه تعيين آزادانه 
قيمت ها

وي ادامه داد: اما ديگر دس��تاورد ب��ازار آزاد يا همان 
رقاب��ت بر مبن��اي عرض��ه و تقاضا، افزاي��ش تعداد 
خريداران و فروشندگان اس��ت. اين وضعيت امكان 
تباني و دستكاري در قيمت ها را به حداقل مي رساند 
به شكلي كه تعداد باالي خريدار و فروشنده در نهايت 
به افزايش كيف��ي و كمي محصوالت مورد مبادله در 
بازاره��ا مي انجامد. بنابراين ب��ازار آزاد نه تنها آزادي 
عمل فعاالن را افزايش مي دهد، بلكه با بهبود كيفيت 
كاالها، تمام��ي مصرف كنن��دگان را از كاركرد خود 
منتفع مي سازد. با اين حال بايد توجه داشت كه اين 
فرآين��د و عوايد حاصل از آن تنها به موارد ياد ش��ده 
محدود نمي شود و آزادي فعاليت مشاركت كنندگان 
در بازار كه به تخصيص بهينه منابع منتهي ش��ده در 
نهايت سطح قيمت ها را در مقايسه با حالت دستوري 
كاهش مي دهد. اگر تمامي اين فوايد را در كنار كاهش 
فساد در فرايند كش��ف قيمت در نظر بگيريم به اين 
نكته مي رسيم كه بازار آزاد جز عوامل ياد شده باعث 
افزايش حداكثري شفافيت و به حداقل رساندن تباني 

در جريان كشف قيمت ها مي شود.
اين كارش��ناس اقتصادي در ادام��ه به تجربيات تلخ 
كش��ور ناش��ي مداخله در نظام قيمت ها اشاره كرد 
و ضمن برش��مردن مواردي نظير تعيين دس��توري 
قيمت ها در بازار رهن و اجاره، ارز و كاالهاي اساسي در 
بازار كاال و خدمات گفت: طي سال هاي گذشته عوامل 
متعددي را در اين زمينه ش��اهد بوده ايم كه نه تنها با 

مختل كردن رويه هاي بازار از شفافيت آن كاسته است 
بلكه با ورود پول هاي مشكوك و شكل گيري رانت هاي 
اطالعاتي تبعات ثانوي��ه اي را نيز به جامعه و اقتصاد 

تحميل كرده است.

   سوءاستفاده از يك امر معقول
براي خواسته نامعقول

علي صادقيان پس از آنكه فوايد كش��ف قيمت آزاد 
كاالها و خدمات را برشمرد و مشكالت ناشي از مداخله 
در نظام قيمت ها را تبيين كرد با اشاره به تنها وضعيتي 
كه مداخله دولت در نظام قيمت ها را توجيه مي كند، 
سوءاستفاده برخي مدافعان مداخله در بازارها را مورد 

توجه قرار داد.
وي گفت: نكته اي كه در اين ميان وجود دارد وضعيتي 
First best « در اقتصاد اس��ت كه به اصطالح به آن

يا اولين بهترين« مي گويند. اولين بهترين بيانگر آن 
است كه در شرايط عادي تمامي قيمت ها بايد بر اساس 
مكانيزم عرضه و تقاضا و آزاد آن شكل بگيرند. با اين 
حال در هر اقتصادي ممكن است شرايطي به وجود  
آيد كه وقوع بحران هايي مانند جنگ، شيوع بيماري 
و بالي طبيعي كه مستقيمًا بر شكل گيري قيمت ها 
تاثير مي گذارند رفتار دست اندركاران بازار را از حالت 
عقاليي خارج كنند و تغييرات قيمت را به سمتي سوق 
بدهند كه در عمل به مانعي براي كاركردهاي طبيعي 

اقتصاد بدل شود. 
براي مثال شيوع بيماري كرونا در حال حاضر از جمله 
مواردي است كه توانس��ته قيمت برخي كاالها را از 
وضع طبيعي خ��ود خارج كند و گراني غير معقول را 
به بازار مربوطه تحميل كند. در چنين ش��رايطي نه 
تنها مداخله در بازار امري مضر نيست بلكه مي تواند 
با محدود كردن تبعات بحران و تقليل آثار منفي آن 
در كل اقتصاد منجر شود. اگر بخواهيم مثالي ملموس 
در اين زمينه بزنيم در حال حاضر شاهد آن هستيم 
كه قيمت كاالهايي نظير ماسك و مواد بهداشتي كه 
مي توانند در پيشگيري از بيماري كرونا موثر باشند 
از حالت عادي خارج شده و در عمل كنترل قيمت ها 
توس��ط دولت را طلب مي كند. اين حال��ت كه از آن 
با عنوان »Second best ي��ا دومين بهترين« ياد 
مي شود، حالتي اس��ت كه در آن طي شرايط بحراني 
و براي مدت زماني مح��دود به تداوم بحران، دخالت 
دولت براي تنظيم قيمت كاالهاي مرتبط توجيه پيدا 
مي كند، چرا كه بازار به دليل هيجانات ايجاد ش��ده 

ديگر قادر به تخصيص بهينه منابع نيست.
اين كارشناس بازارهاي مالي با اشاره به اينكه برخي 
در كشور همواره در نظر دارند تا شرايط خاص شرح 
داد شده )دومين بهترين( را دست آويزي براي دخالت 
در قيمت گذاري تمامي كاالها قرار دهند، تاكيد كرد: 
بايد توجه داش��ت كه ش��رايط ياد ش��ده با آنچه در 
دوسال اخير در بازارهايي نظير ارز شاهد آن بوده ايم، 
متناسب نيست. براي مثال قيمت دالر ۴۲۰۰ توماني 
كه در ميانه سال قبل اعمال شد در شرايطي به بازار 
تحميل ش��د كه كاركرد ه��اي عادي ب��ازار توانايي 
تخصيص واقعي قيمت ارز را داشت، به نحوي كه دالر 
امريكا در حدود ۸ الي۹ هزار تومان معامله مي ش��د 
و بر اساس نظر كارشناسان اقتصادي قيمت آن غير 
طبيعي نبود. بنابراين بايد توجه داش��ت كه شرايط 
بحراني از س��وي ذي نفعان بازار ه��ا به نوعي تعريف 
نش��ود كه زمينه سوءاس��تفاده و ايجاد رانت را براي 

آنها فراهم آورد.

  عملكرد رضايت بخش بورس كاال
در زمينه كشف قيمت

وي خاطرنش��ان كرد: قيمت گذاري دس��توري تنها 
زماني توجي��ه دارد كه نظام عرض��ه و تقاضا در بازار 
نتوانند قيمت درس��ت را تعيين كند نه در شرايطي 
همچون سال گذشته كه بازارهاي كاال نظام قيمت ها، 
متناسب با وضعيت اقتصادي در جريان بود. در واقع 
آنچه در ايران اتفاق افتاده تنها فرصت آربيتراژ براي 
دالالن ايجاد كرده كه جنس را با قيمتي ارزان از داخل 
ت��االر خريداري و آن را با قيم��ت گران تر در خارج از 
تاالر به فروش برسانند. در واقع تمايز قائل شدن ميان 
دخالت موجه كه در بسياري از كشورها ممكن است 
خود را مثال، در قالب كنترل قيمت لبنيات جلوه دهد 
و آنچه موجه جلوه دادن دخالت در بازارهاي كااليي 

نظير بورس كاال است، امري مهم است كه بايد مورد 
توجه قرار گيرد. در حال حاضر بازارهايي نظير بورس 
كاال از توانايي كافي براي تخصيص مناس��ب قيمت 
وجود دارد. وي در ادامه تاثيرات دخالت دس��توري 
در ش��ركت ها و صنايع را مورد توجه قرار داد و گفت 
شايد بتوان در ش��رايطي خاص مداخله در قيمت ها 
را به منظور كنترل جنبه روان��ي بازار آن هم تنها در 
كوتاه مدت توجي��ه كرد. با اين ح��ال در صورتي كه 
مداخل��ه در قيمت ها به خصوص در بس��تري مانند 
بورس كاال حالتي پايدار داشته باشد نه تنها به ايجاد 
رانت كمك مي كند بلكه شركت ها را بر آن مي دارد تا 
با استفاده از فرصت آربيتراژ )فروش در بازار گران تر 
به جاي بازار ارزان( محصوالت خود را به جاي عرضه 
در بازار داخلي در بازارهاي خارجي به فروش برسانند 
تا از اين طري��ق هم درآمد ارزي كس��ب كنند و هم 
بتوانند كاالهاي خود را بر اس��اس قيمت هاي واقعي 
به فروش برسانند. اين وضعيت مفروض زماني بدتر 
مي شود كه سياست گذاران بخواهند دستوري غلط را 
با دستور غلط ديگر تحكيم كنند و صادرات را نيز براي 
شركت هاي مورد بحث ممنوع كنند. در اين شرايط نه 
تنها نظام عرضه و تقاضا از حالت طبيعي خود خارج 
مي شود بلكه با كاهش درآمد شركت ها در طول مدت 
تبعيض س��رمايه گذاري در صنايع نيز از سوي خود 
بنگاه هاي اقتصادي كاهش مي يابد و به زياني مضاعف 

منجر مي شود.

   هيچ نمونه موفقي در دست نيست
 حميد كوش��كي، تحليلگر بازار سرمايه، در خصوص 
تبعات منفي دخالت دستگاه هاي اجرايي در بازار سهام 
گفت: قيمت گذاري دستوري يكي از عوامل بازدارنده 
بر سر راه عملكرد كارآمد بازارها است. تاكنون حتي 
يك نمونه موف��ق از دخالت اينچنيني دولت ها نه در 
داخل كشور و نه در خارج از آن به ثبت نرسيده است.

وي ادامه داد: در ايران نيز به رغم تجربيات تلخي كه 
تاكنون در اين زمينه داشته ايم، همچنان برخي بر اين 
باور هستند كه مي توان جلوي گران شدن قيمت ها را 
با استفاده از دستور و بخشنامه گرفت. نمونه آن را در 
سال ۹7 در قالب تعطيل شدن ابزارهاي نظير آتي سكه 
و اعمال محدوديت روي توليدات فلزي-  معدني شاهد 
بوده ايم. اين كارشناس بازار سرمايه افزود: در حالي كه 
برخي از تصميم گيران بر اين باور هستند كه دخالت 
دولت در روند طبيع��ي قيمت ها مي تواند، به كنترل 
تروم در يك بخش از اقتصاد يا تمامي آن منجر شود 
با اين حال تمامي تجربيات سال هاي گذشته نشان 
داده كه قيمت ها بي توجه به خواسته هاي ديگران به 
پيش مي روند و در نهايت محدوده واقعي خود را پيدا 

خواهند كرد.

  سودي كه تنها به جيب خواص مي رود
كوشكي ادامه داد: متاسفانه ما حصل اقداماتي از اين 
دس��ت كه نه مبناي علمي دارند و نه بر اساس حتي 
يك تجربه موفق اعمال مي شوند، رفتن سود در جيب 
عده اي خاص است. آنهايي كه از اين دست تفكرات را 
ترويج مي كنند و از دخالت بي جاي دولت در بازارها 
دفاع مي كنند، بايد مشخص كنند كه بر چه اساسي 
قيمت محصولي را كه در ب��ازار آزاد در حدود ۹ هزار 
تومان در هر كيلو معامله مي شود را مي خواهند صرفا 
به اس��م مبارزه با گرانفروشي در حدود 5 هزار تومان 

در بورس كاال به فروش برسانند. 
اين كارشناس بازار سرمايه در خصوص اين استدالل 
كه مداخله در ساز و كار بازار به نفع آحاد مردم است 
گفت: در شرايطي كه مردم عادي كاالها را نه از بورس 
كاال بلكه از بازار آزاد مي خرند و قيمت ها نيز تا همين 
االن در اين بازارها افزايش داش��ته اند، با چه منطقي 
مي توان گفت كه استفاده از فرصت رانتي ايجاد شده 
كه به واسطه كنترل قيمت، نصيب دالالن مي شود به 
نفع مصرف كننده نهايي كه همان مردم عادي است؟

كوشكي خاطرنشان كرد: بايد به ياد داشته باشيم كه 
متاسفانه در كشور ما مناسبات اقتصادي به گونه اي 
است كه همواره سود اصلي به جيب دالالني مي رود كه 
كمترين زحمت را هم براي توليد محصول نكشيده اند. 
با چه منطقي مي توان فرصت »آربيتراژ« براي دالالن 
بازار ايجاد كرد در حالي كه خود توليد كننده به واسطه 
افت سودآوري از ِقبل كنترل قيمت ها در پايان سال 

مالي عملكردي ناچيز را به ثبت مي رس��اند. در واقع 
طرفداران اين نوع سياست ها بايد مشخص كنند كه 
به چه شكل از كنترل دستوري قيمت ها دفاع مي كنند 
كه بار تورمي آن در بازار آزاد همين حاال هم روي دوش 

مصرف كننده خرد است؟
اين تحليلگر بازار سهام در پاسخ به اين سوال كه تاثير 
كنترل دس��توري قيمت ها در بازار سهام چيست و 
آيا اين مسائل س��هامداران خرد را هم متاثر مي كند 
يا خير، گفت: بدون ش��ك تبعات تصميماتي از اين 
دس��ت به بازار مص��رف كاالهاي اساس��ي و بورس 
كاال محدود نمي ماند و افت س��ودآوري ش��ركت ها 
س��هامداري بلندمدت را نيز در بازار سهام با مخاطره 
رو به رو مي كند، چرا كه اوال س��ود شركت ها و به تبع 
آن سود سهامداران را كاهش مي دهد و ثانيا وقتي كه 
عملكرد ش��ركت ها ضعيف تر از آنچه سرمايه گذاران 
فكر مي كنند گزارش مي ش��ود. قيمت سهام را نيز از 

اين رويداد متاثر مي كند.

  دست درازي به دارايي عمومي
كوش��كي در ادامه به بعد اخالقي قضيه اشاره كرد و 
گفت: حت��ي اگر مواردي از اين دس��ت را نيز در نظر 
نگيريم، بايد توجه داش��ت كه منافع سهامدار خرد با 
كنترل قيمت ها تهديد مي شود. اين افراد كه بخش 
عادي جامعه هس��تند با قيمت گذاري محصوالت به 
شيوه دس��توري در واقع دوبار متضرر مي شوند. يك 
بار با گ��ران خريدن كااليي كه قيمت آن در بازار آزاد 
افزايش يافته و هيچ اثري از دستور كنترلي در قيمت 
آن نيست و يك بار هم وقتي كه جريان نقدي حاصل 
از س��رمايه گذاري اش به دليل وجود اين تصميمات 
كاهش مي يابد. از طرفي ديگر حتي اگر توجيه كنند 
كه بسياري از سهام شركت ها در اختيار دولت است 
بايد بگويند كه چگونه عوايد حاصل از اموال عمومي 
را كه متعلق به تمام مردم است با يك امضا و دستور به 

عده اي خاص واگذار مي كنند. 

   كارايي بورس كاال در گرو
عدم مداخله بيروني

اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به نقش مهم بورس 
كاال در شفافيت تعيين قيمت گفت: اگر بخواهيم نقش 
فشارهايي كه بعضا از بيرون به بورس كاال وارد مي شود 
را ارزيابي كينم بايد بگوييم كه بورس كاال به خودي 
خود ساز و كاري ش��فاف دارد. اگر اين شركت بتواند 
بر اساس ضوابط و چارچوب هاي فعلي فرايند كشف 
قيمت را بدون دخالت ه��اي بيروني مديريت كند از 
ظرفيت خوبي براي كمك به اقتصاد كشور، قطع دست 
دالالن و افزايش شفافيت برخوردار است. مسلما در 
صورتي كه اين مهم محقق شود مي تواند كمك قابل 
توجهي به تمامي ش��ركت هايي كند كه محصوالت 
خود را در بورس مي فروشند، عاملي كه نه تنها به سود 
سهامداران اس��ت بلكه نقش عمده اي در رونق بازار 

سهام و شفافيت قيمت ها در آنها دارد. 

   در خط مقدم شفافيت
كوش��كي ادامه داد: توجه به اين نكته مهم است كه 
بورس كاال ظرفيت هاي بس��ياري را داراس��ت و اگر 
در كنار ابزارهاي فعلي بتواند ابزارهاي بيشتري را به 
خصوص در بخش كاالهاي اساسي داير كند مي تواند 
نقش مهمي در صيانت از ساز و كار بازار و شفافيت ايفا 
كند. وي در پايان ضمن اشاره به لزوم تصميم گيري 
آگاهانه گفت: اگر قرار باشد كسي كه تصميم گيري 
مي كند آشنايي كافي با ساختار بازار سرمايه نداشته 
باشد و فقط فكر كند كه بازار سهام تنها بر مبناي دالر 
رشد مي كند، ممكن است تصميماتي را اتخاذ كند كه 
در بلندمدت به عملكرد اصلي بازار از جمله بورس كاال 
لطمه مي زند. اين لطمات مي توانند ريسك قوانين و 
مقررات بازار ما را افزايش دهد و در نهايت باعث سلب 
اعتماد شود. عواملي از اين دست نشانگر آن است كه 
الزم است نحوه مديريت در زمينه اي مثل بازار سرمايه 
با استفاده از تمامي تخصص هاي مربوطه و بررسي هاي 
الزم انجام ش��ود و به گونه اي باشد كه با نگاه به آينده 
بلندمدت بتواند اعتم��اد عمومي را به بازار هاي مالي 
كشور جلب و منافع آحاد مردم را تامين كند. به نظر 
مي رس��د كه نرخ گذاري هاي دستوري يكي از جمله 
عواملي است كه بيش��تر كاركردي عوامگرايانه دارد 
و بيش از آنكه به بهبود س��اختارها كمك كند، تنها 
به اهدافي كوتاه مدت مي نگرد كه نه منافع بازارها را 

تامين مي كنند و نه مردم.

  آن روي سكه مداخله
سامان كثيري، فعال بورس كاال ديگر كارشناسي بود 
كه در خصوص مداخله در قيمت گذاري با »تعادل« 
به گفت وگو پرداخت. اين كارشناس بورس كاال درباره 
تبعات منفي مداخله دولت  در كش��ف قيمت كاالها 
گفت: بايد عرضه و تقاضا مرجع تعيين قيمت ها باشد 
تا از اين طريق هم شفافيت در بورس كاال حفظ شود 
و هم توليدكنندگان به دنبال مس��يرهاي غيرشفاف 
مبادله نرون��د، چراكه اعمال قيمت هاي دس��توري 
در نهايت حاصلي جز غير واقعي ش��دن قيمت ها در 
تابلوي معامالت ندارند و سبب تقويت بازار غير رسمي 
مي شوند. شكي نيس��ت كه ايجاد چنين رويه اي هم 
براي توليدكنندگان و ه��م مصرف كنندگان خوب 

نخواهد بود.
وي در پاي��ان گفت: وقتي يك توليد كننده مجبور به 
پذيرش نرخ دستوري مي شود، عرضه را در بورس كاال 
كاهش مي دهد و سعي مي كند با عرضه قطره چكاني 
در بازار، قيمت ها را افزايش دهد يا كاالي خريداري 
ش��ده را دير تحويل مي دهد تا از اي��ن طريق بازار را 
تشنه نگه دارد، رفتاري كه در هر صورت هم به ضرر 

توليدكننده و هم صنايع پايين دستي است.
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هسته معامالت مشكل ندارد
مشكلي براي هسته معامالت وجود ندارد؛ عرضه 
اوليه به همه شركت كنندگان در عرضه اوليه روز 
شنبه تخصيص پيدا كرد، سرمايه گذاران نگران 
نباشند. به گزارش سنا، مديرعامل شركت مديريت 
فناوري بورس تهران در خصوص اختالل به وجود 
آمده در معامالت روز شنبه توضيح داد: اين موضوع 
مربوط به ش��ركت نرم افزاري اي است كه بخش 
عمده اي از سيستم معامالت آنالين كارگزاري ها 
را پوش��ش مي دهد. در حال حاضر اين ش��ركت 
نرم افزاري با مشكل فني و سيستمي مواجه شده 
است، به طوري كه برخي از سيستم هاي آن به طور 
كامل قطع و بقيه سيستم ها دچار اختالل شده اند. 
دهقان تاكيد كرد: مشتريان كارگزاري هاي دچار 
اختالل مي توانند از طريق ايس��تگاه هاي نامك، 
سفارش��ات خود را ارس��ال كنن��د؛ به طوري كه 
ايس��تگاه هاي نامك ب��راي كارگزاري هاي دچار 
مشكل، فعال ش��ده است. وي در خصوص عرضه 
اوليه روز معامالتي قبل تصريح كرد: در تالشيم تا 
به همه افراد متقاضي عرضه اوليه تخصيص پيدا 
كند. مش��تري هاي كارگزاري هاي دچار اختالل 
مي توانند سفارشات خود را به طور تلفني يا حضور 
در دفاتر كارگزاري به كارگ��زار خود اعالم كنند 
تا آنها از طريق ايس��تگاه هاي نامك سفارش��ات 

سرمايه گذاران را ارسال كنند.

علت افت شاخص در روز  شنبه 
كارشناس بازار س��رمايه با اش��اره به علت افت روز 
معامالتي گذشته شاخص، تاثير منفي بر دو صنعت 
مهم و پيش بيني روند معامالت گفت: بزرگ ترين پيام 
كاهش دامنه نوسان از سوي مسووالن، وجود حباب 
در بازار س��هام است. به گزارش بورس پرس، مهدي 
طحاني با بيان اينكه بازار روز معامالتي گذش��ته از 
ابتداي معامالت روند منفي در پيش گرفت و شاخص 
با كاه��ش حدود ۶ هزار واحدي ب��ه كار پايان داد به 
ايرنا گفت: ريزش ۸ درصدي قيمت نفت باعث افت 
شاخص شد كه به دنبال اين اتفاق، گروه پتروشيمي 
و پااليشي بيشترين تاثير منفي را گرفتند اما سنگ 
آهني ها، فلزات اساسي، بانكي ها و خودرويي به صورت 
متعادل در حال معامله بودند. وي افزود: شاخص با 
وجود كاهش قيمت كاالها در دنيا و افت بورس هاي 
جهاني رو به افزايش است. سازمان بورس نيم نگاهي 
به وجود حباب در شاخص بورس دارد و مصوبه اي را 
هم به منظور كنترل هيجان هاي موجود ابالغ كرد كه 
لغو شد. بر اين اساس برآورد مي شود بازار متعادل با 
شيب ماليم افزايشي به روند خود ادامه خواهد داد مگر 
اينكه اتفاق جديدي در بازار رخ دهد. اين كارشناس 
بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه تغيير در دامنه نوسان 
بورس بعيد به نظر مي رسد، ادامه داد: نقدشوندگي به 
عنوان بزرگ ترين مزيت بازار سرمايه تلقي مي شود در 
حالي كه كاهش دامنه نوسان مي تواند زمينه كاهش 
ورود نقدينگي در بازار را فراهم كند. بزرگ ترين پيام از 
مطرح كردن كاهش دامنه نوسان از سوي مسووالن، 
وجود حباب در بازار سرمايه است كه باعث كاهش 
هيجان و ورود نقدينگي خواهد شد. طحاني عنوان 
كرد: در ديگر كشورهاي دنيا دامنه نوسان باز گذاشته 
خواهد شد تا افراد با هر قيمتي كه مي خواهند اقدام 
به خريد و فروش كنند. با محدود كردن دامنه نوسان، 
صف خريد و فروش طوالني تر شده كه همين امر منجر 
به از بين رفتن نقدشوندگي موجود در بازار خواهد شد.

چرايي كاهش قيمت سهام 
پااليشي و پتروشيمي ها

به گزارش س��نا، همايون دارابي در بررس��ي عوامل 
كاه��ش قيمت س��هام ش��ركت هاي پااليش��ي و 
پتروش��يمي گفت: اين موضوع به سه دليل اصلي 
رخ داده است. نخست اينكه گسترش ويروس كرونا 
در س��طح بين الملل روي قيمت حمل و نقل تاثير 
قابل مالحظه اي گذاش��ته اس��ت، به اين معني كه 
اكثر مسافرت هاي بين كشوري و پروازهاي هوايي 
لغو شده است؛ از طرفي ديگر در داخل كشورها نيز 
برقراري قرنطينه و پرهيز از مسافرت و جابه جايي هم 
سبب شده است تا مصرف مواد نفتي در اقتصاد جهاني 
كاهش پيدا كند. وي اضافه كرد: از طرفي ديگر، شاهد 
تالش ناموفق در اوپك پالس بوديم كه نتيجه آن دور 
از انتظار بود؛ به نظر مي رسيد كه اعضاي اوپك و خارج 
از اوپك بتوانند به يك توافق ضمني بر كاهش توليد 
نفت برسند كه متاسفانه محقق نشد؛ همچنين اين 
نكته را هم در نظر داشته باشيد كه به طور سنتي در 
انتهاي فصل زمستان و گرم شدن هوا، مصرف سوخت 
كاهش پيدا مي كند و اين موضوع هم بر قيمت سوخت 
و متعاقب آن نفت موثر است. دارابي در ادامه تاكيد كرد: 
مجموع اين عوامل سبب شده است تا قيمت نفت تا 
شامگاه جمعه به ميزان قابل توجهي )۱۰ درصد( افت 
داشته باش��د. اين كاهش قيمت در بازار ما نيز تاثير 
داشته است، البته توجه داشته باشيد زماني كه بهاي 
قيمت نفت خام كاهش پيدا مي كند با همان سرعت، 
از بهاي »فرآورده هاي نفتي« كاسته نمي شود و اين 
موضوع شامل زمان مي شود. وي تصريح كرد: به دليل 
كاهش قيمت نفت حتي ممكن است حاشيه سود 
پااليشگاه ها نيز افزايش پيدا كند و كاهش قيمت نفت 
صرفا روي درآمد پااليشگاه ها موثر نيست، همچنين به 
سود پااليشگاه ها حداكثر تخفيفي از مواد خام هم داده 
مي شود و به همين دليل زماني كه قيمت نفت كاهش 
مي يابد، قيمت آن دس��ته از محصوالت مرتبط در 
پااليشگاه ها هم افت مي كند، يعني درآمد پااليشگاه ها 
هم كم مي شود. دارابي در پايان اظهار كرد: از طرف 
ديگر افزايش دالر نيمايي مي تواند تا حدودي مساله 
كاهش قيمت ها در بازار جهاني را براي شركت هاي 
ايراني جبران كند. بايد منتظر باشيم برنامه دولت براي 
صنعت پااليشگاهي مانند واگذاري سهام به صندوق 
قابل معامله پااليشگاهي چيست. اين موضوع يكي از 
اتفاقات بسيار مهمي است كه در ماه هاي آينده ممكن 
است رخ دهد و سهامداران پااليشگاهي بايد آن را در 

نظر داشته باشند.



تشكلها6اخبار

بايد از امروز براي جبران خسارت ها فكري كرد

اقتصاد در دوران پسا كرونا
هنوز مشخص نيس��ت تا چه زماني كشور درگير ويروس 
كرونا باقي مي ماند اما چيزي كه مسلم است آسيب اقتصادي 
شديدي وارد شده است و اين آسيب در آينده خود را بيشتر 
نشان خواهد داد. شايد امروز كشور به قدري درگير مساله 
حاد كرونا باش��د كه متوجه وضعيت اقتصادي نش��ود اما 
محاسبه بار مالي هر روز تعطيلي به خوبي نشان مي دهد 
كه در بلندمدت شاهد چه حجمي از مشكالت خواهيم بود. 
با اين وجود بايد از هم اكنون برنامه مشخصي براي جبران 
آسيب هاي اقتصادي و جلوگيري از ادامه يافتن مشكالت 
داشت. اقتصاد دوران پساكرونا مي تواند بحران هاي جدي 

را تجربه كند اگر از امروز به فكر آن نباشيم.

   استفاده از تيم هاي دانشگاهي
براي سياست هاي پساكرونا

علي في��روزي، رييس مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود 
محيط كسب و كار در پاسخ به اين سوال كه مسوول چينش 
سياست هاي پسا كرونايي كيست؟ گفت: شخص يا دستگاه 
خاصي را نبايد موظف به اين امر مهم بدانيم، بلكه همگي به 
همراه قشر عظيم دانش��گاهي بايد راهكار و سياست هاي 
اعمال��ي را تدوين و اجرايي كنند تا وضعيت بعد از ريش��ه 
كن ش��دن اين بيماري بدتر نشود. فيروزي گفت: شوراي 
هماهنگي اقتصادي بايد خيلي دقيق روي وضعيت بازارها 
پس از ويروس كرونا كار كند. اين اتفاق جهاني است و تنها 
ايران را دچار مش��كل نكرده است. وي بيان كرد: برخي ها 
مي گويند اين بحران اقتصادي از بحران س��ال ۲۰۰۹ كه 
اروپا با آن دست به گريبان بود نيز بدتر خواهد بود و نيازمند 
برنامه ريزي جدي براي كسب و كارهاي خرد و متوسط است.

   نيمه پر ليوان
رييس مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب و 
كار با اشاره به شرايط ويژه كسب و كارهاي داخلي و خارجي 
در مواجهه با ويروس كرونا و س��رعت بخشيدن به اعطاي 
مجوزهاي كارگاه ها، گفت: وزارت امور اقتصادي و دارايي 
تسهيل كننده صدور مجوزهاي كسب و كار است، يعني 
مركز پايش مسير صدور مجوزها را هموارتر و زمان را كوتاه تر 
مي كند چرا كه مسوول اصلي صدور مجوزها خود نهادهاي 

مربوط به آن كسب و كار هستند.
وي با اشاره به قول وزير صمت براي اعطاي مجوزهاي ۲۴ 
ساعته براي توليد مواد خاص در برخي كارگاه ها نيز افزود: 
وزارت صمت مجوزهايي كه قرار بود ظرف مدت چند ماه 
صادر كند را به علت شرايط بحراني و خاص در ظرف مدت 
كوتاه تري اعطا مي كند و اين نشان مي دهد كه ويروس كرونا 
در برخي بخش ها بحران را به فرصت تبديل كرده و پتانسيل 

نهفته دستگاه ها را نشان مي دهد.
فيروزي ادام��ه داد: يعني اي��ن توان در دس��تگاه هاي ما 
وجود دارد كه با زمان كمتري ب��ه فعاالن اقتصادي اجازه 
ايجاد اش��تغال بدهند. مواردي كه در حالت عادي به زور 
مي توانستيم به دستگاه ها بقبوالنيم، حال شاهد اجراي آنها 
هستيم. رييس مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط 
كسب و كار تصريح كرد: ويروس منحوس كرونا نشان داد 
كه اندازه كاركنان دولت نيز بسيار زياد است و ما مي توانيم 
دولت را خيلي سبك تر به روش كاربرد الكترونيكي و مجازي 
مديريت كني��م. وي افزود: با همه اي��ن اوصاف اميدواريم 
دولت ها درس بگيرند كه در شرايط عادي هم مي توان در 

صدور مجوزها زنجيره وار و سريع تر عمل كرد. فيروزي با 
اش��اره به شرايط ايجاد شده براي كسب و كارها گفت: اين 
روزها همه مي دانيم اين كس��ب و كارها در سراسر دنيا با 
كاهش سمت تقاضا به مشكل بر خوردند. بايد ديد پس از گذر 
اين دوران چه سياست هايي در پيش گرفته مي شود تا منجر 

به تحريك تقاضا شده و تشديد تورم رخ ندهد.

    ديپلماسي اقتصادي راه تبديل تهديد كرونا 
به فرصت است

رييس مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود فضاي كسب و كار 
تصريح كرد: يكي از بخش هايي كه بايد به طور خاص روي اين 
موضوعات كار كند، حوزه ديپلماسي اقتصادي است چرا كه 
بحران ويروس كرونا جهاني است. وي افزود: كشش خاص 
كشورهاي همس��ايه به كاالهاي خاص از جمله كاالهاي 
پزشكي منجر مي ش��ود كه در صورت برنامه ريزي دقيق، 
حتي نياز بازارهاي همسايه براي اقالم پزشكي را در دست 
بگيريم. به قول گفتني در بحران ها فرصت ها نمايان مي شوند. 
فيروزي ادامه داد: به واسطه تقاضا در كشورهاي همسايه و 
شايد فراتر مي توان راهي براي رونق و تبديل تهديد به فرصت 

پيدا كرد. جمعي بايد اين زمان ها را مستند سازي كنند.
او بيان كرد: كسب و كارهاي پلتفرمي بهترين روزها را پيش 
روي خود دارند تا بتوانند كسب در آمد كنند و از طرفي كسب 
و كارهاي سنتي بهترين فرصت براي تبديل شدن بخشي از 
كارشان به پلتفرم، دارند. فيروزي توضيح داد: حتي اين روزها 
دولت و نهادها بايد اهميت جدي دولت الكترونيك را درك 
كنند و دولت را به معناي واقعي الكترونيكي مديريت كنند.

وي افزود: اين نباشد كه يك بار مسير را الكترونيك پيش 
برويم و يك بار پرينت بگيريم. كارمندان بايد با فضاي دولت 
مجازي و الكترونيك آشنا باشند، شايد شرايط به نحوي برسد 
كه افراد تا مدت موقتي امكان خروج از منازل را نداشته باشند 

و دولت بايد پاسخگوي نيازهاي آن باشند.

   لزوم تشكيل ستاد پساكرونا
عض��و هيات مدي��ره اتحاديه صن��ف توليدكنن��دگان و 
فروش��ندگان پوش��اك تهران از افت ۹۰ درصدي فروش 
پوش��اك بعد از ش��يوع ويروس كرونا نسبت به بهمن ماه 
امس��ال خبر داد و پيشنهاد كرد كه دولت پايان سال مالي 
را به جاي اسفند، ارديبهشت در نظر بگيرد و براي پرداخت 
حقوق كاركنان كمك هزينه كوتاه مدت پرداخت كند.  مجيد 
افتخاري با بيان اينكه بازار اسفند فقط بازار يك ماه نيست و 
كسبه و توليدكنندگان سعي مي كنند مشكالت خود را در 
اين ماه برطرف كنند، اظهار كرد: با توجه به اتفاقات ماه هاي 
آبان و دي از جمله افزايش قيمت بنزين و شهادت سردار 
سليماني، بازار اين دو ماه تحت تاثير قرار گرفت و اميد كسبه 
به اس��فند ماه بود كه با توجه به شيوع ويروس كرونا دچار 
چالش شده اس��ت. وي پرداخت حقوق پرسنل و چك ها 
را مهم ترين مش��كل واحدهاي صنفي و توليدي پوشاك 
دانست و گفت: بنابراين به نظر مي رسد بعد از فروكش كردن 
اين بيماري، بحران ناشي از آن حداقل به دو تا سه ميليون 
شغل ضربه وارد كند. اين مقام صنفي در ادامه پيشنهاد كرد 
كه دولت سال مالي را به جاي اسفند در ارديبهشت ببندد 
تا پرداختي ها در همان ماه انجام شود و تعطيالت عيد فطر 
نيز امسال جايگزين نوروز شود تا مراسم هاي سنتي به شكل 
ديگري اجرا شود. وي همچنين تعويق پرداخت حق بيمه 

به س��ازمان تامين اجتماعي تا ارديبهشت ماه را پيشنهاد 
ديگري براي كمك به واحدهاي توليدي دانست و گفت: 
همچنين دولت مي تواند متناسب با ليست بيمه افراد، كمك 
هزينه كوتاه مدت براي پرداخت حقوق كاركنان به واحدهاي 
توليدي اختصاص دهد. افتخاري همچنين با بيان اينكه قوه 
قضاييه مي تواند فرصت هاي يك تا سه ماهه براي پرداخت 
چك ها در نظر بگيرد، تصريح كرد: به نظر مي رسد بحران 
پسا كرونا شديدتر باشد؛ چراكه ممكن است با يك جمعيت 
ورشكسته و بيكار مواجه شويم؛ بنابراين الزم است ستادي 
براي مقابله با اين بحران تشكيل شود. عضو هيات مديره 
اتحاديه صنف توليدكنندگان و فروشندگان پوشاك تهران 
همچنين درباره تغييرات قيمت ها در آستانه نوروز، اظهار 
كرد: با توجه به كمبود تقاضا، قيمت پوشاك افزايش نداشته 
است؛ حتي برخي واحدها براي اينكه فقط فروش داشته 
باشند قيمت هاي خود را كاهش مي دهند كه اين كار درستي 
نيس��ت. به گفته وي، فروش واحدهاي پوشاك نسبت به 
بهمن ماه امسال ۹۰ درصد افت داشته و بايد به اين نكته هم 
توجه شود كه بعد از توقف شيوع ويروس كرونا، پوشاك در 
اولويت نيازهاي مردم نخواهد بود. به گزارش ايسنا، شيوع 
ويروس كرونا و كم شدن رفت وآمدها براي پيشگيري در ماه 
پاياني سال كه عمدتا روزهاي پررونقي براي كسب وكارهاي 
خرد و كارگران فصلي اس��ت، باعث شده فعاالن تجاري، 

اصناف مختلف و كارگران دچار آسيب هاي جدي شوند.

  آمارهاي اقتصادي آسيب كرونا
بايد روشن شود

از سوي ديگر علي رشيدي كارشناس مسائل اقتصادي و 
استاد دانشگاه با اشاره به تاثيرات منفي شيوع ويروس كرونا 
بر اقتصاد كشورهاي درگير اين ويروس و همچنين ايران، 

اظهار كرد: حمايت ها و اقداماتي كه بايد در اين زمينه صورت 
بگيرد به ميزان خسارت ها و اطالعات مرتبط با اين موضوع 
بس��تگي دارد كه در حال حاضر، آمادگي در جهت ايجاد 
بستري براي اطالع از ميزان خسارت وارد شده به كسب و 

كارها وجود ندارد.
وي با بيان اينكه معموال در برخي از كشورها با شناسايي افراد 
آسيب ديده از اين ويروس مقداري پرداخت هاي نقدي داده 
شده در حالي كه در كشور ما، از ميزان خسارات اطالع دقيق 
نداريم، گفت: در اين زمينه به عنوان مثال بايد در مناطق و به 
افراد آسيب ديده از اين ويروس به خصوص كارگران روزمزد 

پرداخت هاي نقدي، كمك غذايي داده شود.
اين كارش��ناس اقتصادي ادامه داد: تا زماني كه اطالعات 
دقيقي در خصوص ميزان خسارات وارده كرونا بر اقتصاد 
كشور منتشر نشود، نمي توان از پيشنهاداتي براي حمايت 
از فعاالن اقتصادي صحبت كرد، زيرا حمايت ها به ميزان 
خسارات بستگي دارد حدود و نوع نيازهاي افراد آسيب ديده 
از شيوع اين ويروس مشخص شود. رشيدي در ادامه با تاكيد 
براينكه مردم بايد بتوانند از طريق مراكزي مشكالت ايجاد 
شده بر اثر شيوع كرونا اعالم كنند، خاطرنشان كرد: براساس 
نوع و ميزان گرفتاري ها و درگيري هايشان، كمك هاي الزم 
را دريافت كنند. از طريق رسانه هاي عمومي از مردم بخواهند 

تا نوع نيازهاي خود را اعالم كنند كه كمك دريافت كند.
وي در پايان تاكيد كرد كه بايد در اين زمينه، مراكزي ايجاد 
شود تا مردم بتوانند از طريق آن، گرفتاري هاي خود را مطرح 
كنند و آن مراكز براساس اختيارات داده شده بهشان بتوانند 

نيازهاي مردم را رفع كنند.

   بنگاه هاي كوچك و متوسط را دريابيد
همچنين در هفته گذشته راه حل هايي از سوي اتاق بازرگاني 

به رييس جمهور ارايه ش��د. در اين رابطه ابوالفضل روغني 
گلپايگاني رييس كمس��يون صنايع اتاق ايران با اشاره به 
پيشنهادهاي ارايه شده از سوي پارلمان بخش خصوص در 
راستاي حمايت از كسب وكارها، تاكيد داشت: پيشنهادهاي 
ارايه شده جمع بندي نظرات كميسيون هاي اتاق  بازرگاني، 

صنايع، معادن و كشاورزي ايران است.
او در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق ايران با تاكيد بر اينكه در 
شرايط بحراني امروز، كسب وكارهاي كوچك و متوسط بيش 
از ساير كسب و كارها دچار خسارت شدند، پيشنهاد داد تا 
دولت براي حمايت از اين مشاغل هرچه سريعتر دست به كار 

شود و ساماندهي نقدينگي و توليدات آنها را بر عهده گيرد.
روغني افزود: در شرايطي كه به دليل اعمال تحريم ها قدرت 
خريد مردم از ابتداي سال با كاهش همراه بوده و حاال با شيوع 
ويروس كرونا، مردم تمايلي به خريد آنچناني ندارند، دولت 
بايد مستقيما به بازار توليدات ورود كند و خود عهده دار خريد 
توليدات مشاغل با هدف تامين نقدينگي كسب و كار شود.

رييس كمس��يون صنايع اتاق ايران در ادامه به تش��ريح 
مس��ووليت اجتماعي فعاالن اقتصادي در شرايط بحراني 
پرداخت و خاطرنش��ان كرد: فعاالن اقتصادي در شرايط 
بحراني امروز نشان دادند كه چگونه در كنار مردم هستند. 
شاهد بوديم كه با گس��ترده تر شدن شيوع ويروس كرونا، 
برخي كارخانه ها مسير خط توليد خود را تغيير دارند و حتي 
به رايگان اقدام به توليد محصوالت مورد نياز بازار كردند. اما 
وظيفه فعاالن اقتصادي در شرايط بحراني تنها اين نيست 
كه با قيمت مناسب اقدام به توليد محصوالتي كنند كه در 
بازار با كمبود مواجه هستند. حمايت عاطفي و اخالقي و در 
كنار مردم بودن بخش مهم ديگري از اين مسووليت است 
كه خوشبختانه فعاالن اقتصادي نشان دادند از عهده اين 

وظيفه به خوبي برمي آيند.

دست هاي پشت پرده كمبود مواد ضدعفوني كننده در بازار

چشم انداز توليد و صادرات سنگ آهن در سال ۹۹

 نقش پتروشيمي ها در بحران كرونا چيست؟

روزهاي شنبه معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارت صمت از ممنوعيت 
صادرات يا وضع عوارض سنگين صادراتي براي سنگ آهن در سال ۹۹ خبر 
داد. در همين راستا سجاد غرقي عضو اتاق بازرگاني تهران عنوان كرد: بحثي 
كه اخيرا در زمينه ممنوعيت صادرات سنگ آهن مطرح شده و برداشتي كه 
ما از صحبت هاي معاونت امور معادن وزارت صمت داشتيم اين است كه گويا 
ممنوعيت صادرات بيشتر براي سنگ آهن دانه بندي شده باتوجه به كسري 
و نياز در بازار داخل مدنظر اس��ت. اين عضو اتاق بازرگاني گفت: ما بايد اين 
مساله را لحاظ كنيم كه براي ساير حلقه هاي زنجيره توليد سنگ آهن مانند 
كنستانتره، در صورت توليد مازاد بر نياز داخلي دليلي براي ممنوعيت صادرات 
وجود ندارد. اگر فرضيات ما صحيح باش��ند ما بايد صرفا براي سنگ آهن 
دانه بندي شده، برخي از گروه ها مانند سنگ هاي كم عيار را مستثني كنيم 
زيرا اين نوع از سنگ هاي دانه بندي شده، به علت كيفيت شان در بازار داخلي 
مشتري ندارند و توليدشان صرفا صادراتي است. وي افزود: سياست مناسب 
اين است كه براي تقويت صادرات كشور در زمينه توليدات معدني كه مازاد 
بر نياز داخلي توليد مي شوند، عوارض صادراتي وضع نشود و براي سنگ آهن 
دانه بندي شده نيز صرفا براي گروه هايي كه در بازار داخلي مصرف مي شوند 
و جهت تامين كسري نيازهاي داخلي عوارض صادراتي در نظر گرفته شود.

غرقي گفت: هن��وز ابالغيه اي در زمينه جزييات ممنوعيت هاي صادراتي 
سنگ آهن به دست ما نرسيده است و بنابراين به طور صريح نمي توان در اين 
زمينه اظهارنظر كرد؛ يعني دقيقا نمي دانيم كه ممنوعيت هاي صادراتي كه 
سال آينده وضع مي شوند براي كل زنجيره سنگ آهن هستند يا فقط براي 

گروه هاي خاصي از آن.

غرقي در پاسخ به پرسشي در زمينه تاثير ممنوعيت هاي صادراتي بر اقتصاد 
كشور، گفت: طبيعتا در رابطه با محصوالت مازاد بر نياز داخلي به هر ترتيبي كه 
مي توانيم بايد تامين مالي صادرات و رونق واحد هاي توليدي آنها را جهت رونق 
بخشيدن به توليد، اشتغال و صادرات كشور فراهم كنيم ولي اگر ممنوعيتي 
براي عدم فروش محصوالت آنها در بازارهاي صادراتي ايجاد شود باتوجه به 
مازاد بر نياز داخلي بودن برخي از مواد معدني، توليدكنندگان هم توليد خود 
را در حد تامين نيازهاي داخلي كاهش مي دهند. وي در ادامه مطرح كرد: 
حكمراني زنجيره توليد سنگ آهن بايد به گونه اي باشد كه كل زنجيره توسعه 
پيدا كند و سياست ها صرفا به نفع گروهي از حلقه ها و به ضرر ساير آنها نباشد، 

اگر اين اتفاق بيافتد رشد زنجيره توليد سنگ آهن نامتوازن خواهد شد.
اين عضو اتاق بازرگاني توسعه اشتغال را يك سياست گذاري چندوجهي 
دانست و گفت: توسعه اشتغال نيازمند توجه به پارامترهاي زيادي است، بحث 
تحريم ها، قوانين بهبود فضاي كسب و كار، تورم مصرف كننده و توليدكننده ... 
همگي روي اشتغال كشور تاثيرگذار هستند و صرفا با ممنوعيت خام فروشي 
نمي توان تحليل درستي در مورد آن داشت و مشخص است كه هر سياستي 
كه اثر مستقيم بر تعطيلي بنگاه ها داشته باشد، به اشتغال كشور ضربه مي زند.

در ادامه مطرح كرد: بايد در اين زمينه مستندات بيشتري ارايه شود، اينكه 
چگونه با ممنوعيت هاي خام فروشي قرار است توليد را رونق دهيم پس اگر 
توليد سنگ آهن متناسب با نيازهاي داخلي حال حاضر در كشور كاهش 
پيدا كند طبيعتا امكان توسعه از اين واحدها گرفته مي شود و در تامين نياز 
واحد هاي جديد به مشكل بر مي خوريم پس اين سياست ها الزم است در 

قالب هاي كمي و برنامه ريزي شده ابالغ شوند.

در پي بحران شيوع ويروس كرونا در نقاط مختلف جهان، 
ايران نيز پس از مدت ها مراقبت هاي ويژه متاسفانه با اين 
ويروس درگير ش��د. با ش��يوع و افزايش مبتاليان به اين 
بيماري تقاضا براي مواد ضد عفوني كننده و ماس��ك ها 
در سراس��ر كش��ور افزايش يافت؛ به طوري كه بازار مواد 
شوينده، بهداشتي، ضد عفوني كننده و ماسك، نخستين 
بازاري اس��ت كه با همه گير ش��دن كرونا و ترس از ابتال 
به اين بيماري و با هجوم م��ردم براي خريد اين كاالها با 
تالطم رو به رو شده است. صنعت پتروشيمي اين روزها 
به عنوان يكي از بازيگران اصلي توليد تجهيزات مقابله با 
ويروس كرونا شناخته مي شود. انواع مواد اوليه اين صنعت 
در تولي��د تيوپ ها، مواد ضد عفوني كنن��ده و تجهيزات 

اس��تفاده مي ش��ود. با افزايش بيماري كرونا در كش��ور 
اس��تفاده از محصوالتي از قبيل پالستيك ، الستيك ها، 
الياف مصنوعي و چسب ها در كش��ور رشد داشته است 
و خوشبختانه با تدابير انجام شده، اين مواد در دسترس 
توليد كنندگان تجهيزات پزش��كي قرار مي گيرد. توليد 
البسه هاي بيمارس��تاني يك بار مصرف در ايران به دليل 
وجود كافي مواد اوليه پتروشيمي، منجر به اين شده است 
كه قيمت لباس يك بار مصرف بسيار پايين باشد و پايين 
بودن قيمت اين كاال در ايران باعث شده كه توليدكنندگان 
اين حوزه، محصوالت با كيفيتي را توليد كنند. اما همين 
امر راهي براي سوءاستفاده سود جويان هم شده است. آيا 
مي توان گفت، رشد نياز به اين كاالها براي توليدكنندگان 

در اين روزها سود سرشاري به ارمغان خواهد آورد؟ عمراني 
تحليل گر بازار سرمايه با اشاره به تأثير افزايش فروش اقالم 
و تجهيزات مقابله با ويروس كرونا بر اقتصاد كشور، گفت: 
شركتي با عنوان توليدكننده ماسك بهداشتي در بورس 
نداريم و در مورد شوينده ها هم بعيد است كه مصرف آنها 
آنقدر باال رود كه باعث شود ارزش سهام اين شركت ها رشد 
چشمگيري داشته باشد.  او ادامه داد: برخي شركت ها در 
بورس هس��تند كه مواد ضدعفوني  كننده سطوح، توليد 
مي كنند و همراه بازار رشد مي كنند اما دليل اصلي رشد 
ب��ازار در اين روزها ربطي به كرونا ن��دارد و كامال متاثر از 
افزايش قيمت دالر اس��ت. اين در حالي اس��ت كه ميثم 
چراغ رييس اداره ملزومات دارويي سازمان غذا و دارو بيان 

كمبود ارز اصلي ترين دليل محدوديت هاي وارداتي خودرو
اليحه بودجه سال آينده كه هم اينك به شوراي نگهبان ارايه شده، در يكي از 
بند هاي الحاقي خود، واردات خودرو را به صورت مشروط مجاز كرده است. 
در شرايطي كه دولت در اليحه ابتدايي خود براي سال آينده، درآمدي از 
محل واردات خودرو نديده بود، هم اينك كميسيون تلفيق در متن اليحه 
بودجه سال آينده كه به شوراي نگهبان ارايه كرده، واردات مشروط خودرو 
را در نظر گرفته است.در بند الحاقي ۷ ذيل تبصره ششم اين اليحه آمده 
است: » در س��ال ۱۳۹۹ واردات خودرو هاي سبك و سنگين )با اولويت 
خودرو هاي تركيبي )هيبريدي( و ماش��ين آالت معدني و راه سازي با ارز 

منشأ خارجي، طبق قوانين و مقررات مجاز است.«
در همين راس��تا محمدرضا نجفي منش رييس كميسيون تسهيل 
كس��ب و كار اتاق بازرگاني تهران گفت: در سال هاي گذشته واردات 
خ��ودرو كامال ممنوع نبود و طي مدت اخير ه��م به دليل كمبود ارز 
محدوديت هايي براي واردات خودرو در نظر گرفتند؛ به طور كلي ما با 
واردات خودرو به كشور مخالفتي نداريم و اگر محدوديت هاي ارزي 
حل شود واردات خودرو از سر گرفته خواهد شد. وي با اشاره به موضوع 
تعرفه گذاري دولت ها بر واردات خودرو، گفت: دولت عمدتا در جهت 
درآمدزايي بر واردات خودرو تعرفه وضع مي كند كه البته اين مساله 
مختص به ايران نيست و ساير كشورهاي جهان همچنين تعرفه هايي 

بر واردات كاالهاي صنعتي در نظر مي گيرند.
نجفي من��ش آزادس��ازي واردات خودروي خارجي را ب��ر توليد داخلي 
بي تاثير دانست و گفت: واردات خودرو تاثيري بر توليدكنندگان داخلي 
و قطعه سازان نخواهد گذاش��ت زيرا توليدكننده داخلي كيفيت الزم و 

پتانسيل رقابت با خودروهاي خارجي را دارند و در سال هاي گذشته هم 
كه واردات خودرو به سادگي انجام مي شد اتفاقي براي توليدكننده داخلي 
نمي افتاد و دايما توليد خود را افزايش مي دادند. رييس كميسيون تسهيل 
كسب و كار اتاق بازرگاني تهران گفت: واردات خودروهاي هيبريدي تاثير 
زيادي بر مصرف سوخت نخواهند داشت؛ زيرا اين خودروها گران قيمت 
هستند وعمده مصرف كنندگان داخلي قدرت خريد اينگونه خودروهارا 
ندارند پس در نظر بگيريد در حالت خوشبينانه ۱۰ هزار خودروي هيبريدي 
به كشور وارد شود درمقابل بيست ميليون خودروي غيرهيبريدي موجود 
در كشور نمي توانند تاثير زيادي بر كاهش آالينده ها و حفظ محيط زيست 
داشته باشند. نجفي منش با اشاره به مطالبات قطعه سازان مطرح كرد: ما 
بايد زمينه هاي توسعه توليدات داخلي خودرو را فراهم كرده و مطالبات 
قطعه سازان را به موقع پرداخت كنيم تا توليد داخلي بتواند به حياتش ادامه 
دهد، از طرف ديگر قيمت گذاري خودروها بايد توسط خود خودروسازان 
انجام بگيرد و در غير اين صورت شاهد اختالف قيمت باال بين قيمت بازار 

و قيمت كارخانه خواهيم بود.
وي در ادام��ه اف��زود: لذا اگ��ر دولت قيمت گ��ذاري خودرو را ب��ه بازار و 
خودروسازان بسپارد نوسانات ناگهاني بازار از بين مي روند و ما شاهد بهبود 
وضعيت توليد خودرو در كشور خواهيم بود، نوسانات قيمتي اخير هم به 
دليل همين قيمت گذاري هاي دستوري بود، به طور مثال قيمت بازاري يك 
خودرو شصت ميليون تومان بود در حالي كه قيمت دستوري خودروساز 
براي همان خودرو ۳۷ ميليون تومان تعيين ش��ده بود و طبيعتا با توجه 

به اين اختالف قيمت مردم براي خريد اين خودروها هجوم مي آوردند.
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تبليغ غيرواقعي در فروش هاي 
فوق العاده و حراج ها ممنوع است

بر اساس بيانيه اتاق اصناف ايران روساي اتاق هاي 
اصناف مراكز استان ها ملزم به جلوگيري از تبليغ 
غيرواقعي در فروش فوق العاده و حراج هاي صنفي 
شدند. در اين اطالعيه آمده است: بر اساس گزارش 
واصله از واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف ايران، 
با لغو برگزاري نمايش��گاه هاي بهاره در ش��رايط 
بحراني شيوع ويروس كرونا، به منظور صيانت از 
حقوق مصرف كنندگان، كمك به معيشت مردم 
و مديريت و تنظيم بازار ايام پاياني س��ال جاري، 
روس��اي اتاق هاي اصناف مراكز اس��تان ها ملزم 
هس��تند تا ضمن تاكيد بر برگزاري فروش هاي 
فوق العاده و تخفيفات ويژه، راستي آزمايي بر نحوه 
برگزاري فروش هاي فوق العاده و حراج توس��ط 
واحدهاي صنفي را در دس��تور كار اتحاديه هاي 
صنفي ذي رب��ط و احدهاي بازرس��ي و نظارت 
اتاق هاي اصناف قرار دهند. در صورت مش��اهده 
تخلف، برخورد قاطع و قانوني با متخلفان اعمال 

شود تا از تبليغات غير واقعي جلوگيري گردد.

پرداخت مطالبات قطعه سازان 
تسريع شود

دبير انجمن صنايع همگن قطعه س��ازي گفت: 
قطعه س��ازان با كار جه��ادي و تأمين قطعات 
صنعت خودروس��ازي، اين صنعت را از ركود به 
رونق رساندند كه اين روند با پرداخت مطالبات 
قطعه س��ازان ادامه خواهد يافت. آرش محبي 
نژاد افزود: پس از شروع تحريم هاي امريكا عليه 
صنعت خودرو و به ويژه صنعت قطعه س��ازي، 
يك اف��ت يا كاهش موقت در توليد داش��تيم و 
تيراژ توليد سال گذشته به نسبت برنامه كاهش 
يافت. كاهش��ي كه در ش��ش ماهه اول امسال 
ادامه ياف��ت و كار به جايي رس��يد كه كاهش 
ش��مارگان توليد داش��تيم.وي گف��ت: حدود 
۲۰۰ هزار خ��ودرو به علت نق��ص قطعه، كف 
پاركينگ هاي خودروسازان بر زمين مانده بود. 
وي اضافه كرد: در اين ميان وزير صنعت، معدن 
و تجارت و خودروس��ازان كشور از قطعه سازان 
درخواس��ت هايي داشتند: نخس��ت؛ كمك به 
افزايش و ارتقاي توليد خودرو در كشور طوري 
كه م��ردم بتوانند خودروهاي خ��ود را به موقع 
تحويل بگيرند. دوم؛ تجاري كردن خودروهاي 
بر كف پاركينگ خودروسازان مانده. سوم؛ شروع 
نهضت ساخت داخل براي شكستن تحريم بود.

محبي ن��ژاد گف��ت: البت��ه وزارت صم��ت و 
خودروسازان هم قول دادند كه مطالبات معوق 
قطعه سازان به موقع پرداخت شود حتي هيات 
دولت ۱۰ هزار ميليارد تومان تس��هيالت براي 
خودروسازان در نظر گرفت تا آنها نيز مطالبات 
قطعه س��ازان را بپردازن��د، اين تس��هيالت در 
كميس��يون صنايع و معادن مجلس مصوب و 
صورتجلس��ه ش��د، اما بانك مركزي اعالم كرد 
كه بايد اين صورتجلسه در شوراي پول و اعتبار 
نيز تصويب شود. وي افزود: با انسجام عالي كه 
در صنعت قطعه سازي كش��ور شكل گرفت از 
شهريور تاكنون تيراژ در برخي از خودروها تا ۳ 
براب��ر افزايش يافت و كاهش تيراژ ۴۰ درصدي 
نيز ب��ه خوبي جبران ش��د ضم��ن اينكه همه 
۲۰۰ ه��زار خودروي در ك��ف پاركينگ مانده 
ني��ز تجاري س��ازي و تحويل مردم ش��د. دبير 
انجمن صنايع همگن قطعه سازي با بيان اينكه 
بسياري از قطعات وارداتي نيز در قالب چهار ميز 
ساخت داخل يا به توليد انبوه رسيده يا در حال 
حركت به سمت توليد انبوه است گفت: جامعه 
قطعه سازي به تعهدات خود عمل كرد و به دعوت 
وزارت صنعت و دولت لبيك گفت، اما تسهيالتي 
كه ق��رار بود پرداخ��ت و به تب��ع آن مطالبات 
خودروسازان به روز ش��ود تا اين لحظه آن ۱۰ 
هزار ميليارد تومان به شوراي پول و اعتبار رفت 
و تس��هيالت نقدي آن به ۵ هزار ميليارد تومان 
كاهش يافت. نكته جالب اينكه مصوبه شوراي 
پول واعتبار يازدهم دي به بانك هاي عامل ابالغ 
ش��د، اما از آن موقع تاكنون كه اواسط اسفند را 
هم رد كرديم تنها ۱۵ درصد تسهيالت آن هم 
تنها توسط ايران خودرو به قطعه سازان پرداخت 
شده است. محبي نژاد افزود: قطعه سازان كه به 
صورت جهادي به تعهدات خود عمل كردند اميد 
داش��تند كه در آخر سال دولت و وزارت صمت 
و همچنين خودروسازان به تعهدات خود عمل 
كنند، اگر اين مطالبات قطعه س��ازان پرداخت 
نشود اتفاقات بدي خواهد افتاد اول اينكه پول 
كارگر و كارمند و عيدي آنها قابل پرداخت نيست 
دوم اينكه به دليل افزايش توليد از يك طرف و 
شيوع ويروس كرونا در چين، انبارها از مواد اوليه 
مورد نياز قطعه س��ازان خالي شده كه اگر امروز 
اين مطالبات پرداخت نشود و ما سفارش گذاري 
نكنيم بعد از عيد توقف حداقل دو ماهه در توليد 
خواهيم داشت كه هم به اقتصاد خودروسازي 
و اقتصاد كالن كشور و همچنين به كارگران و 
كارمندان ضربه خواهد زد بنابراين درخواست ما 
اين است كه در همين دو روز آينده اين مطالبات 
پرداخت ش��ود تا ما هم بتوانيم سفارش گذاري 
كنيم و به تبع آن بعد از نوروز امسال توقف توليد 
نداشته باشيم. محبي نژاد گفت: موضوع پرداخت 
مطالب��ات قطعه س��ازان بين بان��ك مركزي، 
بانك هاي عامل، وزارت صنعت و خودروسازان 
پاس كاري مي شود؛ بانك هاي عامل مي گويند 
منابع نداريم در حالي كه اين تسهيالت، مصوبه 
شوراي پول و اعتبار را دارد حتي بانك مركزي 
هم تقبل كرده كه تا نص��ف آن را از طريق خط 
اعتباري بدهد، اما بايد بدانيم كه در اين حوزه، 
جامعيت سياست گذاري و تصميم گيري نداريم 
كه اگر داشتيم اين مصوبه، چون در جايگاه عالي 

تصويب شده بايد اجرا شود.

مي كند: توليد ژل و محلول هاي ضد عفوني كننده دست 
در كشور افزايش يافته و به حدود نيم ميليون قلم در روز 
رسيده و تا آخر هفته اين ميزان به يك ميليون قلم در روز 
مي رسد و كمبود آن رفع مي شود.  گويا مقرر شده در كشور 
ژل ضدعفوني كننده و ماسك به طور رايگان به دست مردم 
برسد ولي به نظر مي رسد اين موضوع عملياتي نشده است 
چرا كه با وارد شدن به داروخانه ها با نوشته هايي نظير مواد 
ضدعفوني كننده و ماسك نداريم مواجه مي شويم و همين 
امر مردم را سر در گم و خبر از دست هاي پشت پرده اين 
ماجرا مي دهد. در حالي كمبود مواد ضدعفوني و ماسك 
در بازار داريم كه توليدكننده ها ظرفيت را افزايش داده اند، 
توليدكنندگان مشكل مواد اوليه را حل كرده اند و در حال 
توليد صد در صدي هس��تند، ولي داروخانه ها عرضه اي 

ندارند و ظاهرا مشكل در توزيع است.
ولي زماني كه در بازار يا خيابان هاي شهر قدم برمي داريم 
و با مردم صحبت مي كنيم خبري مبني بر نبود وس��ايل 
ضدعفوني كننده به گوش مي رس��د به ط��وري كه يكي 

از مردم با اش��اره به نبود م��واد اوليه ضدعفوني كننده در 
داروخانه ها گفت: روز گذشته وقتي به يك داروخانه براي 
خريد ماسك و مواد ضدغفوني كننده مراجعه كردم با نبود 
اين مواد اوليه براي جلوگيري با كرونا روبه رو ش��ده ايم. 
زماني كه اين موضوع را جويا ش��ديم ادامه داد: متصدي 
داروخانه گفت��ه با افزايش تقاضا در ب��ازار مواد و محلول 
ضدعفوني كننده كم ش��ده و بعيد مي دانيم بتوانيد پيدا 
كنيد. عشقي نژاد كارشناس حوزه انرژي و مواد پتروشيمي 
با اشاره به توليدات مواد پتروشيمي براي تامين ِپت با توجه 
به شرايط امروز، گفت: با توجه به شرايط امروز در كشور 
خوشبختانه عرضه كاال به صورت دقيق انجام مي شود و 
همچنين تقاضا افزايش پيدا كرده است و به تبع هم صنايع 
پتروشيمي هم براي تامين نياز اين بازارها تالش خود را 
افزايش مي دهند. او ادامه داد: با تدابير انجام شده عرضه 
ِپت ها يا كاالهاي ديگر و در مجموع الكل هاي داخل اين 
پت ها با توجه به ظرفيت نياز روز باال رفته است و جاي هيچ 

نگراني در كشور نداريم.
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كاهش جهاني قيمت نفت با درآمد نفتي بودجه 99 چه خواهد كرد

گروه انرژي|
نشستي كه قرار بود اثر مثبت رواني بر بازار نفت گذاشته و 
قيمت ها را باال ببرد، خود بزرگ ترين عامل كاهش روزانه 
قيمت ها طي 11 سال اخير شد. اوپك روز جمعه قصد 
داش��ت يك ميليون و500 هزار بشكه در روز بر كاهش 
توليد اوپك پالس بيفزايد، اما روس��يه با كاهش توليد 
بيش��تر موافق نبود و فقط به دنبال تمديد همان توافق 
كاهش توليد 1.7 ميليون بشكه اي نفت بود. نتيجه آنكه 
در آخرين روز كاري هفته بازار نفت، توافقي حاصل نشد 
و قيمت برنت را 9.4 درصد كاه��ش داد و معامله گران 
نگ��ران را در دو روز تعطيالت پاي��ان هفته ميالدي در 
انتظار سرنوشت قيمت ها با آغاز كار بازار در روز دوشنبه 
باقي گذاشت. بيژن زنگنه، وزير نفت ايران از نشست روز 
جمعه اوپك پالس به عنوان يكي از بدترين نشست هاي 
تاريخ اوپك ياد كرد و دليل شكس��ت و حتي لغو توافق 
پيشين را اصرار برخي از اعضاي اوپك براي سهم داشتن 
متحدان اوپك در كاهش توليد جديد دانس��ت. نرسي 
قربان، كارشناس اقتصاد انرژي در مصاحبه با »تعادل« 
احتمال آغاز جنگ نفت��ي ميان توليدكنندگان نفت را 
ضعيف دانست، اما بيان كرد كه اگر ويروس كرونا همچنان 
مهارنش��ده باقي بماند و اوپ��ك و غيراوپكي ها صرفا به 
پايبندي به سهمشان از توافق كاهش توليد 1.7 ميليون 
بشكه اي نفت به طور غيررسمي اكتفا كنند، بايد انتظار 

نفت زير 40 دالر در هر بشكه را داشت.
نفت برنت روز جمعه پس از مخالفت روسيه با پيشنهاد 
اوپك براي كاهش بيش��تر توليد نف��ت و تثبيت بازار، 
بزرگ ترين كاهش روزانه خود در بيش از 11 سال گذشته 
را تجربه كرد. بهاي معامالت آتي نفت برنت بزرگ ترين 
كاهش روزانه از دسامبر سال ۲00۸ تاكنون را داشت و 
چهار دالر و 7۲ سنت معادل 9.4 درصد ريزش كرد و در 
45 دالر و ۲7 سنت در هر بشكه بسته شد كه پايينترين 
ركورد قيمت نفت برنت از ژوئن سال ۲017 به اين طرف 
بود. بهاي معامالت آتي وست تگزاس اينترمديت امريكا 
نيز چهار دالر و ۶۲ س��نت معادل 10.1 درصد كاهش 
پيدا كرد و به 41 دالر و ۲۸ س��نت در هر بش��كه رسيد 
كه پايين ترين قيمت از اوت س��ال ۲01۶ و بزرگ ترين 
س��قوط قيمت روزانه از نوامبر س��ال ۲014 بود. هر دو 
شاخص قيمت از ابتداي امسال تاكنون بيش از ۳0 درصد 

سقوط كرده اند.
جان كيلداف، از شركاي شركت اگين كپيتال در نيويورك 
گفت: قيمت ها ريزش پي��دا كرد زيرا مذاكرات اوپك به 
شكس��ت براي همه طرفين درگير تبديل شد. روسيه 
تصميم گرفت راهبرد زمين س��وخته را براي بازار نفت 
در پيش بگيرد و هر كش��وري به فكر خودش باشد. اين 
كشور ترجيح مي داد توافق فعلي تا پايان سه ماهه دوم 
تمديد شود. اگر پيشنهاد اوپك در نشست روز جمعه به 

تصويب مي رسد اين گروه توليدش را جمعا ۳.۶ ميليون 
بش��كه در روز معادل حدود ۳.۶ درصد از عرضه جهاني 
محدود مي كرد.به گزارش ايس��نا، شكاف ميان اوپك و 
روسيه نگراني ها از تكرار ريزش قيمت نفت سال ۲014 
كه طي آن عربستان س��عودي و روسيه براي سهم بازار 
با توليدكنندگان نفت ش��يل امريكا مبارزه كرده بودند 

را زنده كرد.

 بدترين نشست تاريخ اوپك
بيژن زنگنه، وزي��ر نفت ايران با بيان اينك��ه با توجه به 
تمديد نش��دن توافق قبلي اعضاي اوپ��ك و غيراوپك، 
از ابتداي آوريل همه اعضا مي توانند نس��بت به افزايش 
توليد نيز اقدام كنند، نشست روز جمعه را يكي از بدترين 
نشست هاي تاريخ اوپك خواند و گفت: بايد تدبيري كرد 

و به نتيجه رسيد.
زنگنه افزود: نبايد باب مذاكرات را بست؛ بازار به توافق و 

كاهش توليد نفت نياز دارد.
او نشست روز جمعه را آزموني براي اعضاي اوپك خواند 
كه با شكست مواجه شد. به گفته وزير نفت، اين نشست 
جلسه مشكلي بود و تجربه اي شد براي آنان كه اين جلسه 
را مديريت كردند. دو طرف بر نظراتشان اصرار كردند و در 

نهايت نشست به نتيجه اي نرسيد.
زنگنه توضي��ح داد كه اعضايي از اوپك اصرار داش��تند 
غيراوپكي ها هم بايد مقدار مش��خصي از سهم كاهش 
توليد را به عهده بگيرند، اما آنها نپذيرفتند و مذاكرات به 
بن بست رسيد و حتي توافق قبلي مبني بر كاهش توليد 

1.7 ميليون بشكه اي اوپك و غيراوپك هم تمديد نشد.
زنگنه با بيان اينكه شايد ظرف روزهاي آتي از طريق برخي 
رايزني ها، نتايجي حاصل شود، افزود: بازار به كاهش توليد 
نياز دارد. بايد اجازه داد طرفين به آرامش برسند. نبايد 
باب مذاكره را بست و بايد بر نقاط مشترك طرفين بيشتر 
تأكيد كرد.او در پاسخ به سوالي درباره احتمال برگزاري 
نشستي ديگر براي حصول توافق، گفت: برگزاري نشست 
جديد به ويژه در ش��رايط فعلي )ش��يوع كروناويروس( 
سخت است، اما ممكن است رايزني هاي دو يا چندجانبه 
به صورت ويدئوكنفرانس برگزار ش��ود. در مذاكره بايد 

انعطاف داشت؛ در غير اين صورت همه ضرر مي كنند.

 جنگ نفتي در راه است؟
وزير انرژي روسيه پس از شكست مذاكرات اوپك پالس 
درباره پيمان كاهش عرضه گفت: ديگر پيمان نفتي ميان 
روسيه، متحدانش و اعضاي اوپك وجود ندارد و اعضاي 
اين گروه به رصد وضعيت بازار ادامه خواهند داد. الكساندر 
نواك در وين گفت: با توجه به تصميمي كه در نشست 
روز جمعه گرفته شد، از اول آوريل روسيه يا هيچ كشور 
ديگر اوپك و غيراوپك ملزم به كاهش توليد نفت نيست.

بر اساس گزارش رويترز، شاهزاده عبدالعزيز بن سلمان، 
وزير انرژي عربستان س��عودي نيز از پاسخ به اينكه آيا 
عربستان سعودي پس از فروپاش��ي توافق محدوديت 
عرضه اوپك پالس، توليد نف��ت خود را افزايش خواهد 
داد، طفره رفت.يك نماين��ده اوپك در خصوص اينكه 
آيا توليدكنندگان وارد رقابت براي س��هم بازار خواهند 
شد، به روزنامه فايننشيال تايمز گفت: اگر توافقي در كار 
نباشد، البته عربستان سعودي هر ميزاني كه مشتريانش 

درخواست كنند، نفت توليد خواهد كرد.
آخرين باري كه اين كشورها از تعهد محدوديت عرضه 
خود آزاد شدند نيمه دوم سال ۲01۸ بود كه توليدشان 
را به ركورد بااليي رسانده و 1.5 ميليون بشكه در روز به 

ميزان عرضه نفت اضافه كرده بودند.
 ABN AMRO بر اساس گزارش رويترز، بانك هلندي
در گزارشي پيش بيني خود از قيمت نفت برنت در سال 
۲0۲0 را 15.5 درصد كاهش داد و 49 دالر در هر بشكه 
اعالم كرد در حالي كه پيش بين��ي قبلي اين بانك 5۸ 
دالر بود.با اين حال اين بانك خاطرنش��ان كرد محمد 
باركيندو، دبيركل اوپك گفته در هفته هاي آتي ديدارهاي 
غيررسمي بيشتري در خصوص كاهش توليد پيشنهاد 

شده برگزار خواهد شد.

 كرونا، بازيگر اصلي بازار نفت
نرس��ي قربان، كارش��ناس اقتص��اد ان��رژي در رابطه با 
س��ناريو هاي پيش روي ب��ازار نفت در س��ال ۲0۲0 به 
»تع��ادل« گفت كه اوپك اكن��ون دو راه پيش روي خود 
دارد. يكي اينكه با جلب نظر ساير متحدان غيراوپكي به جز 
روسيه، كاهش توليد 1.5 ميليون بشكه اي نفت را متقبل 
شوند و سهم حدود ۳00 هزار بشكه اي كاهش توليد روسيه 
را هم ميان خودشان تقسيم كنند. البته احتماال بازار نفت 
به اين س��ناريو روي خوشي نشان نخواهد داد، مگر آنكه 
روسيه اعالم كند كه نفت توليد خود را بيش از سطح فعلي 
افزايش نخواهد داد. سناريو دوم اين است كه همه اعضاي 
اوپك پالس به همان سطح توليد مورد توافق پيشين پايبند 
بمانند. در اين سناريو، احتمال افت قيمت نفت به زير 40 
دالر هم وجود دارد. سناريو سومي هم مي توان متصور بود 
كه بر اساس آن همه كشورها به سمت توليد حداكثري 
نفت حركت كنند. اين سناريو بعيد به نظر مي رسد. زيرا 
در شرايط فعلي بازار نفت، روسيه و عربستان سعودي به 

دنبال جنگ اقتصادي عليه يكديگر نيستند.
او در توضيح بعيد بودن س��ناريو سوم گفت: »عربستان 
به دليل ارزش س��هام آرامكو و هزينه هاي جنگ يمن و 
سياست هاي توسعه اي خود به قيمت هاي نفت باالي 70 

دالر نياز دارد، اما روسيه مي تواند تا نزديك 40 دالر در هر 
بشكه را تحمل كند. از طرف ديگر، ظرفيت توليد برخي 
از كشور ها هم اجازه جنگ اقتصادي را به آنها نمي دهد و 
 در حالي كه عربستان س��عودي توانايي افزايش توليد با 
۲ ميليون بشكه در روز را دارد، اما روسيه نمي تواند به ميزان 

زيادي به حجم توليد خود بيفزايد.«
اين كارشناس اقتصاد انرژي معتقد است كه عدم توافق 
اوپك و متحدانش تاثير زيادي بر حجم فروش نفت ايران 
نخواهد گذاشت.البته نرسي قربان افزود كه نبايد فراموش 
ك��رد كه اصل ماجرا به ش��يوع ويروس كرون��ا در جهان 
بازمي گردد. چنانچه بيماري كرونا كه رشد اقتصادي دنيا 
را به خطر انداخته، مهار شود )مثال واكسني كشف شود يا 
به هر دليلي اين ويروس از بين برود(، مي توان اميدوار بود 
كه قيمت نفت به همان 50 الي 70 دالر قبلي بازگردد، اما 
اگر وضعيت فعلي شيوع ويروس كرونا ادامه پيدا كند، به 
هيچ وجه نمي توان پيش بيني كرد كه قيمت نفت تا چه 
اندازه پايين خواهد رفت و مي توان انتظار قيمت هاي زير 
40 دالر را داشت.ش��يوع وي��روس كرونا در جهان مراكز 
توليدي و تجاري را خلوت كرده و سرعت رشد اقتصادي و 
تقاضاي نفت خام را دچار كاهشي بي سابقه از زمان بحران 

مالي سال ۲00۸ كرده است.

گروه انرژي|
 كليات اليحه بودجه 99 در روزهايي به تصويب رسيد 
كه تحقق بخشي از درآمدهاي ديده شده در بودجه 
س��ال آينده از محل فروش نفت در هال��ه اي از ابهام 
قرار دارد؛ به ويژه آنكه حال و هواي اين روزهاي بازار 
جهاني نفت، چش��م انداز كوتاه مدت مثبتي را براي 
قيمت فروش نفت به تصوير نمي كش��د. در حالي كه 
دولت روحان��ي قيمت نفت را با نگاهي بدبينانه براي 
سال پيش رو حدود 50 دالر در هر بشكه تعيين كرد، 
شيوع كرونا قيمت نفت را به كمتر از آنچه در بودجه 
ايران تصور شده رسيده است. در آخرين معامالت پس 
از نشس��ت اوپك؛ قيمت نفت در بازارهاي جهاني به 
حدود 45 دالر رسيد و اين در حالي است كه شرايط 
حاك��م در بازار به تبع تداوم ش��رايط فعلي حداقل تا 
يكي دو ماه آين��ده؛ برآوردهايي از رس��يدن نفت تا 
م��رز 40 دالر يا حتي كمي كمتر از آن را نيز پيش رو 
قرار داده اس��ت.  اما نفت 50 دالري در بودجه س��ال 
99؛ پيش بيني درامد 4۸ هزار ميليارد توماني را نيز 

به همراه داشته اس��ت؛ درآمدي كه به اعتقاد برخي 
كارشناسان، حتي با تصور فروش نفت 50 دالري نيز 

تحققش براي س��ال آينده كمي سخت بود. حاال كه 
ويروس كرونا تا ح��دودي معادالت جهاني از قيمت 

نفت را بهم زده؛ ش��ايد الزم باشد معادالت بودجه اي 
ايران نيز براي س��ال پيش رو اصالح ش��ود. براساس 
برخي آمارهاي منتش��ر شده؛ فروش نفت ايران پس 
از اعمال تحريم ها به حدود ۳00 هزار بشكه در روز و 
حتي در برخي ماه ها به كمي بيشتر از ۲00 هزار بشكه 
در روز رسيد. اين ش��رايط باتوجه به تداوم تحريم ها 
و نبود چشم انداز مش��خصي مبني بر برداشته شدن 
تحريم هاي فروش نفت، احتماال در سال 1۳99 نيز 
ادامه داشته و سقف فروش نفت در همان حدود سال 
جاري باقي خواهد ماند. اما از س��وي ديگر باتوجه به 
كاهش قابل مالحظه قيمت نفت به واس��طه شيوع 
كرونا، مزيد بر علت ش��ده و احتمال كاهش درآمدها 
به تنزل قيمت هر بش��كه نفت در بازارهاي جهاني را 
افزايش داده اس��ت. گرچه تاثير كرونا بر قيمت نفت 
موقتي خواهد بود اما باتوجه به اينكه در حال حاضر 
چشم انداز مشخصي از زمان پايان شرايط فعلي وجود 
ندارد. كمااينكه در جريان م��وج جديد اين ويروس 
برخ��ي از ديگر مصرف كنندگان بزرگ نفت جهان از 

جمله هند و برخي كش��ورهاي اروپايي نيز ميزبانان 
جديد كرون��ا بوده اند كه در صورت ش��يوع مي تواند 
تقاضاي آنها را نيز تحت الشعاع قرار دهد؛ موضوعي 
كه مي تواند قيمت نفت را همچن��ان پايين تر از 50 

دالر نگه دارد. 
برمبناي اين امر امروز؛ تحقق درآمد پيش بيني شده 
از فروش نفت، حداقل تا س��ه ماهه نخست سال 99 
تحت تاثير كاهش قيمت ها قرار خواهد گرفت و همين 
مساله تحقق بخشي از درآمد 4۸ هزار ميليارد توماني 
را تقليل خواه��د داد. اما در صورت عب��ور بازارهاي 
جهاني نفت از تبعات قيمتي شيوع كرونا، عرضه مازاد 
تقاضا به واسطه حضور فروشندگان جديدي همچون 
امريكا در بازار نفت نيز پيش رو قرار دارد؛ مس��اله اي 
كه تقاضاي نفت و به تبع آن درآمد پيش بيني ش��ده 
نفتي را تحت الشعاع قرار خواهد داد. براين اساس شايد 
نياز باشد با درك شرايط واقعي موجود؛ آنچه از محل 
درآمدهاي نفتي كش��ور براي سال آينده پيش بيني 

شده مورد تجديدنظر قرار گيرد.  
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آيا تخصيص بنزين نوروزي 
در شرايط كنوني الزم است

ايلنا| عضو كميسيون انرژي مجلس خاطرنشان 
كرد: با توجه به اينكه ما مكانيزم و بازخورد اينكه مردم 
چگونه از اين ميزان بنزين استفاده مي كنند را نداريم، 

بنا را  بر اين گذاشتيم كه مديريت مي شود. 
جالل ميرزايي درباره لزوم تخصيص بنزين نوروزي 
با توجه به ش��رايط كنوني كشور مبني بر توصيه به 
كاهش سفرها اظهار داش��ت: مواردي در بودجه 99 
وجود دارد كه دولت پيش��نهاداتي مط��رح كرده و 
اصرار داشت كه با توجه به شرايط و منابع حفظ شود، 
نمايندگان هم همراهي كردند. در كل دولت چندان 
موافق اجراي سهميه بنزين نوروزي نبود اما در نهايت 
كميسيون تلفيق تصويب كرد و در بودجه آمده است. 
وي افزود: اكنون بايد منتظر تصويب شوراي نگهبان 
و نحوره و كيفيت اجراي آن باشيم.عضو كميسيون 
انرژي مجلس خاطرنش��ان كرد: با توجه به اينكه ما 
مكانيزم و بازخ��ورد اينكه مردم چگونه از اين ميزان 
بنزين استفاده مي كنند را نداريم، بنا را بر اين گذاشتيم 
كه مديريت مي شود.وي يادآور شد: در صورت تصويب 
ش��وراي نگهبان اين س��هميه تخصيص مي يابد و 

اميدواريم مردم نيز درست مصرف كنند.

مصرف بنزين به 72 ميليون ليتر 
در روز رسيد

شانا| ميانگين مصرف  بنزين كشور در 1۶ روز 
نخست اسفندماه 9۸ به حدود 7۲ ميليون ليتر 
رسيد.بر اس��اس گزارش هاي اخير شركت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي، ميانگين مصرف روزانه 
بنزين كشور پيش از اجراي طرح مديريت مصرف 
س��وخت )۲4 آبان ماه 9۸(، 95 ميليون ليتر در 
روز بود كه پس از اجراي طرح با ۲0 ميليون ليتر 
كاهش به 75 ميليون ليتر در روز رس��يد.اين در 
حالي اس��ت كه كاهش پلكاني مصرف بنزين با 
شيوع ويروس كرونا و در پي آن خانه نشين شدن 
مردم و كاهش محسوس تردد خودروها، در 1۶ روز 
نخست اسفندماه به رقم مصرف حدود 7۲ ميليون 
ليتر در روز رسيد و انتظار مي رود اين روند با توجه 
به محدويت هايي كه براي سفرهاي نوروزي اعمال 
ش��ده اس��ت، همچنان ادامه يابد.از سوي ديگر 
باتوجه به انتشار ويروس كرونا در كشور بايد گفت 
به رغم كاهش ترددها و خلوت تر شدن خيابان ها 
انتظار مي رود تا با توجه به ابالغيه هاي صادر شده 
از س��وي ش��ركت ملي پخش، توجه خاص تري 
نسبت به نحوه سوخت گيري در جايگاه هاي عرضه 
سوخت چه از س��وي جايگاه داران و چه از سوي 

مردم صورت بگيرد.

 پيش از آلوده شدن عسلويه 
به كرونا، به فكر باشيد 

ايسنا| دبير ستاد مبارزه با كرونا در استان بوشهر 
گفت: پيش از آلوده شدن عسلويه به ويروس كرونا 

به فكر پايتخت انرژي كشور باشيد. 
سعيد كشميري در اين خصوص عنوان كرد: بنا بر 
اعالم وزارت بهداشت و خبر دادن از سه مورد ديگر 
بيمار مبتال به كرونا در استان بوشهر تاكنون هشت 
مورد مثبت در استان بوشهر تشخيص داده  شده 
است.وي اظهار كرد: قبل از آلوده شدن عسلويه 
به وي��روس كرونا به فكر پايتخت انرژي كش��ور 
باشيد؛ با توجه به جمعيت به هم فشرده كارگري 
و همچنين رفت وآمدهايي كه به استان هاي آلوده 
صورت مي گيرد اين منطقه را در شرايط سختي 
قرار مي دهد.رييس دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 
با بيان اينكه پيشگيري از آلودگي عسلويه ضروري 
است، گفت: هم اكنون از آلوده ترين استان كشور 
پروازهايي به سمت عسلويه در حال انجام است، 
هرچند تب سنجي در فرودگاه ها صورت مي گيرد 
ام��ا اين اقدام هم��ه موارد بيماري را مش��خص 
نمي كند چون زماني تب ايجاد مي شود كه ويروس 

فعاليت خود را در بدن آغاز كرده باشد.

خبر بد بزرگ ترين واردكننده 
ال ان جي جهان براي بازار

ايسنا | تقاضا براي گاز طبيعي مايع ال ان جي 
در ژاپن كه بزرگ ترين واردكننده اين س��وخت 
در جهان است، ماه ميالدي جاري در پي تعطيلي 
مدارس و درخواست شركت ها از كارمندانشان 
براي دوركاري به دليل شيوع ويروس كرونا، افت 

بيشتري پيدا خواهد كرد.
ژاپ��ن در حال حاض��ر بزرگ تري��ن واردكننده 
ال ان جي است اما تحليلگران پيش بيني كرده اند 
افت تقاضا براي برق و تقاضا براي نيرو كه عمده 
تقاضاي اين كش��ور براي ال ان جي را تش��كيل 
مي دهد، باعث شود نياز اين كشور براي واردات 
اين سوخت كمتر ش��ود. شيوع ويروس كرونا به 
ژاپن، چين و كره جنوبي كه س��ه ب��ازار بزرگ و 

مهم ال ان جي هستند، به شدت ضربه زده است.
كندي تقاضا در پي شيوع اپيدمي كرونا به عوامل 
منفي ديگر شامل آب و هواي زمستاني گرم تر در 
شمال آسيا و ذخاير باالي ال ان جي اين منطقه 
اضافه ش��ده و قيمت ال ان جي را به پايين ترين 

ركورد چند سال اخير رسانده است.
شركت ملي نفت فراساحلي چين كه بزرگ ترين 
واردكننده ال ان جي اين كشور است، ماه گذشته 
براي دريافت محموله ه��اي ال ان جي وضعيت 
اضط��راري اعالم كرد و به دليل ش��يوع ويروس 
مرگب��ار از درياف��ت ش��ماري از محموله هاي 
ق��راردادي خودداري كرد.حت��ي پيش از اينكه 
واردكنندگان چيني براي دريافت محموله هاي 
ال ان جي وضعيت اضطراري اعالم كنند، قيمت 
ال ان جي به دليل دماي گرمتر هوا در بخش هاي 
زيادي از آسيا، رونق عرضه جديد به خصوص از 
سوي امريكا و استراليا و رشد كندتر واردات چين، 

سقوط شديدي پيدا كرده بود.

چقدردرسدسازياشتباهكرديم
اكنون تغيير اقليم و تغيير الگوي بارش سيگنال مي دهد 
كه ممكن است در جايي سيالب بيشتر مي شود به منظور 
كنترل سيالب مي توانيم سدهاي بيشتري احداث كنيم 

البته نه اينكه محل مصرف جديد هم تعريف كنيم. 
مهدي قمش��ي در گفت وگو با ايلنا، درباره مزايا و معايب 
سدسازي در كشور اظهار داشت: در كشور ما دو سوم آب هاي 
سطحي توسط سيالب در فصل زمستان در رودها جريان 
مي يابد به همين منظور ما چنين مكانيزم و سازه اي را براي 
نگهداري اين آب ناشي از سيالب براي كشت و كار در فصل 
تابستان و بهار قطعا نياز داريم اما بايد به نكات منفي هم توجه 

كنيم و آنها را به حداقل برسانيم.
رييس دانشكده امور آب دانشگاه چمران اهواز با بيان اينكه 
احداث بي رويه سد ممكن است رودخانه ها را دچار كمبود 
حقابه زيس��ت محيطي كند، گفت: ممكن اس��ت آب به 
تاالب هاي پايين دست و مسير رودخانه ها نرسد يا به طور 
كامل حقابه شان تامين نشود، اشكال ديگر سدها اين است 
كه از سطح مخازن سدها تبخير صورت مي گيرد بنابراين 

ممكن است ميزان تبخير در برخي جاها بيشتر شود. 
وي تاكيد كرد: ما در برخي آبراهه ها بيش از حد سد احداث 
كرديم، بنابراين نتوانستيم حقابه زيست محيطي پايين 
دست و تاالب ها را تامين كنيم همان اتفاقي كه در درياچه 
اروميه، كرخ��ه، كارون، زاينده رود، رودهاي سيس��تان و 
بلوچستان و هامون رخ داده و اشكاالتي براي هامون ايجاد 
كرده اينها اش��كاالتي اس��ت كه ما با آن روبرو هس��تيم و 

معضالت آن را مي بينيم. 
وي در ادامه گفت: بايد مساله استفاده از منابع آب را از ساخت 
سد جدا كنيم يعني نبايد به ازاي هر سدي كه احداث و هر 

حجمي كه ايجاد مي كنيم، مصرف تعريف كنيم. اين اشكالي 
است كه در كشور ما رخ داده و ممكن است سد احداث كنيم 
ولي آب را به مرور به پايين دست رها كنيم و حقابه تاالب 
را تامين كنيم. هر جا مخزني يا سدي احداث كرديم محل 
مصرف را هم دامن زده ايم و بنابراين مصرف را در كش��ور 
به ش��دت باال برديم، اگر مي توانستيم سد احداث كنيم و 
محل مصرف تعيين نكنيم و در ازاي حقابه زيست محيطي 
پايين دست محل مصرف تعيين نكنيم آن زمان اطمينان 
داشتيم كه سدسازي اشكالي ندارد. رييس دانشكده امور آب 
دانشگاه چمران اهواز ادامه داد: ما مي توانيم در مسير آبراه ها 
سدهاي مختلفي براي توليد انرژي احداث كنيم بدون اينكه 
صرف كشاورزي، صنعت يا مصارف ديگر شود، در حقيقت 
حقابه محيط زيست را هم ادا كنيم اما اين كار را نكرديم، سد 
مخزني را ايجاد كرديم و به محل مصرف هم دامن زديم يعني 
كشاورزي و صنعت را در جايي كه آبي نبوده توسعه داديم. 
در حالي كه بايد ابتدا منابع آب و محل هاي مصرف را معقول 
كرده و حقابه زيست محيطي را گارانتي مي كرديم.وي ادامه 
داد: در منطقه هورالعظيم و درياچه اروميه مشكل اين است 
كه هر سدي احداث كرديم كشاورزي را هم توسعه داديم 
و بزرگ ترين اشتباه همين است يا درياچه اروميه چاه هاي 
عميق اح��داث كرديم و آبي كه از آب ه��اي زيرزميني به 
درياچه منتقل مي شد قطع كرديم و مصرف را دامن زديم. 
بايد ميزان مصرف را با توجه به منابع آبي كه داريم معقول 
كنيم و از اين زاويه بايد حقابه زيست محيطي پايين دست 
و تاالب ها را تضمين كنيم.قمشي يادآور شد: ساخت سد 
فرمولي دارد بايد از قوانين علمي تبعيت كنيم يعني ميزان 
حجم ذخيره اي كه در مسيرهاي آبي ايجاد مي كنيم نبايد 

از آورد متوسط ساالنه آبراهه ها بيشتر شود. به اين معنا كه 
بعضي سدها ممكن است چندين سال از آب خالي بمانند 
مثل اتفاقي كه در كرخه رخ داد و 15 سال آبي نداشت، اين 
سد بايد 7 ميليارد متر مكعب آب را كنترل مي كرد ولي در 
15 س��ال هيچ وقت بيش از ۲.5 ميليارد آب وارد آن نشده 
مشخص است كه مخزن به اين بزرگي متناسب با اين آبراهه 
نبوده است.وي اظهار داشت: اكنون تغيير اقليم و تغيير الگوي 
بارش سيگنال مي دهد كه ممكن است در جايي سيالب 
بيشتر ش��ود به منظور كنترل سيالب مي توانيم سدهاي 
بيشتري احداث كنيم البته نه اينكه محل مصرف جديد هم 
تعريف كنيم. ما از آب بيش از حد از آب استفاده مي كنيم 
بنابراين واضح است كه قسمت هاي مختلف كشور از نظر 

زيست محيطي دچار مشكل خواهند شد.
رييس دانش��كده امور آب دانشگاه چمران اهواز بيان كرد: 
از نظر اقتصادي فقط به منظور سيل گيري مي توانيم سد 
احداث كنيم، جاهايي كه استعداد دارد مخازن ايجاد كنيم 
كه به صرفه باش��د در اين صورت محل مصرف و نيروگاه 
تعريف نمي كنيم ولي اگر بخواهيم چند منظوره ايجاد سد 
كنيم بايد سدي باشد كه بتوانيم هر سال از آن بهره برداري 
كنيم و به ش��كل ايده آل به مسائل زيست محيطي توجه 

كنيم.
وي افزود: اگر بين توسعه و مسائل زيست محيطي حركت 
كرده و رعايت كنيم در اين صورت بايد از س��يالب مهيب 
جلوگيري كنيم و اجازه ندهيم كه مشكل زيست محيطي 
در آبراه ها و تاالب ها رخ دهد و توس��عه را رودر روي مسائل 
زيست محيطي قرار دهيم، مساله توسعه پايدار هم از همين 

جا ناشي مي شود. 

نگرانيجايگاههايسوختازافزايشبنزيندزدي
ريي��س انجم��ن ش��ركت هاي زنجي��ره اي توزيع 
فرآورده هاي نفتي با اش��اره به اينكه س��وختگيري 
توس��ط اپراتور جايگاه ها زمان س��وخت رس��اني را 
افزايش مي دهد، گفت: نگراني ديگر اين اس��ت كه 
با پياده نش��دن رانندگان، بنزين دزدي در جايگاه ها 

افزايش پيدا كند. 
ناصر رييسي فرد در گفت وگو با ايرنا با اشاره به اينكه 
اقدامات بهداشتي در جايگاه هاي سوخت در حد توان 
انجام شده، ادامه داد: كارگران جايگاه هاي سوخت 
به دستكش مجهز ش��ده اند، البته براي تامين آن با 

مشكل روبه رو هستيم.
وي به ضدعفوني روزانه دو تا سه مرتبه اي جايگاه هاي 
سوخت اش��اره كرد و افزود: با دانش��گاه شريف نيز 
مذاكراتي انجام داده ايم ت��ا مواد ضدعفوني را از اين 

دانشگاه تامين كنيم.
ريي��س انجمن مزبور تاكي��د كرد: تم��ام نازل ها و 
دستگيره هاي بنزين را اس��تريل مي كنيم و اين امر 
عالوه بر س��المت كاركنان پمپ ها، براي هموطنان 

نيز ضريب ايمن سازي را ارتقا مي دهد.
وي با بيان اينكه در دستورالعمل شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي تاكيد شده كه سوختگيري توسط 
اپراتورهاي جايگاه انجام شود، گفت: مشكل بزرگ 
اين است كه بس��ياري از افراد به كارگران جايگاه ها 

اعتماد ندارند. 
همچنين هر س��كو ي��ك اپرات��ور دارد ك��ه بايد بر 
چهار ن��ازل آن نظ��ارت داش��ته باش��د بنابراي��ن 
سوختگيري توسط اپراتورها باعث ايجاد صف هاي 

طوالني مي ش��ود و جري��ان س��وختگيري را تا نيم 
س��اعت افزايش مي دهد و جريان سوخت رساني را 

مختل مي كند. 
ريي��س انجم��ن ش��ركت هاي زنجيره��اي توزيع 
فرآورده هاي نفت��ي ضمن تاكيد بر اينكه تلمبه ها و 
نازل ها با مواد ش��وينده ضدعفوني مي شوند، افزود: 
ب��راي اپراتورها دس��تكش تهيه ش��ده، ام��ا امكان 
تهيه دس��تكش بر روي نازل هاي سوخت به منظور 
س��وختگيري امكان پذير نيس��ت و از همي��ن رو از 
كيسه هاي فريزر براي سوختگيري مراجعان استفاده 
مي شود. وي گفت: س��وختگيري توسط اپراتورها 
ممكن است بنزين دزدي را افزايش دهد، و در حال 

حاضر نيز بنزين دزدي وجود دارد.
اي��ن متخصص انجمن مزبور گف��ت: اپراتورها براي 
انجام س��وختگيري نبايد وجه اضاف��ي از مراجعان 
دريافت كنن��د و چنانچه مردم با آن برخورد كردند، 
مي توانن��د مراتب را با ش��ماره ۸۸7510۳0 تماس 

گرفته و شكايات خود را مطرح كنند.
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منشا كروناويروس كجاست ؟

راست هاي افراطي همچنان به دنبال بستن مرزها هستند

 عليه اپيدمي جهاني بيماري، اكولوژي

استفاده ابزاري پوپوليست هاي اروپا از كرونا

حتي در قرن بيست و يكم، چيني ها درمان هاي قديمي 
را بهترين وسيله مبارزه با اپيدمي بيماري كروناويروس 
مي دانند. صدها هزار نفر از محدوديت رفت و آمد رنج 
مي برند. آيا زمان آن نرس��يده اس��ت كه بپرسيم چرا 
اينچنين همه گيري هاي سراس��ري با شتابي هرچه 

بيشتر ازپي هم مي آيند؟
آيا منشا كروناويروس، مورچه خوار پولك دار )پانگولين( 
است يا ُخفاش ؟ شايد هم يك مار، همانطوري كه زماني 
شايع شد و سپس تكذيبش كردند ؟ معلوم نيست كه 
كدام حيوان وحش��ي را به عنوان مقصر اصلي ومنشا 
اين كروناويروس خواهند شناخت، ويروسي كه رسما 
نام كويد-١٩ بر آن نهاده اند و چندصد ميليون نفر در 
دام آن گرفتار شده يا در قرنطينه قرار گرفته يا در پشت 
كمربند هاي بهداش��تي در چين و كش��ورهاي ديگر 
سنگر گرفته اند. اگرچه حل اين راز امري حياتي ست، 
اما چنين گمانه زني هايي مانع از اين است كه دريابيم 
آسيب پذيري فزاينده ما در مقابل همه گيري بيماري، 
ريش��ه اي بس��يار ژرف تر دارد، يعني ريشه در نابودي 

شتابنده محل زيست.
از سال ١٩٤٠، صدها ميكروب بيماري زا )پاتوژن( در 
منطقه هايي ظهور كرده يا تجديد حيات يافته اند كه 
پيش از آن هرگز مشاهده نشده بودند. مثال ويروس اِيدز 
)نقص ايمني انساني HIV(، اِبوال )Ebola( در آفريقاي 
باختري يا زيكا )Zika( در قاره امريكا. اكثريت )قريب 
به ٦٠ درصد( آنها منش��ا حيواني دارند. منشا برخي، 
حيوانات خانگي يا پرورش��ي اس��ت، اما منبع بيش از 

دو سوم آنها حيوانات وحشي ست.
حيوانات وحش��ي تقصي��ري ندارند. به رغم انتش��ار 
مقاله هايي كه تالش دارند به كمك عكس ها جانوران 
وحش��ي را نقطه عزيمت اپيدمي هاي ويرانگر نشان 
دهند، نادرست است فكر كنيم كه اين حيوانات ُپر از 
عوامل بيماري زاي مرگباربراي مبتال كردن ما هستند. 
در واقع، بخش عمده اي از اين ميكروب ها در كالبد اين 
حيوان ها زندگي مي كنند بدون اينكه آسيبي به آنها 
برسانند. مس��اله جاي ديگري است: با جنگل زدايي، 
شهرسازي و صنعتي ش��دن لگام گسيخته، ما امكان 
كافي به اين ميكروب ها داده ايم تا به بدن انسان رسيده 

و با آن سازگار شوند.
نابودي محيِط زيست نسِل ش��ماري از جانوران را به 
انقراض تهديد مي كن��د، از آن جمله اند گياهان طبي 
و جانوراني كه فهرس��ت هاي دارويي هم��واره بر آنها 
تكيه داشته اس��ت. جانوراني كه از مهلكه جان سالم 
به در مي برند، چاره ديگري ندارند جز اينكه به فضاهاي 
كوچكي روي آورند كه ساخت و سازهاي دست انسان 
براي زيست شان باقي گذاشته است. در نتيجه، احتمال 
فزاين��ده اي وجود دارد كه آنها مرتبا با انس��ان تماس 
نزديك ومكرر داشته باشند و اين تماس ها به ميكروب ها 
ام��كان مي دهد تا در كالبد ما وارد ش��ده و در آن جا از 

عوامل خوش خيم به عوامل كشنده تبديل شوند.
يك��ي از نمونه ه��اي ب��ارز آن، بيم��اري ابوالس��ت. 
بررسي هايي كه در سال ٢٠١٧ صورت گرفته، نشان 
مي دهد ك��ه پيدايش اين ويروس كه منش��ا آن چند 
نوِع خفاش بود، در برخي منطقه هاي آفريقاي مركزي 
و باختري كه قرباني نابودي جنگل ها بودند، بيش��تر 
ديده شده است. هنگامي كه جنگل را نابود مي كنند، 
خفاش ها را مجبور مي كنند كه روي درختان باغچه ها 
و مزرعه هاي ما النه بگذارند. در چنين صورتي، تصور 
رخدادهاي بعدي كار ساده اي ست: انساني با خوردن 
مي��وه اي از درخت باغش، كه پوش��يده اس��ت ازبزاق 
خفاش، آن را مي بلعد يا با تالش براي ش��كار و كشتِن 
اين ميهمان نا خوانده خود را در معرض ميكروب هايي 
قرار مي دهد كه در نسج هاي حيوان خانه كرده اند. به 
اين ترتيب است كه ميكروب هاي متعددي كه در بدن 
خفاش ها وجود دارند ولي در بدن آنها بي آزارند، امكان 
مي يابند به ميان جمعيت هاي انساني رسوخ كنند. براي 
مثال مي توان از ابوال و ني��ز نيپاه )Nipah( )از جمله 
 )Marburg( يا مارب��ورگ )در مال��زي و بنگالدش
)مشخصا در آفريقاي شرقي( نام برد. اين پديده را »گذار 
از مرز يك نوع به نوع ديگر« مي نامند. توليد مثل اين 

پديده هر قدر هم كم باشد، باز هم به ميكروب هاي بدن 
حيوان امكان خواهد داد تا با ارگانيسم بدن ما سازگار 
شده، به حدي تحول يابند كه عاقبت پاتوژن )بيماري 

زا( گردند.
همين اس��تدالل در مورد بيماري هايي كه از طريق 
نيش پشه ها سرايت مي كنند، نيز صادق است، زيرا بين 
جنگل زدايي و بروز اپيدمي ها، ارتباط وجود دارد. البته 
در اين جا بيشتر با دگرگوني ميكروب ها روبرو هستيم 
تا از دست دادن محل زيست. با قطع درختان، اليه هاي 
برگ هاي خشك و ريش��ه ها نيز از بين مي روند. آب و 
رسوبات آس��ان تر روي اين خاك بي برگ و آفتاب زده 
جاري ش��ده، چاله هاي آب درست مي كنند كه براي 
بازتوليد پشه هاي حامل ماالريا مناسب است. پژوهشي 
كه در ١٢ كش��ور انجام شده، نش��ان مي دهد كه انواع 
پشه هاي حامل عامل هاي پاتوژن انساني در ناحيه هاي 

بي درخت دو برابر جنگل هاي دست نخورده است.

    خطر دامپروري صنعتي
نابودي محل زيس��ت همچنين با تغيي��ر تعداد انواع 
جانوران كنش نش��ان مي دهد كه نتيجه آن، افزايش 
خطر پخش عامل بيماري زاست. مثالي بزنيم: ويروس 
»نيِل غربي« كه پرندگان مهاجربه امريكاي ش��مالي 
منتقل كرده اند. در پنجاه س��ال گذشته، در اثر از بين 
رفتن محل زيست وخرابي هاي ديگر، موجب شده كه 
جمعيت پرندگان ٢٤ درصد كاهش يابد. اما، آثار اين 
دگرگوني ها روي همه نوع هاي جانوران يكسان نبوده 
است. پرندگان موسوم به »متخصص« )كه خاص يك 
محل زيست هس��تند( مثل داركوب و يلوه بيشتر از 
پرندگاني كه در مكان هاي مختلف زندگي مي كنند، 
»عمومي«، مثل سينه س��رخ و كالغ آسيب ديده اند. 
اگر پرندگان دس��ته نخس��ت، ناقالن نامناسبي براي 
ويروس نيل غربي هستند، برعكس دسته دوم، ناقالن 
بسيار خوبي هستند. لذا اين ويروس در بين پرندگان 
خانگي منطقه به شدت حضور دارند، بنابر اين احتمال 
فزاينده اي وجود دارد كه پش��ه اي پرن��دهء بيماري را 
نيش بزند و س��پس ميكروب را با نيش زدن به انسان 

منتقل كند.
همان پديده را در مورد بيماري هايي مي بينيم كه ناقل 
آنها كِنه ها هستند. برنامه توسعه شهري با پيشروي و 
نابودي تدريجي جنگل ها در امريكاي شمال-شرقي، 
جانوراني مثل ساريگ ]نوعي جانور كيسه دار[ را، كه در 
تنظيم جمعيت كنه ها نقش داشت، از آن مناطق راندند، 
در نتيجه جانوراني كه در اين زمينه كمتر موثر بودند، 
نظير موش هاي پنجه سفيد و گوزن ها زاد و ولدشان زياد 
شد. نتيجه اين شد كه، بيماري هايي كه كنه ها ناقلش 
هستند، آسان تر سرايت مي كنند. در بين اين بيماري ها 
مي توان از بيماري اليم )Lyme( نام برد كه در س��ال 
١٩٧٥ در اياالت متحده براي نخستين بار ديده شد و در 
جريان بيست سال گذشته، هفت عامل جديد بيماري زا 

كه كنه ها ناقلش هستند، شناسايي شده است .
فقط نابودي محل زيست حيوانات نيست كه خطر ظهور 
بيماري ها را تشديد مي كند، بلكه شكل جايگزيني اين 
محل زيست نيز در اين پديده تاثير دارد. انسان، براي 
ارضاء حرص گوشت خواري خود، جنگل هاي زميني 
به وسعت آفريقا را يكسره قطع كرده است تا دام گوشتي 
]براي ارسال به كشتارگاه[ پرورش داده و علوفه آنها را 
تهيه كند. از ميان آن��ان، برخي راه تجارت غيرقانوني 
 در پي��ش گرفته، آنه��ا را در بازاره��اي حيوانات زنده

)WET MARKETS( به فروش مي رسانند. در اين 
بازارها، حيواناتي كه معموال در طبيعت مجاورهمديگر 
ق��رار نمي گيرند، در كن��ار هم قرار داده مي ش��وند و 
ميكروب ها ب��ه س��ادگي مي توانند از ي��ك جانور به 
ديگري انتقال پيدا كنند. اين نوع توس��عه كه در سال 
٢٠٠٣-٢٠٠٢ موجب ش��يوع كروناويروس مسوول 
اپيدمي سندرم تنفسي شديد sras گرديد، شايد منشا 
كرونا ويروس ناشناخته اي باشد كه امروزما را محاصره 

كرده است.
تعداد حيوانات درون سيس��تم دامپروري صنعتي كه 
صدها هزار حيوان را روي هم انباشته اند تا به كشتارگاه 

اعزام كنند، بسيار بيش از اين هاست: اين شرايط ايده آل 
براي دگرگوني ميكروب ها ب��ه عوامل پاتوژن مرگ زا 
اس��ت. براي مثال، ويروس هاي آنفلوآنزاي مرغي، كه 
در بدن پرنده هاي ش��كاري آبي من��زل گرفته بودند، 
در مزرعه هاي دربس��ته مملو از مرغ كشتار كردند. در 
چنين مراكزي اين ميكروب ها كشنده تر و خطرناك تر 
شدند- روندي كه چنان قابل پيش بيني بود كه مي شد 
در آزمايشگاه ها تجديد توليدشان كرد. يكي از انواع اين 
ميكروب ها H5N1، قابل انتقال به انس��ان است كه 
موجب مرگ نيمي از افراد مبتال گشت. در سال ٢٠١٤، 
در امريكاي شمالي مجبور شدند ده ها ميليون مرغ ]و 
ديگر پرنده هاي خانگي[ را براي ريشه كن كردن انتشار 
يكي ديگر از انواع اين ياخته هاي بنيادي ]سلول هاي 

سوش[ از بين ببرند .
كوه هاي تپاله دام ها، بهترين محيط رشد را در اختيار 
ميكروب ه��اي داراي منش��ا حيواني ق��رار مي دهند 
تا موقعيت هاي ديگ��ري براي ابتالي انس��ان فراهم 
كنن��د. چون ميزان پ��س مانده هاي حيواني بس��يار 
بيش��تر از آن اس��ت كه با مصرف آنها به صورت كود، 
جذب زمين هاي كش��اورزي ش��وند، در نتيجه آنها را 
در گودال هاي عايق بندي نش��ده تلنبار مي كنند )كه 
 )E Coli پناهگاهي است براي باكتري اشريشيا كولي
. بي��ش از نيم��ي از حيواناتي ك��ه در دامپروري هاي 
دربسته ويژه پرورش گوشت چرب در امريكا نگهداري 
مي شوند ناقل اين ميكروبند، اما همچنان در بدن آنها 
بي ضررباقي مي مانند.برعكس نزد انسان، ميكروب اي 
كولي )E.vcoli(، موجب بروز اس��هالي خوني و تب 
مي گردد كه ممكن است به نارسايي هاي كليوي حاد 
منجرگردد و چون، كم اتفاق نمي افتد كه مدفوع حيواني 
در آب آشاميدني و مواد غذايي ما نفوذ كند، هر سال، ٩٠ 

هزار امريكايي مبتال مي شوند.
هرچند ك��ه اي��ن پدي��ده دگرگوني )موتاس��يون( 

ميكروب هاي حيواني به ص��ورت عامل بيماري زاي 
انساني در حال ش��تاب گيري است، ولي تازگي ندارد. 
ظهور آن به دوران نوسنگي مي رسد، زماني كه انسان 
شروع به نابودي محل هاي زيست وحشي كرد تا زمين 
كشاورزي ايجاد كرده و حيوانات را براي باركشي اهلي 
كند. در مقابل، حيوانات به ما هديه هاي مسمومي دادند: 
انسان ها سرخك و سل را از گاوها گرفتند، سياه سرفه 

را از خوك و آنفلوآنزا را از اردك ها.
در دوران فتوحات اس��تعماري اروپايي��ان، اين روند 
همچنان ادامه يافت. در كنگو، استعمارگران با ساختن 
 ،Lentivirus راه آهن و ش��هرها ام��كان دادند ت��ا
ويروس هاي آهس��ته گستر موجود در بدن ميمون ها 
)ماكاك ها( ي آن منطقه با بدن انسان سازگار شوند. 
در بن��گال، بريتانيايي ها ناحيه هاي بس��يار مرطوب 
س��وندربن ها را به برن��ج زار تبديل كردن��د و موجب 
آسيب پذيري اهالي در برابر ميكروب هاي آبزي موجود 
در اين آب هاي شور شدند. بيماري هاي همه گيري كه 
اين روش استعمارگران پديد آورد، هنوز هم مساله روز 
است. النتي ويروس ماكاك به ويروس ايدز تبديل شد. 
باكتري هاي آبزي س��وندربن كه با نام »وبا« ش��هرت 
ياف��ت، تاكن��ون ٧ اپيدمي همه گير را موجب ش��ده 
اس��ت. تازه ترين اپيدمي از اين نوع، در جزيره هاييتي 

رخ داده است.
خوش��بختانه، از آن جا كه ما قرباني بي عمل اين روند 
نش��ديم، كار زيادي ب��راي كاهش خط��ر ظهور اين 
ميكروب ها مي تواني��م انجام دهيم. م��ا مي توانيم از 
مكان هاي زيست وحش��ي حفاظت كنيم تاحيوانات 
ميكروب خ��ود را حفظ كرده و به م��ا منتقل نكنند. 
همانطور كه جنبش One Health در اين راه تالش 

مي كند.
ما همچنين مي توانيم اقداماتي براي مراقبت دقيق از 
محيط هايي كه ميكروب هاي جانوران امكان بسياري 

براي تغيي��ر و دگرگوني به عوامل پاتوژن انس��اني را 
دارند، انجام دهيم. اين كار را مي توانيم با از بين بردن 
ميكروب هايي كه آمادگي سازگاري با ارگانيسم انسان 
را نشان مي دهند، پيش از آنكه اپيدمي به راه اندازند، 
انجام دهيم. اين درس��ت كاري است كه پژوهشگران 
برنامه Predict به عهده دارند كه آژانس امريكا براي 
توسعه بين المللي Usaid اعتبارش را تامين مي كرد. 
اين پژوهشگران تاكنون بيش از نهصد ويروس جديد را 
كه به گسترش دخالت هاي انسان در كره زمين ارتباط 
مس��تقيم دارد شناس��ايي كرده اند، از آن جمله است 
س��وش هاي كرونا ويروس كه قابل مقايسه با سويه** 
]سوش[ هاي SRAS است كه هنوز ناشناخته مانده بود. 
امروز، همه گيري اپيدمي جديدي ما را تهديد مي كند 
كه علت آن فقط كويد-١٩ نيس��ت. در اياالت متحده 
تالش هاي دولت ترامپ در آزادگذاشتن دست صنايع 
معدن و استخراج و مجموعه صنايع از هر آيين نامه اي 
زيست بوم مارا بد تر و ناگزير انتقال ميكروب از حيوان 
به انس��ان را تقويت خواهد ك��رد. در عين حال، دولت 
امريكا امكانات ما را براي شناس��ايي ميكروب آينده، 
پيش از آنكه به اپيدمي تبديل ش��ود، از بين مي برد. از 
جمله در اكتبر ٢٠١٩، دولت ترامپ تصميم گرفت به 
فعاليت برنامه پِرديكت پايان دهد. سرانجام، در اوايل 
فوريه ٢٠٢٠، اين دولت اعالم كرد كه قصد دارد كمك 
مالي به بودجه سازمان جهاني بهداشت را به ميزان ٥٣ 

درصد كاهش دهد.
 ،)Larry Brilliant( همانطوري كه الري بريي��ان
اِپيِدمولوگ بيان كرده، »پيدايش ميكروب ها]ي جديد[ 
اجتناب ناپذير است، ولي نه اپيدمي ها«. باوجود اين، ما 
از اپيدمي هاي يادشده در امان خواهيم بود به شرطي 
كه با اراده سياست هايي را كه موجب اختالل در وضع 

طبيعت و زندگي جانوران شده، تغيير دهيم.
منبع: لوموند ديپلماتيك

نويسنده: يلنيا گاستولي| مترجم: طال تسليمي|
در حالي كه بيشتر كشورهاي اروپايي از موارد ابتال به 
ويروس كرونا خبر داده اند، سياستمداران پوپوليست 
اروپايي در تالش هستند تا از اين بحران سالمتي براي 

اهداف سياسي خود استفاده كنند. 
ديپلماسي ايراني با بيان اين مطلب افزود: طبق آمارهاي 
سازمان بهداشت جهاني، ويروس كرونا تاكنون ۸۶ هزار 
نفر را مبتال كرده كه ۹۰ درصد آنها در استان هوبي چين 
هستند. تاكنون بيشتر از سه هزار نفر در پي ابتال به اين 
ويروس جان خود را از دست داده اند كه باز هم اكثريت 

آنها در چين بودند.
اما براي ماتئو سالويني، نخست وزير موقت پيشين ايتاليا 
و رهبر حزب راست افراطي ليگ، فرصتي را براي تالش 
براي جلب حمايت ايتاليايي ها در حالي كه محبوبيت 
دولت طرفدار اروپا كاهش يافته، فراهم آورده اس��ت. 
سالويني در پايان ماه فوريه گفت: »اگر )نخست وزير 
جوزپه( كنته توانايي محافظت از ايتاليا و ايتاليايي ها را 
ندارد، بايد از سمت خود كناره گيري كند. آلودگي در 
حال پراكنده شدن اس��ت. من از دولت مي خواهم كه 
اعالم كند چه كسي وارد و چه كسي خارج شده است. 

ما بايد همين حاال مرز هايمان را ببنديم.«
ايتاليا به تازگي در ش��مار مرگ و مير ناشي از بيماري 
كرونا در خارج از چين، از ايران پيشي گرفت. در حالي 

كه احساسات ضد چيني در سراسر جهان قابل مشاهده 
است، سالويني سعي كرده ترس و نگراني ها را درباره 
پناهجوياني كه از آفريقا به خصوص ليبي وارد ايتاليا 
مي ش��وند، افزايش دهد. او ماه گذشته به خبرنگاران 
گفت: »اجازه ورود پناهجوي��ان و مهاجران از آفريقا، 
جايي كه موارد ابتال به ويروس كرونا در آن تاييد شده، 
غيرمسووالنه است.« در زمان اظهارات سالويني مصر 

تنها كشور آفريقايي بود كه يك مورد تاييد شده ابتال به 
ويروس كرونا داشت. از آن زمان تاكنون چند مورد ديگر 

ابتال نيز در سراسر قاره اعالم شده است.
دو قايق نجات از سازمان غير انتفاعي »پزشكان بدون 
مرز« به نام هاي وايكينگ اقيانوس و ديدبان دريا ۳، به 
ترتيب در روزهاي ۲۳ و ۲۷ فوريه در بندرهاي سيسيل 
متوقف شده و سرنشينان آنها براي دو هفته است كه در 

قرنطينه به سر مي برند. مهاجران و پناه  جويان نجات 
 يافته به مراكزي در همان نزديكي منتقل شدند و خدمه 
كشتي هنوز هم در كشتي هس��تند. در نتيجه، هيچ 
سازمان غير انتفاعي در حال انجام عمليات در مديترانه 
مركزي نيست. هيچ موردي از ابتال به ويروس هم روي 

كشتي شناسايي نشده است. 
سازمان پزش��كان بدون مرز ايتاليا در توييتر نوشت: 
»قرنطينه كردن يك قايق نجات همانند متوقف كردن 
آمبوالنس در ميانه يك فوريت پزشكي است.« اين در 
حالي است كه رفت و آمد آزادانه يكي از اصول پايه اي 

اتحاديه اروپا به شمار مي رود.
در فرانس��ه مارين لوپن، رهبر حزب راس��ت افراطي 
جبهه ملي، از دولت رييس جمهوري امانوئل ماكرون 
ب��ه دليل اينكه اجازه داد طرف��داران فوتبال ايتاليا در 
بازي هفته گذشته در ليون حضور يابند، انتقاد كرد و 
گفت: »شرايط هر چه باشد، مرز از جمعيت كشورها 

محافظت مي كند.«
احزاب راس��ت افراطي در آلمان و اس��پانيا هم تعليق 
توافقنامه شنگن، توافقي كه امكان سفر بدون رواديد 
ميان ۲۶ كش��ور عضو اتحاديه اروپا را فراهم مي كند، 
خواستار شدند و رهبران اروپايي را به دليل در اولويت 
قرار دادن »دگم« مرزهاي باز به سالمتي شهروندان، 
مورد انتقاد قرار دادند. در همي��ن حال، برخي وزراي 

بهداش��ت اروپايي مجددا تعهد خود را به محافظت از 
جابه جايي آزادانه اعالم كردن��د. آندريا آمون، رييس 
مرك��ز كنترل و پيش��گيري بيماري ه��ا در اروپا، هم 
گفت كه تعلي��ق توافقنامه ش��نگن از ديدگاه علمي 

»توجيه  پذير« نيست. 
قوانين ش��نگن اين ام��كان را براي كش��ورهاي عضو 
فراهم مي آورد تا در مواجهه با تهديدهاي خاص براي 
سياست هاي عمومي يا امنيت داخلي، به طور موقت 
ايس��ت هاي مرزي داشته باش��ند. اتريش، دانمارك، 
فرانسه، آلمان و سوئد از سال ۲۰۱۵، زمان آغاز بحران 
پناهجويان، محدوديت هاي مرزي را برقرار كرده اند. 
آندريا مامون، يك محقق در زمينه تاريخ مدرن اروپايي 
در دانشگاه لندن، به الجزيره گفت: »در برخي كشورها 
اعمال فشار شبه استبدادي براي بستن مرزها وجود 
داشته است و افرادي مانند سالويني از اين مساله )شيوع 
ويروس كرونا( استفاده كرده اند تا بگويند كه نبايد به 
مهاجران اجازه ورود به كشور را داد. اما او تا يك جايي 
مي تواند از اين بهانه استفاده كند چرا كه بيشتر موارد 
ابتال به ويروس در شمال ايتاليا بوده است.« او در ادامه 
تاكيد كرد: »در سطح اتحاديه اروپا از اين استراتژي به 
ويژه براي ممانعت از اش��اعه ترس و وحشت عمومي 

حذر شده است.«
منبع: الجزيره
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ما، سبك زندگي و كرونا
ستار محمدي تلوار| ايرنا|

به نظر مي رسد كه بسياري از مردم هنوز خطر كرونا 
را جدي نگرفته و در برابر مان��دن در خانه مقاومت  
مي كنن��د. بخش قابل توجهي از اي��ن ناهمراهي با 
سياس��ت هاي اعالمي مرتبط با اين ويروس ناشي 
از دش��واري تغيير سبك و ش��يوه زندگي است كه 
سال هاي سال به آن عادت كرده ايم. سبك زندگي در 
ساده ترين معنا به شيوه زندگي روزمره ما اشاره دارد. 
اينكه در طول روز چه مي كنيم؟ چه مي خوريم؟ چه 
مي پوشيم؟ و با چه كساني و چگونه ارتباط داريم؟ 
برخي از اين رفتارها فردي و برخي نيز ريش��ه هايي 
عميق در باورها، س��نت ها و فرهنگ ديرين جامعه 
دارد.  اي��ن روزها، كرونا همه اينه��ا را به هماوردي 
طلبيده اس��ت؟ همه ما ناچاريم براي مقابله با آن، 
دس��ت كم براي مدتي كوتاه و معلوم )تا گرم شدن 
هوا( و ش��ايد هم نامعلوم در س��بك و شيوه زندگي 
خود تغييراتي اساس��ي ايجاد كنيم. مي شود گفت 
كه براي جنگ با كرونا ابتدا بايد به جنگ س��بك و 
ش��يوه زندگي خودمان برويم. اين جنگ نيز آسان 
نيست. زيرا، اگرچه تغيير شيوه زندگي، غير ممكن 
نيست اما بس��يار دشوار است؟  اگر دشوار نبود همه 
مي توانستند بهترين و سالم ترين سبك را براي خود 
برگزينند. براي مث��ال ورزش و فعاليت هاي بدني 
الزم براي سالمتي به عادت روزمره تك تك آدم ها 
در مي آمد؛ همه ما غذاهاي سالم و عاري از چربي و 
شوري و ش��يريني مي خورديم؛ به اندازه كافي و در 
وقت مناسب استراحت مي كرديم؛ محيط زيست 
را آلوده نمي كرديم و ده ها مورد ديگر از اين دس��ت. 
اما همه مي دانيم كه چنين س��بك زندگي سالمي 
تنها در تعداد كمي از افراد جامعه، و آن هم نه به طور 
كامل رعايت مي شود. واقعيت اين است كه زندگي 
ما سرشار است از عادت هاي رفتاري كم و بيش غلط 
كه امروزه به نقطه ضعفي جدي در برابر كرونا تبديل 
شده و از همين نقطه ضعف  نيز مي تواند ضربه سنگين 
خود را به ما و به جامعه وارد كند. براي اينكه، بتوانيم 
اين نقطه ضعف ها را برطرف كنيم و در برابر حريف و 
هماوردي قوي چون ويروس كوويد-۱۹ توان مقابله 
داشته باشيم چاره اي نداريم جز تغيير يا تعليق برخي 
رفتارها، باورها، ارزش ها، آداب، رس��وم و... آنچه كه 
در عمل مي بينيم اين است كه هنوز، عليرغم رشد 
تصاعدي شيوع كرونا، زيادند تعداد آدم هايي كه نه 
تنها همراه نيس��تند، بلكه به نوعي در برابر هرگونه 
تغييري مقاومت مي كنند. برخي معتقدند كه اين 
ناهمراهي را باي��د در پرتوكاهش اعتماد مردم ديد. 
اما اين تنها گوشه اي از واقعيت تاريك كرونا را به ما 
نشان مي دهد. اگر مساله تنها داخلي بود و نه جهاني، 
مي شد به تئوري اعتماد اجتماعي تكيه كرد. وقتي 
شيوع كرونا از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب عالم 
را درگير كرده و هر روز كشورها، شهرها و آدم هاي 
بيشتري را در آغوش مي كش��د موضوع اعتماد به 
نهادهاي مختلف، دست كم در امر پيشگيري محلي 
از اعراب ن��دارد. در اين مورد پذيرش يا مقاومت در 
برابر تغيير سبك زندگي حرف اول را مي زند.به ويژه 
اينكه در ايام عيد نيز هستيم و بسياري از رفتارها و 
كردارهاي معطوف به آن مستلزم حضور در اماكن 
عمومي براي خريد شب عيد و جمع ها و دورهمي ها 
و ديد و بازديدهاي خانوادگي اس��ت. سير وسفر و 
مس��افرت رفتن هاي نوروزي نيز به جاي خود، كه 
هرچند بالقوه مستعد پخش سراسري ويروس كرونا 
است اما گذشتن از خير آن براي همه آسان نيست. 
پس مي شود مقاومت برخي از مردم در برابر پذيرش 
كرونا و اجراي دستورالعمل هاي پيشگيرانه پزشكي 
را در چارچوب مقاومت در برابر تغيير سبك زندگي 
تفسير كرد. ش��ايد براي همه آسان باشد كه روزي 
۱۰ يا ۲۰ بار دستش��ان را با آب و صابون بشويند، از 
ماسك و دستكش استفاده كنند، و آنهايي كه خودرو 
شخصي دارند قيد مترو و اتوبوس را بزنند، اما خود 
قرنطينگي و حبس و حصر خانگي اعضاي خانواده، 
براي همه به آساني ميسر نيست، آن هم در اين ايام 
عيد. سوال اين است كه چه بايد كرد؟ چاره اي نيست 
همه بايد شرايط اضطراري به وجود آمده را بپذيريم، 
در سبك و شيوه زندگي مان تجديدنظر كنيم. وقتي 
به اين فكر كنيم كه مساله آنقدر حاد و بحراني است 
كه مدارس و دانش��گاه ها را تعطيل مي كنند، انواع 
مراسم آييني و مذهبي و از جمله نماز جمعه را برگزار 
نمي كنن��د و صحبت از قرنطينه ش��هرها در ميان 
است، ديگر خريد نرفتن جز براي مايحتاج ضروري، 
قيد ورزش و پياده روي در پارك محله را زدن، كوه 
و استخر نرفتن ها، خيابانگردي و پاساژگردي ها را 
تعطيل كردن، رستوران و فست فود را رها كردن و 
به غذاهاي خانگي چسبيدن، دورهمي هاي دوستانه 
و خانوادگي را به عقب انداختن، مسافرت رفتن را به 
فراموشي سپردن و در كل حذف يا تغيير رفتارهايي 
از اين دست و ماندن در خانه ها آسان تر خواهد شد. 
البته نبايد يادمان برود كه آدم هاي زيادي هستند كه 
اصاًل امكان خودقرنطينگي ندارند؛ هم خود در معرض 
خطر ابتال به اين ويروس هس��تند و هم مي توانند 
موجب انتشار سريع تر آن شوند.چه بسيارند آدم هايي 
كه معيشت خود و خانواده شان وابسته به بيرون رفتن 
از خانه و مزد روزانه اي است كه با كار و فعاليت يدي به 
دست مي آورند: كارگراني كه سر بسياري از چهارراه ها 
و در خيلي از ميادين ش��هر منتظرند تا كسي از راه 
برسد، كاري به آنها بسپارد و در پايان روز با مزدي كه 
مي گيرند ناني سر سفره خانواده شان ببرند؛ كودكان 
كار و خانواده هاي��ي كه دس��ته جمعي براي گذران 
زندگي گل مي فروشند، براي من و شما اسفند دود و 
شيشه هاي اتومبيل مان را پاك مي كنند؛ به اينها بايد 
افراد كارتن خواب يا متجاهري را نيز اضافه كرد كه 
جز سفتي زمين و بلنداي آسمان جايي براي قرنطينه 
شدن ندارند.ممكن است كه كم كم مردم ازجانب اين 
ويروس احساس خطر بيشتري مرده و در نتيجه در 
خانه هايشان بمانند و براي مبارزه با آن با سبك زندگي 
خود مبارزه كنند و آن را تغيير دهند يا باهاش كنار 
بيايند، اما آدم هايي را بايد دريافت كه نه حق انتخابي 

دارند و نه گزينه اي براي تغيير يا جايگزين كردن.

    فقط نابودي محل زيس�ت حيوانات نيست كه خطر ظهور بيماري ها را تشديد مي كند، بلكه شكل جايگزيني اين محل زيست نيز در اين پديده 
تاثير دارد. انسان، براي ارضاء حرص گوشت خواري خود، جنگل هاي زميني به وسعت آفريقا را يكسره قطع كرده است تا دام گوشتي ]براي ارسال 
 به كش�تارگاه[ پرورش داده و علوفه آنها را تهيه كن�د. از ميان آنان، برخي راه تجارت غيرقانوني در پيش گرفته، آنه�ا را در بازارهاي حيوانات زنده
)WET MARKETS( به فروش مي رسانند. در اين بازارها، حيواناتي كه معموال در طبيعت مجاورهمديگر قرار نمي گيرند، در كنار هم قرار داده مي شوند 

و ميكروب ها به سادگي مي توانند از يك جانور به ديگري انتقال پيدا كنند.

    خوشبختانه، از آن جا كه ما قرباني بي عمل اين روند نشديم، كار زيادي براي كاهش خطر ظهور اين ميكروب ها مي توانيم انجام دهيم. ما مي توانيم 
از مكان هاي زيست وحشي حفاظت كنيم تاحيوانات ميكروب خود را حفظ كرده و به ما منتقل نكنند. همانطور كه جنبش One Health در اين راه 

تالش مي كند.

برش



گزارش 9 دريچه

زشتي و زيبايي چيست

چه چيزي را زشت مي ناميم و چه چيزي را زيبا

بمباراندانشآموزان

مولف:  امبرتو اكو| مترجم:  ســـارا زماني|
 ليترري هاب|

در هر قرني، فالس��فه و هنرمن��دان آرا و افكار خ��ود را در 
باب زيبايي به رش��ته تحرير درآورده  ان��د، اما متون جدي 
درباره مفهوم زشتي انگشت ش��مارند. يكي از آنها، كتاب 
زيبايي  شناسي زشتي اثر كارل روزنكرانتز در سال ۱۸۵۳ 
است. حال  آنكه مفهوم زشتي، درمقام جلوه  گِر زيبايي، همواره 
حاضر بوده   و داستان »ديو و دلبر« تاكنون اشكال بسيار به 
خود يافته است. به   بيان ديگر، به  محض تعريف معياري براي 
زيبايي، معيار متناظري نيز براي زشتي خودبه خود ظاهر 
مي شود، مثاًل يامبليخوس در كتاب زندگي فيثاغورس به 
ما مي گويد: »تنها زيبايي است كه تقارن مي  طلبد، درمقابل، 
زشتي تقارن را برهم مي  زند«. آموزه هاي توماس آكوييناس، 
سه كيفيت را الزمه زيبايي   مي  داند كه اوليِن آنها يكپارچگي 
يا كمال است، يعني هرچه كه ناقص و ناكامل است، دقيقاً به 
همين سبب، »نازيباست«. ويليام اوورني مي  افزايد: »كسي 

كه سه يا يك چشم داشته باشد را زشت مي  گوييم.«
پس زش��تي هم، همچون زيبايي، مفهومي نسبي است. 
ماركس در دست نوش��ته هاي اقتصادي و فلسفي ۱۸۴۴ 
زشتي را مفهومي تعريف مي كند كه تنها در غياب ثروت، 
يا اگر بخواهيم بهتر بگوييم، در غياب قدرت معنا مي  يابد. 
او مي  نويسد: »من زشتم، اما مي توانم زيباترين زنان را براي 
خود بخرم. بنابراين من زشت نيستم، زيرا اثر زشتي -نيروي 
دافعه اش- به وس��يله پول نفي مي شود. من به خودي خود 
فلجم، اما پول به من ۲۴ پا مي دهد. پس من فلج نيستم. من 
رذل، دغل كار، بي  شرم، و ابلهم، ولي پول محترم است، پس 
صاحبش هم محترم شمرده مي شود… من بي  مغزم، ولي 
پول مغز اصلي پشت همه ماجراهاست، پس دارنده آن چرا 
بي  مغز محسوب شود؟ به  عالوه، او مي تواند افراد باهوش را 
اجير سازد، و مگر نه آنكه هر كه بر افراد باهوش سلطه دارد 

به  نوعي باهوش  تر از آنهاست؟«
البته نكته آخر ماركس هميش��ه صادق نيس��ت -چه  بسا 
صاحبان مكنتي كه فقط افراد احمق را خريدند- ولي اين 
بحث ديگري است. پس در طول تاريخ، متون زيادي درباره 
نسبي  بودن زيبايي و زشتي نگاشته شده، مثاًل به قول ژاكو 
ِدويتري در قرن سيزدهم: »احتماالً سيكلوپ  ها، كه فقط يك 
چشم دارند، از ديدن موجوداِت دوچشم شگفت  زده مي شوند. 
همانطور كه ما… ممكن است اتيوپي  هاي سياه  پوست را 
نازيبا ببينيم، ولي در نزد خود آنها هرچه سياه تر زيباتر است«. 
چند قرن بعد از آن، ولتر نوشت: »از يك وزغ بپرسيد زيبايي 
را چه مي  داند… او خواهد گفت زيبايي همان است كه در 
همسر وزغ او ديده مي شود، در چشم هاي گرد و بزرگي كه 
از سر كوچكش بيرون زده، و در غبغب پهن و تخت، و پوست 
قهوه  اي پشت بدن او… از شيطان بپرسيد، او خواهد گفت 

كه زيبايي يعني يك جفت شاخ، چهار پنجه، و يك دم.«
داروين درجايي توضيح مي دهد كه احساس نفرت و بيزاري 
تقريباً در همه  جاي دنيا به   شكلي يكسان بروز داده مي شود: 
»نهايت انزجار با حركت ماهيچه هاي اطراف دهان نشان 
داده مي شود، همان حالتي كه در لحظه قبل از استفراغ رخ 
مي دهد«. او در ادامه نقل مي كند كه زماني، داخل كمپي در 
»سرزمين آتش«، يكي از افراد بومي دستش را جلو آورده تا 
»گوشت نمك  سود شده سردي را كه من مي  خوردم لمس 
كند. حس انزجار شديدي كه از حالت غذاي من به مرد دست 
داد كاماًل در چهره  اش هويدا بود، درحالي كه هم زمان من هم 
از ديدن برخورد دست مرد وحشي برهنه با غذايم به  شدت 

منزجر شدم، گرچه دستان او به نظر كثيف نمي  رسيد.«
آيا در مورد زيبايي هم واكنش  هايي يكسان و جهاني وجود 
دارد؟ خير، چون زيبايي وارستگي و نبود شور است. درمقابل، 
زشتي شوريدن اس��ت. بگذاريد اين نكته را در پرتِو نظري 
بشكافيم   كه پيش ازاين از سوي متفكران مطرح شده: داوري 
زيبايي  شناسانه زش��تي امكان  پذير نيست. به بياني ديگر، 
داوري زيبايي  شناسانه متضمن وارستگي است. ما مي توانيم 
شيئي را زيبا بدانيم بدون آنكه حس كنيم حتماً بايد آن را در 
مالكيت خود داشته باشيم. يعني مي توانيم آن شورش را در 
خود خاموش سازيم. درحالي كه زشتي همواره نوعي شور و 

حس شديد را با خود همراه دارد، يعني همان حس انزجار و 
نفرت. پس وقتي امكان وارستگي وجود ندارد، چگونه مي توان 

نسبت  به زشتي داوري زيبايي  شناسانه داشت؟
زش��تي احتمااًل هم در زندگي و هم در هنر حاضر است. و 
مي توان در باب زش��تي به  مثابه عدم تناظر با ايده زيبايي 
هم داراي قضاوت بود، مثل وقتي كه مي  گوييم اين نقاشي 
گلدان زشت اس��ت. حال مي  پرسيم كه نقاش آن كيست، 
و متوجه مي  ش��ويم از آثار هيتلر در دوران جواني اس��ت. و 
آنگاه فرق اس��ت بين آن داوري و اين واكنش شديدي كه 
ممكن است نسبت  به چيزي حس كنيم كه آن را ناپسند، 
زننده، موحش، چندش آور ، بدقواره، دهشتناك، تهوع  آور، 
مشمئزكننده، ترسناك، پست، شيطاني، نفرت  انگيز، شنيع، 
پليد، وحشتناك، رعب انگيز، كابوسوار، بدتركيب، ناقص، 
بدنما، بوزينه  وار، حيواني، و … مي دانيم )معادل هاي زشت 
در فرهنگ لغات بسيار بيشتر از واژه هاي مترادف زيباست.( 
برخالف افالطون، كه مي  گفت بايد از بازنمايي زشتي اجتناب 
كرد، از زمان ارسطو به بعد در همه دوره ها رأي بر اين بوده كه 
حتي زشتي  هاي دنيا را مي توان به زيبايي به تصوير كشيد، 
چه با هدف برجسته نمودن زيبايي و چه در راستاي تأكيد 
بر اصول اخالقي. همانطور كه سنت بوناونتورا گفته: »تصوير 
شيطان، چنانچه نمايش خوبي از زشتي باشد، زيباست.«و 
اينگونه شد كه هنرمندان بهترين آثار خود را در بازنمايي 
زش��تي ش��يطان خلق كردند. ولي رغبت و رقابتي كه در 
هرچه بهتر به تصويركشيدن زشتي حاكم   است به اين شك 
منطقي دامن مي  زند كه شايد هدف فقط نمايش چهره هاي 
مختلفي از دوزخ نيست و در واقعيت برخي، ولو پنهاني، از 
خوِد زش��تي و امر دهشتناك لذت مي  برند. من به شخصه 
باور ندارم كه اين همه تصوير از جهنم   صرفاً با هدف ترساندن 
مومنان خلق شده   باشند، چراكه به نظرم بسياري از آنها در پي 
خلق لذتي بي  حد در ما بوده  اند. با دقت در نسخه هاي مختلف 
پيروزي مرگ و زيبايي اسكلت  ها، يا با درنظرگرفتن فيلم 
مصائب مسيح ِمل گيبسون، مي توان امر وحشت  زا به  مثابه 
منشأ لذت را ديد. فردريش ش��يلر در ۱۷۹۲ در مقاله  اي با 
عنوان »درباب هنر تراژيك« نوشت:»چيزهاي ناراحت  كننده 
و ترسناك، حتي دهشتناك، به  طرز مقاومت  ناپذيري براي ما 
اغواگرند. گويي ما در مواجهه با ويراني و وحشت، از سوي دو 
نيروي هماورد همزمان جذب و دفع مي  شويم و اين پديده  اي 
مشترك در ميان همه آدميان است. … هر داستان ترسناكي 
را، هرقدر هم كه به ظواهر داس��تان هاي رمانتيك آراسته 
باشد، با ولع دنبال مي كنيم و هرچه پي رنگ داستان بيشتر 
در راستاي ترساندن ما چيده شده باشد، بيشتر شيفته آن 
مي  شويم.… ببينيد كه ]جهان واقعي نيز[ صحنه مجازات 

مجرمان چگونه پر از تماشاچي مي شود! «
انب��وه وقايع  نگاش��ته هايي را در نظر بگيريد كه به ش��رح 
جزييات مراسم مختلف اعدام پرداخته  اند: امري كه به  واقع 
هيچ لزوم و كاركردي جز كسب لذت از گزارش كم  وكيف 
مجازات مرگ نداشته اس��ت، وگرنه كه تنها گفتن اينكه 
»فرد خاطي اعدام ش��د« كفاي��ت مي كرد. مث��اًل در اين 
سال نوشت از نيكتاس ش��ونيتز، ببينيد كه چگونه عذاب 
و ش��كنجه آندرونيكوس، امپراتور روم شرقي كه در اوايل 
 قرن س��يزده خلع يد شد، شرح و بس��ط داده شده   است: «

او را، كه اينگونه در بند شده بود، در برابر امپراتور ايساكيوس 
رژه بردند. به صورتش س��يلي زدن��د، زير لگدش گرفتند، 
ريشش را كندند، دندان  هايش را كشيدند، موهاي سرش 
را بريدند؛ بازيچه دست تمام كساني شده بود كه آنجا گرد 
آمده بودند؛ حتي زنان نيز او را كتك زده و بر دهانش مشت 
مي  كوبيدند، به  ويژه آنها كه آندرونيكوس شوهرانشان را كشته 
يا كور كرده بود. پس ازآن، دست راستش را با تبر قطع كرده و 
او را دوباره در همان سلولي كه بود انداختند، بدون آب و غذا 

و بدون رسيدگي«.
چندين روز بعد، يكي از چشم هايش را از كاسه درآورده و او را 
سوار بر شتري گر در ميدان شهر گرداندند… برخي از مردم 
با چوب بر سرش مي  كوبيدند، برخي ديگر بيني  اش را با مدفوع 
گاو و گوسفند مي  آلودند، و بااين حال عده  اي ديگر اسفنج 
آغش��ته به فضوالت انسان و چارپايان را بر روي چشمانش 

مي  فش��ردند… برخي هم بودند كه با سيخ پهلوهايش را 
سوراخ مي كردند.

حتي پس از آنكه بدن بي  جان آندرونيكوِس ش��هيد را از پا 
آويزان كردند، اين جماعت احمق دست از كار نكشيدند. آنها 
لباس  هاي جنازه را پاره كرده و اندام هاي   تناسلي  اش را بريدند. 
فرد رذلي شمشير بلندي را از راه دهان به درون شكمش فرو 
كرد، بقيه دودستي شمشيرهاي خود را باال برده و محكم 
بر پشت پيكر فرود مي  آوردند و بر سر اينكه چه كسي زخم 

عميق  تر و بزرگ تري ايجاد مي كند رقابت مي كردند.
چندين س��ده بعد، در اوايل دهه ۱۹۵۰، ميكي اسپيلين، 
شاعر دوران مك  كارتيسم و نويسنده زبردست رمان  هاي 
هاردبويل��د، در يك ش��ِب تنها، داس��تان كشته  ش��دن 
جاسوس  هاي كمونيست به دست كارآگاه خصوصي مايك 
همر را اينگونه تعريف مي كند: »آخرين چيزي كه شنيدند 
فرياد من بود و غرش مهيب اس��لحه و صداي ش��كافتن و 
خردشدن اندام هايشان توسط گلوله ها. در حال فرار بر زمين 
افتادند و ديدند كه چگونه دل و روده  شان بيرون زد و پخش 

در و ديوار شد.«
س��ر ژن��رال را ديدم كه متالش��ي ش��د و ذرات خيس 
درخشانش زمين را پوش��اند. مردي كه در مترو ديده 
بودم سعي كرد با دستانش جلوي گلوله ها را بگيرد و فوراً 
به كابوسي از گودال  هاي آبي بدل شد. فقط يكي از آنها، 
آنكه كاله ش��اپو بر سر داشت، تالش مذبوحانه  اي براي 
بيرون كشيدن اسلحه از جيبش كرد. اينجا بود كه او را 
هدف گرفتم، مسلس��ل دستي را براي اولين بار شليك 
كردم و دستش را از ش��انه جدا كردم. دست قطع شده 
پهلوي پايش روي زمين افتاد و من گذاشتم خوب نگاهش 
كند. باورش نمي ش��د، پس با شليك گلوله ديگري در 
شكمش به او فهماندم چه بر سرش آمده. همگي به  شدت 

زيرك بودند! و حاال همگي به  شدت مرده بودند!
با رجوع به گذش��ته مي  بينيم در يونان باستان كه زيبايي 
را با خوبي يكي مي  دانستند - كالوس كه گاتوس و زشتي 
ظاهري را نيز با زش��تي اخالقي يكسان مي  پنداشتند. در 
ايلياد، ِترسيِتس »زشت  روترين مردي كه تابه حال به تروا 
آمده، مردي كريه با يك پاي لنگ، شانه هايي خميده بر روي 
سينه، و سري نوك تيز پوشيده از موهاي ُتُنك« شخصيت بد 
داستان است. همين طور سايِرن  ها، موجوداتي چندش  آور با 
بدني شبيه پرنده )كه البته هيچ شباهتي ندارند به آنچه بعدها 
هنرمندان روبه انحطاط اروپايي در قالب زناني زيبا تصوير 
كردند( . هارپي  ها نيز، كه به همان اندازه زشت و كريه بودند، 

جزو عناصر بد داستان  اند و چنان كه در جنگِل خودكشي 
دانته مي  بينيم، همچنان نيز بد و زش��ت باقي مي  مانند. از 
ديگر شخصيت هاي زشت  رو و بد داستان مي توان به مينوتور، 

ِمدوسا، گورگون، و پوليفموِس تك  چشم اشاره كرد.
اما، از دوره افالطون، فرهنگ يونان با چالش��ي مواجه شد: 
چگونه ممكن بود كه س��قراط با چنان روح واال و زيبايي، تا 
اين حد زشت  رو باشد؟ يا ازوپ چرا مي  بايست بدرو و كريه 
باشد؟   آن چنان كه در كتاب افسانه ازوپ از آثار دوره هلنيستي 
آمده، ازوِپ افسانه  سرا »برده  اي بود… با چهره  اي نفرت  انگيز، 
كارگري بي  ارزش، با شكمي برآمده، سري بدشكل، و بيني 
پهن، كه سيه  چرده، كوتاه قامت، كج  پا، كوتاه  دست، لوچ، و 
لب شكري بود؛ هيواليي بدشگون«. فراتر از اينها »او گنگ و 
زبان بسته بود«. بايد افزود پس خوب شد كه الاقل نويسنده 
ماهري بوده  .در عالم مسيحيت اما، ظاهراً همه  چيز زيباست. 
درواقع علم كالم و كيهان  شناس��ي مسيحي به تفصيل به 
شرح زيبايي عالم هستي پرداخته، چنان كه حتي شياطين و 
زشتي  ها، به  مثابه جزئي از نظام هستي، در حكم بخش هاي 
تاريك نقاشي و در خدمت برجسته  سازي نقاط روشِن اثر 
كلي عمل مي كنند. متون بي ش��ماري در اين باره موجود 
است و بس��ياري در اين باب سخن گفته  اند، مهم ترينشان 
سنت آگوستين. اما اين هگل بود كه نشان داد تنها در عالم 
مسيحيت بود كه پاي زشتي به تاريخ هنر گشوده شد، چراكه 
»مسيح با تاجي از خار بر سرش شكنجه شد، صليب خود را تا 
محل اعدام بر دوش كشيد، بدنش را با ميخ به صليب كشيدند، 
و به مرگي آهسته و دردناك درگذشت، چيزي كه اصاًل در 

قالب هاي زيبايي يوناني قابل نمايش نيست.«
مسيح صرفاً به  دليل زجري كه مي  كشد مي تواند نازيبا ظاهر 
شود. همچنين به اعتقاد هگل »دشمنان به  شكل شياطيني 
دروني به ما نشان داده مي شوند، چراكه خود را در تقابل با خدا 
قرار داده  اند، محكومش كرده، به استهزا گرفته، شكنجه كرده 
و به صليبش كشيده  اند، و اين ايده شيطان درون و دشمني 
با خداست كه در بيرون به  شكل زشتي، ناهنجاري، قساوت، 
خشم و كژريختي ظاهر مي شود«. نيچه هم، كه همواره عقايد 
راديكال مخصوص خود را داشت، در اين باره چنين اظهارنظر 
كرده است: »عزم مسيحيان براي يافتن بدي و زشتي در عالم 

بوده كه عالم را بد و زشت كرده است.«
فرات��ر از اين ها، در اين عالِم زش��ت، حق��ارت بدن با هدف 
طلب بخشش از بارگاه الهي ارزش خاصي مي  يابد. اگر فكر 
مي كرديد چنين چيزي تنها مختص به مراسم توبه و رياضت 
قرون وسطايي بوده است، به اين متن قرن هفدهمي بنگريد 

كه در آن كشيشي به نام پدر سينيه به شرح رياضت    ها و عذاب 
دردناك خودخواسته قديس ايگناتيوس اهل لويوال پرداخته: 
»خرقه  اي بر روي پيراهني زب��ر بر تن انداخته، كمربندي 
مركب از گياهان خاردار، تيغ  هاي تيز، و سيخ  هاي نوك  تيز بر 
كمربسته بود؛ هرروز تنها با آب و نان روزه خود را مي  گشود، 
به  جز يكشنبه ها، كه آنگاه تنها خوراك اضافه  اش مخلوطي 
بود از گياهان تلخ با كمي خاك يا خاكستر؛ بارها شده بود كه 
تمام روز را بدون هيچ غذايي مي  گذراند، گاهي سه روز، شش، 
يا حتي هشت روز پشت سر هم را. روزي پنج بار بر تن خود 
تازيانه مي  زد، هميشه تا جايي كه خون مي  افتاد؛ بي  رحمانه 
سنگ بزرگ و سنگيني را بر سينه لخت خود مي  نواخت… 
روزانه هفت ساعت را در تفكر عميق به سر مي  برد؛ اشكش 

مدام سرازير و شرمساري  اش مستدام بود.«
اين نوع زندگي  اي بوده كه ايگناتيوس بي  وقفه در غار منرسا 
ادامه داد و، حت��ي با وجود ناتواني و مش��كالت دردناك و 
مالل  آوري كه بزودي بر او عارض شد، تعديلي در آن ايجاد 
نكرد؛ مشكالتي از قبيل »بي  حالي، ازحال رفتگي، حمالت 
ناگهاني درد و ضعف، و حتي تب  هاي خطرناكي« كه نهايتًا 

نيز به مرگش منجر شد.
و در آخر اينكه بله، هيوالها در تفكر قرون وسطايي به  وفور 
يافت مي شوند، ولي همانطور كه قباًل گفتم، حساسيت خود 
ماست كه سبب مي شود آنها را، درتقابل با زيبايي، موجوداتي 
زشت ببينيم. درست است كه آنها عجيب و غيرطبيعي  اند، 
چنان كه گاهي تنها يك پا و دهاني در وسط سينه دارند؛ اما 
موجودات هيواليي، گرچه جزو عجايب  اند، صرفاً به اين شكل 
آفريده شده  اند تا واسطه  اي براي انتقال معاني فوق طبيعي 
باشند. هر هيواليي حامل معناي فرامادي ويژه  اي   است. بر اين 
سياق، انسان قرون وسطايي نه تنها آنها را زشت نمي  بيند بلكه 
اسطوره هايي جذاب و جالب مي  داند. رويكرد مردم آن زمان 
به موجودات هيواليي شبيه نگاهي است كه اكنون فرزندان 
ما نسبت به دايناس��ورها دارند؛ دايناسورها به  قدري براي 
فرزندان ما جذاب  اند كه همه  چيز را درباره    شان مي  دانند و مثاًل 
به  راحتي تفاوت  هاي يك تيرانوسور و استگوسور را برايمان 
توضيح مي دهند. در س��ده هاي ميانه، موجود اساطيري 
درمقام يار و همراهي در سفرها ديده مي شود. در اين دوره 
حتي اژدها به  مثابه موجودي نمادين و وفادار مورد عالقه اي 
ويژه قرار دارد. چنان كه در داستان نوح مي  بينيم كه آنها نيز، 
گرچه در بخشي مجزا از كشتي، ولي به دست خود نوح   همراه 

با ساير حيوانات عادي و غيرهيواليي نجات مي  يابند.
منبع: ترجمان

صابر اكبري خضري|باشگاه انديشه|
 يكي از معضالت جدي آموزش و پرورش در جامعه ما، فشار 

درسي بيش از اندازه است.
يك- با اينكه س��اختار دولت و كابينه ه��اي آن در ايران، 
مله��م از كش��ورهاي اروپايي مخصوص فرانس��ه – بوده 
اس��ت، در مواردي از جمله وزارت آموزش و پرورش با آن 
 ministry of“ ،تفاوت دارد. در اكثر كش��ورهاي اروپايي
education “ معادل »وزارت آموزش« متولي امر آموزش 
براي دانش آموزان )و گاه دانشجويان( است. در سال ۱۳۴۳ 
وزارت فرهنگ به ۳ وزارت تقسيم شد كه يكي از آنها وزارت 
آموزش و پرورش بود. بدين ترتيب وزارت آموزش و پرورش 
براي اولين بار با اين عنوان و ماموريت اختصاصي شروع به 
كار كرد كه البته ساختار كلي اين وزارت بعد از انقالب نيز 
حفظ ش��د. وجود كلمه پرورش در كنار آموزش، داراي بار 
معنايي خاصي است كه ماهيت و وظايف اصلي اين سازمان 
را مشخص مي كند. آيه شريفه »و يزكيهم و يعلمهم الكتاب 
و الحكمه«، مبناي نظري اين راهبرد است كه در اين صورت 
بايد نام »وزارت آموزش و پرورش« را به »وزارت پرورش و 
آموزش تغيير داد. چنانكه در اكثر كشورهاي عربي مسلمان 

از عنوان »اداره التربيه و التعليم«، استفاده مي شود.
دو- ش��هيد مطهري براي تبيين معناي تربيت، مفهوم 
»صنعت« را در مقابل آن بنا مي كند. صنعت در واقع ساختن 
اس��ت و تربيت، ش��كوفايي. »صنع« طبق روايات چيزي 
را از عدم درست كردن اس��ت ولي تربيت رشد امكانات و 
استعدادهاي اوليه اي است كه در چيز يا فرد از پيش موجود 
بوده اند. به عبارت ديگر تربيت، بالفعل كردن استعدادهايي 
اس��ت كه بالقوه وجود دارند و پيشيني هستند. از همين 
جا معلوم مي ش��ود كه اصل در تربيت، تبعيت از فطرت و 
سرشت شيء است. شهيد مطهري براي فهم تربيت و ابعاد 
آن، از استعاره »گياه« استفاده مي كند و در يادداشت هاي 

خود مي نويس��د: »روح از نظر اينكه از نوع حيات اس��ت و 
جسماني التعلق و ممكن الحركه و التكامل است، خاصيت 
گل و گياه را دارد كه بايد رشد كند و شكفته شود و بار بدهد. 
بايد ديد آن عواملي كه سبب شكفتگي گل ها و شكوفه ها 
مي شود چيس��ت و اين شكفتگي چيست؟ رجوع شود به 
كتب گياه شناسي. عين همين حالت براي روحيه هست.«

سه- بر اساس پژوهش هاي گياه شناسي، يكي از مهم ترين 
آس��يب ها در پرورش گياهان، آبياري بيش از حد يا همان 
overwatering است. اين پديده در كوتاه مدت باعث 
پوسيدگي ساقه و در مدت بلندتر باعث پوسيدگي ريشه 

گياه مي شود كه ديگر قابل درمان نيست.
چهـار- جورج زيمل جامعه شناس شهير آلماني در باب 
خصوصيات عصر مدرن مي گويد در اين دوره، انسان دايمًا 
در معرض بمباران اطالعات ق��رار دارد و اولين عارضه اين 
موضوع تشديد تحريك عصبي است. به همين ترتيب يكي 
از معض��الت جدي آموزش و پرورش در جامعه ما، فش��ار 
درسي بيش از اندازه است. تعداد باالي كتاب هاي درسي 
نسبت به س��اير كش��ورهاي دنيا، ميزان باالي حضور در 
كالس طي هفته، آزمون هاي مداوم و… همگي مويد اين 
موضوع است. )به عنوان مثال هر دانش آموز در طي ۱۲ سال 
تحصيلي خود، نزديك به ۱۴۰ كتاب را بايد فرا گرفته و موفق 
به قبولي در آزمون هاي مرتبط شود. اين فقط تعداد كتب 
رسمي مصوب است، اگر جزوات درسي معلمان، كتاب هاي 
كمك درسي و … را هم اضافه كنيم به اعداد سرسام آوري 
خواهيم رسيد.( كالس هاي درسي پي در پي و مكرر، تكاليف 
فراوان، حجم مطالعه زياد، آزمون هاي مداوم و… مصداقي از 
همان چيزي است كه زيمل آن را بمباران اطالعات مي نامد.

پنج- نكته قابل توجه اينجاست كه روند ذكر شده نه تنها 
كاهش نيافته، بلكه روز به روز گسترده تر مي شود. رقابت 
بي وقفه موسسات آموزشي كنكوري، دليل بر اين موضوع 

است. ساعات پرمخاطب تلويزيون كه با هزينه هاي گزاف 
به فروش مي رسد، به برنامه هاي كنكوري اختصاص داده 
شده است. اخير مدارس غير انتفاعي مشهور در شهر بزرگ، 
در ايام تابستان نيز كالس هاي فشرده و حتي آزمون هاي 
دشوار برگزار مي كنند و اين موضوع به عنوان مزيت رقابتي و 
تبليغاتي آنان مطرح مي شود. همانطور كه زيمل اشاره كرده 
بود، اولين نتيجه اين فرايند، افزايش تحريكات عصبي است. 
در تحقيقات صورت گرفته پيرامون استرس و اضطراب در 
دانش آموزان ايراني، درصدهاي مختلفي ذكر شده است كه 
اين ارقام با توجه به شرايط گوناگون بين ۱۰ تا ۵۱ درصد 
متغيرند. استرس و اضطراب خود عامل بسياري از اختالالت 
جسمي و رواني ديگر مي شود كه مجال ذكر آنها نيست. از 
سويي مشاهده مي شود كه وقتي به گياه، بيش از اندازه آب 
بدهيم، كنترل آب جذب شده براي آن دشوار شده و گياه از 

يك يا چند جا ترك بر مي دارد.
شش- زيمل در رس��اله معروفش به نام »حيات ذهني و 
كالن شهر« مي گويد در دنياي مدرن همه چيز نو، سريع و 
گذرا مي شود و جلوه هاي گوناگوني از زندگي مدرن را ذكر 
مي كند كه آنها را تهديدات جدي ب��راي درك ما از نفس 
خويش و توان ما براي عمل به عنوان س��وژه هاي مستقل 
مي داند. در واقع دانش آموزان در ش��رايط فعلي به افرادي 
منفعل، با اعتماد به نفس پايي��ن و حتى فاقد انگيزه براي 
بهبود وضعيت خود و تغيير شرايط موجود، تبديل شده اند. 
بنابرين دانش آموزان رويكردي به شدت تقليل گرايانه را براي 
تحليل خود و اهدافشان برگزيده اند كه همان راضي شدن 
به حداقل هاست. تجلي اين امر را مي توان در دست كشيدن 
از اهداف آرماني و انتخاب چش��م اندازهاي مادي ناظر به 
زندگي روزمره مشاهده كرد. )قبولي در دانشگاه، ثروتمندي، 

استخدام در اداره و….( 
هفت- زيم��ل در تبين واكنش افراد به ش��رايط مذكور، 
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آموزشخانوادهمحور
دربرابرسندرمهايويرانگر

تحوالت مختلف و پياپي فرهنگي در جوامع از جمله 
جامعه ما منجر به از دست رفتن بخش مهمي از اعتماد 
اجتماعي متقابل شده و معيار و مالك هاي شناخت و 

انتخاب در جوانان را تحت تاثير قرارداده است.
در برخورد با موانع و پرتگاه ها افراد رفتار و واكنش هاي 
متفاوتي دارند. اين واكنش ها تحت تاثير يادگيري، 
تجربه و الگوبرداري از رفتار اطرافيان شكل مي گيرد. 
»حسين عباسي« پژوهشگر مسائل اجتماعي در اين 
باره مي نويس��د: در قشر جوان جامعه هم واكنش ها 
هنوز به شكل ملموسي وابسته به آموزش هاي مدرسه 
و بيشتر از آن متاثر از روابط اعضا و شرايط محيطي 
خانواده است. در اين ميان، يادگيري برقراري روابط 
اجتماعي به عنوان مقدمه اجتماعي شدن فرد اهميت 

انكارناپذيري مي يابد.
از نگاه بس��ياري از صاحبنظران مسائل اجتماعي و 
منتقدان نظام آموزشي، نتيجه فرآيندها و الگوها در 
سيستم آموزشي كشور به ما مي گويد كه آموزش هاي 
انجام پذيرفته در اين ساختار به رشد ُبعد اجتماعي 
ش��خصيت افراد كمك چنداني نمي كند. بنابراين 
ديدگاه، يادگيري در محيط خانواده به عنوان مهم ترين 
الگو و فرآيند جهت شكل دهي به اجتماعي شدن و 
پذيرفتن نقش هاي مدني در ميان جوانان به عنوان 

مقوله اي بسيار مهم قابل بررسي است.
در جوامع مدرن امروزي يكي از مهم ترين ابعاد روابط 
اجتماعي اف��راد در برخورد با جن��س مخالف بروز 
مي كند. در كشور ما فرهنگ و عرف حاكم بر جامعه، 
بر تشكيل خانواده آن هم در سنين جواني تاكيد دارد. 
از اين رو، امر شناخت افراد از خود و طرف مقابل جهت 

انتخاب صحيح بسيار مهم تلقي مي شود.
با توجه به تغييرات گس��ترده فرهنگي در كش��ور و 
از دس��ت رفتن بخش مهمي از اعتم��اد اجتماعي 
متقابل افراد، معيارها و مالك هاي شناخت و انتخاب 
در جوانان علي الخصوص در دختران بس��يار تحت 
تاثير قرار گرفته است. اين وضعيت البته مختص به 
جامعه و فرهنگ ايراني نيست و در سطح جهاني و در 
جوامع مختلف پيامدهاي خود را به اشكال گوناگوني 

مي نماياند.
در جوام��ع مختلف ب��ا اصطالحي به نام س��ندرم 
»daddy issue « مواجه مي شويم. سندرم مذكور 
ناظر بر تبعاتي است كه براي دختران به واسطه عدم 
ارتباط مناسب با پدر بروز مي يابد. بي توجهي يا عدم 
ارايه پاسخ مناس��ب به نيازهاي عاطفي دختران از 
جانب پدر چالش يا به معناي واضح تر خاليي عاطفي 
به ب��ار مي  آورد كه باعث ايجاد اختالل در س��ازوكار 
تشخيص درست و رفتار صحيح در قبال جنس مخالف 
مي ش��ود. دختران مبتال به سندرم يادشده معموال 
رفتارهاي آسيب  زايي را در ارتباط با جنس مخالف 

در پي مي گيرند.
از تاثيرات اين سندرم مي توان به بي پروايي در برقراري 
روابط مختلف، ارتباط با مردان سن باال و چسبندگي 

در اين روابط اشاره كرد.
افراد درگير با اين سندروم از طريق چنين رفتارهايي 
در واقع به دنبال پر كردن خالء هاي عاطفي به جامانده 
از نوع نقش آفريني پدرند. اين در حالي است كه خود 
متوجه تبعات و نادرستي رفتارشان نبوده و تنها براي 
پيامدهاي مخربي كه در روابط و انتخاب هايشان پيش 

مي آيد، از ديگران درخواست كمك مي كنند.
در صورتي كه فرد ناظر در نقش دوست، عضو خانواده 
و حتي مشاوري كه با فرد مبتال به سندرم ارتباط دارد، 
بتواند او را متوجه چرخه رفتارهاي آسيب زننده اش 
بكند اما سندرم داير بر نوعي وضعيت رواني است كه 
در آن فرد به دليل عدم دريافت محبت و توجه از جانب 
پدر وارِد روابط ناهمخوان -مثل رابطه با مردي با تفاوت 
سني زياد- مي شود. او در اين رابطه خود را در قالب 
كودكي ظاهر مي كند تا بتواند نيازهاي اوليه تامين 
نش��ده از جانب پدر را در خالل يك موقعيت مشابه 

ديگر ترميم و بازسازي كند.
از آن جاي��ي كه اي��ن نوع دختران به ش��دت از طرد 
مي ترس��ند، براي دفع اضطراب ناشي از اينكه مبادا 
در رابطه دوست داشتني نباشند رفتارهاي مختلفي 
در پي��ش مي گيرند. مثال ممكن اس��ت ب��ا ديدن 
كوچك ترين نش��انه طرد از رابطه خارج شده و وارد 
رابطه ديگري شوند يا بر عكس به شدت به شريك خود 
مي چسبند و رفتارهايي مانند يك شخصيت وابسته را 

از خود نشان مي دهند.
افراد درگير با سندرم، جذب روابط كنترل گرايانه و 
پرخاشجويانه مي شوند. دوست دارند يا كنترل كنند 
يا كنترل بش��وند. اين ميل مي تواند بر ابعاد مختلف 
ارتباطي و شخصيتي تاثيرگذار باشد. فرد از طريق 
خدمات و مالحظات متعدد به صورت غيرمستقيم 
طرف مقابل خود را كنترل مي كند تا كنار او بماند و از 
سوي ديگر كنترل ديگري يا خشونت ديگري براي او 

معناي جلب توجه فرد مقابل را مي يابد.
افراد درگير در اين سندرم اغلب اعتماد به نفس الزم 
براي مراقبت از خود را ندارند و همواره دنبال كسي 
هستند كه آنها را تحت حمايت و مراقبت خود قرار 
دهد. اين قبيل افراد از شريك خود انتظار يك حامي 
را دارند كه در جايگاه پدرانه او را سرپرس��تي كند. 
نگاهي به بررس��ي هاي آسيب شناسانه در جوامع 
مختلف نشان مي دهد افراد درگير با سندرم در فكر 
و حرف به دنبال مردان حامي و خوب مي گردند، اما 
در واقع و اغلب جذب مردان بد مي ش��وند. روحيه 
چس��بنده آنها ب��ا رفتارهايي كه خش��ونت آميز و 
طردكننده است ارضا مي شود.با توجه به ارتباطات 
مختلف ميان جوامع، تس��ري سبك هاي مختلف 
زندگي و همچنين تحت تاثير قرارگرفتن نقش پدران 
در سبك هاي امروزي كه در آن زمان زيادي صرف 
درآمدزايي و تامين نيازهاي مادي جامعه مي شود، 
بايد براي جلوگيري از بروز اختالالتي از اين دست 
چاره اي جدي انديشيد و برنامه ريزي هايي علمي 
و آينده نگرانه را در زمينه گس��ترش آموزش هاي 
خانواده محور صورت داد و با ابزارهايي كارآمد به ويژه 

ابزارهاي رسانه اي به اجرا درآورد.
منبع: ايرنا

معتقد است كه ما ناگزير در اين شرايط، پاسخ هاي عاطفي 
خود را كنار مي گذاريم و آنچه را كه زيمل، »رفتار بي تفاوت« 
مي نامد، انتخاب مي كنيم. رفتار بي تفاوت متضمن حفظ 
خونسردي، تنهايي، كاهش مشاركت با افراد و فاصله گرفتن 
از محيطي كه ما را در بر گرفته است. در اين شرايط اين ميل 
در ما برانگيخته مي شود كه به همه چيز پاسخ واحد بدهيم 
و توجه يا عالقه اي به هيچ چيز خاص نشان ندهيم. بر اين 
اساس دانش آموزان دچار بي رغبتي به مدرسه و در موارد 
شديدتر دچار نفرت از مدرسه خواهند شد كه خود يكي از 
عوامل مهم ترك تحصيل است. هرچند آمار دقيقي از ميزان 
ترك تحصيل در دسترس نيست، اما به گفته كارشناسان 
آموزش و پرورش اي��ن ميزان »درش��ت و متأثر كننده« 
است. عدم وجود رابطه متقابل هم افزا و عالقه مندانه بين 
دانش آموزان، معلمان و مسووالن مدرسه، خود پايه بسياري 
از مشكالت بعدي است. در تناظر با همين موضوع، بسياري 
از انواع گياهان در پاسخ به آبياري بيش از ظرفيت، تا مدت 
زيادي يا براي هميشه، ديگر آبي جذب نمي كنند كه همين 

امر موجب پژمردگي و مرگ گياه مي شود.
هشت- طبق نظر زيمل، فرد در اين شرايط با چالش بين 
تمايل به ناپيدايي و كناره گيري از سويي و نياز به تأكيد بر 
هويت خود و مورد توجه قرار گرفتن از سوي ديگر رو به رو 
مي ش��ود. بنابرين راه هاي فرعي و كاذب را براي بيان خود 
برمي گزيند. زيمل به عنوان مثال از پديده مد و مدگرايي 
ياد مي كن��د. بر اين اس��اس، مي توان عل��ت روي آوردن 
دانش آموزان به فعاليت هاي عرف ش��كنانه و نابهنجار را 
كش��ف كرد. مديركل آموزش و پرورش استان تهران، در 
تاريخ ۲ آبان ۱۳۹۶ از آمار ۱۹ درصدي رفتار هاي پرخطر در 
دانش آموزان دوره متوسطه اول و همچنين آمار ۲۰ درصدي 

خشم باال در دختران خبر داده است.
محبوبي��ت و اقت��دار در بي��ن دانش آموزان، بر اس��اس 
شاخصه هايي به غير از تحصيل به دست آمده و سنجيده 
مي شود. حتي برتري تحصيلي با برچسبي مثل »خرخوان« 
و مش��اركت و تعامل باال و همدالنه به عنوان »چاپلوسي و 

تملق« شناخته شده و پارامترهاي سلبي به حساب مي آيند.
نه- مي توان ريشه همه مسائل باال را اهتمام و تأكيد بيش از 
اندازه بر انباشت مطالب و اطالعات و در نظر نگرفتن ظرفيت 
در يادگيري يا همان overwatering دانست. اين همان 
مطلبي است كه شهيد مطهري نيز به آن پرداخته و آن را 
بالفاصله بعد از مبحث تربيت و چيستي آن، در كتاب »تعليم 
و تربيت در اسالم«، خود آورده است. اين تالزم و بي فاصله 
بودن نيز خود نش��ان دهنده اهميت نكته فوق است. اين 
مبحث ذيل عنوان »رعايت حالت روح« ذكر شده و ايشان 
مي نويسد: »گياه به قوه زميني و خاك، آب، هوا، نور و حرارت 
رشد مي كند. همان هايي را كه احتياج دارد بايد به او بدهيم، 
خيلي هم با لطافت و نرمش و ماليمت -يعني از راه خودش 

بايد بدهيم تا رشد كند.« 
ده- الزم اس��ت ب��راي اصالح آس��يب هاي ذكر ش��ده، 
جهت گيري كلي امر آموزش در كشور تغيير كند. در واقع 
»وزارت آموزش و پرورش« بايد تبديل به »وزارت پرورش 
و آموزش« ش��ود كه اين به معناي مقدم كردن پرورش بر 
آموزش )تزكيه بر تعليم( در همه شؤون است. بنابر مباحث 
قبلي جوهره تربيت، خودشكوفايي، و جوهره خودشكوفايي، 
خالقيت است. چون خداوند خالق و باريء است، و عبارت 
»طرائف الحكم« نيز به همين موضوع اشاره دارد كه يكي 
از اركان مهم روش شناس��ي »حكمت« )يعلمهم الكتاب 
و الحكمه( خالقي��ت و نو آوري اس��ت. پس جهت گيري 
كلي پرورشي، ايجاب مي كند در سطح راهبردها، اولويت 
را پرورش خالقيت جمعي قرار دهيم. از س��وي ديگر بايد 
توجه ويژه اي به »مهارت محوري« و جنبه عملي آموزش ها 
ش��ود، چرا كه تالزم علم و عمل به كرات در ادبيات ديني و 
هنر اسالمي و ايراني ديده مي شود. بنابرين، در نظر گرفتن 
ظرفيت دانش آموزش، دادن فرصت كافي براي فهم و تفكر، 
برنامه ريزي جدي براي تزكيه، ماموريت بر پرورش خالقيت 
فردي و جمعي و مهارت آموزي بايد به عنوان راهبرد اتخاذ 
شوند. اين راهبردها بايد به راهكارها ختم شوند كه مجال 

مفصل ديگري براي بحث مي طلبد.
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100 گيگ اينترنت ثابت رايگان براي تشويق مردم به ماندن در خانه

ريخت و پاش اينترنتي
گروه دانش و فن   

شيوع كرونا در كشور، افراد را به قرنطينه اختياري در 
خانه تشويق كرده است، از همان روزهاي ابتدايي كه 
اعالم شد براي جلوگيري از گسترش كوويد 19، بهتر 
اس��ت از هر رفت وآمد غيرضروري جلوگيري ش��ود، 
افرادي كه اين امكان برايشان فراهم بود، ماندن در خانه 
را ترجيح دادند. با تجميع دانش آموزان، دانشجويان و 
كاركناني كه ناچار به انجام فعاليت هاي خود از منزل 
هستند، در استفاده از اينترنت، مصرف افزايش يافت. 
افزايش 40 درصدي مصرف ديتاي كشور در مدت يك 
هفته، اتفاقي كه اپراتورها خود را براي آن آماده نكرده 
بودند، منجربه كاهش كيفيت اينترنت شد تا جايي كه 
زيرساخت اعالم كرد ظرفيت شبكه  ارتباطي اپراتورها 
را حدود ۳00 گيگابيت برثانيه افزايش داده اس��ت. اما 
با توجه به اينكه كرونا در كش��ور مهار نش��ده و تعداد 
مبتاليان ب��ه اين ويروس روز ب��ه روز افزايش مي يابد، 
بسياري از كاربران خواستار امكاناتي از جمله اينترنت 
راي��گان براي گذران��دن اين اوقات در من��ازل بودند، 
موضوع��ي كه وزير ارتباطات ب��ا آن موافقت كرده و از 
ارايه 100 گيگ اينترنت رايگان ثابت خبر داد. با وجود 
اين، در اين ش��رايط كه روند خانه نشيني مردم هنوز 
ادام��ه دارد و مردم بيش از هر زمان ديگري از اينترنت 
استفاده مي كنند، اين بسته هاي 100 گيگابايتي، به 
هجوم افراد به اينترنت دامن مي زند، اين در حالي است 
كه همين حاال هم بسياري از كاربران از كيفيت اينترنت 
ناراضي هستند، به طوري كه از وزير درخواست مي كنند 
به جاي ارايه اينترنت رايگان، فكري به حال سرعت و 

كيفيت خدمات كند.
 در پي شيوع ويروس كرونا كاربران شبكه هاي اجتماعي 
خواستار دريافت تس��هيالتي ويژه از وزارت ارتباطات 
بودند كه با توجه به تصميم اتخاذ شده براي خانه نشيني 
ي��ا قرنطينه خانگي ب��ه منظور كاهش رون��د ابتال به 
كرون��ا، وزارت ارتباطات امكان ارايه اينترنت رايگان را 
فراهم كند. در نهايت محمدجواد آذري جهرمي، وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات اعالم كرد از روز يكشنبه 
18 اسفند تا پايان سال جاري، ارايه كنندگان خدمات 
اينترنت ثابت براي همه كاربران خود به صورت رايگان 
يك بسته 100گيگابايتي فعال مي كنند. در اين راستا 
حسين فالح جوشقاني، رييس سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي، با اشاره به آخرين وضعيت سرعت، 
كيفيت و قيمت اينترنت در ايام تعطيلي و خانه نشيني 

كاربران گفت: »بررسي هاي صورت گرفته از وضعيت 
اينترنت در يك هفته گذش��ته حاكي از افزايش 40 تا 
۵0 درص��دي مصرف كاربران در ش��بكه اپراتورهاي 
موبايل و ثابت اس��ت. به نحوي ك��ه ميانگين مصرف 
روزانه اينترنت موبايل از 1۶ هزارترابايت در زمان قبل 
از ش��روع تعطيالت كرونا به ۲۵ هزارترابايت رسيده و 
ميزان مصرف اينترنت ثابت نيز حدود 40 تا ۵0 درصد 
افزايش يافته است.« وي همچنين اظهار كرد: »از آن 
جايي كه به دليل شيوع كرونا از مردم خواسته شده در 
خانه هايشان بمانند، تقاضاي زيادي از سوي كاربران 
اينترنت به وزارت ارتباطات رس��يد تا براي انجام امور 
دوركاري، سرگرمي و كنترل وضعيت در اين شرايط 
ظرفيت رايگاني به آنها اختصاص پيدا كند. از آن جايي 
كه تمركز روي خانه ماندن افراد است، اين موضوع را با 
اپراتورهاي ثابت در ميان گذاشتيم و آنها نيز موافقت 
كردن��د كه ظرفيت 100 گيگاباي��ت اينترنت رايگان 
تا پايان س��ال را به هر خط ثاب��ت اختصاص بدهند تا 
در اين ايام از آن اس��تفاده كنند. در اين راستا شركت 
ارتباطات زيرساخت نيز موافقت كرده كه در خصوص 
نرخ پهناي باند قابل ارايه به اپراتورهاي اينترنت ثابت، 

تخفيف دهد.« 

   ظرفيت اپراتورهاي موبايل اشباع است
فالح جوشقاني در پاسخ به اين سوال كه اكنون تعداد 
زيادي از كاربران ب��ه جاي اينترنت ثابت در خانه نيز 
از اينترنت همراه استفاده مي كنند، گفت: »بسياري 
از كاربران تقاضاي اينترنت رايگان موبايل را داشتند 
اما از آن جايي كه در اپراتورها ظرفيت نزديك اشباع 
اس��ت، اكنون اين اقدام امكان پذير نيست و ظرفيت 
شبكه موبايل، اجازه عرضه اينترنت رايگان را نمي دهد. 
با تمام ظرفيت هايي كه از س��وي شركت ارتباطات 
زيرس��اخت در اين مدت به اپراتورها اختصاص پيدا 
كرده تا بتوانند خدمات بهت��ري ارايه كنند. ترافيك 
اپراتورهاي موبايل بس��يار باالست و هنوز ظرفيت به 
اين حد نرسيده كه بتوان براي مشتركان تلفن همراه 
اينترنت راي��گان اختصاص داد اما در حال صحبت با 
اپراتورها هس��تيم و اگر اتفاق خاصي رخ داد به مردم 
اطالع رس��اني خواهيم كرد.. بح��ث اصلي اين روزها 
مرب��وط به داخل خانه ماندن مردم اس��ت و چون در 
اين شرايط بيشتر از اينترنت ثابت استفاده مي شود، 
سعي كرديم ظرفيت اينترنت رايگان را از اين طريق 

برايشان فعال كنيم.« او درباره گاليه مردم نسبت به 
كيفيت نامناس��ب اينترنت ثابت گف��ت: »ميانگين 
س��رعت اينترنت ب��راي كاربران موباي��ل حدود 1۲ 
مگابيت بر ثانيه بود كه در هفته گذشته به حدود نصف 
رس��يد. هم اكنون با ارتقاي ظرفيت شبكه اپراتورها، 
ميانگين سرعت كاربران به 9 مگابيت رسيده است. 
در همين حال سرعت اينترنت كاربران ثابت نيز به طور 
ميانگين حدود 8 مگابيت برثانيه بود كه اوايل هفته 
گذشته به نصف رسيد؛ اما هم اكنون ميانگين سرعت 
اينترنت ثابت كاربران حدود ۶ مگابيت برثانيه است. 
ما قبول داريم كه هنوز ش��رايط مانند قبل به حالت 
عادي بازنگشته است اما با توجه به وضعيت روزهاي 
اول هفته گذشته، هم اكنون اينترنت در شرايط قابل 
قبول تري قرار دارد. ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت 
ظرفيت پهناي باند را طي اين دو هفته ۳00 گيگابايت 
بر ثانيه افزايش داده است ضمن اينكه محدوديت هايي 

كه در حوزه انتقال وجود داشت را برطرف كرديم. اما 
بايد اين نكته را در نظر داشت كه مردم بيش از هر زمان 
ديگري در حال استفاده از اينترنت هستند و با فعال 
شدن بسته 100 گيگ اينترنت رايگان قطعا فعاليت 
كاربران بيشتر مي شود. شركت زيرساخت، شركت 
مخابرات و شركت هاي ارايه دهنده خدمات تلفن ثابت 
تمام تالش خودر ا به كار مي گيرند كه مشكل كيفيت 
برطرف شود. اكنون تمام اپراتورها براي خدمت رساني 
بيشتر در حال آماده باش هستند و هر روز ظرفيت خود 

را باالتر مي برند تا كاربران مشكلي نداشته باشند.«

   افت كيفيت اينترنت هنوز وجود دارد
معاون وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات با بيان 
اينكه هن��وز كيفيت اينترنت ب��ه وضعيت ايام قبل 
از ش��يوع بيماري كرونا نرسيده است و افت كيفيت 
اينترنت همچن��ان وجود دارد، گفت: »بخش��ي از 

مشكالت كيفيت به ش��بكه دسترسي و بخشي نيز 
به محدوديت هاي فركانسي بازمي گردد. با اين حال 
با افزايش پهناي باند، مش��كالت تا حدود بسياري 
جبران ش��ده و ش��رايط از هفته گذشته بسيار بهتر 
است. هفته گذش��ته شاهد اش��باع ظرفيت شبكه 
اينترن��ت بودي��م و ترافي��ك مص��رف اينترنت باال 
رفته بود؛ ام��ا هم اكنون با تمهيدات��ي كه اپراتورها 
انديش��يده اند و توس��عه ظرفيت اينترن��ت، امكان 
مديري��ت مصرف و كيفيت س��رويس وجود دارد.« 
او همچنين خاطرنشان كرد: »كاربران در خصوص 
بس��ته هاي فعال فعلي خود نيز نگران نباشند. ما با 
اپراتورها وارد مذاكره مي شويم تا پس از اتمام بسته 
هديه 100 گيگي، بسته اينترنتي كه در حال حاضر 
فعال بوده و در پايان اس��فندماه مهلت آن به پايان 
مي رسد، بار ديگر براي كاربران تمديد و به ايام عيد 

و پس از آن تعميم داده شود.«

تميز و ضدعفوني كردن گوش��ي هاي موبايل بدون 
ش��ك يكي از مهم ترين كارهايي است كه افراد اين 
روزها بايد به منظور مقابله با انتشار ويروس خطرناك 
كرونا انج��ام دهند. به گزارش ايس��نا، بس��ياري از 
كارشناسان و پزشكان در توصيه هاي بهداشتي خود، 
همواره از شست وش��و و ضدعفوني كردن دست ها و 
صورت افراد و همچنين س��طوح مختلف در خانه و 
محل كار سخن مي گويند اما شايد كمتر راجع به تميز 
كردن گوشي هاي موبايل كه تقريبا هميشه در دستان 
ما قرار دارند، س��خن گفته ش��ده است. كارشناسان 
بهداشتي و پزش��كان از تمامي كاربران گوشي هاي 
موبايل درخواس��ت كرده اند كه بعد از هربار تماس با 
اجسام و اشياي مختلف پيرامون محل زندگي و كار، 
بايد گوشي خود را به دقت ضدعفوني كنند تا احتمال 
انتقال ويروس كرونا از طريق آن به صفر برسد. لزوم 
و ض��رورت ضدعفوني كردن گوش��ي هاي موبايل از 
آن جهت است كه طبق تازه ترين تحقيقات صورت 
گرفته، هر فرد به طور متوس��ط حداقل روزي ۷۶ بار 
به گوشي خود دست مي زند و اعالن هاي آن را چك 
مي كند. براي تميز و ضدعفوني كردن گوش��ي هاي 
موبايل به ترتيب مراحل زير را انجام داده و نكات ذكر 
ش��ده را رعايت كنيد: در ابتدا قاب و كيس گوشي را 
جدا كرده و گوشي را با تمامي منافذ و درزهايش تميز 
كنيد. سپس به سراغ شست وشو و تميز كردن قاب 
گوش��ي برويد. بهتر است براي تميز كردن گوشي از 
يك دستمال شسته شده، پاك و نرم )جنس ميكرو 
فايبر( استفاده كنيد. يك محلول آب و صابون تهيه 
كنيد و پس از آغش��ته كردن دس��تمال به آن، روي 
تمامي سطوح پشت و روي گوشي بماليد. لنز دوربين 
و مناف��ذ ورودي و خروجي گوش��ي همچون محل 
شارژ و هندزفري را فراموش نكنيد. اگر مي خواهيد 
از الكل براي ضدعفوني كردن گوش��ي خود استفاده 
كنيد، به ياد داش��ته باش��يد ك��ه از الكل هاي باالي 
۵0 درص��د به هيچ عنوان اس��تفاده نكنيد چراكه به 
كيفيت صفحه نمايش لمسي آنها آسيب جدي وارد 
خواهد كرد و ممكن است حسگر اثر انگشت آن را از 
بين برده و موجب اختالل آن ش��ود. بالفاصله بعد از 
تميز و ضدعفوني كردن گوشي با الكل يا محلول آب 
و صابون، رطوبت آن را با يك دس��تمال نرم و خشك 
بگيريد. برخي از گوشي هاي هوشمند همچون آيفون 
11، گلكسي اس10 و س��ري نوت 10 سامسونگ و 
پيكس��ل 4 گ��وگل از قابليت ض��د آب برخوردارند. 
كارب��ران مي توانن��د در خصوص تميز ك��ردن اين 

گوشي ها با خيال راحت تري به اين كار بپردازند.

معاون مركز ملي فضاي مجازي از برنامه ريزي براي استقرار 
رگوالتوري مبتني بر محيط آزمون براي تنظيم اقتصاد بازار 
فضاي مجازي خبر داد و گفت: »اين موضوع مشكل نظام 
مجوزدهي ايده هاي نو را برطرف مي كند.« س��يد هادي 
سجادي در گفت وگو با مهر، با تاكيدبر لزوم رفع موانع پيش 
روي كسب وكارهاي نوآور و با اشاره به موضوع حمايت از 
فين تك ها و استارت آپ هاي مالي در كشور به عنوان يكي 
از راهكارهاي تحقق اقتصاد فضاي مجازي گفت: »نظام 
مجوزدهي ما در كشور براي بعضي از ايده هاي جديد و نوآور 
مانند فعاليت در حوزه جمع سپاري، رمزارز، بيمه و بورس، 
س��كوت دارد. در اين خصوص ما در حال شكل دادن به 
سبك تنظيم گري مبتني بر محيط آزمون در كشور هستيم 
 Regulatory( كه در دنيا به رگوالتوري س��ندباكس
Sandbox( معروف اس��ت. مركز ملي فضاي مجازي 
دستورالعمل هاي مربوطه را شناس��ايي كرده و در حال 
برنامه ريزي براي اس��تقرار رگوالتوري سندباكس است. 
بسياري از نظام هاي ديگر كه تقويت كننده كسب وكارهاي 
فضاي مجازي هستند نيز در كش��ور بايد ايجاد شود كه 
فعاليت در اين زمينه ها از سوي مراكز مختلف و با هماهنگي 
مركز ملي فضاي مجازي در حال انجام است.« سجادي 
بر ل��زوم پرداختن نيازهاي تنظيم گ��ري اقتصاد فضاي 
مجازي تاكيد كرد و افزود: »تح��والت يك دهه اخير در 
فضاي مجازي بسياري از حوزه ها را تحت تاثير خود قرار 
داده و ما شاهد تحوالت سريع و نوآوري هاي مهيجي در 
زمينه فعاليت هاي اقتصادي و خدماتي جامعه بر بس��تر 
فناوري هاي فضاي مجازي هستيم. رشد سريع اين خدمات 
انتظارات مختلفي را براي حاكميت، مردم و كسب وكارها 
در ابعاد مختلف ايجاد كرده و حاكميت در اين زمينه دو 
ماموريت مهم شامل كمك به تامين انتظارات مرتبط با 
امنيت اطالعات سازمان ها، افراد و مالحظات امنيت ملي 
در كسب و كارهاي مبتني بر قابليت هاي فضاي مجازي 
و نيز كمك به توس��عه و رش��د اقتصادي كشور، كاهش 
بيكاري، افزايش به��ره وري، كارايي و رفاه در عين تامين 
حقوق شهروندان و كسب و كارها در سايه رشد خدمات 
فضاي مج��ازي دارد. در وجه اول نيازمند نهادس��ازي، 
تقسيم كار ملي و توانمندسازي بيشتر كشور براي پايش 
آنالين مخاطرات، تهديدات و حوادث و رسيدگي فوري به 
آنها، آگاهي رساني به مردم و افزايش سواد امنيت فضاي 
مجازي هس��تيم. توجه به ايجاد راياهويت هاي مطمئن 
)هويت مجازي( و تامين آنها به عنوان پايه اعتماد مردم 
در فعاليت هاي اقتصادي، ركن مهم ديگري در اين زمينه 
است. در عين حال ايجاد زيرساخت هاي مهم اين زمينه و 
خدمات شناسايي و تحليل در كنار ظرفيت سازي بزرگ در 
نيروي انساني متخصص، كمك موثري به اين توانمندي 
مي كند.« س��جادي با بيان اينكه باي��د موانع پيش روي 
كس��ب  وكارهاي نوآور و جديد را رفع كنيم، افزود: »بايد 
قوانين و رويه هاي موجود را به نفع كس��ب و كارهاي اين 
زمينه بازطراحي و بازنويسي كنيم. از سوي ديگر رقابت 
با محصوالت خارجي را براي محصوالت داخلي س��هل 
كرده و تسهيالت و دسترسي هاي خاص براي محصوالت 
داخلي فراهم كنيم تا مزيت هاي بيشتري براي شهروندان 

در استفاده از محصوالت داخلي فراهم شود.«

با ورود كرونا به كش��ور، بازار موبايل هم بي نصيب نماند و 
درحالي كه پيش از اين افزايش نرخ دالر به گراني گوشي 
منجر ش��ده بود، تقاضا براي خريد اي��ن كاال كه به نظر 
مي رسد در اين شرايط در اولويت مردم نيست، حدود ٣٠ 
تا٤٠ درصد كاهش يافته اس��ت. به گزارش ايسنا، شيوع 
كرونا در جهان تبعات زيادي داشته و تاثيرات آن بر دنياي 
فناوري هم چشمگير بوده است.  در گزارش ها برآورد شده 
است كه فروش جهاني گوشي هاي هوشمند در سال جاري 
ميالدي به علت ادامه ش��يوع ويروس كرونا كاهش ۲.۳ 
درصدي را تجربه خواهد كرد. در اين راستا، ميثم دادخواه 
-كارش��ناس حوزه مخابرات و فناوري اطالعات- درباره 
بازار خريد و فروش گوشي در روزهاي پاياني سال گفت: 
»همواره در س��ال هاي اخير در ماه اسفند با رشد فروش 
گوشي مواجه بوديم و حتي گمرك ها در اين ماه در روزهاي 
پنج ش��نبه هم باز بودند و واردات تا آخرين روزهاي سال 
طبق روال انجام مي شد، اما امسال شرايط كمي متفاوت 
است. واردكنندگان براي گرفتن مجوز ارز نيمايي از بانك 
مركزي حداقل ١٠ تا ١٥ روز در انتظار مي مانند كه پس از 
تاييد گواهي ثبت آماري حداقل ١٥ روز ديگر نيز منتظر 
دريافت ارز به صورت نقدي توسط صراف در كشور مبداء 
كاال مي مانند. در يك ماه اخير هم شاهد افزايش نرخ ارز 
بوديم كه بر خالف رويه سابق موجب ايجاد ركود تورمي 
در بازار شد؛ به اين ش��كل كه قيمت اجناس باالرفته اما 
تقاضا پايين آمده است. با توجه به اين موارد، واردكنندگان 
موبايل روزگار س��ختي را مي گذرانند و افق كوتاه مدت و 
ميان مدت روش��ني را نمي توان براي آن درنظرگرفت.« 
اين كارشناس حوزه مخابرات و فناوري اطالعات در ادامه 
با تاكيد بر تاثير منفي شيوع ويروس كرونا بر بازار موبايل 
بيان كرد: »اكنون بازار مشكلي در عرضه جنس ندارد اما 
در حال حاضر با كاهش شديد در حدود ٣٠ تا٤٠ درصدي 
در تقاضا مواجه هستيم. شايد اين ويروس تا 10 روز پيش 
جدي گرفته نمي شد و بازار واكنش به آن نداشت، اما االن 
تاثير آن كامال محسوس بوده و موجب افت باالي تقاضا 
شده است.« دادخواه درباره علت افزايش قيمت گوشي 
توضيح داد: »اجناسي كه اكنون در بازار موجود است، با 
دالر قبلي خريداري شده و واردكننده قانوني بيش از نرخ 
مصوب، اجازه افزايش قيمت ندارد و افزايش قيمت عمال 
مربوط به  واسطه هاي موجود در بازار و اتفاقاتي است كه در 
نظام توزيع بازار مي افتد. نظام توزيع موبايل در كشور پس 
از اينكه واردكننده به توزيع كننده جنس را عرضه مي كند، 
ش��فاف نيس��ت و همين موضوع باعث گراني مي شود. 
درصورتي كه اگر نظام توزيع از واردكننده تا مصرف كننده 
قانونمند شود، مي توان اثر تالطم ارز را بر قيمت موبايل به 

حداقل رساند.«

معاون راهبري فني مركز ملي فضاي مجازي با بيان 
اينكه با تحول ديجيتالي اش��تغال ايجاد مي ش��ود، 
گفت: »تالق��ي فناوري ه��ا با حوزه ه��اي مختلف 
كس��ب وكار در كنار تغيير نيازهاي مش��تريان، به 
عنوان پيشران  هاي اصلي اقتصاد ديجيتال محسوب 
مي ش��ود.« عباس آسوش��ه در گفت وگو ب��ا با بيان 
اينكه فناوري پيش��ران اصلي اقتصاد كشوراس��ت، 
گفت: »توس��عه فناوري هاي مختلف و رسوخ آن به 
بخش ه��اي توليدي و خدمات در كس��ب  و كارهاي 
مختلف، باعث ش��ده تا صناي��ع و خدمات جديد در 
س��طح بهتري امكان ظهور پيداكنند و متناسب با 
آن، به��ره وري در عرصه اقتصاد از يك روند فزاينده 
برخوردار شود.« وي افزود: »افزايش بهره وري، رفاه 
عمومي و اش��تغال زايي ناش��ي از تحول ديجيتالي 
امروزه با عنوان توس��عه اقتصاد ديجيتال ش��ناخته 
مي ش��ود. اقتصاد ديجيتال يا اقتص��اد اينترنتي را 
مي توان »انج��ام فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي 
بر بس��تر فناوري اطالعات و ارتباطات« تعريف كرد 
كه در اين اقتصاِد نوين، شبكه  س��ازي ديجيتالي و 
توس��عه زيرس��اخت هاي ارتباطي، بستري جهاني 
فراهم م��ي آورد ك��ه در آن اف��راد و س��ازمان ها با 
تجهيز به راهبردها، به تعامل ب��ا يكديگر، برقراري 
ارتباط، انجام فعاليت هاي اقتص��ادي و همكاري و 
جست وجوي اطالعات مي پردازند. اقتصاد ديجيتال، 
تمام فعاليت هاي اقتص��ادي مبتني بر فناوري هاي 
ديجيتال��ي از جمل��ه كس��ب وكارهاي الكترونيك 
)معامالت كسب وكار مبتني بر ICT( و زيرمجموعه 
آن، تجارت الكتروني��ك )معامالت تجارت خارجي 
مبتن��ي ب��ر ICT(، تصميم گي��ري الگوريتمي در 
كس��ب وكار )كه درمجم��وع، اقتص��اد الگوريتمي 
ناميده مي شود(، استفاده از فناوري هاي ديجيتالي 
خودكار در توليد، ش��امل انق��الب صنعتي چهارم 
و كش��اورزي دقي��ق، اقتصاد اش��تراكي )همچون 
Uber وAirBnB( و پلتفرم ه��اي ني��روي كار 
 Amazon وUpwork آزاد آنالي��ن )همچ��ون
Mechanical Turk( تح��ت عن��وان »اقتصاد 
گي��گ« را مبتن��ي بر مش��اركت همگان��ي )افراد، 

كسب و كار و دولت( پوشش مي دهد.«

   تالقي فناوري با حوزه هاي كس�ب وكار 
اقتصاد ديجيتال 

معاون راهبري فني مركز ملي فضاي مجازي ادامه 
داد: تالق��ي اي��ن فناوري ها با حوزه ه��اي مختلف 
كس��ب وكار در كنار تغيي��ر نيازهاي مش��تريان و 
كس��ب  وكارها، به عنوان پيشران هاي اصلي اقتصاد 
ديجيتال نمايان ش��ده اند. اقتصاد جه��ان امروز از 
اقتصاد توليدمحور به س��مت اقتصاد ديجيتالي كه 
اقتصاد دانش محور بوده، تغيير جهت داده و مزيت 
رقابتي از آِن سازمان هايي است كه از پايگاه اطالعاتي 
و دانشي مستحكم برخوردار بوده و اطالعات به مثابه 
كااليي با ارزش در آنها دادوستد شده و قدرت آفريني 
مي كند.« آسوشه تصريح كرد: »اقتصاد ديجيتال با 

س��رعت قابل توجهي در حال تحول است كه ناشي 
از تواناي��ي جمع آوري، اس��تفاده و تجزيه و تحليل 
مقادير زيادي از اطالعات قابل خواندن از دستگاه ها 
)داده هاي ديجيتال( در مورد همه چيز اس��ت. اين 
داده هاي ديجيتال ناش��ي از ردپاه��اي ديجيتالي 
فعاليت هاي شخصي، اجتماعي و تجاري است كه در 
پلتفرم هاي مختلف ديجيتال اتفاق مي افتد. پروتكل 
جهاني اينترنت )IP(، پراكسي براي جريان داده ها، 
از حدود 100 گيگابايت در روز در س��ال 199۲ به 
بيش از 4۵ هزار گيگابايت در ثانيه در س��ال ۲01۷ 
افزايش يافته اس��ت. پيش بيني مي شود در اقتصاد 
داده مح��ور تا س��ال ۲0۲۲ ترافي��ك جهاني IP به 
1۵0۷00 گيگابايت در ثانيه برسد.« وي اضافه كرد: 
»تحوالت ديجيتال تقريبًا بر همه كشورها، بخش ها 
و ذي نفعان تأثير خواهد گذاش��ت. در حال حاضر، 
در جهان، ش��كافي بين كش��ورهاي در حال اتصال 
و بيش از حد ديجيتالي مش��اهده مي شود. اقتصاد 
ديجيت��ال ارتباط نزديكي با چن��د فناوري نوظهوِر 
زنجيره بلوكي، تحليل داده، هوش مصنوعي، چاپ 
سه بعدي، اينترنت اشياء، روباتيك و خودكارسازي 
و محاس��بات ابري داش��ته و از داده تغذيه مي شود. 
پيشرفت س��ريع در اين فناوري هاي همگرا، به طور 
فزاينده ب��ا افزايش ظرفيت و همچنين كاهش قابل 
توجه هزينه ذخيره سازي، پردازش و انتقال داده ها 
امكان پذير شده است. از لحاظ جغرافيايي، اقتصاد 
ديجيت��ال به ش��دت در دو كش��ور امري��كا و چين 
متمركز است. 90٪ ارزش سرمايه بازار و ۷0 مورد از 
بزرگ ترين پلتفرم هاي ديجيتال در جهان متعلق به 
اين دو كشور است. ۷۵ درصد ثبت اختراع مرتبط با 
فناوري زنجيره بلوكي، ۵0 درصد هزينه جهاني براي 
اينترنت اش��ياء و بيش از ۷۵ درصد بازار محاسبات 
ابري نيز متعلق به اين دو غول جهاني است.« آسوشه 
اف��زود: »طبق پيش بين��ي گارتن��ر، ارزش تجاري 
زنجيره بلوكي، پس از اولين موفقيت در س��ال هاي 
۲0۲1-۲018، ب��ا س��رمايه گذاري هاي بزرگ تر و 
متمركز و بس��ياري از مدل هاي موفق تر در س��ال 
۲0۲۶-۲0۲۲ همراه خواهد بود. انتظار مي رود كه 
ارزش تجاري زنجيره بلوكي در ۲0۳0 به بيشترين 
مقدار و به بيش از ۳ تريليون دالر در س��طح جهان 
برس��ند. در حال حاضر، چي��ن به تنهايي نزديك به 
۵0 درص��د از كل برنامه هاي ثبت اخت��راع را براي 
فناوري هاي مربوط به بالك چين و همراه با اياالت 
متحده، بيش از ۷۵ درص��د كل اينگونه برنامه هاي 

ثبت اختراع را در اختيار دارد.«

توليد اشتغال با
تحول ديجيتالي

چگونه گوشي خود را 
ضدعفوني كنيم؟

استقرار »رگوالتوري سندباكس« 
براي اقتصاد فضاي مجازي

از كرونا تا دالر، مشكالت
اين روزهاي بازار موبايل

  Mon. Mar 9.  دوشنبه  19  اسفند 1398   14  رجب 1441  سال ششم    شماره   1616  2020 

اخبار

هشدار امنيتي به كاربران 
گوشي هاي اندرويدي قديمي

كارشناسان امنيتي به كاربران دستگاه هاي اندرويدي 
قديمي هش��دار دادند ك��ه به علت ع��دم دريافت 
به روزرس��اني هاي امنيتي در مع��رض نفوذ هكرها 
قرار خواهند گرفت. به گزارش ايسنا، نتايج تحقيقات 
جديد كارشناس��ان فعال در حوزه امنيت سايبري 
نشان مي دهد كه حدود 40 درصد از كاربران گوشي 
و تبلت هاي اندرويدي هنوز از نسخه هاي قديمي اين 
سيستم عامل استفاده مي كنند كه تحت پشتيباني 
گوگل نيستند، اين بدان معناست كه شركت گوگل، 
به عنوان توس��عه دهنده  سيس��تم عامل اندرويد، 
به روزرس��اني و آپديت ه��اي امنيت��ي جديدي كه 
براي نسخه هاي جديدتر اين سيستم عامل منتشر 
مي كند را براي نسخه هاي قديمي ارايه نمي دهد. به 
گفته اين كارشناسان، گوشي و تبلت هاي اندرويدي 
كه نسخه سيستم عامل آنها اندرويد 4 يا قديمي تر 
است، در معرض بيشترين آسيب پذيري و احتمال 
نفوذ هكرها و مجرمان سايبري قرار دارند. همچنين 
كاربراني كه نسخه اندرويد گوشي آنها ۷ است ولي 
امكان به روزرساني آن به نسخه جديدتر را ندارند، نيز 
بايد نگران امنيت دستگاه خود باشند. به طور كلي آنها 
بر اين باورند كه حتي در صورتي كه نسخه اندرويد 
گوشي و دستگاه هاي هوشمند كاربران جديد باشد 
ولي در دريافت به روزرساني هاي امنيتي كه گوگل 
هر از گاهي منتشر مي كند، سهل انگاري كرده يا دير 
اقدام به آپديت گوشي خود كنند، نيز به همان اندازه 

در معرض خطر و آسيب پذيري قرار دارند.

راهكار جديد استارت آپ ها 
براي كاهش شيوع كرونا

اس��تارت آپ هاي تحويل كاال در امري��كا به تازگي 
تصميم به تحويل محموله ها ب��دون نياز به ارتباط 
مستقيم با مشتري گرفته اند تا احتمال ابتال به كرونا 
كاهش پيدا كند. به گ��زارش ديجياتو از تك كرانچ، 
يك��ي از اس��تارت آپ هاي تحوي��ل كاال در امريكا، 
»Postmates« اعالم كرده قابليت تحويل محموله 
بدون نياز به ارتباط مستقيم را براي كاربراني كه ترس 
ابتال به ويروس كرونا را دارند، فعال مي كند. استارت آپ 
ديگري با ن��ام »Instacart« نيز چنين قابليتي را 
براي كاربران خود درنظر گرفته و اعالم كرده به علت 
شيوع كرونا، فروش آن نسبت به هفته گذشته 10 برابر 
افزايش پيدا كرده است. كاربران اين استارت آپ به 
گزينه »تحويل پشت در« دسترسي دارند. ماه گذشته 
ميالدي سرويس هاي مشابه در كشور چين، چنين 
قابليتي را براي كاربران خود درنظر گرفتند. با شيوع 
ويروس كرونا در ووهان، بس��ياري از مغازه ها در اين 
شهر تعطيل شدند. اين موضوع مغاز ه داران را مجبور به 
ارسال كاال به مشتريان خود كرد. تحويل كاال بدون نياز 
به ارتباط مستقيم ميان مشتري و فرد تحويل دهنده، 
روش مناسبي براي جلوگيري از ابتال به ويروس كرونا 
محسوب مي شود. در حالي كه بسياري از كاربران در 
كشور امريكا از رويه جديد اين استارت آپ ها استقبال 
كرده اند، شماري معتقدند چنين روشي باعث كاهش 
 Postmates درآمد كارگران مي شود. استارت آپ
اع��الم كرده چنين رويه اي به نفع مش��تري و پيك 
خواهد بود. س��خنگوي اين استارت آپ گفته است: 
 »بهداش��ت و ايمني جامعه براي Postmates در 
اولويت قرار دارد و ما راه هاي پيش��گيرانه CDC را 
با كاربران خود به اشتراك گذاشته ايم. گزينه اي در 
اختيار مشتريان خود قرار داده ايم كه امكان ترك كاال 
بدون تماس را براي آنها فراهم مي كند. ما كارمندان، 
بازرگانان و مش��تريان را به پي��روي از اين اقدامات 
پيش��گيرانه ترغيب مي كنيم. در حال��ي كه مانند 
گذشته با ش��ركت ها كار مي كنيم، وضعيت را نيز از 
نزديك بررسي خواهيم كرد و براي تامين منابع الزم 
براي كاهش خطرات كمك مي كنيم.« استارت آپ 
Instacart نيز اعالم كرده اس��ت: »هدف ما، ادامه 
همكاري با تمام جامعه كاربري خود به صورت ايمن 
است. به مشتريان خود اطمينان مي دهيم كه بدون 
وقفه به سرويس هاي ما دسترسي خواهند داشت.« 
اگرچه در حال حاضر تنها دو اس��تارت آپ در اياالت 
متحده امريكا چنين قابليت��ي را براي كاربران خود 
درنظر گرفته اند، اما انتظار مي رود با شيوع بيشتر كرونا 
استارت آپ ها و ش��ركت هاي بيشتري به اين جمع 
اضافه ش��وند. تا به امروز نزديك به 100 هزار نفر در 

سراسر جهان به ويروس كرونا مبتال شده اند.

قابليت استوري
به توييتر هم مي آيد

به نظر مي رس��د كه شبكه اجتماعي توييتر قصد 
دارد قابلي��ت جديدي را كه ش��بيه به اس��توري 
اينس��تاگرام اس��ت، به پلتفرم خ��ود بيفزايد. به 
 tech گزارش ايسنا، گزارش هاي منتشرشده در
news network حاكي از آن است كه شبكه 
اجتماعي توييتر در حال تست قابليت آزمايشي 
جديدي در برزيل است كه به كاربران اجازه مي دهد 
توييت هاي خود را در قالب اس��توري كه تنها ۲4 
ساعت روي حس��اب كاربري آنها ظاهر و پديدار 
مي شود، با مخاطبان خود به اشتراك بگذارند. اين 
توييت هاي موقتي ۲4 ساعته كه شباهت زيادي 
به اس��توري هاي اينس��تاگرام و واتس اپ دارند، 
Fleets ناميده مي شود كه قابليت اليك، ريپالي 
و ريتوييت را نخواهند داشت. اين اقدام توييتر تحت 
تاثير اظهارات و اقدامات جديد بزرگ ترين رقيب 
خود يعني فيس بوك صورت گرفته كه پيشتر اعالم 
كرده بود تمركز شبكه هاي اجتماعي روي توسعه 
قابليت ها و محصوالتي است كه اهميت بيشتري 
براي حفظ حريم خصوصي كاربران قائل مي شوند 
و به صورت دايمي در صفح��ات كاربري آنها قرار 
نمي گيرد. اين قابليت هم اكنون تنها براي كاربران 
برزيل قابل دسترسي است و در صورت استقبال 
مناسب و موفقيت عملكرد آن براي كاربران ساير 

كشورهاي جهان نيز ارايه و منتشر خواهد شد.
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بر اساس اعالم سازمان حفظ نباتات مشخص شد

قلمروي استاني مبارزه با ملخ صحرايي
گروهبنگاهها|

هرچند فضاي عمومي و رس��انه اي كش��ور اين روزها 
دربست تحت تاثير ويروس كرونا و راهكارهاي مقابله اي 
با آن قرار دارد و س��اير س��وژه هاي خب��ري از ويترين 
رس��انه اي جامعه خارج مي ش��وند؛ اما موضوع هجوم 
ملخ هاي صحرايي به قلمرو برخي اس��تان هاي كشور 
و اثراتي كه اين هجوم بر بخش هاي كشاورزي و باغي 
و نهايتا معيش��ت م��ردم بر جاي مي گ��ذارد از چنان 
درجه اي از اهميت برخوردار اس��ت ك��ه بتوان ابعاد و 
زواياي گوناگون آن را مورد بررس��ي تحليلي قرار داد. 
ديروز سخنگوي س��ازمان حفظ نباتات كشور، گفت: 
طبق آخرين گزارش ها، با توج��ه به ريزش هاي ملخ 
صحرايي، عمليات مبارزه با اين آفت در پنج اس��تان 
كش��ور به ۱۷ هزار و ۷۶۰ هكتار رسيده است. اين در 
حالي است كه سال گذش��ته مبارزه با ملخ صحرايي 
در سطح ۷۵۰ هزار هكتار از ۹ استان جنوبي كشور از 
جمله سيستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب كرمان، 
بوشهر، فارس، خوزستان، كهگيلويه و بوير احمد، ايالم 
و خراسان جنوبي عملياتي شده بودو اعداد و راقامي كه 
نشان مي دهد قلمرو و سطح حضور ملخ ها در استان هاي 

مختلف به نسبت سال قبل افزايش يافته است.
محمد رضا مير درباره هج��وم مجدد ملخ صحرايي از 
كشورهاي شبه جزيره عربستان و ش��اخ آفريقا از ۳۰ 
بهمن ماه جاري به اس��تا ن هاي جنوبي كشور افزود: 
اكنون عمليات مبارزه با اين آفت در پنج استان جنوبي 
كشور از جمله بوش��هر، هرمزگان، فارس، سيستان و 

بلوچستان و خوزستان در اجراست.
رييس سازمان حفظ نباتات كشور با بيان اينكه بيشترين 
عمليات مبارزه با اين آفت مربوط به اس��تان هرمزگان 
است تصريح كرد: مبارزه با آفت ملخ صحرايي در سطح 
اس��تان هاي هرمزگان ۱۱ هزار و ۵۶۰ هكتار، بوش��هر 
دو هزار و ۱۱۵ هكتار، فارس ي��ك هزار و ۷۵۰ هكتار، 
سيستان و بلوچستان يك هزار و ۴۳۰ هكتار، خوزستان 
۹۰۵ هكتار عملياتي شده است. مير، رفتار تهاجمي اين 
آفت را نسبت به سال گذش��ته متفاوت ارزيابي كرد و 
گفت: جابه جايي آفت ملخ صحرايي بالغ از نقطه اي به 

نقطه ديگر و تمايل به تغذيه از مش��خصه هاي بارز اين 
تغييرات اس��ت كه جمعيت متراكم آفت در اين دوره 
شرايط مبارزه را دشوار كرده است  وي با تاكيد براينكه 
امسال همانند سال گذشته اجازه نمي دهيم اين آفت 
تهديدي براي بخش كشاورزي و توليدات باشد، افزود: 
اعتبار مورد نياز براي مبارزه با ملخ صحرايي ۸۴ ميليارد 
تومان برآورد ش��ده كه س��ازمان برنامه و بودجه كشور 
تاكنون ۲۰ميليارد تومان اعتبار به اين بخش تخصيص 
داده كه در اختيار استان هاي جنوبي قرار گرفته است. 
سخنگوي س��ازمان حفظ نباتات گفت: اكنون سموم، 
ماشين آالت، ادوات، تجهيرات و خودرو هاي الزم جهت 
مبارزه با اين آفت در استان هاي جنوبي كشور تامين شده 
و با تمام سرعت عمليات در حال اجراست. وي با اشاره 
به اينكه با بيان اينكه هجوم ملخ صحرايي از شبه جزيره 
عربستان از بهمن ماه هرسال ش��روع تا مردادماه سال 
آتي ادامه دارد افزود: با توجه به پيش  بيني سازمان فائو 
درخصوص رشد سه برابري هجوم ملخ صحرايي به ايران، 
به نظر مي رسد سطح مبارزه با اين آفت به يك ميليون 
هكتار برسد  سخنگوي سازمان حفظ نباتات كشور اضافه 
كرد: به منظور نظارت بر فرايند عمليات مبارزه با اين آفت 
اكنون رييس سازمان حفظ نباتات كشور به همراه تيم 

كارشناسي در استان هاي جنوبي مذكور حضور دارد.

  ملخ هاي صحرايي ناقل ويروس كرونا    نيستند
اما در شرايطي كه فرآيند مقابله با ويروس كرونا در سطح 
كشور با جديت و تالش عمومي در حال پيگيري است 
برخي فيك نيوزها با انتشار اخبار كذب اعالم كردند كه 
ملخ ها ناقل ويروس كرونا هستند و هجوم آنها مي تواند 
مردم اس��تان هاي درگير را با خطرات فراواني روبه رو 
كند. اظهارات كذبي كه بالفاصله از س��وي مسووالن 
تكذيب شد و اعالم شد كه با منتشركنندگان چنين 
اخباري برخورد جدي خواهد شد.علي بابعلي رييس 
مبارزه با آفات عمومي س��ازمان حفظ نباتات كش��ور 
درباره برخي شبهات مبني بر ناقل بودن ويروس كرونا 
گفت: ويروس كرونا هيچ ارتباطي به ملخ هاي صحرايي 
ندارد. بابعلي كه با باشگاه خبرنگاران گفت وگو مي كرد، 

از هجوم دسته جات ملخ صحرايي به كشور خبر داد و 
گفت: با توجه به تغيير شرايط اقليمي در شمال آفريقا، 
هندوستان و پاكستان امس��ال همانند سال گذشته 
درگير هجوم دسته جات ملخ صحرايي خواهيم بود. وي 
درباره برخي شبهات مبني بر ناقل كرونا بودن ملخ ها، 
افزود: ويروس كرونا هيچ ارتباطي به ملخ ها ندارد و اين 
ملخ ها به هيچ عنوات ناقل ويروس كرونا نيستند. بابعلي 
ادامه داد: در اوايل اس��فند ملخ هاي صحرايي از سمت 
جنوب كويت، عربستان، قطر و عمان با تراكم باال وارد 
۴ استان هرمزگان، فارس، بوشهر و خوزستان شدند 
و از هم��ان ابتدا با حض��ور در عرصه، كنترل ملخ هاي 

صحرايي را در دس��ت گرفتيم. رييس مبارزه با آفات 
عمومي سازمان حفظ نباتات با اشاره به اينكه مبارزه 
با آفت ملخ صحرايي در ۴ استان جنوبي در اين مرحله 
س��خت اس��ت، بيان كرد: با وجود قرار داشتن ملخ ها 
در ارتفاعات و مش��كالت سخت سم پاشي، امر مبارزه 
به شدت دشوار است چرا كه اين ملخ ها ظرف چند روز 

مي توانند جفت گيري و تخم ريزي كنند. 
به گفته وي، بنابر پيش بيني فائو عربستان، درياي سرخ، 
ش��مال، مركز و كشورهاي شاخ آفريقا به سبب تراكم 
باالي ملخ هاي صحرايي آلوده هستند و همواره انتظار 
داريم كه به تدريج دسته جات ملخ ها تا اردبيشهت وارد 

كشور شوند. اين مقام مس��وول با اشاره به اينكه سال 
گذشته ملخ هاي صحرايي بيش از ۷۵۰ هزار هكتار از 
زمين هاي كشاورزي را آلوده كردند، بيان كرد: با وجود 
تراكم باالي ملخ هاي صحرايي پيش بيني مي ش��ود 
كه امس��ال س��طح مبارزه عليه آفت ملخ صحرايي به 
يك ميليون هكتار برسد. بابعلي در پايان درباره آخرين 
وضعيت خسارت آفت ملخ صحرايي به مزارع و باغات 
تصريح كرد: در حال حاضر ملخ ه��اي صحرايي در ۴ 
اس��تان جنوبي باالي درختان مرتعي هستند كه در 
صورت بالغ ش��دن و تخم ريزي در زمان خروج مرتع 

خشك مي شود.

شهروندان نگران نباشند

سلطانيه امسال گردشگر  نمي پذيرد
در پاس��خ به دغدغه ه��اي عمومي مردم اس��تان زنجان 
درخصوص مقابله با كرونا، فرماندار سلطانيه گفت: با توجه 
به شيوع ويروس كرونا در كشور، سلطانيه امسال پذيراي 
گردشكر نخواهد بود. حسين رحماني هزاررود با اشاره به 
اينكه به علت وجود بزرگ ترين گنبد خش��تي جهان در 
سلطانيه، اين شهر يكي از پربازديدترين شهرهاي استان در 

ايام نوروز به شمار مي رود، اظهار كرد: شهر سلطانيه همواره 
 در ايام عيد، ميزباني شايسته براي مسافران نوروزي است. 
وي با اشاره به شيوع ويروس كرونا در كشور و تغيير رويه در 
پذيرش  مسافران، ادامه داد: علي رغم مهمان نوازي مردم 
سلطانيه، براي پيشگيري بيش��تر از شيوع ويروس كرونا، 
امسال هيچ گردشگري در شهرستان سلطانيه تا اطالع ثانوي 

پذيرفته نمي شود. اين مسوول با بيان اينكه كساني كه وارد 
شهرستان سلطانيه مي شوند پس از شناسايي جهت انجام 
معاينات الزم قرنطينه خواهند شد، گفت: اين افراد پس از 
معاينه و درمان به مراجع قضايي تحويل داده خواهند شد. 
وي تاكيد كرد: تدابير مورد نياز بهداشتي در شهرستان اتخاذ 
شده و همه پروتكل هاي تعريف شده براي مبارزه با ويروس 

كرونا با دقت در شهرستان اجرا شده و همچنان در دست 
اجرا است. رحماني هزاررود با تاكيد بر اينكه مردم مي توانند 
با رعايت بهداشت فردي و توصيه هاي ستاد مقابله با ويروس 
كرونا، از ش��يوع اين بيماري جلوگيري كنند، افزود: براي 
شكست دادن بيماري كرونا همه ما محكوم به رعايت نكات 
بهداشتي هستيم. وي با اشاره به اينكه همه آموزش هاي الزم 

به مس��ووالن و افراد صاحب نقش در شهرستان داده شده 
اس��ت، بيان كرد: اكيپ هايي نيز براي انتقال نكات الزم به 
اهالي روستاهاي شهرستان اعزام شده اند. فرماندار شهرستان 
سلطانيه افزود: حفظ سالمت شهروندان خط قرمز ما بوده 
و با متخلفان اين حوزه به ويژه شايعه كنندگان و محتكران 

برخورد مي شود.

 تداوم  ارزيابي كرونا
در جاده هاي ورودي مازندران

مع��اون  مازن�دران| 
سياسي، امنيتي و اجتماعي 
استانداري مازندران در پي 
انتشار خبر لغو ممنوعيت 
س��فر به اس��تان مازندران 
گفت: اين مساله به معناي 
ع��دم ارزياب��ي كروناي��ي 
نيست. به گزارش باشگاه خبرنگاران، حسين حسن 
نژاد در واكنش به خبر لغو ممنوعيت تردد در جاده هاي 
مازندران، گفت: ايستگاه هاي بازرسي سالمت به قوت 
خود باقي است و عمليات تب سنجي و ارزيابي بيماري 
كرونا در محور هاي ورودي اس��تان انجام مي شود. او 
اف��زود: تمامي تيم هاي پزش��كي، درماني و انتظامي 
استان در جاده هاي ورودي مازندران مستقر بوده و به 
ارزيابي رانن��دگان و همراهان آنان مي پردازند. معاون 
سياسي اس��تاندار مازندران گفت: اولويت ما سالمت 
مردم استان بوده و نمي توان در اين زمينه تدابير پزشكي 
و بهداش��تي را كاهش داد. حسن نژاد با اشاره به اينكه 
مردم استان هاي ديگر و مس��افران و گردشگران بايد 
نسبت به وضعيت سالمت مازندران و خود مسووليت 
پذير باشند، افزود: لغو ممنوعيت به معناي اجازه ورود 
آزادانه و بدون نظارت به مازندران نيس��ت. او از مردم 
خواست تا در ش��رايط كنوني به استان مازندران سفر 
نكنند و با در خانه ماندن امنيت و سالمت خود و خانواده 

خود را تضمين كنند. 

مرمت غيراصولي موجب پلمب 
بناي تاريخي 400 ساله شد

يزد| با توجه به اين واقعيت 
كه حفاظت از آثار باستاني 
و بناه��اي تاريخي يكي از 
مهم تري��ن ضرورت ه��اي 
توس��عه در هر منطقه اي 
است، مسوول واحد حقوقي 
اداره كل ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري اس��تان يزد از پلمب يك 
بناي تاريخي مربوط ب��ه دوره صفويه به دليل مرمت 
غيراصولي خب��ر داد. به گزارش روابط عمومي ميراث 
فرهنگي يزد، ، منيژه جعفري در خصوص اين بنا اظهار 
داشت: خانه امامي شهر ميبد متعلق به دوره صفويه و 
با ۴۰۰ سال قدمت، به دليل ساخت و ساز بتني در آن 
با دستور دادستان پلمب شد. وي ادامه داد: مالك خانه، 
در اين بناي ارزشمند با استفاده از بتن اقدام به ساخت 
وساز غيرمجاز كرده بود در حالي كه بر اساس قوانين 
و مقررات مي��راث فرهنگي هرگونه دخل و تصرف در 
بنايي ثبت شده در فهرست آثار ملي، بدون هماهنگي و 
اخذ مجوز از ميراث فرهنگي تخلف محسوب مي شود. 
مسوول واحد حقوقي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري استان يزد افزود: بر اساس قوانين 
ميراث فرهنگي هرگونه دخ��ل و تصرف و مداخله در 
بناهاي ثبتي و باف��ت تاريخي بايد با هماهنگي و اخذ 
مجوز از ميراث فرهنگي و با مصالح سنتي و همگون با 

بافت تاريخي صورت گيرد. 

 آموزش دانش آموزان 
متوقف  نمي شود

زنجان|مع��اون آموزش 
متوسطه اداره كل آموزش و 
پرورش استان زنجان گفت: 
علي رغم تعطيلي مدارس، 
آم��وزش از طريق ش��بكه 
تلويزيوني و فضاي مجازي 
در حال انجام اس��ت. داوود 
بهرامي در گفت وگو با ايس��نا، با بي��ان اينكه آموزش 
توقف پذير نيس��ت، اظهار ك��رد: با توجه به ش��رايط 
پيش آمده و تعطيلي مدارس، به دنبال آن هستيم كه 
جريان آموزش با برنامه ريزي متوقف نشود كه در اين 
راستا كميته آموزش مكمل به صورت روزانه در استان 
برگزار و برنامه  آم��وزش روزهاي آتي تدوين و گزارش 
اقدامات انجام  شده، ارايه مي ش��ود. اين مسوول ادامه 
داد: در سطح متوسطه و رشته هاي نظري، تمهيداتي در 
راستاي حضور دبيران در اداره كل و آموزش و تدريس 
دروس به صورت تصويري براي دانش آموزان مطرح شده 
است. همچنين نيازسنجي دروسي كه عالوه  بر توليد 
محتوايي، نيازمند آموزش الكترونيكي و فيلم آموزشي 
اس��ت نيز در حال اجرا اس��ت. وي با بيان اينكه بانك 
اطالعات سواالت امتحاني براي آشنايي دانش آموزان 
با محتوا و عناوين سئواالت آموزشي تدوين شده است، 
افزود: همه محتواهاي توليد ش��ده در پرتال اداره كل 
آموزش و پرورش استان زنجان و در پيام رسان »ايتا« در 

كانال دانش در دسترس دانش آموزان قرار دارد. 

ساماندهي ۱۵00 جهادگر 
گيالني براي مقابله با كرونا

مس��ير  در  گي�ان| 
گسترش مشاركت هاي 
اجتماع��ي ب��راي مقابله 
ب��ا كرون��ا و حماي��ت از 
فعاليت هاي مدني، رييس 
بسيج سازندگي گيالن با 
بيان اينكه در حال حاضر 
بالغ بر ۱۰ گروه جهادي با ظرفيت ۱۵۰۰ نفر براي 
مقابله با كرونا ساماندهي شده اند، گفت: بالغ بر ۱۶ 
هزار بسته بهداشتي در س��طح استان توزيع شده 
است. س��رهنگ احمد ابراهيمي با اش��اره به فعال 
شدن گروه هاي جهادي اس��تان همزمان با شيوع 
بيماري كرونا، اظهر كرد: در حال حاضر بالغ بر ۱۰ 
گروه جهادي با ظرفيت ۱۵۰۰ نفر را س��اماندهي 
كرديم. وي با بيان اينكه گروه هاي جهادي گيالن 
در عرصه هاي بهداشتي و درماني به بيمارستان ها 
كمك مي كنند، افزود: بالغ ب��ر ۴۳ كارگاه اقتصاد 
مقاومتي س��پاه قدس گيالن را براي توليد ماسك 
در سطح استان فعال كرديم. رييس سازمان بسيج 
سازندگي سپاه قدس گيالن از توليد باغ بر ۱۰۶ هزار 
ماسك در كارگاه هاي اقتصاد مقاومتي استان خبر 
داد و خاطرنشان كرد: همچنين عمليات گندزدايي 
در ۱۵۰۰ نقطه از استان شامل اماكن عمومي، معابر 
و خيابان ها، مساجد و حسينيه ها و مدارس توسط 

جهادگران انجام شده است.

 آمادگي  ماكو براي 
همه اتفاق هاي مرتبط با كرونا 
رييس ش��بكه بهداشت و 
درم��ان ماك��و مي گوي��د: 
سيستم بهداشت و درمان 
اين شهرستان از نقطه صفر 
مرزي ت��ا دور افتاده ترين 
روستاها و بيمارستان ۱۷۰ 
تختخوابي فجر، براي همه 
اتفاق هاي مرتبط با كرونا آمادگي دارد. رحيم صمدي 
ديروز در گفت وگ��و با ايرنا مردم را ب��ه آرامش دعوت 
كرد و افزود: دس��ت اندركاران شبكه بهداشت و درمان 
شهرستان تمام همت خود را به كار گرفته اند تا شيوع 
ويروس كرونا را كنترل كنند و مردم نيز بايد همكاري 
الزم را داشته باشند. وي به وجود بزرگ ترين مرز زميني 
كشور در بخش بازرگان اين شهرستان نيز اشاره كرد 
و اظهار داشت: همكاران بهداشت و درمان شهرستان 
از آغاز ش��يوع ويروس كرونا به صورت شبانه روزي در 
پايگاه دايمي مستقر در مرز بازرگان استقرار يافته اند 
و كنترل هاي الزم را انجام مي دهند. اقدامات آموزشي، 
پيش��گيرانه، غربالگري، تب س��نجي با دستگاه هاي 
ديجيتالي و صدور كارت سالمت در اسرع وقت از جمله 
اقدامات عوامل بهداش��تي و درماني در مرز بازرگان به 
ش��مار مي رود. وي اضافه كرد: رصد نقاط عبور و مرور 
مسافران و بررسي بيماري هاي ۱۳ گانه سندرميك نيز 
در مرز بازرگان مورد توجه قرار مي گيرد تا اين مرز تحت 

شرايط بهداشتي مشخص به فعاليت خود ادامه دهد. 
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 مشكل كاميون هاي ايراني 
در مرزهاي تركيه حل شد

ارومي�ه| وزير تج��ارت تركي��ه در تماس تلفني 
با ريي��س دفتر رييس جمهور اعالم كرد: مش��كل 
كاميون هاي ايراني در مرزهاي اين كشور حل شد. 
پيرو گفت وگوي تلفني محمود واعظي رييس دفتر 
رييس جمهور و »رخس��ار ِپكج��ان« وزير تجارت 
تركيه در خصوص مش��كالت كاميون هاي ايراني 
در مرزهاي اين كش��ور، وزير تجارت تركيه ديروز  
يكشنبه در تماس تلفني با محمود واعظي گفت كه 
دستور حل مشكل عبور و مرور كاميون هاي ايراني 
در مرزهاي تركيه با بلغارستان، گرجستان و يونان 
صادر ش��ده اس��ت. واعظي و پكجان توافق كردند 
كه پروتكل بهداش��تي تهيه شده دو كشور، هر چه 
سريع تر امضا و نهايي شود تا با به اين ترتيب وضعيت 
رفت و آمد كاميون هاي ايران به طور دايم به حالت 
عادي بازگردد. همچنين كاميون هاي ايراني مجوز 

يافته اند براي بارگيري راهي بندر مرسين شوند.

در  مسجد جمكران باز است اما 
برنامه اي براي اجتماعات نداريم

قم|معاون فرهنگي مسجد جمكران قم با بيان اينكه 
اين مسجد در حال حاضر بسته نش��ده و باز است، 
گفت: در ايام نوروز هم درب مسجد جمكران باز است 
و فقط برنامه اجتماعات نداريم. حجت االسالم ياسين 
حسين آبادي در پاسخ به اين سوال كه بحث احداث 
بيمارستان صحرايي ويژه بيماران كرونايي در مسجد 
جمكران به كجا رسيد؟ به ايلنا گفت: بحث بيمارستان 
صحرايي مس��جد جمكران در حال پيگيري است. 
معاون فرهنگي مس��جد جمكران در پاسخ به اين 
سوال كه آيا كانكس هاي ويژه بيمارستان صحرايي 
جمكران را آورده اند يا خير؟ به ايلنا گفت: كانكس ها 
را نياوردند اما فعال در حال بررسي شرايط هستند؛ اگر 
شرايط اينجا و محيطش مناسب احداث بيمارستان 
صحرايي باشد، اين اتفاق رقم خواهد خورد و از ناحيه 
مس��جد جمكران، مخالفتي با اين كار وجود ندارد. 
حجت االسالم حسين آبادي در پاسخ به اين سوال 
كه آيا در ايام عيد نوروز هم درب مسجد جمكران باز 
خواهد بود؟ به خبرنگار ايلنا گفت: بله. درب مسجد 

باز است، اما برنامه اجتماعات نداريم.

اعمال محدوديت براي ورود 
خودروها از   گيالن به   اردبيل

اردبيل|رييس كل دادگستري استان اردبيل 
گفت: در راس��تاي مديريت صحيح مب��ارزه با 
ويروس كرونا و پيشگيري از شيوع آن در سطح 
اس��تان اردبيل محدوديت هاي تردد به اس��تان 

اردبيل از ناحيه استان گيالن اعمال مي شود.
ناصر عتباتي بيان كرد: در راستاي مديريت صحيح 
مبارزه با ويروس كرونا و پيشگيري از شيوع آن در 
سطح استان اردبيل محدوديت هاي تردد به استان 
اردبيل از ناحيه اس��تان گيالن اعمال مي شود. 
وي ادامه داد: با توجه به ش��رايط ويژه اس��تان و 
احساس نياز براي كنترل بيشتر مبادي ورودي 
استان از طرف شهرهاي استان گيالن در راستاي 
پيشگيري از شيوع ويروس كرونا طي دستوري 
به دادستان هاي شهرستان هاي خلخال و نمين و 
روساي حوزه هاي قضايي كوثر و هشتجين مقرر 
گرديد محدوديت هاي تردد براي ورود خودروها 
اعمال ش��ده و به ج��ز خودروه��اي حامل مواد 
سوختي و فاسد شدني و ترددهاي ضروري از ورود 

ساير خودروها ممانعت به عمل آيد.

كشف انبار احتكار دارو و اقالم 
بهداشتي در شيراز

شيراز|دادستان عمومي و انقالب مركز استان 
فارس از كشف انبار احتكار دارو و اقالم بهداشتي با 
همكاري سازمان اطالعات سپاه و با صدور دستور 
قضايي خبر داد و گفت: از اين انبار ۱۸۰ هزار قلم 
انواع دارو و صد هزار مورد دس��تكش، ماسك و 
پد الكلي كشف شد. حيدر آسيابي از كشف انبار 
احتكار دارو و اقالم بهداشتي با همكاري سازمان 
اطالعات سپاه و با صدور دستور قضايي خبر داد 
و گفت: از اين انبار ۱۸۰ هزار قلم انواع دارو و صد 
هزار مورد دستكش، ماسك و پد الكلي كشف شد. 
وي افزود: همچنين در پرونده ديگري با همكاري 
اداره اطالعات استان فارس سه هزار و هشتاد ليتر 

الكل احتكار شده كشف گرديد.

ارزآوري يك تن فوالد ۷تا ۸ 
برابر يك تن سنگ آهن است

اصفهان|كمب��ود مواد اوليه به ويژه س��نگ آهن 
معظل جدي صنايع فوالدي ايران به شمار مي رود 
كه در ذوب آهن اصفهان به دليل شيوه توليد )كوره 
بلند(، عدم برخ��ورداري از يارانه ان��رژي نيز به اين 
چالش بزرگ افزوده شده است. محمد جعفر صالحي 
معاون خريد شركت در اين خصوص مي گويد: خريد 
نقدي مواد اوليه توسط ذوب آهن اصفهان از معادن 
كوچك همچنان ادامه دارد و خوش��بختانه نتايج 
مثبت و رضايت بخش��ي براي طرفين در بر داشته 
است. منظور از خريد نقدي، خريد به صورت پيش 
پرداختي نيست بلكه تس��ويه حساب بهاي سنگ 
آهن تحويلي، بر اساس تناژ و كيفيت دريافتي تا نيمه 
اول ماه بعد اس��ت  ژوي افزود: ما در گام اول رسالت 
خود را بر تامين مواد اوليه از همه معادن، چه كوچك 
مقياس و چه بزرگ قرار داديم و همچنان هم اصرار به 
تامين بدون وقفه مواد اوليه داريم.در گام هاي بعدي 
با وجود عدم باور به رويه غلط در پيش گرفته شده، به 
عنوان ورود به چرخه معدن داري و معدن كاري، در 
زمينه شناسايي، اكتشاف، استخراج و بهره برداري از 
معادن فعاليت خواهيم كرد تا به ياري خداوند متعال 
با تامين مواد اوليه مورد نياز به حداكثر ظرفيت توليد 

كارخانه برسيم.

چهرههاياستاني

30 دقيقه مكالمه رايگان   به مناسبت روز پدر
با فرارسيدن ميالد با سعادت حضرت علي)ع(، همراه اول ۳۰ 
دقيقه مكالمه رايگان درون شبكه براي تمامي مشتركان ارايه 
كرد. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار 
ايران، به مناسبت فرا رسيدن سالروز ميالد حضرت علي)ع( 
و روز پدر، تمامي مش��تركان دايمي و اعتباري همراه اول 
مي توانند تا پايان روز ۱۸ اسفندماه، دو شماره تلفن )همراه 
اول يا تلفن ثابت( را به ليست شماره هاي دلخواه خود اضافه 
كنند و تا ۳۰ دقيقه مكالمه درون شبكه رايگان با آنان داشته 
باشند. مجموع حجم ۳۰ دقيقه  اي اين بسته، براي مكالمات 
با دو شماره دلخواه در نظر گرفته شده كه متقاضي مي تواند 
آن را براي مكالمه با يك يا دو ش��ماره استفاده كند؛ البته 
محدوديتي در استفاده اين بسته لحاظ نشده و متقاضي 
مي تواند حجم مذكور را در چندين تماس جداگانه مصرف 
كند. اين طرح كه با هدف حراس��ت از سالمت مشتركان 
در روزهاي شيوع كرونا راه اندازي شده، زمينه اي را فراهم 

مي آورد تا ضم��ن توجه به اهميت در خانه ماندن، بتوانند 
به راحتي و بدون هزينه روز پدر را تبريك بگويند. تمامي 
مشتركان اپراتور اول مي توانند با شماره گيري كددستوري 
#۴۳*۱۰* اقدام به فعالسازي بسته طرح روز پدر كنند؛ 
همچنين مشتركان بعد از پايان حجم بسته شان، پيامك 

اطالع رساني اتمام حجم دريافت مي كنند.

  ادامه روند كاهش زيان عملياتي سايپا در سال آينده
مديرعامل گروه خودروس��ازي سايپا معتقد است: 
از نيمه دوم س��ال جاري كاهش زيان عملياتي در 
گروه خودروس��ازي سايپا ش��تاب گرفته و مطابق 
برنامه ريزي انجام ش��ده، اين روند در ماه هاي آتي 
ني��ز ادامه خواهد داش��ت. به گ��زارش »تعادل« از 
سايپانيوز، س��يدجواد س��ليماني افزود: با دريافت 
گزارش افزايش سرمايه ۴۵۰ درصدي حسابرسي 
ش��ده از محل تجديد ارزيابي دارايي ها، تالش هاي 
مستمر و هماهنگ ش��ش ماهه گروه خودروسازي 

سايپا به ثمر رسيد. 
به گفته وي بعد از اخذ مجوز نهايي از سازمان بورس 
و برگزاري مجمع عمومي، شركت سايپا از شموليت 
م��اده ۱۴۱ خارج ش��ده و بدين ترتيب، اصلي ترين 
مانع براي تامين نقدينگي مناسب فعاليت ها مرتفع 
خواهد ش��د و توليد در مسير برنامه ريزي شده قرار 

مي گي��رد. مديرعامل گروه خودروس��ازي س��ايپا 
تصريح كرد: اين برنامه در اج��راي ماده ۱۴ قانون 
حداكثر توان توليدي و خدماتي كش��ور و حمايت 
از كاالي ايراني و با هدف افزايش س��رمايه شركت 
به اج��را درآمد و زمينه بهبود رون��د توليد را فراهم 

خواهد كرد. 

س��ليماني گفت: گروه خودروس��ازي س��ايپا قصد 
دارد با مديريت هزينه ها و ادامه عمليات اقتصادي 
منضبط در سال آتي، چرخه نقدينگي اين مجموعه 
را در مس��ير افزاي��ش توليد محص��والت خود قرار 
دهد. وي افزود: در س��ال جاري يكي از سخت ترين 
و پيچيده ترين دوران در صنعت خودرو كشور را با 
موفقيت پشت سر گذاش��تيم و با وجود همه موانع 
و كاس��تي ها در زمينه نقدينگي، توانس��تيم چند 
محصول جديد را براي توليد انبوه در س��ال آينده 
نهايي كنيم. سليماني با اشاره به برنامه توقف توليد 
محصوالت خان��واده پرايد در اين گروه، تأكيد كرد: 
با آغاز توليد محصوالت جديد و بهبود شرايط بازار 
خودرو، وضعيت اقتصادي سايپا با خروج از شموليت 
ماده ۱۴۱، پايدار خواهد ش��د و روند روبه رشد اين 

گروه شتاب مي گيرد.
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 »ديده باني اجتماعي« 
شعار سال مددكاران

رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران با اش��اره 
به شعار امس��ال روز جهاني مددكار كه »مددكاري 
اجتماعي، ديده باني اجتماعي« است، گفت: رصد 
موضوعات اجتماعي با كمك مددكاران در كاهش 
آس��يب ها موثر است. حسن موسوي چلك با اشاره 
به اينكه ۱۸ اسفند روز جهاني مددكاران اجتماعي 
است، گفت: هر س��ال براي اين روز شعاري در نظر 
گرفته مي شود كه دو سال است شعار ترويج روابط 
انساني به دليل اهميت موضوع انتخاب شده است. 
وي افزود: برنامه ها و همايش هاي زيادي براي اين روز 
داشتيم كه متأسفانه به دليل شيوع كرونا كنسل شد 
اما اميدواريم پس از پايان يافتن اين بيماري بتوانيم 
برخي از برنامه ه��اي خود را عملياتي كنيم. رييس 
انجمن م��ددكاران اجتماعي ايران اظهار داش��ت: 
انجمن مددكاران طي ۱۰ س��ال گذش��ته هر سال 
يك ش��عاري را بر حسب نياز كشور تعيين مي كند 
كه امسال شعار »تاب آوري اجتماعي« و سال آينده 
»مددكاري اجتماعي ديده باني اجتماعي« به عنوان 
شعار روز ملي مددكاري انتخاب خواهيم كرد. او در 
مورد ديده باني اجتماعي گفت: يعني رصد آنچه در 
حوزه اجتماعي در حال وقوع است و اين اولين باري 
است كه اين شعار محور كار تشكل هاي اجتماعي 
قرار خواهد گرفت. او با تأكيد بر اينكه اعتقادمان بر 
اين است كه براي مطالبه گري بايد بتوانيم موضوعات 
مختلف را در حوزه اجتماعي رصد كنيم، تأكيد كرد: 
براي تمامي اين موارد و تحقق حقوق شهروندي نياز 
به ديده باني اجتماعي داريم. رييس انجمن مددكاران 
اجتماعي ايران گفت: با ديده باني درست مي توانيم 
تصميمات و تمهيدات خوب��ي در حوزه مددكاري 
اجتماعي بگيريم و اميدواريم از تمام ظرفيت ها براي 
ترويج ديده باني اجتماعي از جمله سازمان هاي غير 
دولتي، رسانه ها، نخبگان و سازمان هاي متولي بهره 
مند شويم و اين س��ازمان ها ما را براي ارزيابي آنچه 
در كشور انجام ش��ده، ياري كنند. موسوي چلك با 
اشاره به اينكه براي اثربخشي و سياست هاي درست 
بايد ديده باني اجتماعي داشته باشيم، به مهر گفت: 
بسياري از مواقع اتفاقات تحت تأثير جامعه جهاني 
اس��ت و در اين خصوص در س��طح مل��ي، منطقه، 
اس��تاني و محلي نياز به رصد موضوعات اجتماعي 
بيش از گذشته احساس مي ش��ود. او اظهار كرد: به 
عنوان مثال اگر در ايالم هم اكنون موضوع خودكشي 
نسبت به ساير آسيب ها جدي تر است به اين دليل 
اس��ت كه اين موضوع به خوبي ديده نشده است و 
مي توانيم با ديده باني درس��ت آن را در اولويت قرار 
دهيم و در آينده بر اين مبنا برنامه ريزي انجام گيرد. 
رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران به موضوع 
آموزش و مداخالت اجتماعي اشاره كرد و ادامه داد: 
در حوزه كودكان همانند معلوالن حوادث رانندگي و 
... بايد ديده باني درستي داشته باشيم چرا كه در اين 
حوزه ها نياز به برنامه ريزي بهتري نسبت به قبل داريم. 
موسوي چلك همچنين به بحران سالمندي نيز اشاره 
كرد و گفت: اين موضوع نيز اگر در گذشته به درستي 
ديده باني مي شد شايد به اين زودي ها به نقطه بحران 
نمي رسيديم. به همين دليل ديده باني اجتماعي را 
به عنوان شعار سال انتخاب كرديم چون خأل آن را 
احساس مي كرديم و افراد بعد از بروز بحران هستيم.

 خروس كولي اجتماعي 
در لبه انقراض

خروس كولي اجتماعي مانند يوز آسيايي در باالترين 
سطح حفاظتي در جهان )CR( قرار دارد اما زيستگاه 
آن در شن زارهاي خوزستان با مجوز محيط زيست 
در حال مالچ پاش��ي است. كرامت حافظي، نماينده 
كميته ثبت پرندگان ايران در خوزستان، گفت: ايران 
با دارا بودن زيستگاه هاي متنوع گونه هاي ارزشمندي 
از تنوع زيستي جهان را در خود جاي داده است. در 
ايران ۵۵۵ گونه پرنده ثبت شده است كه از اين تعداد 
گونه ها برخي گونه در ليست سرخ جهاني قرار دارند و 
چهار گونه از پرندگان ايران در باالترين درجه حفاظتي 
ليست سرخ جهاني )CR( قرار دارند.  حافظي اظهار 
كرد: اما گونه ديگري از پرندگان به شدت در معرض 
انق��راض جهان��ي )CR( خروس كول��ي اجتماعي 
)ابرو سفيد يا دشتي( اس��ت كه در روزهاي اخير در 
اس��فندماه جاري در س��ال ۱۳۹۸ تعداد ۲۲ فرد از 
اين گونه توسط محيط بان دش��ت آزادگان استان 
خوزستان آقاي س��يدباقر موسوي تصوير برداري و 
ثبت شد؛ الزم به ذكر است كه مشاهده اين تعداد در 
ايران بسيار كم نظير و نادر است و در نوع خود بسيار 
ارزشمند است. خروس كولي اجتماعي   با نام علمي 
)Vanellus gregarius( در ايران و در خوزستان 
زمستان گذراني دارد و همين طور ايران و خوزستان از 
مسيرهاي مهاجرتش است. وي تاكيد كرد: خروس 
كولي اجتماعي در لبه پرتگاه انقراض جهاني است و 
مش��اهده اين گونه براي چندمين بار در شنزارهاي 
خوزستان از اهميت ويژه اي برخوردار است و بايد از 
زيستگاه اين گونه عالي ترين حفاظت صورت پذيرد 
اما متأس��فانه در همان منطقه اي كه مشاهده شده 
يعني شنزارهاي بيت كوصر دشت آزادگان خوزستان 
در اقدام��ي نابخردانه با ارزش ترين زيس��تگاه ها با 
مالچ پاشي و مرگ پاشي در حال نابودي است؛ حال 
آنكه شنزارهاي خوزستان كانون ريزگرد نيستند و 
اين زيستگاه هاي بسيار پر قدمت هيچ مشكلي براي 
ساكنان آن مناطق نداشته اند و نه تأسيسات در آن 
اطراف است و نه شن رواني به آن معنا كه مزاحمتي 
ايجاد كند؛ لذا همه ما از منابع طبيعي خوزستان كه 
مجري اين اقدام است مي خواهيم جلوي اين اقدام 
غلط را بگيرد و همچنين از محيط زيست خوزستان 
مي خواهيم ك��ه به تعهد جهاني خ��ود براي حفظ 
تنوع زيستي پايبند باشد و مجوز اين مرگ پاشي را 
باطل كند. حافظي گفت: اين شنزارها كه زيستگاه 
گونه هاي فراوان ارزش��مندي چون خروس كولي 
اجتماعي، هوبره، آهو شني و ديگر گونه هاي ليست 

سرخ جهاني است.

گزارش »تعادل« از وضعيت تردد در محورهاي مواصالتي استان هاي درگير با كرونا

ويروس سفر در روزگار كرونا
ش�يوع ويروس كرونا روند ع�ادي زندگي را مختل 
كرده است. ويروس چيني آخرين روزهاي سال را 
به قرنطينه كشانده و دانشگاه ها و مدارس را تعطيل 
كرد با اين حال اگرچه كادر درمان و كميته پيشگيري 
از كرونا به صورت مكرر اعالم مي كنند كه بهترين راه 
براي پايان دادن به چرخه ابتال به كرونا، جلوگيري 
از ترددهاي غيرضروري و ممنوعيت سفر است اما 
عده  اي تعطي�الت را زودتر از موعد ش�روع كرده و 
بدون توجه به توصيه هاي پزش�كان راهي جاده ها 
شدند. كرونا ۳1 استان را آلوده كرده است و بيم آن 
مي رود كه اين ويروس به روستاها هم برسد؛ مناطقي 
كه امكانات پزش�كي و بهداشتي محدودي دارند و 
معلوم نيس�ت بعد از شيوع كرونا به چه سرنوشتي 
دچار ش�وند اما برخي از ش�هروندان نه توجهي به 
هشدارها دارند و نه دركي از ضرورت در خانه ماندن 
تا جايي كه بنابر آمارهاي وزارت بهداش�ت، درمان 
و آموزش پزش�كي بعد از تعطيلي مدرسه ها، ورود 
به اس�تان گيالن 2۰ درصد بيشتر شده و سفرهاي 
جاده اي فقط 15 درصد كاهش داشته است. نتيجه 
بي توجهي برخي شهروندان سبب شده تا مسووالن 
استان هاي مختلف كشور، ممنوعيت هاي متعددي 
براي ورود به استان ها اعمال كنند و در برخي مناطق 
مانند مازندران كار به تجمع اعتراضي مردم و ورود 
دادستاني و اقدامات قضايي هم بكشد. با وجود اين 
با همه اين محدوديت ها هنوز هم مسيرهاي متنهي 
به برخي استان هاي گردشگرپذير شلوغ بوده و اين 
وضعيت درحالي اس�ت كه وزارت ميراث فرهنگي 
و مش�خصا معاونت گردش�گري آن وزارتخانه كه 
مديريت مقابله با بيماري كرونا در بخش گردشگري 
و ورزش را عهده دار ش�ده، هنوز يك بخشنامه در 
موضوع توقف سفر و حتي ملغي شدن آن تا رسيدن 
به شرايط پايدار و كاهش شيب ابتال به كرونا در كشور 

منتشر نكرده است. 

   مازندران در گيرودار خودقرنطينگي
موارد ابتالء به كرونا ويروس در استان مازندران در روزهاي 
اخير افزايش داشته است. روند صعودي مبتاليان درحالي 
است كه مسووالن وزارت بهداشت معتقدند قطعا يكي از 
داليل افزايش آمار كرونا در شمال كشور، سفرها و مسافرت ها 
بوده است . به اين ترتيب اگرچه ديرهنگام اما در نهايت روز 
جمعه راه هاي ورودي از س��مت غرب به اين استان بسته 
شد و فقط پالك هاي بومي مجوز ورود داشتند، با اين حال 
برخي از مسافران هم سد راهداري را شكسته اند و به استان 
مازندران وارد شده اند اما مسدود بودن راه هاي اين استان ۲4 
ساعت بيشتر دوام نداشت و استانداري مازندران شنبه شب 
)١٧ اسفندماه( دس��تور باز كردن راه هاي مواصالتي را به 
روي مسافران صادر كرد و عمال مازندران پرمسافر از شمار 
استان هاي خودقرنطينه خارج شد. بازگشايي محورهاي 
مواصالتي مازندران درحالي است كه برخي ممنوعيت ها 
در اين استان هنوز به قوت خود پابرجاست. مديركل ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دس��تي مازندران با اعالم 
اينكه تمامي اقامتگاه هاي گردشگردي اين استان در حال 
حاضر تعطيل است، از مس��افران خواست تا به خانه هاي 
خود بازگردند. سيف اهلل فرزانه درباره اين موضوع بيان كرد: 

مازندران در ش��رايط فعلي امكان ميزباني از گردشگران و 
مسافران را ندارد. بهتر است مردم مسافرت هاي خود را به 
زمان ديگر موكول كنند و تا عادي شدن شرايط در خانه هاي 
خود بمانند چراكه تمامي مراكز گردشگري مازندران تا پايان 
سال تعطيل هستند. اظهارات فرزانه درحالي است كه احمد 
حسين زادگان، استاندار مازندران هم به مسافران هشدار داده 
كه ايجاد هرگونه كمپ  عمومي گردشگري و برپايي چادر 
در محيط پارك ها و فضاي روباز ممنوع است و مدرسه ها و 
خوابگاه هاي دانشجويي از پذيرش مسافر بايد خودداري 
كنند. حسين زادگان بيان كرد: آنچه نگراني را در اين استان 
تشديد مي كند، وجود ويالهاي شخصي است كه انگيزه 
اصلي س��فر به اين منطقه شده است. گزارش هاي جامعه 
هتلداران استان مازنداران نشان مي دهد بيش از ۱۳۰ هزار 
ويال و خانه شخصي در اين استان وجود دارد كه بدون مجوز 
به مسافران اجاره داده مي شوند. به همين خاطر دادستان 
مازندران دستور داده خانه هاي شخصي و حتي هتل هايي 

كه مسافر مي پذيرند، پلمب شوند.

   سيل گردشگران به سومين كانون بحران كرونا
از نخستين روزهاي شيوع كرونا در ايران، گيالن از نظر تعداد 
مبتاليان بعد از قم و تهران قرار داشت. گزارش هاي ستاد 
مقابله با كرونا در اين استان نشان مي دهد وضعيت خدمات 
بيمارستاني آن چندان مطلوب نيست و كادر پزشكي اين 
استان هم بارها نسبت به كمبود پزشك و پرستار هشدار 
داد با اين حال از نخس��تين روزه��اي تعطيلي مدارس و 
دانشگاه ها سيل مسافران به اين استان سرازير شد و سرانجام 
با تاخير زماني فراوان، روز جمعه رييس پليس راه فرماندهي 
انتظامي گيالن از ممنوعيت تردد در محورهاي منتهي به 
اين استان خبر داد. حسين محمدپور درباره جزييات اين 
تصميم افزود: ورود خودروها از مبادي ورودي به اس��تان 
گيالن به غير از حامالن مواد سوختي و فاسدشدني و غذايي 
و امدادي ممنوع شده است، اين وضعيت درحالي است كه 
ارسالن زارع، استاندار گيالن، اعالم كرد حتي در تعطيالت 
نوروزي هم هيچ مسافري اعم از فرهنگي و غير فرهنگي را 
در اين استان نمي پذيرند. و از سوي ديگر علي اكبر آشوري، 
مدير مركز مديريت راه هاي سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي، هم تاكيد كرد كه خودروهاي شخصي با پالك هاي 
غير بومي نمي توانند به استان هاي گيالن و مازندران وارد 
شوند واگر مردم به اين استان ها سفر كنند، در ورودي شهر 

جلوي آنها گرفته شده و آنها را برمي گرداند.

   قم هنوز قرنطينه نيست
قم، كانون انتش��ار ويروس كرونا كه انتقادهاي بسياري به 
قرنطينه نشدن آن وارد شده اس��ت، سرانجام در پايان روز 
شنبه )١٧اسفند( از اجراي برخي تدابير سختگيرانه براي 
كنترل سفرهاي نوروزي خبرداد. استاندار قم رسما اعالم كرد 
كه نمي توانيم مسافر بپذيريم و همه هتل ها و مراكز اقامتي 
موظف به تعطيلي شده اند و زائران و مسافران بدانند در صورت 
سفر به قم، قطعا دچار مشكل مي شوند. البته قم هنوز به حالت 
قرنطينه درنيامده و به عنوان استان ترانزيتي خبري دال بر 
محدود شدن ترددها در محورهاي مواصالتي آن اعالم نشده 
است. اين وضعيت در قم درحالي است كه احمدرضا بهره مند، 
كلينيكال ميكروبيولوژيست و عضو هيات علمي انستيتو 
پاستور معتقد است اگر شهرهاي كانون بحران قرنطينه نشود 

با مشكالت بسياري رو به رو مي شويم. او درباره اين موضوع 
گفت: بايد به كشورهايي توجه كنيم كه اين بيماري در آنجا 
نيز شيوع پيدا كرده است، ايتاليا يا چين بي دليل شهرهايشان 
را قرنطينه نكرده اند، آقاي حريرچي يك بار گفتند، قرنطينه 
شهرها مربوط به جنگ جهاني دوم است، اين چه حرفي است 
كه زده مي شود، ما مستندات علمي در حال حاضر داريم كه 
چين و ايتاليا با اين كار به نتيجه رسيده اند. امريكا نيز اعالم 
كرده است، از جمله تدابيري كه براي جلوگيري از شيوع اين 

بيماري اتخاذ كرده اند، قرنطينه شهرها است.

   ممنوعيت تردد و ورود 
در ساير استان هاي گردشگر پذير

در اصفهان كه چهارمين كانون شيوع كروناست همچنان 
تردد ادامه داشته و راه هاي دسترسي به اين استان مسدود 
نشده است. با اين حال استاندار اصفهان اعالم كرده است در 
تعطيالت نوروز هيچ مسافري را به اين شهر نمي پذيرند. در 
استان فارس هم معاون توسعه مديريت و منابع استانداري 
انجام هرگونه فعاليت گردشگري را تا زمان رفع مخاطرات 
مربوط به ش��يوع كروناويروس، ممنوع كرده است. ستاد 
خدمات نوروزي استان فارس هم از مردم خواسته تا تابستان 
به اين استان سفر نكنند. يزد كه يكي ديگر از استان هاي 
گردشگرپذير اس��ت، پيش از صدور بخشنامه هاي ستاد 
كرونا به صورت  خودجوش هتل ها و مراكز اقامتي را تعطيل 
كرد، حاال از مسافران خواسته در نوروز به اين استان نيايند 
اما برنامه ديگري براي محدود يا ممنوع كردن ورود مسافر 
ندارد. در قشم و كيش هم اعالم شده به مسافران خدمات 
داده نشود اما احمد مرادي عضو مجمع نمايندگان هرمزگان 
در مجلس از تردد غيرمجاز شناورهاي غيراستاندارد به اين 
جزاير خبر داده و گفته كه جلوي س��فرهاي دريايي هنوز 

گرفته نشده است با اين حال بنابر اعالم سازمان منطقه آزاد 
كيش تمامي تورهاي مس��افرتي به اين جزيره لغو شده و 

پروازها هم كاهش يافته است.

   كدام استان ها نوروز امسال مسافر نمي پذيرند؟ 
 از سوي ديگر شيوع كرونا در ۳۱ استان كشور و هشدارهاي 
كادر درمان نسبت به جلوگيري از هرگونه تردد غيرضروري، 
سبب شده تا سفرهاي نوروزي تحت تاثير اين موضوع قرار 
گرفته و بسياري از استان ها اعالم كردند در تعطيالت نوروز 
۹۹ پذيراي گردشگران نيستند. موسي خادمي استاندار 
لرستان با توجه به شيوع ويروس كرونا و افزايش احتمالي 
تعداد مبتاليان اعالم كرد كه به هيچ وجه پذيراي مسافران 
نوروزي نخواهيم بود و هيچگونه تسهيالتي ارايه نخواهيم 
داد و نهادها و ارگان هاي مرتبط هم پذيرش نخواهند داشت.

از س��وي ديگر اميد ق��ادري مديركل مي��راث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي استان كرمانشاه خبر از تعطيلي 
 تمام اماكن و محوطه هاي تاريخي و موزه هاي اين استان به 
علت شيوع ويروس كرونا در ايام نوروز ۹۹ داده و هوشنگ 
بازوند، استاندار كرمانش��اه هم اعالم كرد باتوجه به شيوع 
بيماري كرونا در كشور، كرمانشاه امسال نمي تواند ميزبان 

مهمانان نوروزي باشد و امكاناتي در اختيار آنها قرار دهد. 
در راستاي پيشگيري از شيوع كرونا، ستاد مقابله با ويروس 
كروناي خراس��ان رضوي هم تصويب كرد كه اين استان 
پذيراي مسافران نوروزي نخواهد بود و اين محدوديت را در 
مبادي ورودي استان نيز اعمال مي كند.  استان كهگيلويه 
وبويراحم��د هم بنا به تصميم س��تاد مديريت كرونا هيچ 
گونه پذيرش��ي براي ايام نوروز امس��ال نخواهند داشت و 
همچنين با توجه به مثبت اعالم شدن بيماري ۳4 نفر به 
ويروس كرونا مسووالن استان كردستان اعالم كردند كه 

نوروز امسال پذيراي گردشگران نيستند. قزوين، زنجان، 
كرمان، سمنان، بندر گناوه، منطقه آزاد ارس - منطقه آزاد 
ماكو و سيستان و بلوچستان از ديگر نقاطي هستند كه نوروز 

امسال ميزبان مسافران نخواهند بود.

   موضع منفعل وزارت ميراث فرهنگي 
و گردشگري

با وجود اينكه بيشتر اس��تان ها در وضعيت قرمز اپيدمي 
ويروس كرونا قرار گرفته اند، اما ممنوعيت س��فر هنوز در 
سراسر كشور شكلي فراگير پيدا نكرده است اگرچه بيشتر 
اس��تانداران اعالم كرده اند از حاال و در تعطيالت نوروز به 
مس��افران، هيچ نوع خدماتي نمي دهند و پذيرش مسافر 
را در اقامتگاه ه��اي عموم��ي ممنوع كرده اند ام��ا وزارت 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كه مديريت 
مقابله با بيم��اري كرونا در بخش گردش��گري و ورزش را 
عهده دار شده، هنوز يك بخشنامه در موضوع توقف سفر 
و حتي ملغي شدن آن تا رسيدن به شرايط پايدار و كاهش 
شيب ابتال به كرونا در كشور منتشر نكرده و حتي علي اصغر 
مونسان، وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
در آخرين جلس��ه س��تاد ملي مقابله با كرونا با پيشنهاد 
تعطيل شدن هتل ها و مراكز اقامتي كشور مخالفت كرده 
و تنها پذيرفته است كه مراكز اقامتي بدون مجوز در روند 
مقابله با كرونا تعطيل شوند. مونسان در اين جلسه با پيشنهاد 
تعطيل شدن مراكز اقامتي و هتل ها با هدف جلوگيري از 
سفر مردم در پي تعطيلي مدارس و دانشگاه ها و دوركاري 
كارمندان بيان كرد: هتل ها مي توانند به مركزي براي سپري 
كردن دوران نقاهت بيماران كرونا تبديل شوند و به جاي آنها 
بايد مراكز اقامتي غيرمجاز، زائرسراها، مهمانسراها و اماكني 
كه وزارت ميراث فرهنگي نظارتي بر آنها ندارد تعطيل شوند.

۷۴۳ ابتال و ۴۹ فوتي جديد كرونا 
آخرين موارد بروز و فوتي كروناويروس جديد در كشور اعالم 
ش��د. كيانوش جهانپور – مديركل روابط عمومي وزارت 
بهداشت با اشاره به افزايش شناسايي موارد قطعي ابتال به 
كوويد - ۱۹ در كشور، گفت: از ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه 
و بر اساس نتايج آزمايش��گاهي، ۷4۳ مورد بيمار جديد 
مبتال به كرونا )كوويد ۱۹( در كش��ور شناسايي شد و كل 
مبتاليان به اين بيماري در كل كشور به ۶۵۶۶ نفر رسيد. او 
گفت: متاسفانه در طول اين ۲4 ساعت، 4۹ نفر از مبتاليان 
جديد كوويد ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان 

باختگان اين بيماري در كشور به ۱۹4 مورد رسيد.
سخنگوي وزارت بهداشت همچنين گفت: خوشبختانه 
در كش��ور تاكنون ۲۱۳4 بيمار مبتال به كوويد۱۹ بهبود 
يافته اند. او در توضيح تعداد كل بيماران كوويد۱۹ در كشور 
به تفكيك استان ها گفت: در مجموع در تهران ۱۸۰۵ مورد، 
قم ۶۸۵، گيالن 4۹۶، اصفهان ۵۶4، البرز ۳۰۷، مازندران 
۶۲۰، مركزي ۳۳۵، قزوين ۲۰۷، سمنان ۱۷۵، گلستان 
۱۷۵، خراس��ان رضوي ۱۵4، فارس ۱۰4، لرستان ۱44، 
آذربايجان شرقي ۱۰۷، خوزس��تان ۶۹، يزد ۸۷، زنجان 
۵۳، كردس��تان ۶۳، اردبيل ۵۰، كرمانش��اه ۳۳، كرمان 
4۱، همدان ۶۰، سيستان و بلوچستان ۳4، هرمزگان ۳۵، 
خراس��ان جنوبي 44، خراسان شمالي ۲4، چهارمحال و 
بختي��اري ۲۱، ايالم ۱۵، آذربايجان غربي 4۰، كهگيلويه 

و بويراحمد ۹ و بوشهر ۱۰ مورد بيماري ثبت شده است.

   ظرفيت بيمارستان هاي گيالن پر شد
اما در اين بين وضعيت گيالن و مازندران وخيم است و آنگونه 
كه برخي منابع اعالم كرده اند، ظرفيت بيمارستانهاي گيالن 
پر شده است. مهرداد بائوج الهوتي نماينده مردم الهيجان 
در مجلس درباره كمبود كادر درمان در شهرستان لنگرود، 

گفت: لحظه به لحظه وضعيت بيماري كرونا را در استان رصد 
مي كنيم، روز گذشته هم جلسه مشتركي با استاندار و رييس 
دانشگاه علوم پزشكي گيالن درخصوص شيوع و چگونگي 
مقابله با بيماري در استان داشتيم. نماينده مردم لنگرود و 
الهيجان اظهار كرد: استان گيالن نسبت به استان هاي ديگر 
وضعيت حادتري دارد و نياز اس��ت امكاناتي به اين استان 
براي مقابله و مبارزه با بيماري كرونا هدايت شود. او تاكيد 
كرد: كادر ونيروي انساني تكافوي وضعيت استان را ندارد، 
نياز است كه آقاي وزير تعدادي از پزشكان را از استان هايي 
كه كمتر با بيماري درگيري شده اند به گيالن بفرستد. اين 
نماينده مجلس شوراي اسالمي به ايلنا گفت: نيروهاي كادر 
پرستان قبال به صورت طرحي بودند اما به طريقي حذف 
شدند و امروز بايد براي اين خأل فكري شود. نيروهاي كافي 
براي حضور در بيمارستان و ارايه خدمات وجود ندارد؛ يعني 
همين نيروهايي كه در حال حاضر هستند ديگر بيشتر از اين 
توان ندارند زيرا ظرفيت بيمارستان ها پر شده است. الهوتي 
ادامه داد: دهه فجر بايد بيمارستاني را افتتاح مي كرديم كه 
بنا به داليلي نشد و ما در لنگرود به دنبال اين هستيم تا ظرف 
۱۰ روز يا دو هفته اين بيمارستان تجهيز و افتتاح شود. وي با 
بيان اينكه افتتاح اين بيمارستان مي تواند ايجاد آرامش كند، 
گفت: تنها بيمارستان ما در حال حاضر اميني است و ما در 
تالش هستيم هرچه زودتر بيمارستان شهيد حسين پور را 
با ظرفيت ۱۳۷ تختخواب افتتاح كنيم كه با اين كار وضعيت 

ما را از بقيه شهرستان ها متمايزتر خواهد بود.

   برخورد با اقدامات مجرمانه در فضاي مجازي 
تورج كاظمي رييس پليس فتا تهران ب��زرگ نيز درباره 
اقدامات پليس فتا در برخورد با جرايم فضاي مجازي گفت: 
هر موردي كه در فضاي مجازي مربوط به حوزه استحفاظي 

پليس فتا تهران باش��د به محض شناس��ايي برخورد و با 
هماهنگي مرجع قضايي نسبت به شناسايي و دستگيري 
اقدام مي كنيم. همچنين چنانچه جنس احتكار شده يا 
خارج از قيمت تعيين شده در بازار باشد نسبت به توقيف 
اجناس اقدام خواهيم كرد. او ادامه داد: روزانه چندين مورد 
محموله هاي مرتبط با احتكار اجناسي مانند دستكش هاي 
يك بار مصرف، مواد ضدعفوني كننده و ماسك را شناسايي 
و توقيف و به مراجع قضايي تحويل مي دهيم. رييس پليس 
فتا تهران بزرگ افزود: مواردي كه در س��ايت ها و كانال ها 
در فضاي مجازي مجرمانه شناخته شود اقدامات قانوني 
نسبت به آنها صورت خواهد گرفت.  كاظمي درباره كانال ها 
و سايت هايي كه در فضاي مجازي تبليغاتي درباره داروهاي 
ضد كرونا انجام مي دهند، اظهار كرد: هفته گذشته يك مورد 
از كانال ها كه اقدام به فروش داروهايي براي درمان كرونا 
كرده بود شناسايي و نسبت به دستگيري آن اقدامات الزم 
انجام شد. مواردي كه در اين خصوص شناسايي مي شوند 

سريعا به مراجع قضايي معرفي مي شوند.
 

   سرانجام ۲۰  ميليون  ماسكي كه گم شد، چه شد؟
كمبود ماس��ك، مواد ضد عفوني كننده و تجهيزات الزم 
براي كادر درماني در بيمارستان ها، معضل مهم سه هفته 
اخير در كشور بوده است. رييس هيات امناي صرفه جويي 
ارزي وزارت بهداش��ت در معالجه بيماران نيز با اش��اره به 
اقدامات انجام ش��ده براي تامين ماسك و البسه حفاظتي 
در بيمارس��تان ها، از توزيع روزانه ۶۰۰۰ لباس حفاظتي 
براي بيمارستان هاي درگير كرونا خبر داد. مهدي يوسفي 
با اشاره به وضعيت تامين تجهيزات حفاظتي مانند ماسك 
N۹۵ و لباس مخصوص براي پزشكان و پرستاراني كه در 
بيمارستان ها در خط مقدم مقابله با كرونا ويروس جديد 

قرار دارند، به ايس��نا گفت: بايد توجه كرد كه هيات امناي 
صرفه جويي ارزي يك نهاد عمومي غير دولتي و مربوط به 
وزارت بهداشت است كه اقدامات مربوط به دانشگاه هاي 
علوم پزشكي را انجام مي دهد و به نوعي مسوول خريد براي 
دانشگاه هاي علوم پزشكي است و بنابراين مسووليتي در 
حوزه هاي خارج از دانشگاه هاي علوم پزشكي ندارد. بر اين 
اساس اقدام براي تامين تجهيزات حفاظتي مطب ها در حوزه 

مسووليت ما نيست.
او افزود: تاكنون بيش از ۱۰ ميليون ماسك براي دانشگاه هاي 
علوم پزشكي توزيع كرده ايم كه سه ميليون آن از شركت هاي 
توليدكننده داخلي خريداري شد، نزديك سه ميليون هم 
از طريق مكشوفات تامين شد و مابقي آن را خودمان هم از 
بازارهاي موجود خريداري كرده ايم. يوسفي با بيان اينكه با 
آغاز شيوع كرونا در كشور در حوزه بيمارستان ها به يك باره 
شاهد افزايش نياز به تجهيزات حفاظتي بوديم، ادامه داد: 
پيش از اين در زمينه مراقبت هاي فردي پزشكان و پرستاران 
و بر اساس نياز بيماران، ماسك در بيمارستان ها تامين مي شد 
و ميزان توليدات داخلي كشور نيز كفاف اين نياز را نمي داد. 
بنابراين اميدواريم با عمليات وارداتي كه در اين حوزه انجام 
مي دهيم و افزايش توليدي ك��ه در كارخانه هايمان آغاز 
كرديم و با بسيج اصناف با كمك وزارت صمت و وزارت دفاع، 
توان توليد داخل را افزايش داده و تغييراتي در خطوط توليد 
ايجاد خواهيم ك��رد و ما هم تضميني خريد مي كنيم. در 
عين حال برنامه ريزي كرده ايم كه قسمتي از كمبودهايمان 
را از طريق واردات رفع كنيم تا بتوانيم در هفته آينده خبر 
خوبي را مبني بر ايجاد دپوي مناسب در زمينه ماسك براي 
دانشگاه هاي علوم پزشكي فراهم كنيم. وي درباره وضعيت 
مكشوفات ماسك نيز گفت: تا قبل از بحث كرونا مكشوفات 
توسط تعزيرات در اختيار دانشگاه هاي علوم پزشكي همان 

استان قرار مي گرفت، اما با آغاز كرونا درخواست كرديم كه 
مكشوفاتي مانند ماسك در اختيار هيات امنا قرار گيرد تا 
بتوانيم تمام كشور را پوشش دهيم، اما ابالغيه صادر شد كه 
بر اساس آن فقط مكشوفات استان تهران در اختيار هيات امنا 
قرار گيرد. در عين حال بعد از چند روز هم دكتر زالي فرمانده 
ستاد عمليات مديريت بيماري كرونا در كالن شهر تهران، از 
تعزيرات خواستند كه مكشوفات استان تهران هم در اختيار 

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي قرار گيرد.
يوسفي تاكيد كرد: بنابراين مجموع مكشوفاتي كه در اختيار 
هيات امنا قرار گرفت حدود ۳ ميليون ماسكي بود كه آن را 
در كشور توزيع كرديم و ديگر مكشوفات در اختيار ما قرار 
نمي گيرد، بلكه مكشوفات هر استان، مستقيم در اختيار 
دانشگاه علوم پزشكي همان استان قرار مي گيرد. البته آقاي 
مهندس صفوي-مديركل تجهيزات پزشكي سازمان غذا 
و دارو به تعزيرات پيشنهاد كردند كه شما به ما اعالم كنيد 
كه چه ميزاني از مكش��وفات به هر يك از دانشگاه ها ارايه 
شده است تا ما يك انبار مجازي داشته باشيم تا اگر ميزان 
مكشوفات يك دانش��گاه، فراتر از نياز آن استان بود، اعالم 
كنيم تا شركت هاي پخش  مازاد آن را دريافت كرده و در كل 
كشور توزيع كنند. در اين صورت توزيع عادالنه مي شود. 
به طوري كه استان هايي كه بيشتر بيمار دارند از اين امكانات 

محروم نمي مانند.
او درباره ۲۰ ميليون ماسكي كه از صادراتش جلوگيري شده، 
اما مشخص نيست كه اين ماسك ها كجا هستند، گفت: ما 
اين موضوع را در جلسات مختلف مطرح كرديم. وقتي اين 
ماسك ها به دست ما نرس��يده و از طرفي صادر هم نشده 
است، به اين معناست كه در انبارها مخفي شده و از مجاري 
غيرقانوني وارد بازار مي شود و با قيمت هاي گران فروخته 
مي شود. منتها تعزيرات تالش مي كند كه اينها را پيدا كنند.

هدايت تحصيلي،  فرايندي ۳  ساله است
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران با 
بيان اينكه هدايت تحصيلي يك فرايند س��ه ساله است، 
گفت: در نظام جديد آموزشي، دانش آموزان آماده مي شوند 
تا رشته و شاخه مورد نظر خودشان را براي آموزش هاي 

نيمه تخصصي دوره دوم آغاز كنند.
پانته آ ُدري با بيان اينكه هدايت تحصيلي يك فرايند سه 
ساله است، گفت: با توجه به شيوه نامه هاي كنوني وزارت 
آموزش و پرورش، هدايت تحصيلي از پايه هفتم در دوره 

متوسطه اول آغاز مي ش��ود، در پايه هشتم استمرار پيدا 
مي كند و اوج مراحل تصميم گيري آن در پايه نهم تحصيلي 
در آخرين س��ال دوره متوس��طه اول ص��ورت مي گيرد. 
دري ادام��ه داد: در نظام جديد آموزش��ي، دانش آموزان 
آماده مي ش��وند تا رشته و ش��اخه مورد نظر خودشان را 
براي آموزش هاي نيمه تخصص��ي دوره دوم آغاز كنند. 
معاون وزارت آموزش و پرورش درباره زمان آغاز هدايت 
تحصيلي گفت: از ابتداي سال تحصيلي ۹۸ اين فرآيند به 

شكل جدي در پايه نهم آغاز شده است و بخش مشاوره اي 
آن در حال اجرا است. هدايت تحصيلي به شيوه سال هاي 
گذشته انجام مي شود و با توجه به اينكه هدايت تحصيلي 
در طول زمان انجام مي ش��ود و حجم زي��ادي از مراحل 
اجرايي در آن وج��ود دارد بايد به تدريج صورت بگيرد تا 
دستورالعمل جديدي ابالغ نشود، دستورالعمل هاي قبلي 
به قوت خودش باقي است. معاون آموزش متوسطه آموزش 
و پرورش شهر تهران با بيان اينكه چرايي و چيستي هدايت 

تحصيلي بر كسي پوشيده نيست، عنوان كرد: هر الگويي در 
زمينه شكل هدايت تحصيلي اجرا شود، درگير نحوه اجرا 
خواهد بود؛ در واقع بخشي از كاستي هاي هدايت تحصيلي 
به نحوه اجرا مربوط است و ساختار كمتر نقش دارد. او در 
عين حال درباره ميزان اثربخشي هدايت تحصيلي اذعان 
ك��رد: براي هدايت تحصيلي يك ش��رط الزم يعني كف 
نمرات هدف گذاري شده را داريم و اين حداقل استاندارد 
از سال هاي قبل وجود داش��ته است. اما شرط كافي اين 

است كه بررس��ي از شرايط دانش آموز صورت مي گيرد و 
با توجه به اينكه در دروس ديگر چه نمراتي كسب كرده 
است و ظرفيت خالي رشته ها چه ميزان است، دانش آموز 
را به سمت رشته اي خاص هدايت مي كنيم.  دري در يك 
برنامه راديويي اضافه كرد: بين آنچه اتفاق مي افتد با رضايت 
ذينفع فاصله وجود دارد و هنر مش��اوره اينجا اس��ت كه 
دانش آموز را بر اساس شرايط بازار و استعدادها و همچنين 

نمرات كسب شده به سمت رشته اي خاص هدايت كند.
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»تعادل«پيامدهايشيوعويروسچينيبرايبازارامالكدرنقاطمختلفدنيارابررسيميكند

بازي كرونا با بازار مسكن جهان
مجيد اعزازي|

در شرايطي كه شيوع بيماري كرونا بخش هاي 
قابل توجهي از اقتص�اد ايران و جهان را متاثر 
كرده و به ويژه منجر به ركود در كسب و كارهاي 
خرد ش�ده، بازار مس�كن ايران و جهان نيز از 

تركش اين بيماري در امان نمانده است. 
در گ�زارش ميداني »تعادل« از بازار مس�كن 
تهران كه هفته گذش�ته منتشر ش�د، از زبان 
مش�اوران امالك خوانديم ك�ه به دليل هراس 
از س�رايت كرونا اغلب فروش�ندگان پذيراي 
خريداران براي بازدي�د از آپارتمان به فروش 
گذاش�ته ش�ده نيس�تند و البت�ه همزم�ان 
خريداران نيز تردد كمتر در ب�ازار ملك را در 
دس�تور كار خود قرار داده و بنا به توصيه هاي 
بهداش�تي در منزل به قرنطينه خودخواسته 
ت�ن داده ان�د و از همين رو اس�ت ك�ه در پي 
افزايش معامالت طي چند ماه اخير و برخالف 
رونق بازار شب عيد، شاهد رونق بازار ملك در 
نيمه نخست اس�فند ماه سال جاري نبوده ايم. 
بازارهاي مسكن در ساير نقاط جهان از جمله 
چين و س�اير كشورهاي آس�يايي و همچنين 
كشورهاي اروپايي نيز چنين سرنوشتي داشته 
و دارند. در اين ميان، بازار اياالت متحده كمي 
متفاوت اس�ت و به دلي�ل ورود ديرتر ويروس 
كرونا به اين كشور و همچنين رونق بازار مسكن 
اين كش�ور در ژانويه، دس�ت كم تا امروز روند 

متفاوتي را در پيش گرفته است.

   گرايش سرمايه گذاران خارجي به امريكا
در حالي كه سرمايه گذاران به دنبال رهايي از توفان 
كرونا هس��تند، به نظر مي رس��د، جايي مناس��ب تر 
از بازار مس��كن امري��كا و آپارتمان هايي جذاب تر از 
آپارتمان هاي اجاره اي ب��راي خانوارهاي تك نفره، 

وجود نداشته باشد.
هر چند اين سرمايه گذاران براي بازديد امالك مورد 
نظر خود به اياالت متحده نمي آيند و خريدهاي خود 

را به صورت آنالين انجام مي دهند.
»روف اس��تاك« يك ش��ركت فين تك مستقر در 
كاليفرني��ا، آپارتمان هاي مناس��ب ب��راي اجاره به 
خانوارهاي تك نفره را در وبس��ايت خود فهرس��ت 
مي كن��د كه اغلب آن��ان هم اينك داراي مس��تاجر 
هستند. اين شركت همچنين خدمات مديريتي نيز 

ارايه مي كند. 
از اين رو، س��رمايه گذاران مجبور نيس��تند، امالك 
را بازديد كنن��د. در چند هفته اخير، وبس��ايت اين 
شركت ش��اهد افزايش مراجعات س��رمايه گذاران 
آس��يايي ت��ا 500 درصد بوده اس��ت كه ب��ه گفته 
»گ��ري بيس��لي« مديرعام��ل روف اس��تاك، 
 نتيج��ه مس��تقيم ش��يوع كرون��ا ب��وده اس��ت. 
بيس��لي گف��ت: فك��ر مي كن��م م��ردم ب��ه دنبال 
س��رمايه گذاري در جاي��ي هس��تند ك��ه كمترين 
اثرپذيري- دست كم تاكنون- را از كرونا داشته باشد. 
به نظر من، مردم از دارايي هاي فيزيكي مانند ملك 

كه اساسا با بازار سهام ارتباطي ندارند، هستند. 
از همي��ن رو، صرف��ا ش��اهد حض��ور و فعالي��ت 
سرمايه گذاران آس��يايي در مسكن امريكا نيستيم، 
بلكه مراجعات سرمايه گذاران آلماني نيز به وبسايت 
روف استاك تا 450 درصد، اتريشي ها تا 250 درصد 

و بريتانيايي ها تا 100 درصد افزايش يافته است.
 وبس��ايت منحصر به فرد روف استاك كه براي افراد 
مش��تاق به س��رمايه گذاري آنالين طراحي ش��ده 
است، نش��ان مي دهد كه چظور تكنولوژي مي تواند 
روي الگوه��اي س��رمايه گذاري در مواقع بحران اثر 
گذار باش��د. هم اينك بازار مسكن امريكا در شرايط 
كمبود ش��ديد آپارتمان براي فروش قرار دارد و اين 

 تقاضاي افزايش يافت��ه رقابت ها را افزايش مي دهد.
بيسلي گفت كه انتظار دارد، برخي سرمايه گذاران هم 
اينك امالك خود را به بازار عرضه كنند تا از سود اين 

تقاضاي جديد و قيمت هاي باالتر بهره مند شوند.
در همي��ن حال، برخ��ي گزارش هاي ديگ��ر از بازار 
مسكن اياالت متحده حاكي است، اگر چه در ژانويه 
سال جاري اين بازار روند بسيار متفاوت و پر رونقي 
را نسبت به ژانويه در سال هاي گذشته )از 1990 به 
بعد( داشته اس��ت، اما كاهش بازدهي در بازار سهام 
اين كشور و در پي آن احتمال افزايش بيكاري و ساير 
تبعات اقتصادي ش��يوع ويروس كرونا براي اقتصاد 
جهان و امريكا نگراني هايي را به دنبال داشته است. 
در عين حال، برخي كارشناسان بر اين باورند كه دوره 
عسرت ناش��ي از ويروس كرونا كوتاه خواهد بود و از 
همين رو، نگراني درباره بازار قدرتمند مسكن اياالت 

متحده كم اهميت هستند.

   كاهش ارزش هفتگي در هنگ كنگ
در حالي توجه سرمايه گذاران آسيايي به بازار مسكن 
اياالت متحده افزايش يافته كه شيوع ويروس كرونا 
در حال اثر گذاري بر بازار امالك هنگ كنگ اس��ت. 
در هفته منتهي به اول مارس ارزش خانه هاي موجود 
نس��بت به هفته قبل، 1.78 درصد كاهش يافت كه 
بزرگ ترين كاهش از مارس 2016 به شمار مي رود.

وونگ لونگ س��ونگ، دستيار مدير بخش تحقيقات 
»س��نتاالين« جمعه گذش��ته در بياني��ه اي اعالم 
كرد: معامالت مربوط به خانه هاي غيرنوس��از اخيراً 
با افزاي��ش تمايل خريداران به خري��د امالك ارزان 
قيمت به طور قابل توجهي افزايش يافته اس��ت كه 
منجر به افزايش حجم معامالت ملك و افت قيمت ها 

شده است.
به گفته وانگ، بخشي از كاهش قيمت ناشي از تأثير 

شيوع بيماري كرونا است.
از اواخر ژانويه، هنگامي ك��ه اولين مبتال به ويروس 
كرون��ا در اين ش��هر شناس��ايي ش��د، ارزش خانه 
1.48كاهش يافته است. اين شيوع ويروس، بخش 
عمده اي از تجارت مهم و خرده فروشي و جهانگردي 
هنگ كنگ را تحت تأثير قرار داده اس��ت. مساله اي 
كه به مشكالت اقتصادي ناشي از اعتراضات ادامه دار 

ضد دولتي افزوده است.

   افزايش3 درصدي قيمت ها در بريتانيا
بر اس��اس گزارش رس��انه هاي تخصصي بريتانيا در 
حزوه امالك، قيمت خانه در اين كشور طي ماه فوريه 
براي چهارمين ماه متوال��ي افزايش يافته و منجر به 
استمرار گزارش دهي درباره قدرت يابي دوباره بازار 

امالك شده است.
متوس��ط قيمت خانه ها از ژانويه تاكنون 0.3 درصد 
افزايش يافته و به 240.677 پوند )312، 000 دالر( 
رسيده است. به اين ترتيب، قيمت ها از سال گذشته 

2.8 درصد افزايش يافته است.
س��ايه رأي به خروج از اتحاديه اروپا در سال 2016، 
س��ال ها بر س��ر بازار ملك خواه��د بود، ام��ا اكنون 

نشانه هايي از تقاضاي سركوب شده ديده مي شود.
اكثر ش��اخص ها در آغاز س��ال نوسان ش��ديدي را 
تجربه كردند، در عين حال، ش��يوع كرونا و استمرار 
نااطميناني ناشي از برگزيت چشم انداز آينده را با ابهام 

بيشتري مواجه كرده اند.
راسل گاللي، مديرعامل موسسه مطالعات اقتصادي 
»هاليفاكس«گفت: »سطح پايدار فعاليت خريدار و 

فروشنده نسبت به سال هاي اخير قوي است«.
او اف��زود: در پيش بيني آينده اقتصاد، ريس��ك هاي 
متعددي را - از جمله تأثي��ر احتمالي ويروس كرونا 
ك��ه همچنان به اقتصاد فش��ار وارد مي كند- بايد در 

نظر گرفت.

   كرونا رونق ملك را تهديد مي كند
در حالي كه تهديد عدم اطمينان برگزيت اكنون كم 
رنگ شده اس��ت، خطر افزايش تعداد موارد مبتال به 
ويروس كرونا رش��د قيمت خانه ها در انگليس را به 

حاشيه برده است.
به گفته راسل گاللي، »بازار مسكن انگليس همچنان 
تا اوايل بهار ثابت باقي خواهد ماند.دقيقًا مانند ژانويه، 
افزايش قيمت ها در فوريه نشان دهنده بهبود مداوم 

شاخص هاي كليدي بازار است.
شرايط اشتغال مثبت و بازار رهن رقابتي، حمايت از 

تقاضا تداوم مي يابد.
مارك فون گروندر، مديرعامل موسسه بنهام و ريوز 
اما از رشد فزاينده قيمت هاي مسكن در بريتانيا طي 
فوريه به عنوان نشانه اي جديد از سالمت بازار امالك 

انگلستان ياد كرد.
در همين حال، ناظران هشدار دادند كه خطر شيوع 
ويروس كرونا در سراسر جهان مي تواند به مثابه ضربه 

تازه اي به بازار مسكن انگليس تلقي شود.
مايكل استون، بنيانگذار امالك و مستغالت استون 
در اين باره گفت: »ابرهاي تاريك نااطميناني ناشي 
از برگزيت كه باعث افت رشد قيمت و معامالت شد، 

براي مدتي بر سر بازار احساس مي كرديم.
 با اين حال، دقيق��ًا همانطور كه در نهايت مي توانند 
زمينه هاي ايجاد آس��مان آبي و رشد قيمت حيرت 
آور را فراهم كنند، مي تواند جبهه توفاني ديگري را 

به شكل تهديد كرونا ايجاد كنند.
اس��تون هش��دار داد كه ساخت و س��ازهاي جديد 
در خ��ارج از بريتاني��ا »كام��اًل متوق��ف ش��ده« و 
محدوديت هاي مسافرتي مانع جذب سرمايه گذاران 

خارجي براي توسعه دهندگان شده است.
وي گف��ت: اگ��ر اي��ن كار ب��راي مدت زم��ان قابل 
توجهي ادامه يابد، به احتمال بس��يار زياد با كاهش 
سرمايه گذاري خارجي و تأثير منفي بر قيمت خانه 

مواجه خواهيم شد. 
فون گرون��در، رييس بنه��ام و ريوز گف��ت: آخرين 
نظرسنجي وي نشان داد 17 درصد از مردم به دليل 
ويروس كرونا برنامه خريد و فروش خانه را به تعويق 
انداخته ان��د. اگر اين تعويق با همان س��رعت عامل 
موجده خود گس��ترش يابد، مي توانيم شاهد پايان 
رشد كنوني بازار باشيم زيرا يك بار ديگر فعاليت بازار 

متوقف مي شود. اما فون گروندر اظهاركرد: »اكثريت 
قريب به اتفاق« خريداران غافلگير هستند و بودجه 
هزينه و كاهش ن��رخ بهره مي تواند به تقويت قيمت 

خانه هاي انگليس كمك كند.
او هش��دار داد: بدترين چيزي كه مي تواند براي بازار 
ملك پيش بيايد اين است كه در همان چرخه قديمي 

رونق و شكوفايي قرار بگيرد.
او افزود: در حال حاضر، دو تهديد اصلي در مورد بازار 

ملك وجود دارد. 
يكي اثر ويروس كرونا در صورت تشديد شرايط است 
و ديگري نتيجه منفي و حتي مبهم مذاكرات تجاري 

بريتانيا با اتحاديه اروپا است. 
 اما آنچه مي خواهيم در طول سال 2020 شاهدش 
باشيم، افزايش معامالت ملك، افزايش نقدشوندگي 

و رشد مداوم و پايدار قيمت است.

   كرونا چگونه اثر مي گذارد؟
اقتص��اد جهاني در ح��ال حاضر اولي��ن عالئم يك 
بيماري جديد را با بيش��ترين افت قيمت س��هام از 
زمان بح��ران مالي س��ال 2008 و همچنين تهديد 
انقباض اقتصاد چين ب��راي اولين بار پس از چندين 

دهه نشان مي دهد.
 تاكنون، صاحب خانه ها فقط تحت تأثير خفيف ناشي 
از اين ش��رايط قرار گرفته اند و قيمت هاي س��هام به 

صورت جزئي افت كرده است. 
با اين حال، بسياري از ناظران مايوس اظهار كرده اند 
كه بدترين وضعيت اقتصاد را به زودي شاهد خواهيم 
بود. اقتصاد احتماال به كما مي رود و مجالس بريتانيا 
)عوام و اعيان( و كسب و كارها موقتًا متوقف مي شوند 
تا تهديد بيماري كرونا برطرف شود. كشورهايي مانند 
ايتالي��ا و ژاپن قباًل مدارس خ��ود را به مدت يك ماه 

تعطيل كرده اند.
در بدترين س��ناريو، تح��ت تاثير اج��راي اقدامات 
اضطراري براي مهار ويروس كرونا، ساخت و سازها تا 

سه ماه متوقف خواهند شد.
تيم مور، مدير اقتصاد موسسه »آي. اچ. اس ماركيت« 
گفت: اثر نااطميناني ناشي از شيوع ويروس كرونا در 
چش��م انداز رش��د اقتصادي انگليس، رونق ناشي از 
بهبود تعداد سفارش هاي س��اخت و ساز رزرو شده 
در ماه هاي آغازين سال 2020 را مخدوش مي كند.

ركود اقتصاد منجر به تعليق يا تعديل سرمايه گذاري 
داخلي شود و چشم انداز بخش ساخت و ساز بريتانيا 

را كاهش دهد.
در عين حال، ويروس كرونا بر اش��تهاي مالكيت اثر 
نمي گذارد. تازه ترين تحقيقات انجام ش��ده نش��ان 
مي دهد كه 83 درصد از خريداران و فروشندگان خانه 
در بريتانيا امسال به دليل شيوع ويروس كرونا از خريد 

و فروش ملك كنار نخواهند كشيد.
فقط 9 درصد مردم اظهار كرده اند كه در فرايند خريد 
و فروش قرار دارند، اما اكنون از آن صرف نظر مي كنند 
و تصميم دارند كمي صبر كنند. كمي بيش از 9 درصد 
از مردم نيز اعالم كرده اند كه امسال قصد ورود به بازار 
مسكن را داشته اند اما در حال حاضر تصميم گرفته اند 

كه دست نگهدارند.
البته به طور منطقه اي، نگرش مردم نسبت به خريد 
و فروش ملك با وجود ش��يوع ويروس كرونا متفاوت 
است. مثال 90 درصد از متعاملين بازار ملك اسكاتلند 
اعالم كرده اند كه دس��ت از فعالي��ت در اين بازار بر 
نمي دارند. اما در منطقه شمال غربي بريتانيا اين رقم 

به 77 درصد كاهش مي يابد. 
ب��ا نگاهي به ش��يوع بيماري ها در گذش��ته، به نظر 
مي رس��د كه اين نگرش متفاوت ب��ه فعاليت يا عدم 
فعاليت در بازار نكته جديدي نيست، چرا كه در طول 
همه گي��ري آنفوالنزا بين مارس 2009 و آگوس��ت 
2010، قيمت خانه هاي انگليس 12.3درصد افزايش 

يافت، در حالي كه اين رقم در پايتخت 17.5بود.
در م��وردي ديگر، در حالي كه تهديد ويروس ابوال از 
سواحل داخلي بريتانيا دور ماند، نه تنها قيمت خانه ها 
در انگليس مش��اهده نش��د، بلكه به دليل آشفتگي 
گسترده اقتصادي، قيمت ها در سراسر انگليس 14.4 

درصد و در لندن 26.6 درصد افزايش يافت.
مارك ف��ون گروندر مدير موسس��ه »بنهام و ريوز« 
در اين رابطه گفت: بر اس��اس آمارهاي ثبت شده در 
همه گيري بيماري ها در گذشته مي توان پيش بيني 
كرد كه ويروس كرونا بر قيم��ت خانه اثري نخواهد 
گذاشت اما احتماال شاهد كاهش سرمايه گذاري هاي 
خارجي در مناطقي باش��يم كه بدتري��ن ركورد ها 
دارند. در داخل كشور اما بسيج خواهيم شد و اجازه 
نخواهي��م داد ك��ه روياي ما براي مالكي��ت منزل را 

خراب كند. 

وزارتراهوشهرسازيبهانتقادهاپاسخداد

ويروس جديد  با ايرالين هاي داخلي به كشور منتقل نشده است 
درحالي كه اغلب كارشناس��ان و فعاالن حوزه هوايي 
انگش��ت اتهام ورود و گسترش شيوع كرونا در كشور 
را به سمت س��ازمان هواپيمايي كش��وري و به ويژه 
ايرالين ماه��ان گرفته اند، معاون حمل ونقل وزير راه 
و شهرس��ازي با رد اين انتقادها مي گويد: طبق اعالم 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي، ويروس 
كرونا با ايرالين هاي داخلي به كش��ور منتقل نشده 
است.  به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، 
شهرام آدم نژاد اظهارمي كند: وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��كي، پس از بررسي و انجام آزمايشات 
تخصصي اع��الم كرد كه ويروس كرون��ا با پروازهاي 
متعلق به ايرالين هاي داخلي به كشور منتقل نشده 

است.  او مي افزايد: اولين اقدام وزارت راه و شهرسازي 
ب��ه عنوان يكي از اركان س��تاد مل��ي مديريت كرونا 
در كش��ور، تنظي��م پروتكل هايي ب��راي ضد عفوني 
كردن ناوگان حمل ونقل عمومي در ش��قوق مختلف 
حمل ونقل و ايس��تگاه هاي راه آه��ن، ترمينال هاي 
فرودگاه ها، پايانه هاي بار، مس��افر و مرزي همچنين 
بنادر بود كه بنا بر دستور وزير راه و شهرسازي به عنوان 
رييس كميته حمل ونقل ستاد ملي مديريت ويروس 

كرونا انجام شد. 
اما با وجود دفاع تمام قد معاون حمل و نقل وزيرراه و 
شهرسازي از عملكرد وزارت خانه متبوعش، انتقادهاي 
تندي به س��ازمان هواپيمايي كش��وري و ش��ركت 

فرودگاه ه��ا درباره تداوم پروازه��ا به چين و بالعكس 
پس از لغو پرواز كشورهاي ديگر به چين و همچنين 
س��هل انگاري در كنترل ورود اتباع چيني به كشور 
وارد است، ضمن اينكه بررسي پروازهاي فرودگاه امام 
خميني )ره( به چين طي روزهاي گذش��ته حكايت 
از اين دارد كه ماهان همچنان به ش��هرهاي مختلف 

چين پرواز دارد.
در ميان اين انتقادها، چندي پيش عليرضا منظري، 
معاون اسبق س��ازمان هواپيمايي كش��وري درباره 
عملكرد صنعت هوايي كش��ور در رابطه ب��ا كرونا به 
»تعادل« گف��ت: كارنامه اين صنع��ت در اين زمينه 
بستگي به تصميمات و ديدگاه هاي دولت در برخورد 

با اين قضيه اعم��ال مي كند و س��ازمان هواپيمايي 
كشوري، ايرالين ها و فرودگاه ها تابع دستوراتي هستند 
كه به آنها ابالغ مي ش��ود.  منظري  افزود: ايرالين ها، 
سازمان هواپيمايي كشوري و فرودگاه ها در چارچوب 
ابالغيه هاي دولتي عمل مي كنند و به نظر نمي رسد 

كه تاكنون تخطي از دستورالعمل ها داشته باشند.
در اي��ن ميان حميد نجف، كارش��ناس حوزه هوايي 
انتقادها به س��ازمان هواپيمايي كش��وري انتقاد به 
مديريت هاي موازي در كش��ور در برخورد با ويروس 
كرونا را وارد دانس��ت و به »تع��ادل« گفت: از همان 
روزهاي نخست و پس از انتشار اخبار شيوع ويروس 
كرونا در چين، فعاالن ح��وزه هوايي نگران ورود اين 

ويروس از طريق هوايي بودند و انتقادهايي را هم درباره 
عملكرد دير هنگام در اين زمينه داشتند.

نجف اظهاركرد: يك��ي از داليلي كه موجب تصميم 
ديرهنگام براي لغو پروازها به چين و بالعكس شد، اين 
بود كه بسياري از ايرالين هاي خارجي پروازهاي خود 
را به چين لغو كرده بودند و همين موضوع مشكالتي 
را براي اين كشور ايجاد كرده بود و ايراني ها به دنبال 

كمك به چيني ها در وضعيت بحراني بودند.
او ادامه داد: متاسفانه مجموعه دولت هم بحث ورود 
ويروس كرونا به كش��ور را جدي نگرفت، چون تصور 
نمي شد كه اين ويروس مش��كالتي اينچنيني را در 

ابعاد وسيع ايجاد كند.

شناساييخانههايخاليباارسالپيامك
درحالي كه پرونده دريافت ماليات از خانه هاي خالي به سال 1366 
برمي گردد، اما به دليل هزينه بر بودن پروس��ه شناسايي خانه ها، 
س��ازمان امور مالياتي عطاي��ش را به لقايش بخش��يد و از قانون 
ماليات ها حذف شد، پس از آن هم چندين بار اين طرح در مجلس 
مطرح شد اما هيچگاه به سرانجام نرسيد تا اينكه در اواخر بهمن ماه 
و با راه اندازي سامانه امالك توسط وزير راه و شهرسازي، دريافت 
مالي��ات از خانه هاي خالي وارد فاز اجرايي ش��د، در همين رابطه 
مديركل دفتر اقتصاد مس��كن مي گويد: روز 29 بهمن ماه 1398 
سامانه امالك و اسكان را راه اندازي كرديم كه يكي از كاركردهاي 

آن دريافت ماليات از خانه هاي خالي است. 
پروانه اصالني در گفت وگو با ايسنا، درباره نحوه شناسايي واحدهاي 
خالي مي گويد: وزارت راه و شهرس��ازي از داده هاي دستگاه هاي 

مختلف بهره مي گيريم و يك خروجي به دس��ت مي آوريم. به طور 
مثال متوجه مي ش��ويم كه فردي داراي دو پالك ثبتي اس��ت اما 
مطمئن نيستيم. به همين دليل به فرد پيامك مي دهيم آيا قبول 
داري اين دو پالك به نام ش��ما است يا خير؟ در هر دو صورت بايد 

به سامانه مراجعه و اطالعات خود را تصحيح كند.
او اضافه مي كند: اگر فرد قبول دارد كه داراي دو واحد مس��كوني 
است يكي را به عنوان محل اس��تقرار خودش در نظر مي گيريم و 
براي دومي، باز هم اطالعات مي خواهي��م بنابراين پيامك دوم را 
مي فرستيم. ممكن اس��ت فرد بگويد كه اين واحد داراي مستاجر 
است، بنابراين از او مي خواهيم اطالعات مستاجر را بدهد. اين رفت 
و برگشت هاي اطالعاتي انجام و مشخص مي شود اين خانه خالي 

است يا خير و مكانيزم هاي تشخيصي براي راستي آزمايي داريم.

لغوپروازهاياروپاييارتباطيباويروسچينيندارد
مقصود اسعدي ساماني، دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي اعالم كرد: 
لغو پروازهاي اروپايي شركت هواپيمايي ايران اير ارتباطي با ويروس 
كرونا ندارد و در ادامه فش��ارهاي امريكايي ها ب��ه صنعت هوانوردي 
ايران اعمال شده است. اسعدي س��اماني در گفت وگو با ايسنا اظهار 
كرد: حركتي كه اروپا براي لغو و تعليق پروازهاي شركت هواپيمايي 
جمهوري اسالمي ايران به مقصد كشورهاي اين قاره انجام داد به نظر 
مي رسد كه ارتباطي با ويروس كرونا ندارد و در پي فشارهاي امريكايي ها 
بر صنعت هوانوردي ايران اعمال شده است و نشان مي دهد اروپايي ها در 
اين زمينه هم دنباله رو امريكا بودند. او افزود: درحال حاضر هيچ پرواز 
باري و مسافري توسط ايرالين هاي داخلي به اروپا انجام نمي شود و تنها 
پرواز شركت هواپيمايي ماهان به بارسلون تا هشتم فروردين ماه سال 
آينده مجوز دارد. دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي درباره علت اين 

ممنوعيت پرواز به اروپا گفت: اروپايي ها مقرراتي را براي انجام پروازهاي 
مسافري و باري به مقاصد مختلف وضع كرده اند و اجراي اين قوانين و 
مقررات به داشتن نرم افزارهايي مشروط شده است كه اين نرم افزارها 
به صورت انحصاري در اختيار امريكا بوده و آن را به ايران نمي دهند، 
به همين دليل است كه مي گويم ممنوعيت پروازهاي ايران اير به اروپا 
ارتباطي با ويروس كرونا ندارد. اس��عدي س��اماني اعالم كرد: وزارت 
امور خارجه و سازمان هواپيمايي كشوري هم اكنون در حال رايزني 
براي حل اين مشكل و برقرار شدن مجدد پرواز هاي اروپايي شركت 
هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران هستند و اميدواريم كه اين مشكل 

هر چه زودتر حل شود.
او افزود: البته برخي پرواز هاي قطر ايرويز كه عمدتاً پروازهاي باري است 

از تهران به مقاصد اروپايي انجام مي شود.
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تجهيز 8 سوله بحران پايتخت 
به 600 تخت بيمارستاني

مجيد فراهاني، عضو شوراي اسالمي شهر تهران، 
از تجهيز 8 س��وله بحران براي گسترش احتمالي 

بيماران مبتال به كرونا خبر داد.
به گزارش مهر، فراهاني عنوان كرد: خوشبختانه در 
سطح شهر تهران زيرساخت هاي الزم براي مقابله 
با شرايط  بحراني تكميل شده است، در سطح شهر 
تهران 110 سوله بحران وجود دارد كه اين سوله ها 
غالبًا در پارك ها هس��تند و براي ش��رايط زلزله و 
سيل پيش بيني شده اند؛ شرايط كنوني نيز شرايط 
بحراني اس��ت به همين دليل با پيگيري هايي كه 
انجام شد، 8 سوله بحران در كل تهران با پراكندگي 
مناسب براي اين منظور در نظر گرفته شده است. او 
افزود: تاكنون سه سوله تجهيز شده و 200 تخت در 
آن مستقر شده اند كه به سرعت 5 سوله ديگر تجهيز 
خواهند شد و برنامه ريزي شده كه در مجموع اين 
8 سوله به 600 تخت بيمارستاني و تجهيزات الزم 
مجهز شود. عضو شوراي ش��هر تهران با اشاره به 
اينكه تمهيدات الزم براي كادر درماني و پرستاري 
نيز انجام شده است، گفت: فراخوان هايي در سطح 
شهرس��تان هاي تهران براي آنكه احيان��ًا نياز به 
سرويس دهي به بيماران در تهران افزايش پيدا كند، 
داده شده اس��ت. او بيان كرد: از 110 سوله بحران 
شهر تهران در گذشته تنها 50 سوله در اختيار ستاد 
مديريت بحران بود كه با آغاز به كار شوراي پنجم 
و پيگيري هاي انجام شده 60 سوله بحران كه در 
اختيار سازمان ورزش بود يا كاربري هاي ديگري 
داش��ت از جمله برگزاري برنامه هاي تلويزيوني يا 
اينكه در اختيار نهادهاي مختلفي بود، پس گرفته 
شد و 50 س��وله بحران تحويل سازمان مديريت 
بحران داده ش��د و در حال حاضر 100 س��وله در 
اختيار اين سازمان اس��ت. به گفته فراهاني، طي 
دو س��ال اخير چهار سوله بحران ساخته شده و 8 
س��وله بحران نيز در دست س��اخت است كه طي 
يكي دو سال آينده تكميل مي شود. خوشبختانه 
در اين مدت زيرس��اخت ها و تجهيزات آمادگي با 
بحران در سطح شهر تهران مورد توجه قرار گرفته 
است. همچنين روز گذشته پيروز حناچي شهردار 
تهران نيز عنوان كرد كه سوله هاي بحران شهرداري 
تبديل به نقاهتگاه مي شوند .بدين معنا بيماراني كه 
بهبود يافته اند براي گذراندن دوران نقاهت خود به 

اين سوله هاي تجهيز شده منتقل مي شود . 

كاهش آمار فوتي هاي روزانه 
در تهران 

سعيد خال، مديرعامل س��ازمان بهشت زهرا )س( 
گفت: به رغم ش��يوع ويروس كرون��ا و فوت برخي 
شهروندان، اما آمار فوتي هاي روزانه شهر تهران در 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل كاهش چشم گيري 
داشته است. به گزارش ايلنا، خال با تاكيد بر رعايت 
كليه موارد بهداش��تي مورد نياز و مسائل شرعي در 
بهش��ت زهرا اظهار كرد: براي كليه متوفيان موارد 
ش��رعي با نظارت كامل انجام مي شود و همچنين 
تمام اماكن و امكانات بهشت زهرا به صورت روزانه و 
در چندين نوبت ضدعفوني مي شود. ناوگان حمل و 
نقل ما، پرسنل و كليه لوازم مصرفي هر روز و پس از هر 
ماموريت مورد گندزدايي و ضدعفوني قرار مي گيرد. 
او افزود: ناوگان حمل و نقل ما، پرسنل و كليه لوازم 
مصرفي هر روز و پس از هر ماموريت مورد گندزدايي 
و ضدعفوني قرار مي گيرد. در كنار اين موضوع لوازم 
و تجهيزات فردي مورد نياز پرسنل سازمان بهشت 
زهرا در اختيارشان قرار گرفته تا بتوانند از خود در برابر 
بيماري هاي احتمالي محافظت دقيقي داشته باشند.

 نيمي از شهروندان نگران
 ابتال به كرونا نيستند

نتايج نظرسنجي تلفني مركز افكارسنجي دانشجويان 
ايران )ايسپا( از شهروندان تهراني نشان مي دهد بيش 
از نيمي از مردم ته��ران نگراني زياد از ابتالي خود و 
خانواده به كرونا ندارند. به گزارش ايسنا، نظرسنجي 
تلفني مركز افكارسنجي دانشجويان ايران )ايسپا( با 
اندازه نمونه 928 نفر در مناطق 22 گانه، به سفارش 
دفتر مطالعات اجتماعي شهرداري تهران در تاريخ 12 
تا 14 اسفند ماه اجرا شده است. در اين نظرسنجي از 
ساكنين شهر تهران پرسيده شده است »تا چه اندازه 
نگران ابتالي خود يا خانواده تان به كرونا هستيد؟« 
و »آيا شما و خانواده تان به اقالم بهداشتي مانند مواد 
شوينده و ضد عفوني كننده، ماسك و دستكش به 
ميزان الزم دسترس��ي داريد؟«.بر اساس نتايج اين 
نظرس��نجي تلفني، بيش از نيم��ي از مردم تهران 
نگراني زياد از ابتالي خود و خانواده به كرونا نداشته 
و البته دسترسي كافي به اقالم بهداشتي هم ندارند. 
در سوال ديگر اين نظرسنجي از مردم پرسيده شده 
است »مهم ترين منبع شما براي اطالع از توصيه هاي 
بهداش��تي در مورد كرونا چيس��ت؟ در اين سوال 
پاسخگويان امكان انتخاب چند گزينه را داشته اند. 
در پاسخ به اين سوال 65 درصد از شهروندان تهراني 
صدا و سيما را منبع اصلي كسب اطالعات مي دانند؛ 
در حالي كه 37 درصد از شهروندان نيز شبكه هاي 
اجتماعي، 15 درصد پزشكان و 10 درصد ماهواره را به 
عنوان مهم ترين منبع خود براي اطالع از توصيه هاي 
بهداشتي در مورد كرونا اعالم كرده اند. بر اساس اعالم 
كانال تلگرامي مركز افكارسنجي دانشجويان ايران 
)ايسپا(، در اين نظرسنجي همچنين از ساكنين شهر 
تهران پرسيده شده است »آيا تاكنون آموزش هاي 
بهداشتي در مورد پيشگيري از كرونا را در بيلبوردهاي 
شهر تهران ديده ايد؟« و »تا چه اندازه موارد آموزشي 
در اين بيلبوردها مفيد بوده است؟«. در پاسخ به اين 
سواالت مشخص شد 38 درصد از شهروندان تهراني، 
بيلبوردهاي شهري آموزشي در مورد كرونا را ديده اند 
كه از ميان آنها 48 درصد آموزش هاي ارايه شده را 
مفيد دانسته اند و براي 31 درصد از شهروندان هم اين 

آموزش ها مفيد نبوده است.



صنعت،معدن و تجارت14اخبار

»تعادل« از وضعيت شريان تجاري كشور با همسايگان گزارش مي دهد 

اقالم پزشكي بازگشتي كجاست؟ 
ادامه از صفحه اول

دستورويژهرييسجمهور
از س��وي ديگ��ر، قائم مق��ام وزيرصم��ت از دس��تور ويژه 
رييس جمهور به بانك مركزي براي تامين بدون پيش شرط 
ارز واردات واردات ماسك و لباس پزشكي خبرداد. بر همين 
اساس، فراخواني از س��وي وزارت صمت به واردكنندگان 
ارسال شده تا از تمام توان خود براي تأمين اين دو قلم كاالي 
ضروري مورد نياز شبكه درماني كشور، استفاده كنند. به گفته 
حسين مدرس خياباني، تاييد ثبت سفارش واردكنندگان 
ماسك ولباس پزش��كي در كمتر از يك روزكاري از طريق 
اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي صورت مي گيرد. از همين رو، واردكنندگان نگران 
تاييد پرونده هاي خود براي واردات اقالم پزشكي مورد نياز 
وزارت بهداشت نباشند؛ چراكه اين كار در كمتر از يك روز 
كاري به ثمر خواهد رسيد.  »حمايت از توليد داخلي ماسك 
و لباس پزشكي« از ديگر اولويت هاي وزارت صمت دراين 
شرايط بحراني است. به همين منظور، فعال كردن توليدات 
كارگاهي ماسك ولباس پزش��كي در كنار واردات، يكي از 
برنامه هاي جدي وزارت صمت است كه بر اين اساس، در قالب 
هماهنگي هاي انجام شده با اتحاديه پوشاك كشور، سازمان 
فني وحرفه اي، بسيج اصناف و تمامي توليدكنندگاني كه 
امكان و ظرفيت توليد ماسك را دارند، ظرفيت هاي توليدي 
ماسك و لباس پزشكي در كشور فعال شده و نحوه تأمين مواد 
اوليه مورد نياز آنها با استانداردهاي وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشكي صورت گرفته است.

مكشوفههاكجاميروند؟
با همه اينها اما همچنان اين پرس��ش قابل طرح است كه 
موجودي انبارهاي كشف شده ماس��ك، لباس پزشكي و 
دستكش چه سرنوشتي پيدا كرده و در كجا توزيع خواهند 
شد؟ مدرس خياباني در اين باره عنوان كرده كه موجودي 
انبارهاي كشف ش��ده به صورت كامل، صورتجلسه شده 
و در اختي��ار وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي 
قرار مي گيرند. اين در حالي اس��ت كه رييس هيات امناي 
صرفه جويي ارزي وزارت بهداشت مي گويد: »از صادرات ۲۰ 
ميليون ماسك جلوگيري شده، اما مشخص نيست كه اين 
ماسك ها كجا هستند؟« مهدي يوسفي در گفت وگويي كه با 
»ايسنا« داشته است، با اشاره به اينكه اين موضوع در جلسات 
مختلف مطرح شده، عنوان كرده است: »وقتي اين ماسك ها 
به دست ما نرسيده و از طرفي صادر هم نشده است، به اين 
معناست كه در انبارها مخفي شده و از مجاري غيرقانوني وارد 
بازار مي شود و با قيمت هاي گران فروخته مي شود. منتها 
تعزيرات تالش مي كند كه اينها را پيدا كنند.« اين در شرايطي 

است كه هفته گذشته معاون فني گمرك ايران در ابالغيه اي 
به گمركات سراسر كشور اعالم كرد تمامي محموله هاي 
صادراتي تجهيزات پزشكي مانند »ماس��ك، لباِس گان، 
دستكش و محصوالت بهداشتي« بايد به كشور بازگردند. 
پس از اين ابالغيه، قائم مقام وزير صمت دستور داد كه تمامي 
محموله هاي صادراتي ژل و الكل موجود در گمركات كشور 
بايد حداكثر ظرف ۷۲ ساعت از گمركات ترخيص شده و در 
چارچوب ضوابط سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، توزيع 
شوند. براس��اس اظهارات مهرداد جمال ارونقي، گمركات 
كشور در حال باطل كردن اظهارنامه كاالهاي مذكور شامل 
»الكل و ضدعفوني كننده« هستند كه پيشتر به گمركات 
اظهار شده بود. البته در صورت دپوي بي دليل اين كاالهاي 
برگشتي مورد نياز كشور و كشف آنها شامل مصاديق احتكار 
ش��ده و به مراجع قانوني معرفي مي ش��وند. براساس آمار 
منتشر شده از سوي گمرك، ۷.۵ تن »دستكش التكس« و 
۲ كانتينر »ماسك« در گمرك رجايي و همچنين ۱۵.۵ تن 
»دستكش« در گمرك غرب تهران موجود است. همچنين 
يك محموله ۹۸ تني ال��كل و همچنين يك محموله ۲۵ 
تني در گمرك غرب موجود است. از سوي ديگر، ۱۳۱ تن 
»دستكش« در گمرك بازرگان و ۳۱ تن »كاغذ تيشو« در 
حال خروج از مرز خسروي بوده كه به كشور بازگشته است. 
براساس آمار اعالمي معاون فني گمرك، اظهارنامه ۶۰ تن 
»پودر شوينده« و همچنين ۴۵ تن »مواد اوليه شوينده« در 
گمرك غرب تهران نيز باطل شده است. مطابق آمار اعالمي، 
۲۲.۵ تن »پودر شوينده« در گمرك قم و ۲۴.۵ تن »پودر« 
از آس��تارا اظهار شده اس��ت. همچنين، بيش از ۵ ميليون 
»ماسك« با دستور مقامات قضايي تحويل سازمان اموال 
تمليكي شده و سازمان مذكور نيز اقدامات فوري الزم را در 
راستاي انتقال اين اقالم از طريق دانشگاه علوم پزشكي انجام 
داده اس��ت. بااين حال اما هنوز مشخص نيست ديگر اقالم 
بازگشتي در اختيار چه نهادي براي توزيع قرار گرفته است؟ 
چراكه بيمارستان ها از كمبود اقالم پزشكي گاليه مند. وزارت 
صمت هم مي گويد كه متولي اصلي توزيع وزارت بهداشت 
و سازمان غذا ودارو است. از آنسو، گمرك هم اطالع دقيقي 
از اينكه اين محموله كجا رفته ان��د، ندارد و مي گويد: فقط 
اظهارنامه ها رو باطل كرده واطالعاتش را در اختيار وزارت 

بهداشت و صمت قرار داده است. 

كدامشريانهايتجاريهنوزبستهاند؟
به گزارش »تعادل«، عالوه بر چالش نبود اقالم پزش��كي 
وبهداش��تي مورد نياز موضوع ديگري كه تجارت خارجي 
كشور را در اين شرايط سخت كرده، مسدود شدن مرزهاي 
تجاري كشور است. هرچند رايزني هاي الزم براي بازگشايي 

برخي از مرزهاي مهم تجاري كش��ور ص��ورت گرفته، اما 
همچنان تجارت در برخي از مرزها با كندي و سختي انجام 
مي ش��ود. در همين حال، رييس سازمان توسعه تجارت 
ايران از رصد كليه مرزهاي خروجي كش��ور در ش��رايط 
فعلي با هدف حل مشكالت صادركنندگان براي رسيدن 
كاالهاي صادراتي در س��ريع ترين زمان به بازارهاي هدف 
خبر داده است. حميد زادبوم، با اشاره به تشكيل ستاد رفع 
موانع تجاري در شرايط ش��يوع ويروس كرونا در سازمان 
توس��عه تجارت ايران گفته اس��ت كه كليه دفاتر سازمان 
با همكاري س��ازمان هاي صمت سراسر كشور به صورت 
لحظه اي از شرايط مرزها مطلع شده و ضمن اطالع رساني 
به مراجع ذي ربط نسبت به رفع مش��كالت ايجاد شده از 
طريق رايزني با مقام��ات وزارت خارجه اقدام مي كنند. از 
سوي ديگر، سرپرست معاونت توسعه بازارهاي صادراتي 
سازمان توسعه تجارت ايران نيز در اظهاراتي گفته است: 
در تجارت با كشورهاي »عراق، افغانستان، امارات و حتي 
عمان« كه شريان هاي اصلي تجارت خارجي كشور را در 
بر مي گيرند، مشكل چنداني ايجاد نشده و جريان تجارت 
برقرار اس��ت، هرچن��د در مواردي ب��ا كندي هايي همراه 
است. به گفته مسعود كمالي اردكاني، كشورهاي »تركيه 
و پاكستان« كه ش��ركاي مهم تجاري كشور بوده و بخش 
قابل توجهي از جريان تجارت از مسير مرزهاي مشترك 
اين كشورها صورت مي گيرد، بيشترين مشكل وجود دارد 
و تقريبا مرزهاي اين دو كشور بسته ش��ده است. او درباره 
وضعيت مرزهاي كشورهاي ش��مالي يعني »قز  اقستان، 
تركمنستان، آذربايجان وارمنستان« نيز عنوان كرده كه مرز 
ارمنستان به طور مقطعي مسدود و مرزهاي تركمنستان با 

محدوديت مواجه است؛ اما در مرزهاي قزاقستان و آذربايجان 
تجارت اگرچه با محدوديت و كن��دي اما در مجموع تردد 
صورت مي گيرد. او درباره بازگشايي مجدد مرزهاي »تركيه 
و پاكستان« گفته مذاكراتي در سطوح مختلف ديپلماتيك 
جهت اطمينان بخشي به شركاي تجاري در جريان است كه 
اميد است متناسب با تمهيدات انديشيده شده، مرزها براي 
برقراري دوباره فعاليت تجهيز و راه اندازي شوند. حاال بعد 
از دو هفته از تعطيلي مرزهاي تجاري ايران به كش��ورهاي 
همسايه، رييس سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي از باز 
شدن ۱۴ مرز مشترك ايران با كشورهاي »آذربايجان، عراق و 
افغانستان« شامل»آستارا، بيله سوار، جلفا، پلدشت، شلمچه، 
باشماق، تمرچين، مهران، پرويزخان، خسروي، دوغارون، 
ماهيرود و ميلك« خبر مي دهد و مي گويد: اما در مرزهاي 
مشترك با كش��ورهاي »تركيه، تركمنستان، پاكستان و 
ارمنستان« با محدوديت هاي رو به رو هستيم.   اگرچه هنوز 
به گفته اردكاني، كشورهاي تركيه، پاكستان كه شركاي مهم 
تجاري كش��ور بوده و بخش قابل توجهي از جريان تجارت 
از مسير مرزهاي مش��ترك اين كشورها صورت مي گيرد، 
بيشترين مشكل وجود دارد و تقريبا مرزهاي اين دو كشور 
بسته اس��ت و هنوز مرز ايران و ارمنستان به روي مسافران 
و تجار ايراني بسته اس��ت؛ تصميمي كه از صبح سيزدهم 
اسفندماه گرفته شده و به مدت سه هفته ادامه خواهد داشت. 
البته يازدهم اسفندماه يحيي آل  سحاق، رييس اتاق مشترك 
بازرگاني ايران و عراق هم از بازشدن تمام مرزهاي صادراتي 
ايران به عراق خبر داده بود كه هيچ خللي در روند صادرات كاال 
به كشور عراق وجود ندارد. آل اسحاق به مرزهاي »تمرچين، 
 باشماق، خسروي، پرويزخان، شلمچه و چذابه« اشاره كرده و 

گفته: صادرات ايران به عراق در سال گذشته ۱۳ ميليارد دالر 
بوده؛ بر همين اساس گفته شده  در ۱۰ ماه امسال )تا پايان 
دي( ۹ ميليارد دالر كاال به اين كشور صادر شده است. اين 
اظهارات در حالي مطرح مي شود كه سخنگوي گمرك ايران 
گفته است كه ۱۳ مرز زميني كشور براي تجارت باز و تجارت 
فرامرزي در حال انجام است. به گفته سيد روح اهلل لطيفي، 
از صبح روز شنبه، مرز ميرجاوه براي جابه جايي كاال از طرف 
پاكستاني ها باز شد و پاكستاني ها با اجازه ورود ۱۲ كاميون به 
گمرك تفتان اين كشور روند تردد كاميون هاي ايراني را بعد 
از چند روز از سر گرفته اند. اما از سوي ديگر، هيات گذرگاه هاي 
مرزي عراق ديروز يكشنبه در بيانيه اي اعالم كرد كه ۵ مرز 
زميني »شلمچه، شيب، زرباطيه، منذريه و مندلي ميان ايران 
و عراق« از امروز بسته شدند و تبادالت تجاري ميان دو كشور 
از اين مرز ها انجام نمي شود. به گزارش »ايسنا«، در اين بيانيه 
آمده است: »بستن اين گذرگاه ها از امروز ۸ مارس آغاز و تا 
۱۵ مارس ادامه خواهد داشت ومسافران عراقي كه به ايران 
سفر كرده اند نيز نمي توانند از گذرگاه هاي فوق الذكر وارد 
كشور شوند.« اما در تازه ترين اخبار، »رخسار پكجان« وزير 
تجارت تركيه روز يكشنبه در تماس تلفني با محمود واعظي 
رييس دفتر رييس جمهور گفت كه دستور حل مشكل عبور 
و مرور كاميون هاي ايراني در مرزهاي تركيه با بلغارستان، 
گرجستان و يونان صادر شده است. همچنين كاميون هاي 
ايراني مجوز يافته اند براي بارگيري راهي بندر مرسين شوند. 
»واعظي و پكجان« توافق كردند، كه پروتكل بهداشتي تهيه 
ش��ده دو كشور، هر چه سريع تر امضا و نهايي شود تا به اين 
ترتيب وضعيت رفت و آمد كاميون هاي ايران به طور دايم به 

حالت عادي بازگردد.
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فرماندهيستادمقابلهباكرونا
بهاستانداراندادهشود

مس��عود خوانس��اري، رييس اتاق بازرگاني تهران، 
در نام��ه اي ب��ه اس��حاق جهانگيري مع��اون اول 
رييس جمهور، خواس��تار ارتقاي س��طح رياست 
ستادهاي اس��تاني مقابله با كرونا به استاندارها شد 
تا تصميمات اين س��تادها الزم االجرا شود. رييس 
اتاق تهران اي��ن نامه را پس از دي��دار و گفت وگو با 
عليرضا زالي، رييس دانش��گاه علوم پزشكي شهيد 
بهشتي تهران و فرمانده ستاد مقابله با كرونا در تهران 
نوش��ت. متن نامه رييس اتاق تهران به معاون اول 
رييس جمهور به شرح زير است: »ستادهاي استاني 
مقابله ب��ا كرونا با تدبير دولت و با رياس��ت مديران 
دانشگاه هاي علوم پزشكي استان ها تشكيل گرديده 
اس��ت. به جهت افزايش كارآمدي و با هدف ارتقاي 
توان اجرايي ستادهاي مذكور و از سويي با توجه به 
تجربيات گذشته اينجانب در موضوع مديريت بحران، 
توانمندي ستادهاي مذكور موكول و منوط به ارتقاي 
سطح رياست آن از مديران بخش درمان به استانداران 
به عنوان روساي شوراي تامين استان و عالي ترين 
مرجع تصميم گيري و اداره در سطح منطقه اي است. 
لذا پيشنهاد مي گردد ستاد استاني مقابله با كرونا به 
رياست استاندار و دبيري روساي دانشگاه هاي علوم 
پزشكي و حضور مقامات عاليرتبه قضايي و امنيتي 
استان تشكيل و پيشنهادات درماني مقابله با شيوع 
كرونا توس��ط دبير تقديم و با تصويب ستاد، توسط 

رياست ستاد استان به نحو الزم االجرا ابالغ گردد.«

چراهمچنانماسك
كمياباست؟

ايسنا |رييس كميس��يون اقتصاد سالمت اتاق 
بازرگاني تهران مي گوي��د: با وجود تمام تالش ها و 
اقدامات صورت گرفته، دليل كمياب بودن ماسك 
در جامعه، افزايش ناگهاني و نامتعارف تقاضا است 
كه تاكنون شبيه به آن وجود نداشته است. محمود 
نجفي عرب، اظهار كرد: تا پيش از ش��يوع ويروس 
كرونا در كش��ور، محصوالتي همچون ماس��ك يا 
ضدعفوني كننده دس��ت، كاالهاي��ي بودند كه در 
جامعه تقاضاي محدودي براي آنها وجود داش��ت 
و عمال بسياري از توليدكنندگان فروشي در سطح 
شهر نداشتند و براي مراكز درماني توليد مي كردند؛ 
اما با ورود كرونا ناگهان تقاضاي چند ميليوني براي 
اين محصوالت شكل گرفت و همين مساله تعادل 
بازار را به هم ريخت. وي ادامه داد: بايد در نظر داشت 
كه ش��بيه به آنچه در ايران اتفاق افتاده در بسياري 
از كشورهاي ديگر دنيا نيز ديده مي شود و حتي در 
كشورهايي كه تعداد مبتاليان آن بسيار پايين بوده 
نيز، با يورش مردم براي خريد محصوالت بهداشتي؛ 

كمبود قابل توجهي در بازار رخ داده است.

آقای باقر فتح اللهیان فرزند ابراهیم و هاجر دارای شناسنامه شماره245به شرح دادخواست 
به کالسه 5/98/842از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ابراهیم فتح اللهیان فرزند قاسم و زربانو به شناسنامه 4در تاريخ 1398/9/14 در 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه آنمرحوم منحصراست به:
1-علی محمد فتح اللهیان فرزند ابراهیم و هاجر به شناسنامه5477متولد1342فرزند متوفی

2-يارمحمد فتح اللهیان فرزند ابراهیم وهاجر به شناسنامه39متولد1355فرزندمتوفی
3-نادر فتح اللهیان فرزند ابراهیم و هاجر به شناسنامه114متولد1364 فرزند متوفی

4-جمعه فتح اللهیان فرزند ابراهیم و هاجر به شناسنامه7295 متولد1351فرزند متوفی
5-ملیحه فتح اللهیان فرزند ابراهیم و هاجربه شناسنامه7297متولد1354فرزند متوفی

6-محمد فتح اللهیان فرزند ابراهیم و هاجر به شناسنامه4800متولد 1340فرزند متوفی
7-شنبه فتح اللهیان فرزند ابراهیم و هاجر به شناسنامه14متولد1358فرزند متوفی

8-مکیه فتح اللهیان فرزند ابراهیم و هاجر به شناسنامه598متولد1359فرزند متوفی
9-سکینه فتح اللهیان فرزند ابراهیم و هاجر به شناسنامه5739متولد 1347فرزند متوفی

10-باقر فتح اللهیان فرزند ابراهیم و هاجر به شناسنامه245متولد1366فرزند متوفی
11-سعديه فتح اللهیان فرزند ابراهیم و هاجر به شناسنامه 7296متولد1353فرزند متوفی

اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی 
اعتراضی دارد و يا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی می باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف 

يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.

آگهیحصروراثت

دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف  شهرستان ايالم

سامانه پيامكي

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و 
پیشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را 

با ذكر جزئیات به اين سامانه پیامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 

 روزنامه تعادل 
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بازداشت چند عضو خاندان سلطنتي عربستان به اتهام تالش براي كودتا

بيش از ۱00 هزار نفر در جهان به »كوويد۱۹« مبتال شدند

جنگ عريان قدرت  در  رياض

قرنطينه ۶۵ ميليون نفر به دليل تهديد كرونا

گروه جهان|
 برادر پادشاه و وليعهد سابق عربستان به اتهام طراحي 
كودتا بازداشت شده اند. گفته مي شود اين بازداشت ها 
توسط گارد س��لطنتي و به دستور محمد بن سلمان 
وليعهد كنوني عربستان سعودي، انجام شده است. 

روزنامه وال اس��تريت ژورنال به نق��ل از منابعي كه 
هويت شان فاش نشده نوشته دست كم سه عضو ارشد 
خاندان سلطنتي عربستان سعودي بازداشت شده اند. 
احمد بن عبدالعزيز برادر پادش��اه، و محمد بن نايف 
وليعهد پيشين عربستان سعودي، متهم به خيانت از 
طريق طراحي يك كودتا شده اند. برخي منابع خبري 
از جمله وب سايت ميدل ايست اي شمار شاهزاده هاي 

بازداشتي را 20 تن اعالم كرده است. 
محمد بن نايف برادر ملك سلمان پادشاه عربستان 
است و گفته مي شود برادر او نيز توسط گارد سلطنتي 
بازداشت شده است. به نوشته وال استريت ژورنال، 
بازداشت شماري از اعضاي خاندان سلطنتي سعودي 
به دستور محمد بن سلمان، وليعهد عربستان انجام 
شده و گام ديگري در جهت كنار زدن رقبا و تثبيت 

قدرت او به شمار مي رود. 
محمد بن نايف برادر پادش��اه، و ب��رادرزاده او هر دو 
زماني وزير كش��ور بوده اند و از اين طريق بر فعاليت 
نيروهاي انتظامي نظارت داش��ته اند. اين دو نفر در 
دوره اي در جايگاهي قرار داش��تند كه مي توانستند 
جانشين پادش��اه ش��وند. محمد بن نايف حدود دو 
س��ال و تا ماه ژوئن 20۱۷ وليعهد عربستان بود. در 
اين تاريخ سلمان بن عبدالعزيز او را از اين سمت كنار 
گذاش��ت و محمد بن س��لمان را كه وزير دفاع بود با 
حفظ سمت به عنوان وليعهد و جانشين جديد خود 

معرفي كرد.
ناظران معتقدند اگر خبر بازداشت هاي صحت داشته 
باش��د، محمد بن سلمان گام بلند ديگري براي كنار 
زدن تمام رقيبان احتمالي و مستحكم كردن پايه هاي 
قدرت خود به عنوان پادش��اه آينده عربس��تان را بر 

داشته است.
 وليعهد عربس��تان پيش از اين نيز دستور بازداشت 
ش��مار ديگري از اعضاي خانواده سلطنتي را صادر 
كرده بود. او متهم است كه شخصا دستور قتل فجيع 
جمال خاش��قجي روزنامه نگار منتقد س��عودي، در 

كنسولگري عربستان در استانبول را صادر كرده است. 
بازداشت احتمالي سه عضو ارشد دربار عربستان به 
اتهام طراحي كودتا عليه پادش��اه و وليعهد مي تواند 
به صدور احكام س��نگين حبس و حت��ي اعدام آنها 

منجر شود.

 گمانه زني درباره داليل بازداشت شاهزادگان 
رأي اليوم نوش��ته: اق��دام محمد بن س��لمان براي 
بازداشت احمد بن عبدالعزيز عموي خود، و محمد بن 
نايف پسرعمو، وليعهد و وزير كشور اسبق و نيز متهم 
كردن اين دو به خيانت ب��زرگ و تالش براي كودتا 

مي تواند دو دليل اصلي داشته باشد.
نخس��ت اين كه، خان��دان حاكم عربس��تان پس از 
اينكه صبرش��ان لبريز ش��ده عليه وليعهد و سلمان 

بن عبدالعزيز پادش��اه اين كشور، شورش كرده و دو 
شاهزاده بازداشتي در رأس اين شورش قرار داشته اند 
و از طرفي هم خاندان حاكم توافق كردند به منظور 
سازماندهي مجدد كاخ س��لطنتي، به ساختار قبلي 
دول��ت بازگردند يعن��ي در پيش گرفت��ن رويكرد 
محافظه كارانه كه با نشس��تن سلمان بن عبدالعزيز 
بر مس��ند قدرت از بين رفته بود و نيز پايان دادن به 
جنگ يمن در سريع ترين زمان ممكن؛ همچنين در 
پيش گرفتن سياس��ت عربي و بين المللي متوازن از 
جمله آشتي با كشورهاي همسايه و كاهش خصومت 
با ايران و تركيه. آنها براي اجرايي كردن اين طرح ها 
احتماال تالش داش��ته اند تا احمد ب��ن عبدالعزيز را 
به عنوان پادش��اه و بن نايف را به عن��وان وليعهد به 
قدرت برسانند. دليل دوم نيز اين است كه بن سلمان 

خواسته پيش دستي كرده و از دست قدرتمندترين 
دش��منان خود به ويژه ش��اهزاده احمد، عضو هيات 
بيعت كه با او به عن��وان وليعهد بيعت نكرد، خالص 
شود و س��پس به بهانه بيماري پدرش و عدم توانايي 
او در انجام وظايف، به عنوان پادشاه بي چون و چراي 

عربستان تاج گذاري كند. 
خبرهاي اين بازداشت هاي عجيب توسط دو روزنامه 
برجس��ته امريكايي منتش��ر شد؛ نخس��ت روزنامه 
اقتصادي راست گراي وال اس��تريت ژورنال روزنامه 
محبوب خود وليعهد سعودي و دونالد ترامپ و دومي 
نيويورك تايمز كه از اين دو مقام انتقاد مي كند. انتشار 
اخبار توس��ط اين دو روزنامه نش��ان مي دهند يك 
طرف ارشد امريكايي شايد در كاخ سفيد يا سازمان 
اطالعات امريكا اين اخبار را به عمد فاش كرده است 

و شايد هم پيشنهاد خود بن سلمان بوده تا به اعضاي 
عصباني و مخالف حكومتش در داخل خاندان حاكم 
اين پيام را برساند كه س��كوت كنند و اگر اقدامي يا 
اعتراضي كرده يا با بازداش��تي ها اعالم همبستگي 

كنند، به همين سرنوشت دچار مي شوند.
شاهزاده احمد بن عبدالعزيز، برادر پادشاه سعودي 
و كوچك ترين پس��ر عبدالعزيز از شاهدخت حصه 
السديري چه داخل خاندان حاكم و چه در ميان مردم 
از محبوبيت بااليي برخوردار است زيرا با بن سلمان 
بيعت نكرده و آشكارا در محافل ويژه اش مخالفت خود 
را با او و سياس��تش اعالم كرده و در واقع دفترش به 

مركز تجمع مخالفان تبديل شده است.
مجازات اتهام خيانت بزرگ و دست داشتن در تالش 
كودتا در عربس��تان اعدام اس��ت و ممكن است اين 
مجازات فورا اجرايي ش��ود يا اينكه متهمان به مدت 
طوالني  زنداني ش��وند و در هر دو م��ورد موضوع به 
تصميم خاندان حاكم براي دستگيري و سپس صدور 

اين مجازات بستگي دارد.
بن سلمان كه سياست مشت آهنين را در حكومت در 
پيش گرفته و ارتش و امنيت كش��ور را تحت كنترل 
دارد چندين كمپين بازداش��ت را در س��ال 20۱۷ 
راه اندازي كرده كه برجسته ترين آنها وليد بن طالل 
شاهزاده ميليادر سعودي بود اما بازداشت شاهزاده 
احمد، عموي��ش و محمد بن نايف، وليعهد اس��بق 
خطرناك تري��ن و بزرگ ترين اق��دام از زمان تصرف 
تاج و تخت س��لطنتي توسط پدرش است آن هم در 
ش��رايطي كه كش��ورش اين روزها با شرايط دشوار 
منطقه اي و اقتصادي روبرو اس��ت زيرا از يك طرف 
به دليل شيوع ويروس كرونا قيمت نفت پنج درصد 
كاهش يافته و از طرفي هم به دليل مازاد عرضه، اوپك 
با هدف جلوگيري از سقوط قيمت خواستار كاهش 
توليد نفت به ميزان دو ميليون بشكه در روز است و 
اين امر ممكن است به افزايش كسري بودجه ساالنه 
از ۶0 ميليارد به حدود ۱00ميليارد به ويژه پس از لغو 
مناسك عمره و در آينده نيز مناسك حج منجر شود 
چرا كه تعداد عمره گذاران در س��ال به ۱۸ ميليون و 
تعداد حجاج دو ميليون مي رسد كه از خارج از كشور 
آمده و س��االنه ده ها ميليارد دالر به خزانه عربستان 

كمك مي كنند.

گروه جهان|
 ش��مار مبتاليان به ويروس جديد كرونا در جهان به 
بيش از ۱0۵هزار نفر رسيده است. اين در حالي است 
كه تاكنون بيش از ۳۶00 نفر نيز در كشورهاي مختلف 
ج��ان خود را به دليل ابتال به بيم��اري »كوويد۱۹« از 
دست داده اند. تخمين زده مي ش��ود ۶۵ ميليون نفر 

در دو كشور چين و ايتاليا در قرنطينه به سر مي برند. 
در همين حال موسس��ه رتبه بندي مودي از احتمال 
كاهش شديد رشد اقتصادي جهان به خاطر كرونا خبر 
داده است. به گزارش رويترز، موسسه رتبه بندي مودي 
كشورهاي امريكا، ژاپن، آلمان، ايتاليا، فرانسه، بريتانيا و 
كره جنوبي را به عنوان كشورهايي كه بيشتر در معرض 
آسيب هاي كرونا قرار دارند معرفي كرده است. بر اساس 
اعالم اين موسسه، رشد اقتصادي چين در نتيجه شيوع 
كرونا ممكن است به چهار درصد و حتي كمتر كاهش 

پيدا كند.
به گزارش يورونيوز، دولت چين از حدود ش��ش هفته 
پيش تاكنون براي مقابله با شيوع ويروس جديد كرونا 
مناطقي از اين كشور از استان هوبي را قرنطينه كرده 
است. ايتاليا نيز مناطق شمالي اين كشور را كه شامل 
ش��هرهاي ميالن و ونيز هم مي ش��ود قرنطينه كرده 

است. از سوي ديگر بنا به اعالم سازمان آموزشي، علمي 
و فرهنگي ملل متحد )يونسكو( ۳00ميليون كودك 
در سراسر جهان به دليل ش��يوع ويروس جديد كرونا 
و تعطيلي مدارس، موقتا از تحصيل محروم ش��ده اند. 
يونسكو آمار محروميت ۳00 ميليون كودك از حضور 

در مدرسه را بي سابقه توصيف كرده است. 

   قرنطينه يك چهارم جمعيت كشور 
دولت ايتاليا كه يكي از بيشترين شمار قربانيان را دارد 
براي مقابله با ش��يوع ويروس جديد كرونا يك چهارم 
جمعيت اين كشور در مناطق شمالي را قرنطينه كرده 
است. به گزارش يورونيوز، بر اساس تصميم دولت ايتاليا 
همچنين تمامي سالن هاي سينما، تئاتر، كلوب هاي 
ش��بانه و موزه ها در سراسر كشور تعطيل شده اند. اين 
تدابير در حالي اتخاذ مي شود كه شمار جان باختگان 
بر اثر ش��يوع كرونا در ايتاليا به 2۳۳ نفر رسيده است. 
تعداد مبتالي��ان به اين ويروس نيز در ايتاليا به ۵۸۸۳ 

نفر رسيده است.
جوزپه كونته نخست وزير ايتاليا، گفته قرنطينه مناطق 
شمالي اين كش��ور حداقل تا سوم آوريل ادامه خواهد 
يافت. او تاكيد كرده كش��ورش در نهاي��ت در زمينه 

مقابله با نوع جديد ويروس كرونا موفق خواهد ش��د. 
ايتاليا از نظر تعداد جان باختگان تاكنون پس از چين 
بيشترين آسيب را از ش��يوع نوع جديد ويروس كرونا 
ديده است. اين كشور همچنين از نظر شمار افراد مبتال 
به اين ويروس نيز پس از چين و كره جنوبي در جايگاه 

سوم قرار دارد. 
شهر ميالن كه يك ميليون و ۴00 هزار نفر جمعيت دارد 
از جمله شهرهايي است كه در مناطق تحت قرنطينه 
قرار دارد. مقامات ايتاليا وضعيت بيمارستان هاي منطقه 
لمباردي در شمال اين كشور را به دليل شيوع گسترده 

ويروس كرونا »بغرنج« توصيف كرده اند.
مقامات ايتاليا پيش از اين مدارس و دانشگاه هاي اين 
كشور را براي مقابله با شيوع ويروس جديد كرونا تعطيل 

كرده بودند.

   تشديد انتقادها از ترامپ 
اقدام احتياطي بانك مركزي امريكا در شرايطي است 
كه دونالد ترام��پ اعالم كرده قصد ن��دارد برگزاري 
تجمعات انتخاباتي اش را به رغم تداوم بحران فزاينده 
ش��يوع كرونا متوقف ندارد. به گ��زارش خبرگزاري 
فرانسه، رييس جمهوري امريكا گفته: »ما قرار است 

تجمعاتي ش��گفت انگيز داشته باشيم و خيلي خوب 
عمل خواهيم كرد. ما كارمان را در قبال اين موضوع 

عالي انجام داده ايم.«
اين در حالي اس��ت كه تعداد موارد تاييد شده ابتال به 
ويروس كرونا در سراس��ر امريكا از ۴00 نفر گذش��ته 
و منجر به مرگ ۱۹ نفر ش��ده اس��ت. مركز كنترل و 
پيشگيري از بيماري  در امريكا به مردم نسبت به حضور 
خود در مكان هاي پرجمعيت هش��دار داده اس��ت. با 
اين حال ترامپ تجمعات انتخابات��ي خود را افزايش 
 داده و ب��ه بيش از يك مورد در هفته رس��انده اس��ت.

رييس جمه��وري امريكا باره��ا به دلي��ل اقدامات و 

صحبت هاي متناقضش با توصيه هاي كارشناس��ان 
دولتش درباره موضوع ش��يوع ويروس كروناي جديد 
مورد انتقاد قرار گرفته است. او جمعه در مركز كنترل و 
پيشگيري از بيماري در امريكا مدعي شده »تست هاي 
مربوط به اين ويروس براي هر كسي كه احتياج داشته 
باشد فراهم است.« در حالي كه اين ادعاي درستي نبود. 
در اين ميان اجالس مجمع جهاني اقتصاد در برزيل هم 
به دليل شيوع كرونا تعطيل شده است. رويترز گزارش 
داده به دنبال افزايش شمار مبتاليان به بيماري موسوم 
ب��ه »كوويد۱۹« به ۱۳ نف��ر در برزيل، مجمع جهاني 
اقتصاد اعالم كرده اجالس آوريل خود را لغو كرده است.

دريچه

كوتاه از منطقه

تركيه مانع عبور پناهجويان 
به سوي يونان مي شود

گروه جهان|رجب طيب اردوغان رييس جمهوري 
تركيه، طي دستوري عبور پناهجويان از آب هاي درياي 
اژه را ممنوع كرده است. به گزارش آسوشيتدپرس، گارد 
ساحلي تركيه اعالم كرده اين دستور به دليل مخاطرات 
ناشي از درخواست شمار كثيري از پناهجويان كه در 
تالش رساندن خود به يونان و از آن جا به سوي ديگر 
نقاط اروپا هس��تند، صادر شده اس��ت. اين دستور با 
اظهارات هفته گذش��ته اردوغان مغايرت دارد؛ او در 
اوج بحران جنگي در ادلب سوريه گفته بود كه تركيه 
ديگر نمي تواند مانع عبور مهاجران به سوي اروپا شود. 
دولت تركيه مي خواهد از مناطقي كه در ماه اكتبر با 
پس راندن كردهاي س��وري در شمال سوريه تحت 
كنترل خود گرفته براي اس��كان پناهندگان سوري 
مقيم تركيه اس��تفاده كند اما اين ط��رح با حمايت 
بين المللي اندكي روبرو شده اس��ت. رجب اردوغان 
گفته اگر اروپا مي خواهد از بحران هجوم پناهجويان 
از طرف تركيه نجات يابد بايد از »راه حل« تركيه براي 
س��وريه حمايت كند. اما دس��تور تازه او تنها يك روز 
پس از ديدار پنج شنبه گذشته اش با والديمير پوتين 
رييس جمهوري روس��يه، و تفاه��م آن دو براي پايان 
دادن به بحران ادلب، صادر ش��ده است. در حالي كه 
روسيه از ارتش سوريه در سركوب آخرين گروه هاي 
شورشي باقي مانده در ادلب حمايت مي كند، پيشروي 
نظاميان بشار اسد در اين استان در هفته هاي اخير به 
درگيري هايي با نظاميان تركي��ه كه در بخش هايي 
از سوريه مستقر هس��تند، منجر شده بود. قرار است 
اردوغان دوشنبه )امروز( در بروكسل درباره توافق با 
روسيه بر سر ادلب و معضل پناهجويان گفت وگو كند.

لبنان نمي تواند
 بدهي ملي خود را بپردازد

گروه جهان| نخست وزير لبنان اعالم كرده بيروت 
پرداخت ۱.2ميليارد دالر بدهي خود را كه بنا بود روز ۹ 
مارس بازپرداخت شود معلق مي كند. اين نخستين بار 
است كه دولت لبنان رس��ما اعالم مي كند نمي تواند 
بخشي از بدهي خود را در زمان مقرر بپردازد. به گزارش 
دويچه وله، حس��ان دياب نخست وزير لبنان يكشنبه 
در ش��بكه ملي اعالم كرده دولت��ش در پي راهكاري 
تازه براي س��امان دهي بدهي هاي عظيم خود است. 
موضوع پرداخت ۱.2ميليارد دالر، كه با ضمانت اوراق 
قرضه اروپايي يا »يوروباند« به لبنان تعلق گرفته است، 
يكي از اصلي ترين تصميمات پيش روي دولت تازه بود. 
دولت دياب كه تنها شش هفته است روي كار آمده با 
بحران مالي و اقتصادي شديدي روبروست كه از ماه ها 
پيش مردم را راهي خيابان ها كرده، بحراني كه سبب 
كناره گيري س��عد حريري نخست وزير پيشين، شد. 
پرداخت نكردن به موقع اين بدهي به احتمال بسيار 
پيامدهاي منفي براي لبنان به همراه خواهد داشت و 
از اعتبار بيروت در نزد سازمان هاي بين المللي خواهد 
كاست. دولت لبنان بدهي عظيمي به مبلغ ۸۷ ميليون 
دالر دارد كه در مجموع ح��دود ۱۵0 درصد از توليد 
ناخالص داخلي آن بيشتر اس��ت. گرچه بحران مالي 
لبنان در سال گذشته ميالدي اوج گرفت اما اين كشور 
چند سالي است رنگ رشد اقتصادي را به خود نديده و 
با بيكاري مضاعف روبروست. بانك هاي لبنان كه عمدتا 
به دولت وام داده اند خواستار بازپرداخت بدهي دولت به 
خارج هستند اما مخالفان اين تصميم مي گويند آنچه از 
ذخيره ارزي كشور باقي مانده بايد هزينه خريد كاالهاي 

اساسي نظير سوخت و خوراك شود.

 شيوع كرونا 
ذخاير ارزي چين را كاهش داد 
گروه جهان| به دنبال شيوع گسترده كرونا در چين 
و ورود بانك مركزي اين كشور به بازارها، ميزان ذخاير 
ارزي چين در ماه فوريه پ��س از چهار ماه روند نزولي 
به خود گرفته است. به گزارش رويترز، دفتر مديريت 
ذخاير ارزي چين اعالم كرده، ميزان ذخاير ارزي اين 
كشور با 0.2درصد افزايش نسبت به فوريه به۳.۱0۷ 
تريليون دالر رسيده اس��ت. چين بزرگ ترين دارنده 
ذخاير ارزي جهان اس��ت و به نظر مي رس��د كاهش 
۸.۷۷۹ميليارد دالري ذخاير ارزي در فوريه در ماه بعد 
نيز ادامه پيدا كند. در ماه هاي اخير چين به لطف اجراي 
سياست هاي سختگيرانه بر روي سرمايه از خروج منابع 
ارزي به خارج تا حد زيادي جلوگيري كرده بود. برخي 
از كارشناسان نگران اند كه ش��يوع گسترده ويروس 
كرونا بر توانمندي دولت براي احياي رش��د اقتصادي 
در سه ماهه نخس��ت امسال اثر منفي بگذارد. تا پايان 
فوريه چين ۱00.۸۵ميليارد دالر ذخاير طال نيز داشته 
كه در مقايس��ه با ماه قبل ۱.۸۶ميليارد دالر افزايش 
پيدا كرده است. سخنگوي دفتر مديريت ذخاير ارزي 
چين با اشاره به حفظ ثبات در محيط كالن اقتصادي 
چين گفته دولت از طريق بهبود ساختارهاي اقتصادي 
و تعادل بخش��ي به ميزان عرضه و تقاض��ا در بازار ارز، 
به دنبال تداوم رشد نيرومند ذخاير ارزي است. او گفته: 
»زيرساخت هاي اقتصاد چين بسيار نيرومند هستند 
و با ت��داوم اجراي اصالحات مورد ني��از براي مقابله با 
ريسك ها و چالش هاي موجود، ميزان ذخاير ارزي در 
سطح مطلوب باقي خواهد ماند.« شيوه سريع وگسترده 
ويروس كرونا اغلب نهادهاي بين المللي اقتصادي نسبت 
به تبعات گسترده آن براي اقتصاد جهان هشدار دهند. 

ديپلماسي كرونايي رهبران 
كره شمالي و كره جنوبي

گروه جهان| دفتر رياست جمهوري كره جنوبي اعالم 
كرد، رييس جمهوري اين كشور و رهبر كره شمالي در 
خصوص مساله شيوع ويروس كروناي جديد با يكديگر 
نامه نگاري كرده اند. به گزارش پايگاه كي.بي.اس، »كيم 
جونگ اون« رهبر كره ش��مالي، در نامه خود به »مون 
جائه اين« به ابراز حمايت و دلگرمي خود به س��ئول در 
خصوص بحران مقابله با ويروس كروناي جديد پرداخته و 
»اين« رييس جمهوري كره جنوبي، نيز متقابال پاسخ نامه 
او را داده و تشكر كرده است. اين اولين مورد از نامه نگاري 
بين دو رهبر در سال جاري محسوب مي شود. ماه اكتبر 
گذشته نيز كيم جونگ اون در نامه اي به رييس جمهوري 
كره جنوبي درگذش��ت مادر او را تس��ليت گفت و در 
عين حال مون جائه اين ني��ز طي يك نامه از اين رهبر 
كره شمالي براي شركت در اجالس ويژه كره جنوبي-

آسه آن در ماه نوامبر دعوت كرد.  گفته شده، كيم جونگ 
اون در نام��ه خود به مون جائه اي��ن، تاكيد كرده كه به 
قابليت كره جنوبي براي غلبه بر ويروس كروناي جديد 
ايمان داش��ته و اينكه نگران سالمت رييس جمهوري 
كره جنوبي است. اين در حالي است كه اخيرا خواهر رهبر 
كره شمالي طي بيانيه اي شديدا از دولت سئول انتقاد 
كرده بود. برخي ناظران مي گويند كه كره شمالي احتماال 
اكنون دارد براي مهار اين ويروس مبارزه مي كند و با توجه 
به اينكه هيچ گونه حمايت بين المللي در اين خصوص 
روانه كره ش��مالي نمي شود، اين كش��ور احتماال طي 
نامه نگاري ها با كره جنوبي به دنبال همكاري دوجانبه در 
حوزه تالش ها براي قرنطينه است. در صورتي كه چنين 
همكاري رخ دهد اين موضوع ممكن است بن بست فعلي 

را در روابط بين دو كره رفع كند.

هزينه ۴ ميليارد پوندی 
تدارکات برگزيت برای لندن  
گروه جهان| اداره ملی بازرسی انگليس اعالم کرده 
است که تدارکات خروج اين کش��ور از اتحاديه اروپا 
۴ ميلي��ارد و ۴00هزار پوند ب��رای ماليات دهندگان 
خرج تراشيده اس��ت. به گزارش ايرنا، بيشتر بودجه 
خرج حقوق کارکنان، مش��اوره های خارجی و ايجاد 
زيرساخت های جديد شده اس��ت. به اين ترتيب که 
۱.۹ميليارد پوند برای حقوق کارکنان، ۱.۵ ميليارد 
پوند برای ايجاد زير ساخت های جديد و 2۸۸ ميليون 
پوند نيز برای مش��ورت های خارجی اختصاص داده 
شد. بريتانيا ۳۱ ژانويه گذشته به طور رسمی اتحاديه 
اروپا را پس از ۴۷ سال عضويت ترک کرد. اين کشور تا 
آخر سال جاری ميالدی و در چارچوب دوره موسوم به 
انتقالی تابع قوانين اتحاديه اروپا است؛ پس از آن تمام 
مناسبات چهار دهه گذش��ته ميان دو طرف متوقف 
خواهد شد. لندن و بروکسل مايل هستند تا پيش از 
پايان اين دوره درباره نحوه ادامه همکاری  با يکديگر 
به توافق برس��ند. دور نخست مذاکرات پسا برگزيت 
دوشنبه گذشته آغاز اما بدون نتيجه ملموسی به پايان 
رس��يد. با توجه به اختالفات ميان دو طرف، اتحاديه 
اروپا پيشنهاد کرده که اگر تا سه ماه ديگر چشم انداز 
رسيدن به توافق حاصل نشد، دوره انتقالی تمديد شود 
اما لندن قائل به تمديد اين دوره نيست. دولت بوريس 
جانس��ون اصرار دارد که اگر تا م��اه ژوئن مذاکرات به 
نتيجه نرسد درباره آينده ادامه آن تصميم گيری خواهد 
کرد. مقامات اين کشور می گويند چارچوب مذاکرات 
در بيانيه سياسی که به تائيد سران 2۷ کشور اروپايی 
رسيد مشخص است. دور بعدی مذاکرات دو طرف ۱۸ 

مارس در لندن دنبال خواهد شد. 
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اعالم آمادگي روسيه 
براي اعزام نيرو به افغانستان 

گروه جهان| فرستاده ويژه رييس جمهوري روسيه 
در امور افغانس��تان گفته كش��ورش ممكن اس��ت 
چنانچه مقام هاي افغان از مس��كو درخواست كنند 
سربازانش را به منظور مقابله با تروريسم به افغانستان 
بفرس��تد. به گزارش صداي افغ��ان، ضمير كابلوف 
فرس��تاده ويژه والديمير پوتين در امور افغانستان، 
گفته: »الزم است نخست منتظر باشيد، بايد تا نتايج 
مذاكرات بين افغاني و تشكيل يك دولت فدرال كه 
نماينده منافع همه افغان ها باشد، منتظر بمانيم. در 
خصوص مبارزه با تروريسم و كمك هاي نظامي به 
افغانستان بگذاريد، منتظر باشيم تا يك دولت عادي 
در كابل روي كار بيايد و ما با آن مس��اله كمك هاي 
نظامي را مورد بحث قرار خواهيم داد.« اين ديپلمات 
روس گفته: »مسكو ابتكار عملي را مطرح كرده اما 
اين ابتكار عمل به درس��تي ارزيابي نش��ده است. ما 
در يك مقطع پيش��نهاد كمك داديم و خواستيم يا 
امريكايي ها يا افغان ها شرايط مختلف را مطرح كنند. 
ما به دنبال تامين كردن چيزي نيستيم اما زماني كه با 
درخواست مودبانه اي روبرو شويم آماده انجام اين كار 
هستيم. شرايط كمك هاي ما از سوي رهبران روسيه 
تعيين خواهد شد.«  ضميركابلوف در ادامه به موضوع 
آتش بس در افغانستان و از سرگيري حمالت طالبان 
عليه دولت كابل اشاره كرده و گفته: »جنبش طالبان 
هيچ گونه الزامي درباره پايان دادن جنگ با نيروهاي 
دولتي را نپذيرفت. طالبان با تاكيد امريكايي ها براي 
يك هفته رو به آتش بس آورد و اين آتش بس رعايت 
شد اما هيچ گونه مورد از نقض توافق صلح دوحه وجود 
ندارد.« فرستاده ويژه رييس جمهوري روسيه در امور 
افغانستان همچنين با اشاره به صحبت هاي اشرف 
غني رييس جمهوري افغانستان، مبني بر نپذيرفتن 
شرط آزاد كردن هزاران زنداني طالبان، گفت: »اين كار 
طبيعتا باعث آزردگي خاطر طالبان شد و آنها در پاسخ 
به اين صحبت گفتند كه ديگر ما از آتش بس مقاومت 
تبعيت نخواهيم كرد و دست خودمان را براي مبارزه 
با نيروهاي دولتي بازمي دانيم. آتش بسي كه با طالبان 
صورت گرفت مشمول نيروهاي امريكايي و خارجي 
و نيز ناقض توافق دوحه نبود.« كابلوف در عين حال 
تاكيد كرده: »روسيه به طالبان تاكيد كرده كه هرگز 
انحصار قدرت در افغانس��تان را نخواهد پذيرفت. ما 
به طور مس��تقيم به طالبان بيش از يك بار گفته ايم 
كه انحصار قدرت را نمي پذيريم و با بازگشت طالبان 
به قدرت مخالفيم. ما تنها كساني نيستيم كه اين را 
مي گوييم و همسايگان افغانستان شامل پاكستان و 
ايران و همچنين امريكا و چين نيز اين موضع را دارند.«

نشست كارگروه تجاري 
گروه۲۰ در عربستان

نخستين نشست كارگروه تجاري و سرمايه گذاري 
گروه20 يكشنبه در شهر بندري »ُخبر« در نزديكي 
دمام برگزار  شد. به گزارش اسپوتنيك، اين نشست 
دو روزه مقامات دولتي ارشد كشورهاي عضو گروه 
20 بر چگونگي رفع موان��ع تجاري و تضمين يك 
سيس��تم تجاري چندجانبه هدفمند در بحبوحه 
افزايش سياست حمايت از صنايع داخلي متمركز 
خواهد بود. عربستان در سال جاري ميالدي ميزبان 
بيش از ۱00 رويداد مربوط به گروه20 خواهد بود. 

مراسم تحليف غني در ارگ 
عبداهلل در سپيدار

ارگ رياست جمهوري افغانس��تان اعالم كرده كه 
محمد اش��رف غني رييس جمهوري افغانس��تان، 
دوشنبه )امروز( مراس��م تحليف را انجام مي دهد. 
اعضاي تيم انتخاباتي عبداهلل عبداهلل رييس اجرايي 
افغانستان، نيز گفته اند اگر در نتيجه گفت وگوهايي 
كه هنوز جريان دارد، مراسم تحليف غني به تعويق 
نيفتد، مراسم تحليف عبداهلل نيز همزمان با آن برگزار 
خواهد شد. كميسيون مستقل انتخابات افغانستان 
غني را برنده نهايي انتخابات رياست جمهوري اين 
كشور اعالم كرده اما عبداهلل اين نتايج را نپذيرفته و 

خود را برنده انتخابات اعالم كرد.

بازنگري در پرونده دختر 
حاكم ُدبي

پليس بريتانيا اعالم كرده پرونده ناپديد شدن دختر 
حاكم ُدبي در س��ال 2000 را، به ظن دست داشتن 
پدرش در اين ماجرا، بازنگري مي كند. دادگاه عالي 
بريتانيا هفته گذش��ته اعالم كرد كه ش��يخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، حاكم دوبي و نخست وزير امارات، 
ربودن و بازگرداندن اجباري شيخه شمسه دختر خود 
از بريتانيا به امارات را برنامه ريزي كرده بوده است. اين 
اعالم نظر اخير دادگاه بريتانيا، در جريان رسيدگي به 
شكايت شاهدخت هيا بنت حسين، همسر سابق شيخ 
محمد و خواهر ناتني پادشاه اردن صورت گرفت كه 
خود به بريتانيا گريخت و اكنون مقيم اين كشور است.

تاكيد طالبان بر پايبندي 
به توافق صلح

سخنگوي دفتر سياسي طالبان گزارش سازمان هاي 
اطالعاتي امريكا مبني براينكه اين جنبش قصد اجراي 
توافق صلح با واشنگتن را ندارد، رد كرد. ان بي سي در 
گزارش��ي به نقل از مقام هاي امريكايي گزارش داده 
بود دولت امريكا اطالعات مس��تدلي دارد كه ثابت 
مي كند طالبان قصد اج��راي معاهده صلح را كه در 
قطر با امريكا امضا كرده ندارد. براس��اس اين توافق، 
خروج نيروهاي خارجي از افغانستان در ۱۴ماه آينده 
در مقابل تضمين اينكه اين كشور پناهگاه امني براي 
تروريست ها نشود اجرايي خواهد شد. در اين معاهده 
همچنين بر مذاكرات بين افغاني در۱0مارس و تبادل 
۵ هزار زنداني طالبان در اين مدت تاكيد شده است. 
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عكسروز

چهرهروز

پيام محمدعلي موحد در روزهاي كرونايي
محمدعلي موحد در پيامي به مناسبت روز پدر، از وضعيت اين روزها در پي شيوع ويروس كرونا و غم آن انبوه جماعتي كه بر دلش 
نشسته اس��ت، مي گويد. اين عرفان پژوه، تاريخ نگار، حقوقدان و عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسي در بخشي از پيامش 
مي گويد: »غم آن انبوه جماعتي بر دل من نشسته است كه براي ادامه زندگي محتاج كار روزانه اند. كارگران دستمزدبگير، در سطوح 
مختلف، پشت ميز اداره، پشت فرمان خودرو، پاي ماشين كارگاه، كارگراني كه بايد تمام روز را با خاك و گل و سنگ و سيمان پنجه 
درافكنند تا بتوانند دم غروب قوت اليموتي براي زن و بچه خود ببرند. يقين دارم كه توقف فعاليت ها عرصه را بر آنان تنگ تر خواهد 

كرد. به فكر آنان باشيم. مردان و زنان باشرف و آبروداري را كه در تنگنا افتاده اند فراموش نكنيم.« 

بازارهنر

دولت به سينماها يارانه بدهد
سجاد نوروزي مدير سينما آزادي بيان كرد 
كه دولت بايد براي جبران خسارت ناشي از 
تعطيالت كرونايي، به سينماها يارانه بدهد 
در غير اين صورت با شرايط به وجود آمده، 
۶۰ درصد سينماها تعطيل مي شوند.سجاد 
نوروزي مدير سينما آزادي در گفت وگو با 
مهر درباره تعطيلي سينماها در ايام شيوع 
ويروس كرونا در كش��ور گفت: ضرري كه 

س��ينما از كرونا ديد، قابل محاسبه نيست به طوري كه 
به نظرم ممكن اس��ت ۶۰ درصد سينماها به دنبال اين 
بحران تعطيل شوند. مي خواهم بگويم فاجعه عميقي 
براي سينماها رخ داده اما چيزي كه مشخص است اين 
است كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به عنوان متولي 
اصلي كه از نظر حاكميتي مي تواند سينمايي را تعطيل 
يا بازگشايي كند، بعد از اتمام اين قضايا نياز است كه يك 
چارچوب منطقي يارانه براي سينماها طراحي كند. البته 
فكر نمي كنم اين يارانه رقم بزرگي در هزينه هاي ارشاد 
باشد. نوروزي اظهار كرد: آقاي انتظامي رييس سازمان 

سينمايي خودش در توييتي به رقم ۶۰۰ 
ميليون توماني براي فروش روزانه اش��اره 
كرده بود اما اين به صورت خوشبينانه رقم 
فروش تهران است. اگر بخواهيم تمام كشور 
را در نظر بگيريم و ب��دون افزايش قيمت 
همان فروش سال گذش��ته را در ايام عيد 
محاسبه كنيم، مي بينيم رقم بزرگ تري 
اس��ت. فروش عيد ۹۸ در س��ينما آزادي 
نزديك ب��ه ۳ ميليارد تومان بوده اس��ت. اگر بخواهيم 
همين ۳ ميليارد تومان را در نظر بگيريم مي بينيم يك 
رقم هنگفتي را هم صاحب فيلم و هم سينماداران از دست 
داده اند. براي مثال ما متصور بوديم سه، چهار فيلم فروش 
خوبي خواهند داشت، يعني حداقل در سينما آزادي به 
فروش ۵۰۰ ميلياردي مي رسيدند كه با اين شرايط اين 
رقم را از دست داده اند. مشخص است كه اگر اين موضوع 
جبران نشود دچار يك ضرر بزرگ مي شويم اين را هم بايد 
در نظر بگيريم كه بعد از اين ايام، به ماه رمضان مي خوريم 

كه يك فصل سوخته براي اكران محسوب مي شود.

تاريخنگاري

احمد ميرزاي 10 ساله وليعهد شد 
نوزدهم اس��فند 12۸۵، احمد ميرزا فرزند دوم محمدعلي ش��اه قاجار به عنوان 
وليعهد معرفي شد. احمد شاه، هفتمين و آخرين پادشاه سلسله قاجار، نوجواني 
كه در 1۰ سالگي وليعهد شد و طعم تلخ سياس��ت را در روزگار پادشاهي پدرش 
چشيده بود، در 12س��الگي، مجبور به آغاز سلطنت در ايران شد. او تا رسيدن به  
سن قانوني نقشي در اداره كشور نداشت و عضد الملك، بزرگ خاندان قاجار كه از 
سوي شورايي متشكل از علما و برخي نمايندگان مجلس اول و سران مجاهدين به 
نيابت سلطنت برگزيده شده بود، زمام امور را بر عهده   گرفت و پس از سپري شدن 
ايام و رسيدن به سن قانوني تاجگذاري و 1۷ سال )2۵ تير 12۸۸– ۹ آبان 1۳۰۴( 
بر ايران پادشاهي كرد. با آغاز جنگ جهاني اول، ايران با نخستين فرمان احمدشاه، 
بي طرفي خود را در اين جنگ اعالم كرد. در پي فرمان احمدشاه، مستوفي الممالك 
رييس الوزرا با صدور بيانيه اي رسما بي طرفي ايران را در جنگ بين الملل اعالم كرد 
اما اعالم بي طرفي ايران تأثير چنداني بر چگونگي مواجهه دول متخاصم در استفاده 
از موقعيت سوق  الجيشي كشورمان نداشت؛ تا جايي كه در جريان اين جنگ، ايران 
به اشغال قواي روسيه و انگليس و حتي عثماني درآمد. در جريان چهار سال جنگ 
اول جهاني كنار آس��يب هاي جبران ناپذير ناشي از اثرات جنگ براي مردم ايران، 
در صحنه سياست داخلي نيز ايران شاهد چالش ها و مشكالت زيادي شد. در اين 
دوران، ايران دست  كم 1۵ بار شاهد ظهور و سقوط كابينه هاي مختلف كم  دوام بود 
كه عمر متوسط هر دولت تحت تأثير هرج و مرج سياسي ناشي از جنگ، از 1۰۰ روز 
تجاوز نمي كرد و اين در حالي بود كه سلطنت در دستان شاهي كم  تجربه و جوان به 
ارث برده شده بود. از اتفاقات مهمي كه در دوران سلطنت احمدشاه قاجار در ايران 
رخ داد ماجراي قرارداد 1۹1۹ ميالدي - 12۹۸ هجري شمسي است. قراردادي 
كه ميان دولت بريتانيا با دولت وقت ايران پس از هفت ماه مذاكره پنهاني با حسن 
وثوق الدوله و با پرداخت ۴۰۰ هزار تومان رشوه بسته شد. بر اساس اين قرارداد تمامي 
امورات كشوري و لشكري ايران زيرنظر مستشاران انگليسي و با مجوز آنان صورت 
مي گرفت كه البته بر اثر مخالفت هاي داخلي و خارجي و مغايرت آن با قانون اساسي 
مشروطه، اين قرارداد هرگز به اجرا درنيامد. درباره شخصيت و چگونگي اقدامات و 
تصميمات احمدشاه قاجار نظرات بسيار و البته متفاوتي توسط مورخين ارايه شده 
است كه نياز به بررسي هاي بسياري دارد. در ميان مورخين حسين مكي از جمله 
كساني است كه نظر مساعدي نسبت به اين شاه جوان داشته است و در آثار خود 
از او به نكويي ياد مي كند به نظر وي »شادروان احمدشاه، اگر چه در دوره زندگاني 
و شاهنشاهي اش نتوانس��ت كه يك كار بزرگ و فوق العاده انجام دهد ولي رفتار 

مظلومانه و در عين حال بي آزار بودنش، مورد محبت و توجه عمومي، خصوصا به 
مناسبت نرفتن زير بار ننگ معاهده ننگين و برباد دهنده اي كه انگليسي ها در 1۹1۹ 
كه با دست خيانتكارانه وثوق الدوله و نصرت الدوله با دادن ۳۰۰هزار ليره رشوه به 
اين دو وطن فروش براي نابودي استقالل و شرف ايران تنظيم نموده و مي خواستند 
كار ايران را يكسره سازند، است، مرحوم احمدشاه با همه جواني و تا اندازه اي در زير 
فشار بودن خائنين ميهن و زمامداران وطن فروش و درباريان انگلوفيل سبيل چرب 
شده، مقاومت و مردانگي به خرج داده و با همه فشارها و تهديدها كه بعدها هم عملي 
نمود، امضاي آن قرارداد را براي شرف و آبروي خود و مملكتش مضر دانسته، آن را 
امضا نكرد، خدا رحمتش كند.« اما تعدادي از منتقدين احمدشاه بر اين باورند كه 
وي در سفري كه هنگام مذاكرات قرارداد 1۹1۹ به اروپا داشته است در ميهماني شام 
لرد كرزن وزير خارجه انگلستان به صراحت قرارداد 1۹1۹ را تأييد مي كند و تمايل 
نداشتن به تأييد آن در لندن را داراي ريشه مالي مي دانند. دشمنان احمدشاه از يك 
سو وي را به دريافت صريح رشوه از انگلستان متهم مي كنند و از سوي ديگر عدم 
تأييد آن در لندن را به مسائل مالي ربط مي دهند. اما به نظر بعضي از اين منتقدين 
اگر تنها يك انتقاد قابل تأمل در جريان عقد قرارداد را بتوان به احمدشاه قائل شد، 
شفافيت نداشتن در رد قرارداد 1۹1۹ بود، آن همزماني كه ريشه هاي استعماري 

آن در افكار عمومي آشكار شده بود. 

تاريخنگاري

احمد ميرزاي 10 ساله وليعهد شد 
نوزدهم اس��فند 12۸۵، احمد ميرزا فرزند دوم محمدعلي ش��اه قاجار به عنوان 
وليعهد معرفي شد. احمد شاه، هفتمين و آخرين پادشاه سلسله قاجار، نوجواني 
كه در 1۰ سالگي وليعهد شد و طعم تلخ سياس��ت را در روزگار پادشاهي پدرش 
چشيده بود، در 12س��الگي، مجبور به آغاز سلطنت در ايران شد. او تا رسيدن به  
سن قانوني نقشي در اداره كشور نداشت و عضد الملك، بزرگ خاندان قاجار كه از 
سوي شورايي متشكل از علما و برخي نمايندگان مجلس اول و سران مجاهدين به 
نيابت سلطنت برگزيده شده بود، زمام امور را بر عهده   گرفت و پس از سپري شدن 
ايام و رسيدن به سن قانوني تاجگذاري و 1۷ سال )2۵ تير 12۸۸– ۹ آبان 1۳۰۴( 
بر ايران پادشاهي كرد. با آغاز جنگ جهاني اول، ايران با نخستين فرمان احمدشاه، 
بي طرفي خود را در اين جنگ اعالم كرد. در پي فرمان احمدشاه، مستوفي الممالك 
رييس الوزرا با صدور بيانيه اي رسما بي طرفي ايران را در جنگ بين الملل اعالم كرد 
اما اعالم بي طرفي ايران تأثير چنداني بر چگونگي مواجهه دول متخاصم در استفاده 
از موقعيت سوق  الجيشي كشورمان نداشت؛ تا جايي كه در جريان اين جنگ، ايران 
به اشغال قواي روسيه و انگليس و حتي عثماني درآمد. در جريان چهار سال جنگ 
اول جهاني كنار آس��يب هاي جبران ناپذير ناشي از اثرات جنگ براي مردم ايران، 
در صحنه سياست داخلي نيز ايران شاهد چالش ها و مشكالت زيادي شد. در اين 
دوران، ايران دست  كم 1۵ بار شاهد ظهور و سقوط كابينه هاي مختلف كم  دوام بود 
كه عمر متوسط هر دولت تحت تأثير هرج و مرج سياسي ناشي از جنگ، از 1۰۰ روز 
تجاوز نمي كرد و اين در حالي بود كه سلطنت در دستان شاهي كم  تجربه و جوان به 
ارث برده شده بود. از اتفاقات مهمي كه در دوران سلطنت احمدشاه قاجار در ايران 
رخ داد ماجراي قرارداد 1۹1۹ ميالدي - 12۹۸ هجري شمسي است. قراردادي 
كه ميان دولت بريتانيا با دولت وقت ايران پس از هفت ماه مذاكره پنهاني با حسن 
وثوق الدوله و با پرداخت ۴۰۰ هزار تومان رشوه بسته شد. بر اساس اين قرارداد تمامي 
امورات كشوري و لشكري ايران زيرنظر مستشاران انگليسي و با مجوز آنان صورت 
مي گرفت كه البته بر اثر مخالفت هاي داخلي و خارجي و مغايرت آن با قانون اساسي 
مشروطه، اين قرارداد هرگز به اجرا درنيامد. درباره شخصيت و چگونگي اقدامات و 
تصميمات احمدشاه قاجار نظرات بسيار و البته متفاوتي توسط مورخين ارايه شده 
است كه نياز به بررسي هاي بسياري دارد. در ميان مورخين حسين مكي از جمله 
كساني است كه نظر مساعدي نسبت به اين شاه جوان داشته است و در آثار خود 
از او به نكويي ياد مي كند به نظر وي »شادروان احمدشاه، اگر چه در دوره زندگاني 
و شاهنشاهي اش نتوانس��ت كه يك كار بزرگ و فوق العاده انجام دهد ولي رفتار 

مظلومانه و در عين حال بي آزار بودنش، مورد محبت و توجه عمومي، خصوصا به 
مناسبت نرفتن زير بار ننگ معاهده ننگين و برباد دهنده اي كه انگليسي ها در 1۹1۹ 
كه با دست خيانتكارانه وثوق الدوله و نصرت الدوله با دادن ۳۰۰هزار ليره رشوه به 
اين دو وطن فروش براي نابودي استقالل و شرف ايران تنظيم نموده و مي خواستند 
كار ايران را يكسره سازند، است، مرحوم احمدشاه با همه جواني و تا اندازه اي در زير 
فشار بودن خائنين ميهن و زمامداران وطن فروش و درباريان انگلوفيل سبيل چرب 
شده، مقاومت و مردانگي به خرج داده و با همه فشارها و تهديدها كه بعدها هم عملي 
نمود، امضاي آن قرارداد را براي شرف و آبروي خود و مملكتش مضر دانسته، آن را 
امضا نكرد، خدا رحمتش كند.« اما تعدادي از منتقدين احمدشاه بر اين باورند كه 
وي در سفري كه هنگام مذاكرات قرارداد 1۹1۹ به اروپا داشته است در ميهماني شام 
لرد كرزن وزير خارجه انگلستان به صراحت قرارداد 1۹1۹ را تأييد مي كند و تمايل 
نداشتن به تأييد آن در لندن را داراي ريشه مالي مي دانند. دشمنان احمدشاه از يك 
سو وي را به دريافت صريح رشوه از انگلستان متهم مي كنند و از سوي ديگر عدم 
تأييد آن در لندن را به مسائل مالي ربط مي دهند. اما به نظر بعضي از اين منتقدين 
اگر تنها يك انتقاد قابل تأمل در جريان عقد قرارداد را بتوان به احمدشاه قائل شد، 
شفافيت نداشتن در رد قرارداد 1۹1۹ بود، آن هم زماني كه ريشه هاي استعماري 

آن در افكار عمومي آشكار شده بود. 

شعر تنبك نواز پيشكسوت در توصيف هوشنگ ظريف
عكس به مراس��م بزرگداش��ت محمد 
اسماعيلي، هوشنگ ظريف و سعيد ثابت 
مربوط است محمد اسماعيلي � نوازنده 
پيشكس��وت و مدرس تنبك � در قالب 
چند بيت شعر، درگذشت هوشنگ ظريف 
� نوازنده پيشكس��وت و مدرس تار � را به 
خانواده و جامعه هنري تسليت گفت. در 
متني كه اسماعيلي براي ظريف نوشته، 

آمده اس��ت:  »مقام امن و مي بي غش و رفيق شفيق، 
گرت مدام ميسر شود زهي توفيق؛ جهان و كار جهان 
جمله هيچ و هيچ است، هزار بار من اين نكته كرده ام 
تحقيق، كه كيمياي سعادت رفيق بود رفيق محمد 
اسماعيلي 1۸ اسفند ۹۸ هوش��نگ ظريف � نوازنده 
پيشكسوت تار و مدرس موسيقي � شامگاه شنبه )1۷ 

اسفندماه( در ۸1 سالگي به علت ايست 
قلبي دار فاني را وداع گفت. هوشنگ ظريف 
سال 1۳1۷ در تهران متولد و بعد از پايان 
دوره ابتدايي وارد هنرستان موسيقي ملي 
ش��د و »تار« را نزد موسي خان معروفي 
و علي اكبر ش��هنازي فرا گرف��ت. وي از 
س��ال 1۳۴2 ت��ا 1۳۵۹ در هنرس��تان 
 عالي موس��يقي به تدريس مشغول بود.

 نت نگاري و ويرايش چهار كتاب درباره استاد لطف اهلل، 
اسداهلل مجد، جليل شهناز، فرهنگ شريف و ابراهيم 
سرخوش، مجموعه هاي صوتي تك نوازي را مي توان از 
فعاليت هاي وي برشمرد. همچنين محمداسماعيلي 
سال 1۳1۳ در تهران متولد شد. وي نوازنده تنبك و از 

شاگردان حسين تهراني و اميرناصر است.

رشد ۷۴ درصدي تماشاي آنالين انيميشن
همزمان با ش��يوع ويروس كروناتماشاي 
آنالين انيميش��ن از طري��ق وي او دي ها 
افزاي��ش پيدا ك��رده اس��ت. همزمان با 
ش��يوع بيماري كرون��ا در كش��ور، از روز 
چهارش��نبه ۷ اس��فند ۹۸ دسترسي به 
بخش انيميش��ن هاي وب سايت فيليمو 
رايگان شده است. اين اقدام كه در راستاي 
مس��ووليت اجتماعي و ب��راي كمك به 

خانواده ها جهت ايجاد س��رگرمي بيش��تر در روزهاي 
قرنطينه تدارك ديده شده، حاال با گذشت 1۰ روز از اجرا، 
به رشد ۷۴ درصدي تماشاي آنالين انيميشن انجاميده 
است. بررسي رفتار تماشاي كاربران در بخش انيميشن 
فيليمو از تاريخ ۷ تا 1۶ اسفند نشان مي دهد كه ميانگين 
بازديد انيميشن ها رشدي در حدود ۷۴ درصد داشته و 
افراد زيادي با كمك دسترس��ي رايگان اين محتواها را 

تماش��ا كرده اند. فيليمو بيش از پنج هزار 
انيميشن متفاوت و مناسب براي رده هاي 
سني كودكان و بزرگساالن را رايگان كرده 
است. از طرفي رش��د ۷۴ درصدي تماشا 
نسبت به بازه 1۰ روزه مشابه قبل از شروع 
اين طرح نشان مي دهد كه تماشاي فيلم 
يكي از مهم تري��ن اقدام هاي مردم جهت 
ايجاد سرگرمي در روزهاي قرنطينه است. 
اين افزايش رش��د تماش��ا كه به طور مستقيم با ايجاد 
دسترس��ي رايگان روي محتواهاي انيميش��ن رابطه 
دارد، به ترتيب پنج انيميش��ن »بچه رييس«، »تام و 
جري؛ حمله مهاجمان فضايي«، »هتل ترانسيلوانيا«، 
»زوتوپيا« و »داستان اسباب بازي ۳« را در صدر جدول 
پربازديدها قرار داده اس��ت.طرح دسترسي رايگان در 

بخش انيميشن ها تا پايان سال ادامه دار خواهد بود.

»آقاي هيچكس« به ملبورن مي رود
نمايش »آقاي هيچك��س يا چگونه تئاتر 
مي تواند تصميمات ش��ما را در ۳۰ دقيقه 
تغيير دهد!« نوشته و كار احسان بيات فر در 
ملبورن استراليا روي صحنه مي رود. »آقاي 
هيچكس...« بر اساس بازي هايي از مارسل 
مارسو، افشين هاشمي، عليرضا ناصحي، 
گرگ گلدستون، سموئل آويتال، جف هويل 
و با نگاه��ي به نمايش »مايم و پاگاني ني« 

كاري از عليرضا ناصحي، الهام گرفته است. در خالصه 
داستان اين نمايش كه كاري از گروه تئاتر »انديشه يكم« 
است، آمده:  »نمايشي بي كالم كه به سرگشتگي انسان 
معاصر مي پردازد و مانند الگوي جهاني كه در آن زيست 

مي كنيم دس��ت به نابودي خود مي زند، 
با دست خود!« احس��ان بيات فر كه تنها 
بازيگر اين نمايش نيز هست، متولد 1۳۵۶ 
و از فارغ التحصيالن آموزشگاه تئاتر حميد 
سمندريان است كه پيش تر به عنوان بازيگر، 
كارگردان، مدير توليد و دستيار كارگردان 
در ايران مش��غول به فعاليت بود.  پوستر 
اين نمايش را ايمان بيات فر طراحي كرده 
و روابط عمومي آن به عهده ايليا شمس است. نمايش 
»آقاي هيچكس  يا چگونه تئاتر مي تواند تصميمات شما را 
در ۳۰ دقيقه تغيير دهد!« 1۴ مارس )2۴ اسفند( ساعت 
۷ شب در سالن ميت ماركت ملبورن روي صحنه مي رود.

میراثنامه

پلمب بناي 400 ساله ميبد با دستور دادستان 
ايسنا| يزد مسوول واحد حقوقي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري استان يزد خبر داد: خانه امامي شهر ميبد متعلق به دوره صفويه 
و با ۴۰۰ سال قدمت، به دليل س��اخت و ساز بتني در آن با دستور دادستان 

پلمب شد.
 منيژه جعفري از پلمب يك بناي تاريخي ۴۰۰ ساله به دليل مرمت غيراصولي 
و ناهمگون خبر داد و گفت: مالك خانه، در اين بناي ارزشمند با استفاده از بتن 
اقدام به ساخت و ساز غيرمجاز كرده بود در حالي كه بر اساس قوانين و مقررات 
ميراث فرهنگي هر گونه دخل و تصرف در بناي ثبت ش��ده در فهرس��ت آثار 
ملي، بدون هماهنگي و اخذ مجوز از ميراث فرهنگي تخلف محسوب مي شود. 
او افزود: بر اساس قوانين ميراث فرهنگي هر گونه دخل و تصرف و مداخله در 
بناهاي ثبتي و بافت تاريخي بايد با هماهنگي و اخذ مجوز از ميراث فرهنگي 

و با مصالح سنتي و همگون با بافت تاريخي صورت گيرد.
 به گزارش ايسنا و به نقل از روابط عمومي ميراث فرهنگي يزد، مسوول حقوقي 
اين اداره كل با قدرداني از مس��ووالن و مقامات قضايي شهرس��تان ميبد در 
برخورد قاطع با تخلفات صورت گرفته در محدوده بافت تاريخي، تصريح كرد: 

حفاظت از آثار تاريخي پاسداشت هويت تاريخي مردم يك شهر است و احترام 
به ضوابط حاكم بر آن، وظيفه اي همگاني است.

ايستگاه

 ديزني دوباره سراغ 
»ديو و دلبر« رفت

»خبرنگار« بهترين فيلم 
آكادمي ژاپن شد

نمي خواه��د  ديزن��ي 
داستان »ديو و دلبر« را 
رها كند و به همين دليل 
قصد دارد پيش درآمدي 
بر داستان اصلي بسازد. 
ب��ه گ��زارش ورايت��ي، 
ش��بكه ديزن��ي پالس 
پيش درآمدي براي فيلم 

اليو اكشن »ديو و دلبر« مي سازد و آن را در قالب 
يك سريال روي آنتن مي برد. گفته شده لوك ايوانز 
و جاش گد نقش هاي قبلي خود را در اين سريال 
بازي مي كنند و ايوانز بار ديگر در نقش »گستون« 
و گد در نقش »ليفو« ديده خواهند شد. اين سريال 
هنوز در مراحل اوليه شكل گيري است اما روشن 
ش��ده كه اين س��ريال همچنان موزيكال خواهد 
بود و ادي كيتس��يس و آدام هورويتز مسووليت 
نويسندگي، ساخت و تهيه آن را بر عهده خواهند 
داشت. گد نيز در نوشتن فيلمنامه آنها را همراهي 
خواهد كرد. گفته ش��ده اين سريال در ۶ قسمت 
ساخته خواهد شد. كيتسيس و هورويتز با ديزني 
بيگانه نيستند و پيش تر در ساخت سريال »روزي 
روزگاري« هم��كاري كرده بودند كه بس��ياري از 
شخصيت هاي افسانه اي ديزني از جمله شخصيت 
»بل« از »دي��و و دلبر« و ديرگ ش��خصيت هاي 
شناخته ش��ده مانند »س��پيد برفي«، »كاپيتان 
هوك«، »جيمي كريكت« و »شاهزاده زيبا« را گرد 
آورده بود. فيلم »ديو و دلبر« با بازي اما واتسون و دن 
استيونز در نقش شخصيت هاي اصلي، سال 2۰1۷ 
اكران شد و با كسب نظر مثبت منتقدان فروشي 1.2 
ميليارد دالري را كسب كرد. اين در حالي بود كه 
فيلم با بودجه 1۶۰ ميليون دالري ساخته شده بود. 

جواي��ز فيلم مه��م ژاپن 
ك��ه ب��ه خاطر ت��رس از 
كروناويروس بدون مهمان 
و رس��انه ها برگزار ش��د، 
برن��ده خود را ش��ناخت. 
به گ��زارش ورايتي، فيلم 
درام »خبرنگار« ساخته 
ميچيهيتو فوجيي درباره 

يك خبرنگار زن جوان كه به بررس��ي يك رسوايي 
در باالترين درجات سياست ژاپن مي پردازد، برنده 
جايزه بهترين فيلم س��ال در چهل وسومين مراسم 
جوايز آكادمي ژاپن شد كه روز جمعه در توكيو برگزار 
شد. به خاطر نگراني براي گسترش كروناويروس، هيچ 
مهماني به مراسم دعوت نشده بود و هيچ رسانه اي در 
محل حضور نداشت تا مراس��م برگزارشده در گرند 
هتل پرينس نيوتاكاناوا را پوشش دهد. »خبرنگار« 
كه بر پايه كتاب غيرداس��تاني ايسوكو موچيزوكي 
ساخته شده، سال گذشته در باكس آفيس هم فروشي 
غيرمنتظره داشت و توانست تابوي صنعت فيلم ژاپن 
عليه دراماتيزه كردن جنجال هاي واقعي سياسي در 
فيلم هاي بازرگاني را بشكند. شيم يون-كيونگ كه 
نقش خبرنگار كره اي-ژاپني داستان را بازي مي كند، 
توانست جايزه بهترين بازيگر زن مراسم را از آن خود 
كند. توري ماتس��وكازا كه كنار او در نقش بروكراتي 
نقش آفريني مي كرد كه خبرنگار از او به عنوان منبع 
استفاده مي كند، بهترين بازيگر مرد مراسم شد. فيلم 
»با تو در معرض هوا« ساخته ماكوتو شينكاي كه در 
سال 2۰1۹ به پرفروش ترين فيلم ژاپن تبديل شد، 
توانست جايزه بهترين انيميشن را از آن خود كند و 
گروه رادويمپس كه موسيقي متن فيلم را توليد كرده 
بود جايزه بهترين موسيقي را به خود اختصاص داد. 
اين فيلم كه جوالي پيش در توهو اكران ش��د، 1۳۷ 

ميليون دالر فروخت.

نتيجه جلسه فوري AFC با نمايندگان كشورهاي غرب آسيا

فدراسيون فوتبال اعالم جنگ كرد

نمايندگان تيم هاي حاضر در ليگ قهرمانان 
آسيا در منطقه غرب پيشنهادهاي خود را 
براي تكميل برنامه بازي هاي ليگ قهرمانان 
آس��يا ارايه دادند. نمايندگان تيم ه��اي حاضر در ليگ 
قهرمانان آس��يا در منطقه غرب در جلسه ويژه اي كه به 
منظور برنامه ريزي ادامه مسابقات اين فصل تشكيل شد، 
پيشنهادهاي خود را ارايه دادند. مسووالن AFC بعد از 
جلسه با نماينده هاي شرق، اين هفته در قطر و امارات با 
نمايندگان غرب قاره ديدار كرد. بر اين اساس كنفدراسيون 
فوتبال آسيا از كش��ورها خواست با همكاري هم برنامه 
مرحله گروهي را تنظيم كنند. مقرر ش��د كه ديدارهاي 
مرحله گروهي تا پيش از ماه س��پتامبر به اتمام برسند. 
همچنين قرار است ديدارهاي مرحله يك چهارم نهايي به 
ماه سپتامبر منتقل شود. بازي هاي رفت نيمه نهايي 1۴ و 
1۵ اكتبر و بازي هاي برگشت 2۸ و 2۹ اكتبر برگزار شوند. 

ديدارهاي فينال هم 22 و 2۸ نوامبر برگزار مي شوند.

سرپرست رياست فدراسيون فوتبال برخالف اظهارات 
دادستان ديوان محاسبات و وزير ورزش مي گويد كه 
بازنشس��ته ها مي توانند مطابق قانون در سمت هاي 
نواب رييس و اعضاي هيات رييس��ه حضور داش��ته 
باشند، موضوعي كه با اين تضاد آشكار ديدگاه، به معني 
اعالن جنگ خواهد بود. حواشي مربوط به انتخابات 
فدراس��يون فوتبال همچنان ادامه دارد و در گيرودار 
ايرادهاي فيفا به اساس نامه اين فدراسيون براي تعويق 
انتخابات، اين بار حيدر بهاروند، سرپرست دبيركلي 
فدراسيون فوتبال كه جزو مديران بازنشسته به شمار 
مي رود، گفته نه تنها هيچ يك از نامزدهاي رياس��ت 
فدراسيون فوتبال بازنشسته نيستند بلكه، چهره هاي 
بازنشسته مي توانند براي سمت نواب رييس و هيات 
رييسه در انتخابات ش��ركت كنند. بهاروند به سابقه 
اين اختالفات در س��ال ۹۷ اش��اره كرده و مي گويد 
وزارت ورزش و دي��وان عدالت اداري معافيت هيات 
رييسه و نواب رييس فدراسيون فوتبال و همچنين 
سازمان ليگ را از قانون منع به كارگيري بازنشستگان 
پذيرفته اند. اين اظهارات در حالي اس��ت كه پيش از 
اين دادستان ديوان محاسبات قاطعانه اعالم كرد كه 
در انتخابات فدراسيون فوتبال اجازه حضور هيچ چهره 
بازنشسته اي را نخواهند داد و اين موضوع درباره سمت 

نواب رييس و هيات رييسه فدراسيون فوتبال - كه جزو 
مش��اغل تمام وقت محسوب نمي شوند - هم صادق 
است. اين ديدگاه ديوان محاسبات كشور توسط وزير 
ورزش و جوان��ان و معاون قهرماني اين وزارتخانه نيز 
تاييد شد تا برخي از چهره هاي بازنشسته فدراسيون 
فوتبال معترض ش��وند و پاي اين مطالب به فيفا هم 
كشيده شود و آنها نسبت به فرايند انتخابات و كميته 

تاييد صالحيت ها ايرادهايي را بگيرند.

  فدراسيون فوتبال مقابل وزارت و ديوان 
محاسبات

بعد از قوت گرفتن موضوع كنار گذاشتن چهره هاي 
بازنشسته از فدراسيون از جمله حيدر بهاروند آن 

هم در آستانه احتمال لغو انتخابات، بهاروند درباره 
روند اخذ مجوز حضور بازنشسته ها از جمله خودش 
در فدراسيون فوتبال و س��ازمان ليگ توضيحاتي 
ارايه كرده و گفته: س��ازمان بازرس��ي كل كش��ور 
در س��ال ۹۷ تاكيد كرده كه نواب رييس و اعضاي 
هيات رييسه فدراسيون مشمول قانون بازنشستگي 
نمي شوند و فعاليت آنها بالمانع است و در ادامه اين 
موضوع در ديوان عدالت اداري مطرح و بخشنامه 
وزارت ورزش و جوانان نيز اصالح شد. اين اظهارات 
و اعالم اخذ تاييدي��ه از وزارت ورزش و جوانان در 
حالي اس��ت كه چندي پيش وزي��ر ورزش تاكيد 
كرده بود، جلوي حضور بازنشسته ها در انتخابات 
را مي گيرد اما بهاروند تهديد ك��رده كه انتخابات 
در چارچوب اساس��نامه فدراسيون فوتبال برگزار 
مي ش��ود و در آن نيز هيچ اشاره اي به بازنشستگي 
مديران نشده اس��ت. با اين شرايط به نظر مي رسد 
در كنار چالش اصالح اساسنامه و برگزاري يا عدم 
برگزاري انتخاب��ات بايد در انتظ��ار دور تازه اي از 
مجادله ميان اعضاي فدراس��يون فوتبال، وزارت 
ورزش و نهادهاي حقوق��ي و نظارتي براي حضور 
يا عدم حضور بازنشسته ها و چالش هاي احتمالي 

پيرامون آن باشيم.

ورزشي
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