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در قالب »اينستكس« 

گزارش اقتصادي » تعادل«۵۱ رشته فعاليت پيشران از سوي وزارت صمت معرفي شد

همه بخش هاي علمي، پژوهشي و توسعه اي وزارتخانه ماموريت دارند در 
اسرع وقت برنامه هاي طراحي شده را با الزامات جهش توليد تطبيق دهند 
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تعادل |
بس��ياري از تحيلگ��ران ب��ازار نف��ت، برآورده��اي 
نگران كننده اي درباره كاهش تقاضاي جهاني نفت تا رقم 
روزانه ۲۰ ميليون بشكه و ماندن قيمت نفت در سطوحي 
پايين حتي در س��ال ۲۰۲۰ ميالدي ارايه داده اند. روند 
كاهشي قيمت نفت در بازارهاي جهاني ناشي از تضعيف 
تقاضا در سايه ش��يوع ويروس كرونا كه پيش از نشست 
بي نتيجه ماه مارس اوپك پالس به دليل امتناع روسيه 
از مشاركت در توافق تعميق كاهش توليد آغاز شده بود، 
بالفاصله پس از نشست بيهوده توليدكنندگان عضو و 
غيرعضو اوپك شتاب گرفت تا جايي كه قيمت نفت خام 
شاخص برنت با سقوطي شديد وارد كانال ۲۰ دالر براي 
هر بشكه شد. همچنين در اين روزهاي كرونايي شاهد 
يك بازي قيمتي و چرخش سياس��تي در بازار نفت نيز 
بوديم. در اين ميان اما »دونالد ترامپ«، رييس جمهوري 
امريكا روز پنجش��نبه بازارهاي نفت جهاني را با شوك 
مواجه كرد هنگام��ي كه اعالم كرد كه بين عربس��تان 
و روسيه با هدف كمك به ثبات قيمت و بازار نفت پا در 
مياني مي كند و در حساب توئيتر خود نوشت: »انتظار 
دارد روسيه و عربستان س��عودي توليد نفت خود را به 
ميزان حدود 1۰ ميليون بشكه كاهش دهند كه تقريبًا 
يك دهم توليد جهاني است.« حال نشانه هايي از احتمال 
نزديك ش��دن ديدگاه هاي رياض و مسكو پديدار شده 
است؛  به طوري كه عربستان سعودي كه تا روز پنجشنبه 
)14 فروردي��ن م��اه( در مقابل فش��ارهاي امريكا براي 
عقب نش��يني از جنگ قيمت نفت با روسيه ايستادگي 
كرده و همچنان برنامه خود براي افزايش حجم عظيمي 
از عرضه نفت را با وجود تاثير نابودكننده شيوع ويروس 
كرونا بر تقاضاي جهاني پيش مي برد، تسليم فشارهاي 
واشنگتن شد و خواس��تار برگزاري نشست فوق العاده 
توليدكنندگان اوپك و غيراوپك براي دستيابي به توافقي 
عادالنه براي تثبيت قيمت و بازارهاي جهاني نفت خام 
شده است. در همين حال، ائتالف اوپك پالس از نشست 
فوري اعضاي خود و احتماال ساير كشورهاي توليد كننده 
نفت در روز دوشنبه خبر داد. با اين حال بايد ديد سران 
سه كشور امريكا، عربستان و روس��يه طي روزهاي آتي 
براي به تعادل بخشي به بازار نفت چه تصميمي را اتخاذ 

خواهند كرد. 

  تصوير قيمتي از بازار نفت 
 يك روز پ��س از پايان نشس��ت اوپك پ��الس در وين 
بازارهاي جهاني نفت خام ش��اهد آغاز جنگ قيمتي از 
سوي عربس��تان در بازارهاي جهاني نفت بود به طوري 
كه مقام هاي نفتي ري��اض از عرضه بيش از 1۲ ميليون 
بشكه نفت خام در بازارهاي جهاني خبر دادند. هم اكنون 
بازارهاي جهاني نفت خام افزون بر آثار منفي ناش��ي از 
همه گيري ويروس كرونا يعني تضعيف شديد تقاضا به 
دليل قرنطينه و اعمال مقررات منع رفت وآمد در بيشتر 
كش��ورهاي جهان، كاهش توليد انواع ف��رآورده نفتي، 
تعطيلي بسياري از پااليشگاه ها دنيا، اعالم كاهش هزينه 
بسياري از بزرگ ترين توليدكنندگان نفت و گاز در دنيا، با 
سيلي از مازاد عرضه نفت خام به دليل جنگ قيمتي بين 
عربستان و روسيه روبرو است.  اما پس از نشست ناموفق 
اوپك پالس شاهد افت وخيز قيمتي در بازار نفت بوديم. 
به طوري كه ارزيابي ها نش��ان مي دهد، قيمت هر بشكه 
نفت برنت در پايان معامالت روز جمعه ۲ فروردين ماه 
99 با يك دالر و 49 سنت معادل 5.۲ درصد كاهش به 
۲6 دالر و 98 سنت رس��يد. قيمت نفت خام امريكا هم 
در پايان معامالت با ۲ دالر و 69 س��نت مع��ادل 1۰.7 
درصد كاهش به ۲۲ دالر و 53 سنت رسيد. اما قيمت هر 
بشكه نفت برنت در چهارم فروردين ماه 99 با يك دالر و 
9 س��نت معادل 4 درصد كاهش به ۲6 دالر و 89 سنت 
رسيد . همچنين قيمت نفت وست تگزاس اينترمدييت 
امريكا هم امروز با 15 سنت معادل ۰.7 درصد افت به ۲۲ 
دالر و 48 سنت رسيد. البته به دنبال اميدواري ها نسبت 
به نهايي ش��دن قريب الوقوع بسته محرك اقتصادي ۲ 
تريليون دالري دولت امريكا براي مقابله با تاثيرات منفي 
ويروس كرونا قيمت نفت روز سه شنبه پنجم فروردين 
ماه افزايشي بود. به طوري كه رويترز گزارش كرد، قيمت 
هر بشكه نفت برنت در اين روز براي تحويل در ماه مي با 
6۲ س��نت معادل ۲.3 درصد افزايش ب��ه ۲7 دالر و 65 
سنت رس��يده اس��ت. قيمت نفت خام امريكا نيز با 76 
س��نت معادل 3.3 درصد رش��د به ۲4 دالر و 1۲ سنت 
رسيد. قيمت هر دو ش��اخص نفتي اوايل در 5 فروردين 
ماه بي��ش از يك دالر افزاي��ش يافته بود، ك��ه بعدا اين 
افزايش تعديل شد. اين روند افزايشي در روز چهارشنبه 
6 فروردين ماه نيز ادامه داشت. برهمين اساس، قيمت 
هر بشكه نفت خام امريكا اوايل در اين تاريخ تا ۲5 دالر 
و 1۰ سنت باال رفت، اما بعدا با اندكي تعديل و رشد 6۰ 
سنتي )۲.5 درصدي( نسبت به جلسه قبل به ۲4 دالر و 
61 سنت رسيد. قيمت نفت برنت هم با 49 سنت معادل 

1.8 درصد افزايش به ۲7 دالر و 64 سنت رسيد.
ادامه در صفحه 7  

 »تعادل« از تالش جهاني
  براي نجات بازار نفت

 گزارش مي دهد

سياست و كرونا 
 جنگ قيمت

 نفت 

رييس محترم جمهور
 جناب آقای دکتر حسن روحانی، دام عزه

س��الم عرض می کنم و اعي��اد را تبري��ک می گويم. 
همانطوری که مطلعيد ستاد مبارزه با کرونا تا اطالع 
ثانوی چاپخانه ه��ا و در پی آنه��ا روزنامه ها را تعطيل 
اعالم کرده است. در اينکه همه اقش��ار و صنوف بايد 
تصميمات ستاد را محترم شمارند و اوامر و نواهی اش 
را گردن بگذارند ترديدی نيست اما در اين ميان نبايد 

از آسيب جدی تعطيلی رسانه های مکتوب غافل شد.

جنابعالی خود بر اين امر واقفيد که روزنامه ها در صف 
اول مبارزه ب��ا دروغ و تدليس رس��انه های ضدانقالب 
قرار دارند و نبودش��ان فضا را برای شلتاق مغرضان در 
ماهواره و موبايل بازتر می کن��د. روزنامه ها با دعوت از 
نخبگان سياسی و فرهنگی توانسته اند و می توانند راه 
را بر ابتذال و فيک نيوز ببندن��د و در مواقع خطير، پل 

ارتباطی قابل اعتمادی بين مردم و مسئوالن باشند.
برای همين الزم اس��ت تا با وضع پروتکل های فنی و 
بهداش��تی ش��رايط حضور موثر روزنامه ها در جامعه 

فراهم شود و با مس��اعدت دولت مطبوعات بعد از اين 
وقفه نسبتا طوالنی به بازار برگردند. اگر هرچه زودتر 
نوردهای چ��اپ به گردش درنيايند عم��ال روزنامه ها 
که در ساليان اخير همواره با بحران های ريز و درشت 
درگي��ر بوده اند، ب��ا بح��ران بزرگتر تعطيل��ی روبرو 
می ش��وند و روزنامه نگاران خدوم و دلس��وز و کاردان 
از کار بيکار ش��ده و درس��ت در روزهاي��ی که جامعه 
بايد از حضور ايشان بهره مند ش��ود تاثيرگذاری شان 
را از دس��ت می دهند. اي��ن اتفاق نامب��ارک نه به نفع 

کشور اس��ت و نه مبارزه با کرونا را کمکی خواهد کرد. 
کرونا قطعا جدی ترين معضل کش��ور اس��ت و همه 
بايد در هدم و تحديدش بکوش��يم ام��ا در عين حال 
نبايد ديگر مسائل کش��ور را از جمله مسايل سياسی، 
ديپلماتيک و اجتماع��ی و فرهنگی را از ي��اد ببريم. 
فراموش نکنيم که ب��ار اصلی روش��نگری و اصالح و 
ش��فافيت همواره بر دوش مطبوعات بوده و در مواقع 
بحرانی اي��ن روزنامه نگاران بوده اند که اطالع رس��انی 
ک��رده و علی رغم مش��کالت و محدوديت ه��ا انجام 

وظيفه کرده اند. در اين روزهای حس��اس نيز حضور 
رسانه های کاغذی می تواند دولت و مردم را برای عبور 
هرچه سريع تر و البته کم هزينه تر از کرونا ياری کند. 
لذا به عنوان نماينده م��ردم و عضو کوچکی از جامعه 
مطبوعاتی از حضرتعالی می خواهم تا دستور فرماييد 
انتشار هرچه س��ريعتر مطبوعات در دستور کار ستاد 

مبارزه با کرونا قرار گيرد.
خدا به ش��ما و همکارانتان برای خدمت به مردم قوت 

دهد.

نامه الیاس حضرتی به ريیس جمهور درباره وضعیت رسانه های مکتوب
 نبايد از آسيب جدی تعطيلی رسانه های مکتوب غافل شد

دستورات رييس جمهور براي كمك به كسب و كارهاي آسيب ديده

سياست هاي پيشنهادي اتاق تهران  
براي كاهش  اثرات منفي اقتصادي 
كرونا به دولت ارسال شد

نامه الياس حضرتی به رييس جمهور 
درباره وضعيت رسانه های مکتوب :
 نبايد از آسيب جدی تعطيلی رسانه های مکتوب غافل شد

اقتصاد شهري در محاصره كرونا
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 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 



اخبار

سال 99 سال جهش توليد 
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر انقالب اسالمي در 
پيامي به مناسبت آغاز س��ال ۱۳۹۹، سال جديد را 
س��ال »جهش توليد« نام گذاري كردند. ايشان در 
بخش��ي از اين پيام، گفتند: الزم مي دانم تسليت و 
تبريكي هم عرض بكنم به خانواده هاي شهداي سال 
۹۸؛ چه ش��هداي دفاع از حرم، چه شهداي مرزها و 
در رأس آنها ش��هيد عزيز و بزرگوار ما، شهيد سردار 
سليماني و همراهانش، و شهيد ابومهدي مهندس 
و همراهانش و همچنين ش��هداي حادثه كرمان، و 
شهداي حادثه هواپيما و شهداي سالمت، ]يعني[ 
اين كساني كه در راه خدمت به بيماران به درجه رفيع 
مرگ در راه خدا و ش��هادت در راه خدا رسيده اند؛ به 
همه خانواده هايشان، هم تسليت عرض مي كنيم، 
هم عيد را و مقامات فرزندانشان را تبريك مي گوييم. 
و معتقديم كه همه اين حوادث ان شاء اهلل به نفع مّلت 
ايران تمام خواهد شد كه حاال عرض مي كنيم. ايشان 
افزودند: سال ۹۸ براي مّلت ايران يك سال ُپرتالطم 
بود؛ سالي بود كه با سيل آغاز شد، با كرونا تمام شد. در 
طول سال هم حوادث گوناگوني براي كشور و براي 
برخي از مردم كشور پيش آمد؛ حوادثي از قبيل زلزله، 
تحريم ها و امثال اينها. اوج اين حوادث عبارت بود از 
جنايت تروريستي امريكا و شهادت سردار نامدار ايران 
و اسالم، شهيد سليماني. در طول سال گرفتاري هاي 
مردم هم كم نبود؛ سال به اين شكل گذشت؛ بنابراين 
سال سختي بود. لكن نكته مهم اين است كه در كنار 
سختي ها، س��ربلندي هايي هم در اين سال وجود 
داشت كه بعضي از آنها هم بي سابقه بود و مّلت ايران 
به معناي واقعي كلمه درخش��يد. رهبر انقالب در 
بخش هايي از پيامشان تاكيد كردند:  سال گذشته 
گفتيم »رونق توليد«، امس��ال بنده عرض مي كنم 
»جهش توليد«؛ امسال ساِل جهِش توليد است. اين 
شد شعار امسال؛ كساني كه دست اندركار هستند 
جوري عمل كنند كه توليد ان ش��اء اهلل جهش پيدا 
كند و يك تغيير محسوسي در زندگي مردم ان شاء اهلل 
به وجود بي��اورد. البّته اين احتي��اج به برنامه ريزي 
دارد؛ سازمان برنامه به نحوي، مجلس شورا و مركز 
تحقيقاتش به نحوي، قوه قضايي��ه به نحوي -قوه 
قضاييه هم نقش دارد- مجموعه هاي دانش بنيان به 
نحوي. مجموعه هاي جوان و مبتكر بحمداهلل در كشور 
زيادند و بنده در طول امسال -سال ۹۸- و سال قبل، 
با تعدادي از اينها نشست هاي بسيار خوب و مفيدي 
داشتم، آنها را از نزديك ديدم، حرفهايشان را از نزديك 
شنفتم؛ جوان هاي عالقه مند به كار و پاي كار و ُپر اميد 
و ُپر نيرو و ُپر انگيزه و ُپر استعداد و ابتكار. اينها بحمداهلل 
هستند؛ اينها بايد همه در برنامه ريزي ها شركت كنند 
و اين كار با برنامه ريزي ان شاء اهلل پيش برود. اميدواريم 
كه سال بر همه شما مبارك باشد و عيد سعيد مبعث 
بر همه شما مبارك باشد و ان شاء اهلل مشمول توّجهات 
الهي قرار بگيريد و مّلت ايران به ط��ور روز افزون به 

توّجهات و توسالت و معنوياِت خود بيفزايد.

تاكيد روحاني بر اشتغال و 
تحرك اقتصادي

رييس جمهور در پيام نوروزي به مناس��بت حلول 
سال ۱۳۹۹ هجري شمسي، با بيان اينكه »وحدت، 
اتحاد و اخالق است كه مي تواند آينده خوبي را براي 
ما بسازد«، تاكيد كرد: سال ۹۹ ساِل افتتاح طرح هاي 
بزرگ، سال رونق با كمك همه مردم در بخش اقتصاد 
و سال تحول در زندگي مردم و روابط اقتصادي ما با 
جهان و تعامالت ما با همسايگان ما خواهد بود. حسن 
روحاني در بخش هايي از پيام نوروزي اش گفت: به 
همه پزشكان، پرس��تاران و كادر پزشكي و درماني 
كه در اين لحظات تحويل سال نو در كنار بيماران 
عزيز ما هستند و مخصوصا آنهايي كه به اين ويروس 
مخرب مبتال شده اند به آنها خسته نباشيد مي گويم 
و براي همه مريضان و بيماران ما در سراسر كشور 
شفا و عافيت را طلب مي كنم. روحان يافزود: سالي 
كه گذشت ساِل حادثه ها و حماسه ها بود. بزرگ ترين 
حادثه ها در تاريخ كشور ما رخ داد و پرافتخارترين 
حماسه ها توس��ط مردم دالور ما آفريده شد. سال 
۹۹ گرچه آغازش همچنان سالمت، مساله اول ما 
است اما با دو بال از اين مشكل عبور خواهيم كرد بال 
اول باِل كادر درماني و پزشكي ماست كه بايد همه 
تالش خود را به كار گيرند و بال دوم بخش خصوصي 
ما است كه در كنار دولت و ساير نهادها بايد به صحنه 
بيايند تا سال ۹۹ را ساِل سالمت و اشتغال بسازيم، 
سال تحرك در مسائل اقتصادي و فرهنگي بسازيم. 
رييس جمهوري تاكيد كرد: آنهايي كه در كسب و كار 
ضرر ديده اند بتوانند در سال جديد با رونق اقتصادي 
مشكالت خود را جبران كنند. دولت با همه توان هر 
اقدامي كه توانسته انجام داده و انجام خواهد داد، از 
بسته هاي جديد معيشتي تا تسهيالت جديد بانكي.  

دولت به كسب و كارهاي 
خرد كمك كند

نماينده مردم تهران در مجلس با تاكيد بر ضرورت 
اتخاذ راهكارهايي براي جبران خسارات كسب وكارها 
ناش��ي از بحران كرونا گفت: دولت بايد با اختصاص 
سوبسيد، وام و موارد متعددي از اين دست به كسب 
و كارهاي خرد كمك كن��د و در غير اينصورت آثار 
و پيامده��اي اقتصادي خ��ود را در قالب پيامدهاي 
اجتماعي نشان خواهد داد. فاطمه حسيني به ايسنا 
گفت: بحران اخير كرونا روي كسب و كارها از چند 
بعد تاثير ج��دي دارد. يكي از اينها هزينه هاي بنگاه 
است. مثال در مورد كسب و كارهاي خرد هزينه نيروي 
انساني يكي از اين موارد است. دولت مي تواند براي ۲ 
تا ۳ ماه يارانه اي را براي حفظ نيروي كار به بنگاه هاي 
خرد و متوسط اختصاص دهد يا مثاًل دو سوم حقوق 
نيروي كار را به بنگاه يارانه دهد. به خصوص در كشور 
ما اين اتفاق زماني افتاده كه اس��فند ماه اوج فعاليت 
بعضي كسب و كارهاي خرد بوده و برخي گزارش ها 
حكايت از تا ۱۵ درصد كاهش GDP يا درآمد ناخالص 
داخلي دارد، به عالوه ما مشكل بيكاري باال را داريم و لذا 
حفظ اشتغال موجود براي ما بسيار حائز اهميت است.

ايران2

در تماس با ۷ عضو كابينه و رييس كل بانك مركزي اعالم شد

دستوراترييسجمهوربرايكمكبهكسبوكارهايآسيبديده
رييس جمهور در تماس هاي تلفني با هفت عضو كابينه و 
رييس كل بانك مركزي، دستوراتي را درباره موضوعات 
مختلف و ب��ه ويژه مبارزه و مديري��ت بيماري كرونا و 
ارزيابي دقيق طرح فاصله گذاري اجتماعي صادر كرد.

حس��ن روحاني روز جمعه در تماس با سعيد نمكي و 
عبدالرضا رحماني فضلي وزيران بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشكي و كشور دستور داد به سرعت از روند اجرا 
و ميزان تاثير و موفقيت طرح فاصله گذاري اجتماعي، 
ارزيابي هاي دقيقي تهيه كنند تا در جلسه ستاد ملي 
مقابله با بيماري كرونا براي هرگونه تصميم گيري درباره 
روند مديريت و پيشبرد مبارزه با كرونا مورد بهره برداري 
قرار گيرد. جلسه آتي ستاد ملي مبارزه با بيماري كرونا 

قرار است روز يكشنبه برگزار شود.
رييس جمهور در گفت وگوهايي با محس��ن حاجي 
ميرزايي و دكتر منصور غالمي وزير علوم، تحقيقات 
و فن��اوري نيز براي انجام بررس��ي هاي دقيق جهت 
طراحي و تدوي��ن پروتكل هاي بهداش��تي در دوره 
بازگش��ايي مجدد مدارس، دانشگاه ها، مراكز علمي 
و آموزشي و خوابگاه ها و نحوه اجراي اين پروتكل ها 

دستوراتي صادر نمود.
روحان��ي همچني��ن به جمش��يد انص��اري معاون 
رييس جمهور و رييس س��ازمان اداري و استخدامي 
كشور نيز دستور داد دستورالعملي را براي طراحي، 
تدوين و اجراي پروتكل هاي بهداشتي در محيط هاي 

سازمان ها و ادارات دستگاه هاي دولتي، آماده كند.
رييس جمه��ور در تماس با بيژن زنگنه وزير نفت نيز 
در خصوص تامين انرژي و فعاليت موثر در توليدات 
پتروشيمي و فضاي جهاني نفت و موضوعات پيرامون 
اي��ن موضوع، دس��توراتي را صادر ك��رد. روحاني به 
محمدباقر نوبخ��ت معاون رييس جمه��ور و رييس 
س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور نيز دس��تور داد در 
خصوص اختصاص ۷۵ هزار ميليارد تومان تسهيالت 
به رسته هاي مختلف شغلي و گروه هاي واجد شرايط 
تعريف شده از طرف س��تاد اقتصادي دولت، سريعا 

روندي طراحي و به مرحله اجرا گذاشته شود.
رييس جمه��ور همچنين در گفت وگ��وي تلفني با 
عبدالناص��ر همت��ي ريي��س كل بان��ك مركزي در 
جري��ان برنامه ه��اي بان��ك مركزي ب��راي اعطاي 
اعتبار ۷۵هزارميليارد توماني براي كسب وكارهاي 
آسيب ديده از ش��يوع كرونا و ش��يوه اجراي آن قرار 

گرفت.
رييس جمهور بر ضرورت حمايت هرچه س��ريع تر از 
واحدهاي توليدي وخدماتي آس��يب ديده تاكيد و از 
خدمات بانك مركزي ونظام بانكي خصوصًا كاركنان 

شعب بانك ها دراين روزهاي سخت قدرداني نمود.
در اين گفت وگوي تلفني همتي، رييس جمهور را در 
جريان برنامه هاي بانك مركزي براي تأمين ارز سامانه 

نيما و مديريت بازار ارز در روزهاي آتي قرار داد.

نخستين مبادله اروپا با ايران در قالب »اينستكس« 

اعتراف جديد ترامپ درباره تحريم تجهيزات پزشكي ايران

مي توان نخس��تين مبادله مالي آلمان، انگليس و فرانسه 
ب��ا ايران در قال��ب اينس��تكس را يكي از اتفاق��ات مهم و 

اميدواركننده در نوروز امسال دانست. 
 Instrument in( اب��زار حمايت از مب��ادالت تج��اري
Support of Trade Exchanges( ك��ه به اختصار 
اينس��تكس )INSTEX( يا س��امانه حمايت از مبادالت 
تجاري ناميده مي ش��ود، ابزار ويژه مالي است كه در بهمن 
۱۳۹۷ توسط فرانسه، آلمان و انگليس براي تسهيل تجارت 
غيردالري با ايران ايجاد شد. اينستكس، در واقع در مقابل 
تحريم هاي غيرقانوني امريكا عليه ايران، راه مبادالت تجاري 
اروپا با ايران را تا حدي باز گذاشت. انجام نخستين مبادله 
مالي از اين طريق، مي تواند روزنه اميد براي آينده اين كانال 
مالي باش��د.  دوازدهم فروردي��ن، وزارت خارجه آلمان در 
بيانيه اي اعالم كرد: فرانسه، آلمان و بريتانيا تاييد مي كنند 
كه اينستكس اولين مبادله را با موفقيت انجام داد. وزارت 
خارجه آلمان اعالم كرده است كه كه در اولين مبادله تجاري 
با ايران با استفاده از ساز و كار مالي اينستكس، محموله اي از 
اقالم پزشكي از اروپا به ايران صادر شده است. اين كانال مالي 
مدت ها پيش براي فراهم كردن امكان تجارت محدود با ايران 
با وجود محدوديت هاي ناشي از تحريم هاي امريكا راه اندازي 
شده بود اما در عمل اجراي آن آغاز نشده بود. وزارت خارجه 
آلمان در بيانيه اي اعالم كرد: »فرانسه، آلمان و بريتانيا تأييد 
مي كنند كه اينستكس اولين مبادله را با موفقيت انجام داده و 
صادرات كاالهاي پزشكي از اروپا به ايران را ميسر كرده است. 
اين اقالم اكنون به ايران رسيده است.« وزارت خارجه آلمان 
در اين بيانيه اينستكس را ابزاري براي فراهم كردن امكان 
تجارت پايدار، بلندمدت و مشروع بين ايران و اروپا با هدف 
حفظ برجام يا توافق هس��ته اي ايران توصيف كرده است. 
فرانسه، آلمان و بريتانيا سه كشور اروپايي حاضر در برجام 
هستند. اين سه كشور پيشتر اعالم كرده بودند كه پيشنهاد 

كمكي پنج ميليون يورويي را براي مقابله با شيوع كرونا به 
ايران داده اند و گفته بودند كه اقالم پزشكي از جمله ماسك 
و دستكش طبي و تجهيزات آزمايشي به ايران مي فرستند. 
جوزپ بورل، مسوول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا هم 
هفته گذشته از پيشنهاد كمك ۲۰ ميليون يورويي به ايران 

خبر داده بود.

  مبارزه ديپلماتيك با كرونا 
اما كشورهاي مختلف در شرايط سخت كرونا و تحريم به 
كمك هم آمدند. روز اول فروردين ماه بنابه اعالم سفارت 
جمهوري اسالمي ايران در دوحه دومين هواپيماي حامل 
كمك هاي دولت قطر به جمهوري اسالمي ايران براي مبارزه 
با ويروس كرونا )جمعه( عازم تهران شد. اين محموله شامل 
هفت تن تجهيزات پزشكي و بهداشتي براي مقابله با ويروس 

كرونا است كه در ادامه كمك هاي جمعه هفته گذشته دولت 
قطر به ايران ارسال مي شود.

سوم فروردين بهرام قاسمي سفير جمهوري اسالمي ايران 
در پاريس گفت: بامداد يكش��نبه اولين هواپيماي چارتر 
پزشكان بدون مرز شامل يك بيمارستان صحرايي، دارو، 
ماس��ك، لباس هاي مخصوص كادر پزشكي و ديگر اقالم 
مورد نياز از شهر بوردو فرانسه راهي تهران شد. روز چهارم 
فروردين نيز بهرام قاسمي سفير ايران در پاريس اعالم كرد: 
دومين محموله پزش��كان بدون مرز از بوردو فرانسه امروز 
راهي تهران ش��د. وي افزود: عالوه بر دارو و اقالم مورد نياز 
پزشكان و پرستاران، تجهيزات يك بيمارستان صحرايي 
كه با هماهنگي وزارت بهداشت نصب و آماده كمك رساني 
به بيماران خواهد ش��د، بخش مهم��ي از محموله اين دو 
هواپيماس��ت. دهم فروردين سخنگوي وزارت خارجه در 

خصوص كمك هاي اتحاديه اروپا ب��ه ايران گفت: كمك 
اتحاديه اروپا به ايران براي مقابله با ش��يوع ويروس كرونا 
مس��تقيم نيس��ت بلكه از منابع كمك هاي بشردوستانه 
اتحاديه است. سيد عباس موسوي در اين ارتباط اظهار كرد: 
اين كمك هاي انسان دوستانه در قالب بودجه اي است كه 
اتحاديه اروپا براي بالياي طبيعي در اختيار كشورهايي كه 
دچار حادثه اي مي شوند، به منظور كمك به اين كشورها 
يا خريد تجهيزات مورد نياز براي مقابله با آن حوادث قرار 
مي ده��د. دوازده��م فروردين ماه وزارت محيط زيس��ت 
چين در راس��تاي كمك به ملت ايران در مبارزه با ويروس 
كرونا، از طريق س��فارت جمهوري اسالمي ايران در پكن، 
۴۰۰ هزار ماسك به ايران اهدا كرد. وزارت محيط زيست 
چين همچنين يك دستگاه ضدعفوني كننده پسماندهاي 
بهداشتي به ايران هديه كرد.اين دستگاه قادر است روزانه ۱۰ 
تن پسماندهاي بهداشتي را در بيمارستان ها و مراكز درماني 
به صورت استاندارد و بهداشتي امحا كند. يازدهم فروردين، 
س��خنگوي وزارت امور خارجه با انتشار پستي در صفحه 
توئيترش گزارشي از آخرين اقدامات اين وزارتخانه براي مهار 
كرونا منتشر كرد. سيد عباس موسوي در توئيترش نوشت: 
در شرايط كرونايي وزير و مديران ارشد وزارت امور خارجه 
عالوه بر حضور در جلسات مختلف ملي و كشوري، روزانه 
آخرين تحوالت جهاني و روابط خارجي جمهوري اسالمي 
ايران را از طريق ويدئو كنفرانس داخلي بررسي مي كنند. 
وي در توئيت ديگري نيز اضافه كرد: اين روزها اگر چه مبارزه 
ب��ا كرونا و كم كردن آثار و تبعات آن بر مردم ايران در مركز 
ثقل فعاليت هاي ديپلمات هاي ايراني قرار دارد؛ اما پيگيري و 
نظارت بر همه تحوالت منطقه اي و جهاني و كنش و واكنش 

متناسب، از نظرها دور نيست ... و ديپلماسي ادامه دارد.
روز سيزدهم فروردين جمعي از شخصيت هاي ايران شناس، 
عالقه مندان، فرهنگ دوستان و فارسي آموزان ژاپني )۲۵ 

نفر( ضمن ارسال پيامهاي ويديويي )و يك نقاشي( خود 
به رايزني فرهنگي س��فارت ايران در ژاپن، با ملت ايران در 
مب��ارزه با ويروس كرونا و رف��ع تحريم ها همراهي كردند.  
روز چهارشنبه چهاردهم فروردين ماه يك مقام صندوق 
بين المللي پول گفت كه اين نهاد پس از درخواست تسهيالت 
براي مقابله با كرونا از سوي ايران، در حال مذاكره با مقام هاي 
ايراني براي اعطاي وام است. به گزارش خبرگزاري رويترز، 
»جهاد ازعور« مدير دپارتمان خاورميانه و آسياي مركزي 
در صندوق بين المللي پول در يك نشست آنالين گفت كه 
اين نهاد در حال مذاكره با مقام هاي ايراني است تا از نيازهاي 
ايران و اقدامات الزم براي به جريان افتادن، آگاه شود. پيشتر 
نيز يك سخنگوي صندوق بين المللي پول در پاسخ به سوال 
مكتوب خبرنگار ايرنا گفته بود: ما با مقام هاي ايراني مذاكراتي 
را داشته ايم تا درخواس��ت آنها به صندوق براي استفاده از 
كمك مالي اضطراري در مقابله با كرونا را بهتر درك كنيم. 
در همان روز سفير كش��ورمان در وين از ارسال تجهيزات 
تشخيص كرونا به ايران خبر داد. كاظم غريب آبادي، سفير و 
نماينده دايم كشورمان نزد سازمان هاي بين المللي در وين، 
اعالم كرد ب��ا رايزني هاي به عمل آمده، آژانس بين المللي 
RT-( انرژي اتمي به زودي دو دستگاه تشخيص سريع كرونا

PCR( به ايران ارسال مي كند. غريب آبادي افزود: به همراه 
اين دو دستگاه، تجهيزات حفاظت شخصي كاربران دستگاه، 
تجهيزات مربوط به راه ان��دازي و ارتقاء و كاليبره كردن، و 
كيت هاي مخصوص تشخيص كه از سه تكنيك استفاده 
مي كنند نيز ارسال مي شوند. پيش از اين هم غريب آبادي، از 
تصويب كمك ۵۰۰ هزار دالري صندوق اوپك براي توسعه 
بين المللي )اوفيد( به برنامه هاي مقابله با كرونا در ايران خبر 
داده و افزوده بود: اين كمك از طريق س��ازمان بهداش��ت 
جهاني و براي خريد و توزيع تجهيزات و اقالم پزشكي مورد 

نياز فوري بيمارستان ها در اختيار كشورمان قرار مي گيرد.

رييس جمهور امريكا در گفت وگويي رسانه اي با تاييد وجود 
محدوديت در ارس��ال تجهيزات پزشكي به ايران به دليل 
تحريم هاي اقتصادي گفت: جمهوري اسالمي درخواستي 
براي كاهش تحريم ها نداشته تا اجازه داده شود تجهيزات 
پزشكي به اين كشور برود. دونالد ترامپ و مقامات امريكا 
پيش از اين مدعي بودند ك��ه تحريم هاي غيرقانوني اين 
كشور هيچ مانعي براي ارسال تجهيزات پزشكي به ايران 
ايجاد نكرده اما اكنون با چرخشي آشكار، اين موضوع را به 
عدم درخواس��ت ايران از امريكا براي لغو تحريم ها مرتبط 
نموده اند. به دنبال شيوع جهاني ويروس كرونا، فشارهاي 
بين المللي علي��ه امريكا براي لغ��و تحريم هاي اقتصادي 

غيرقانوني عليه ايران كه مانعي جدي ب��راي خريد دارو و 
تجهيزات پزشكي ايجاد نموده افزايش يافته است. اقدام غير 
انساني دولت امريكا درعدم لغو تحريم هاي اقتصادي ايران 
اعتراض نمايندگان كنگره و شخصيت هاي سياسي امريكا 

را نيز به دنبال داشته است.

  بايدن كاهش تحريم هاي ايران را خواستار شد
س��ناتور ارش��د امريكايي با برش��مردن برخي اقدامات 
پيشنهادي، خواستار كاهش تحريم هاي دولت اين كشور 
بر ايران در موقعيت مبارزه با ويروس كروناي جديد ش��د. 
به گزارش واشنگتن اگزمينر، جو بايدن سناتور دموكرات 

امريكايي در بيانيه اي درباره تاثير تحريم هاي اعمال شده بر 
كشورهاي در حال مبارزه با ويروس كروناي جديد از جمله 
ايران گفت: در بحبوحه اين بيماري همه گير مرگ بار كه هيچ 
مرزي نمي شناسد، امريكا بايد اقداماتي انجام دهد تا حتي با 
وجود در اولويت قرار دادن سالمت ملت امريكا، هر كمكي كه 
مي تواند به كشورهايي كه بيشترين آسيب را از اين ويروس 
ديده اند، از جمله ايران ارايه دهد. بايدن در ادامه اين بيانيه 
اظهار كرد: براي متوقف كردن موثر اين بيماري همه گير، 
تمامي كشورهاي جهان بايد باهم همكاري كنند. محدود 
كردن ساختگي جريان كمك هاي بشردوستانه بين المللي 
براي دست يابي به يك هدف سياسي، نه تنها به ايران اين 

اجازه را خواهد داد كه از مسووليت واكنش سنبل شده اش 
]به اين بيماي[ طفره رود، بلكه موجب خواهد شد خطري 
كه اين ويروس در حال حاضر و در آينده براي مردم امريكا 
ايجاد مي كند افزايش يابد. اين سناتور امريكايي اقداماتي 
را براي كاهش تحريم هاي ايران پيشنهاد كرد كه از جمله 
آنها » دادن مجوزهاي گس��ترده به شركت هاي دارويي و 
شركت هايي كه تجهيزات پزشكي ارايه مي كنند، ايجاد يك 
كانال اختصاصي براي بانك هاي بين المللي، شركت هاي 
حمل ونق��ل، بيمه گ��ران و دگير موسس��ات خدماتي به 
جهت كمك به ايران براي دست پيدا كردن به كمك هاي 
حياتي، ارايه دستوركار جديد تحريم ها براي اين گروه ها و 

سازمان هاي كمك رساني بين المللي براي مشخص كردن 
اينكه چگونه مي توانند به سرعت، مستقيما و به طور قانوني 
به اين اتفاق غم انگيز در ايران، بدون تنبيه واكنش دهند. 
او با مطرح كردن اين ادعا كه ايران نتوانسته است پاسخي 
موثر به بحران كرونا بدهد، در عين حال اين انتقاد را از دولت 
دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا مطرح كرد: اينكه دولت 
ترامپ به خاطر راهبرد فشار حداكثري به طرز بد و با عواقبي 
توافق هس��ته اي را ترك كرد، به اندازه كافي بد است. هيچ 
معنايي ندارد كه در يك بحران جهاني، اين شكس��ت به 
واسطه جلوگيري از دسترسي به كمك هاي بشردوستانه با 

بي رحمي تركيب شود.
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چهرهها

ميرلوحي: بايد بپذيريم مشكالت ساختاري داريم
يك فعال سياسي گفت: ملت ما كامال ورزيده شده و تاب آور هستند 
و سرمايه اصلي اين است وگرنه تصميمات و اتفاقاتي كه در كشور 
افتاد خيلي فشار سنگيني بود و هر كشور ديگري بود وضعش از 
ما مش��كل دار تر بود. محمود ميرلوحي در پاسخ به اين سوال كه 
چرا در سال ۹۸ به اين ميزان شاهد استعفاي وزراي دولت ازجمله 
وزير ورزش، وزير آموزش و پرورش، وزير كشاورزي و... بوديم و آيا 
شرايط و چالش هاي اين سال باعث اين كناره گيري ها بوده است؟ 
گفت: سال ۱۳۹۸ حوادثش خيلي پيوسته و دايمي بود، طبيعتا با توجه به شرايط و پيوستگي 
اين حوادث، تصميمات اين سال نيز چندان ثابت نبود يعني چارچوب و تعريفي نداشت كه 
بتوان بر اس��اس آن گفت مسيري معين طي ش��ده يا يك راهبرد مشخص در كشور وجود 
داشته است. همينطور نمي توان گفت در اين سال مجلس هم راهبردي را دنبال كرده است يا 
همچنين نمي توان گفت مسير و راهبرد رييس جمهور يك مسير و راهبرد مشخص بوده كه 
فرضا جوانگرايي يا تخصص گرايي مدنظرش بوده يا خواسته آنگونه كه در دنيا مرسوم است 
يك جريان سياسي را پررنگ كند يا با يك جناح همكاري كند يا ائتالف داشته باشد. عضو 
شوراي عالي سياست گذاري اصالح طلبان به ايلنا گفت: گاهي اوقات يك ائتالف كه شكسته 
مي شود، يك حزب ديگر بر سر كار مي آيد و در اين صورت ممكن است تغييرات عمده اي در 
سياست هاي داخلي و خارجي و حتي ساست هاي اقتصادي يك كشور رخ دهد. با اين وجود 
در سال ۹۸ نشانه هايي از اين قضايا هم در عرصه سياست و احزاب ديده نشد يعني اينگونه 
نبوده كه دولت يا شخص رييس جمهور خواسته باشد به عنوان مثال با اصالح طلباني كه از 
او گله مند شده اند روابطش را تحكيم كند. ميرلوحي اظهار كرد: به هر حال ما مشكل داريم و 

بايد بپذيريم رسانه ملي مسير خودش را مي رود. 

مي توانستيم شيوع بيماري را پيش از اينها مهار كنيم
يك نماينده مجلس گفت: فاصله گذاري اجتماعي براي قطع زنجيره 
ش��يوع كرونا بايد از روزهاي ابتدايي اين بيماري صورت مي گرفت. 
بهرام پارسايي درباره طرح »فاصله گذاري اجتماعي« كه از روز جمعه 
براي جلوگيري از ش��يوع بيماري كرونا در كش��ور اجرا شده است، 
گفت: تصميم گيري درباره قطع زنجيره شيوع كرونا به رييس جمهور 
بازمي گردد. نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي يادآور شد: قبل از 
آنكه مراجع رسمي اعالم كنند كه بيماري كرونا وارد كشور شده است، 
يك پزشك بعداز آنكه تست برادرش مثبت شد، اعالم كرد اين بيماري در كشور وجود دارد. بعدها 
هم گفته شد در شهر قم به صورت قطعي كرونا ويروس شيوع پيدا كرده است. وي ادامه داد: از همان 
ابتداي شيوع بيماري آن هم با توجه به اينكه بازار شايعات بسيار داغ بود، براي كنترل ورودي ها و 
خروجي هاي كشور بايد اقدام مي شد و قرنطينه صورت مي گرفت. او  ادامه داد: هنگام شيوع بيماري 
در شهر قم مي توانستند قرنطينه را اعالم كنند    . در همان روزها به وزارت كشور پيشنهاد شد انتخابات 
را كاًل به عقب بيندازد و اصرار شد اگر اين كار را انجام نمي دهند حداقل انتخابات قم به تعويق بيفتد 
كه هيچ كدام از اين كارها صورت نگرفت. وي ادامه داد: روز بعد از انتخابات وزير كشور در يك جلسه 
مطرح كرد كه از ما خواستند انتخابات را به خاطر كرونا عقب بيندازيم يا حداقل در قم به تعويق بيفتد 
كه ما به عنوان مجري انتخابات مقاومت كرديم و از اين صحبت ها تمكين نكرديم و پيشنهادات 
را نپذيرفتيم! اين نماينده مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: بعدهم بحث قرنطينه قم و شهرهاي 
شمالي و تهران مطرح شد كه انجام نشد. كه اگر مي شد قطعاً ما مي توانستيم شيوع بيماري را پيش 
از اينها مهار كنيم. او به ايلنا گفت: من نمي دانم مشاوران هيات دولت چه كساني هستند، اعتقادم بر 
اين است كه بهترين مشاوران در حال حاضر جامعه پزشكي و كادر درماني هستند كه در صف اول 
اين مبارزه هستند و مي دانند راه چيست و اعتقاد ما بر اين است مشاوري قوي و بهتر از اينها نيست.

تماس هاي مسووالن و علما  با رييس مجلس
در پي ابتالي رييس مجلس شوراي اس��المي به ويروس كرونا، 
مقامات لشكري، كشوري و علماي كشور در پيام هاي جداگانه اي 
براي بهبودي او دعا كردند. در پي ابتالي الريجاني، رييس مجلس 
ش��وراي اس��المي به بيماري كرونا، حجت االسالم والمسلمين 
رييسي، رييس قوه قضاييه، آيت اهلل امامي كاشاني، عضو مجلس 
خب��رگان رهبري و ام��ام جمعه موقت ته��ران، آيت اهلل كريمي 
جهرمي، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم و حجت االسالم 
والمسلمين ناطق نوري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در تماس هاي تلفني جداگانه 
با رييس مجلس شوراي اسالمي، جوياي حال وي گرديده و براي بهبودي و سالمت كامل 
رييس مجلس دعا كردند. همچنين دكتر س��عيد نمكي، فرهاد دژپسند و بهرام سرمست، 
وزراي بهداشت، امور اقتصادي و دارايي و استاندار قم، تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي، جمعي از فضال، علما و مدرسين حوزه هاي علميه و جمعي از شخصيت ها و مسووالن 
در بخش هاي مختلف كشور در تماس هاي جداگانه، بهبودي كامل و هر چه سريع تر وي را از 
خداوند مسالت كردند. رييس اتحاديه بين المجالس جهاني نيز در پيامي براي رييس مجلس 
كشورمان آرزوي سالمتي كرد. گابريال كوئباس بارون، رييس اتحاديه بين المجالس جهاني 
)IPU(، صبح ديروز جمعه ۱۵ فروردين در پيامي خطاب به دكتر علي الريجاني، ضمن اظهار 
تاسف از ابتالي رييس مجلس شوراي اسالمي به بيماري كرونا، براي ايشان آرزوي بهبودي 
و سالمتي كرد. رييس اتحاديه بين المجالس جهاني در اين پيام همچنين مراتب همبستگي 
خود را با همه نمايندگان اعالم كرده و افزوده است: »با تالش جمعي بر ويروس كرونا غلبه 
مي كنيم.« روساي مجالس روسيه، سوريه و گروه دوستي پارلماني پاكستان و ايران با آرزوي 

بهبودي رييس مجلس شوراي اسالمي پيام هايي جداگانه منتشر كردند.



اخبار 3 اقتصاداجتماعي

۳۲۹۴ فوتي و ۱۷۹۳۵ بهبوديافته؛ آخرين آمار كرونا در ايران

تقابل كرونايي وزارت بهداشت و وزارت صمت 

سيل نوروزي در ايران 

تعطيلي مراكز اقتصادي و مغازه ها و كارگاه ها، شرايط را 
براي مردم به ويژه بخش خصوصي س��خت كرده است، 
كس��ب و كارهاي خرد، كارگران روزمزد، مغازه دارهاي 
مستاجر و... بيش از همه نگران رزق روزانه شان هستند. 
دولت نيز توان چنداني در كمك به اين كس��ب و كارها 
ندارد. اما سالمت مردم در شرايط فعلي اهميت بيشتري 
دارد. در اين ش��رايط، قائم مقام وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، به نوعي دس��تورالعمل اداري براي بازگشايي 
كليه مشاغل و مراكز كس��ب و كار را داد ه است؛ اقدامي 
كه وزير بهداشت را برآشفته كرده است.  او در نامه اي به 
حس��ن روحاني نسبت به دستور وزارت صمت مبني بر 
بازگشايي مشاغل و كسب و كار ها اعتراض خود را اعالم 
كرد. سعيد نمكي در نامه اي به رييس جمهور نسبت به 
اقدام ناگهاني وزارت صمت مبني بر ابالغ دستورالعمل 
بازگشايي كليه مشاغل و مراكز كسب و كار انتقاد كرد. او 
در بخشي از نامه اش نوشته است: متأسفانه ناگهان اخيراً 
بدون اطالع ستاد نامه اي توسط قائم مقام محترم وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به كليه استان ها ابالغ شده كه 
عماًل دستور العمل اداري براي بازگشايي كليه مشاغل 
و مراكز كسب و كار تلقي مي شود كه اين شيوه با نقش، 
مسووليت و جايگاه س��تاد ملي مقابله با كرونا مغايرت 
دارد. ضمن اعتقاد راس��خ اينجانب و وزير محترم كشور 
و ديگر همكاران مان به كم��ك هرچه زودتر به كاهش 
اثرات اپيدميولوژيك كرونا بر اقتصاد كم بنيه كش��ور و 
تدوين پروتكل براي بازگشايي فعاليت هاي اقتصادي با 
اولويت ويژه، قويا اعالم مي كنيم كه هر گونه تصميم آتش 
به اختيار توسط هر دستگاه دولتي، غيردولتي، فرهنگي، 
مذهبي و ... كه مورد تاييد نباشد شعله هايش به سرعت 
دامن نظام سالمت و متعاقب آن اقتصاد كشور را خواهد 
گرفت. اگر امروز كاهش التهاب اوليه مشاهده مي شود و 
كشور در شرايط مناسب تري در مقابل هجوم ويروس قرار 
دارد عالوه بر مرحمت الهي، آثار مدل مديريت مبتني بر 
كارشناسي، تدبير و حمايت جمعي و گام هاي برنامه ريزي 
شده است كه پيموده ايم. كوچك ترين حركت نسنجيده 
و غير منطبق با نظر كارشناس��ي آسيب هاي غير قابل 
جبراني در پي خواهد داشت كه حداقل در نظام سالمت 

امكان ايستادن در مقابل هجمه هايش ميسر نيست. 

  افزايش توليد الكل اتانول
پس از گذش��ت ۴۴ روز از اعالم رسمي شيوع كرونا در 
كشور براساس اعالم وزارت بهداشت ۵۳۱۸۳ نفر به اين 
بيماري مبتال ش��ده اند كه از اين تعداد ۳۲۹۴ نفر فوت 

شده و ۱۷۹۳۵ نفر بهبود يافته اند.
همچنين روز پنجشنبه وزير كشور اعالم كرد در مورد 
»باز فعاليت« مشاغل با حضور وزاري بهداشت و صمت و 
نمايندگاني از اصناف و مشاغل پروتكل جديدي تنظيم 
و در آن از نظرات كارشناسي و تخصصي اصناف نيز بهره 
گرفته مي ش��ود. همچنين وزراي آم��وزش و پرورش و 
آموزش عالي موظف شدند تا شرايط الزم براي بازگشايي 
و از سرگيري فعاليت را در گزارشي ارايه كرده تا در زمان 
مقتضي در خصوص بازگش��ايي اين مراكز تصميمات 
الزم از سوي ستاد ملي مقابله با كرونا اتخاذ شود. سعيد 
نمكي وزير بهداشت نيز اعالم كرده است كه ما هنوز در 
فاز مديريت بيماري هس��تيم و به زم��ان كنترل و مهار 
بيماري نرسيده ايم و تصور نشود كه باز فعاليت مشاغل 

به دليل مهار بيماري كرونا اس��ت، بلكه بايد همچنان 
موارد پيشگيرانه و بهداشتي براي كاهش شيوع بيماري 

رعايت شود. 

  ۲۷۱۵ مورد جديد ابتال 
»كيانوش جهانپور« رييس مركز اطالع رس��اني وزارت 
بهداشت درباره آخرين آمار مبتاليان به بيماري كوويد 
۱۹ گفت: طي ۲۴ ساعت از پنجشنبه ظهر تا جمعه ظهر، 
۲۷۱۵ نفر مبتالي قطعي جديد به بيماري كوويد ۱۹ در 
كشور ثبت شده است كه با جمع كل مبتاليان ۵۳ هزار و 
۱۸۳ مورد رسمي و قطعي در كشور ثبت شده اند.  او گفت: 
خوشبختانه تاكنون ۱۷۹۳۵ نفر از بيماران بهبود يافته و 
ترخيص شده اند. جهانپور اظهار كرد: متاسفانه در اين ۲۴ 
ساعت، ۱۳۴ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در كشور 
جان خود را از دست دادند و مجموع درگذشتگان بر اثر 
اين بيماري در كشور به ۳۲۹۴ نفر رسيده است. او ادامه 
داد: ۴۰۳۵ نفر از بيماران در وضعيت شديد اين بيماري 
قرار دارند. جهانپور تاكيد كرد: نيروهاي خستگي ناپذير 
حوزه بهداش��ت، از طريق سامانه ۴۰۳۰ با مردم تماس 
مي گيرند و وضعيت سالمتي آنها را پيگيري مي كنند. در 
صورت مشاهده شماره ۴۰۳۰ بر روي تلفن همراه، حتما 

پاسخگوي همكاران پرتالش ما باشيد.

  تاكنون همه گيري در پاتوق معتادان متجاهر 
نداشته ايم

»فريد براتي س��ده« مديركل دفتر پيشگيري و درمان 
اعتياد سازمان بهزيس��تي كش��ور نيز درباره اقدامات 
پيشگيرانه براي جلوگيري از ابتالء معتادان متجاهر به 
بيماري كرونا، گفت: مسووليت كميته درمان با وزارت 
بهداشت است و اصلي ترين نهاد تصميم گير در خصوص 

موضوعات درم��ان معتادان متجاهر با اي��ن وزارتخانه 
اس��ت.پيش از عيد در جلس��ه كميته درمان ابالغ شد 
طرح جمع آوري معت��ادان متجاهر و طرح هاي نوروزي 
در خصوص جمع آوري معتادان متجاهر متوقف ش��ود 
و ما ني��ز اين موضوع را پذيرفتيم. او با بيان اينكه يكي از 
اولين دستگاه هايي كه ستاد مبارزه با كرونا را فعال كرد، 
سازمان بهزيستي بود، ادامه داد: بالفاصله بعد از ابالغيه 
ممنوعيت جمع آوري معتادان متجاهر يك طرحي را با 
عنوان طرح ارايه خدمات در پاتوق ها و مراكز اس��تقرار 
افراد مصرف كننده بي خانمان آغاز كرديم. همچنين در 
بخشنامه هايي به مراكز اعتياد اعالم كرديم مالقات ها را 
ممنوع كنند و اگر فرد مشكوكي مشاهده شد به سرعت 
او را ب��ه قرنطينه منتقل كرده و با هماهنگي اورژانس به 
مراكز درماني منتقل شوند. همچنين بحث غربالگري، 
مورديابي و بيماري يابي را در مراكز انجام دهند. مديركل 
دفتر پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور 
به  ايلنا گفت: با توجه به نوبت ترخيص معتادان از مراكز 
جمع آوري معتادان، اين افراد از مراكز خارج شده و دوباره 
در پاتوق ها حضور خواهند داش��ت، از همين رو طرحي 
را به س��تاد مبارزه با موادمخدر با عنوان طرح آموزش و 
پيشگيري از شيوع كرونا در افراد مصرف كننده بي خانمان 
پيشنهاد داديم. همچنين براي اجراي اين طرح از ستاد 
مبلغ ۴.۵ ميليارد درخواس��ت كرديم كه بخشي از اين 

مبلغ به ما پرداخت شد. 
»محمد امامي امين« معاون هماهنگي امور اقتصادي 
استانداري تهران نيز درباره وضعيت توليد اقالم بهداشتي 
گفت: مراكز توليدي براي توليد اقالم مورد نياز بهداشتي 
در حال حاضر به صورت س��ه ش��يفت در حال فعاليت 
هستند.  او ادامه داد: بخشي از واحدهاي توليدي تعطيل 
هستند، اما توليدكنندگان اقالم بهداشتي مانند ماسك 

و دستكش به صورت فعاالنه در حال كار هستند. در حال 
حاضر نيز اين اقالم نه تنها در داروخانه ها موجود است، 
بلكه در سوپرماركت ها نيز يافت مي شود و كمبودي در 
اين زمينه وجود ندارد. معاون هماهنگي امور اقتصادي 
اس��تانداري گفت: در بخش مواد ضدعفوني كننده نيز 
كارخانجات توان توليد بس��ياري دارن��د و حتي برخي 
كارخانه ها مدعي هس��تند يك پنجم توليدات خود را 
در حال حاضر به فروش مي رس��انند و در اين زمينه نيز 
مشكلي وجود ندارد و نياز بازار تامين مي شود. امامي امين 
با بيان اينكه ظرفيت توليد ماسك در استان تهران حدود 
۲۰ برابر افزايش پيدا كرده است، اظهار كرد: قبول داريم 
كاستي هايي وجود دارد و تا رسيدن به نقطه مطلوب هنوز 
راه باقي است. بخشي از مشكل كارگاه هاي توليد ماسك 
بودند، البته در حال حاضر به اندازه كافي كارگاه داريم، 
اما در خصوص توليد پارچه اوليه براي ماسك با مشكل 
مواجه هس��تيم كه اين موضوع در حوزه استان تهران 
نيس��ت. البته اطالع دارم كه كارخانه هاي توليد پارچه 
نيز با افزايش نيرو به صورت سه شيفت فعاليت مي كنند 

تا بتوانند نياز كارخانه هاي توليد ماسك برطرف كنند. 
او درباره مواد اوليه م��واد ضدعفوني كننده گفت: چون 
رقابت در بازار ايجاد شده، با مشكل كمبود الكل مواجه 
شديم، البته در اوايل شيوع بيماري ما گاليه هاي بسياري 
از كارخانجات درخصوص كمبود مواد اوليه مانند الكل 
داشتيم در حالي كه هم اكنون اين گاليه ها بسيار كمتر 
شده است و اين به معني اين است كه توليد الكل اتانول 
نيز افزايش داشته و تقريبا نياز توليدكنندگان را تامين 

مي كند. 

  ابهام درباره يك دارو 
ام��ا در پي مصاحبه انجام ش��ده يك��ي از متخصصين 

بيمارستان مسيح دانش��وري در خصوص داروي فاوي 
پيراوير )favipiravir(، معاون درمان وزارت بهداشت 
به نمايندگي از كميته علمي مستقر در معاونت درمان 
وزارت بهداشت، اطالعيه اي صادر كرد. در اين اطالعيه 
آمده است: به دنبال مصاحبه انجام شده يكي از اعضاي 
محترم هيات علمي شاغل در بيمارستان مسيح دانشوري 
تهران در خص��وص داروي )favipiravir( به اطالع 
مي رس��اند داروي مذكور هنوز در فارماكوپه ايران وارد 
نشده و در حال حاضر به عنوان يك دارو در يك كارآزمايي 
باليني به كار گرفته شده و در اختيار چند مركز درماني 
از جمله بيمارستان مسيح دانشوري قرار گرفته است و 
تاكنون نتايجي از اين تحقيق به اين كميته گزارش نشده 
است؛ لذا انجام هرگونه مصاحبه و ارايه هر نوع گزارش به 
عنوان تاييد يا رد اثربخشي اين دارو مورد تاييد كميته 
نبوده و تخلف محس��وب مي شود. تاكنون هيچ گزارش 
مكتوبي از اثربخشي اين دارو از مراكز درماني ازجمله مركز 
مسيح دانشوري چاپ نش��ده يا به وزارت بهداشت ارايه 
نشده است. صرف گزارش تجربي از يك اقدام درماني در 
دنياي علم جايگاهي ندارد و چه بسا سبب نگراني خانواده 
بيم��اران به جهت عدم تهيه يا حتي احس��اس گناه در 
بازماندگان بيماراني كه به رحمت خدا رفته اند ايجاد كند.  
بديهي اس��ت تمام داروهاي مصرفي در درمان كرونا به 
عنوان ضدويروس يا ضد التهاب، درمان قطعي نمي باشد 
آنچه ثابت ش��ده، مراقبت صحيح از بيماران موثرترين 
راه كمك به درمان بيماران است كه كادر درماني مراكز 
بيمارستاني كشور ما از جمله عزيزان ما در بيمارستان 
مس��يح دانش��وري از موفق ترين هاي دنياي پزش��كي 
محسوب مي شوند كه جاي سپاس و قدرداني دارد. پس از 
اتمام كار آزمايي باليني مذكور، نتايج توسط كميته علمي 
اعالم و در صورت تاييد اثربخش��ي آن وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي نسبت به تامين و توزيع دارو به 

منظور استفاده براي بيماران اقدام خواهد كرد.

  برآورد كمك  معيشتي هالل احمر 
به ۲ ميليون نفر

سرپرست جمعيت هالل احمر ايران نيز به برآورد كمك  
معيشتي هالل احمر به ۲ ميليون نفربه خاطر كرونا، اشاره 
كرد و گفت: از روز شنبه ۵۰۰ هزار نفر از بيماران مبتال 
به سرطان، بيماران خاص و بيماران نادر تحت پوشش 
هالل احمر قرار خواهند گرفت تا در شرايط بحران كرونا به 
كمك آنها برويم. كريم همتي در ارتباط ويدئو كنفرانسي 
با خبرنگاران با اشاره به اقدامات سازمان هالل احمر در 
كمك به مديريت بحران هاي ناش��ي از كرونا، افزود: در 
روزهاي گذشته اكثر بخش هاي كشور درگير بيماري 
كرونا ويروس بودند و س��ازمان ما ه��م از اين قائده جدا 
نيست. هالل احمر در كنار دانشگاه هاي علوم پزشكي 

اقدامات خوبي انجام داده اند. 
وي با اش��اره به اينكه يكي از عواقب ش��يوع كوويد۱۹، 
مشكالت معيشتي است، اظهار كرد: بخش زيادي از افراد 
آسيب پذير در اين بحران دچار مشكل شده اند به همين 
دليل گروه هاي مختلف��ي به دنبال كمك به هموطنان 
بودند كه سازمان هالل احمر را منتخب دانستند. با توجه 
به مس��يرهاي قانوني موجود كمك هاي مردم از طريق 
سازمان هالل احمر جمع آوري مي شود و به صورت شفاف 

در اختيار مردم قرار خواهد گرفت.

در حالي كه ذهن همه درگير كرونا بود، در برخي نقاط 
ايران، سيل هم بر سختي هاي مردم افزود.  طي بارندگي 
شديد روزهاي نخست سال ۹۹ در استان هاي هرمزگان، 
بوشهر، فارس، سيس��تان و بلوچس��تان، قم، گيالن، 
كرمان و... سيل در برخي مناطق خسارت جاني و مالي 
به بار آورد.  سخنگوي س��ازمان مديريت بحران گفت: 
كشته هاي وقوع سيل در كشور حداقل دوازده نفر بوده 
اس��ت. از اين تعداد از كشته شدگان ۲ نفر مادر و فرزند 
در بندر عباس، ۳ نفر در استان فارس، ۳ نفر در كنارگ، 
۳ نفر هم در قم و ۲ نفر در بوش��هر جان خود را از دست 
داده اند. در پي بارندگي ها در شهرستان ميناب كه منجر 
به جاري شدن سيل و بازگشايي دريچه هاي سد استقالل 
شد، سيالب به درون زيستگاه بسياري از حيوانات كه 
در بس��تر رودخانه ميناب زندگي مي كردند، نفوذ كرد 
و موجب فرار اين حيوانات به سمت محالت شهر شد. 
بستر رود خانه ميناب كه زيستگاه مناسبي براي زندگي 
حيواناتي نظير گراز بود، با بازگشايي سد استقالل آب، 
آنها را با خود مي برد و مردم شهر ميناب نيز نظاره گر اين 
صحنه ها بودند. بسياري از توله گرازها كه از ترس وارد 
محالت شهر ميناب شده بودند، در برخي از نقاط در دام 
افراد سودجو گرفتار و شكار آنها مي شدند. در حوالي پل و 
پارك ساحلي ميناب نيز يكي از اين گرازها با بيرون آمدن 

از رودخانه به سمت مردم حمله ور شد و يكي از شهروندان 
را زخمي كرد. اين در حالي است كه با وجود توصيه هاي 
تيم هاي حفاظتي مستقر، عده اي از مردم به هشدارها 
توجه نكردند تا اينكه يكي از شهروند مورد حمله گراز 
قرار گرفت. مديرعامل آب و فاضالب اس��تان كرمان با 
بيان اين مطلب كه مس��ووالن جنوب استان كرمان تا 
اين لحظه گزارشي از قطعي آب در روستاهاي سيل زده 
جنوب استان به ما ارايه نداده اند، عنوان كرد: روستاهايي 
كه به شبكه آب متصل هستند، قطعي نداشته اند ضمن 
آنكه به روس��تاهايي كه با تانكر آبرساني مي شدند، اين 
آبرساني همچنان ادامه دارد. محمد طاهري با اشاره وقوع 
س��يل در جنوب استان كرمان به ايسنا گفت: گزارشي 
مبني بر قطعي آب از شهرهاي جنوبي استان كرمان از 
جمله جيرفت، كهنوج، عنبرآباد، جبالبارز و … تا اين 
لحظه نداشته ايم و خوشبختانه شبكه آبي تمامي اين 
مناطق وصل اس��ت. او با بيان اين مطلب كه مسووالن 
جنوب اس��تان كرمان تا اين لحظه گزارش��ي از قطعي 
آب در روس��تاهاي سيل زده جنوب اس��تان به ما ارايه 
نداده اند، عنوان كرد: روستاهايي كه به شبكه آب متصل 
هستند، قطعي نداشته اند ضمن آنكه به روستاهايي كه 
با تانكر آبرساني مي شدند، اين آبرساني همچنان ادامه 
دارد. مديرعامل آب و فاضالب استان كرمان تاكيد كرد: 

از مردم خواهش مي كنيم براي آنكه دچار افت فش��ار 
يا قطعي آب در مناطق مختلف اس��تان نشويم ضمن 
رعايت بهداشت فردي، نهايت صرفه جويي را در مصرف 
آب داشته باشند. معاون عمليات سازمان امداد و نجات 
جمعيت هالل احمر از امدادرساني به ۵۲۰ نفر و اسكان 
اضطراري ۷۳ نفر در استان هاي درگير وقوع سيل خبر 
داد. وي افزود: به ۱۵ شهر و روستا و پنج محور كوهستاني 
امدادرساني ش��ده است. معاون عمليات سازمان امداد 
و نجات جمعي��ت هالل احمر نيز به تخلي��ه آب از ۳۳ 
واحد مسكوني و رهاسازي ۱۱ خودرو از مسير سيالب 
اش��اره و اظهار كرد: ۲۶۰ نفر در قالب ۷۴ تيم مشغول 
عمليات امدادرساني هستند و ۱۶ دستگاه چادر، ۲۱۵ 
تخته پتو، ۱۱۶ تخته موكت، ۱۶۷ كيلوگرم نايلون، ۶۶ 
كيلوگرم برنج و ۶۶ كيلوگرم حبوبات به مناطق درگير 
ارسال شده اس��ت. پس از بارندگي شديد، فرونشست 
زمين در يكي از محالت قم باعث ايجاد گودال و سقوط 
دوخودرو و متاسفانه فوت ۳ نفر شد. عباس جعفري در 
جمع خبرنگاران با اش��اره به خبر فرونشست زمين در 
قم گفت: با توجه به بارندگي شديدي كه از روز گذشته 
در قم آغاز ش��د آبگرفتگي نيز رخ داده اس��ت. او افزود: 
متاسفانه در همين راستا در ساعت ۱:۱۹ بامداد نشست 
زميني در ميدان كش��اورز رخ داد و دو خودرو به داخل 

آن س��قوط كردند. ماشين هاي آتش نشاني از ايستگاه 
شماره س��ه كه نزديك ترين مكان به محل حادثه بود 
در ۱:۲۰ اعزام ش��دند كه با درخواست نيرو و تجهيزات 
كمكي از ايستگاه هاي ديگر نيز ماشين آالت و پرسنل 
اعزام شدند. مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات 
ايمني شهرداري قم خاطرنشان كرد: عمق اين گودال 
حدود ۷ متر و با گستره ۱۰ بود كه حدود ۵۰ آتش نشان 
به محل اعزام شدند و در نخستين گام خودروي اول با 
دو سرنشين را بيرون كش��يدند. خودروي دوم با توجه 
به حجم ب��االي بارندگي و ورود آب روان ها در گل والي 

فرورفته بود كه متاسفانه در اين خودرو سه نفر اعضاي 
خانواده بودن��د كه فوت كردند. او در پايان اظهار كرد: با 
توجه به بارش هاي شديد شب گذشته در مجموع ۶۵ 
عمليات آبكشي از منازل و مغازه ها توسط آتش نشاني 
انجام شد. سخنگوي سازمان اورژانس كشور با اشاره به 
انسداد موقت محورهاي فرعي در برخي شهرستان هاي 
جنوب كشور از جمله در ريگان، كهنوج و فنوج، يادآور 
شد: متاسفانه بر اثر سيل در شهرستان رودان هرمزگان 
دو نفر مفقود ش��دند و تالش ها براي يافت��ن اين افراد 

ادامه دارد.

گاليه فرهنگيان از تبعيض دولت
اجراي مصوبه همسان سازي حقوق بازنشستگان از سوي 
دولت، با گاليه فرهنگيان بازنشس��ته مواجه شده است. 
آنها نسبت به تبعيض در مسير اجراي اين مصوبه اعتراض 
دارند. موضوع همسان سازي حقوق بازنشستگان، يكي 
از اولويت هاي دولت در س��ال جديد است. به طوري كه 
شنيده مي شود در روزهايي كه همه نگران كرونا هستند، 
تصميماتي در سازمان برنامه و بودجه گرفته مي شود كه 
چندان مورد رضايت برخي از بازنشستگان نيست. يكي از 
فرهنگيان بازنشسته، با گاليه از حمايت هاي تبعيض آميز 
نسبت به فرهنگيان بازنشسته كشور، گفت: تكليف دو سه 
موضوع بايد مشخص شود. اول اينكه چرا سنوات ما بعد 
از يك سال داده مي شود، آن هم نه يك جا مثال سال قبل 
كسي مهر ۹۷ بازنشسته شده ، نصف حقش را مرداد ۹۸ 

داده اند و نصف آن را آخر شهريور يا اوايل مهر ۹۸ پرداخت 
كرده اند. به عبارتي با يك سال تأخير، سنوات را پرداخت 
كرده اند. او به مصوبه همسان سازي حقوق بازنشستگان 
اش��اره كرد و افزود: همسان س��ازي چرا شامل شاغلين 
نيمه اول ۹۸ نشد، مگر احكام اول سال زده نمي شود. ما 
هيچ وقت نديده بوديم كه در اين ۳۰ سال حكم ما وسط 
سال زده شود. به گفته اين فرهنگي بازنشسته، چرا بايد 
فقط به خاطر يك روز، فاصله مبلغ سنوات دو نفر فرهنگي 
بين ۱۵ تا ۲۰ ميليون تفاوت داش��ته باش��د. يعني براي 
من كه حكم بازنشس��تگي ام اول مهر است، ۲۰ ميليون 
سنوات كمتر از همكاري بگيرم كه دوم مهر به بعد حكم او 
خورده است. از سال ۹۶ قرار بود همسان سازي در تمامي 
وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي انجام شود و بر همين 

اساس، مجوز افزايش ۵۰ درصدي به دستگاه ها داده شد. 
اما، نحوه پرداخت و منابع به عهده خود دس��تگاه ها بود 
بعضي از وزارتخانه ها چون به منابع دسترسي داشتند اين 
كار را انجام دادند ولي وزارت آموزش و پرورش، چون منبع 
درآمد نداشت و تأمين بودجه هم نشد اين مصوبه اش به 
تعويق افتاد تا سال ۹۸ كه از اول سال گفتند انجام مي شود 
اما گذاشتند اول تربه بندي را در مهر ماه اجرا كردند كه يك 
تعداد زيادي بازنشس��ته شدند و بعد هم در اسفند قانون 
افزايش ۵۰ درصدي با احتساب همان رتبه بندي. يعني 
يك نفر كه حكم بازنشستگي دريافت كرده است اينها به 
اوتعلق نمي گيرد. ولي همكاري كه ممكن است به علت 
مرخصي يا غيبت سابقه اش چند روز كمتر از من بوده بايد 
تا دوم مهر به بعد سابقه اش پر بشود و همين يك روز مبلغ 

حدوداً ۲۰ ميليون تفاوت پاداش بين من و او كه دوم مهر به 
بعد در سال ۹۸ بازنشسته شده ايم ايجاد مي كند. عالءالدين 
بروجردي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس، با اش��اره به تصميم دولت ب��راي افزايش حقوق 
بازنشستگان لشگري و كش��وري از فروردين ماه، گفت: 
انتظار طبيعي و به حق همه بازنشس��تگان اين است كه 
همسان سازي حقوق آنها اجرا شود تا به حق شأن برسند.

او ب��ا تاكيد بر اينكه يك بازنشس��ته نبايد دغدغه حقوق 
داشته باشد، به مهر گفت: دولت بايد قانون همسان سازي 
حقوق همه بازنشس��تگان را اجرا كن��د و در اين زمينه با 
تدبير مشكالت موجود را حل كند. افزايش ۵۰ درصدي 
امتيازات فصل دهم در اسفند ۱۳۹۵ تصويب و ابالغ شد 
ولي وزارت آموزش و پرورش آن را تا اس��فند ۱۳۹۸ اجرا 

نكرد، بعد از صدور احكام رتبه بندي، مصوبه افزايش ۵۰ 
درصدي را با تأخيري حدود س��ه س��اله و به شكلي اجرا 
كرد كه مورد اعتراض عده زيادي شده است. بي توجهي 
مس��ووالن آموزش و پرورش به اجراي درست و به موقع 
مصوبه افزايش ۵۰ درصد امتيازات فصل دهم و عدم رعايت 
تقدم و تأخ��ر در اجراي دو مصوبه هيات وزيران ش��امل 
افزايش ۵۰ درصدي امتيازات فصل دهم س��ال ۱۳۹۵ و 
رتبه بندي سال ۱۳۹۸ سبب شده است كه معلمان عالوه 
بر آنكه سه سال از مصوبه افزايش ۵۰ درصد محروم باشند، 
از مزايا و امتيازات رتبه بندي نيز محروم شوند. جمع زيادي 
از بازنشستگان كشوري، در واكنش به تصميمات ناعادالنه 
رييس سازمان برنامه و بودجه، نامه اي به محمدباقر نوبخت 

نوشته اند كه محتواي آن سراپا گاليه و اعتراض است.
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مخالفت حناچي با واگذاري 
شهر آفتاب و شهروند

شهردار تهران درباره واگذاري دو مجموعه »شهرآفتاب 
و شهروند« در ازاي بدهي هاي شهرداري تهران گفت: 
اين مصوبات باطل نش��ده؛ اما خيلي دوست نداريم 
اين اتفاق بيفتد چ��ون اين دو مجموعه اصلي ترين 
دارايي هاي ُدرشت شهرداري تهران هستند. پيروز 
حناچي درباره تهاتر و بدهي هاي ش��هرداري تهران 
به مصوبه واگ��ذاري دو مجموعه »ش��هرآفتاب« و 
»شهروند« در ازاي بدهي هاي شهرداري تهران اشاره 
كرد و افزود: مجموعه اي مثل شهروند »برند« بسيار 
باارزشي اس��ت، در حقيقت شهروند دو شخصيت 
دارد يكي ن��ام و آوازه آن و كنترل كيفيتي كه براي 
عرضه محصوالت انجام مي شود و ديگري دارايي هاي 
سرمايه اي اين مجموعه است كه در تالش هستيم اين 
واگذاري انجام نشود. شهردار تهران در ادامه به ايسنا 
گفت: درحقيقت تهاتر عملكرد غيرنقد شهرداري 
اس��ت؛ اما كاري كه ما در اي��ن دوره انجام داديم اين 
بود كه با مزايده كار را پي��ش ببريم. يعني امالك را 
با باالترين قيمت يا قيمت واقع��ي واگذار كنيم؛ در 
حالي كه در گذشته اين طور نبوده است. وي افزود: 
در اين دوره اقدام خوبي انجام شد كه تعداد زيادي از 
پيمانكاران خرد كه زير ۳۰۰ ميليون از شهرداري طلب 
داشتند تسويه حساب ش��دند و اين كار با همكاري 
يكي از بانك ها انجام شد. قطعا اين كار ايده آل نبود؛ 
اما اين پيمانكاران به طلب خود رسيدند. قطعا بدهي 
شهرداري تهران زير ۵۰ هزار ميليارد تومان نيست و 
بخشي از آن بدهي بانكي است كه افزايش بهره نيز 

شامل حال آن مي شود. 

جزييات اجراي طرح ترافيك 
از امروز

رييس پليس راهور تهران بزرگ درخصوص اجراي 
طرح ترافيك از امروز گفت: ش��روع طرح ترافيك به 
جاي ساعت ۶:۳۰ صبح از ساعت ۸ صبح خواهد بود و 
خاتمه آن نيز به جاي ساعت ۱۹، در ساعت ۱۷ است. 
محمدرضا مهماندار در خصوص شروع اجراي طرح 
ترافيك از امروز گفت: امروز، شنبه، تعطيالت خاتمه 
پيدا مي كند، اما با توجه به ش��يوع كرونا، همچنان 
براساس تصميمات ستاد ملي مبارزه با كرونا ادامه 
خواهد داش��ت و از لحاظ تردد در سطح شهر، طرح 
ترافيك از فردا با تغييراتي اجرا خواهد ش��د.  او ادامه 
داد: براساس تصميماتي كه در شوراي ترافيك شهر 
تهران در اسفند ماه با توجه به شيوع كرونا گرفته شد، 
شروع طرح ترافيك به جاي س��اعت ۶:۳۰ صبح از 
س��اعت ۸ صبح خواهد بود و خاتمه آن نيز به جاي 
ساعت ۱۹، در ساعت ۱۷ خواهد بود. مهماندار گفت: 
در بين ساعت اجراي طرح اين ظرفيت وجود دارد كه 
افراد با مراجعه به سايت »تهران من « و اخذ مجوز به 

محدوده ورود پيدا كنند.

شيوه هاي ضدعفوني وسايل 
نقليه شخصي و عمومي 

با وجود كاهش ترددها در شهر به دنبال اجراي طرح 
فاصله گذاري اجتماعي؛ برخي افراد همچنان براي 
تهيه اقالم ضروري زندگي يا رساندن خود به محل كار، 
ملزم به استفاده از وسايل نقليه هستند اما آيا وسايل 
نقليه عاري از وجود آلودگي هاي ويروس هستند؟ 
سطوح اجس��ام يكي از محل هاي آلوده هستند كه 
تماس با آنها مي تواند س��بب انتقال آلودگي شود؛ 
سطوحي مانند ميله هاي افقي و عمودي، دستگيره 
درب ها، پشتي صندلي ها كه تماس دست بيشتري 
با آنها وجود دارد در معرض خطر آلودگي به ويروس 
قرار دارند.  ابتدا ظرف اسپري شكلي را پر از آب سرد 
كنيد، سپس چند قطره كم وايتكس به آن اضافه كنيد، 
دقت كنيد هنگام تركيب آب و وايتكس از ماسك و 
دستكش استفاده كنيد. اين محلول به مدت يك روز 
قابل استفاده خواهد بود. فرمان، دستگيره درب ها، 
ميله ها، دنده و... از قسمت هايي هستند كه بايد ضد 
عفوني شوند اما توجه كنيد كه حركت دستان شما بر 
اين سطوح به صورت رفت و برگشت نباشد و پارچه 
آغشته به محلول تهيه شده را تنها در يك حركت بر 
روي سطوح ذكر شده بكشيد. در پايان كار پارچه را 
كامال با مواد شوينده شستشو داده و آن را در فضاي 
باز مقابل نور خورشيد قرار دهيد. هركس مي تواند اين 

كار را به راحتي و دوبار در روز انجام دهند. 

كشف بيش از ۲ ميليون 
تجهيزات بهداشتي 

جانشين پليس امنيت اقتصادي ناجا از شناسايي 
و پلمب ۵۰۶ واحد صنفي و مركز توزيع تجهيزات 
بهداشتي متخلف به همراه كشف بيش از ۲ ميليون 
انواع تجهيزات بهداشتي در سراسر كشور طي ۲۴ 
ساعت خبر داد. سهراب بهرامي اظهار كرد: در پي 
وقوع و همه گيري بيماري ويروس كرونا و به دنبال 
آن كمبود برخي اقالم بهداش��تي در سطح كشور، 
پليس امنيت اقتصادي طرح تشديد مبارزه با احتكار 
و قاچاق كاالهاي بهداشتي را در اولويت ماموريت 
خود قرار داده است. او با تاكيد بر اينكه پليس امنيت 
اقتصادي با احتكار و قاچاق كاالهاي سالمت محور 
كه سالمت جامعه را به خطر مي اندازد به شدت مقابله 
مي كند، گفت: كارآگاهان پليس امنيت اقتصادي 
در بازرسي از واحدهاي صنفي، مراكز توزيع و عرضه 
تجهيزات بهداشتي و انبارها، ۲ميليون و ۶۳۳ هزار 
و ۸۵۷ ع��دد انواع تجهيزات بهداش��تي ش��امل ۲ 
ميليون و ۵۵۵ هزار و ۶۰۰ عدد دستكش، ۱۵ هزار 
و ۸۱۰ عدد انواع ماسك و ۶۲ هزار و ۴۴۷ عدد مواد 
ضدعفوني كننده، مواد ش��وينده و لوازم بهداشتي 
و انواع تجهيزات پزش��كي كشف و همچنين ۵۰۶ 
مركز عرضه متخلف تجهيزات بهداشتي را نيز پلمب 
كردند. جانشين پليس امنيتي اقتصادي ناجا اظهار 
كرد: تجهيزات بهداشتي مكشوفه به وزارت بهداشت 
و درمان و در استان ها به دانشگاه هاي علوم پزشكي 

تحويل شده است. 
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صنعت6خبر

۵۱ رشته فعاليت پيشران از سوي وزارت صمت معرفي شد

7 اولويت براي توليد 99
تعادل |

اولويت ه�اي كاري وزارت صم�ت در راس�تاي 
نامگذاري سال 99 از سوي مقام معظم رهبري 
با عنوان »جهش توليد« معرفي ش�د. متوليان 
صنعتي كشور به منظور قرار گرفتن چرخ توليد 
بر روي ريل رونق در سال جاري، صنايع منتخب 
سال جاري شامل صنايع پيشران واولويت دار 
را در قالب هف�ت محور مهم »توس�عه توليد و 
تعميق س�اخت داخل، توس�عه ص�ادرات غير 
نفتي و مديريت واردات، توسعه معادن و صنايع 
معدني، توس�عه فناوري و بهب�ود بهره وري در 
بخش، مديريت بازار و س�اماندهي لجستيك 
تجاري، بهبود فضاي كسب و كار مرتبط با بخش 
صنعت، معدن و تجارت و تأمي�ن منابع مالي و 
توسعه س�رمايه گذاري« بازتعريف كردند. در 
همين راستا، معاون طرح وبرنامه وزارت صمت، 
فهرس�ت ۵۱ رش�ته فعاليت پيش�ران و داراي 
اولوي�ت را در 9 گروه »محصوالت ش�يميايي و 
پتروشيمي، غذايي و آشاميدني، فلزات اساسي، 
و س�ايل نقليه موتوري و تجهيزات حمل و نقل 
دريايي، ماش�ين آالت و تجهيزات، الستيك و 
پالستيك، ماش�ين آالت و دستگاه هاي برقي، 
وسايل ارتباطي وتجهيزات پزشكي و نساجي و 
پوشاك كاغذ و محصوالت كاغذي« معرفي كرد. 

  جزييات برنامه هاي وزارت صمت 
به دنبال نامگذاري س��ال ۹۹ از س��وي مقام معظم 
رهبري با عن��وان جهش توليد، رض��ا رحماني وزير 
صنعت، معدن و تج��ارت با صدور دس��توري ويژه، 
به هم��ه بخش هاي علمي، پژوهش��ي و توس��عه اي 
وزارتخانه ماموريت داد تا ضمن دريافت نقطه نظرات 
و پيشنهادات نخبگان و صاحبنظران علمي و اقتصادي 
كش��ور و به ويژه تش��كل هاي بخ��ش خصوصي و با 
همكاري معاونت طرح و برنامه، ضمن آسيب شناسي 
دقي��ق نقاط قوت، ضع��ف، فرصت ه��ا و تهديدات و 
تجربيات سال ۹۸ كه س��ال رونق توليد بود؛ با تكيه 
بر مباني علمي و شاخص هاي تعريف شده در اقتصاد 
مقاومتي در اسرع وقت برنامه هاي طراحي شده را با 

الزامات جهش توليد تطبيق دهند. 
در همين راستا، وزارت صمت همچنين در فهرستي، 
پيش نويس اهم برنامه ه��اي وزارت صنعت معدن و 
تجارت در سال 13۹۹ مشخص شد كه شامل هفت 

محور به شرح زير است. 
محور اول توسعه توليد و تعميق ساخت داخل: 
در محور نخست 16 اولويت مهم بازتعريف شده است 
كه به شرح زير است: 1- نهضت ساخت داخل: شامل 
4 محور مهم »جايگزين��ي 10 ميليارد دالر توليد به 
جاي واردات در راستاي تنظيم توليد و بازار، كاهش 
وابس��تگي توليد به مواد اوليه وارداتي، اس��تفاده از 
ظرفيت هاي خالي توليد و اس��تفاده از فناوري هاي 

جديد« است. 
2- فعال س��ازي ظرفيت ه��اي خال��ي: در اين قس��مت 
فعال س��ازي 2000 واحد راكد و نيمه تعطيل، استفاده از 
ظرفيت هاي مكاني، ماشين آالت واحدهاي راكد و تعطيل 
در جه��ت ايجاد و راه اندازي صناي��ع جديد مورد نظر قرار 

گرفته است. 

3- نوس��ازي ناوگان حمل و نقل عمومي س��نگين: 
نوسازي 176550 دستگاه خودرو سنگين بازتعريف 

شده است. 
4- حمايت از تامين و توسعه ناوگان حمل و نقل ريلي: 
توليد 13100 دستگاه انواع واگن به عنوان يك برنامه 

كاري تعريف شده است. 
5- بازس��ازي و نوس��ازي صنايع و صنوف توليدي: 
حداقل 1500 واح��د صنعتي و حداقل 3000 واحد 

صنفي توليدي مد نظر قرار گرفته است. 
6- توس��عه صنايع كوچك و متوس��ط و پيوند آنها با 
صنايع بزرگ در راس��تاي تكمي��ل زنجيره ارزش: از 
جمله برنامه هاي تعريف ش��ده در اين زمينه »ايجاد 
پيوند بين حداقل 2000 واحد متوس��ط و كوچك با 
واحدهاي ب��زرگ و ارتباط با واحدهاي دانش بنيان« 

است. 
7- بازطراحي س��اختار صنايع كوچك با اس��تفاده 
از ظرفيت صنوف توليدي: »تغيير س��اختار صنايع 
كوچك و ايجاد بستر مناسب همگن سازي و استقرار 
بهينه، يكپارچه س��ازي واحدهاي sme در صنوف 
توليدي و صنعت ارايه سند جامع  sme و بازطراحي 
ساختار استاني صنايع كوچك و ارتباط معاونت امور 
صنايع و معاونت بازرگاني و س��ازمان هاي استاني« 
به عنوان س��ه ه��دف مهم م��ورد نظر ق��رار گرفته 
اس��ت. همچنين در ۹ محور ديگر، ش��امل »تكميل 
زنجيره ارزش خودرو، تكميل زنجيره ارزش ساخت 
ماش��ين آالت، تكميل زنجي��ره ارزش لوازم خانگي، 
تكميل زنجيره ارزش لوازم الكتريكي و الكترونيكي، 
تكمي��ل زنجي��ره ارزش محصوالت پايين دس��تي 
ش��يميايي و نفت��ي، تكميل زنجي��ره ارزش صنايع 
پتروشيمي، تكميل زنجيره ارزش نساجي، پوشاك 
و چرم، تكميل زنجيره ارزش صنايع غذايي، تكميل 

زنجيره ارزش محصوالت از كاغذ« هفت هدف شامل 
»س��اختار زنجيره، شناس��ايي حلقه هاي ضعيف و 
مفقوده، اصالح س��اختار، ارايه بس��ته هاي سياستي 
ب��ه منظور تقوي��ت و تكميل حلقه ها، تهي��ه و ابالغ 
برنامه هاي عملياتي، استفاده از الماس برتر وتنظيم 

عوارض صادراتي و وارداتي« تعريف شده است. 
محور دوم: توسعه صادرات غيرنفتي: 

- افزايش حج��م و تنوع محصوالت ص��ادرات )كاال 
خدمات(: دو هدف » بازار هدف 15 كشور همسايه و 
حجم صادرات 45 ميليارد دالر« تعريف شده است. 
2- افزايش حجم و تنوع محص��والت صادرات )كاال 
خدمات(: در اين بخش » بازار هدف كشورهاي چين، 
هند، سوريه و لبنان و حجم صادرات 20 ميليارد دالر« 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت. 3- گس��ترش فرارداد 
تهاتر كاال – كاال براي مب��ادرات وارداتي و صادراتي. 
محورهاي ديگر وزارت صنعت براي جهش توليد به 

صورت جداول جداگانه درزير ارايه شده است. 

  ۵۱ رشته فعاليت پيشران و داراي اولويت
همچنين س��عيد زرندي معاون طرح و برنامه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( از شناسايي صنايع 
اشباع و داراي ريسك سرمايه گذاري باال و همچنين 
صنايع پيشران و اولويت دار براي سرمايه گذاري خبر 
داد و گفت كه اين فهرست در اختيار سرمايه گذاران 

قرار داده شده است.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت با اشاره  به اهميت 
صرف بهينه منابع جهت سرمايه گذاري هاي جديد، 
تصريح كرد: با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كش��اورزي ايران، خانه صنعت، مع��دن و تجارت 
ايران و معاونت هاي تخصصي و س��ازمان هاي تابعه 
اين وزارتخانه، فعاليت هاي اش��باع و داراي ريس��ك 

س��رمايه گذاري باال كه ايجاد ظرفيت جديد در آنها 
توصيه نمي شود، البته سرمايه گذاري در اين صنايع، 
صرفا با هدف ص��ادرات قابل قبول بوده و مورد تأييد 
اس��ت. به گفته او، در اين زمين��ه 1355 محصول با 
ريسك س��رمايه گذاري باال شناسايي شده است. به 
گفته او، سياست وزارتخانه ممنوعيت براي تاسيس 
اين واحدها نيس��ت؛ چ��را كه به لح��اظ قانوني هم 
امكان پذير نيست. اما تمهيداتي در سال 13۹۹ اتخاذ 
خواهد شد كه سرمايه گذاران به طرف صنايع پيشران 

و اولويت دار حركت كنند. 
براساس توضيحات زرندي، فهرست 51 رشته فعاليت 

پيشران و داراي اولويت به شرح زير است. 
1- گروه محصوالت شيميايي و پتروشيمي: اين گروه 
شامل 10 رشته فعاليت از جمله »ساخت فراورده هاي 
كوره كك، س��اخت فراورده هاي نفتي تصفيه شده، 
موادش��يميايي اساس��ي به جز انواع كودوتركيبات 
ازت، ساخت مواد پالستيكي به شكل اوليه وساخت 
الستيك مصنوعي، ساخت محصوالت و سموم دفع 
آفات و ساير مواد شيميايي، ساخت انواع رنگ، روغن 
جالو پوشش هاي مش��ابه، مركب چاپ وانواع بتونه، 
محصوالت دارويي، موادش��يميايي مورداس��تفاده 
درداروس��ازي وداروي��ي، صاب��ون وپاك كننده ها، 
دترژان ها، فراورده هاي تميزكننده و پرداخت، ساخت 
محصوالت شيميايي طبقه بندي نشده درجاي ديگر، 

توليد الياف مصنوعي« است. 
2- گروه » فلزات اساسي«: سه رشته فعاليت دراين 
گروه عنوان شده كه »توليد الياف مصنوعي، ساخت 
آهن وفوالد اساسي و ساخت فلزات اساسي قيمتي و 

فلزات غيرآهني« را شامل مي شود. 
3- مواد غذايي و آشاميدني: اين گروه نيز فعاليت هايي 
چون » فراورده هاي لبني، توليد نشاسته ومحصوالت 

نشاس��ته اي، تولي��د محص��والت خب��ازي، توليد 
كاكائوش��كالت و انواع نقل و آبنبات و س��اخت ساير 
محصوالت غذايي طبقه بندي نشده درجاي ديگر« 

را دربر مي گيرد. 
4- وس��ايل نقليه موتوري و تجهي��زات حمل و نقل 
درياي��ي: اين گروه ني��ز ش��امل فعاليت هايي چون 
»ساخت وسايل نقليه موتوري، ساخت بدنه واجزاي 
بدنه وسايل نقليه موتوري، ساخت قطعات وملحقات 
وسائل نقليه موتوري وموتور آنها، ساخت وتعميرانواع 
كش��تي وقايق به اس��تثناء قايق تفريحي وورزشي، 
س��اخت انواع لوكوموتيو راه آهن و تراموا و تجهيزات 
حمل ونقل ريلي و ساخت انواع موتورسيكلت« است. 
5- ماشين آالت و تجهيزات: دراين گروه فعاليت هايي 
چون »موتورهاوتوربين ها به جز موتورهاي هواپيما و 
وسائل موتوري، ساخت انواع پمپ، كمپرسور، شير، 
سوپاپ، ساخت انواع بلبرينگ، چرخ دنده، تجهيزات 
مكانيكي انتقال نيرو، س��اخت س��اير ماشين آالت 
باكاربردعام، ساخت ماشين آالت كشاورزي وجنگل 
داري، ساخت ماش��ين ابزار، س��اخت ماشين آالت 
متالورژي، ساخت ماشين آالت معدني، استخراج، راه 
وساختمان، ساخت ماشين آالت توليد منسوجات، 
البسه وچرم، ساير ماشين آالت باكاربرد خاص، ساخت 
وس��ايل خانگي طبقه بندي نش��ده در جاي ديگر« 

بازتعريف شده است. 
6- الستيك و پالستيك: در اين گروه نيز »الستيك 
رويي ]تاي��ر[ و توئي ]تيوپ[ روك��ش كردن مجدد 
و بازس��ازي الس��تيك و س��اخت انواع محصوالت 

پالستيكي« مد نظر قرار گرفته است. 
7- ماشين آالت و دستگاه هاي برقي، وسايل ارتباطي 
و تجهيزات پزش��كي: همچنين در اين گروه ۹ رشته 
فعاليت شامل »س��اخت انواع الكتروموتور، ژنراتور و 
ترانسفورماتور، ساخت دس��تگاه ها و وسايل توزيع و 
كنترل نيروي برق، س��اخت انواع انباره اكوموالتور، 
پي��ل و باط��ري، س��اخت المپ ه��اي الكتريكي و 
تجهيزات روشنايي، ساخت ساير تجهيزات الكتريكي 
طبقه بندي نشده در جاي ديگر، ساخت فرستنده هاي 
تلويزيوني و راديوئي و دس��تگاه هاي ارتباط تلفني، 
ساخت تجهيزات پزشكي و جراحي و وسايل ارتوپدي، 
ابزارها و وس��ايل ويژه اندازه گيري بازبيني آزمايش 
دريان��وردي و مقاصد، و س��اخت ابزارهاي اپتيكي و 

تجهيزات عكاسي« شناسايي شده است. 
۸- نساجي و پوشاك: »عمليات تكميلي منسوجات 
رنگرزي، چاپ، تكميل، توليد پوش��اك، به استثناي 
پوشاك از پوست خزدار و ساخت انواع كفش« از ديگر 

محصوالت شناسايي شده است. 
۹- كاغ��ذ و محصوالت كاغ��ذي: در اين گ��روه نيز 
»س��اخت خميركاغذ، كاغذ و مقوا« به عنوان رشته 
فعاليت پيش��ران و داراي اولويت شناساس��س شده 

است. 
همچنين براس��اس اظهارات زرن��دي، تالش وزارت 
صمت اين اس��ت كه سياس��ت هاي حمايتي خود را 
به طرف صنايع پيش��ران به حركت در بياورد. از اين 
رو، رش��ته فعاليت هاي صنعتي پيش��ران براس��اس 
شاخص هايي مانند س��هم در ارزش افزوده، اشتغال، 
صادرات، تأثيرگذاري باال در زنجيره توليد و جايگزيني 

واردات استخراج شده است. 
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تداوم فعاليت اقالم مبارزه با 
كرونا 

قائم مقام وزير صنعت در امور بازرگاني مي گويد: در 
دوره فاصله گذاري اجتماعي براي مهار شيوع كرونا، 
با دستور رييس جمهور براي تأمين اقالم بهداشتي 
موردنياز بخش درماني كشور و مايحتاج مردم، توليد 
تعطيل بردار نيست و غير از ضرورت فعاليت بخش 
توليد، ساير كس��ب وكارها تابع دستورالعمل هاي 
وزارت بهداش��ت هس��تند. قائم مقام وزير صنعت، 
معدن و تجارت در امور بازرگاني با اش��اره به افزايش 
چندين برابري توليد اقالم بهداشتي در سطح كشور 
هم زمان با شيوع كرونا، گفت: جاي خوشحالي است 
كه با تداوم فعاليت بخش توليد در ايام تعطيل و طرح 
فاصله گذاري اجتماعي، كادر درماني كشور نيز با يك 
اطمينان خاطر از تأمين نيازهاي اوليه خود به ملزومات 
و محصوالت بهداشتي، در حال خدمت رساني جانانه 
و فداكارانه هستند. به گزارش وزارت صمت، حسين 
مدرس خياباني با اشاره به نامه خود به سازمان هاي 
صنعت، معدن و تجارت استان ها و درخواست صريح 
و مش��خص در خصوص عدم تعطيل��ي واحدهاي 
توليدكننده اقالم بهداشتي و مايحتاج ضروري مردم، 
گفت: در اين نامه بر ضرورت فعاليت واحدهاي توليدي 
پيرو دستور رييس جمهور محترم، تأكيد شده و روند 
كاري ساير كسب وكارها از جمله اصناف، كاماًل تابع 
تصميمات ستاد ملي مقابله با كرونا و وزارت بهداشت 
بوده است؛ البته متخصصان امر مي دانند كه از مرحله 
توليد تا بخش عرضه، يك زنجيره منفصل به لحاظ 
برخورد فيزيكي بين نيروهاي فعال وجود دارد و قطعا 
نقطه تماس مردم با كاالها و تجمع افراد اصوالً در مراكز 
عرضه رخ مي دهد كه خوشبختانه طرح فاصله گذاري 
اجتماعي ش��امل خدمات رساني واحدهاي صنفي 
و محل تجمعات مردم مي شود، نه بخش توليد كه 
به طور كامل تحت ضوابط و پروتكل هاي بهداشتي 
فعال مي باشند. او با اشاره به افزايش چندين برابري 
توليد اقالم بهداش��تي در كش��ور هم زمان با شيوع 
كرونا، گفت: همان گونه كه آمارها نش��ان مي دهد و 
بنا بر تاييدات رييس جمهور محت��رم، در اين مدت 
توليد ضدعفوني كننده ها بي��ش از ۸ برابر افزايش 
داشته است. قائم مقام وزير صمت تصريح كرد: اين 
وزارتخانه از تاريخ 13 اسفندماه ۹۸ تا ۸ فروردين ماه 
۹۹ توانسته اس��ت با فعال سازي واحدهاي توليدي 
كش��ور، مجموع توليد انواع ماسك را تاكنون به 15 
ميليون و 266 هزار و 372 عدد برساند كه اين ميزان 
شامل توليدات ماسك سه اليه و N۹5 است كه 14 
ميليون و ۸۸7 هزار و 423 عدد از اين ماسك ها توزيع 
شده و مابقي توليدات در انتظار تحويل به شركت هاي 
پخش زيرمجموعه سازمان غذا و دارو است. براساس 
آمار اعالمي از سوي او، با استفاده از توان فني و توليدي 
واحدهاي مختلف كشور، درمجموع بيش از 6 ميليون 
ليتر الكل اتانول در داخل توليد شده و با تكيه بر مقادير 
قابل توجه الكل دپو شده در كشور، حدود 13 ميليون 
و 400 هزار ليتر از اين محصول در شبكه بهداشت و 
درمان توزيع شده و اين ميزان توليد محصول چه در 
بخش ماسك و چه الكل و مواد ضدعفوني كننده در 
شرايطي صورت گرفته كه بسياري از صنايع كشور 
نظير شركت هاي خودروس��ازي با تكيه بر امكانات 
و دانش خود در توليد اين اقالم مش��اركت جدي و 
گسترده داشته اند. مدرس خياباني افزود: در كنار توليد 
داخلي اقالم يادشده، وزارت صمت در عرصه واردات 
مايحتاج شبكه بهداشت و درمان كشور از بازارهاي 
خارجي نيز به طور گس��ترده فعال ب��وده و باوجود 
تحريم ها و محدوديت ها عليه اقتصاد كشور، توانسته 
در بازه زماني 13 اسفندماه ۹۸ تا ۸ فروردين ماه ۹۹، 
درمجموع تاكنون به تعداد 16 ميليون و 150 هزار 
ماسك N۹5 و سه اليه واردات انجام دهد و 540 هزار 
دست لباس و گان يكسره موردنياز شبكه پزشكي و 
پرستاري را از بازارهاي خارجي تهيه كرده و همچنين 
 هزار و 2۸0 هزار ليتر الكل اتانول را سفارش گذاري و 
وارد كشور كند. به گفته او، در كنار اقدامات مذكور، 
ش��ركت هاي بزرگ زيرمجموع��ه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت صمت عدد ماس��ك N۹5 و اهدا به 
س��تاد مبارزه با كرونا در تمامي استان هاي كشور با 
هماهنگي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 
در حركت ملي مقابله با اين بيماري مشاركت كند. به 
گفته او، وزارت صمت همچنين با تأمين ارز موردنياز 
واردات اقالم بهداش��تي از محل تهاتر به ميزان 6.6 
ميليون يورو، كاهش حقوق ورودي واردات ماسك 
و لباس هاي پزشكي، ممنوعيت موقت صادرات مواد 
اوليه، واسطه اي و محصوالت نهايي مرتبط با مقابله با 
كرونا، ابالغ به تمامي شركت هاي توليدي مرتبط براي 
توليد 3 شيفت محصوالت بهداشتي و تأمين و توزيع 
كاالهاي اساسي و موردنياز مردم براي ثبات بخشي به 
بازار تالش كرده نقش خود را در برنامه كالن مقابله با 

شيوع بيماري كرونا ايفا كند. 

  اعتراض وزارت بهداشت به بازگشايي 
واحدهاي توليدي

البته پيرو نامه قائم مقام وزير صنعت درباره آغاز به 
كار فعاليت واحدهاي توليدي، سعيد نمكي وزير 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي در نامه اي به 
حسن روحاني رييس جمهور درباره دستورالعمل 
ابالغي وزارت صمت براي بازگش��ايي مش��اغل و 
مراكز كسب و كار هشدار داد و نوشت: »اخيراً بدون 
اطالع ستاد نامه اي توسط قائم مقام وزير صنعت 
در امور بازرگاني به كليه اس��تان ها ابالغ شده كه 
عماًل دستورالعمل اداري براي بازگشايي كسب و 
كار تلقي مي شود كه اين شيوه با نقش، مسووليت 
و جايگاه ستاد ملي مقابله با كرونا مغايرت دارد.  در 
همين رابطه مدرس خياباني نيز با اشاره به ابالغيه 
مذكور كه مورد انتقاد وزير بهداش��ت قرار گرفته 
بيان كرد كه اين ابالغيه اي صراحت به توليد دارد و 
در مورد هيچ چيز ديگري مطلبي ذكر نشده ضمن 
اينكه در نامه مذكور دقيقًا در امر توليد در شرايط 
فعلي )ش��يوع ويروس كرونا( به حفظ معيارها و 
پروتكل هاي بهداشتي و حفظ سالمت كاركنان و 
كارمندهاي واحدهاي توليدي تأكيد شده است. 

هدفعنوان پروژه:توسعه صادرات غيرنفتي
افزايش حجم و تنوع محصوالت صادرات )كاال 

خدمات(
۱- بازار هدف ۱۵ كشور همسايه 2- حجم صادرات 4۵ ميليارد دالر

افزايش حجم و تنوع محصوالت صادرات )كاال 
خدمات(

۱- بازار هدف كشورهاي چين، هند، سوريه و لبنان 2- حجم صادرات 20 ميليارد دالر

گسترش قرارداد تهاتر كاال – كاال براي مبادالت 
وارداتي و صادراتي

ارزش تهاتر ۱۵ ميليارد دالري

صدور 3 ميليارد دالر ضمانت نامهتوسعه ضمانت نامه هاي صادراتي

۱- ايجاد تحول در توليد و تجارت فرش و معرفي برندهاي معتبر و جديد 2- توسعه صادرات به ۱۵ تقويت صادرات فرش ايراني
كشور همسايه هدف 3- توسعه صادرات به 4 كشور هدف

ايجاد بستر اطالع رساني مناسب به ذينفعان و عموم مردمايجاد مراكز تبادالت بازرگاني

هدفعنوان پروژه: توسعه معادن و صنايع معدني
۱- استفاده از فاينانس و خطوط اعتباري 2- كليه امور حاكميتي مرتبط با صرفا توسط اجراي نقشه راه معدن و صنايع معدني

سازمان زمين شناسي انجام مي شود 3- اجراي ماده 3۵ قانون رفع موانع توليد 4- شناسايي 
گلوگاه هاي تامين و نوسازي ۵- تشكيل كارگروه ويژه جذب سرمايه گذار

۱- تكميل چرخه ژئوفيزيك خطي به ميزان ۱۵0 هزار كيلومتر خطي براي ذخاير آهنتوسعه فعاليت هاي اكتشافي
2- توليد اطالعات پايه زمين شناسي حداقل ۵0 ورقه

باز فعالي حداقل ۱۵0 معدناحياء، فعال سازي و توسعه معادن كوچك مقياس

تكميل زنجيره ارزش فلزات اساسي )فوالد، مس و 
آلومينيوم(

افزايش ظرفيت بر اساس پروژه سال ۱398

سرمايه گذاري به سمت تكميل زنجيره هاي ارزش و 
كاهش خام فروشي با تمركز بر صنايع پايين دست

۱- كاهش خام فروشي با تمركز بر صنايع پايين دست
2- تكميل زنجيره هاي ابالغي توسط معاونهت هاي همكار

عنوان پروژه: توسعه فناوري و 
هدفبهبود بهره وري در بخش

اصالح ساختار قيمت تمام شده در بنگاه ها
۱- ايجاد بهره وري در سطح بنگاه ها

2- تقويت بنيه رقابتي بنگاه ها
3- ايجاد انگيزه صادراتي بنگاه ها

طرح توانمندسازي توليد و توسعه اشتغال 
پايدار، طرح ملي تاپ

حداقل ۱000 بنگاه

حمايت از رسوخ فناوري هاي ايجاد شده 
توسط شركت هاي دانش بنيان به صنعت

۱00 پروژه

تمركز در تبادل فناوري هاي نوين در سطح كشورايجاد مراكز تبادل فناوري

ايجاد مراكز تحول ديجيتال در مواجهه با 
انقالب صنعتي چهارم

2 مركز

راه اندازي مركز تبادل رسوخ فناوري 
درصنايع منتخب

۱ مركز عنوان پروژه: مديريت بازار و ساماندهي 
هدفلجستيك تجاري

ساماندهي لجستيگ تجاري و زنجيره هاي تامين 
كشور

۱- ساماندهي شركت هاي پخش 2- افزايش ۱۵ درصدي سهم فروشگاه هاي زنجيره اي 3- 
ساماندهي اصناف توليدي در راستاي تكميل زنجيره ارزش صنايع منتخب

تقويت نظارت بر بازار كاال و خدمات از توليد و واردات 
تا مصرف

۱- نظارت و پايش بازار 2- تقويت اصناف منتخب در جهت كاهش اثرات تحريم 3- پيش بيني 
شوك قيمت و تعديل آن

۱- توسعه تجارت الكترونيك 2- توسعه تهجارت الكترونيكي فرامرزيتوسعه تجارت الكترونيك

۱- توانمندسازي واحدهاي توليدي صنفي 2- بهره وري 3- تسريع در توزيع كاال و خدماتايجاد شهرك هاي صنفي توزيعي و توليدي

عنوان پروژه: بهبود فضاي كسب و 
كار مرتبط با بخش صنعت، معدن و 

تجارت
هدف

اصالح فرايندها و دستورالعمل ها و حذف يا 
كاهش زمان صدور مجوزها

۱- اصالح فرآيندهاي جاري 2- بازبيني 
دستورالعمل هاي جاري 3- كاهش زمان صدور 

مجوزها 4- الكترونيكي كردن فرآيندهاي 
باقي مانده

۱- بازنگري قوانين و مقررات موجود 2- احصاء تنقيح قوانين و مقررات مانع توليد و تجارت
قوانين مخل 3- پيشنهاد در راستاي رفع موانع

ايجاد و توسعه سامانه هاي جامع اطالعاتيايجاد و توسعه سامانه هاي جامع اطالعاتي

توسعه و ترويج سياست هاي صنعتيتوسعه سياست هاي صنعتي

عنوان پروژه: تامين منابع مالي و توسعه 
هدفسرمايه گذاري

بكارگيري ابزارهاي نوين مالي با هدف جذب 
نقدينگي سرگردان

استفاده از روش هاي نوين در تمامي پروژه هايي كه نياز 
به تامين منابع مالي دارند

سرمايه گذاري در اجراي طرح هاي توسعه اي در 
مناطق محروم و كمتر برخوردار

شامل ۱0 استان به عالوه ۱2 استان سال ۱398

جذب سرمايه هاي كشورهاي همسايه به ويژه مسلمانانجذب سرمايه گذاري خارجي



اخبار 7 تجارت

سياست هاي پيشنهادي اتاق تهران براي كاهش اثرات منفي اقتصادي كرونا به دولت ارسال شد

بسته محافظتي بنگاه ها در برابر كرونا 

سياست و كرونا؛ جنگ قيمت نفت 

تعادل|
بسته پيشنهادي اتاق تهران به منظور محافظت از بنگاه ها و 
اقتصاد خانواده راهي پاستور شد. اين بسته كه با نظرخواهي 
از كارشناسان اقتصادي تهيه شده، حاوي اقدامات عاجل و 
فوري در كوتاه مدت براي حمايت و پشتيباني از خانوارها و 
كسب وكارها است. سياست هاي پيشنهادي در سه محور 
اصلي »كمك به معيشت خانوارها، كمك به فعاليت بنگاه ها 
و بودجه دول��ت«، براي كاهش اثرات منفي بحران كرونا تا 
پايان خردادماه 99 تدوين و به رييس جمهور ارس��ال شده 
است. از آنجايي كه بسياري از افراد وصاحبان كسب وكارها 
به منظور مهار كرونا، فعاليت خود را متوقف كرده اند، متحمل 
زيان هاي زيادي شده اند كه بايد حداقل بخشي از آن جبران 
شود. چراكه در غير اين صورت افراد و بنگاه ها ممكن است 
بدون توجه به محدوديت ها فعاليت خود را از س��ر بگيرند 
و ريسك ابتال و ش��روع موج ديگري از همه گيري افزايش 
يابد. از طرفي به دليل محدويت ها پس از پايان تطعيالت، 
ممكن است امكان فعاليت مجدد براي آنها فراهم نباشد و به 
ورطه ورشكستگي بيفتند. اين همان خطر بزرگي است كه 
اقتصاد ايران را تهديد مي كند. از همين منظر، دنبال كردن 
سياست هاي پيشنهادي از سوي بخش خصوصي، اثرات 
مهمي در س��طح بودجه دولت و متغيرهاي اقتصاد كالن 
)همانند عرضه اعتبارات و تورم( دارد كه بايد در ارزيابي هزينه/

فايده سياست ها مورد توجه قرار گيرد. 

  جزييات بسته ضدكرونايي 
بسته پيش��نهادي اتاق تهران، سياست هاي »كوتاه مدت 
و فوري« ب��راي كاهش اثرات منفي اقتصادي كرونا مطرح 
مي كند. در طراحي سياس��ت هاي اقتص��ادي مي توان دو 
شكل از بسته هاي سياستي را متصور بود. نوع اول بسته هاي 
سياستي عمدتا معطوف به »مديريت گسترش اپيدمي و 
درمان مبتاليان« و كاهش ريسك هاي بهداشتي و انساني 
ناش��ي از اين بحران است. در اين بس��ته ها، سياست هاي 
اقتصادي در خدمت هدف اصلي يعني »تخفيف و مديريت 
اپيدمي« هس��تند. نوع دوم بسته ها، اما عمدتا معطوف به 
حوزه اقتص��اد خانوارها و بنگاه ها و با ه��دف كاهش اثرات 
منفي معيشتي و اقتصادي بحران كرونا است. هر چند اين 
سياست ها هم نهايتا بايد سازگار و در خدمت هدف اصلي 
جامعه يعني مديريت بحران باشد. در طراحي اين سياست ها 
توجه به برخي واقعيت ها و محدوديت هاي اوليه ضروري بوده 

كه به شرح زير است. 
1- فراگي��ري كرونا باعث ش��وك هاي منفي هم به بخش 
عرضه و هم به بخش تقاضا خواهد شد. بنابراين سياست هاي 
كالس��يك معطوف به تحريك تقاضا يا تحريك عرضه به 
تنهايي كافي نخواهند بود و بايد مجموعه اي از سياست ها 
در حوزه هاي مختل��ف به كار گرفته ش��ود. به طور خاص 
سياس��ت هاي انبس��اطي پولي، اعتباري و مالي هدفمند 
توسط دولت، بانك مركزي، شبكه بانكي و نهادهاي عمومي 

غيردولتي بايد دنبال شوند. 
2- با توجه به كاهش ش��ديد درآمد نفت و محدود ش��دن 
ماليات گي��ري از بنگاه هاي خصوص��ي، محدوديت هاي 
بودجه اي دولت تشديد شده و بايد در طراحي سياست ها 

مد نظر قرار گيرد.
3- توجه به تامين معاش حداقلي خانوارهاي ايراني از چند 
جهت كليدي است. نخس��ت اينكه در شرايط بحراني اين 
وظيفه جامعه است كه مطمئن شود بحران منجر به گرسنگي 
نمي شود. دوم، تامين حداقل معاش انگيزه خروج از منزل 
براي اقشار با سطح اقتصادي ضعيف و نيازمند كار روزمره را 
كاهش مي دهد و خودش به عنوان ابزاري براي كنترل بهتر 
و موثرتر اپيدمي عمل مي كند. سوم اينكه كمك به تامين 
معاش، سطح تقاضا براي بنگاه هاي فعال در زنجيره توليد مواد 
پايه )غذايي و بهداشتي( را باال نگه داشته و به خروج اقتصاد 

از ركود كمك مي كند. 
4- كمك به بنگاه ها )خصوصا بنگاه هاي داراي ذخيره دانش 

و مهارت( احتمال ورشكستگي اين بنگاه ها و از دست رفتن 
دانش و سرمايه انباشته در آنها را كاهش مي دهد. 

5- عدم اطمينان به آينده و تمايل به حركت هاي احتياطي، 
خود عاملي براي تشديد ركود در فعاليت هاي اقتصادي است. 
سياست هاي اقتصادي كوتاه مدت بايد هدف كاهش عدم 

اطمينان ها را هم مدنظر داشته باشد. 
6- سياس��ت گذار بايد مباني رفتاري و عكس العمل هاي 
عوامل به انگيزه ه��اي موجود در اين سياس��ت ها را مورد 

توجه قرار دهد.
بنابراين، پرداخت هاي حمايتي بايد »مشروط«، »معطوف 
به گروه هاي هدف«، »غيرفزاينده« در طول زمان و باالخره 

»مدت دار« باشد. 

  اهداف بسته سياست اقتصادي
با فرض اينكه اين بيماري در كوتاه مدت )ين 3 تا 6 ماه( مرتفع 
گردد، آثار اين شوك ش��امل مواردي چون »تشديد ركود 
و كاهش توليد و نرخ رش��د اقتصادي در عمده بخش هاي 
اقتصادي و افزايش بيكاري و كاهش نرخ اشتغال، افزايش فقر 
و كاهش توان تامين حداقل معيشت براي خانوارهاي سه تا 
چهار دهك پايين و نيز افراد بيكار شده يا مبتال به بيماري« 
خواهد ش��د. به منظور كاهش اثرات مخرب اين بحران بر 
فعاليت هاي اقتصادي نيازمند دو دس��ته از سياست هاي 
اقتصادي هستيم؛ نخست تدوين بسته سياست هاي عاجل 
براي يك الي دو ماه آينده به منظور جلوگيري از بروز بحران 
و دوم تدوين سته سياست هاي اقتصادي خروج از ركود و 
ايجاد رشد پايدار براي 9 ماه پاياني سال 99 بايد مد نظر قرار 
گيرد. البته در اين گزارش روي بسته سياست هاي عاجل و 
با هدف هاي زير تمركز شده كه شامل 4 مورد »كنترل موثر 
شيوع بيماري از طريق »فاصله گيري اجتماعي هوشمند، 
افزايش هرچه سريع تر ظرفيت درماني كشو، اطمينان از 
تامين حداقل معيشت آحاد جامعه وجلوگيري از افزايش 
شديد بيكاري« است. با اين مقدمه تحليلي، در اين گزارش 
مجموعه اي از سياست ها كه در سه دسته اصلي »كمك به 
معيشت خانوارها، كمك به فعاليت بنگاه ها و بودجه دولت«، 

تنظيم شده ارايه مي شود.
الف- سياست هاي معطوف به معيشت خانوارها 

1- كمك به معيشت خانوارهاي آس��يب ديده از بحران با 
اعطاي كارت اعتبار خريد معادل يك ميليون تومان براي 

هر نفر حداكثر 40 ه.م.ت.: سبد حداقل معاش شامل ارايه 
اعتب��ار خريد )نه پول نقد و نه تس��هيالت بانكي( در قالب 
كاال كارت اعتباري با قابلي��ت خريد مواد غذايي و ضروري 
در فروش��گاه هاي زنجيره اي و مواد غذايي طرف قرارداد و 
پلتفرم هاي برخط براي حداكثر نيمي از خانوارها )5 دهك 
پايين(. الزم به توضيح است كه يارانه هاي ماهانه مي تواند به 
عنوان ضمانت بازپرداخت اين اعتبارات استفاده شود. اعطاي 
اين اعتبار در دو نوبت مي باشد. نوبت اول در فروردين ماه و 
نوبت دوم در خردادماه اس��ت. ميزان اعتبار هر دوره مبلغ 
500 هزار تومان به ازاي هر نفر است. دوره تنفس اين اعتبار 
6 ماه اس��ت و در 12 قسط بازپرداخت مي شود. همچنين 
جهت تشويق به خريدهاي غيرحضوري ميت وان با استفاده 
از زيرساخت هاي موجود كش��ور براي پلتفرم هاي آنالين 
يا خريدهاي تلفني 10 درصد تخفيف قائل ش��د. اين ابزار 
همچنين مي تواند نقش موثري در ايجاد زيرساخت براي 
تامين امنيت غذايي آحاد جامعه داشته باشد. به طور مثال در 
فروشگاه هاي زنجيره اي و آنالين مي توان محدوديت بر ميزان 
خريد از كاالهاي مواجه با محدوديت عرضه را اعمال كرد و 
مطمئن بود كه حداقل نياز تمامي خانوارها تامين مي شود. 
گروه هدف در اين سياس��ت فقط خانوارهايي است كه اوال 
درآمد آنها به شدت آسيب ديده است و ثانيا وضعيت اقتصادي 
آنان اجازه تامين معاش از مح��ل پس انداز را نمي دهد. در 
نتيجه مثال حقوق بگيران و كارمندان دولت از شمول چنين 

حمايتي خارج هستند. 
2- سياس��ت حمايتي )15 ه.م.ت(  كه حمايت از معيشت 
خانوارهاي آسيب ديده را در بر مي گيرد. نوع حمايت در اين 
بسته، كمك هاي نقدي بالعوض جهت خريد مواد غذايي 
و ضروري است كه بهتر است كه دو يا سه سطح حمايت را 
تعريف كرد كه هزينه تشخيص اشتباه كاهش يابد. مبالغ به 
صورت ماهيانه پرداخت شود. در غير اينصورت ممكن است 
افراد در يك ماه تمامي منابع خود را هزينه كنند و در ماه بعد به 
مشكالت معيشتي برخورد كنند. همچنين پيشنهاد مي شود 
تعريف سه سطح ماهيانه ۷5، 150 و 250 هزار تومان بهازاي 
هر نفر براي حدود ۷ ميليون نفر در هر گروه اين حمايت ها 
از زمان شروع به مدت سه ماه ادامه مي يابد. مشمولين اين 
بسته نيز شامل اقشار ضعيف دهك هاي 1 تا 3 كه دريافتي 
ثابت ماهانه ندارند و تحت پوشش تامين اجتماعي نيستند؛ 
براي مثال حقوقبگير يا بازنشسته نيستند و توسط وزارت رفاه 

قابل شناسايي هستند. كارگران روزمزد و كسب و كارهاي 
فردمحور )رس��توران، بقالي، آرايشگاه و غيره( كه از طريق 
اطالعات پايانه هاي پرداخت، وزارت رفاه، اداره ماليات و تامين 
اجتماعي قابل شناسايي هستند. تمام حمايت هاي معيشتي 
حاكميت شامل كمك هاي دولت، كميته امداد و بهزيستي 
و ديگر نهادهاي عمومي غيردولتي در سامانه اي ثبت گردد 

كه ميزان كمك به يك خانوار محدود باشد. 
3- حمايت اعتباري از مشاغل غيرثابت )خصوصا كاركنان 
بسترهاي الكترونيكي(.  در اين روش حمايتي، پرداخت وام 
به مدت سه ماه به اندازه حداكثر ۸0 درصد متوسط درآمد 
افراد از مجموع پلتفرم هاي اينترنتي اسنپ، تپسي، الو پيك، 
استادكار و ساير پلتفرم هاي مشابه و در صورت امكان افزايش 
شمول طرح به تاكسي هاي رسمي، در دستور كار قرار گيرد. 
بازپرداخت وام از درآمد 1۸ ماه آتي با ضمانت سند خودرو يا 

ساير وثايق مناسب صورت گيرد. 
ب- سياست هاي معطوف به بنگاه ها و بخش توليد 

4- كمك به توليد و اشتغال بنگاه هاي به اجبار تعطيل شده 
)۷.5 ه.م.ت بودجه و 20 ه.م.ت اعتبارات( شامل » حمايت 
مالي از بخش هايي كه با دستور دولت مجبور به تعطيل كردن 
شده اند يا افراد پرريسك )بر اساس سن، سابقه بيماري و نوع 
فعاليت(، تقبل سهمي )بين 40 تا ۷0 درصد( از حداقل حقوق 
توسط دولت به تعداد شاغالن، اعطاي تا سقف500 ميليون 
تومان خط اعتباري مش��روط به حفظ حداقل 90 درصد 
نيروي كار تا شهريورماه، بر اساس وثيقه مطمئن و متناسب 
با تعداد شاغالن )هر كارگر 10 ميليون تومان( جهت پرداخت 
بخشي از و هزينه هاي ثابت بنگاه شامل حقوق، اقساط بانكي و 
اجاره در بازه سه ماهه. بانك مركزي مي تواند به صورت موقت 
ذخيره قانوني بانك ها را متناسب با ميزان وام دهي آنها در اين 
حوزه كاهش بدهد. همچنين پرداخت سهم كارفرما از تامين 
اجتماعي )متناظر با نرخ حداقل دستمزد( براي مدت 3 ماه 
توسط دولت يا تعويق آن در اين بخش ها، حمايت از افراد پر 

ريسك مشروط به عدم حضورشان در محيط كار است.« 
5- حمايت از بنگاه هاي آس��يب ديده )۷.5 ه.م.ت بودجه(: 
حمايت دولت از بنگاه هاي اقتصادي كه به علت كاهش تقاضا 
دچار آسيب شده اند از طريق كاهش هزينه سربار كارگر و 
مشروط كردن حمايت به حفظ حداقل 90 درصد نيروي كار 
تا شهريور 1399. از اين رو، »افزايش 6 ماهه مهلت زماني مقرر 
براي پرداخت بيمه و ماليات، بنگاه هايي كه سر وقت بيمه و 

ماليات خ��ود را پرداخت كنند 10 درصد تخفيف خواهند 
گرفت، تعويق مدت زمان قانوني ارايه اظهارنامه مالياتي، ارايه 
خدمات درماني مورد نياز براي جلوگيري از شيوع به بنگاه، 
دولت عمال تنها هزينه مالي اين تعويق و هزينه هاي مرتبط 
با خدمات درماني را پرداخت خواهد كرد، تعويق سه ماهه 
پرداخت ماليات بر ارزش افزوده كسب و كارهاي آسيب پذير، 
ايجاد مكانيسم ها و خطوط جديد براي تامين سرمايه در 
گردش بنگاه هاي فعال« بايد لحاظ شود. مشموالن اين روش 
حمايتي به پيشنهاد اتاق بازرگاني تهيه و به دولت پيشنهاد 
مي كند، كه تمركز اصلي حمايت ها روي بنگاه هاي كوچك 

و متوسط خواهد بود. 
6- تقويت زنجيره تامين محص��والت كليدي: بازنگري يا 
تعليق موقت مقرراتي كه باعث كاهش ظرفيت زنجيره تامين 
محصوالت كليدي مرتبط با بحران، مثل تجهيزات پزشكي 
يا مواد ضدعفوني كننده، مي شوند. نمونه هايي از اين موارد 
كه مش��ابه آنها در كشورهاي ديگر هم مشاهده شده است 
مي تواند در حوزه تعرفه يا محدوديت هاي واردات، مقررات 

محيط زيستي و مقررات نيروي كار اجرا شود. 
۷- افزايش ظرفيت بخش بهداشت و درمان كشور: با توجه 
به احتمال نياز كش��ور به تعداد زيادي تخت بيمارستاني و 
نيز محيط مناسب براي قرنطينه بيماران با عاليم خفيف يا 
افراد با ريسك باال، بخشي از ظرفيت هاي بخش خصوصي 
در حوزه هايي مثل گردشگري مي تواند به صورت موقت در 
خدمت نظام بهداشت و درمان باشد. به عنوان مثال از ظرفيت 
خالي هتل ها مي توان به عنوان ذخيره پشتيبان تخت هاي 

بيمارستاني استفاده شود. 
ج- سياست هاي معطوف به بودجه دولت 

۸- آزادس��ازي پله اي س��هام عدالت و انتقال ارزش آن به 
صاحبان س��هام: حدود 50 ميليون نفر سهامدار هستند و 
ارزش روز سهام عدالت حدود 200 هزار ميليارد تومان است 
)متوسط هر نفر حدود 4 ميليون تومان( است. بازار سرمايه 
در يك سال اخير رشد خيره كننده اي داشته است و با توجه 
هجوم نقدينگي به اين بازار، ظرفيت آزادسازي سهام عدالت 
به صورت مرحله اي وجود دارد. آزادسازي مرحله اي سهام 
عدالت و ماهانه حداكثر 5 درصد ح��دود 200 هزار تومان 
به ازاي هر نفر در هر ماه متوس��ط 600 هزار تومان براي هر 
خانوارتا پايان خردادماه در دستور كار قرار گيرد. همچنين 
سهام شركت هاي سبد س��هام عدالت مي تواند به صورت 
مرحله اي به صندوق قابل معامله در بورس منتقل ش��ود و 
واحدهاي اين صندوق به مشموالن طرح واگذار گردد. نكته 
حائز اهميت اين اس��ت كه اين صندوق فقط براي تسهيل 
فروش سهام عدالت ايجاد مي گردد و بازارگردان صندوق بايد 
پس از خريد واحدها، اقدام به فروش سهام در بازار و ابطال 
واحدها نمايد و لذا پس به مرور زمان اندازه صندوق كاهش 
يابد. درغير اين صورت يك نهاد غيركاراي پر قدرت به بازار 

سرمايه كشور تحميل مي گردد. 
9- بيمه بيكاري اضطراري كرونا: در اين روش، گس��ترش 
شمول حمايت از بيكاران به مدت محدود )حداكثر 3 ماه( 
بدون نياز به طي مراحل اداري دست و پاگير و امكان ورود 
موقت مشاغل خويش فرما به بيمه بيكاري را شامل مي شود. 
10- ارايه خدمات بهداش��تي و مراقبتي به كسب وكارها: 
راه اندازي تيم هاي سيار غربالگري بهداشتي و ارايه تاييديه 
فعاليت جهت مراكز توليدي بزرگ و شهرك هاي صنعتي، 
انجام تست هاي مس��تمر از كاركنان شركت ها و ادارات به 
صورت متمركز و غربالگري روزانه و ارايه محصوالت بهداشتي 

استاندارد براي حفظ سالمت كاركنان. 
11- مالي��ات ب��ر ت��ردد خودروها: ب��ا اعم��ال ماليات بر 
جابه جايي هاي اجتماعي، مي ت��وان عالوه بر فعاليت هاي 
ضروري تعريف ش��ده، همچنان مولدتري��ن فعاليت ها را 
حفظ نمود. اين ماليات، عالوه بر كنت��رل رفت و آمدهاي 
خودروها، منابع مالي براي جبران خسارت ناشي از كرونا را 
فراهم مي كند. شيوه كنترل تحرك در اين برنامه، استفاده از 

دستگاه هاي پالك خوان خودرو است.

اما از آنجايي كه چشم انداز افت تقاضا براي نفت به دليل 
ممنوعيت سفر و قرنطينه شهرها موجب كم اثر شدن 
بسته محرك اقتصادي 2 تريليون دالري دولت امريكا 
ش��د، قيمت نفت در تاريخ هفتم فروردين ماه س��ال 
جاري ب��ار ديگر افت را تجربه كرد. به طوري كه قيمت 
هر بش��كه نفت برنت با 19 س��نت معادل 0.۷ درصد 
كاهش به 2۷ دالر و 20 سنت رسيد. قيمت نفت وست 
تگزاس اينترمدييت امريكا هم با 3۷ سنت معادل 1.5 
درصد كاهش به 24 دالر و 12 سنت رسيد. البته در اين 
ميان و پس از آنكه رهبران كش��ورهاي عضو گروه 20 
متعهد شدند كه براي مقابله با تاثيرات منفي ويروس 
كرونا رقم قابل توجهي را به اقتصاد جهاني تزريق كنند، 
قيمت نفت به رغم نگراني از افت شديد تقاضا در هشتم 

فروردين ماه شاهد روند افزايشي بود.
برهمين اساس، قيمت نفت برنت پس از كاهش شديد در 
اين روز با 50 س��نت معادل حدود 2 درصد افزايش به 26 
دالر و ۸4 سنت رسيد و در مسير ثبت رشد هفتگي جزئي 
قرار گرفت. قيمت هر بشكه نفت خام امريكا نيز با 60 سنت 
معادل 2.۷ درصد افزايش به 23 دالر و 20 سنت رسيد و در 

مسير رشد هفتگي حدودا 3 درصدي قرار گرفت.
با اين حال اما گسترش سريع ويروس كرونا سبب سقوط 
بيشتر تقاضا براي نفت ش��د و اقدامات محرك اقتصادي 
كشورها نيز نتوانست موجب افزايش تقاضا شود. از همين رو، 
قيمت نفت در دهم فروردين ماه 5 درصد سقوط كرد تا شاهد 
ثبت پنجمين هفته كاهشي متوالي باشد. براساس گزارش 
رويترز، قيمت هر بشكه نفت برنت در پايان معامالت روز 
دهم فروردين ماه يك دالر و 41 سنت يعني 5.35 درصد 
افت داش��ت و به 24 دالر و 93 س��نت رسيد. قيمت نفت 
وس��ت تگزاس اينترمدييت امريكا هم در پايان معامالت 
همين روز با يك دالر و 9 سنت يعني 4.2۸ درصد افت به 
21 دالر و 51 سنت رسيد و افت هفتگي بيش از 3 درصدي 

را به ثبت رساند.
بررسي هاي »تعادل« نش��ان مي دهد، كه افت قيمت در 
روز يازدهم فروردين ماه نيز ادامه داشت. ارزيابي ها نشان 
مي دهد، در معامالت اين روز نيز قيمت هر بشكه نفت برنت 
با يك دالر و 6۸ سنت معادل 6.۷ درصد افت به 23 دالر و 
25 سنت رسيد. به طوريكه قيمت نفت برنت اوايل اين روز 
به پايين ترين رقم از نوامبر 2002 يعني 23 دالر و 3 سنت 
رسيد. قيمت نفت وست تگزاس اينترمدييت امريكا هم 
اوايل با يك دالر و 1۷ سنت معادل 5.4 درصد كاهش به 20 
دالر و 34 سنت رسيد. البته در تاريخ 12 فروردين ماه ورق 
جديدي در بازار نفت رقم خورد. يعني پس از آنكه روساي 
جمهور امريكا و روسيه توافق كردند مذاكراتي را براي تثبيت 
بازارهاي ان��رژي انجام دهند، قيمت نفت خام كه به دليل 
كاهش شديد تقاضا به پايين ترين رقم هاي 1۸ سال گذشته 
رسيده در اين روز شاهد ترميم نسبي بود. گزارش رويترز هم 
حاكي از اين است كه قيمت هر بشكه نفت برنت در دوزادهم 
فرودين ماه با 43 سنت معادل 1.9 درصد افزايش به 23 دالر 
و 19 سنت رسيده است. از آن سو، قيمت نفت خام امريكا هم 
در 12 فروردين ماه با يك دالر و 16 سنت معادل 5.۸ درصد 
افزايش به 21 دالر و 26سنت رسيد. البته بررسي ها نيز نشان 
از اين دارد كه قيمت هر بشكه نفت برنت در روز 13 فروردين 
ماه با 4۷ سنت معادل 1.۸ درصد افت به 25 دالر و ۸۸ سنت 
رسيد. قيمت نفت خام امريكا هم 12 سنت معادل 0.6 درصد 

افزايش داشت و به 20 دالر و 6 سنت رسيد.
در ادامه و در پي دستور پكن به سازمان هاي دولتي براي آغاز 
پر كردن ذخاير نفت استراتژيك كه پس از سقوط حدود ۷0 
درصدي قيمت ها در سه ماهه نخست سال 2020 صادر 
شد، در معامالت روز پنجش��نبه )13 فروردين ماه( روند 
بهبود بهاي نفت ادامه پيدا كرد و 12 درصد افزايش يافت. 

اين در حالي است كه قيمت نفت در برخي از نقاط جهان 
مانند كانادا و مناطق شيل امريكا به پايين 10 دالر سقوط 

كرده و قيمت برخي از گريدهاي نفتي منفي گزارش شده 
بود.  اما عصر پنج شنبه )15فروردين ماه( به دنبال مصاحبه 
»دونالد ترامپ« رييس جمهور امريكا با »سي ان بي سي« 
كه گفت با روس��يه و عربستان صحبت كرده است تا فشار 
بر بازار نفت را كاهش دهند، قيمت هاي نفت س��ر به فلك 
كشيد. به گزارش خبرگزاري مهر، تا ساعت 21:5۸ پانزدهم 
فروردين ماه به وقت تهران، قيمت پيش خريد هر بش��كه 
نفت خ��ام برنت، بنچ مارك بين الملل��ي قيمت نفت خام 
19.۷3 درصدي يا 4.۸۸ دالر جهش كرد و به 29.62 دالر 
رسيد. قيمت پيش خريد هر بشكه نفت خام نيمه سنگين 
تگزاس غرب امريكا، دابليوت��ي آي 21.52 درصد يا 4.3۷ 
دالر جهش كرد و به 24.6۸ دالر رسيد.  بهاي معامالت نفت 
پس از اينكه روز پنجشنبه در بازار نيويورك در واكنش به 
توييت ترامپ، حدود 25 درصد صعود كرده بود، روز جمعه 
حداكثر ۷.1 درصد كاهش يافت. رييس جمهور امريكا اظهار 
كرده بود كه انتظار دارد توليدكنندگان جهاني توليدشان 
را حداكثر 10 ميليون بشكه در روز يا بيشتر كاهش دهند. با 
اين حال كرملين اندكي بعد اعالم كرد كه والديمير پوتين، 
رييس جمهور روسيه با همتاي سعودي خود صحبت نكرده 
و با كاهش توليد موافقت نكرده اس��ت. »س��يتي گروپ و 
گلدمن ساكس« نيز اعالم كردند هر گونه توافق محدوديت 
عرضه بسيار اندك و بسيار دير خواهد بود تا بتواند تاثير افت 
تقاضا را جبران كند. در همين حال، وزارت انرژي جمهوري 
آذربايجان خبر داد كه نشست گروه اوپك پالس قرار است 6 
آوريل )1۸فروردين( به صورت ويدئو كنفرانس برگزار شود. 
قرار است كش��ورهاي عضو اوپك پالس در اين كنفرانس 
درباره نحوه ثبات بخشي به بازار نفت گفت وگو و تبادل نظر 
كنند. ائتالف اوپك پالس نيز از نشست فوري اعضاي خود 
و احتمااًل ساير كشورهاي توليد كننده نفت در روز دوشنبه 
خبر داد.  باهمه اينها، هنوز معلوم نيست تقاضاي جهاني براي 
نفت تحت تاثير شيوع ويروس كرونا تا چه ميزان كاهش پيدا 

خواهد كرد اما چندين تحليلگر از جمله آژانس بين المللي 
انرژي ميزان كاهش را حدود 20 ميليون بشكه در روز معادل 
20 درصد تخمين زده اند. همچنين به گزارش خبرگزاري 
فارس، تحليلگران بانك UBS اعالم كردند در مورد اينكه 
توليدكنندگان بتوانند به اجراي يك كاهش قابل توجهي 
تعهد بدهند، ترديد دارند و انتظار دارند كه قيمت نفت دوباره 
تحت فشار قرار بگيرد. تحليليگران بانك گلدمن ساكز نيز 
معتقدند: »حتي اگر توافقي صورت بگيرد، هماهنگي مورد 
نياز با تاخير و صورت اجراي تدريجي صورت مي گيرد.« از 
سوي ديگر، در نظرسنجي رويترز از 40 تحليلگر پيش بيني 
ش��ده كه قيمت نفت برنت در س��ال 2020 به 3۸ دالر و 
۷6 س��نت در هر بش��كه مي رس��د كه 36 درصد كمتر از 
پيش بيني قيمت 60 دالر و 63 سنت در نظرسنجي فوريه 
است. همچنين قيمت مورد پيش بيني براي وست تگزاس 
اينترمدييت امريكا از 55 دالر و ۷5 س��نت در نظرسنجي 
قبلي به 35 دالر و 29 س��نت كاهش داده شد. تحليلگران 
انتظار دارند تقاضاي جهاني براي نفت در سال 2020 بين 
0.۷ تا پنج ميليون بشكه در روز كاهش پيدا كند و كاهش 
آن در مقايسه با دوران بحران مالي سال 2009 فراتر رود. 
در همين حال، بر اساس گزارش بلومبرگ، شركت »آي اچ 
اس ماركيت« پيش بيني مي كند روند كاهش حجم توليد 
تا اواسط سال 2020 متوقف شود و بهاي معامالت هر بشكه 
نفت برنت در آوريل به حدود 10 دالر سقوط كند و برخي 
از توليدكنندگان قيمت هاي منفي را تجربه كنند و مجبور 
شوند به خريداران براي دريافت نفتشان پول دهند با فرض 
اينكه تقاضاي جهاني براي نفت در سال ميالدي آينده بهبود 
پيدا خواهد كرد، عربستان سعودي و روسيه در مقايسه با 
توليدكنندگان نفت امريكا در موقعيت بهتري براي حفظ يا 
افزايش توليدشان قرار دارند. تا سه ماهه چهارم سال 2021 
توليد نفت امريكا به ۸.۸ ميليون بشكه در روز سقوط خواهد 
كرد كه معادل حدود دو سوم توليد اين كشور در سه ماهه 

نخست سال 2020 است و همزمان توليد نفت عربستان 
سعودي باالتر مي رود.

  ابهام در تحقق درآمدهاي نفتي سال 99
با در نظر گرفتن اين افت قيمت��ي در بازار جهاني نفت و از 
آنجايي كه دولت دوازدهم قيمت نفت را براي هر بش��كه 
نفت در سال 99، حدود 50 دالر تعيين كرده، كارشناسان، 
تحقق اين درآمد براي سال جاري كمي غيرممكن مي دانند. 
از طرفي درآمدهاي ناشي از فروش نفت و فرآورده هاي نفتي 
در سال 99 حدود 4۸ هزار ميليارد تومان پيش بيني شده كه 
در مقايسه با رقم مصوب سال جاري 105 هزار ميليارد تومان 
كاهش دارد. برهمين اساس، گسترش شيوع ويروس كرونا 
در جهان از يكسو و سقوط آزاد نفت در بازار جهاني در پي عدم 
موافقت روسيه با پيشنهاد كاهش توليد اوپك از سوي ديگر، 
باعث شده تا تحقق بخشي از درآمدهاي ديده شده در بودجه 
سال 99 از محل فروش نفت در هاله اي از ابهام قرار گيرد. در 
همين زمينه غالمحسين حسنتاش كارشناس ارشد نفتي 
در گفت وگو با »پايگاه خبري اتاق ايران« در ارزيابي خود از 
چش��م انداز نفت ايران در سال 99، مي گويد: »طبعا وقتي 
عرضه نفت از تقاضاي آن بيشتر است و اقتصاد جهان دچار 
ركود و بازار با مازاد عرضه مواجه است امكان فشار تحريمي 
بر صادرات نفت ايران زياد مي شود؛ در اين شرايط قيمت هم 
پايين است و درآمدهاي نفتي پيش بيني شده در بودجه 
كاهش خواهد يافت.« به گفته حسنتاش، رها شدن بودجه 
از نفت بدون توسعه غيرنفتي ممكن نمي شود و رهايي بودجه 
از نفت، نيازمند برنامه ريزي ميان مدت و حركت در مسير 
توسعه، خصوصاً توسعه صنعتي، گسترش توليدات غيرنفتي 
و تنوع بخشيدن به اقتصاد است كه متأسفانه تاكنون اين  
موارد اتفاق نيفتاده و تمهيد هم نشده است. با همه اينها بايد 
منتظر تصميمات جديد نفتي با توافق كشورهاي امريكا، 

عربستان و روسيه طي روزهاي آتي بود.
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تجارت خارجي ايران 
در سال 98 

آمار منتشر شده توسط وزارت صمت نشان مي دهد 
كه ش��اخص وزني صادرات غيرنفتي كش��ور در 
مقايسه با واردات در س��ال گذشته رشد 3 برابري 
داشته است. بر اساس آمار تازه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت از ۸5 ميليارد دالر تجارت خارجي در سال 
گذش��ته، 41.3 ميليارد دالر مربوط به صادرات و 
43.۷ ميليارد دالر هم مربوط به واردات بوده است. 
بر اين اساس حجم صادرات و واردات كشور به بيش 
از 169 ميليون تن در سال 9۸ رسيده است و ميزان 
صادرات كشور از لحاظ وزني به 133.9 ميليون تن 
رسيد كه تقريبًا معادل 3 برابر ميزان وزني واردات 
اس��ت. اين افزايش، رك��وردي در تاريخ صادرات 
غيرنفتي در ش��اخص وزني ايران بوده و نسبت به 
مدت مشابه در سال 9۷، رش��د 13.5 درصدي را 
تجربه كرده اس��ت. اين آمار نشان مي دهد ميزان 
وزني واردات سال 9۸ به 35.3 ميليون تن رسيد كه 
نسبت به مدت مشابه سال 9۷، 9.3 درصد افزايش 
يافته اس��ت. در طول يك سال گذش��ته و باوجود 
تشديد تحريم ها و محدوديت هاي تجاري، حدود 
134 ميليون تن صادرات و 35 ميليون تن واردات 
انجام شده است. بيش از ۸5 درصد كاالهاي وارداتي، 
نهاده هاي توليد، مواد اوليه توليد، ماشين آالت خط 
توليد و كاالهاي واسطه اي توليد بوده است. كاالها 
و فرآورده هاي پتروشيمي داراي بيشترين سهم در 
ارزش صادرات كشور بوده كه حاكي از فاصله گرفتن 
كشور از خام فروشي و حركت به سمت صادرات و 
فروش فرآورده هاي نفتي است. همچنين برآوردها 
نشان مي دهد نخستين شريك تجاري كشور در 
سال 9۸ چين بوده و بيش��ترين صادرات به چين 
انجام شده اس��ت. پس از چين كشورهاي عراق با 
حدود 9 ميليارد، تركيه با 5 ميليارد، امارات عربي 
متحده با 4.5 ميليارد و افغانس��تان با 2.3 ميليارد 
دالر، پنج مقصد اوليه صادرات ايران بودند. س��ال 
گذشته بيش از 11.2 ميليارد دالر كاال از چين وارد 
كشور شد تا نام اين كشور به عنوان شريك اول ايران 
در واردات ثبت شود. پس از آن امارات عربي متحده 
با ۸.9، تركيه با 4.9، هند با 3.6 و آلمان با 2.1 ميليارد 
دالر، پنج شريك نخست ايران در واردات هستند. 
بر اساس آمار گمرك 29.۷ ميليارد دالر كاالهاي 
واسطه اي، 5.9 ميليارد دالر كاالهاي سرمايه اي و 
۸ درصد كاالهاي مصرفي در سال 9۸ وارد كشور 

شده است.

هند و پاكستان صادرات برنج 
را تا پايان كرونا ممنوع كردند

 خبرگزاري تسنيم| دبير انجمن برنج گفت: 
كشورهاي صادركننده برنج تا پايان بحران كرونا 
صادرات محصول برداش��ت شده در سال جديد 
را ممنوع كردند. مس��يح كش��اورز با بيان اينكه 
در ش��رايطي كه ش��يوع ويروس كرونا قريب به 
اكثريت كشورهاي جهان را درگير كرده، اظهار 
داش��ت: بايد در سياست هاي تامين مواد غذايي 
كشورمان بازنگري كنيم، مانند ديگر كشورها كه 
به هر قيمتي در حال تقويت ذخاير استراتژيك 
مواد غذايي خود هستند، بايد براي امنيت غذايي 
كش��ور پيش بيني هاي الزم را اتخاذ كنيم. وي 
گفت: در حاضر بسياري از صادركنندگان بزرگ 
محصوالت غذايي چون گن��دم، برنج، دانه هاي 
روغني و... به دليل ش��يوع كرونا صادرات خود را 
متوقف يا به ميزان قابل توجهي كاهش داده اند و 
از طرفي كشورهاي واردكننده نيز با كاهش حقوق 
ورودي در تالش براي باالبردن ذخاير استراتژيك 
مواد غذايي خود هس��تند. كشاورز با بيان اينكه 
متاس��فانه به دليل عدم تخصي��ص ارز واردات 
برنج با اختالل روبرو ش��ده است، تصريح كرد: با 
اين وج��ود هنوز فرصت براي تامين بخش��ي از 
نياز كش��ور به برنج وارداتي ارزان از دست نرفته، 
مشروط بر اينكه هرچه سريعتر ارز حدود 5۸0 
هزار تن برنج واردشده يا معطل مانده در گمركات 
تامين شود. وي با بيان اينكه نيمي از اين ميزان 
برنج بدون دريافت كد تخصيص ارز و در نتيجه 
عدم تخصيص ارز با اعتبار واردكنندگان با هدف 
همكاري با دولت و حمايت از مصرف كنندگان 
وارد بازار شده اس��ت، تصريح كرد: عالوه بر اين 
5۸0 هزارت��ن برنج كه منتظ��ر تخصيص ارز از 
س��وي بانك مركزي اس��ت، 100 هزار تن برنج 
پاكستاني نيز در گمركات رسوب كرده كه ليست 
آن بايد توسط وزارت صمت براي بانك مركزي 
ارسال شود. كشاورز ادامه داد: باتوجه به ممنوعيت 
صادرات برنج در دوره جديد برداش��ت از سوي 
صادركنندگان بزرگ و كاهش عرضه در بازارهاي 
جهاني و ورود كش��ورهاي همسايه و همچنين 
كشورهاي حوزه خليج فارس براي خريد نامحدود 
محصوالت كشاورزي، بيم آن مي رود تجار هندي 
و پاكستاتي برنج هاي متوقف شده در گمركات 

ايران را با بهاي باالتر به اين كشورها بفروشند. 

نحوه فعاليت و ساعت 
كاري بانك آينده از 16 تا 21 

فروردين ماه 1399
بانك آينده هم��گام با آخرين تصميمات مراقبت 
از س��المتي سرمايه انس��اني فعال در شعب و نيز 
مش��تريان محترم به منظور قطع زنجيره انتقال 
ويروس كرونا، ساعات كاري شعب و ادارات مركزي 
خود را اعالم كرد. بر اين اساس شعب بانك، شنبه 
1399/01/16 ت��ا پنج ش��نبه 1399/01/21 از 
س��اعت 0۸:30 تا 12:30 آماده خدمت رساني به 
مش��تريان گرامي خواهد بود. همچنين س��اعت 
حضور همكاران ادارت مركزي و شعب نيز از ساعت 
0۸:00 تا 13:00 با حداقل حضور نيروي انساني 
مي باشد. ضمنا تمامي شعب و ادارات مركزي در 
روز پنج شنبه 1399/01/21 تعطيل خواهند بود.

ادامه از صفحه اول
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عكسروز

چهرهروز

پيام عبدالوهاب شهيدي به مردم ايران 
عبدالوهاب شهيدي، هنرمند پيشكسوت موسيقي سنتي ايران، با انتشار پيامي خطاب به مردم ايران، به پويش جمعي از هنرمندان مبني بر 

توليد و انتشار اثر براي مردمي كه شرايط قرنطينه خانگي و سختي احتياط در برابر شيوع ويروس كرونا را تحمل مي كنند )#مشاهنر( پيوست.
شهيدي ـ خواننده پيشكسوت موسيقي سنتي ايران، نوازنده ساز عود و آهنگساز 98 ساله ـ در پيامي با پيوستن به پويش »مشاهنر«، بخش هايي از 
يكي از اجراهاي قديمي خود را كه با هنرنمايي و تار جليل شهناز همراه است، به مردم كشورش تقديم كرد. او ابراز اميدواري كرد كه بيماري كرونا به 
زودي از بين برود.  محمدرضا شجريان شهيدي را »اعتبار موسيقي ايران« دانسته است و هوشنگ ابتهاج درباره او گفته »شهيدي هميشه براي من 
يك تصوير از آرزويي بود كه درباره هنرمند داشتم. هميشه مي توانستم به عنوان يك هنرمند به او تكيه كنم؛ به اخالق هنري و به اخالق انساني اش.« 

بازارهنر

لي لي گلستان و ايده جديد براي قرنطينه

»برج آزادي«، سفير فرهنگ روزهاي كرونايي

كيومرث درم بخش بر اثر ابتال به كرونا درگذشت 

ــتان كه به  ــي گلس لي ل
ــودش روزهاي  گفته خ
ــي  ــه را به خوب قرنطين
ــاي  ــه كاره ــپري و ب س
عقب افتاده اش رسيدگي 
ــد، از اين فرصت  مي كن
استفاده كرده و مسابقه  

ــال با موضوع  ــي را براي كودكان زير ۱۰ س نقاش
قرنطينه طراحي كرده است. 

ــتان« درباره مسابقه نقاشي  مدير گالري »گلس
»قرنطينه« براي كودكان زير ۱۰ سال كه به تازگي 
فراخوان آن منتشر شده است، اظهار كرد: ميزان 
استقبال از فراخوان مسابقه عجيب و باال بوده و در 
عرض دو روز حدود ۲۲۰ ايميل به دستم رسيده 
است. امكان ارسال اثر براي اين مسابقه  كه براي 
كودكان زير ۱۰ سال و با موضوع قرنطينه طراحي 
شده، تا ۲۰ ارديبهشت ماه فراهم است. او درباره 
انتخاب گروه سني كودكان زير ۱۰ سال توضيح 
داد: اين بچه ها تخيل فوق العاده اي دارند و تاكنون 
آثار بسيار خوب و عجيبي فرستاده شده است. من 
اصال انتظار اين استقبال را نداشتم و فكر مي كردم 
ــام بدهم، اما با  خودم مي توانم داوري آثار را انج
ــرايط پيش آمده، تصميم دارم از چند  توجه به ش
ــان خوب خواهش كنم كه در داوري  نفر از نقاش

آثار كمك كنند. 
ــتان يادآور شد: در  گلس
ــي كه همه  اين روزهاي
ــتند،  به نوعي بيكار هس
ــايد چنين  فكر كردم ش
ــوي گالري  ايده اي از س
ــد  ــتان« مي توان »گلس
جالب باشد. همچنين از ميان آثار ارسال شده به 
سه نفر اول به ترتيب جوايز ۳ ميليون، ۲ ميليون 
ــود. مدير گالري  ــون توماني اهدا مي ش و ۱ ميلي
گلستان همچنين در پاسخ به اين پرسش كه اين 
روزهاي خود را چگونه مي گذراند، به ايسنا گفت: 
ــم را خيلي خوب مي گذرانم و چند روزي  روزهاي
ــتم و سرم بسيار  ــغول مسابقه هس است كه مش
شلوغ شده است. پيش از اين نيز جلد دوم كتاب 
»آنچنان كه بوديم« را تدوين مي كردم. مقداري 
از بريده هاي جرايدي را كه در سال هاي متمادي 
ــتفاده شد و اين  جمع كرده بودم در جلد اول اس
مدت در حال انتخاب مطلب براي جلد دوم بودم 
ــاي صورت گرفته، فكر  ــه انتخاب ه كه با توجه ب
ــيار جذاب تر  ــد دوم از جلد اول بس ــم جل مي كن
ــود. در مجموع از قرنطينه خيلي استفاده  مي ش
ــتم كه تاكنون  ــغول كارهايي هس مي كنم و مش

فرصت انجام آنها را نداشتم. 

ــران  ــرج آزادي« ته »ب
ــه ايران  ــا ك ــن روزه اي
ــورهاي  كش ــار  دركن
مختلف جهان با ويروس 
ــت و پنجه  »كرونا« دس
ــد، در نقش  ــرم مي كن ن
سفير فرهنگي در عرصه 

داخلي و خارجي فعاليت مي كند.
ــته، عبارت »قوي باش ووهان«  بهمن سال گذش
با هدف اعالم همبستگي با مردم چين در مقابله 
ــر روي بدنه برج آزادي تهران  ويروس »كرونا« ب
نقش بست. سفير چين در ايران كه در اين مراسم 
نورپردازي حضور داشت در واكنش به اين اقدام 
در صفحه توئيتر نوشت: » چين از ابراز همدردي 
ــان قدرداني مي كند.  ــتگي ارزنده ايراني و همبس
حمايت ايرانيان نشان دهنده آشكار دوستي چند 
هزار ساله چين و ايران است و هرگز يك اپيدمي 

نمي تواند اين دوستي عميق را سست كند.«
ــران به احترام  ــن نيز، برج آزادي ته دهم فرودي
كادر پزشكي سفيد پوش شد و عبارت »در خانه 
بمانيم« بر روي آن نقش بست. روابط عمومي برج 
ــت اندركاران پزشكي كشور  آزادي، تشكر از دس

ــوان مدافعان  ــه به عن ك
ــالمت در  جان بر كف س
ــدم مواجهه و  ــط مق خ
ــا ويروس كرونا  مبارزه ب
ــنگيني را بر دوش  بار س
ــد و توجه به پويش  دارن
ــي »در خانه بمانيم«  مل
ــرد. چندي پيش،  ــن اقدام عنوان ك را اهداف اي
ــالمي ايران«،  ــوري اس ــا »روز جمه همزمان ب
ــتگي و  ــه بعدي براي اعالم همبس نورپردازي س
ــورهاي درگير ويروس »كرونا«  همدردي با كش
ــتا  ــد. در اين راس ــرج آزادي تهران اجرا ش در ب
بخش »عكس روز نشريه گاردين« كه به معرفي 
روزانه منتخبي از عكس هاي كشورهاي مختلف 
ــم برج  ــري از اين مراس ــاص دارد، تصوي اختص
آزادي تهران را به عنوان عكس روز »۳۱ مارس« 

منتشر كرد.
ــت: »برج آزادي با تصوير پرچم  »گاردين« نوش
ــورهاي درگير »كرونا« نورپردازي شد. پيام  كش
ــكر و قدرداني از متخصصان حوزه سالمت و  تش
كادر پزشكي اين كشور كه سعي در متوقف كردن 

شيوع اين ويروس دارند نيز به نمايش درآمد.«

كانون كارگردانان سينماي 
ــت  ــران در پي درگذش اي
ــرث درم بخش پيام  كيوم
ــر كرد. در  تسليتي منتش
متن اين پيام آمده است: 
ــاري كه همچون  »در به
ــزان، مردن  پاييز برگ ري

ــازه اي نبوده همچنان  ــان پهناور چيز ت در اين جه
كه زندگي، سينماگري پيشرو را ويروسي عالم گير 
ــينما گرفت. كيومرث درم بخش كه در  از خانواده س
دايره سينماگران سينماي نوين ايران جاي داشت 
با آثار به ياد ماندني مستند از فرهنگ و طبيعت ايران 
خود را متفاوت از فيلمسازان هم دوره خود نشان داد. 
او كه در سال ۱۳۲۴ درست در روز بمباران اتمي شهر 
ناكازاكي و پايان جنگ جهاني دوم به دنيا آمده بود، 
همواره از جنگ بيزار بود و در آثارش به صلح و محيط 

زيست نگاهي ويژه داشت. 
ــه تحصيل  او كه در فرانس
ــت به  كرده بود، در بازگش
ايران به عكاسي فيلم روي 
ــدگار  ــم مان آورد و دو فيل
تنگسير و گوزنها را عكاسي 
ــش در كنار  كرد. درم بخ
ــهور و در عين حال  ــاخت آثار مستند، رمان مش س
ــوار بوف كور صادق هدايت را با كمك  پيچيده و دش
پرويز فني زاده در سال ۱۳۵۳ ساخت و بعد از آن تمام 
عمر خود را صرف ساخت فيلم هاي مستند از سرزمين 
مورد عالقه اش ايران، كرد تا اينكه در دوازدهمين روز 
ــروس كويد ۱9 در پاريس  بهار 99 در اثر ابتال به وي
ــينماي ايران به  ــت. كانون كارگردانان س درگذش
احترام اين فيلمساز انديشمند كاله از سر بر مي دارد 

و درگذشت او را تسليت مي گويد.«

تاريخنگاري

راه اندازي واحد پليس سياسي در شهرباني 
ــرتيپ محمد آيرم كه روز دوم فروردين ۱۳۱۰ هجري  ــانزدهم فروردين ۱۳۱۰، س ش
خورشيدي رييس شهرباني شده بود، واحد پليس سياسي يا به عبارتي اداره اطالعات 
شهرباني را داير كرد. اين براي نخستين بار بود كه چنين سازماني در ايران به وجود مي آمد.

اين نخستين بار بود كه چنين سازماني در ايران به وجود مي آمد. يكي از دواير اين سازمان 
اختصاص به مراقبت از نشريات و روزنامه نگاران داشت. سرتيپ آيرم متولد باكو و افسر 
سابق قزاق كه با سيستم هاي اطالعاتي روسيه و آلمان آشنا بود و به اين دو كشور سفر كرده 
بود، سبك كار اطالعات شهرباني ايران را عمدتا برپايه پليس سياسي آلمان قرارداده بود.

اين واحد پس از تاسيس، به طور سّري دست به تهيه گزارش از رفتار و كردار و حتي زندگاني 
خصوصي رجال، مقام ها، روزنامه نگاران و روشنفكران وقت زده بود كه بعدا روال كار ساواك 
ــرايطي ازجمله اشغال نظامي ايران در شهريور ۱۳۲۰ و  هم قرار گرفت و هربار كه در ش
انقالب سال ۱۳۵7، اين گزارش ها آشگار شد معلوم گرديد كه برخي از آنها مغرضانه بوده يا 
در تهيه و تنظيم بيشتر اين گزارش ها دقت الزم به عمل نيامده بود و سيستم تحليل گزارش 
وجود نداشت و براي تحليل كه وظيفه اصلي يك دستگاه اطالعاتي است كارشناس تربيت 
نشده بود و اين پرونده ها مشمول قواعد مرور زمان نمي شد كه يك استاندارد بين المللي 
هستند. با وجود اين، به نظر مي رسد كه اين گزارش ها هنوز در پرونده محرمانه افراد باقي 
مانده و هنگام بررسي سوابق )بك گراوند چك( مورد توجه قرار مي گيرند. پس از اشغال 
ــهريور ۱۳۲۰ گروهي مدعي شدند كه دستگاه پليس سياسي وقت  نظامي ايران در ش
مرتكب آزار و ارعاب هم مي شده و در قتل مخالفان در زندان با تزريق آمپول هوا، و ترور آنان 
در گوشه و كنار احيانا دست داشته است. آيرم كه پيش از اشغال نظامي ايران، به آلمان 
رفته بود، پس از سقوط دولت نازي آلمان هم تا پايان عمر )سال ۱9۴8( در اتريش زندگي 
مي كرد.حسين فردوست نقش فرانسويان را بيش از انگليسيان در شكل گيري دستگاه 

ــاه مۆثر مي داند و ترجيح  ــي و ضد اطالعاتي دوران رضاش اطالعاتي و به ويژه، جاسوس
ــويان را پايه گذار و» بنيادگذار دستگاه اطالعاتي در ايران« معرفي كند.  مي دهد فرانس
بنابراين، دستگاه اطالعاتي – امنيتي و كارآگاهي رضاشاه، بدون اينكه از آموزش هاي الزم 
اطالعاتي و پليسي برخوردار باشد، مجموعه اي از نيروهاي نامتناجس را تشكيل مي داد كه 
مهم ترين وظيفه آن وحشت آفريني در اقصي نقاط كشور و سركوب شديد مخالفت ها از 
گونه هاي مختلف بود تا رضا شاه در راستاي نقض هرچه بيشتر دستاوردهاي مشروطيت 
و پايمال كردن حقوق اساسي مخالفان سياسي، اجتماعي و مذهبي آسوده تر گام بردارد.

ايستگاه

  مرگ دو موسيقيدان برنده 
»گرمي« بر اثر كرونا

ــي« نوازنده  »واالس رون
معروف امريكايي و »آدام 
ــده و  ــلزينگر« خوانن ش
ترانه سراي بريتانيايي هر 
ــر ابتال به ويروس  دو بر اث

كرونا جان باختند. 
ــن،  ــزارش گاردي ــه گ ب
 » ــي ن و ر س  ال ا و «

موسيقيدان برنده جايزه گرمي و نوازنده ترومپت يك 
هفته پس از بستري در بيمارستان ايالت نيورجرسي 
ــي از ابتال به ويروس كرونا  امريكا، بر اثر عوارض ناش
ــالگي درگذشت. او سابقه همكاري با  در سن ۵9 س
ــاز و نوازنده برجسته ساز  »مايلس ديوس« آهنگس
ترومپت را در كارنامه دارد و در كنسرت ها فراواني در 
كنار او نوازندگي كرد. واالس روني در سال ۱99۴ و 
براي آلبوم »بزرگداشت مايلس« موفق به كسب جايزه 
معتبر گرمي شد. آدام شلزينگر خواننده و ترانه سراي 
امريكايي نيز در سن ۵۲ سالگي در بيمارستاني در شهر 
نيويورك بر اثر ابتال به ويروس كرونا درگذشت. او در 
طول دوران فعاليت هنري خود موفق به كسب يك 
جايزه گرمي و سه جايزه امي شده بود و نامزدي جوايز 
ــكار، توني و گلدن گلوب را نيز در كارنامه داشت.   اس
 شلزينگر بيشتر براي تاسيس گروه موسيقي امريكايي 
ــه عنوان  ــت ب »Fountains Wayne« وفعالي
ــناخته  خواننده و نوازنده گيتار باس در اين گروه ش

شده است. 

  يك افشاگري سينمايي عليه ترامپ
يي  ــينما س ــم  فيل
ــل« به طرزي  »بامبش
ــك  ــمندانه در ي هوش
ــي  ن ما ز ــت  قعي مو
ــاد در  خاص، تاريخ فس
ــبكه  ــت يك ش سياس
ــري و نيز ارتباط آن  خب
با سياست مداري مثل 

ــد. اگر مي خواهيد  ترامپ را بيان مي كن
ــوز، يكي از  ــس ني ــپ و فاك ــد ترام ــاره دونال درب
معروف ترين كانال هاي خبري راست گراي امريكايي 
بيشتر بدانيد، ديدن اين فيلم مي تواند چون تصويري 
ــبكه  واضح از ارتباط جمهوري خواهان، مديران ش
ــاد اين دو پديده  فاكس نيوز، سياست ورزي و فس
باشد. فيلم »بامبشل« به شدت سياسي و فمينيستي 
است اما از وجوه مثبت اين دو گرايش بهره مي برد 
و بايد دانست كه اين فيلم مي توانست از همين دو 
لطمه بخورد. جي روچ كارگردان فيلم پيش از اين، 
كمدي هاي معروف »ديدار با والدين« را كارگرداني 
كرده بود و نيز فيلمي بيوگرافيك چون »ترومبو« را 
در كارنامه داشت كه همه آنها از سطح استاندارد قابل 
اعتنايي برخوردار بودند. در جهاني كه از ترامپ به 
عنوان سوژه شر اين روزهايش ياد مي كنند و باز در 
جهاني كه نسبت به حقوق زنان افراطي گري زيادي 
ــاهديم كه به مرز تبليغات مي رسد يا به درون  را ش
سطحي نگري مي غلتد، ديدن »بامبشل« مي تواند 
تصويري بي آاليش به ما بدهد؛ با داستاني سرراست 
ــتان و شيوه كارگرداني فيلم  و البته با كيفيت. داس
»بامبشل« به طرزي هوشمندانه در يك موقعيت 
ــاد در سياست يك شبكه  زماني خاص، تاريخ فس
خبري و نيز ارتباط آن با سياست مداري مثل ترامپ 
ــه كارمند  را بيان مي كند. مگان، گرچن و كايال س
شبكه فاكس نيوز هستند كه هر كدام در برهه آغاز، 
اوج و پايان عصر خود در فاكس نيوز به سر مي برند، با 
سه سن مختلف از سه نسل و البته يك وجه اشتراك 
پنهاني يعني تجربه تعرض يا دعوت به تعرضي كه 
با آن روبرو بوده اند. اين انتخاب، و سپس افشاگري 
گويي روند تاريخي يك شبكه در مواجهه با جنس 
زن است. جنسيتي كه دونالد ترامپ نيز، بنا بر تاكيد 

داستان، آن را هرزه و بي اهميت مي پندارد. 

میراثنامه

قاچاقچيان به سراغ تپه اشكاني كرمانشاه رفتند 
تپه تاريخي روستاي لريني در روستاي اسالم آباد غرب ۱۲ فروردين مورد حمله 

قاچاقچيان آثار تاريخي قرار گرفت 
فيلم منتشر شده در فضاي مجازي، نخست چندين نفر از مردم بومي روستاي ُلريني 
در اسالم آباد غرب را نشان مي دهد و سپس با نشان دادن لودر و ابزاري كه براي حفاري 
استفاده مي شوند، از حمله چند نفر قاچاقچي به آثار تاريخي اين روستا در كرمانشاه خبر 
مي دهد. تاريخ اعالم شده براي اين اقدام غيرفرهنگي ۱۲ فروردين ۱۳99 است، يعني 
روزها و شب هايي كه قرار است همه مردم براي قطع زنجيره انتشار ويروس كرونا، درخانه 
بمانند اما حفاران غيرمجاز بدون توجه به هشدارها، منفعت طلبي خود را در اولويت قرار 
مي دهند، اما به نظر مي رسد با آگاهي فعاالن ميراثي منطقه و نيروي انتظامي از آسيب زياد 
به تپه تاريخي »لريني« در اين روستا در اسالم آباد غرب جلوگيري مي شود، هر چند فقط 
يكي دو نفر از مجرمان تاكنون دستگير شده اند. عليرضا برشاهي -  معاون ميراث فرهنگي 
اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان كرمانشاه - با تاييد اتفاق رخ 
داده به ايسنا مي گويد: اين اتفاق مانند ديگر حفاري هاي غيرمجاز با هدف سودجويي و پيدا 
كردن آثار و اشياي تاريخي در روستاي لريني اسالم آباد غرب رخ داده است. متاسفانه اين 
شايعه به طور دايم مطرح مي شود كه در دل تپه ها گنج است و بسياري از افراد به طمع پيدا 
كردن آن به حفاري غيرمجاز اقدام مي كنند كه فقط منجر به آسيب زدن به محوطه هاي 
تاريخي مي شود. او اما هوشياري انجمن هاي ميراث فرهنگي روستاي »ُلريني« را عاملي 
براي جلوگيري از وارد شدن آسيب زياد به اين محوطه مي داند و مي گويد: همكاران ميراث 
فرهنگي در بازديدي كه چند روز قبل از وقوع اتفاق از اين محوطه داشتند در صحبت با 
فعاالن ميراثي اين گوشزد را داشته اند كه احتمال حضور قاچاقچيان آثار تاريخي در منطقه 
هست و به همين دليل آنها خوشبختانه به موقع رسيدند و جلوي تخريب بيشتر در تپه را 
گرفتند. او با اشاره به وجود حدود ۴۲۰۰ تپه و محوطه تاريخي در روستاهاي كرمانشاه كه 
معموال سكونت گاهي از گذشته بوده اند و به داليل طبيعي از بين رفته يا غيرقابل سكونت 
شده اند، ادامه مي دهد: در آن زمان مردم به داليل مختلف مانند سيل، زلزله، آتش سوزي، 
جنگ يا بيماري مجبور به ترك محل سكونتگاه هاي خود مي شدند، اما مسير دوري براي 
سكونت بعدي خود درنظر نمي گرفتند. آنها بيشتر در نزديكي همان مكان گذشته مستقر 
مي شدند. از سوي ديگر خانه هاي قديمي نخست متروكه شده و به مرور طي صدها سال 

به تپه تبديل مي شوند، هر چند وسايل باقي مانده در آن فضاها نيز به مرور به طور كامل از 
بين رفته يا دراثر حادثه اي مانند زلزله شكسته مي شوند.

به گفته معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي استان كرمانشاه، اين تپه ها 
بيشتر از نظر مطالعات باستان شناسي و پيدا كردن فرهنگ، نوع زندگي، معيشت مردم و 
خوراك آنها براي باستان شناسان اهميت دارد. او اضافه مي كند: با حضور نيروي انتظامي 
ــين هايي كه در منطقه بودند  در همان زمان اتفاق، راننده لودر و راننده يكي از ماش
دستگير شدند اما بقيه اعضاي تيم متواري شدند كه بقيه نيز قطعا تحت تعقيب هستند.

وي با بيان اينكه تپه تاريخي »لريني« متاسفانه به دليل اتفاق رخ داده آسيب مختصري 
ديده است، ادامه مي دهد: اما خوشبختانه آسيب به حدي نيست كه ديگر قابل مطالعه 
ــان مي توانند  ــادي از آن باقي مانده اند كه باستان شناس ــد. هنوز بخش هاي زي نباش
بررسي هاي زيادي روي آن انجام دهند و نتايج خوبي نيز به دست آورند. برشاهي با تاكيد 
بر اينكه تعيين قدمت دقيق اين تپه تاريخي را بايد بعد از انجام حفاري هاي باستان شناسي 
اعالم كرد، اظهار مي كند: با توجه به گستردگي داده ها و سفال هاي پراكنده اي كه روي 
محوطه به دست آمده اند در حال حاضر قدمت اين تپه را به دوره اشكاني تخمين مي زنند.

كاپيتان گلزن دربي در آستانه معاونت در استقالل

مشكالت مالي فدراسيون فوتبال در وضعيت قرمز

گفته مي شود مديرعامل استقالل قصد دارد از 
كاپيتان سابق اين باشگاه براي حضور در پست 
معاون ورزشي سود ببرد. احمد سعادتمند به 
عنوان مديرعامل جديد استقالل انتخاب شد. قرار است اين 
ــگاه  مدير به زودي نفرات مورد نظرش را براي حضور در باش
ــعادتمند قصد دارد از مديران  اعالم كند. طبق شنيده ها س
جوان در پست هاي معاونت باشگاه استفاده كند. ظاهرا يكي از 
اين بازيكنان پيروز قرباني كاپيتان سابق استقالل است. پيروز 
قرباني در اين مورد البته اينطور واكنش داشت: من تمايلي به 
ــت دارم كارم را در مربيگري ادامه  كار مديريتي ندارم و دوس
دهم. طي روزهاي گذشته نفرات زيادي در اين باره با من تماس 
ــت من در يكي از معاونت ها  گرفتند و فكر مي كردند قرار اس
حضور داشته باشم. بايد بگويم من هيچ صحبتي با مسووالن 
استقالل در اين باره انجام نداده ام و اگر هم پيشنهادي به من 

داده شود آن را قبول نمي كنم. 

مشكالت مالي فدراسيون فوتبال در وضعيت بحراني قرار 
دارد و با شيوع كرونا و پيچيده تر شدن وضعيت اقتصادي 
بخش هاي مختلف، اميدواري كمي براي رفع اين موضوع 
ــود دارد. با بحران ويروس كرونا، خيلي از بخش هاي  وج
مختلف از جمله تيم هاي فوتبال دچار بحران مالي شدند 
اما مشكالت مالي در فدراسيون فوتبال ايران براي ديروز و 
امروز نيست و اين فدراسيون به داليل متعدد نتوانست در 
اسفند ماه سال 98 دستمزد كاركنان خود را هم پرداخت 

كند تا مشكالت مالي وارد فاز تازه اي شود.
در پي تحريم هاي بانكي امريكا و پرداخت نشدن مطالبات 
بين المللي از سوي FIFA و AFC، كمبود منابع دولتي، 
ــان خارجي از جمله  ــد قراردادهاي هنگفت با مربي عق
ويلموتس و ناتواني در عقد قراردادهاي تجاري و استفاده 
از اسپانسر، فدراسيون فوتبال در سال 98 با كمبود منابع 
مالي رو به رو و در نتيجه وادار به قرض گرفتن از نهادهاي 
دولتي براي رفع برخي از مشكالت خود شد. با اين وجود 
اين فدراسيون در اسفندماه نيز نتوانست حقوق كاركنان 
بخش هاي اداري و اجرايي خود را هم پرداخت كند و اين 
موضوع به منزله ورود مشكالت مالي به فاز تازه اي است. با 
همه گير شدن ويروس كرونا و تعطيلي بخش هاي مختلف 
كه منجر به ضربه اقتصادي سنگين شده است، نگراني ها 

در فدراسيون فوتبال نيز افزايش يافته است.
مهدي محمد نبي، سرپرست دبيركلي فدراسيون فوتبال 
ــيون بازگشته و امور اجرايي  كه به تازگي به اين فدراس
ــكالت مالي را از اهم  ــده گرفته، رفع موانع و مش را برعه
برنامه هاي خود در كوتاه مدت دانسته است. او مي گويد: 
حل مشكالت مالي فدراسيون به صورت اضطراري و فوري 
اولويت ديگري است كه بايد از طريق منابع مورد نظر در 
كوتاه ترين زمان ممكن انجام شود. عبدالكاظم طالقاني، 
عضو هيات رييسه فدراسيون فوتبال نيز با اشاره به موانع 
موجود در مسير درآمدزايي اين فدراسيون، مشكالت مالي 

را شديد و بحراني مي داند.
تقريبا كرونا درآمدهاي مالي در برخي بخش ها از جمله 

تيم ها و نهادهاي فوتبالي را صفر كرده است و در روزهاي 
ــي از اين موضوع،  ــته نيز به علت بحران مالي ناش گذش
خيلي از تيم ها منحل يا مربيان و بازيكنان بيكار شدند تا 
بخشي از هزينه ها كاهش يابد. اين موضوع درباره ايران هم 
صادق است و اندك درآمدزايي تيم ها از طريق اسپانسرها 
ــم اميدي به  ــي هم صفر شده و فعال چش و بليت فروش
درآمدزايي نيست به گونه اي كه فدراسيون جهاني فوتبال 
در تالش براي كاهش دستمزد مربيان و بازيكنان و حتي 

كمك مالي به تيم ها است.
ــيون شرايط متفاوت تري هم نسبت  با اين وجود فدراس
ــي دارد چرا كه نمي تواند همانند يك  به تيم هاي ورزش
تيم ورزشي از محل برگزاري مسابقات درآمدزايي كند. 
ــده و همچنين  ــرايطي كه بر جهان حاكم ش به علت ش
ــيون براي دريافت مطالبات بين المللي و  ناتواني فدراس
ــيون  عقد قراردادهاي تجاري در كوتاه مدت، اين فدراس
براي رفع مشكالت مالي خود چشم جيب دولت و قرض 
ــف دارد. در كنار اين موضوع  گرفتن از بخش هاي مختل
ــتفاده از كمك هاي مالي افراد مي تواند يكي ديگر از  اس
راهكار فدراسيون براي دورزدن بحران مالي باشد تا برخي 
ادعاها مبني بر ورشكستگي اين فدراسيون به واقعيت 

نزديك نشود.

ورزشي
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