
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

»مدافعان سالمت«
»شهيد خدمت« 

محسوب مي شوند

همه ستادها مستندات پرونده 
 ترور سردار سليماني

 را ارايه دهند

 با موافقت 
رهبر انقالب؛ 

 رييس قوه قضاييه
خواستار شد

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 2  صفحه2 

   Vol. 6  No . 1618  Wed. Mar 11. 2020  چهار شنبه 21  اسفند 1398  16 رجب 1441  سال ششم  شماره 1618 16صفحه  قيمت:4000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
6045000  تومان

شاخص بورس
519847

تع�ادل| خطوط هواپيمايي جهان در عين حال كه 
به دليل ركود ناشي از شيوع ويروس كرونا بر سفر ها، 
 پروازهاي خود را لغو كرده اند بر تأثير خسارات ناشي 
از اين ويروس تأكيد كردند. خطوط هوايي آمريكن و 
دلتا روز سه شنبه پيش بيني هاي مالي خود را در حالي 
براي سال 2020 به پايان رساندند كه دلتا اعالم كرد 
ظرفيت خود را در س��طح جهاني ت��ا 25 درصد و در 
سطح داخلي تا 15 درصد كاهش مي دهد.  به گزارش 
فاينانش��يال تايمز، بيانيه هاي آنها پس از آن صورت 
گرفت كه ش��ركت هواپيمايي كوانتاس استراليايي 
اعالم كرد كه بازپرداخت برنامه ريزي ش��ده سهام را 
لغو كرده و ظرف مدت شش ماه آينده ظرفيت پرواز 
خود را تا يك چه��ارم كاهش مي دهد. اين ش��ركت 
افزود: آلن جويس رييس اجراي��ي آن »براي حقوق 
باقي مانده از س��ال 2020 “ دستمزدي نمي گيرد« 
و پاداش هاي مدير را به صفر مي رس��اند اين در حالي 
اس��ت كه دس��تمزد مديران اجرايي آن تا 30 درصد 
كاهش مي ياب��د. كوانتاس همچنين گف��ت كه »از 
شركت هاي كوانتي و جت استار مي خواهد كه با توجه 
به كاهش ظرفيت پرواز، درخواست كارمندان را براي 
مرخصي با حقوق يا بدون حقوق بپذيرند.« تقاضاي 
س��فر به دليل افزايش موارد كرونا ويروس در خارج از 
چين فروپاشيده است. انجمن بين المللي حمل و نقل 
هوايي )ياتا( تخمين مي زند ويروس كروونا مي تواند 
درآمد حاصل از سفر هاي جهاني 2020 را 63 ميليارد 
دالر كاهش دهد و به 113 ميليارد دالر برس��اند. در 
همين حال خط هوايي دلتا روز سه شنبه گفت كه اين 
خط 500 ميليون دالر از هزينه هاي سرمايه را معوق 
خواهد ساخت، بازخريد س��هم را به حالت تعليق در 

خواهدآورد و 500 ميليون دالر بودجه بازنشستگي را 
به تاخير مي اندازد. عالوه بر اين، اين خط هوايي براي 
كم كردن هزينه ها، گزينه هاي مرخصي داوطلبانه را 
ارايه داد. اد باستيان، مدير اجرايي هم گفت: »از آنجا 
كه ويروس شيوع يافته است، ما شاهد كاهش تقاضا در 
همه زمينه ها هستيم و براي محافظت از موقعيت مالي 
دلتا اقدامات قاطع انجام مي دهيم.« خط هواپيمايي 
آمريكن هم اعالم كرد ظرفيت سفر خارج از كشور را 
در طول تابستان 10 درصد كاهش مي دهد، از جمله 
ظرفيت فراقاره اي خود را 55 درصد كاهش مي دهد. 
ظرفيت س��فر هاي داخلي ه��م 7.5 درصد كاهش 
خواهد يافت. امريكا در ميان تغيي��رات برنامه خود، 
اعالم كرد كه خدمات خود را به سرزمين اصلي چين 
و هنگ كنگ از لس آنجلس در طول تابستان متوقف 
كرده است. خط هوايي داالس فورت وورث هم پرواز به 
رم و ميالن را از فيالدلفيا متوقف كرده است. در همان 
روز نخست وزير ايتاليا، كنته ممنوعيت سفرهاي غير 
ضروري را تأييد كرد، خ��ط هوايي ريان اير كه بودجه 
خود را از اتحاديه اروپ��ا دريافت مي كند همه پروازها 
را در داخل ايتاليا به حالت تعليق درآورده اس��ت. در 
همين حال، اير شاتل خط هوايي نروژ اعالم كرد 3 هزار 
پرواز خود را در سه ماه آينده كاهش مي دهد. سومين 
شركت هواپيمايي ارزان قيمت اروپا در روز سه شنبه 
گفت كه اين كشور همچنين اقدام به ايجاد اقدامات 
اضطراري از جمله اخ��راج موقت بخش قابل توجهي 
از نيروي كار خ��ود مي كند. لغو 3000 پ��رواز در بازه 
زماني از اواس��ط مارس تا اواسط ژوئن انجام مي شود. 
 در خصوص خط��وط هواي��ي داخلي ه��م گزارش

صفحه 13 را بخوانيد.

»ياتا« از ضربه كرونا به خطوط هوايي جهان گزارش داد

لغو پروازها و زيان 63 ميليارد دالري خطوط هوايي 
مقابله با فقر كرونا؛ 

پيش پرداخت يارانه ها و اعطاي وام

گزارش

صنعت،معدن و تجارت

 رنج بي تدبيري 
در مبارزه با كرونا

تعادل | گروه صنعت|
پس از آنكه موج��ي از نارضايت��ي از نحوه توزيع 
اقالم پزش��كي در مس��ير مبارزه با كرونا از سوي 
مردم، برخي مقامات و نهادهاي باالدستي شكل 
گرفت؛ اين پرسش مطرح ش��د كه اقالم پزشكي 
برگش��تي و همچنين موجودي انبارهاي كشف 
شده »ماسك، لباس پزش��كي و دستكش« چه 
سرنوش��تي پيدا كرده اند و در كجا توزيع شدند؟ 
حال محمدرضا شانه س��از معاون وزير بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كي در نشستي مشترك با 
معاونين وزارت صمت، در م��ورد نحوه توزيع اين 
اقالم اقدام به شفاف سازي كرده و به اينكه چرا اين 
روزها داروخانه ها يا برخي مراكز درماني از نبود يا 
كمبود اين اقالم رنج مي برند، پاسخ روشني داده 
است. براساس اظهاراتي كه اين مقام مسوول در 
وزارت بهداش��ت ارايه كرده، اولويت در توزيع اين 

اقالم با مراكز بهداشتي بوده كه ...
14

اخبار

رييس اتحاديه نانوايان سنتي با اعالم اينكه نان 
تا اوايل س��ال آينده گران نخواهد شد، از قيمت 
انواع نان ساده و كنجدي خبر داد. بيژن نوروزي 
مقدم در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه نرخ نان 
تا اوايل سال آينده افزايش نخواهد يافت، اظهار 
كرد: با آرد يارانه اي، قيمت ن��ان لواش و تافتون 
گردون 300 تومان، تافتون تنوري 550 تومان، 
بربري 1000تومان، سنگك 1200تومان است. 
همچنين با آرد نيم��ه يارانه اي نيز قيمت لواش 
و تافتون گ��ردون ۴50 توم��ان، تافتون تنوري 
۸50 تومان، بربري 1500تومان، س��نگك نيز 
1۸00 تومان است. البته اين نرخ نان هاي ساده 
اس��ت ولي اگر كنجد به آنها اضافه شود به ازاي 
هر رو كنج��د 500 تومان به قيم��ت نان اضافه 
مي شود.  وي با بيان اينكه با شيوع ويروس كرونا 
تقاضا براي خريد نان كمتر نشده است اما ميزان 
مراجعه ب��ه نانوايي ها كمتر ش��ده، گفت: مردم 
سعي دارند يك يا دوبار در هفته براي خريد نان 
مراجعه كنند و تعداد بيشتري بخرند كه نياز به 
مراجعه بيشتر نباش��د واين اقدام كامال درست 
است. رييس اتحاديه نانوايان سنتي در پاسخ به 
اينكه آيا اين امكان وجود دارد در اين ش��رايط 
مردم بتوانند نان را به صورتي اينترنتي بخرند و 
ديگر نياز به مراجعه حضوري و ايستادن در صف 
نباشد، گفت: در اين شرايط خريد اينترنتي نان 
جوابگو نيس��ت، زيرا نان بايد توسط نانوا تهيه، 
بسته بندي شود و سپس تحويل پيك داده شود 
و در نهايت به دست مش��تري برسد. همين امر 
باعث مي ش��ود از توليد تا تحويل افراد زيادي با 

نان تماس پيدا كنند.

نان گران نخواهد شد

بهداشت

جمعي از پزشكان با انتشار بيانيه اي به روساي سه 
قوه خواستار مديريت واحد ستاد كشوري اپيدمي 
بيماري كوويد-19 )كرونا( شدند. در اين بيانيه كه 
روز سه شنبه انتشار يافته آمده اس��ت: با سپاس از 
تالش بي وقفه و شبانه روزي همه دست اندركاران 
در كنترل اپيدمي كرونا به خصوص ش��خص وزير 
محترم بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي كه 
خالصانه و شبانه روزي در اين روزهاي سخت تالش 
مي نمايند، جهت س��امان يافتن بيشتر خدمات و 
انسجام و هماهنگي بيش��تر و نتيجه گيري بهتر، 
اين اقدامات به عمل آيد. در اين بيانيه تصريح شده 
است: در شرايط بحراني كنوني و با توجه به ابعاد در 
حال گسترش مساله و نياز به همكاري جدي همه 
دستگاه ها اين ضرورت احساس مي شود كه رياست 
محترم جمهور شخصا و با كسب اختيارات الزم در 
مورد نيروهاي مسلح رياست و اداره ستاد كشوري 
مديريت بيماري كرونا را بر عه��ده گيرند و وزارت 
بهداشت نيز با تأمين نيازها و حمايت هاي الزم به 
وظايف دشوار خود عمل نمايد. از امضا كنندگان اين 
نامه مي توان به دكتر ايرج فاضل، دكتر علي نوبخت، 
دكتر محمدرضا ظفرقندي، دكتر ناهيد خداكرمي، 
دكتر محمدرضا قوام نصيري )رييس انجمن علمي 
پرتودرماني س��رطان ايران(، دكت��ر علي تاجرنيا، 
دكتر محسن نفر )رييس انجمن علمي نفرولوژي 
ايران(، دكتر احمدعلي نورباال )رييس انجمن علمي 
روان تني ايران(، دكتر اردش��ير ق��وام زاده )رييس 
انجمن علمي هماتولوژي انكولوژي ايران ورييس 
انجمن علمي پيوند س��لول هاي بنيادي خون ساز 
ايران( و اعضا و روساي ساير انجمن هاي علمي گروه 
پزشكي وابسته اش��اره كرد. ويروس كرونا از اوايل 
دي ماه در »ووهان« واقع در استان »هوبي« چين 
پديدار ش��د و تاكنون به حدود 50 كشور از جمله 
امريكا، فرانسه، استراليا، تايلند، مالزي، كره جنوبي، 
ژاپن، كانادا، سوئد، اسپانيا و امارات گسترش يافته 
و تاكنون جان حدود س��ه هزار نفر را گرفته است.  
مقامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
نيز روز چهارشنبه 23 بهمن ماه از ابتال و درگذشت 
دو ش��هروند قمي بر اثر ابتال به ويروس كرونا خبر 
داد. با اع��الم همه گيري ويروس كرونا در كش��ور، 
حسن روحاني رييس جمهوري در حكمي به وزير 
بهداشت درمان و آموزش پزشكي دستور داد ستاد 
ملي مديريت بيماري كرونا تشكيل شود.  همچنين 
رييس جمهوري در صدور حكم و ابالغ جديدي به 
وزير بهداشت ماموريت داد تا ضمن تشكيل جلسات 
مستمر اين ستاد، از تمام توان مجموعه هاي ذي ربط 
به منظور كمك به جلوگيري از شيوع و ريشه كني 
هر چه س��ريع تر اين بيماري بهره گرفته و به طور 

مستمر  به  وي گزارش دهد.

در نامه جمعي از پزشكان عنوان شد

جهان

 هزينه   جهاني 
يك تا 2  تريليون دالري كرونا
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   همين صفحه   

 رييس مجلس دهم 
در نامه به  اتحاديه بين المجالس خواستار شد؛ 

انجمن بين المللي حمل و نقل هوايي از ضربه كرونا به خطوط هوايي جهان گزارش داد

 مداخله جهاني براي 
 لغو تحريم هاي ضدانساني 

در بحران كرونا

2

زيان 63 ميليارد دالري خطوط هوايي 

 صفحه 8  

يادداشت

كسب و كارهاي خرد را 
بايد دريابيم 

محمود خاقاني | كارشناس بين المللي انرژي| 
معلوم نيست چرا در كش��ور ما مسووالن محترم 
تصور مي كنند هرگز اش��تباه نمي كنن��د و هرگز 
نبايد به قصور خودش��ان اعتراف و از امت اسالمي 
عذرخواهي كنند. حاال ه��م مي فرمايند اصراري 
ندارند آمار اعالم ش��ده مرتبط با تعداد مبتاليان يا 
فوت شدگان كرونايي كه توسط آنها اعالم مي شود 
را كسي باور كند. رس��انه هاي دشمن هم مرتبا  با 

اعالم آمار هاي باالتر از آمار رسمي سعي دارند...

سخن نخست

حسين حقگو|
تحليلگر اقتصادي|

جريان مهيب و خرد كننده آث��ار اقتصادي بيماري 
كرونا، دس��ت كمي از روند بيماري زايي و بهداشتي 
اين ويروس ندارد و چه بس��ا درهم ش��كننده تر هم 
باش��د. جرياني كه با س��رعتي باورنكردني در حال 
نابودي بازارهاس��ت. از بازار نفت و س��قوط قيمت 
جهاني آن ت��ا ضرر و زي��ان هنگفت ش��ركت هاي 
هواپيمايي و هتل ها و ورشكستگي بنگاه هاي ريز و 

ودرشت صنعتي و... 
چنانكه موسس��ه بلومبرگ از س��ناريو كاهش 1.2 
درصدي رش��د جهاني و ضرر 2.7 تريليون دالري 
اقتصاد جهان در اثر ش��يوع ويروس كرونا س��خن 
گفته اس��ت و. OECD از كاهش رش��د جهاني به 
حدود 1.5 درص��د و بلومبرگ از اف��ت 0.3 تا 0.7 
درصدي تولي��د ناخال��ص داخلي جهان در س��ال 

2020 خبر داده اند.
 آنچه اما آس��يب هاي اقتصادي اين بيماري را براي 
كشورمان س��خت تر و چاره انديش��ي عاجل نسبت 
به آن را ضروري تر از س��اير نقاط جهان مي س��ازد، 
وضعيت معيش��ت جامعه ايران از پس فش��ارهاي 
تحريمي چند س��ال اخير و به خصوص تشديد اين 
فشارها از سال 97 به بعد است كه بي شك بسياري 
از افراد جامعه را با مش��كالت شديد معيشتي و فقر 
بيش��ترمواجه نموده اس��ت.  اقتصادي كه از اواخر 
دهه هشتاد جز سال هاي 95 و 96رشد منفي، تورم 
باال و بي��كاري دو رقمي و س��رمايه گذاري ناچيز را 
تجربه و در س��ال 97 و س��ال جاري نيز با متوسط 
رش��د منفي باالي 7 درصد و تورم باالي 35 درصد 

دست به گريبان بوده است . 
اين تنگدس��تي با ش��يوع بيماري كرونا و تعطيلي 
بسياري از كس��ب و كارها، وضعيت را بغايت دشوار 
و خرد كننده كرده است. كارگران روزمزد، صاحبان 
كس��ب و كارهاي كوچك و خانگي، دستفروشان، 
كارگ��ران هتل ه��ا، رس��توران ها و آژانس ه��اي 
مسافرتي، زنان سرپرست خانوار شاغل در مشاغل 
خانگي يا فروشندگي و.... تنها بخشي از خيل وسيع 
كس��اني اند كه اين روزها اخراج و بيكار شده اند و با 
تنگدس��تي ش��ديد گذران مي كنند.  دولت اخيرا 
براي كاهش فش��ار بر بنگاه ها از طريق شوراي پول 
و اعتبار تصويب كرد كه اقساط تسهيالت صاحبان 
كس��ب وكار و نيز اقساط تس��هيالت قرض الحسنه 

كليه اشخاص طي ماه آخر امسال و دو ماه اول سال 
آتي بدون وضع هرگونه جريمه ي��ا كارمزد به زمان 
انتهاي اقساط آنها منتقل بشود. همچنين در اخبار 
آمده است كه بنياد مستضعفان از 2 ماه اجاره بهاي 
امالك تجاري خود در كل كشور به عنوان همراهي 

و مالحظه كسبه صرف نظر كرده است و... 
اين اقدامات هر چند ارزش��مند اما بسيار ناكافي و 
در ابعاد و اندازه آثار مخرب كرونا بر پيكره اقتصادي 
جامعه نيست و مي بايست اقدامات حمايتي بسيار 
گس��ترده تر و در ابعاد ملي براي مقابله با اين بحران 
به كار بس��ت. چنانكه صن��دوق بين المللي پول نيز 
در گ��زارش اخير خود عنوان داش��ته ك��ه تا زمان 
فروكش كردن ش��رايط اورژانسي، ارايه جريان هاي 
پولي ب��ه موقع، هدفمند و حتي موق��ت براي مردم 
و كس��ب و كارهايي كه بيشترين آس��يب را از اين 
وضعيت مي بينند نظير اعطاي يارانه نقدي، كااليي 
و معافيت هاي مالياتي ضروري اس��ت. براين اساس 
پيش��نهاد مي ش��ود دولت با اتخاذ سياس��ت هاي 
انبس��اطي و تزريق پول ب��ه اقتصاد اي��ن وضعيت 

بحراني را مديريت كند . 
به طور مشخص مي توان: 

1- ياران��ه چن��د م��اه آت��ي )مث��ال 5 م��اه آينده( 
خانواده ه��اي نيازمن��د را در صورت تماي��ل آنها، 
به صورت يكجا در آخر همين ماه به حسابشان واريز 
كرد . اين مبل��غ در خانواده هاي ۴ و 5 نفره مي تواند 

به حدود يك ميليون تومان بالغ شود. 
2-به بانك ها ابالغ شود تا س��قف 2 ميليون تومان 
در ازاي پشتوانه ضمانت معتبر يا پشتوانه يارانه هاي 

آتي به افراد وام بدون بهره اعطا نمايند. 
استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، استقراض از 
بانك مركزي و از همه مناسب تر درخواست دريافت 
وام فوري از صندوق بين المللي پول و بانك جهاني 
)اكونوميس��ت از اختصاص 62 ميليارد دالر توسط 
اين نهاد ها ب��راي كنت��رل كرونا خبر داده اس��ت( 
يا س��اير نهادهاي مالي بين المللي مي تواند در اين 
جهت راهگشا باش��د و نبايد از تاثيرات تورمي اين 
اقدامات ترسيد، كه حتي مي تواند سبب جلوگيري 
از اف��ت تقاضا ش��ود، ك��ه ت��رس بزرگ ت��ر، از هم 
پاشيدگي اساس خانواده ها و ايجاد بحران اجتماعي 
در اثر ع��دم امكان تامين هزينه ه��اي اوليه زندگي 
براي خيل عظيم��ي از افراد جامعه اس��ت كه توان 

مقابله با اين فشار خرد كننده اقتصادي را ندارند!

 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 

 همين صفحه  

سخن نخست

 پيش پرداخت يارانه ها 
و اعطاي وام

و  مهي��ب  جري��ان 
آث��ار  خرد كنن��ده 
اقتصادي بيماري كرونا، 
دس��ت كم��ي از روند 
بيماري زايي و بهداشتي 
اين ويروس ندارد و چه 
درهم ش��كننده تر  بسا 
هم باش��د. جرياني كه 
با سرعتي باورنكردني در حال نابودي بازارهاست. 
از بازار نفت و س��قوط قيمت جهان��ي آن تا ضرر و 
زيان هنگفت ش��ركت هاي هواپيمايي و هتل ها و 
ورشكستگي بنگاه هاي ريز و ودرشت صنعتي و...  
چنانكه موسس��ه بلومبرگ از سناريو كاهش 1.2 
درصدي رش��د جهاني و ضرر 2.7 تريليون دالري 
اقتصاد جهان در اثر ش��يوع ويروس كرونا سخن 
گفته اس��ت و. OECD از كاهش رشد جهاني به 

حدود 1.5 درصد و بلومبرگ از ...

حسين حقگو

شعبه ويژه در دادس��راي تهران با انتشار دهندگان 
اخبار جعل��ي و ضربه زننده به س��المت و امنيت 
رواني جامعه برخورد قضاي��ي مي كند. به گزارش 
روز سه شنبه مركز رسانه قوه قضاييه، در پي انتشار 
برخي اخبار ك��ذب و جعلي در فضاي رس��انه اي 
و مجازي ب��ه ضابطان قضايي ابالغ ش��د تا فضاي 
رسانه اي و مجازي را بررسي ويژه و ادعاهاي خالف 
واقع در مورد شرايط اخير كش��ور و شيوع ويروس 
كرونا را گ��زارش كنند. اين گ��زارش مي افزايد: بر 
اساس دستور قضايي در كنار تالش مسووالن براي 
مبارزه با شيوع كرونا، مقابله با اخبار جعلي و كذب و 
منتشركنندگان آنكه امنيت روحي و سالمت رواني 
جامعه را به خطر مي اندازند بايد با جديت در دستور 
كار ضابطان قضايي باشد. بر اس��اس اين گزارش، 
ضابطان موظف هستند موارد ادعايي خالف واقع را 
به صورت مستمر رصد كنند و گزارش خود در اين 

مورد را به دادسراي تهران گزارش دهند.

برخورد قضايي با  مروجان 
اخبار جعلي كرونا

ايجاد يك مديريت واحد 
ستاد كشوري اپيدمي كرونا

دبير مجمع تش��خيص مصلحت با اش��اره به پاس��خ 
مجمع به استفساريه مجلس گفت: مجمع تشخيص 
با اصالح مهلت و مواعيد مصوبه آذرماه خود، تس��ويه 
بدهی بدهکاران بانکی را تا پايان خ��رداد ماه 1399به 
تعوي��ق انداخت. به گزارش روز س��ه ش��نبه اداره کل 
روابط عمومی مجمع، محسن رضايی با اشاره به تاخير 
بانک مرکزی در ابالغ دس��تورالعمل اجرايی، مصوبه 
مجمع و تاثير محدوديت های احتياطی اعمال ش��ده 
در موضوع ش��يوع بيماری کرونا بر اقتصاد و کس��ب و 
کارها، بر لزوم همراهی نظام بانکی با بدهکاران و تعويق 
سررسيد وام ها تاکيد کرد. رضايی در خصوص تقاضای 
استفساريه مجلس شورای اسالمی از مجمع پيرامون 
طرح دو فوريتی تسهيل تسويه بدهی بدهکاران شبکه 

بانکی کشور، گفت: مجمع با تفسير مصوبه خود، مهلت 
پايان تس��ويه را پايان خرداد ماه اعالم کرد. وی افزود: 
نظر تفسيری مجمع تش��خيص مصلحت نظام با اين 
شرح به مجلس ابالغ ش��د »با توجه به مفاد مذاکرات 
صحن مجمع و تبصره ماده واح��ده اين قانون، مهلت 
الزم برای مراجعه مشموالن مصوبه ياد شده به بانک ها 
و موسسات اعتباری از زمان صدور دستورالعمل بانک 
مرکزی قريب سه ماه تشخيص داده شده بود. لذا مهلت 
مذکور تا پايان خ��رداد 1399 ادامه خواهد داش��ت.« 
مجمع تشخيص مصلحت نظام بيستم آذرماه 139۸ 
قانون تسهيل تس��ويه بدهی بدهکاران شبکه بانکی 
کشور را با دستورالعمل بانک مرکزی و انجام اصالحاتی 

به تصويب رساند.

مهلت تسويه بدهی بدهکاران بانکی به تعويق افتاد

بانك



روي موج خبر

سخنراني اول فروردين رهبر معظم 
انقالب در مشهد برگزار نمي شود

مراس��م س��خنراني حضرت آيت اهلل خامنه اي كه 
همه ساله در روز اول سال نو در حرم مطهر رضوي)ع( 
برگزار مي شد، امسال به علت توصيه هاي بهداشتي 
براي جلوگيري از گسترش بيماري ناشي از ويروس 
كرونا برگزار نخواهد شد و معظم له به مشهد مقدس 
س��فر نخواهند كرد. دفتر مقام معظ��م رهبري در 
اطالعيه اي اعالم كرد مراس��م س��خنراني حضرت 
آيت اهلل خامنه اي كه همه ساله در روز اول سال نو در 
حرم مطهر رضوي)ع( برگزار مي شد، امسال به علت 
توصيه هاي بهداش��تي براي جلوگيري از گسترش 
بيماري ناش��ي از ويروس كرونا برگزار نخواهد شد و 

معظم له به مشهد مقدس سفر نخواهند كرد.
متن اطالعيه به اين شرح است: 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
به اطالع ملت شريف ايران اسالمي مي رساند به علت 
شيوع ويروس كرونا و توصيه هاي اكيد مسووالن و 
متخصصان امور بهداشتي و درماني مبني بر پرهيز از 
برگزاري تجمعات و خودداري از سفر و خارج شدن 
از شهرها با هدف جلوگيري از گسترش بيماري، 
مراس��م س��خنراني رهبر معظم انقالب اسالمي 
)مّد ظّله العالي( كه همه س��اله در روز اول سال نو 
در حرم مطهر حضرت علي بن موسي الرضا عليه 
السالم برگزار مي شد، امسال برگزار نخواهد شد و 
معظم له به مشهد مقدس سفر نخواهند كرد.اميد 
است با رعايت كامل دستورالعمل هاي بهداشتي و 
با توسل و التجاء به درگاه پروردگار متعال، هرچه 
زودتر عافيت قرين مردم عزيزمان شود. همچنين 
از خداوند متعال شفاء و سالمتي براي مبتاليان اين 

بيماري را مسألت مي نماييم.
دفتر مقام معظم رهبري

 پي�ام تس�ليت ح�زب اعتم�اد مل�ي 
 براي درگذش�ت محمدرض�ا راه چمني؛ 

روابط عمومي حزب اعتماد ملي|
حزب اعتماد ملي در پيامي درگذشت محمدرضا 
راه چمني را تسليت گفت. به گزارش روابط عمومي 
حزب اعتماد ملي، متن اين پيام به شرح زير است: 
درگذشت سياستمدار با اخالق و پزشك دلسوز، 
دكتر محمدرضا راه چمني، در روزهايي كه ويروس 
كرونا باعث شده حتي امكان عرض تسليت حضوري 
به خانواده آن مرحوم را نداش��ته باش��يم، غم اين 
خسران را دوچندان كرده است. حزب اعتماد ملي 
ضمن تسليت به خانواده محمدرضا راه چمني و ملت 
ايران، ب��راي مردم ايران كه روزهاي پر اضطرابي را 
سپري مي كنند، آرزوي سالمتي دارد و اميدوار است 
دولت و مس��ووالن مربوطه، از اين پس با مديريت 
صحيح و كارا، كشور را از بحران كنوني عبور دهند.

 انتقال اولين گروه ش�هروندان بحريني به 
كشورشان با همكاري عمان؛ ايسنا|

سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان از انتقال 
اولين گروه ش��هروندان بحريني به كشورش��ان 
با همكاري دول��ت عمان خبر داد. س��يد عباس 
موسوي با اش��اره به انتقال اولين گروه شهروندان 
بحريني به كشورشان اظهار داش��ت: وزارت امور 
خارجه در راس��تاي اقدامات انسان دوستانه براي 
انتقال ش��هروندان خارجي به كشورهاي متبوع 
خود تالش هايي را صورت داد و در نتيجه اقدامات 
و هماهنگي هاي مكرر با وزارت خارجه س��لطنت 
عمان، صبح ديروز نخس��تين گروه از شهروندان 
بحريني عازم كشورشان شدند. ايران با تقدير ويژه از 
دولت عمان و ارج نهادن به رويكرد انساني آن كشور 
براي همكاري و اهتمام در اين اقدام بشر دوستانه، 
اميدوار است با تعامل مثبت از سوي دولت بحرين و 
استمرار اين روند، ساير شهروندان بحريني در ايران 
نيز طبق برنامه تنظيم شده به ميهن خود.بازگردند.

 روسيه ۵۰ هزار كيت تست تشخيص كرونا 
به ايران داد؛ ايسنا|

 سفير ايران در فدراسيون روس��يه اعالم كرد: روز
سه ش��نبه تعداد 50 هزار كيت تست تشخيص 
ويروس كرونا به نماينده س��فارت ايران در مسكو 
تحويل داده اس��ت كه اين تجهي��زات بدون فوت 
وق��ت و در كوتاه تري��ن زمان ممك��ن راهي ايران 
خواهد شد.س��فير ايران با اعالم اين خبر در ادامه 
صحبت هاي خود ضمن تقدير از همكاري روسيه 
با اي��ران در مقابله با اين ويروس ب��ه عزم تهران و 
مسكو براي افزايش سطح همكاري ها در حوزه هاي 
مختلف به خصوص بهداشت و درمان اشاره كرد. 
وي ضمن اش��اره ب��ه اقدامات گس��ترده ايران در 
جلوگيري از گسترش اين ويروس در سطح كشور 
افزود: از آنجايي كه ريش��ه كن كردن اين ويروس 
مس��تلزم همكاري هاي منطقه اي و جهاني است 
در گفت وگوهاي صورت گرفته با مقامات روسيه 
موضوع همكاري در سطح سرويس فدرال حمايت 
از حقوق شهروندان و نيز ستاد مبارزه با كرونا در اين 
كش��ور مطرح و در مالقات با خانم »يوريونا پوپوا« 
رييس سرويس فدرال حمايت از حقوق شهروندان 

همكاري با كشورمان مورد تاكيد قرار گرفت.

 دولت هند جلوي شعله ور شدن آتش تفرقه 
در اين كشور را بگيرد؛ تسنيم|

مجلس خبرگان رهبري باصدور بيانيه اي از دولت 
هند خواست بااتخاذ تدابير مناسب، جلوي شعله ور 
شدن آتش تفرقه در اين كشور را سد كند. مجلس 
خبرگان رهبري با صدور بيانيه اي به امضاي آيت اهلل 
احمد جنتي، ضمن تقبيح كشتار مردم و تخريب 
مساجد و اماكن مذهبي مسلمانان هندوستان توسط 
هندوهاي افراطي، خواستار اقدام مناسب دولت هند 
در قبال حمايت از شهروندان مسلمان اين كشور 
شد. در بخش هايي از اين بيانيه آمده است: مجلس 
خبرگان رهبري، ضمن تقبيح كشتار مردم و تخريب 
مساجد و اماكن مذهبي مسلمانان هندوستان از 
دولت اين كشور مي خواهد با اتخاذ تدابير مناسب، 

هرچه سريع تر به اين موضوع خاتمه دهد.

ايران2

با موافقت رهبر معظم انقالب

»مدافعانسالمت«،شهيدخدمتمحسوبميشوند
حضرت آي�ت اهلل خامنه ای با پيش�نهاد وزير 
بهداشت مبنی بر شهيد خدمت محسوب شدن 
کادر پزشکی، پرستاری،  بهداشتی و خدماتی 
که در جبهه خدمت رس�انی به بيماران مبتال 
به کرونا جان خود را از دس�ت دادند، موافقت 
فرمودند. به گزارش گروه سالمت خبرگزاری 
فارس، رهب�ر معظم انقالب با پيش�نهاد وزير 
بهداش�ت مبنی بر ش�هيد خدمت محس�وب 
ش�دن کادر پزشکی، پرس�تاری،  بهداشتی و 
خدماتی که در جبهه خدمت رسانی به بيماران 
مبتال ب�ه کرونا جان خ�ود را از دس�ت دادند 

موافقت کردند.

متن نامه دكتر س��عيد نمكي، وزير بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��كي به رهبر معظم انقالب، به ش��رح 
زير اس��ت؛ حضرت آي��ت اهلل العظم��ي خامنه  اي؛ 
مقام معظم رهبري )مدظله العالي( سالم عليكم؛ با 
احترام، همان گونه كه مستحضريد، در گرفتاري اخير 
كش��ور متعاقب ابتال ناگهاني تعدادي از هموطنان 
عزيزمان به بيماري كرونا، پزش��كان و پرس��تاران و 
كادر بهداش��تي و خدماتي مراكز مختلف به  عنوان 
مدافعان س��المت دل به دريا زدن��د و پروانه وار گرد 
بيماران گش��تند. خانه و زندگي را ترك نمودند و از 
عزيزان و خانواده دور ماندند و بعضا به دليل آلودگي 
ب��ه ويروس، جان خوي��ش را در راه خدمت صادقانه 
از دس��ت دادند. از آنجا كه اي��ن عزيزان جان بركف 
همچون مدافع��ان حرم در دفاع از حريم س��المت 
مردم جانفش��اني كردند، از حضرتعالي تقاضا دارم، 

موافق��ت فرماييد ج��ان باختگان تيم پرس��تاري، 
پزش��كي و خدماتي بخش هاي مراقب��ت از بيماران 
كرونايي به عنوان شهيد محسوب گردند. اين عنايت 
حضرت عالي كما في السابق موجبات دلگرمي بيشتر 
اين قشر خدمتگزار به مردم شريف را فراهم خواهد 
نمود. از بذل عنايت و لطف بيكرانتان سپاسگزارم.« 
بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداشت، پيرو اين 
نامه، مقام معظم رهبري با پيشنهاد دكتر نمكي مبني 
بر شهيد خدمت خواندن جانباختگان كادر پزشكي، 
پرستاري، بهداشتي و خدماتي در خدمت رساني به 

بيماران مبتال به ويروس كرونا موافقت فرمودند.

   احترام به شهداي خدمت
همچنين در متن پيام تش��كر وزير بهداشت از مقام 
معظم رهبري آمده اس��ت؛ چن��د روز قبل با داغي 
كه در از دس��ت دادن عزيزان پزشك، پرستار، كادر 
بهداش��تي و خدماتي كه در مراكز درماني بيماران 
مبتال به ويروس كرونا )COVID-19( جانشان را 
نثار خدمت به بيماران كرده بودند، در سينه داشتم، 
عريضه اي تقدي��م مقام معظم رهب��ري نمودم كه 
موافقت فرمايند اين برباد رفت��گان در ياد مانده به 
عنوان شهداي خدمت محسوب شوند، گرچه سوز 
جانگداز شهادت اين عزيزان همواره مغز استخوانم 
را خواهد گداخ��ت، مع الوصف موافقت محبت آميز 
ايش��ان ك��ه مدافعان س��المت همچ��ون مدافعان 
حريم مرزهايمان در دف��اع مقدس و مدافعان حرم 
س��تارگان تابناك آس��مان و ش��هادت مي مانند و 
مي درخشند، افتخاري است براي جامعه بهداشت و 

درمان كشور كه شبانه روز در دفاع از حريم سالمت 
مردم سرزمينش��ان جانفشاني مي كنند. اميد است 
روح بلند اين عزيزان همنش��ين س��االر ش��هيدان 

حضرت اباعبداهلل الحسين)ع( باشد. اين ابراز لطف 
و قدرشناس��ي محب��ت آميز رهبر فرزان��ه انقالب، 
خدمتگزاران صديق نظام سالمت را بيش از پيش و 

دلسوزانه در عرصه خدمت نگاه خواهد داشت. براي 
اين عزيزان عل��و درجات و براي همكاران ارجمندم 
در سراسر كشور تندرستي و بهروزي مسألت دارم.«

رييس مجلس دهم در نامه به اتحاديه بين المجالس خواستار شد

مداخله جهاني براي لغو تحريم هاي ضدانساني در بحران كرونا 
گروه ايران|

»ما مي توانيم به اي��ران در مبارزه با ويروس كرونا 
كمك كنيم. تنها نياز اس��ت كه مقامات تهران از 
ما اين درخواس��ت را مطرح كنن��د.« اين عبارت 
مربوط به اظهارنظرهايي اس��ت كه دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا در تاريخ 10اسفندماه در 
جريان يك نشست انتخاباتي بر زبان آورده است؛ 
عباراتي كه هرچند شايد در ظاهر در راستاي كمك 
به ايرانيان به نظر برس��د اما واقعيت آن اس��ت كه 
ترامپ و نزديكانش در كاخ س��فيد از هيچ تالشي 
براي ضربه زدن به ايران و ايراني فروگذار نكرده اند. 
ردپاي اين رفت��ار خصمانه امري��كا را مي توان در 
زنجي��ره تحريم هاي گس��ترده اين كش��ور عليه 

كشورمان به عينه مشاهده كرد. 
رييس جمهور امري��كا در حال��ي در نمايش هاي 
رسانه اي خود از آمادگي امريكا براي كمك به ايران 
در مبارزه با ويروس كرونا خب��ر مي دهد كه يكي 
از بي رحمانه ترين زنجيره ه��اي تحريمي را عليه 
كشورمان راهبري مي كند تحريم هاي ظالمانه اي 
كه باعث تحت فشار قرار گرفتن مردم ايران در ابعاد 
و زواياي گوناگون شده است. اين زنجيره تحريمي 
زماني دهشتناك تر به نظر مي رسد كه بعد از ظهور 
و بروز بيماري كرونا حتي امكان نقل و انتقال مالي 
براي خريد داروي مورد نياز ايران نيز از سوي امريكا 
مسدود شده است. بر اساس يك چنين رفتار غير 
مس��ووالنه و ظالمانه است كه رييس مجلس دهم 
در نامه هاي جداگانه اي به اتحاديه بين المجالس و 
روساي مجالس كشورهاي مختلف جهان خواستار 
همصدايي جامع��ه بين الملل��ي و مواضع اصولي 

براي لغو فوري همه تحريم ها از جمله تحريم هاي 
پزشكي امريكا عليه مردم ايران مي شود و از روساي 
پارلمان هاي سراس��ر جهان مي خواهد كه در برابر 

اين رفتار غير مسووالنه واكنش نشان دهند. .
علي الريجاني ديروز در نامه هاي جداگانه خطاب 
به رييس اتحادي��ه جهاني بين المجالس، دبيركل 
اتحاديه مجالس كشورهاي عضو سازمان همكاري 
اسالمي، دبيركل اتحاديه مجالس پارلماني آسيا و 
نيز روساي مجالس كشورهاي اسالمي و آسيايي 
ضمن ابراز تاسف از تحريم هاي ضد انساني امريكا 
عليه كشورمان، اين اقدامات اياالت متحده از جمله 
تحريم هاي پزشكي، دارويي و وسايل آزمايشگاهي 
را موانعي در مسير مهار شيوع كرونا توصيف كرد.

رييس مجلس شوراي اسالمي همچنين خواستار 
همصدايي جامع��ه بين الملل��ي و مواضع اصولي 
براي لغو فوري همه تحريم ها از جمله تحريم هاي 

پزشكي امريكا عليه مردم ايران شد.

 افزايش دامنه نگراني هاي جمعي
در نامه الريجاني خطاب به گابريال كوئباس بارون 
ريي��س اتحادي��ه بين المجالس كه رونوش��ت آن 
به روس��اي ديگر اتحاديه ها و مجالس كشورهاي 
مختلف جهان ارسال شده، آمده است: همان گونه 
كه اس��تحضار داريد س��ازمان بهداش��ت جهاني 
به دليل ش��يوع روزافزون و وخام��ت بار ويروس 
كرون��ا، وضعيت اضط��راري در برخي كش��ورها 

و مناطق جه��ان اعالم ك��رده اس��ت. وي افزود: 
امروز جهان و بش��ريت ش��اهد تهديد بي س��ابقه 
و نگراني روزاف��زون بين المللي اس��ت كه به رغم 
تدابير بهداش��تي و درماني الزم ه��ر روز بر تعداد 
كش��ورهاي گرفتار با اين وي��روس و قربانيان آن 
افزوده مي ش��ود. اين وي��روس ه��ر روز مرزها را 
درنورديده، تمام مناطق دنيا را به طور جدي مورد 
تهدي��د قرار مي دهد. رييس مجلس خاطرنش��ان 
كرد: ش��رايط بين المللي امروز بي��ش از هر زمان 
ديگر لزوم ت��الش و همكاري هاي ملي، منطقه اي 
و بين المللي را براي بس��يج هم��ه امكانات فني و 
لجس��تيك جهت كم��ك به كش��ورهاي آلوده به 
اين ويروس برجسته كرده، ضرورت اقدام عاجل، 
موث��ر وجامع را براي مهار اي��ن ويروس خطرناك 
نمايان ساخته است.الريجاني تصريح كرد: باعث 
تاسف است كه در اين ش��رايط بسيار حساس كه 
جمهوري اسالمي ايران به شدت در صف اول مبارزه 
گسترده براي محو اين ويروس باهدف كاهش آالم  
انس��اني ناشي از ش��يوع اين بيماري است، به طور 
سيس��تماتيك در معرض تحريم ه��اي يكجانبه 
مستقيم و غيرمستقيم غيرانساني اياالت متحده 
امريكا قرار گرفته است. وي يادآور شد: اين رويكرد 
اياالت متح��ده كه در تعارض بارز با منش��ور ملل 
متحد و اساسنامه سازمان بهداشت جهاني است، 
نه تنها در تالش هاي فش��رده ايران براي كمك به 
مردم آسيب ديده و مهار شيوع ويروس كرونا مانع 
جدي ايجاد كرده، بلكه آثار منفي و غيرقابل انكاري 
ب��ر تمام تالش هاي ملي، منطق��ه اي و بين المللي 
براي مهار اين ويروس از خود به جا گذاشته است.

  ضرورت درك جهاني از شرايط حساس فعلي
رييس مجلس ش��وراي اسالمي ادامه داد: در عين 
حال ما بسيار خش��نوديم كه اخيرا مقامات برخي 
كش��ورها و س��ازمان هاي بين المللي با درك اين 
ش��رايط حس��اس و ويژه بين المللي، خواستار لغو 
فوري و ج��دي همه تحريم ها از جمله تحريم هاي 
اقالم پزشكي، دارويي و وسايل آزمايشگاهي و ساير 
ملزومات پزشكي مورد نياز جمهوري اسالمي ايران 
شده اند. الريجاني اضافه كرد: با امعان نظر به مراتب 
فوق، بر اين باوري��م اتحاديه بين المجالس مطابق 
با اساس��نامه خود به عنوان يك نه��اد بين المللي 
ش��ناخته ش��ده و موثر جهاني ك��ه بازتاب دهنده 
ديدگاه ها و آرمان ه��اي واقعي مردم و نمايندگان 
ملت ها است، مي تواند نقش بسزايي را در اين برهه 
ايفا كرده و به نوبه خود در فرايند مهار بين المللي 

اين بيماري مهلك مشاركت كند.
وي اظهار داشت: بر اين اس��اس، اين انتظار عالي 
اكنون وج��ود دارد كه اتحاديه همص��دا با جامعه 
بين المللي، بدون هي��چ ابهامي و مبتني برمواضع 
اصولي خود، به طور يكپارچه خواستار رفع سريع 
همه تحريم هاي مس��تقيم و غيرمستقيم از جمله 
تحريم هاي پزش��كي اياالت متح��ده امريكا عليه 
مردم جمهوري اسالمي ايران شود. رييس مجلس 
افزود: رجا واثق دارم كه سركار عالي از هيچ تالشي 
براي ارتقاي تالش هاي بين المللي به منظور چيره 
ش��دن بر اين چالش جدي كه جان انسان ها را به 
مخاطره افكنده، دريغ نكرده و از تالش هاي بي وقفه 
كشورم در اين مبارزه سهمگين براي مقابله با كرونا 

حمايت الزم را به عمل خواهيد آورد.
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 در مجلس 
عضو علي البدل نداريم

ريي��س س��تاد انتخابات 
كشور با بيان اينكه تاييد 
زمان برگ��زاري انتخابات 
برعهده ش��وراي نگهبان 
اس��ت، درب��اره زم��ان 
برگزاري دور دوم انتخابات 
يازدهمين دوره مجلس 
شوراي اسالمي، گفت: يكي از زمان هاي پيشنهادي 
وزارت كشور شهريورماه 99 است.عرف همچنين 
درباره جايگزين كردن نفرات بعدي ليست انتخابات 
به جاي نفرات متوفي نيز گفت: در مجلس علي البدل 
نداريم. عرف ديروز در گفت وگو با ايرنا درباره تغيير 
زمان برگزاري انتخابات دور دوم مجلس يازدهم گفت: 
طبق قانون، وزارت كشور زمان برگزاري انتخابات را 
پيشنهاد و شوراي نگهبان آن را تاييد مي كند؛ چه بسا 
در همين انتخابات اخير از يك سال قبل دو زمان دوم 
و هفتم اسفند به شوراي نگهبان پيشنهاد شده بود 
كه اين شورا، دوم اسفند را تاييد كرد. معاون سياسي 
وزارت كشور اضافه كرد: براي انتخابات دور دوم هم 
۲9 فروردين ماه پيش��نهاد و تاييد شده بود اما براي 
كنترل شيوع ويروس كرونا و ارزيابي مهيا بودن شرايط 
عمومي كشور، وزارت كشور با وزارت بهداشت تا يك 
ماه آينده اين موضوع را بررسي خواهد كرد و اگر به 
اين جمع بندي برسيم كه چون گذشته شرايط تجمع 
وجود ندارد با تاييد نظر شوراي نگهبان، زمان آن را 
تغيير مي دهيم. عرف، يكي از زمان هاي پيشنهادي 
را شهريورماه سال 99 اعالم كرد و افزود: اگر شرايط 
مانند گذشته باشد در صورت تاييد شوراي نگهبان، 
زمان دور دوم انتخابات مجلس ش��وراي اسالمي از 

فروردين 99 به شهريور 99 تغيير مي يابد.

چطور بدون تعطيل كردن از مردم 
مي خواهيم در خانه بمانند؟!

نماين��ده مردم ته��ران با 
اش��اره به ش��يوع ويروس 
عادي نماي��ي  كرون��ا، 
كش��ور را بزرگ تري��ن 
خطاي مديريتي دانست. 
محمدرض��ا نجف��ي در 
گفت وگو با ايس��نا ضمن 
توصيه به وزير بهداشت براي تحت فشار قرار نگرفتن 
با توصيه هاي غيرعلمي، گفت: »عادي نمايي كشور 
بزرگ ترين خطاي مديريتي ممكن در اين برهه است. 
در حال��ي كه هر روز با ابعاد ت��ازه اي از بحران مواجه 
مي ش��ويم، توصيه عادي كردن ساعات كار ادارات و 

غيره كامال غلط است«.
عضو فراكس��يون اميد مجلس ادامه داد: »چه طور 
بدون تعطيل ك��ردن ادارات از مردم مي خواهيم در 
خانه بمانند؟ اين نه تنها غلط است، بلكه مرجعيت 
و اقتدار ستاد ملي را هم كاهش مي دهد؛ همچنين 
وضعيت دادگاه ها و محاكم.« وي افزود: »آقاي دكتر 
نمكي بايد قاطعانه و استوار مطابق تكاليف حرفه اي 
و وجداني، در برابر اين قبيل فش��ارها ايس��تادگي 
كند و به عنوان دبير س��تاد ملي به آقايان روحاني و 
رييسي دستور تعطيلي محاكم و ادارات را در اسرع 
وقت ابالغ كند؛ حفظ سالمت مراكز تجمعي مانند 
پادگان ها و مقر نيروهاي امنيتي- انتظامي بسيار مهم 
است، ايزوله سازي يا چاره انديشي براي جلوگيري از 
آلودگي اين مراكز بسيار با اهميت است.« وي درباره 
اينكه برخي معتقدند قرنطينه ديگر فايده ندارد، چون 
تمام استان ها درگير مساله شده اند، گفت: »اين حرف 
بسيار بي اساسي است، ما درباره يك بالي قابل شيوع 

و گسترش صحبت مي كنيم.«

موج سواري دشمن بيانگر عمق 
كينه ورزي آنهاست

رييس ستادكل نيروهاي 
مس��لح، موج س��واري 
دشمن در برجسته سازي 
اخبار جعلي درخصوص 
بيماري كرون��ا را بيانگر 
و  كين��ه ورزي  عم��ق 
عصبانيت آنها از عظمت 
ملت ق��وي ايران برش��مرد. ب��ه گ��زارش پايگاه 
اطالع رساني سپاه، سرلشكر محمد باقري ديروز در 
پيامي با قدرداني از مردم و مجاهدان عرصه سالمت 
كشور در مقابله با ويروس كرونا، تاكيد كرد: اين عزم، 
همت و درايت و جهاد عظيم كه پزشكان، پرستاران، 
كاركنان بيمارستان ها و مراكز درماني، بسيجيان 
و آحاد داوطلبان و هموطن��ان عزيز، رزمندگان و 
مجاهدان سنگرنش��ين آن هستند به توفيق الهي 
بر چالش هاي ناشي از اين بيماري فائق مي آيد و با 
شكست كرونا و بازگشت وضعيت عادي به كشور، 
برگ زريني از ش��كر و ثناي ملت اي��ران به درگاه 
حضرت باريتعالي در تاريخ مردمان اين سرزمين به 
ثبت خواهد رسيد. وي تصريح كرد: در اين شرايط، 
موج سواري دشمن در برجسته سازي اخبار جعلي 
براي تشويش افكار عمومي و زايل سازي اعتماد بين 
مردم و مسووالن و ناتوان جلوه دادن نظام مديريتي 
كش��ور براي مقابله با اين بيماري كه فراتر از ايران 
به چالش��ي بين المللي از جمله براي سردمداران 
دشمني با ايران و ايراني تبديل شده است، معنادار 
و بيانگر عمق كينه ورزي و عصبانيت آنان از عظمت 
و ش��رافت اين ملت قوي، بيدار و مومن است كه به 
ياري خداوند، براي شياطين فرجامي جز رسوايي 

نخواهد داشت. 

برخورد با اقدامات غيرمسووالنه 
در انتشار اطالعات كرونا 

اعض��اي ارش��د كميت��ه 
اطالع رساني س��تاد ملي 
مبارزه با كرونا، در نشست 
با نايب رييس شوراي عالي 
 مديري��ت بحران كش��ور، 
درخصوص ابعاد مختلف 
روند اطالع رس��اني مبارزه 
با ش��يوع بيماري كرونا تبادل نظر كردند. به گزارش 
تسنيم، وزير كشور با اشاره به اهميت صيانت از سالمت 
عموم مردم و تأكيد متخصصين مبني بر اثر سوء عدم 
رعايت بهداشت فردي و مراودات غيربهداشتي بين افراد 
در مجامع و همچنين سفرها بين مناطق مختلف در 
گسترش بيماري، خواستار اهتمام حداكثري رسانه ها 
به خصوص رسانه ملي در ش��كل دهي فوري ادراك 

عمومي نسبت به اهميت اين مسائل شد.
وزير كشور دوگانه هراس غيرواقع بينانه و بي توجهي 
غير مسووالنه نسبت به شيوع بيماري كرونا را كاذب 
و مخرب برش��مرد و مهم ترين هدف و نتيجه توأمان 
اطالع رساني را ايجاد ادراك واقع بينانه و تحقق رفتار 
مسووالنه در عموم مخاطبان بر شمرد. وزير كشور در 
همين زمينه، ضمن تأكيد بر اس��تمرار اطالع رساني 
صادقانه از سوي مسووالن و البته توجه بيش از پيش به 
ارايه جزييات مورد نياز افكار عمومي، اقدامات تبليغاتي 
نمايش��ي برخي عناصر غير مسوول را غيرقابل قبول 
برشمرد و با توجه به اهميت صيانت از آرامش و طمأنينه 
در فضاي عمومي جامعه به عنوان مقدمه و شرط الزم 
براي حفظ سالمت و بهداشت، خواستار واكنش بهنگام 
مراجع قانوني به رفتارها و اقدامات غير مس��ووالنه از 
جمله عدم توجه به مرجعيت و نهادهاي رسمي متولي 

انتشار اطالعات تخصصي شد. 

همه ستادها مستندات پرونده 
ترور سردار سليماني را ارايه دهند
رييس قوه قضاييه در نشست 
تخصص��ي رس��يدگي به 
پرونده ترور شهيد سليماني 
گفت: پيگيري پرونده ترور 
شهيد س��ليماني به عنوان 
نم��اد دف��اع از مظلومان، 
مس��اله اي مرتبط با هويت 
ملي و انقالبي ماس��ت. به گزارش فارس، در ادامه روند 
پيگيري هاي قوه قضاييه مبني بر تشكيل پرونده قضايي و 
تحت تعقيب قرار دادن عاملين و آمرين ترور سردار شهيد 
سليماني، سردمداران دولت و ارتش امريكا و وابستگان 
آنها در منطقه، نشست تخصصي ويژه بررسي اقدامات 
صورت گرفته در پيگيري اين پرونده با حضور نمايندگان 
وزارت امور خارجه، وزارت اطالعات، س��پاه پاسداران 
انقالب اسالمي، ستاد حقوق بشر و دادستاني تهران در 
حضور رييس قوه قضاييه برگزار شد.آيت اهلل رييسي با 
اشاره به شخصيت حاج قاسم سليماني و مكتب فكري 
ايشان كه برگرفته از ارزش هاي اسالمي و انقالبي است 
گفت: اين اقدام تروريستي داراي ابعاد مختلف بين المللي، 
سياسي، نظامي، حقوقي و قضايي است و هر يك از ابعاد 
آن داراي يك متولي خاص است اما بررسي و رسيدگي 
به بعد حقوقي و قضايي آن به عهده قوه قضاييه اس��ت. 
رييس قوه قضاييه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در 
مستندسازي و جمع آوري اسناد و مدارك آشكار و پنهان 
اين اقدام مجرمانه به عن��وان ضروري ترين اقدام الزم 
جهت رسيدگي حقوقي به پرونده ترور شهيد سليماني 
تاكيد كرد: الزم اس��ت همه س��تادها و دس��تگاه هاي 
ذي ربط در اس��رع وقت و با تكميل مستندات، حسب 
درخواست قضات ويژه تعيين شده در اين پرونده نسبت 

به جمع آوري و ارايه ساير اسناد و مدارك اقدام نمايند. 

چهره ها



اخبار كالن 3 كالن

مركز پژوهش هاي مجلس در تازه ترين گزارش خود اعالم كرد

دبير شوراي اطالع رساني گمرك اعالم كرد

تخصيص 3 هزار ميليارد تومان تسهيالت براي بيمه بيكاري
وزيركار، تعاون و رفاه اجتماعي خبر داد

 از هر 3 بيكار 1 نفر شاغل شد

تجارت 2,5 ميليارد دالري ايران به اوراسيا 

گروه اقتصاد كالن|
مركز پژوهش هاي مجلس ش�وراي اسالمي در 
گزارش�ي ش�اخص هاي بازار كار در فصل پاييز 
97 را تحليل كرد. طبق تحليل هايي كه در اين 
گزارش ص�ورت گرفته ح�دود 38.5 درصد از 
جمعيت بيكار پاييز سال قبل همچنان در پاييز 
س�ال 1398 بيكار مانده اند به اين معنا كه از هر 
3 نفر بيكار در پايي�ز 1397 تنها يك نفر موفق 
به يافتن شغل تا پاييز 1398 شده است. در اين 
گزارش تاكيد شده است كه با ادامه روند كنوني 
و بدون اتخاذ سياست هاي مناسب اقتصادي در 
بازار كار ايران به عبارتي اصالح نظام مجوزهاي 
كسبوكار، اجراي سياست هاي فعال بازار كار و 
...، مجددا نرخ بيكاري افزايش و خالص افزايش 

اشتغال كاهش بيشتري خواهد داشت.

به گزارش »تعادل« همان گونه كه مركز آمار ايران 
پيش تر اعالم كرده بود نرخ بيكاري در پاييز 1398 
به 10.6 درصد رسيده كه نسبت به فصل مشابه سال 
قبل، 1.2 درصد كاهش را نشان مي دهد. همچنين 
طبق آمار بيكاري در پاييز 98 حدود 472 هزار نفر 
نسبت به پاييز 97 به ليست شاغلين اضافه شده اند 
بااين حال تحليل متغيرهاي جريان بازار كار از سوي 
مركز پژوهش ه��اي مجلس نش��ان مي دهد 25.7 
درصد از جمعيت بيكار پاييز س��ال قبل به جمعيت 
غيرفعال پيوس��ته اند كه در صورتي ك��ه اين افراد 
تقاضاي ش��غل داش��تند نرخ بيكاري به رقم 13.2 
درصد افزايش مي يافت. بازوي كارشناسي مجلس 
در اين گزارش به تحليل ش��اخص هاي كار در پاييز 
98 پرداخته در اين گزارش آمده است كه با توجه به 
تحوالت شتابان و مهم بازار كار كشور در فصول اخير، 
تمركز بيشتر بر تحليل كوتاه مدت اين بازار مي تواند 
حاوي اطالعات ارزشمند و حتي رفع كننده ابهامات 
و برخي سوال هاي موجود درخصوص اين تحوالت 
باشد. بررسي ها نش��ان مي دهد كه در پاييز 1398 
نسبت به فصل مشابه سال قبل، جمعيت فعال حدود 
148 هزار نفر افزايش داشته است. اين در حالي است 
كه به طور متوسط جمعيت فعال باالي 15 سال در 
س��ه س��ال منتهي به پاييز 1397 حدود 844 هزار 
نفر افزايش و اين رقم در فصل پاييز امس��ال نسبت 
 به رقم متوس��ط مذكور ح��دود 83 درصد كاهش

 داشته است.
بنابراين گزارش، همچنين طي سه سال منتهي به 
پاييز 1397، به طور متوس��ط 53 درصد از افزايش 
جمعيت فعال را م��ردان و 47 درصد مابقي را زنان 
تش��كيل مي دهند. اين در حالي است كه در فصل 
پاييز 1398، افزايش در جمعيت فعال مردان حدود 
203 ه��زار نفر رخ داده و جمعيت فعال زنان در اين 
فصل نسبت به فصل مش��ابه سال قبل 56 هزار نفر 

كاهش يافته است.
بررسي روند جمعيت در سن كار نشان مي دهد كه 
اين ش��اخص در پاييز 1398 نسبت به متوسط اين 
رقم در سه سال منتهي به پاييز1397، حدود 668 
هزار نفر افزايش داشته است. همچنين در سه سال 
منتهي به پاييز 1397، زنان به طور متوس��ط حدود 
43 درصد از افزايش جمعيت در سن كار را تشكيل 
مي دهند اما در اين فصل اين نس��بت به 53 درصد 

رسيده است. در پاييز سال1398، 351 هزار نفر به 
جمعيت در س��ن كار زنان افزوده شد، اما در مقابل 
ح��دود 407 هزار نفر از زنان ب��ه جمعيت غيرفعال 
اضافه شدند. به عبارت ديگر در اين فصل، بخشي از 
زناِن قبال ش��اغل، به داليل ارادي يا غيرارادي شغل 
خود را از دست داده اند و به جمعيت غيرفعال اضافه 
ش��ده اند. با توجه به اينكه تقريبًا نصف جمعيت در 
سن كار را زنان تش��كيل مي دهند، بررسي داليل و 
علل عدم ورود اين قش��ر به بازار بسيار پراهميت و 

حايز توجه ويژه است.

   نرخ مشاركت جمعيت فعال و غيرفعال 
بن��ا بر اين گزارش، نرخ مش��اركت در پاييز 1398، 
44.3 درصد بوده كه نسبت به پاييز 1397 كاهش 
0.2 درصدي داش��ته اس��ت. نرخ مش��اركت زنان 
ط��ي اي��ن دوره 0.4 درص��د كاهش داش��ته و به 
17.5 درصد رس��يده و نرخ مشاركت مردان حدود 
 0.1 درص��د كاهش را تجربه ك��رده و به 71 درصد

 رسيده است.
همچنين در فص��ل پاييز 1398، جمعيت غيرفعال 
520 هزار نفر نس��بت به فصل مش��ابه س��ال قبل 
افزايش داشته است و در اين ميان 407 هزار نفر به 
جمعي��ت غيرفعال زنان و 113 هزار نفر به جمعيت 
غيرفعال مردان اضافه شده است. اين در حالي است 
كه در س��ه س��ال منتهي به پاييز 1397، جمعيت 
غيرفعال به طور متوس��ط 162 ه��زار نفر كاهش را 
نش��ان مي دهد و به طور متوس��ط جمعيت مردان 
55 هزار نفر و جمعيت زن��ان 107 هزار نفر كاهش 

يافته است.

   اشتغال
در پاييز 1398 نس��بت به پاييز 1397، 472 هزار 
نفر به جمعيت ش��اغالن اضافه شده است كه از اين 
تعداد، 477 هزار نفر به شاغالن مرد اضافه و حدود 
5 هزار نفر از ش��اغالن زن كاسته شده است. اين در 
حالي است كه به طور متوسط در سه سال منتهي به 
پاييز 1397، جمعيت شاغل 654 هزار نفر افزايش 
را نشان مي دهد و در اين ميان سهم مردان و زنان از 
افزايش اشتغال به ترتيب در حدود 48 و52 درصد 
بوده است. اما در پاييز 1398، سهم زنان از افزايش 

اشتغال به صفر رسيده است.
اين گزارش با اش��اره به آمار مركز آمار ايران آورده 
است: نرخ اش��تغال ناقص در پاييز 1398 نسبت به 
پاييز 1397، 1.1 درصد كاهش را نش��ان مي دهد و 
از رقم 11.7 به 10.6 درصد رسيده است. همچنين 
طي همين دوره، نرخ اشتغال ناقص مردان و زنان به 
ترتيب، 1.5 و 0.2 درصد كاهش را نش��ان مي دهد. 
براي مناطق ش��هري، اين ن��رخ در پاييز 1398 به 
9.3 درصد رس��يده و 0.7 درصد كاهش داش��ته و 
براي مناطق روستايي با 2.4 درصد كاهش به 13.9 

درصد رسيده است.
همچنين از رقم نزديك به 472 ه��زار نفر افزايش 
اشتغال ايجاد شده در پاييز 1398، حدود 70 هزار 
نفر در بخش كش��اورزي، 248 ه��زار نفر در بخش 
خدمات و 156هزار نفر در بخش صنعت بوده است.

بررسي تركيب ش��هري و روستايي افزايش اشتغال 
472 هزار نفري ايجاد ش��ده در پاييز 1398 نشان 

مي دهد اين افزايش اشتغال متوازن رخ نداده است 
به گون��ه اي كه 439 ه��زار نفربه ش��اغالن مناطق 
ش��هري و 33 هزار نفر به شاغالن مناطق روستايي 

اضافه شده است.
بررسي ها حاكي از آن است كه از 439 هزار افزايش 
اشتغال رخ داده در مناطق ش��هري، 231 هزار نفر 
آن مربوط ب��ه بخش خدمات، 170 هزار نفر مربوط 
ب��ه بخش صنع��ت و 40 هزار نفر مرب��وط به بخش 
كش��اورزي اس��ت. همچنين در مناطق روستايي 
به ترتيب در بخش كش��اورزي 130 ه��زار نفر، در 
بخش خدم��ات 17 هزار نفر افزايش اش��تغال و در 
بخش صنعت 14 هزار نفر، كاهش اش��تغال وجود 

داشته است.

   بيكاري
اين نهاد پژوهش��ي در گزارش خود آورده است: در 
پاييز 1398 نس��بت به پاييز 1397، جمعيت بيكار 
325 هزار نفر كاهش داش��ته است؛ جمعيت بيكار 
م��ردان 273 هزار نف��ر و جمعيت بي��كار زنان 51 
هزار نفر كاهش داش��ته اس��ت. همچنين جمعيت 
بيكار جوان 24-15 س��اله، 67 ه��زار نفر و بيكاري 
فارغ التحصي��الن عالي نيز، 57 ه��زار نفر كاهش را 

نشان مي دهد.
هرچند آمار نشان مي دهد نرخ بيكاري در فصل پاييز 
1398 نسبت به فصل مشابه در سال 1397 كاهش 
داشته اس��ت اما بايد توجه كرد كه در اين فصل، در 
حدود 22 درصد از جمعيت در سن كار به جمعيت 
فعال و 78 درصد مابقي به جمعيت غيرفعال اضافه 
شده است. بنابراين كاهش نرخ بيكاري را نمي توان 
چن��دان مثبت ارزيابي كرد، بلك��ه توجه به ماهيت 
جمعيت غيرفعاِل رو به گسترش، تركيب و جنسيت 

اين افراد بسيار مهم و حائز اهميت است. 

همچنين نرخ بيكاري براي جوانان 24-15 ساله و 
فارغ التحصيالن آموزش عالي، با 1.2 درصد كاهش 
و نرخ بيكاري شهري در پاييز 1398 نسبت به پاييز 
1397، 1.5 درص��د و نرخ بيكاري روس��تايي 0.6 

درصد كاهش داشته است.

   تحليل آمارها
تحليل تحوالت جمعيت بيكار نشان مي دهد تنها 38.5 
درصد از بيكاران پاييز 1397 در پاييز 1398 موفق به 
يافتن شغل شده اند و مابقي يا همچنان بيكارند يا عمدتا 
به علت دلسردي از يافتن شغل از بازار كار خارج شده اند. 
درواقع به طور تقريبي مي توان بيان كرد از هر 3 نفر بيكار 
در پاييز 1397 تنها يك نفر موفق به يافتن شغل تا پاييز 

1398 شده است.
تحليل تحوالت جمعيت شاغل نشان مي دهد 83.1 
درصد شاغالن پاييز 1397 در پاييز 1398 نيز همچنان 
شاغل بوده اند. با اين حال 3.7 درصد از شاغالن معادل 
حدود 887 هزار نفر نسبت به پاييز قبل شغل خود را از 
دست داده و بيكار شده اند. ضمن اينكه حدود 13 درصد 
از شاغالن معادل 3117 هزار نفر از بازار كار خارج و به 

جمعيت غيرفعال اضافه شده اند.
تحليل تحوالت جمعيت غيرفعال نيز نشان مي دهد 
حدود 90 درصد از اف��راد غيرفعال در پاييز 1397 در 
پاييز 1398 نيز همچنان تمايلي به انجام كار نداشته اند. 
همچنين در پاييز 1398، حدود 7.6 درصد از جمعيت 
غيرفعال پاييز 1397، شاغل شده اند و حدود 2 درصد 
نيز موفق به يافتن ش��غل نشده اند و به جمعيت بيكار 

افزوده شده اند.
گزارش بررس��ي نتايج نيروي كار مركز آمار ايران در 
پاييز 1398 نشان مي دهد كه 25.7 درصد از بيكاران 
پاييز 1397، در پاييز 1398 به جمعيت غيرفعال اضافه 
شده اند. بر اين اساس محاسبات نشان مي دهد كه اگر 

اين افراد در بازاركار باق��ي مي ماندند تعداد جمعيت 
بيكار بيش از اكنون بود و نرخ بيكاري به13.2 درصد 
مي رسيد. همچنين همان گونه كه بيان شد در اين فصل 
حدود 3116 هزار نفر از جمعيت ش��اغل به جمعيت 
غيرفعال اضافه شده اند. در صورتي كه اين افراد را نيز 
با يك تعريف موسع، بيكار لحاظ كنيم، نرخ بيكاري به 

ميزان قابل توجهي افزايش خواهد يافت.

   نرخ بيكاري استان ها 
بررسي نرخ بيكاري در استان هاي مختلف كشور نشان 
مي دهد كه در پاييز 1398 نس��بت ب��ه پاييز 1397، 
اس��تان هاي، اصفهان، البرز، سيس��تان و بلوچستان، 
خراس��ان رضوي و خراس��ان جنوبي در نرخ بيكاري 
كاهش محسوسي داشته اند و استان هاي هرمزگان و 
اردبيل بيشترين افزايش را در نرخ بيكاري داشته اند. 
همچنين استان هاي خراسان رضوي با 52.4 درصد، 
اردبيل با 48.5 درصد، بيشترين نرخ مشاركت را در بين 

استان هاي كشور دارند.

   بازار كار 
نيازمند سياسست هاي صحيح اقتصادي 

همچنين نتايج نش��ان مي دهد حدود38.5 درصد از 
جمعيت بيكار پاييز سال قبل همچنان در پاييز سال 
1398 بيكار مانده اند درواقع به طور تقريبي مي توان 
بيان كرد از هر 3 نفر بيكار در پاييز 1397 تنها يك نفر 
موفق به يافتن شغل تا پاييز 1398 شده است. لذا كليت 
عوامل فوق الذكر نشان مي دهد كه با ادامه روند كنوني 
و بدون اتخاذ سياس��ت هاي مناسب اقتصادي در بازار 
كار ايران به عبارتي اصالح نظام مجوزهاي كسب وكار، 
اجراي سياس��ت هاي فعال ب��ازار كار و...، مجددا نرخ 
بي��كاري افزاي��ش و خالص افزايش اش��تغال كاهش 

بيشتري خواهد داشت.

دبير ش��وراي اطالع رس��اني گمرك گف��ت: ميزان 
صادرات ايران به كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي 
اوراس��يا ط��ي 11 ماه س��ال جاري ي��ك ميليارد و 

244ميليون و536 هزار و 210 دالر بوده است.
سيد روح اهلل لطيفي دبير شوراي اطالع رساني گمرك 
ايران گفت: طي 11 ماه سال جاري، ميزان صادرات 
ايران به كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا در 
مجموع يك ميليارد و 244ميليون و536 هزار و 210 
دالر بوده است كه اين مقدار در مدت مشابه سال 97، 
با ميزان 550 ميليون و410 هزار و 9 دالر، رشد 105 

درصدي را به همراه داشته است.
س��خنگوي گمرك ايران در مورد اهميت تجارت با 
اتحاديه اوراس��يا گفت: مجموعه كشورهاي اوراسيا 
شاخص هاي اقتصادي قابل توجهي دارد به طوري كه 
رتبه اول اس��تخراج نفت با داراي��ي 14.5 درصد از 
منابع كل جه��ان، رتبه اول توليد گاز جهان با 20.2 
درصد از سهم جهاني، رتبه چهارم توليد انرژي برق 
با 4.9 درصد از س��هم جهان، رتبه س��وم طول خط 

آهن مشتمل بر8درصد از جهان، رتبه چهارم توليد 
آهن با 4.7 درص��د از جهان، رتبه پنجم توليد فوالد 
جهان را دارا است وبا توليد ناخالص ملي 4.7تريليون 
دالر، مس��احتي بالغ بر 20 ميليون كيلومتر مربع را 
دارا اس��ت و جمعيتي بالغ بر 184 ميليون نفر در آن 
زندگي مي كنن��د، لذا تجارت خارج��ي ايران با اين 
مجموعه بزرگ مي تواند بس��يار با اهميت باشد. سه 
كشور عضو اتحاديه اوراسيا از قبيل روسيه، قزاقستان 
و ارمنستان همسايه ايران با مرزهاي دريايي )روسيه 
و قزاقس��تان( و زميني )ارمنستان( هستند و ساالنه 
بيش از 400 ميليارد دالر واردات دارند كه عمده اين 

واردات مربوط به روسيه است.
لطيفي درباره شركاي اصلي تجاري اتحاديه اوراسيا 
و س��هم ايران اظهار ك��رد: اصلي ترين كش��ورهاي 
عمده صادر كننده به اوراس��يا ش��امل چين، آلمان، 
امريكا، فرانس��ه، ايتاليا وتركيه هستند و همچنين 
كشورهاي عمده وارد كننده از اوراسيا در حال حاضر 
كشورهاي هلند، چين، آلمان، تركيه، ايتاليا، سوييس 

و انگلستان هستند، در اين ميان سهم ايران از تجارت 
با مجموعه كش��ورهاي اوراس��يا طي 11 ماهه سال 
98، بال��غ بر دو ميلي��ارد و448 ميليون و915 هزار 
236 دالر اس��ت كه اين ميزان در مدت زمان مشابه 
در سال 97 بالغ بر يك ميليارد و 833 ميليون و491 
هزارو479 دالر بوده است. طي يك سال گذشته اين 
ميزان تجارت از حيث ارزش حدود 40 درصد افزايش 

را نشان مي دهد.
دبير شوراي اطالع رساني گمرك گفت: طي 11 ماه 
سال 98، ميزان صادرات ايران به كشورهاي اوراسيا 
در مجموع يك ميلي��ارد و244ميليون و536 هزار 
و 210 دالر بوده اس��ت كه اين مقدار در مدت زمان 
مشابه سال 97، به ميزان 550 ميليون و410 هزار و 
9 دالر بوده كه رشدي بالغ بر 105 درصد داشته است. 
وي اف��زود: بيش��ترين مقص��د صادرات��ي اي��ران 
ب��ه كش��ورهاي اوراس��يا، فدراس��يون روس��يه با 
387 ميلي��ون 721 ه��زار و45 دالر و پ��س از آن 
كشورهاي ارمنس��تان و قزاقستان بودند. همچنين 

عمده ترين كااله��اي صادراتي ايران به اوراس��يا را 
س��يب تازه، گاز طبيعي مايع ش��ده، پسته، كيوي، 
 خي��ار و خيارش��ور، انگور خش��ك ش��ده و پرتقال

 تشكيل مي دهند.
لطيفي با اشاره به حجم واردات كاال از اوراسيا گفت: 
حجم واردات ايران از اوراسيا طي 11 ماهه سال 98 
بالغ بر 2 ميليون و811 هزار و228 تن است كه اين 
حجم كاال در مدت زمان مش��ابه بالغ بر يك ميليون 
و204 هزار و 379 تن كاال بوده است. وي افزود، ارزش 
اين حجم كاالي وارداتي يك ميليارد و204 ميليون 
و379 هزار و 26 دالر اس��ت كه اين ميزان در مدت 
زمان مشابه در سال گذشته بالغ بر يك ميليارد و283 
ميلي��ون و81 هزار و470 دالر بوده اس��ت كه از اين 
حيث اندكي كاهش در واردات داشته ايم .همچنين 
عمده كاالهاي وارداتي كش��ور از اوراس��يا مشتمل 
بر، جو، ذرت دامي، روغن آفتابگردان، مخلوط هاي 
گندم و گوشت بوده است. لطيفي همچنين با اشاره به 
موافقتنامه موقت تجارت آزاد بين ايران و كشورهاي 

اوراسيا گفت: بر اس��اس اين موافقت نامه كه از آبان 
ماه سال جاري اجرايي ش��ده است، 380 رديف كد 
تعرفه كاالهاي قابل مبادله تحت موافقتنامه مذكور 
مورد توافق قرار گرفته است.وي افزود: تجارت با اين 
اتحاديه فضاي جديدي براي تجار، توليد كنندگان و 
فعاالن اقتصادي كشور فراهم كرده كه بايد بيشترين 
بهره را براي توس��عه ص��ادرات از اي��ن اتحاديه برد. 
هم اكنون پنج كشور روس��يه، بالروس، قزاقستان، 
ارمنس��تان و قرقيزس��تان عض��و اتحاديه اوراس��يا 
هستند اما اين اتحاديه با بيش از 40 كشور و سازمان 
بين المللي براي فعالي��ت در چارچوب اين اتحاديه 
اعالم آمادگي كرده اس��ت. همچنين تبادل آس��ان 
و روان تر كاال بين ايران و پنج كش��ور عضو اتحاديه 
اقتصادي اوراس��يا موجب افزايش س��رمايه گذاري 
متقابل مي شود. وي بيان كرد: تبادل كاال بين ايران 
و كش��ورهاي عضو اتحاديه اوراس��يا از سوي فعاالن 
بخش خصوصي در اين شرايط خاص تحريمي، جاي 

مباهات و تقدير دارد.

وزيركار درباره اقدامات دولت پس از شيوع بيماري 
كرونا گفت: براي دستفروشان و افرادي كه قرارداد 
رسمي ندارند، مقرر شد حدود 3 هزار ميليارد تومان 
سرمايه به منظور پرداخت بيمه هاي بيكاري و ارايه 

تسهيالت به اين افراد تخصيص يابد.
به گ��زارش تس��نيم، محمد ش��ريعتمداري درباره 
اقدام��ات و تمهي��دات در قب��ال آس��يب ديدگان 
وي��روس كرونا گفت: دامن��ه فعاليت هاي دولت در 
اين باره بسيار وسيع است. تش��كيل »ستاد مقابله 
با بح��ران كرون��ا« از مهم ترين اقدام��ات دولت در 
اين ب��اره بوده اس��ت كه تقريب��ًا ه��ر روز معاونين 

و وزراي مربوط تش��كيل جلس��ه مي دهن��د. وزير 
تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي ب��ا تاكيد ب��ر اينكه 
نهادس��ازي هاي الزم براي تحقق ه��دف مبارزه با 
كرونا انجام ش��ده اس��ت، گفت: در همه جلس��ات 
رس��مي هيات وزي��ران، مقدم��ه اي ب��ا محوريت 
اين موض��وع مطرح مي ش��ود و ش��اهد هماهنگي 
وزرا و ط��رح همه مس��ائل و بيان گ��زارش فعاليت 
 دستگاه هاي اجرايي گوناگون درباره كرونا هستيم.

وي افزود: اي��ن اطمينان را به م��ردم مي دهيم كه 
دولت پاي كار اس��ت و ما و تم��ام وزارتخانه ها، صدا 
و س��يما، مجلس شوراي اسالمي و... در كنار وزارت 

بهداشت كه پيشاني اين كار است، تالش مي كنيم.  
وي با اشاره به استفاده از ظرفيت هاي درماني تامين 
اجتماعي گفت: ما در 330 مركز درماني كه شامل 
80 بيمارس��تان و مراكز درماني ديگر اس��ت براي 
امداد رس��اني به مخاطبان خاص كه بيمه ش��دگان 
تامين اجتماعي هس��تند و هم مخاطب��ان عام كه 
ساير مردم هس��تند آماده خدمت هس��تيم و همه 

فعاليت هاي ما در قالب ستاد مقابله با كرونا است.
وي به موضوع سرنوشت كارگران اشاره كرد و گفت: 
براساس نص صريح قانون كارگراني كه مخالف ميل 
و اراده خود بيكار شده، همه كساني كه براثر بيماري 

كرونا از كار بيكار ش��وند با تش��خيص سازمان هاي 
مربوطه شان ظرفيت استفاده از قانون بيمه بيكاري 
را دارن��د و مش��مول به��ره من��دي از ظرفيت هاي 

حمايتي سازمان و وزارتخانه مربوطه هستند. 
ش��ريعتمداري درباره اف��رادي ك��ه داراي قرارداد 
رسمي كار نيستند مثل دستفروشان گفت: ما براي 
اين موضوع جلس��ات متعددي را با مسووالن امر و 
پژوهش��گران داش��تيم و در نهايت مقرر شد حدود 
3 هزار ميليارد تومان س��رمايه ب��ه منظور پرداخت 
بيمه ه��اي بيكاري و ارايه تس��هيالت ب��ه اين افراد 
تخصي��ص يابد.وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي با 

تاكيد بر اينكه اقدامات بس��يار ارزش��مند و خوبي 
در خصوص پرس��تاري و درم��ان مبتاليان به كرونا 
در سراسر كشور شده اس��ت، درباره ساير اقداماتي 
كه از سوي دولت براي مقابله با بيماري كرونا انجام 
شده است، گفت: شكل نگرفتن تجمعات اجتماعي 
به منظور شيوع پيدانكردن كرونا در سطح جامعه، 
حذف حدود 4 ميليون مسافرت در ايام پاياني سال، 
تعويق پرونده هاي موجود در شورا هاي حل اختالف، 
راه ان��دازي و برقراري نظام آم��وزش از راه دور براي 
دانش آموزان و دانشجويان از جمله اقدامات دولت 

در اين خصوص است.
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عوارض صادراتي پياز هر 
كيلوگرم 10 هزار تومان 

گمرك ايران ب��ا ابالغ بخش��نامه اي، عوارض 
صادراتي هر كيلوگرم پياز را تا پايان فروردين 
سال 99، بر اساس تصميم تنظيم بازار، يكصد 
هزار ريال اعالم كرد.به گزارش مهر، علي اكبر 
شاماني، مديركل دفتر صادرات گمرك ايران 
در بخش��نامه اي به كليه گم��ركات اجرايي، 
موضوع تعيين ع��وارض صادراتي پياز را ابالغ 
كرد. بر اين اس��اس، ع��وارض صادراتي پياز از 
تاريخ 15 اسفند تا پايان فروردين 99، يكصد 

هزار ريال تعيين شد.

حتي يك جلسه براي ورود
به مذاكرات مزد ۹۹ نداشتيم

نماين��ده كارگران در ش��وراي عالي كار گفت: 
وقتي كارگران حتي در ش��رايط شيوع كرونا با 
غيرت و همت س��ر كار خود حاضر مي شوند و 
براي حفظ توليد كار را تعطيل نمي كنند وظيفه 
ما نمايندگان كارگري اين است كه در جلسات 
شوراي عالي كار حضور يابيم و در مورد مطالبه 

اصلي آنها يعني دستمزد مذاكره كنيم.
ناصر چمني در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: 
اگر اعالم كرديم كه حتي در ش��رايط قرنطينه 
حاضر به گفت وگو و مذاكره در مورد دستمزد 
كارگران هستيم وظيفه و احساس مسووليت 
خود مي دانيم كه به عنوان نمايندگان كارگري 
در جلسات تعيين دستمزد شركت كنيم و اين 
انتظار زيادي نيست كه ش��وراي عالي كار هم 
تش��كيل جلس��ه بدهد تا به مذاكرات مزد 99 

ورود كنيم.
وي ادامه داد: اگر به وزارت كار پيشنهاد كرديم 
در ي��ك كمپ جداگان��ه ش��رايط گفت وگو و 
چانه زني را مهيا كند مي خواستيم بگوييم كه 
جامعه كارگري حتي در سخت ترين شرايط هم 
براي كارگران ارزش قائل است و آمادگي دارد 
درباره دس��تمزد كارگ��ران گفت وگو كند. اگر 
اين عالقه مندي و احساس مسووليت از سوي 
كارفرمايان هم وجود دارد جلسه امروز شوراي 

عالي كار را تشكيل بدهند.
نماينده كارگران در ش��وراي عالي كار تصريح 
كرد: يقينا اگر جلس��ه امروز دستمزد لغو شود 
تا تنها به يك جلس��ه در هفته آينده بس��نده 
كنيم جامعه كارگ��ري قضاوت خواهد كرد كه 
به رغم اصرار و درخواست هاي مكرر نمايندگان 
همه گروه هاي كارگري چني��ن اتفاقي افتاده 
و ما تحت فش��ار، دس��تمزد ميليون ها كارگر 
را تعيي��ن نخواهيم كرد.چمني ب��ا بيان اينكه 
نمايندگان همه گروه هاي كارگري درخواست 
كرده اند كه جلس��ه شوراي عالي كار اين هفته 
برگزار ش��ود، افزود: متأسفانه حتي يك جلسه 
ب��راي ورود ب��ه مذاكرات مزد 99 نداش��تيم و 
با برگ��زاري يك جلس��ه در هفته بع��د هم به 
نتيجه نمي رس��يم چون نيازمند نزديك شدن 
 ديدگاه هاي گ��روه كارفرماي��ي و كارگري به 

همديگر هستيم.
وي بي��ان كرد: براي آنكه زم��ان را بيش از اين 
از دس��ت ندهيم پيش��نهاد كرديم كه وزارت 
كار ش��رايطي فراهم كند و در يك��ي از ادارات 
وزارتخانه كمپي ايجاد شود كه آنجا به مذاكرات 
مزد 99 به طور جدي ورود كنيم. در زمان وزارت 
آقاي ربيعي اين اتفاق افتاد. اواخر س��ال بود و 
ايشان دس��تور داد كه تا زمان مشخص شدن 
رقم دستمزد، جلسات همه روزه برگزار شود و 
ما چهار روز به طور فشرده اين جلسات را برگزار 
كرديم تا در نهايت پس از ساعت ها گفت وگو و 

چانه زني به نتيجه رسيديم.
نماينده كارگران در شوراي عالي كار در پايان 
موكول كردن تعيين دستمزد كارگران به سال 
بع��د را غيرقابل توجيه دانس��ت و گفت: وقتي 
كارگران در ش��رايط حاضر و با وجود ش��يوع 
ويروس كرونا با تمام همت و غيرت خود س��ر 
كار حاضر مي شوند تا بگويند تعطيلي برايشان 
معني ندارد ما هم بايد احساس مسووليت كنيم 
و جامعه كارگري و مطالبات آنها در اين شرايط 

سخت را فراموش نكنيم.

5 ميليون ماسك تمليكي به 
وزارت بهداشت تحويل داده شد

مديرعامل س��ازمان جمع آوري و فروش اموال 
تمليكي گفت: بيش از 5 ميليون ماسك، الكل، 
دستكش و كاالهاي ضدعفوني كننده در هفته 

اخير تحويل وزارت بهداشت شد.
جمشيد قسوريان جهرمي در گفت وگو با فارس 
با اش��اره به واگذاري بسياري از اقالم بهداشتي 
مربوط ب��ه مقابله ب��ا بيماري كرونا ب��ه وزارت 
بهداشت، اظهار كرد: طي يك هفته اخير برخي 
اقالم بهداش��تي م��ورد نياز كش��ور كه صورت 
كاالي متروكه يا قاچاق بود در اختيار س��ازمان 
جمع آوري و فروش اموال قرار گرفت.مديرعامل 
سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي تاكيد 
كرد: ب��ا توجه به نياز فوري مراكز بهداش��تي و 
درماني بر اساس دستورالعملي به استان ها مقرر 
ش��د، اين نوع اقالم به نماينده وزارت بهداشت 
تحويل ش��ود و بعدا فراينده��اي قانوني آن را 

پيگيري كرد.
وي در مورد جزييات اين اقالم بهداشتي گفت: 
طبق گزارش ها تاكن��ون در مراحل مختلف 5 
ميليون عدد ماسك )در سطح كشور( و نيز 57 
هزار ماسك )در سطح استان ها(، 41 هزار عدد 
ماسك )بوش��هر(، پنج هزار جفت دستكش، 9 
هزار ليتر الكل و 1200 بطري يك ليتري الكل 
ديگر در قال��ب كاالي متروكه و قاچاق بوده كه 
براي مصرف تحويل وزارت بهداشت شده است.



اخبار

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

خريداران ارز منتظر زيان باشند

ضرورت مديريت انتظارات تورمي

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
روز سه ش��نبه 20 اس��فند 98، به دنبال كاهش قيمت 
نفت تا 31 دالر، تقويت ارزش دالر در برابر س��اير ارزها و 
تزريق منابع مالي فدرال رزرو و همچنين حمايت صندوق 
بين المللي پول و بانك جهاني درمقابله با شيوع ويروس 
كرونا و ابراز نگراني از اثرات شيوع ويروس كرونا بر اقتصاد 
جهان، نرخ اونس جهاني طال با كاهش 11 دالري مواجه 

و به قيمت 1663 دالر رسيد. 
به گزارش »تعادل«، به دنبال شيوع ويروس كرونا و نگراني 
از اث��ر آن بر اقتصاد جهان و بروز ي��ك ركود بزرگ ديگر، 
اقدامات سران كشورهاي جهان و نهادهاي بين المللي در 
روزهاي اخير ش��كل جدي تري به خود گرفته و از جمله 
كاهش 0.5 واحدي نرخ بهره در امريكا، كانادا و بسياري 
از كش��ورهاي جهان و همچنين تزري��ق ميلياردها دالر 
منابع مالي را موجب شده است و از جمله فدرال رزرو 50 
ميليارد دالر ديگ��ر به اقتصاد اياالت متحده تزريق كرده 
است. در نتيجه در دو هفته اخير، نرخ اونس جهاني طال 
با نوس��ان هايي مواجه شده و ابتدا به 1700 دالر و سپس 
به 1663 دالر رس��يد و ارزش دالر در برابر ساير ارزها نيز 

كاهش و افزايش داشته است.
 برخي كارشناسان پيش بيني كرده اند كه به دليل كاهش 
ارزش دالر و قيمت نفت، نرخ طال به زودي از مرز 1700 
دالر خواهد گذشت. به دنبال اين نوسان نرخ طال، نرخ دالر 
در برابر ريال نيز در بازار آزاد و معامالت نقدي به 15450 
تومان رسيده و در نتيجه قيمت انواع سكه و طال در بازار طال 
كاهش يافت.  در بازار ارز و معامالت نقدي در روز سه شنبه، 
دالر 15000، يورو 16800، درهم 4220 تومان معامله 
ش��د در بازار طال نيز هر گرم ط��الي 18 عيار 602 هزار، 
مظنه مثقال 17 عيار 2 ميليون و 611 هزار، سكه جديد 
5 ميليون و 977 هزار، سكه قديم 5 ميليون و 985 هزار، 
نيم سكه 3 ميليون و 50 هزار، ربع سكه 1 ميليون و 765 
هزار، سكه گرمي 965 هزار تومان معامله شد. همچنين 
نرخ لحظه اي فروش دالر در سامانه سنا به 14950 و نرخ 
يورو به 16750 تومان رسيد. سامانه سنا، نيز نرخ ميانگين 
معامالت روزدو ش��نبه را ب��راي دالر 15106، لير تركيه 
2503 ي��ورو 16707، درهم 3551، يوآن 1932 و پوند 

19118تومان اعالم كرد.
كاهش نرخ برابري دالر در برابر طال و ساير ارزها، تحوالت 
مختلفي در بازارهاي ارز، بورس و طال رخ داده و تحليلگران 
معتقدند كه درجهت مقابله با وي��روس كرونا و احتمال 
ركود بيشتر در اقتصاد جهاني، احتمال دارد كه كشورهاي 
جهان، نرخ بهره را بيش از اي��ن افزايش دهد و در نتيجه 
روي افزايش نرخ طال و س��اير ارزه��ا اثرگذار خواهد بود. 
از س��وي ديگر، صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و 
ساير نهادهاي مالي جهان براي تزريق بيشتر پول به بازار 
و جلوگيري از ركود ابراز آمادگي كرده اند اما در عين حال 
بس��ياري از صنايع و خدمات مانند صنعت گردش��گري 
با ركود قابل توجهي مواجه ش��ده اس��ت و شركت هاي 

هواپيمايي با بحران هاي مختلفي مواجه هستند.

  خريد و فروش ارز زيان مي كند
از سوي ديگر، عضو كميسيون اقتصادي مجلس عنوان 
كرد: با توجه به شيوع كرونا و لغو شدن بسياري از سفرها 
به زودي حباب قيمتي از بين خواه��د رفت، از اينرو اگر 
كسي اقدام به خريد ارز بدون نياز كند به طور حتم متضرر 

خواهد شد.
احمد اناركي محمدي با اش��اره به اينكه تاكيد مي كنم 
ك��ه مردم نباي��د وارد خريد و ف��روش ارز آن هم با هدف 
سرمايه گذاري شوند، گفت: زيرا اين نوع اقدامات تنها نرخ 
ارز را براي مقطعي افزايش داده و در نهايت به متضرر شدن 

آنها مي انجامد.
نماينده مردم انار و رفسنجان در مجلس شوراي اسالمي با 
بيان اينكه حباب نرخ ارز در روزهاي منتهي به پايان سال 
هميش��ه در پي افزايش تقاضا افزايش مي يافت، افزود: با 
توجه به شيوع كرونا و لغو شدن بسياري از سفرها، به زودي 
اين حباب قيمتي از بين خواهد رفت از اينرو اگر كسي اقدام 
به خريد ارز بدون نياز كند، به طور حتم متضرر خواهد شد.

وي با تاكيد بر اينكه سرمايه گذاري در بورس مطمئن ترين 
راه براي حفظ با زايش س��رمايه است، تصريح كرد: مردم 
بايد به توصيه ها در خصوص عدم خريد و فروش كاذب ارز 
و حتي سكه توجه كنند، زيرا ادامه اين رويه فقط حباب 

نرخ ها را بيشتر مي كند.
اين نماينده م��ردم در مجلس دهم با بي��ان اينكه بانك 
مركزي به خوبي توانس��ته تحركات بدون دليل در بحث 

قيمت ها را شناسايي و بسياري از آنها را خنثي كند، گفت: 
تسلط هر چه بيشتر بر بازار منوط به همراهي مردم و عدم 

خريد و فروش هاي كاذب است.
وي با تاكيد بر اينكه در روزهاي شيوع كرونا برخي با خريد 
و فروش هاي مجازي نيز بر تالطم ارزي دامن زده اند، افزود: 
خوشبختانه شناسايي اين افراد از سوي پليس بر آرامش 
بازار افزوده است. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي يادآور شد: همكاري مردم در عدم خريد و 
فروش هاي كاذب ارز و برخورد با جوالن دالالن در اين بازار 
در حفظ ارزش پول ملي نيز بسيار موثري ثمر خواهد بود.

  فدرال رزرو ۵۰ ميليارد دالر تزريق مي كند
از س��وي ديگر، فدرال رزرو نيويورك اع��الم كرد كه در 
راستاي تعديل فش��ارهاي شديد ناشي از شيوع ويروس 
كرونا، تزريق يك شبه نقدينگي را از 100 ميليارد دالر به 

دست كم 150 ميليارد دالر افزايش مي دهد.
به گزارش سي ان ان، وال اس��تريت در آغاز معامالت روز 
گذشته با س��قوط غيرمنتظره اي مواجه شد و در جريان 
آن ش��اخص هاي عمده بورس نيويورك بيش از 7درصد 
ريزش كرد. اين اقدام كه همزم��ان با كاهش لحظه اي و 
بيش از 2 هزار واحدي يا 8 درصدي شاخص داو جونز رخ 
داده است، تسريع اقدامي است كه پاييز سال گذشته و با 

عنوان وام نجات آغاز شد.
مقامات عالوه بر اين، مبلغ قراردادهاي بازخريد مجدد را 
بيش از دوبرابر كرده و آن را به دس��تكم 45 ميليارد دالر 
افزايش دادند. در جريان عمليات بازخريد مجدد يك شبه، 
بانك مركزي از طريق خريداري اوراق خزانه داري و ساير 
اوراق بهادار، فشارها را بر بازار تعديل كرده و به آن نقدينگي 
تزريق مي كند. ف��درال رزرو نيويورك در بيانيه اي اعالم 
كرد: همزمان با اتخاذ برنامه هاي مقاومتي تجاري از سوي 
سهامداران بازار در واكنش به كرونا، اين اقدامات بايد به 
حمايت از عملكرد آرام بازار سرمايه كمك كند. به عبارت 
ديگر، ِفد مي خواهد تا در دوره پرفش��ار ب��ازار، از افزايش 
زيرپوس��تي نرخ بهره جلوگيري كند. »جي پي مورگان 
ِچيس« بزرگ ترين بانك امريكا به تازگي از هزاران كارمند 
خود خواست تا دوركاري كنند و همزمان در حال آزمايش 
سايت هاي تجاري پشتيباني خود است تا در صورت مختل 
شدن فعاليت طبقه كارگزاران بورس در نيويورك و لندن 

از اين سايت هاي پشتيباني استفاده كند.
فدرال رزرو ابتدا در ماه س��پتامبر و در واكنش به افزايش 
نرخ بهره، اقدام به تزريق پول به بازار وام بين بانكي موسوم 
به وام يك شبه كرد. اگرچه اين بازار به اندازه بازار بورس و 
اوراق مورد توجه قرار نگرفت اما اين نوع بازار براي عملكرد 

نظام مالي جهان حياتي است.
اين بازار به بانك ها، صندوق هاي پوشش ريسك و ساير 
موسسات مالي اجازه مي دهد تا به راحتي و با قيمتي ارزان 
وام بگيرند. تحليلگران مي گويند كه برخالف وام نجات 
پاييز سال 2019، اعالميه روز گذشته اساسا پيشگيرانه 
بوده و با هدف ممانعت از افزايش مشابه هزينه هاي گرفتن 

وام انجام شده است. »مارك كابانا« رييس واحد استراتژي 
نرخ بهره در بانك امريكا گفت: ِفد قصد داشت تا اين پيام را 
ارسال كند كه اتفاقاتي را كه در بازار در حال رخ دادن است، 
رصد كرده و سعي دارد تا پاسخگو باشد. چرا كه نه؟ هزينه 
اين كار براي ِفد بسيار محدود است. برخالف ثبات نسبي 
نرخ بهره وام هاي تضمين شده در آشفتگي هاي اخير، نرخ 
بهره وام هاي بي وثيقه نوسان بيش��تري داشت كه خود 
حاكي از افزايش نگراني هاي اقتصادي است. هراس هاي 
ناشي از كرونا همراه با افت بي سابقه بهاي نفت، بازار روز 
دوشنبه را متشنج كرد. فروش به حدي شدت گرفت كه 
مدارش��كن تابلوهاي الكترونيكي بورس فعال و موجب 
توقف 15 دقيقه اي فعاليت بازار بورس نيويورك شد و پس 
از اين وقفه نادر، بورس امريكا دوباره به حالت اول بازگشت. 
فدرال رزرو هفته گذشته با هدف آرام كردن بازار، نخستين 
كاهش اضطراري نرخ بهره را از سال 2008 تاكنون، اعالم و 
اعمال كرد. سرمايه گذاران اطمينان دارند كه بانك مركزي 
امريكا نيازمند كاهش هرچه بيشتر نرخ بهره و شايد حتي 

رساندن آن به صفر است.
وال استريت با همهمه زياد خواهان اقدامات بيشتر همچون 
محرك ه��اي مالي احتمالي در قال��ب كاهش ماليات يا 
بسته هاي سرمايه گذاري از س��وي واشنگتن است و فد 

نيز براي فراهم كردن كمك بيشتر تحت فشار قرار دارد.

   صعود جهاني دالر
شاخص دالر در معامالت امروز صعود محسوسي داشت. 
به گزارش رويترز، در جريان معامالت سه شنبه، بسياري 
از ارزهاي مختلف در برابر دالر در موقعيت عقب نشيني 
ق��رار گرفتند و دالر به جلو رانده ش��د. در ش��رايطي كه 
شمار قربانيان ويروس كرونا در امريكا به 24 نفر افزايش 
يافته اس��ت، برخي از كارشناس��ان معتقدند بايد شاهد 
كاهش بيش��تر نرخ بهره در اين كش��ور باشيم. پيش تر 
فدرال رزرو نرخ بهره را در اقدامي كم سابقه با 0.5 درصد 
كاهش به محدوده يك تا 1.25 درصدي كاهش داده بود.  
اميدواري ها از روند كاهشي شمار مبتاليان به چين اكنون 
جاي خود را به نگراني از شيوع گسترده ويروس در خارج 
از مرزهاي چين داده و گزارشات جديد حاكي از آن هستند 
كه كرونا در حال ادامه پيشروي در مناطق مختلف جهان 
بوده و شمار بيشتري را نيز مبتال كرده است. تاكنون بيش 
از 113 هزار و 358 مورد ابتال به كرونا گزارش شده است 
كه در اين بين 4009 نفر جان خود را از دست داده اند. در 
بين كشورهاي مختلف، باالترين تلفات مربوط به چين با 
3136 نفر، ايتاليا با 463 نفر، ايران با 237 نفر و كره جنوبي 
با 54 نفر بوده است. رودريگو كارتيل، تحليلگر بازار ارز در 
بانك ملي استراليا گفت: انتظار مي رود سياست گذاران 
پولي به يك پاسخ مشترك براي تهديد كرونا برسند اما تا 
آن زمان عامل اصلي تعيين مس��ير دالر، اخبار مربوط به 

نرخ بهره خواهد بود. 
رقابت هاي انتخاباتي درون حزبي امريكا اكنون به ايستگاه 
پنجم رس��يد و انتخابات درون حزبي دموكرات ها در 14 

ايالت اين كشور كه نقش بسيار مهمي در تعيين نامزد اين 
حزب خواهد داشت، به طور همزمان در ايالت هاي آالباما، 
آركانزاس، كاليفرنيا، كلرادو، مين، ماساچوس��ت، مينه 
سوتا، كاروليناي شمالي، اوكالهاما، تنسي، تگزاس، يوتا، 
ورمونت و ويرجينيا برگزار شد. دور بعدي انتخابات درون 
حزبي در شش ايالت: آيداهو، ميشيگان، مي سي سي پي، 
واشنگتن، ميسوري و داكوتاي شمالي برگزار خواهد شد.

جو بايدن، معاون اول دوره رياست جمهوري اوباما در 10 
ايالت و برني سندرز در چهار ايالت پيروز شدند. اكنون جو 
بايدن در صدر سه نامزد باقي مانده دموكرات از حيث آراي 
متعهد قرار دارد. انتخابات رياست جمهوري امريكا در ماه 
نوامبر امسال برگزار خواهد شد. نامزدي دونالد ترامپ از 

حزب جمهوري خواه قطعي شده است.
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهاني را ان��دازه مي گيرد، در معام��الت امروز با جهش 
محسوس 0.89 درصدي نس��بت به روز قبل و در سطح 
95.718 واحد بسته شد. نرخ برابري هر فرانك سوييس 
معادل 1.069 دالر اعالم ش��د. از س��وي ديگر روند رشد 
ضعيف اقتصادي كشورهاي اروپايي كماكان ادامه دارد 
و ويروس كرونا نيز به س��رعت در حال گسترش در نقاط 
مختلف اين قاره است. در نتيجه وخيم تر شدن وضعيت در 
ايتاليا، بسياري از شركت هاي هواپيمايي پروازهاي خود به 

اين كشور را لغو كرده اند. 
از طرف ديگر مقامات انگليس و اتحاديه اروپا پس از يك 
وقفه يك ماه��ه، مذاكرات خود را ب��راي امضاي پيمان 
تجاري جديد آغاز كردن��د. اظهارات اخير مذاكره كننده 
ارشد اتحاديه اروپا نشان داد كه طرفين چه قدر تا رسيدن 
به يك توافق فراگير فاصله دارند. ميشل بارنيه گفت: اگر 
بخواهم با شما صادق باشم هنوز اختالفات زيادي وجود 
دارد كه كامال هم جدي هس��تند.  يك سخنگوي دولت 
انگليس در گفت وگو با رويترز ب��ا تاييد وجود اختالفات 
تهديد كرده است كه اگر اتحاديه اروپا با انگليس به توافقي 
نظير آن چه با كانادا دارد دس��ت پيدا نكند، اين كشور در 
روابط آينده تجاري تابع مقررات سازمان تجارت جهاني 
خواهد ب��ود و اولويت خود را از اتحاديه اروپا به اس��تراليا 
و امريكا تغيير خواهد داد. با اين حال آملي مونتش��لين، 
دستيار رييس جمهور فرانس��ه در امور اروپايي آب پاكي 
را روي دس��ت انگليس��ي ها ريخته و گفته اس��ت: شما 
)انگليسي ها( كانادا نيستيد، استراليا هم نيستيد. شما يك 

كشور اروپايي هستيد. 
سام لووه، كارشناس ارشد تحقيقات در مركز اصالحات 
اروپايي گفت: رس��يدن به يك توافق كلي بين انگليس و 
اتحاديه اروپا تا پايان س��ال 2020 هنوز هم ممكن است 
اما چنين مساله اي نيازمند آن است كه دو طرف اندكي 
از مواضع سرسختانه خود كوتاه بيايند و اين به نفع همه 

خواهد بود.
اكنون بس��ياري از كشورهاي آس��يايي در حال بررسي 
گزينه هاي موجود ب��راي تقويت رش��د اقتصادي خود 
هستند. بر طبق برخي گزارش��ات، به دنبال رشد منفي 

هفت درصدي اقتصاد ژاپن در سه ماهه پاياني سال قبل، 
اكنون دولت و بانك مركزي اين كش��ور در حال رايزني با 
يكديگر براي اتخاذ سياست هاي محرك بيشتر هستند. 
نخس��ت وزير استراليا نيز از آماده شدن يك بسته جديد 

براي تقويت رشد اقتصادي خبر داده است. 
در تازه تري��ن دور از معامالت، پوند با افت 0.12 درصدي 
نسبت به روز قبل خود و به ازاي 1.3042 دالر مبادله شد. 
ي��ورو 0.33 درصد پايين رفت و با عقب نش��يني از كانال 
1.14 به 1.1368 دالر رس��يد. همچنين نرخ برابري هر 
دالر امريكا معادل 1.3642 دالر كانادا اعالم شد. در برابر 
همتاي سنگاپوري، هر دالر به ازاي 1.3873 دالر سنگاپور 
مبادله شد. انتظار مي رود به تدريج روند بازگشايي شعب 
ش��ركت هاي بزرگ خارجي در چين از ابتداي ماه  آينده 
ميالدي آغاز ش��ود. با وجود متوقف ماندن بس��ياري از 
پروازها به چين، شركت هاي خارجي در حال برنامه ريزي 
ازسرگيري توليد خود هستند؛ هر چند كه موج جديدي 
از تعليق پروازها و تعليق فعاليت ها در كشور همسايه يعني 
كره جنوبي به راه افتاده است. سامسونگ و هيونداي دو 
شركت مهمي هس��تند كه بخشي از خطوط توليد خود 
در كره جنوبي را به دليل ويروس كرونا تعطيل كرده اند. 
كره جنوبي پس از چين دومين كانون كرونا از نظر تعداد 

مبتاليان در آسيا به شمار مي رود.
ب��ا كاهش س��رعت ش��يوع وي��روس كرون��ا در چين، 
بسياري از بيمارس��تان هاي صحرايي تعطيل شده اند و 
برنامه ريزي هايي براي بازگشت بخش��ي از افراد به كار و 

همچنين اجازه مسافرت به آنها در حال انجام است. 
دولت ژاپن اعالم كرده است از ورود اتباع چين و كره جنوبي 
ممانعت به عمل مي آورد. برخي از كش��ورهاي ديگر نيز 
محدوديت هاي مشابهي عليه اتباع چيني، ايراني، كره اي 
و ايتاليايي وضع كرده اند. س��ام اس��توول، استراتژيست 
سرمايه گذاري در موسسه سي اف آر اي گفت: معامله گران 
منتظر رسيدن لحظه مهار بيماري هستند و تا آن زمان 
ش��يب نزولي بازارها و شاخص ها ادامه خواهد داشت. در 
معامالت بازارهاي ارزي جهاني، همچنين هر دالر با 1.76 
درصد افزيش به 104.5321 ين رسيد. در برابر همتاي 
اس��تراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.5264 دالر مبادله 
ش��د. همچنين نرخ برابري دالر مع��ادل 6.9376 يوآن 

چين اعالم شد.

  تالش امريكا براي احياي دالر
ارزش دالر پس از آنكه طي روزهاي گذشته برابر ين، يورو و 
فرانك متحمل ريزش شديدي شد، روز سه شنبه  را باثبات 
آغاز كرد اما سرمايه گذاران هشدار دادند كه ريسكي كه 
دالر را تهديد مي كند همچنان باال است.به گزارش ايِبنا از 
رويترز، به دنبال اظهارات »دونالد ترامپ« رييس جمهوري 
امريكا مبني بر برگزاري نشس��ت مطبوعاتي امروز كاخ 
سفيد براي صحبت در خصوص اقدامات اقتصادي انجام 
شده در واكنش به شيوع ويروس كرونا و همزمان با رشد 
معامالت آتي وال اس��تريت و احي��اي اوراق بهادار، دالر 

امريكا احيا شد.
»استيون منوچين« وزير خزانه داري امريكا نيز گفت كه 
كاخ سفيد در اقدامي به نشانه اعالم آمادگي دولت براي 
اتخاذ تدابير بيشتر در راس��تاي تعديل ضربه اقتصادي 
ناش��ي از كرونا، هفته جاري با مقام��ات اجرايي بانك ها 

مالقات خواهد كرد.
با اين حال، تحليلگران مي گويند كه هنوز براي آنكه اين 
قيمت را پايين ترين سطح دالر دانست خيلي زود است؛ 
ارزش دالر روز گذش��ته و پس از آغاز جنگ عربس��تان و 
روسيه بر س��ر قيمت نفت، افت كرد.هر دالر با رشد 2.3 
درصدي با قيمت 104.73 برابر ين معامله شد. ارزش دالر 
برابر يورو 0.72 درصد افزايش يافت و هر يورو با 1.13500 
دالر معامله شد. دالر برابر فرانك سوييس نيز 1.2 درصد 

رشد داشت و هر دالر با 0.9361 فرانك معاوضه شد.
داده ه��اي آماري حاكي از آن اس��ت ك��ه بانك مركزي 
س��وييس در حال افزايش مداخله خود در بازار به منظور 
تضعيف فرانك اس��ت. دالر برابر پوند ني��ز با افزايش 0.7 
درصدي روب��ه رو بود و هر پوند ب��ا 1.3036 دالر خريد و 
فروش شد. قيمت معامالت آتي نفت در آسيا نيز پس از 
سقوط روز گذشته احيا شد، اما بسياري از سرمايه گذاران 
هشدار داده اند كه آشفتگي اخير به اندازه اي وسيع بوده 
كه ريسك هاي ناشي از آن همچنان پابرجا است. بر اساس 
اعالم يكي از مقامات چين سرعت شيوع ويروس كرونا در 
چين در حال كاهش است؛ بر اين اساس، هر يوآن چين با 

اندكي رشد با قيمت 6.9330 دالر معامله شد.

مهدي كرامتفر|
در شرايط پيش رو كنترل انتظارات تورمي مهم ترين 
اقدامي اس��ت كه سياس��ت گذار اقتصادي بايد مورد 
نظر ق��رار دهد و اين موضوع از نظ��ر زماني، بر هرگونه 

سياست گذار پولي و مالي ارجحيت دارد.
اقتصاد ايران كه در نيمه نخس��ت سال 1398 به ويژه 
در تابستان شرايط نسبتا آرام و باثباتي داشت، از اواخر 
آبان ماه تاكنون وقايع اثرگذار بسياري را تجربه نموده 
اس��ت؛ افزايش قيمت بنزين و حوادث پس از آن، ارايه 
اليحه بودجه با كسري قابل مالحظه به مجلس شوراي 
اس��المي، ترور سردار س��ليماني و حوادث پس از آن، 
قرار گرفتن ايران در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي 
)FATF( و در نهايت شيوع ويروس كرونا مواردي بوده اند 
كه در ماه هاي اخير بر ش��رايط كش��ور حادث شده اند 
و نتيجه آنها براي اقتصاد اي��ران افزايش نااطميناني، 
تحريك انتظارات تورمي و افزايش نرخ ارز بوده اس��ت. 
سرريز اين آثار در انواع بازارهاي دارايي و كااليي نيز به 
صورت افزايش تقاضا و رشدهاي قيمتي پديدار گشته 
اس��ت به ش��كلي كه در ماه هاي آذر تا بهمن، تمامي 
بازارهاي مالي )ش��امل ارز، طال، مسكن و سهام( رشد 
مثبت را تجربه نموده  و همگي  آنها ركوردهاي جديدي 

را ثبت نموده اند. در بازارهاي كااليي نيز شرايط تقريبا به 
صورت مشابه بوده و التهابات بازار خودرو، شاهد مناسبي 
براي تحريك انتظارات در اين بازارهاست. هرچند كه 
برخالف روند صعودي بازارها و افزايش انتظارات تورمي، 
نرخ تورم نقطه به نقطه اعالم شده توسط مركز آمار در 
بهمن ماه براي دومين م��اه متوالي كاهش يافته اما با 
توجه به شواهد و نشانه هايي نظير انتشار رقم مربوط به 
رشد 28.2 درصدي نقدينگي در دوره يكساله منتهي 
به آذرماه و همچنين تشديد مشكالت درآمدي دولت 
در سال آينده )ناشي از فش��ار تحريم ها( كه مي تواند 
عواقب نامناسبي براي پايه پولي به دنبال داشته باشد، 
انتظار مي رود كه تداوم روند نزولي تورم در سال آينده با 

چالش هاي جدي مواجه شود.
بررسي شرايط سپرده هاي بانكي در نمونه منتخب نشان 
مي دهد كه در ماه هاي اخير آهنگ رش��د سپرده هاي 
بانكي افزايش يافته به شكلي كه در بهمن ماه، نرخ رشد 
نقطه به نقطه س��پرده ها به بيش از 30 درصد رسيده 
است. اين نمونه ش��امل بانك هايي است كه به صورت 
پيوسته اقدام به ارايه گزارشات عملكرد ماهانه خود بر 
روي سامانه كدال مي نمايند. مجموع مانده سپرده اين 
يازده بانك )ملت، صادرات، تجارت، پاسارگاد، پارسيان، 

دي، كارآفرين، اقتصاد نوين، سينا، خاورميانه و پست 
بانك( در پايان بهمن م��اه بيش از 9700 هزار ميليارد 
ريال بوده اس��ت كه اين رقم ح��دود 45 درصد از كل 
سپرده هاي نظام بانكي است. هرچند كه نمونه مذكور 
حدود نيمي از سپرده هاي كشور را شامل مي شود اما 
مقايس��ه روند آن با روند مجموع سپرده هاي بانكي )تا 
زمان آخرين آمار موجود يعني آبان ماه( نشان مي دهد 
كه مي توان با ضريب اطمين��ان بااليي از اين نمونه به 
عنوان نماينده يا جانشين مجموع سپرده هاي بانكي 
اس��تفاده نمود. با توجه به آنكه نرخ س��ود سپرده هاي 
بانكي در حال حاضر در محدوده 20 درصد قرار دارد لذا 
افزايش نرخ رشد سپرده ها به بيش از 30 درصد )در كنار 
اخطارهايي كه براي رشد نقدينگي در بر دارد( ناشي از 
آن است كه بازارها و فعاليت هايي در اقتصاد و خارج از 
شبكه بانكي وجود دارد كه نرخ هاي سود بااليي را نصيب 
افراد مي كند و اين سودها به تدريج در حال رسوب در 
سپرده هاي بانكي هستند. به عبارت ديگر، سود كسب 
شده توسط آحاد اقتصادي از طريق بازار سهام، مسكن 
و انواع بازارهاي سفته بازي در نهايت وارد شبكه بانكي 
ش��ده و تبديل به اشكال مختلف سپرده خواهد شد. با 
توجه به ش��رايط جاري، انتظار مي رود كه در ماه هاي 

آينده نيز رشد سپرده هاي بانكي همچنان در سطوح باال 
قرار گيرد. عالوه بر مساله افزايش آهنگ رشد سپرده ها، 
تركيب س��پرده ها نيز در ماه هاي اخير در حال تغيير 
بوده است به شكلي كه پس از آبان ماه، سهم سپرده هاي 
يكساله در نمونه منتخب ش��روع به كاهش كرده و در 
مقابل سهم سپرده هاي جاري افزايش يافته است. در 
اين دوره چهارماهه، سهم سپرده هاي يكساله معادل 4 
واحد درصد كاهش يافته و در مقابل سهم سپرده هاي 
جاري درست به همان ميزان افزايش يافته است. اين 
تغييرات به خوبي گوياي اثر تحريك انتظارات تورمي بر 
رفتار سپرده گذاران است و به نظر مي رسد كه با كاهش 
جذابيت نرخ فعلي 20 درصدي، بخشي از وجوه جهت 
استفاده از فرصت هاي سفته بازي در بازارهاي مختلف، 
به سمت سپرده هاي جاري حركت كرده است. در واقع 
مي توان گفت كه جابه جايي پول از سمت سپرده هاي 
مدت دار به سمت س��پرده هاي ديداري باعث كاهش 
نرخ ماندگاري سپرده در نظام بانكي و افزايش سياليت 
نقدينگي ش��ده است. نتيجه اين ش��رايط نيز افزايش 
سرعت گردش پول، نقدينگي و نرخ تورم خواهد بود. به 
عنوان جمع بندي مي توان گفت آمارها نشان مي دهد 
كه در ماه هاي اخير از يكسو نرخ رشد سپرده هاي بانكي 

در حال افزايش بوده و از سوي ديگر تركيب سپرده ها به 
نفع سپرده هاي جاري در حال تغيير است. علت اصلي 
اين امر، تحريك انتظارات تورم��ي در ماه هاي اخير و 
در نتيجه كاهش جذابيت نرخ س��ود سپرده در مقابل 
انواع فرصت ه��اي س��وداگرايانه در بازارهاي مختلف 
است كه بخشي از سپرده گذاران را متقاعد به نگهداري 
سپرده هاي جاري جهت بهره برداري از اين فرصت ها 
نموده است. نتيجه اين شرايط، افزايش سرعت گردش 
پول در ماه هاي گذش��ته بوده است. از آنجا كه تجارب 
دو سال اخير نشان داده انتظارات )ولو از نوع بدبينانه و 
غيرواقعي( مي توانند اثرات جدي بر روند بازارها داشته 
باشند و وقوع حمالت سفته بازانه مي تواند جهش هاي 
محسوس��ي در متغيرهاي مختلف ايج��اد نمايد، به 
نظر مي رسد در اين ش��رايط كنترل انتظارات تورمي 
مهم ترين اقدامي است كه سياست گذار اقتصادي بايد 
مورد نظر قرار دهد و اين موضوع از نظر زماني، بر هرگونه 
سياست گذاري پولي و مالي ارجحيت دارد. عدم امكان 
مديريت انتظارات تورمي در شرايط فعلي و تداوم اين 
روند مي تواند سياس��ت گذار پول��ي را ناگزير به اعمال 
سياست پولي انقباضي )افزايش نرخ سود سپرده( جهت 

كاهش سرعت گردش پول كند.
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مردم استفاده از بانكداري 
الكترونيك را جدي بگيرند

رحيم زارع سخنگوي كميسيون ويژه حمايت از 
توليد ملي گفت: همراهي شبكه بانكي با مردم و 
توليدكنندگان در روزهاي شيوع كرونا نشان از 
دغدغه مداري آنها داشته و اين نگاه قابل تقدير 
اس��ت. رحيم زارع در گفت وگو با ايِبنا با اشاره به 
اقدام مناسب ش��وراي پول و اعتبار درخصوص 
اعطاي مهلت به وام گيرندگان جهت بازپرداخت 
تس��هيالت در ش��رايط فعلي، گفت: همراهي 
ش��بكه بانكي با مردم و توليدكنندگان نش��ان 
از دغدغه مداري آنها داش��ته، از اين رو اين نگاه 
قابل تقدير است. نماينده مردم آباده در مجلس 
ش��وراي اس��المي با بيان اينكه بايد از ظرفيت 
بانكداري الكترونيك بيش از پيش استفاده شود، 
افزود: اينكه بانك مركزي م��دام با اطالعيه ها و 
دستورالعمل ها سعي در كاهش مراجعه مردم به 
بانك ها دارد نشان مي دهد كه در سال هاي اخير 
اقدامات مناس��بي براي رفاه حال مردم صورت 

گرفته است.
وي ب��ا بي��ان اينكه م��ردم نيز بايد ب��ا همراهي 
بامسووالن از شيوع هر چه بيشتر كرونا در كشور 
جلوگيري كنند، تصريح كرد: توجه به توصيه ها 
و عدم حضور در اجتماعات و همچنين انجام امور 

بانكي به صورت غيرحضوري الزم است.
زارع همچنين با اشاره به آمار درگذشتگان ناشي از 
كرونا در كشور، گفت: در شبكه بانكي نيز بسياري 
از كارمندان با ابتال به اين ويروس جان خود را از 
دس��ت داده اند، از اين رو الزم است مردم حضور 
خود را در ش��عب كاهش داده و با امكانات ايجاد 

شده به نيازهاي خود بپردازند.
اين نماين��ده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه 
افزايش سقف برداش��ت ها نيز از اقداماتي است 
كه بانك مركزي براي رفاه حال هر چه بيش��تر 
ش��هروندان انجام داده است، افزود: اميد است با 
همكاري هر چه بيشتر مردم از اين بال دور شويم، 
اما بايد بدانيم اقدامات مناس��ب شكل گرفته در 
شبكه بانكي در شرايط فعلي همسو با فناوري هاي 
نوين در سراسر دنيا بوده از اين جهت تدابير شبكه 

پولي و بانكي كشور قابل تقدير است.
عضو كميس��يون اقتص��ادي مجلس ش��وراي 
اس��المي يادآور شد: به طور حتم همراهي بدون 
كم و كاس��تي ش��بكه بانكي در اين روزها كم از 
مجاهدت هاي ديگر عزيزان ندارد از اين رو قدردان 

آنها هستيم.

تمهيدات مراقبتي ويژه 
 »مشتريان بانك ها«

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، تمهيدات 
مراقبتي ويژه مشتريان بانك ها به منظور مقابله با 

ويروس كرونا را اعالم كرد.
از آنجايي كه اس��كناس جزو اصلي ترين راه هاي 
انتقال ويروس كرونا است هموطنان عزيز تا حد 
امكان از ابزارهاي پرداخت الكترونيكي استفاده 

كنند.
 در اطالعيه منتش��ر شده از س��وي اين بانك بر 

رعايت موارد ذيل تاكيد شده است: 
1- از آنجاي��ي كه اس��كناس ج��زو اصلي ترين 
راه هاي انتقال ويروس كروناست هموطنان عزيز 
تا حد امكان از ابزاره��اي پرداخت الكترونيكي 

استفاده كنيد.
2- هنگام استفاده از دستگاه خودپرداز يا دستگاه 
نوبت دهي در شعب از تماس مستقيم با دكمه هاي 
آن اجتناب و ضرورتا از دس��تكش يا دس��تمال 

استفاده كنيد.
3- هنگام ش��مارش پول از پد مرطوب يا خيس 

كردن انگشت پرهيز كنيد.
4- كارت بانكي و موبايل خود را در اختيار ديگران 
ق��رار ندهيد و ب��راي تكميل فرم ه��اي بانكي از 

خودكار شخصي خود استفاده كنيد.
5- در داخل ش��عب و صف انتظ��ار خودپردازها 
و س��اير مراكز پر تردد، فاصله خ��ود را با ديگران 

حداقل به ميزان يك متر رعايت كنيد.
6- در صورت برخورداري از عالئم هشدار دهنده 
ويروس كرونا، در هنگام مراجعه به مراكز پر تردد 
خصوصا ش��عب بانك ها و موسسات اعتباري، از 

ماسك استفاده كنيد.
7- تحت هيچ شرايطي، مخصوصا زماني كه به 
اسكناس دست زده ايد، دست خود را به صورت، 

چشم، بيني و دهان نزنيد.

ابالغ دستورالعمل محاسبه 
سرمايه نظارتي و كفايت سرمايه 

بانك مركزي دس��تورالعمل محاسبه سرمايه 
نظارتي و كفايت س��رمايه موسسات اعتباري 
را اصالح و اب��الغ كرد. به گ��زارش »تعادل«، 
انجام تغييراتي دستورالعمل »محاسبه سرمايه 
نظارتي و كفايت سرمايه موسسات اعتباري« 
در چه��ل و چهارمين جلس���ه كميس���يون 
مق���ررات و نظارت موسس��ات اعتباري بانك 
مركزي مطرح ش��د و مورد تأيي��د قرار گرفت. 
بر اساس مصوبه اخير مقرر شده تا زمان فراهم 
شدن زيرساخت ها و سامانه هاي اطالعاتي الزم، 
گزارش��گري موضوع ماده )23( دستورالعمل، 
در مقاطع زماني ساالنه منتهي به اسفند ماه هر 
س��ال و حداكثر تا زمان ارايه صورت هاي مالي 

به بانك مركزي انجام پذيرد. 



روي خط خبر 5 بازار سرمايه

نگاه »تعادل« به ریزش ادامه دار قیمت ها در بازار سهام

 افت شاخص کل بورس تهران 6.8 درصدی شد
گروه بورس| محمد امین خدابخش|

روز گذشته افت قیمت ها در بازار سرمایه برای سومین روز 
متوالی ادامه دار شد و این بازار به سبب افزایش حجم عرضه 
در بسیاری از نمادها، ریزشی قابل توجه را به ثبت رساند. 
در این روز شاخص کل بورس تهران برای دومین بار طی 
هفته جاری به میزان ۲.۷ درصد از ارتفاع خود را از دست 
داد و ضمن ثبت افت ۱4 هزار و ۵۳۱ واحدی به سطح ۵۱۹  
هزار و ۸4۷ واحد رسید. فرابورس نیز در این روز معامالتی 
مش��ابه را شاهد بود، به طوری که برآیند عرضه و تقاضا به 
افت ۱4۹ واحدی شاخص کل این بازار منجر شد و نماگر 
اصلی فرابورس جایگاهی بهتر از ۶ هزار و ۷44 واحد نیافت. 
در این روز نمادهای »فارس«، »تاپیکو« و »فملی« بیشترین 
تاثی��ر را بر افت نماگر اصلی بورس تهران گذاش��تند و به 
همراه بیشتر نمادها، شرایطی را پدید آوردند که به موجب 
آن ارزش ب��ازار در بورس تهران به هزار و ۸۹۳ هزار و ۵۲۲ 
میلیارد تومان س��قوط کرد. این در حالی است که در روز 
چهاردهم اسفند ماه سال جاری یعنی تنها چند روز قبل 
ارزش این بازار از ۲هزار هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته بود. 
سقوط سه روزه قیمت ها در بورس تهران سبب شد تا در 
پایان معامالت روز سه شنبه، ارزش دالری این بازار به ۱۲۶ 
میلیارد و ۶۵۶ میلیون دالر نزول کند.این در حالی است 
که در اوج صعود بورس تهران یعنی تاریخ ۱4 اسفندماه، 
ارزش بورس در حدود ۱۳۱ میلیارد دالر بوده است. بر این 
اساس افت دسته جمعی قیمت ها در سه روز گذشته سبب 
شده تا شاخص کل بورس تهران تا به حال ۳۵ هزار و ۳۲۷ 
از ارتفاع خود را تنها در سه روز از دست بدهد. این کاهش 
به معنای افت ۶.۷۹ درصدی نماگر یاد شده است. ریزش 
چشمگیر دماسنج اصلی بورس تهران سبب شده تا بسیاری 
از سرمایه گذاران با دیده تردید نسبت به تغییرات قیمت 
ها در بازار سرمایه نگاه کنند و برخی نیز از احتمال تداوم 
مسیر فعلی قیمت ها سخن بگویند. در حالی که برخی از 
تحلیلگران بر این گمان هستند که مهم ترین دلیل افت 
قیمت ها  طی چند روز گذشته، شرایط ناگوار موجود در 
بازارهای جهانی بوده است با این حال برخی دیگر عوامل 
داخل��ی را  بر ریزش قیمت ها طی روزهای اخیر موثر می 
دانند. به همین منظور »تعادل« برای بررسی بیشتر شرایط 
فعلی در بازار سرمایه به گفت وگو با مهدی سوری تحلیلگر 

و کارشناس بازار سرمایه پرداخت.

    نگاه بازار به کسری بودجه احتمالی
این کارشناس بازار سرمایه با اش��اره به وزن باالیی که 
برخی در تحلیل خود از تحوالت اخیر بازار جهانی نفت 
درنظر گرفته اند، گفت: باید توجه داش��ت که در حال 

حاضر سهم نفت در بودجه کش��ور کمتر از  ۲۰ درصد 
است. کاهش سهم نفت در برنامه مالی دولت به معنای 
آن اس��ت که س��هم این کاالی اس��تراتژیک نسبت به 
سال های گذشته در بودجه کشور کاهش جدی داشته 
است. با این حال باید به خاطر داشت که کاهش یاد شده 
نیز در ورطه عمل می تواند بسیار کمتر از درصد یاد شده 
باشد، چون در حال حاضر بسیاری از کارشناسان بر این 
باورند که همین س��هم اندک نیز در سال آینده محقق 
نخواهد شد. وی افزود: اصوال چنین امری به معنای آن 
است که در سال آینده احتمال وقوع کسری بودجه امری 
جدی اس��ت. بنابراین می توان انتظار داشت که در این 

سال شاهد افزایش بیشتر نرخ ارز باشیم. 
این کارشناس بازار س��رمایه در ادامه با مورد توجه قرار 
دادن تأثی��ر تورمی ارز بر قیم��ت کاالها و گزارش های 
مالی شرکت ها، به تبعات آن در بازار سرمایه اشاره کرد: 
می توان اینگونه برداشت کرد که در سال آینده مساله 
بازار سهام  نه قیمت نفت در بازارهای جهانی بلکه میزان 
نقدینگی موثر بر تغییرات قیمت ها در بازار داخل است، 

چرا که در ماه های گذشته نیز این آثار وجود نقدینگی 
بوده که بر قیمت های بازار اثر گذاشته است.

مهدی سوری حمایت متولیان بازار سرمایه را امری مهم 
دانست و ضمن اش��اره به کارهای انجام شده گفت: در 
ماه های اخیر شاهد آن بودیم که مسووالن بازار سرمایه 
در مواقع ری��زش های هیجانی به کمک ب��ازار آمدند. 
یکی از مهم ترین مواردی که بدون شک توانست روند 
صعودی بازار را حفظ کند و آثار منفی هیجان را تقلیل 
دهد روزهای پس از ترور سردار قاسم سلیمانی، فرمانده 

شهید سپاه قدس بود.
وی افزود: ب��ا این حال برنامه هایی ک��ه در حال حاضر 
سازمان بورس اجرا می کند، این سیگنال را به بازار داده 
است که از دید سازمان بورس و اوراق بهادار، بازار سرمایه 
گنجایش نقدینگی فعلی را ندارد و این سازمان در صدد 
آن اس��ت تا با س��خت تر کردن فرایند رشد قیمت ها از 
تبعات منفی حجم نقدینگی بر بهای س��هام بکاهد. از 
جمله ای��ن برنامه ها می توان ب��ه ممنوعیت یک ماهه 
معامالت برای کدهای تازه صادر ش��ده، منوط ش��دن 

انجام معامالت در بازار س��هام پس از کسب قبولی در 
آزمون، افزایش حجم مبنا و تغییرات احتمالی در دامنه 

نوسان اشاره کرد.
س��وری خاطرنش��ان کرد: انجام فعالیت های��ي از این 
قبیل موجب ش��ده تا در نگاه س��رمایه گذاران ریسک 
بازار افزایش یاب��د و آن ها به مانند قبل رغبت چندانی 
برای س��رمایه گذاری و حفظ پول خود در بازار سرمایه 
نداشته باشند. مضاف بر آنکه فرض بخشی از بازار نیز بر 
این است که افزایش حجم مبنا به همراه اعالم تصمیم 
کاهش دامنه نوسان به منظور تقلیل شدت افت احتمال 
قیمت ها اتخاذ شده است.  چنین رویکردی این تصور را 
نیز به همراه داشته که از نظر سازمان بورس رشد شارپی 
قیمت ها، به افزایش احتمال س��قوط بازار انجامیده و 
ممکن اس��ت در آینده ای نزدیک فرایند عرضه و تقاضا 
در جهت کاهش قیمت ها تغییر کند. بنابراین من فکر 
می کنم که چنین عواملی به ریزش قیمت ها در روزهای 
اخیر منجر شده و بحث افت قیمت ها در بازارهای جهانی 

تاثیر چندانی بر کاهش تقاضا در بورس تهران ندارد.

    بنیادی ها همچنان امن
این کارش��ناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که 
آیا کاهش احتمالی دامنه نوسان به ۲ درصد تا چه حد 
می تواند منجر به افت قیمت در نمادهایی ش��وند که 
همچنان توجیه بنیادی برای س��رمایه گذاری دارند، 
گفت: فکر می کنم که در بلند مدت تغییر دامنه نوسان 
و کاهش میزان آن تاثیر چندانی بر  نمادهایی که دارای 
مولفه ه��ای بنیادی الزم برای انجام س��رمایه گذاری 
هستند، نداشته باشد. چراکه عمال تفاوتی در بازدهی 
آنها ایجاد نمی کند. با این حال این مساله می تواند در 
کوتاه مدت به قفل شدن معامالت این نمادها  در صف 

خرید یا فروش، منتهی شود. 

    از لزوم احتیاط تا سیگنال خروج
سوری ادامه داد: باید توجه داشت تصمیم سازمان 
مبنی بر کاهش دامنه نوس��ان چه عملی بشود چه 
نشود به عنوان سیگنال منفی برای سرمایه گذاران 
در نظر گرفته شده است. به رغم آنکه در نامه سازمان 
بورس از س��رمایه گذاران خواسته ش��ده بود تا در 
س��رمایه گذاری های خود جانب احتیاط را رعایت 
کنند، با این حال به نظر می رسد که تشویق فعاالن 
بازار به احتیاط بیشتر از سوی آنها به منزله افزایش 
ریسک در بازار س��رمایه و کاهش غریب الوقوع آن 

تلقی شده است.
این تحلیلگر بازار سرمایه تاثیرات احتمالی کاهش 
قیمت جهانی نفت بر نمادهای متاثر از آن در بورس 
و فرابورس را اینگونه شرح داد: اگرچه ممکن است 
فرض بر این باشد که برای مثال نمادهای پتروشیمی 
در ایران به دلیل اتکا ب��ه گاز برای تأمین مواد اولیه 
خود تاثی��ر چندانی از قیمت نفت نم��ی پذیرند، با 
این حال باید به این نکت��ه نیز توجه کرد که تمامی 
قیمت ها در بازار انرژی به هم وابس��ته هستند. این 
امر می تواند در نهایت به قیمت محصوالت آنها نیز 
اثر بگذارد. ممکن اس��ت تاثیر یاد شده در مواردی 
نظیر اوره کمتر باشد، اما نمی توان وزن آن را به کل 
نادیده گرفت. در این این میان نکته مهمی که نباید 
آن را فراموش کرد این اس��ت که در بیش��تر مواقع 
قیمت محصوالت پاالیشی و پتروشیمی با اختالف 
از قیمت م��واد اولیه یعنی گاز و نفت تغییر می کند. 
چنین تغییری می تواند در کوتاه مدت حاشیه سود 
شرکت های یاد شده را افزایش دهد با این حال نباید 
این گونه تصور کرد که  این شرکت ها در بلند مدت از 

افت قیمت در بازار انرژی مصون هستند.

 انعكاس عوامل بین المللي بر افت برخي قیمت ها
امیر س��یدي، كاهش قیمت سهام در برخي شركت هاي 
پاالیش��ي، پتروش��یمي و كامودیتي محور را تحت تاثیر 
عوامل بین المللي عنوان كرد. به گزارش سنا، این كارشناس 
بازار سرمایه در بررسي این عوامل اظهاركرد: از چند هفته 
پیش و با شروع اپیدمي ویروس كرونا با تالطم در بازارهاي 
جهاني مواجه ش��دیم كه از امریكا آغاز ش��د و بورس این 
كشور را نیز تحت تاثیر قرار داد. از طرفي دیگر این ویروس 
به ركود صنایع��ي مانند حمل و نقل و هوانوردي انجامید 
كه تحت تاثیر این موضوع هم بخش بسیار زیادي از تقاضا 

از بازار خارج شد. البته باید توجه كنیم كه اقتصاد امریكا 
مس��تعد براي ركود و بحران بدلیل میزان باالي بدهي ها 
بود و شرایط فعلي فقط عامل تحریك براي محقق شدن 
این موضوع بود. سیدي افزود: در این میان نوسانات قیمت 
نفت به دنبال ناكامي در توافقات اجالس اوپك و افزایش 
تولید نفت عربستان از دیگر عواملي بود كه بر قیمت هاي 
جهاني و به دنبال آن قیمت س��هم هاي كامودیتي محور 
و پتروپاالیشي تاثیر گذاش��ت. بنابراین، مجموع عوامل 
یاد ش��ده در باال سبب شد تا بازارسرمایه كشور هم تحت 

تاثیر قرار بگیرد و به طور خاص در س��هام ش��ركت هاي 
پاالیشگاهي پتروشیمي و كامودیتي محور اثر منفي بگذارد. 
این كارشناس بازار سرمایه گفت: باید توجه داشته باشیم 
كه شركت هاي پاالیشگاهي اصوال بر مبناي حاشیه سود 
كار مي كنند و براین اس��اس در برخي شركت ها در دنیا، 
روند قیمتي سهام آنها مثبت شده است؛ زیرا اگر تركیب 
قیمت فروش محصول، نسبت به بهاي تمام شده نفت، افت 
زیادي نداشته باشد، خود به خود حاشیه سود افزایش پیدا 
مي كند. البته توجه داشته باشید كه ممكن است این افت 

نفت به صورت كوتاه مدت در موجودي مواد و كاال به ضرر 
تمام پاالیشي ها باشد. سیدي اضافه كرد: اگر در روند ركودي 
موجود ب��ا كاهش مجدد نرخ بهره توس��ط امریكا مواجه 
باشیم و این كار موثر واقع نشود، با فشار بیشتري بر صنایع 
كامودیتي محور رو به رو خواهیم بود كه در این شرایط بازار 
به اصالح قیمت ها خواهد پرداخت. هرچند كه معتقدم بعد 
از چنین اصالحي بازار راه خود را پیدا مي كند. وي در ادامه 
توضیح داد: زمانیكه مواد اولیه ارزان شود، شركت هایي كه 
مصرف مواد اولیه داشته و كاالي نهایي براي مصرف كننده 

نهایي تولید مي كنند، به نفع آنها خواهد بود، همچنین در 
این شرایط، فروش محصوالت در برخي صنایع مانند دارو، 
غذا و كشاورزي افزایش یافته و نیز آنهایي كه كاالي ساخته 
شده تولید مي كنند )مانند تولیدكنندگان لوازم خانگي( با 
كاهش بهاي تمام شده مواجه مي شوند، بنابراین بازار بعد از 

هضم این تالطم، مسیر خود را ادامه خواهد داد.
این كارشناس بازار سرمایه تصریح كرد: به نظر من سازمان و 
اركان بورس باید با اجازه دادن تسریع روند اصالح قیمت ها 

كمك كنند تا بازار با سرعت بیشتري به تعادل برسد. 

بازار س��رمایه از نخس��تین روز هفته جاري وارد مدار 
نزولي شد. این نزول در دو روز گذشته شتاب بیشتري 
داشت؛ از نظر كارشناسان افت بي سابقه قیمت نفت و 
تصمیم شبانه سازمان بورس، مهم ترین علت ریزش 
بازار سرمایه در هفته جاري تلقي مي شود، حال باید دید 
با توجه به سردرگمي فعاالن بازار در زمینه ابالغیه هاي 
جدید، این روند منفي بازار تا كجا ادامه دارد؟ به گزارش 
ایرنا، امیرعلي امیرباقري افت قیمت نفت را مهم ترین 
علت ریزش شاخص بورس و وجود هیجان فروش در 
بازار روز گذشته اعالم كرد و گفت: تا چند وقت گذشته 
زماني كه قیمت نفت روند نزولي را در پیش مي گرفت، 
درآمد ارزي ایران هم با كاهش همراه مي شد، اما اكنون 
به دلیل عدم وابستگي ارزي به فروش نفت، مي توان 
صف فروش در بازار دیروز را بیش��تر ناشي از هیجان 
دانست تا منطق. وي ابالغ چند دستورالعمل به صورت 
همزمان را به عنوان دیگر عامل افت ش��اخص بورس 

دانست و افزود: این عامل منجر به فرار سرمایه گذاران 
از بازار سرمایه ش��د، ریسك دستورالعمل ها در میان 
مدت و بلندمدت نمي تواند بر بدنه بازار تاثیرگذار باشد 
اما اكنون با توجه به اینكه بازار در مرحله حساسي قرار 
دارد شاهد تاثیر ابالغیه ها بر روند بازار بودیم. امیرباقري 
با بیان اینكه هر بهانه اي مي توانست زمینه اصالح بازار 
را فراهم كند، گفت: انتظار مي رود بازار در میان مدت 
و كوتاه مدت با ش��یب مالیم به مس��یر صعودي خود 
بازگردد و بعید اس��ت ش��اهد خروج افسار گسیخته 
نقدینگي و ورود لطمه به این بازار باشیم. این كارشناس 
بازار سرمایه با تاكید بر اینكه انتظار اصالح براي مدت 
كوتاه در بازار وجود داشت، گفت: در بازار فرصتي ایجاد 
مي شود تا سهامداران اقدام به جابه جایي سهام خود 
با س��هام ارزنده تري كنند كه در روند صعودي بازار به 
راحتي قادر به خرید اینگونه سهم ها نبودند. وي افزود: 
اكنون این امكان میسر شده تا س��هامداران به دور از 

هیجان و با تكیه بر چشم انداز اقتصادي در بعد داخلي 
و جهاني، اقدام به تغییر پرتفوي خود كنند. امیر باقري 
اظهار داشت: انتظار از حقوقي هاي بازار این است كه به 
پول هاي وارد شده به بازار به چشم طعمه نگاه نكنند، 
در حقیقت سهامداران را از تحلیل و از سهام بنیادي 
نترس��انند زیرا همین امر باعث ورود پول به س��هام 
حبابي ك��ه از ارزش ذاتي خود فاصله گرفتند، خواهد 
شد. این كارشناس بازار سرمایه با اشاره به قرار گرفتن 
قیمت دالر در نقطه بحراني گفت: انتظار اصالح زماني 
و قیمتي براي قیمت دالر وجود دارد، همین امر زمینه 
رشد كامودیتي ها و رشد بازار سرمایه را فراهم مي كند. 
وي به كاهش سهم دالر در سبد بانك هاي ارزي بانك 
مركزي در دنیا اشاره و بیان كرد: این موضوع چشم انداز 
دالر را براي میان مدت و بلندمدت بین سرمایه گذاران 
تضعیف مي كند و به مرور دیدگاه سرمایه اي به دالر از 
بین مي رود. امیرباقري افزود: با توجه به ریسك موجود 

در بازارهاي موازي، بازار س��رمایه به لحاظ ریسك و 
بازدهي، معقول ارزیابي مي ش��ود اما به شرط اینكه 
سرمایه گذاران از هیجان دوري كنند و قانونگذاران از 
ابالغ تصمیمات یك شبه بر بدنه بازار خودداري كنند.

    ريزش بي سابقه قیمت نفت
نوید قدوسي، كارش��ناس بازار سرمایه نیز گفت: اكثر 
سهم ها در بازار روز دوشنبه با صف سنگین فروش مواجه 
بودند كه این صف ها تا پایان بازار هم جمع نشدند. وي 
به كاهش محسوس ارزش معامالت در بازار كه به یك 
سوم روزهاي اخیر رسیده بود، اشاره و بیان كرد: عامل 
غالب این موضوع ریزش ش��دید قیمت نفت بود كه از 
سال ۱۹۹۱ تاكنون چنین ریزشي بي سابقه بوده است، 
قیمت نفت روز گذشته از همان زمان شروع بازار حدود 
۳۰ درصد ریزش داش��ت كه این موضوع شوكي را به 
بازار وارد كرد. قدوس��ي اظهار داشت: اتفاقي كه پایان 
هفته گذشته براي دامنه نوسان رخ داد و بازار را متراكم 
كرد اثر آن همچنان از روز شنبه بر بازار ادامه دارد. این 

كارشناس بازار سرمایه با بیان اینكه این دو عامل در كنار 
یكدیگر باعث شد تا بازار زیر بار فروش برود، گفت: همه 
سهم هاي وابسته به قیمت كامودیتي و نیز گروه هایي 
كه ارتباطي به كاهش قیمت نفت و دیگر كامودیتي ها 
نداشتند زیر بار هجوم براي فروش در بازار قرار گرفتند. 
وي با بیان اینكه نفت تا حدودي افت هیجاني خود را 
جبران مي كند، افزود: یك سري بسته هاي حمایتي 
در كش��ور چین و امریكا براي حمایت از بازار س��هام 
و قیم��ت كامودیتي ها اجرایي مي ش��ود كه به دلیل 
بازگش��ت قیمت نفت و بهبود وضعیت بورس جهاني 
مي تواند عامل مثبتي براي بورس ایران تلقي ش��ود. 
وي گفت: در روزهاي آینده گروه هایي كه ارتباطي به 
قیمت كامودیتي ندارند راه خود را از گروه هاي مرتبط با 
كامودیتي جدا مي كنند. وي گفت: امیدواریم مسووالن، 
افت بازار در روز دو شنبه را كه به دلیل احاطه شوك در 
بازار ایجاد شده بود، سرلوحه تصمیم گیري خود قرار 
دهند و تصمیمي را اتخاذ كنند كه تا حدودي اثر این 

شوك ها را در بازار از بین ببرد.
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 كمك به تعديل قیمت 
در سهام »هپكو«

در حال��ي كه ۶۰.۷۲ درصد س��هام هپكو بعد از 
خصوصي س��ازي به دولت برگشت، یك درصد 
از این س��هام براي جلوگیري از افزایش بي رویه 
قیمت در فرابورس عرضه شد. به گزارش فارس، 
علیرضا صالح رییس س��ازمان خصوصي سازي 
در مورد اینكه آیا از ۶۰.۷۲ درصد س��هام هپكو 
كه در اختیار سازمان خصوصي سازي قرار دارد، 
یك درصد واگذار شده است، گفت: این سهام در 
اختیار سازمان خصوصي سازي است كه باید همه 
آن را بفروشیم، اما فعاًل اولویت اصلي این است كه 
یك ثباتي در تولید و مدیریت این شركت صورت 
بگیرد و بنابراین اگر یك درصد از این س��هام را 
فروخته ایم، در راستاي وظایف خود عمل كرده ایم.  
رییس سازمان خصوصي سازي تأكید كرد: فروش 
یك درصد از سهام براي تعادل بخشي بازار صورت 

گرفته است. 
در عین حال ی��ك عضو هیات عامل س��ازمان 
خصوصي س��ازي نیز در این زمینه گفت: وقتي 
قیمت س��هام هپكو كه در بازار حدود ۸۰ تا ۹۰ 
تومان بود، یك باره ب��ه 4۶۰ تومان یعني حدود 
۵ برابر افزایش یاف��ت و در حالي كه هیچ اتفاق 
خاصي در شركت رخ نداده بود، سهامدار عمده 
یعني سازمان خصوصي سازي تصمیم گرفت، یك 
درصد از سهام دراختیار را بفروشد تا تعادلي در 
قیمت بازار اتفاق افتد. وي تأكید كرد: در این زمینه 
همه مسوول هستند، از مقام ناظر بازار تا سازمان 
خصوصي س��ازي و باید كمك كنیم تا سهام به 

صورت عادي باشد بي جهت باال نرود. 

 جزيیات افزايش سرمايه 
يك هلدينگ اقتصادي

معاون مالي و اقتصادي شركت سرمایه گذاري 
توسعه معادن و فلزات جزییات افزایش سرمایه 
این هلدینگ را تش��ریح كرد. به گزارش ایسنا، 
مرتضي علي اكبري درمورد افزایش س��رمایه 
هلدینگ شركت سرمایه گذاري توسعه معادن 
و فلزات توضیح داد: افزایش سرمایه از 4۰ هزار 
و ۳۰۰ میلیارد ریال س��رمایه فعلي به ۵4 هزار 
و ۹۰۰ میلیارد ری��ال خواهد بود ... به طور كلي 
افزایش سرمایه ۳۶.۲۳ درصد است كه ۲۹.۶۳ 
درصد از محل مطالب��ات و آورده نقدي و ۶.۰۶ 

درصد از محل سود انباشته است. 
وي با بیان اینكه سود انباشته شركت به افزایش 
سرمایه تبدیل خواهد شد، ادامه داد: به ازاي هر 
صد سهم به كسي كه سهام دار هلدینگ است، 
۳۰ س��هم حق تقدم تعلق مي گیرد. همچنین 
به ازاي هر صد س��هم ش��ش س��هم جایزه هم 
تعلق مي گیرد. معاون مالي و اقتصادي شركت 
س��رمایه گذاري توسعه معادن و فلزات با تاكید 
بر اینكه افزایش س��رمایه تا قبل سال جدید در 
روزنامه آگهي مي شود، اظهار كرد: سهام داران 
۶۰ روز فرص��ت دارند كه در افزایش س��رمایه 
ش��ركت كنند. البت��ه در مجمع ب��ه حق تقدم 
افزایش س��رمایه س��ود تعلق نمي گیرد زیرا تا 
زمان برگزاري مجمع نمي ت��وان در اداره ثبت 

شركت ها، ثبت كنیم.

 درخواست  الكترونیكي 
»رفع ممنوعیت معامله بورسي« 

اش��خاص حقیقي و حقوقي كه ب��ه دلیل عدم 
اس��تفاده طوالن��ي م��دت از كد بورس��ي خود 
ممنوع المعامله شده اند، درخواست رفع ممنوعیت 
معامله خود را به صورت الكترونیكي ارسال كنند. 
به گزارش سنا، مدیریت فناوري اطالعات سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار طي نام��ه اي اعالم كرد: 
با توج��ه به ظرفیت هاي IT  بازار س��رمایه براي 
پیش��گیري از انتش��ار ویروس كرون��ا از تمامي 
اش��خاص حقیقي و حقوقي كه ب��ه دلیل عدم 
اس��تفاده طوالن��ي م��دت از كد بورس��ي خود 
ممنوع المعامله شده اند، درخواست مي شود به 
جاي مراجعه حضوري به شركت هاي كارگزاري 
یا شركت سپرده گذاري مركزي و تسویه وجوه، 
درخواست رفع ممنوع المعامله شدن خود را به 
 صورت الكترونیكي ارس��ال كنند. براین اساس:  
۱. اگر تاكنون سجامي نشده اند، به سایت سجام به 
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مراجعه و فرآیند ثبت نام را تكمیل كنید. 
۲. ب��ه درگاه یكپارچ��ه ذي نفع��ان ش��ركت 
 س��پرده گذاري مركزي و تسویه وجوه به آدرس

 https://ddn.csdiran.com مراجعه كرده 
و ب��ا انتخاب گزین��ه میز خدم��ت الكترونیك، 
درخواست رفع ممنوع المعامله بودن را ثبت كنید.

 عرضه اولیه »زكوثر« 
در روز جاري

عرض��ه اولیه س��هام ش��ركت س��رمایه گذاري 
كش��اورزي كوثر با نم��اد )زكوثر( ام��روز انجام 

مي شود.
به گزارش س��نا، به نقل از روابط عمومي بورس 
تهران، تعداد 4۱۲ میلیون وپانصد هزار س��هم 
معادل ۱۵ درصد از سهام شركت سرمایه گذاري 
كشاورزي كوثر به عنوان پانصد و سي و پنجمین 
شركت پذیرفته شده براي اولین بار پس از پذیرش 
و درج نام شركت در فهرست شركت هاي پذیرفته 
شده در بورس اوراق بهادار تهران عرضه مي شود .

این میزان سهم در بخش »كش��اورزي«، گروه 
»پ��رورش حیوانات« و طبقه »نگهداري س��ایر 
حیوانات، تولید محصوالت حیواني طبقه بندي 
نشده در جاي دیگر« در فهرست نرخ هاي بازار دوم 
و در نماد »زكوثر« به شیوه ثبت سفارش جهت 

كشف قیمت عرضه خواهد شد.

تكذیب بركناري رییس سازمان بورس
به گفته عضو هیات مدیره سازمان بورس، هیچ یك از خبرهاي منتشر شده 
مبني بر بركناري رییس س��ازمان بورس از سوي وزیر اقتصاد و استعفاي 
وي واقعیت ندارد، این خبر كذب محض است كه از سوي برخي از افراد در 
بازار مطرح شده است. به گزارش ایرنا، سید مصطفي رضوي ضمن تكذیب 
بركناري یا استعفاي رییس سازمان بورس گفت: روز گذشته محمدي در 
سازمان بورس حضور داشته و در وزارت اقتصاد هم جلساتي را با وزیر داشته 
اس��ت، مقررات مربوط به بركناري رییس سازمان بورس به گونه اي دیگر 
است كه این اقدام زیرنظر ش��وراي عالي بورس صورت مي گیرد. رضوي 
اظهار داشت: رییس سازمان بورس مانند معاونین وزیر اقتصاد به صورت 
مستقیم از س��وي وزیر اقتصاد انتخاب نمي شود اما نقش وزیر در انتخاب 
رییس س��ازمان از جمله نقش هاي كلیدي است كه باید مورد توجه قرار 
گیرد. این عضو هیات مدیره سازمان بورس با بیان اینكه عزل و نصب داراي 
قوانین و مقررات خاصي است كه هیچ یك از اینها در مدت زمان كوتاه رخ 
نمي دهد، گفت: رییس ش��وراي عالي بورس، وزیر اقتصاد است و به هیچ 
عنوان چنین صحبتي در زمینه بركناري رییس س��ازمان بورس مطرح 
نشده متاسفانه در ش��ایعات منتشر شده جانشین رییس سازمان بورس 
را هم انتخاب كرده اند. وي اظهار داشت: در هر موقعیتي ممكن است وزیر 
اقتصاد در كنار جلب نظر اعضاي شوراي عالي بورس تغییراتي را در سازمان 

ایجاد كند اما تاكنون چنین اتفاقي در خصوص رییس فعلي سازمان بورس 
رخ نداده است. رضوي افزود: برخي به دنبال این هستند كه شاپور محمدي 
با موقعیت فعلي در سازمان بورس حضور نداشته باشد زیرا رییس سازمان 
بورس برنامه و سیاست گذاري هایي را در دستور كار دارد كه با انتظارات و 
منافع آنها مطابقت ندارد به همین دلیل اقدام به دامن زدن اینگونه شایعات 
مي كنند. عضو شوراي عالي بورس خاطرنشان كرد: رشد و رونق بازار سرمایه 
مدیون مدیریت درست بازار سرمایه، برنامه ریزي هاي درست وزارت اقتصاد 
و دارایي، سیاست هاي دولت و حمایت رییس جمهور است. وي با اشاره به 
اینكه در جلسه شوراي عالي بورس كه قرار است فردا برگزار شود بركناري 
رییس س��ازمان بورس در دستور كار نیس��ت، افزود: شوراي عالي بورس 
سیاست هایي كه اعتبار و رونق بازار، شفافیت و ارتقاي نقش بازار در اقتصاد 
كشور را تضمین كند در دستور كار قرار مي دهد و اكنون موضوع خاصي 
براي جلسه فردا مدنظر نیست، حتي بحث كاهش دامنه نوسان هم صراحتا 

مشخص نشده كه در جلسه فردا مورد بحث باشد یا خیر.
وي با بیان اینكه جلسه شوراي عالي كه قرار است فردا برگزار شود به صورت 
اضطراري نیست، گفت: از یك ماه گذشته تاریخ این جلسه مشخص شده 
بود و نمي توان اكنون دستور كار جلسه فردا را رسانه اي كرد زیرا بر روند بازار 

تاثیرگذار خواهد بود.

عوامل تاثیرگذار بر عمق بخشي بازار سرمایه
افزایش سرمایه ش��ركت ها، عرضه هاي اولیه به موقع و افزایش شناوري 
سهم ها همچنین توسعه ابزارهاي موجود از جمله عوامل تاثیرگذار در عمق 
بخشي به بازار است كه در مرحله اجرا هستند. به گزارش سنا، بهادر شمس 
حجم معامالت روزانه بورس را قابل توجه دانست و گفت: افزایش و تغییر 
محاسبه حجم مبنا یك نیاز اساسي در بازار بود؛ چرا كه اعدادي كه به عنوان 
حجم مبنا اعالم مي شد سنخیتي با حجم نقدینگي فعلي نداشت و به روز 

رساني این ابزار یك ضرورت بود.
وي ادامه داد: در شرایط فعلي تنوع ابزاري در بازار سهام به اندازه اي است كه 
چه در زمان صعودهاي پیاپي و چه در زمان نزول، هر كدام كاربرد متفاوتي 
براي پوشش ریسك معامالت دارند. این كارشناس بازار سرمایه بیان كرد: 
جذابیت بازار سرمایه نسبت به دیگر بازارها به باالترین رتبه خود رسیده 
به طوري كه افراد جدید با هجوم به كارگزاري ها تعجیل در اخذ كد معامالتي 
دارند اما این نكته را در هیچ شرایطي نباید فراموش كنند كه بدون تحلیل، 
معامله نكنند. شمس با انتقاد از رفتار هیجاني برخي سهامداران خرد بیان 
كرد: برخي افراد بدون رصد و تحلیل سهم ها تنها با شنیدن اسم سهم اقدام 
به خرید و ف��روش مي كنند، در صورتي كه این ن��وع رفتارها براي بورس 
سم است. همچنین باید بدانند بورس زماني بازدهي معقولي به سهامدار 
مي دهد كه سرمایه گذاري را بلندمدت در نظر بگیرد . وي با اشاره به آموزش 

پیش از ورود به بورس گفت: ابزارها و برنامه هاي مختلفي در زمینه آموزش 
سرمایه گذاري در بورس وجود دارد كه خوشبختانه با توجه به جذابیت بازار 
سرمایه، ترغیب مردم نیز براي این آموزش ها بیش از پیش شده است، اما 
حجم تقاضاي سهامداران براي دریافت كدهاي معامالتي به اندازه اي زیاد 

شده كه باید برنامه هاي آموزشي را چند برابر كرد تا پاسخگوي نیاز باشد.
شمس خاطرنشان كرد: آموزش پیش از ورود و تجربه پس از ورود به بازار دو 
موضوع متفاوت و قابل بررسي است كه هر كدام نیاز به دانش و تحلیل هاي 
بنیادي دارد، اما بهتر است محدودیت معامالت براي سهامداران جدید كه 
بدون اتكا به صندوق ها سرمایه گذاري یا شركت هاي سبدگردان وارد بورس 

مي شوند، اعمال شود تا مانعي براي رفتار هیجاني آنها باشد.
وي عنوان كرد: متاسفانه برخي افراد با فروش ملك و خودرو، تمامي دارایي 
خود را به واسطه سبز پوش بودن بورس طي این چند ماه وارد بازار مي كنند 
و انتظار كسب سود چند برابري در حداقل زمان دارند در صورتي كه این بازار 
پر ریسك است و ممكن است گاهي اوقات كاهشي باشد، بنابراین بهتر است 
افراد، به جز دارایي مازاد خود را به سمت بورس نیاورند. وي خاطرنشان كرد: 
بازارهایي كه در آن كشف قیمت مي شود پس از صعود طوالني اصطالحا به 
استراحت مي روند اما سهامداران نباید نگران كاهش هاي سنگین باشند و 

این روال مي تواند با شیب مالیم حداقل تا فصل مجامع ادامه یابد.
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آينده بازار خودرو

تصميمي فراتر از مساله ارز
نگاه به مس��اله واردات خودرو كامال رنگ و بوي ارزي 
داش��ت و حتي اكنون هم به اين مساله با همين نگاه 
تصميم گي��ري مي ش��ود در حالي كه اصوال مس��اله 
واردات خودرو و ذي نفع��ان ورود يا عدم ورود چندان 
مرتبط با مس��اله ارز نيستند. تحليل بر اساس مصرف 
ارز باعث مي شود كه درك درستي از پديده ممنوعيت 
واردات خودرو نداشته باشيم و نتوانيم متوجه شويم كه 

پشت پرده مساله ممنوعيت واردات خودرو چه بود.
اواسط بهمن بود كه خبر آزاد شدن واردات خودرو به 
صورت غير رسمي در رسانه ها پيچيد، شنيده ها حاكي 
از آن بود نوسانات و افزايش قيمت خودرو، دو موضوع 
آزاد ش��دن واردات و اعمال ماليات ب��ر خودروها را به 
ميان آورد؛ به عبارتي س��اده تر درهاي واردات به روي 
خودروهاي خارجي باز شده و خودروها هم با ساختاري 
شبيه به اعمال ماليات بر مسكن در دستور كار نهادهاي 
ذي ربط قرار خواهند گرفت. اگر چه هيچ خبر رسمي از 
اين موضوع به فضاي رسانه اي نشت پيدا نكرد، اما با اين 
وجود بسياري از كارشناسان پيش بيني مي كردند اين 
موضوع تصويب شده و بازار خودرو را در روزهاي آخر 
سال كامال تحت تاثير قرار دهد. براي بسته بودن و باز 
بودن مرزهاي واردات خودرو داليل منطقي و مناسبي 
وجود دارد؛ هيچ كس نمي تواند به طور قطعي تعيين 

كند كه مرزهاي واردات خودرو باز يا بسته باشد.
باز شدن درهاي بازار كشور براي واردات خودرو مي تواند 
افزايش رونق و بهبود چشمگير بازار و توليدات خودرو 
را به همراه داشته باش��د اما از طرفي محدوديت هاي 
ما براي اختصاص ارز ش��رايط را متفاوت كرده است؛ 
محدوديت هاي ارزي ممكن اس��ت باعث شود بخش 
عمده اي از ارز به اين موض��وع اختصاص پيدا كرده و 

مجدد نوسانات ارزي دامن گير صرافي ها شود.

  سكوت وزارت صمت 
در برابر سوال آزاد شدن واردات خودرو!

مهدي صادقي نياركي سرپرست معاونت صنعت وزارت 
صمت درباره آزاد شدن مجدد واردات خودرو اظهار كرد: 
ما هم از مدتي قبل خبر آزاد شدن واردات خودرو را از 
طريق سايت ها و خبرگزاري هاي مختلف شنيديم اما 
هنوز صحبتي از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت 

درباره اين موضوع اعالم نشده است.

او بيان ك��رد: براي ماش��ين هاي هيبري��دي و برقي 
تصميماتي در بودجه قيد شده است اما برنامه اي براي 
آزاد كردن واردات خودروهاي لوكس وحتي خودروهاي 
ارزان قيمت نداريم و فعال چنين خبري از هيچ يك از 

مسووالن وزارت صمت تاييد نشده است.
صادقي نياركي با تاكيد بر اينكه خبر آزاد شدن واردات 
خودرو را نه تاييد و نه تكذيب مي كند، گفت: در شرايط 
فعلي تصميم گيري براي چنبن موضوعي نياز به ارزيابي 
و بررسي مناسب دارد، به محض تصميم گيري درباره 

اين موضوع آن را اطالع رساني خواهيم كرد.
بدون ش��ك آزاد ش��دن واردات خودرو تاثير شگفتي 
بر بهبود بازار و كاهش قيمت ها خواهد داش��ت. ورود 
خودروهاي برندهاي معروف مي تواند توليد كنندگان 
كشورمان را به سمت توليد در سطح محصوالت جهاني 
هدايت كند. در گذشته نه چندان دور چنين شرايطي 
بر كش��ور حاكم بود كه بس��ياري از كارشناسان آن را 

تاييد مي كنند.

  دادفر: خودرو وارد كنيم، بازار شفاف مي شود!
مهدي دادفر دبير انجمن وارد كنندگان خودرو درباره 
تاثير توقف واردات خودرو بر بازار اين محصول گفت: 
خيلي شفاف مي توان گفت كه اگر دولت به دنبال بازار 
شفاف و غير انحصاري و كاهش هزينه مصرف كننده ها 
باش��د، بايد واردات خودرو مجدد آزاد شود. خودرو در 
كشور ما نقش يك كاالي سرمايه اي را دارد نه يك كاالي 
مصرفي، پس بستن مرز ها براي واردات آن تنها ايجاد 

رانت و انحصار را به همراه دارد.
او بيان كرد: دولت به راحتي مي تواند با مصوبه آزاد سازي 
خودرو براي همه مردم صنعت خودرو را به صنعتي پويا 
و فعال تبديل كند. منظور از آزاد شدن واردات خودرو، 
ق��رار گرفتن بازار در دس��ت عده اي محدود نيس��ت، 
متاسفانه در گذش��ته ما هم انحصار وارد كننده و هم 
انحصار توليد كننده هاي خ��ودرو را تجربه كرديم اما 
امروز انحصار توليد بر همه اين موارد چيره شده است.

دادفر با تاكيد بر اينكه راهكارهاي بسياري براي بهبود 
وضعيت بازار خودرو كش��ور وجود دارد، تصريح كرد: 
بايد تعرفه معقول با پايه هاي محاسبات رياضي براي 
بازار واردات در نظر گرفته ش��ود و هر كسي در صورت 
عالقه مندي بتواند خودرو م��ورد عالقه خود را طبق 

قوانين وارد كشور كند. متاسفانه اغلب تعرفه هاي اعمال 
شده در اين حوزه رنگ و بوي سياسي دارد. در شرايط 
فعلي سهام مديريتي شركت هاي توليد كننده در اختيار 
دولت قرار دارد و اين باعث شده تا تصميم گيري ها در 

اين صنعت رنگ و بوي سياسي به خود بگيرد.
دبير انجمن وارد كنندگان خودرو تاكيد كرد: به محض 
اتخاد چنين تصميم��ي ۵۰ درصد قيمت خودرو اُفت 
خواهد كرد. با در نظر گرفتن تعرفه معقول به راحتي 
مي توان فضايي ايجاد كرد ك��ه محصوالت وارداتي با 
توليد داخل فاصله قيمتي داشته باشند و لطمه اي به 
بازار محصوالت داخلي وارد نشود. در اين شرايط دولت 
مي تواند ماليات خودروسازها را كم كند تا مورد حمايت 
قرار بگيرند. مشكل دولت ما حمايت از خودروسازها از 

جيب مردم است.

  واردات خودرو به نفع خودروسازان نيست
ميالد بيگي كارش��ناس حوزه خ��ودرو اظهار كرد: 
اگر تنه��ا از منظر صنعت خودرو به ماجرا نگاه كنيم 
واردات اثر منفي ندارد و مي تواند به كنترل قيمت ها 
كمك كند؛ با توجه ب��ه اينكه خودرو هاي پر فروش 
بازار فاصل��ه قيمتي زيادي ب��ا خودروهاي وارداتي 
دارند، باز ش��دن مرزه��اي واردات تاثير چنداني بر 
بازارهاي خودروسازهاي داخلي هم نخواهد داشت.

او تاكيد ك��رد: نكته حائز اهميت مح��ل تامين ارز 
اين واردات اس��ت، در ش��رايط فعل��ي درآمد ارزي 
ما در هال��ه اي از ابهام قرار گرفت��ه و نمي توان براي 
بلندمدت روي ميزان اين درامد ارزي حساب كرد، 
با آزاد ش��دن واردات خودرو ما در اص��ل به ميزان 
تقاضا ارزي اضاف��ه مي كنيم و اين افزايش تقاضا در 

 شرايطي است كه ارز كافي در كشور موجود نيست.
بيگ��ي تصريح كرد: بايد فضاي ش��فاف و روش��ني 
درباره ارز وجود داشته باش��د تا اگر درآمد ارزي به 
سطح قابل قبولي رس��يد موضوع واردات خودرو به 
جريان بيفتد اما در حال حاضر چنين شرايطي وجود 
ندارد؛ پيش بيني ناپذير ش��دن اقتصاد كشور، اتفاق 
ناخوشايندي اس��ت كه سرمايه گذاري و فعاليت در 

بازار را كاهش مي دهد.
زمان تعيين خواهد كرد كه بازار خودرو در انحصار 
خودروسازان داخلي باقي خواهند ماند يا مسووالن 
كشور فكري به حال تامين ارز براي نياز بازار كشور 
خواهند كرد؛ ه��ر دو كفه ترازو خوبي ها و بدي هاي 
خودش را دارد اما شرايط كشور درباره اين موضوع 

تعيين تكليف خواهد كرد.

در خواست رييس خانه معدن ايران: 

نقشه راه »معدن« پايش شود
در روزهاي پاياني س��ال 1398، واكاوي عملكرد نهادهاي 
مسوول در اجراي نقش��ه راه معدن و صنايع معدني، حائز 
اهميت به نظر مي رسد. كشف نقاط ضعف و قوت و داليل 
عقب ماندگي هاي احتمالي، گام نخست در مسير جبران 
اين سند است.  دولت دوازدهم به منظور دستيابي به اهداف 
سند چشم انداز 1۴۰۴ با تصدي گري وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، نقشه راه معدن و صنايع معدني را با ۷۲ راهبرد تا 
افق 1۴۰۰ تدوي��ن كرد. رضا رحماني وزير صنعت، معدن 
وتجارت نيز پيش از اين، اجراي اين نقش��ه راه را وعده داد و 
تاكيد كرد: عملياتي شدن اين نقشه معدني، سهم بسزايي در 
ارتقاي سهم معدن و فرآورده هاي معدني در توليد ناخالص 
ملي خواهد داشت و از اين رو، اجراي آن ضروري خواهد بود. 
حال كه حدود يك سال و نيم از ابالغ اين نقشه راه مي گذرد 
و در آستانه پايان سال 1398 قرار داريم، فرصت خوبي براي 
بررس��ي عملكرد نهادهاي مختلف در راستاي اجراي اين 
سند است. سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني 
ايران )ايميدرو( مسووليت اجراي 33 راهبرد از مجموع ۷۲ 
راهبرد نقش�ه راه مع�دن و صناي�ع معدن�ي را بر عهده دارد. 
اين سازمان در آستانه پايان سال 1398، گزارش هايي را از 
عملكرد خود در اجراي اين نقشه، منتشر كرده است. با توجه 
به آمار منتشر شده، مسووالن اين سازمان، اعتقاد دارند، نقشه 
راه معدن توسط اين نهاد، با اتكا به برنامه زمان بندي پيش 
مي رود. خداداد غريب پور رييس هيات عامل ايميدرو با بيان 
اينكه ميزان پيشرفت نقشه راه معدن و صنايع معدني تا پايان 
بهمن از 6۰ درصد عبور كرد، تصريح كرد: اين نقشه راه از نيمه 
دوم سال 9۷ آغاز شده و تاكنون از برنامه )ساالنه ۲۵ درصد( 
جلوتر است. ۴۰ درصد باقي مانده نقشه راه، طي ۲ سال آينده 
محقق خواهد شد. غريب پور افزايش حضور حضور بخش 
خصوصي در توسعه بخش معدن و صنايع معدني را يكي 
از اهداف اين نقشه عنوان كرد و گفت: اين هدف با واگذاري 
شركت ها و پهنه هاي اكتشافي به بخش خصوصي، اجرايي 
مي شود. او افزود: پس از واگذاري، نظارت به طور پيوسته از 
روند فعاليت راهبران شركت ها يا مسووالن استخراج و فروش 
براي بهبود وضعيت، اعمال مي شود. با وجودي كه مسووالن 

خبر از اتفاق هاي خوب و حركت طبق برنامه در راس��تاي 
اجراي نقشه راه معدن و صنايع معدني، مي دهند، نظرات 
فعاالن بخش خصوصي، كامال متفاوت است. اين فعاالن كه 
از نزديك با چالش هاي اين بخش و پيشرفت هاي آن روبرو 
هستند، اعتقاد دارند با گذشت حدود يك سال و نيم از ابالغ 
اين نقشه راه تاكنون، شاهد هيچ تغييري در عملكرد نهادهاي 
مسوول نبوده اند. در همين رابطه، محمدرضا بهرامن رييس 
خانه معدن ايران در گفت وگو با »اگزيم نيوز« با با بيان اينكه 
يك س��ال و نيم از تصويب نقشه راه معدن و صنايع معدني 
مي گذرد، گفت: بنابراين پايش آن ضروري به نظر مي رسد 
ومسووالن اجراي اين سند بايد پاسخ دهند كه در اين بازه 
زماني در اكتشاف چه ميزان پيشرفت كرده ايم؟ چه قدر در 
جذب سرمايه گذاري خارجي، موفق عمل شده است؟ ايجاد 
ارتباط ميان صنعت و دانشگاه در چه مرحله اي قرار دارد؟ 
ايميدرو، سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور و 
همچنين معاونت معدن و صنايع معدني وزارت صمت كه 
عهده دار اجراي اين سند هستند، در كدام مرحله قرار دارند؟ 
او توجه به اين نكته را نيز ضروري دانست كه نقشه راه معدن، 
يك برنامه ۴ ساله است. بنابراين پايش آن در حال حاضر، 
ضروري است. همچنين بايد تاكيد كرد كه در تدوين اين 
سند، از نظرات تشكل هاي بخش خصوصي همچون خانه 
معدن، استفاده شده اس��ت. به گفته بهرامن، اجراي موارد 
تدوين شده در اين سند، از اهيمت ويژه اي براي فعاالن معدني 
برخوردار خواهد بود. رييس خانه معدن ايران افزود: اكنون 
كشور در مرحله اي قرار گرفته كه شرايط توسعه دشوارتر 
از گذشته است. بنابراين انتظار مي رود در چنين شرايطي، 
استراتژي هاي توسعه اي مورد توجه بيشتري قرار گيرند و 
با پيگيري هرچه بيشتر اجرايي شوند. در چنين شرايطي 
اگر تكاليف بخش هاي س��تادي، به خوبي و با هدفمندي، 
تنظيم نشود، قاعدتا توسعه اي محقق نخواهد شد. بهرامن 
در ادامه عنوان كرد: اجراي اين نقشه براي بخش خصوصي، 
خوشحال كننده است. چراكه حداقل يك هدف براي بخش 
معدن كشور در نظر گرفته مي ش��ود و طبق آن مي توانيم 

توسعه را در بخش معدن، رصد كنيم.

رابطه تجاري ايران و هند ادامه دارد

اولويت با تامين نيازهاي وزارت بهداشت است
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و هند گفت: اگر در شرايط 
فعلي تراز تجاري كشور باال و پايين شود هيچ ايرادي ندارد. 
اين اتفاقات در تمام دنيا رخ داده و نمي توان كسي را بابت 
اين موضوع مورد انتقاد قرار داد. از سوي ديگر ما در آخر 
سال شمسي هستيم و همه ساله در اين زمان كه شركت ها 
در حال حسابرسي هستند حجم تجارت ما كاهش پيدا 
مي كند پس كاهش تراز تجاري تا حدودي طبيعي است. 
پرهام رضايي در گفت وگو با ايلنا در خصوص تاثير شيوع 
ويروس كرونا بر روي روابط تجاري ايران و هند گفت: ما 
نبايد انتظار افزايش يا جهش در روابط تجاري خود را با 
ديگر كشورها در اين مرحله داشته باشيم اكنون در تمام 
دنيا بحران ويروس كرونا حاكم است و تمام كشورها با آن 
درگير هستند. بنابراين اولويت نجات جان مردم و تامين 
لوازم بهداشتي و تجهيزات پزشكي است. وي ادامه داد: اگر 
در شرايط فعلي تراز تجاري كشور باال و پايين شود هيچ 

ايرادي ندارد اين اتفاقات در تمام دنيا رخ داده و نمي توان 
كسي را بابت اين موضوع مورد انتقاد قرار داد. از سوي ديگر 
ما در آخر سال شمسي هستيم و همه ساله در اين زمان 
كه شركت ها در حال حسابرسي هستند حجم تجارت 
ما كاهش پيدا مي كند پس پايي��ن آمدن تراز تجاري تا 
حدودي طبيعي است. رضايي با اشاره به قرنطينه شدن 
كشور از سوي همسايگان و تاثير آن براي روابط تجاري 
ايران و هند گفت: ما بخشي از كاالهاي خود را از هند تأمين 
مي كنيم كه در بين آنها كاالهاي اساسي وجود دارد اما تا 
به امروز هيچ گزارشي مبني بر اينكه شركت هندي بگويد 
به خاطر ويروس كرونا ما فالن كاال را به شما نمي دهيم به 
ما ارجاع داده نشده است. آنها نيز درگير كرونا هستند و 
مي دانند كه كل جهان با اين ويروس مشكل دارد پس قرار 
نيست فقط كشور ما با اين ويروس مشكل داشته باشد و 

فقط روابط تجاري ما را تحت تاثير قرار دهد. 

عضو اتاق بازرگاني تهران مطرح كرد

حيات صنايع كوچك و اصناف در گروي تصميم گيري به موقع حاكميت
حسن فروزان فرد عضو اتاق بازرگاني تهران عنوان كرد: ما 
در سال 98 پيش از آنكه گرفتار بحران شيوع ويروس كرونا 
شويم عمده فعاليت هاي كسب و كارهاي كوچك و متوسط 
)SME( از ن��وع صنعت��ي براي ادامه فعاليت ش��ان دچار 
گرفتاري هاي اساسي بودند. در فاصله بين سال 9۷ و 98 ما 
با جهش غير منتظره قيمت مواد اوليه و كاالهاي بسته بندي 
روبرو شديم كه ظرفيت نقدينگي بنگاه ها نتوانست خودش را 
با اين جهش وفق دهد. وي اصلي ترين تاثير اقتصادي كرونا 
را ايجاد بيكاري گس��ترده دانست و گفت: نگراني عمده از 
وضعيت پيش آمده، ايجاد بيكاري گسترده و عواقب ناشي از 
آن است، زيرا با ادامه اين وضعيت در نيمه اول سال 99 ما با 
كاهش حجم توليد، تعطيلي برخي از كسب و كار ها و تعديل 
نيروي انساني مواجه خواهيم شد. فروزان فرد در ادامه افزود: 
همانطور كه مي دانيد اغلب صاحبان كسب و كارها در ايران، 
براي خودشان مسووليت هاي اجتماعي قائل هستند و اگر 
مجموعه حاكميت رفتار درستي به خرج دهد و براي كمك 
به آنها تصميم��ات به موقعي اتخاذ و اجرايي نمايد اعتماد 
عمومي تا حدودي جلب خواهد شد و مي توان اميدوار بود 
كه صاحبان كسب و كارها براي جلوگيري از تعديل نيروي 
انساني تصميمات جداگانه اي بگيرند. ولي اگر تصميم به 
موقع در زمان و موقعيت مناسب و با كيفيت باال گرفته نشود 
هر فعال اقتصادي اين حق را دارد كه براي كاهش زيان اندازه 
كسب و كار خودش را كاهش دهد تا بتواند به حياتش ادامه 
دهد. فروزان فرد با اشاره به وضعيت ناهنجار اقتصادي پس 

از جهش ارزي سال 9۷، گفت: برخي از شركت هايي كه به 
علل مختلف موجودي انبار بااليي نداش��تند و با مديريت 
موجودي انبار به روز فعاليت مي كردند و اتفاقا از منطق هاي 
مديريتي بهتري استفاده مي كردند با ضرر هاي بزرگ تري 
مواجه شدند ولي شركت هايي كه به داليل مختلف هم در 
مواد اوليه و هم در محصول توليدي موجودي انبار نگهداري 
مي كردند در اثر تغيير قيمت ها توانستند منافع كوتاه مدتي 
را كسب نمايند. اين اتفاقات در شرايط كنوني اقتصاد ايران 

با مكانيسم هاي حرفه اي مديريتي قابل توضيح نيست.
وي در ادامه افزود: كس��اني در س��ال 9۷ و 98 توانس��تند 
سودهايي را كسب كنند كه اتفاقا به لحاظ مديريتي ضعيف 
بودند و موجودي انبار اضافه داشتند اما تغييرات غيرقابل 
پيش بيني در ن��رخ ارز كه منجر به ت��ورم توليدكننده و 
مصرف كننده شد موجب سودآوري همين شركت ها گرديد 
و از طرف ديگر فعاالن و شركت هايي كه با مكانيسم هاي به 
روز مديريتي مانند JUST IN TIME فعاليت مي كردند 
به شدت متضرر شدند. فروزان فرد با اشاره به گراني كاالها 
در اثر شوك ارزي سال 9۷، عنوان كرد: در تير ماه سال 9۷ 
در اثر شوك ارزي، قيمت هاي مواد اوليه و اقالم غذايي براي 
برخي از صنايع غذايي تا ۲۰۰ درصد افزايش پيدا كرد همين 
گراني مواد اوليه باعث شد كه صنايع نتوانند مواد اوليه خود را 
به موقع خريداري كنند و ميزان توليدشان كاهش پيدا كرد و 
مجددا همين امر موجب گراني بيشتر كاالهاي توليدي شد. 
پس در نتيجه چيزي كه ما در تورم هاي باال يا جهش ارزي 

مي بينيم از جنس تغييرات يا افزايش نيست بلكه به تحوالت 
بنيادي منجر مي ش��ود يعني مثال شركت هايي كه كادر 
مديريتي مجرب تري دارند و از دانش روز استفاده مي كنند 
را زمين گير مي كند و زمينه رشد شركت هاي بدون برنامه 
را مهيا مي سازد. اين عضو اتاق بازرگاني با اشاره به شرايط 
ويژه صناي��ع غذايي، گفت: در مورد بازارهايي كه س��طح 
رقابت باالتري دارند از قبيل محصوالت غذايي كه برندهاي 
بي شماري در اين زمينه فعاليت مي كنند و توان كنترل بازار 
از دست اينگونه شركت ها بيرون است به چند دليل امكان 
انتقال هزينه هاي توليدي به قيمت مصرف كننده وجود 
ندارد؛ يك، اينكه رقابت در مجموعه صنعت بسيار باالست، 
دو اينكه حساسيت قيمتي مصرف كنندگان باالست و در اثر 
افزايش قيمت ها مصرف حقيقي كاهش مي يابد. فروزان فرد 
گفت: بنابراين پيش از بحران كرونا، كسب و كارهاي كوچك 
و متوسط از طرف عرضه و تقاضا تحت فشار قرار گرفته بودند 
و كاهش حجم توليد را تجربه مي كردند، تنها اميد اغلب اين 
كسب و كارها براي ادامه حيات فروش شب عيد و افزايش 
تقاضاي مصرف كننده در اين دوره از سال بود كه با وجود 
بحران كرونا اين فرصت را هم از دست دادند. البته بايد توجه 
داشته باش��يم كه براي تعداد محدودي از كاالها از قبيل 
ماسك، مواد ضد عفوني، الكل و شوينده ها، با شيوع ويروس 
كرونا يك تقاضا افراطي ايجاد شده است و شركت هاي اين 
حوزه مي توانند از فرصت پيش آمده اس��تفاده كنند ولي 

به صورت كلي تاثيري در روندهاي كالن اقتصادي ندارند.

مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب اتاق ايران گزارش داد

افت صادرات و جهش واردات بخش كشاورزي در 10ماهه 98
مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب اتاق ايران در 
گزارشي به بررسي آمار تجارت خارجي بخش كشاورزي و 
صنايع غذايي در 1۰ ماهه نخس��ت سال 98 پرداخت. اين 
گزارش با پردازش و تحليل اطالعات بخش كش��اورزي و 
صنايع غذايي داده هاي آمار گمرك تهيه شده و اطالعات 
1۰ ماهه س��ال جاري با داده هاي مدت مشابه شش سال 
گذشته )سال هاي 91 الي 9۷( مقايسه شده است؛ عالوه بر 
اين واردات محصوالت اساسي كشاورزي و صنايع غذايي، 
صادرات محصوالت عمده كشاورزي و صنايع غذايي و تراز 
تجاري 1۰ ماهه سال 1398 و مدت مشابه سال هاي قبل نيز 

مورد توجه قرار گرفته است.

  كاهش 14.5 درصدي صادرات
در 1۰ ماه��ه س��ال 1398، مقدار ص��ادرات محصوالت 
كشاورزي و صنايع غذايي ۵69۲ هزار تن و به ارزش ۴6۷3 
ميليون دالر است كه ازنظر وزن ۴.9 درصد و ازنظر ارزش 
13.۲ درصد كل صادرات كاالهاي غيرنفتي كشور را به خود 
اختصاص داده است. ارزش صادرات 1۰ ماهه سال 1398 
نسبت به گزارش مدت مشابه سال قبل 1۴.۵ درصد كاهش 
داشته و در مقايسه با متوسط 6 سال منتهي به سال 1396 
نيز 8.6 درصد كاهش دارد. اقالم عمده صادرات محصوالت 
كش��اورزي و صنايع غذايي شامل انواع ميوه هاي درختي 
به ارزش 1۵۷6.۲ ميليون دالر با سهم 33.۷ درصد، انواع 
سبزيجات و محصوالت جاليزي به ارزش 1۰۴9 ميليون 
دالر با سهم ۲۲.۴ درصد، شير و فرآورده هاي آن به ارزش 

3۵8.1ميليون دالر با س��هم۷.۷درصد، زعفران ۲3۰.۷ 
ميليون دالر با سهم حدود ۵ درصد و ماهي و ميگو به ارزش 
19۰.۵ ميليون دالر با سهم ۴.1 درصد از كل ارزش صادرات 
محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي بوده است. متوسط 
قيمت هر تن كاالهاي صادراتي بخش كش��اورزي 8۲1 
دالر بوده كه در مقايسه با متوسط قيمت هر تن كاالهاي 
صادراتي غيرنفتي كشور )3۰8 دالر( 166.6 درصد بيشتر 
است. متوسط ارزش گمركي هر دالر محصوالت كشاورزي 
و صنايع غذايي صادراتي در 1۰ ماهه سال 98، 1۰۷۴3۰ 
ريال و متوسط كل صادرات غيرنفتي كشور 831۲6 ريال 

بوده است.

  افزايش 25 درصدي واردات
مق��دار واردات محصوالت كش��اورزي و صنايع غذايي در 
1۰ ماهه سال 98 بالغ بر 19686 هزار تن با ارزش 1۰۴۵8 
ميليون دالر بوده كه به ترتيب ازنظ��ر وزن 1۷.1 درصد و 
ازنظر ارزش ۲9.۴ درصد كل واردات كشور را شامل مي شود. 
ارزش واردات در اين مدت ۲۵.۲ درصد بيشتر از سال قبل و 
درمجموع نيز 1۲.۵ درصد بيشتر از ميانگين 6 سال منتهي 
به سال 1396 بوده است. اقالم عمده وارداتي محصوالت 
كش��اورزي و صنايع غذايي در 1۰ ماهه سال 98، ذرت به 
ارزش 1۷۰9.۴ميليون دالر با سهم 16.3 درصد، شامل برنج 
به ارزش 1391.3 ميليون دالر با سهم 13.3 درصد، روغن 
نباتي به ارزش 1۰۷3 ميليون دالر با سهم 1۰.3 درصد، دانه 
سويا به ارزش 8۴۲.۴ ميليون دالر با سهم 8 درصد، كنجاله 

به ارزش 8۰۰ ميليون دالر با سهم ۷.6 درصد، جو به ارزش 
۷۷۲.۴ميليون دالر با س��هم ۷.۴ درصد، گوشت قرمز به 
ارزش 663.۴ ميليون دالر با سهم 6.3 درصد، قند و شكر 
به ارزش ۵۷۷.۷ ميليون دالر با س��هم ۵.۵ درصد، چاي به 
ارزش 3۴6.۵ ميليون دالر با سهم 3.3 درصد و انواع ميوه 
ب��ه ارزش ۲99.۴ ميليون دالر با س��هم ۲.9 درصد، از كل 
ارزش واردات محصوالت كش��اورزي و صنايع غذايي بوده 
كه درمجموع حدود 8۰.3 درصد ارزش واردات محصوالت 
كشاورزي و صنايع غذايي را شامل مي شوند. متوسط قيمت 
هر تن كاالهاي وارداتي بخش كشاورزي در 1۰ ماهه سال 
جاري، ۵36 دالر است، كه در مقايسه با متوسط قيمت هر 
تن كاالهاي وارداتي كل كشور )۷۷6 دالر( حدود 69 درصد 
كمتر است. متوس��ط ارزش گمركي هر دالر محصوالت 
كشاورزي و صنايع غذايي وارداتي ۴۲۴6۰ ريال و متوسط 

واردات كشور۴۲۰۰1 ريال بوده است.

  افزايش دو برابري كسري تراز تجاري
ت��راز تجاري محصوالت كش��اورزي و صناي��ع غذايي در 
1۰ماهه س��ال 1398 منفي ۵۷8۴ ميليون دالر بوده كه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر كسري تراز نشان 
مي دهد )ارزش صادرات 1۴.۵ درصد كاهش و ارزش واردات 
۲۵.۲درصد افزايش داش��ته است( كس��ري تراز تجاري 
1۰ ماهه سال 98نسبت به ميانگين شش سال منتهي به  
1396  كه منفي ۴183 ميلي��ون دالر بوده، 38.3 درصد 

كسري داشته است.

توليد بيش از ۹۰ ميليون تن 
سنگ آهن در سال ۹۸

مهرداد اكبريان، رييس انجمن سنگ آهن ايران گفت: 
براي افزايش توليد سنگ آهن برنامه ريزي هايي انجام 
ش��د كه در ۲ تا 3 سال اين ميزان افزايش يافت چرا 
كه در كش��ورمان ظرفيت خوبي براي توليد سنگ 
آهن وجود دارد. او بيان كرد: س��نگ آهن در س��ال 
9۲ حدود ۴۵ ميليون تن توليد مي شد، اما امسال 
توليد سنگ آهن بيش از 9۰ ميليون تن بود كه اين 
نشان از فعاليت مفيد در اين حوزه بوده است. رييس 
انجمن سنگ آهن ايران ادامه داد: در قبال افزايش 
دو برابري توليد سنگ آهن، خام فروشي كم شد و 
هم اكنون صادرات سنگ آهن به كمتر از ۵ ميليون 
تن رسيده است. به دليل اينكه ظرفيت كنسانتره و 
گندله س��ازي افزايش يافت و معدن داران كارخانه 
گندله سازي و كنسانتره سازي را راه اندازي كردند.  
اكبريان تشريح كرد: اكنون توليد سنگ آهن در مسير 
درستي قرار گرفته است و در نظر داريم آن را به مرور 
افزايش دهيم. ارز هايي كه معادن را تقويت كردند 
باعث شد تا از سال 9۲ تا 9۷ ظرف ۵ سال ۴۵ميليون 
تن توليد سنگ آهن كشور به 8۰ ميليون تن برسد، 
يعني تقريبا 9۰ درصد افزايش توليد در اين ۵ ساله 
داشته ايم، اما برعكس صادرات مان نه تنها 9۰درصد 
پيشرفت نكرد بلكه به عدد يك سوم آن رقم يعني ۲۴ 
ميليون تن در سال 9۲ رسيد. اكبريان با بيان اينكه 
در سال 9۷، بالغ بر 8۰ ميليون تن سنگ آهن توليد 
كرديم، گفت: س��ال گذشته ۷ ميليون و ۷۰۰هزار 
تن صادرات سنگ آهن داشتيم، در صورتي كه اگر 
مي توانستيم طبق روال سابق عمل كنيم بايد نيمي 
از 8۰ ميليون تن سنگ آهن يعني ۴۰ ميليون تن 
آن را صادر مي كرديم. اما هم اكنون چنين نيست و 
ما در مقابله با خام فروشي خوب عمل نكرده ايم. او 
تشريح كرد: در نظر داريم توليد سنگ آهن را تا سال 
آينده به بيش از 9۰ ميليون تن برسانيم كه و بتوانيم 

1۰۰ميليون تن توليد كنيم.

 عملكرد كانال مالي سوييس 
به تخصيص ارز  بستگي دارد

شريف نظام مافي درباره اينكه چه ميزان مي توان از 
طريق كانال مالي سويس واردات انجام داد، گفت: 
هرچند ارزيابي دقيقي نمي توان از اين موضوع داشت 
اما عملكرد اين كانال به ميزان ارزي وابسته است كه 
بانك مركزي به آن تخصيص مي دهد.  وي با بيان 
اينكه اين كانال مالي در حال فعاليت است، اظهار 
داش��ت: نگراني از بابت تراكنش هاي مالي و بانكي 
در اين كانال نيست و تضمين الزم براي معافيت از 
تحريم هاي امريكا براي فعاليت اين كانال اخذ شده 
است.  عضو اتاق بازرگاني ادامه داد: البته براي فعاليت 
در اين كانال و واردات حتما از شركت ها اعتبارسنجي 
به عمل خواهد آمد.  رييس اتاق مشترك بازرگاني 
ايران و سويس تصريح كرد: شركت هاي صادركننده 
سوييس��ي البته يا نمايندگي در ته��ران دارند يا 
مشتريان قديمي خود را دارند و با شركت هاي تازه 
ثبت شده كار نمي كنند. اين شركت ها بازار ايران را 
مي شناسند و با دقت و وسواس فروش خود را انجام 
مي دهن��د. وي درباره تامين لباس هاي مخصوص 
محافظ پزشكان و پرس��تاران براي كار درماني نيز 
گفت ام��كان خريد تجهزات پزش��كي وجود دارد 
ولي اين موضوع نيازمند تخصيص ارز از سوي بانك 
مركزي است. به گفته وي، بانك هاي عامل از طرف 
ايران بانك هاي خاورميانه و سامان و از طرف سويس 

نيز بانك PBS است.

افزايش ۳۰ تا 4۰ درصدي فروش 
آب معدني در هفته گذشته

دبير انجمن توليدكنندگان آب معدني و آشاميدني 
و بسته بندي گفت: در هفته گذشته فشار زيادي بر 
روي صنعت ما وارد شد و بيشتر برندهاي ما 3۰ تا 
۴۰ درصد در عرض چند روز افزايش فروش داشت 
هرچند اكنون اوضاع به روال عادي برگشته است. 
فروهر در خصوص تأثير ويروس كرونا بر اين صنعت 
گفت: به طور كلي صنايع آب معدني در اواخر اسفند 
م��اه همواره با افزايش فروش مواجه اس��ت زيرا به 
واسطه ورود به فصل گرما و تعطيالت نوروز فروش 
آب هاي بسته بندي و معدني افزايش پيدا مي كند. 
اما امسال به واسطه شيوع ويروس كرونا و اين بالي 
ناگهاني مقداري ش��رايط ما تغيير كرده است. وي 
ادامه داد: افزايش فروش كه قرار بود در اواخر اسفند 
و تعطيالت نوروز داشته باشيم ناگهان به روزهاي 
اخير سوئيچ شده است اما موضوع اين است كه اين 
فروش ها به صورت نقطه اي اس��ت به طوري كه در 
هفته گذشته فش��ار زيادي بر صنعت ما وارد شد و 
بيشتر برندهاي ما 3۰ تا ۴۰ درصد در عرض چند 
روز افزايش فروش داشته است هرچند اكنون اوضاع 
به روال عادي برگشته است. وي ادامه داد: البته اين 
فشارها به صنايع ما نس��بت به ساير صنايع مانند 
كنسرت و مواد غذايي و اسنك ها كمتر است زيرا 9۵ 
درصد كشور ما داراي آب آشاميدني به صورت لوله 
كشي هستيم. فروهر با اشاره به دهك هاي مختلف 
جامعه گفت: آب بسته بندي و معدني بيشتر توسط 
دهك ه��اي درآمدي خريداري مي ش��ود تا عامه 
مردم. اكنون هم با ش��رايط ويژه اي كه پيش آمده 
اولويت ها تغيير پيدا كرده و همه ابتدا به فكر تامين 
مواد غذايي هستند. دبير انجمن توليدكنندگان آب 
معدني و آشاميدني افزود: به جز همان هفته گذشته 
كه فروش زياد داشتيم در بقيه روزها وضعيت عادي 
بوده است از سوي ديگر بايد اين واقعيت را در نظر 
داشت كه قدرت معيش��ت مردم در دو سال اخير 
به ش��دت پايين آمده و قشر كمتري به خود اجازه 
خريد آب معدني مي ده��د وي در خصوص آينده 
بازار گفت: من فكر كن��م روال بازار ما همين طور 
ادامه داشته باشد مگر اينكه خداي نكرده التهابي در 
آب شرب شهري رخ دهد كه آن هم با تمهيداتي كه 
وزارت نيرو ديده فكر نكنم كه چنين اتفاقي رخ دهد. 



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

كاهش مصرف بنزين لزوما به معناي افزايش حجم صادرات آن نيست

كرونا و درآمد ارزي حاصل از صادرات بنزين
گروه انرژي|

شيوع ويروس كرونا در ايران و ترس از سرايت آن كه 
خيابان ها، بازاره��ا و ديگر تجمعات مردمي را خلوت 
كرده است، پيامي براي حوزه انرژي دارد؛ اينكه تردد 
كمتر به معني كاهش بيش��تر مصرف سوخت است. 
گزارش ها مويد اين امر هس��تند و مي گويند مصرف 
بنزين در اسفندماه به نسبت ماه پيش از آن 10 درصد 
كاهش يافته و به 67 ميليون و 600 هزار بشكه در روز 
رسيده است. اين خبر براي دولت كه آبان ماه سياست 
سهميه بندي و افزايش قيمت بنزين را به همين نيت 
كاهش مصرف سوخت به اجرا درآورد، به معناي وجود 
بنزين بيشتر براي صادرات است. اما آيا وجود بنزين 
بيشتر براي صادرات به معناي افزايش حجم صادرات 
بنزين ايران اس��ت و آيا به معناي درآمد ارزي بيشتر 
از اين محل براي دولت اس��ت؟ مرتضي بهروزي فر، 
كارش��ناس اقتصاد انرژي در گفت وگو با »تعادل« به 
اين پرسش ها پاسخ داده است كه در ادامه مي خوانيد.

دست كم 15 سال است كه دولت به دنبال سياستي 
براي كاهش مصرف س��وخت است و به اين سياست 
ب��ا س��هميه بندي بنزي��ن در دهه 80 خورش��يدي 
جامه عمل پوشيد. در دولت يازدهم كه تحريم هاي 
بين الملل��ي عليه ايران برداش��ته ش��دند و ايران به 
خودكفايي بنزيني دست يافت، سهميه بندي بنزين 
نيز كنار گذاشته شد، اما در آبان ماه دولت كه باز هم با 
تحريم هاي نفتي امريكا و كاهش درآمد ارزي حاصل 
از فروش نفت خام روبرو شد، بار ديگر با انگيزه افزايش 
ظرفيت بنزين صادراتي ايران و حصول درآمد ارزي 
بيش��تر از اين محل، سياست سهميه بندي بنزين را 

احيا كرد.
اس��فندماه امسال مس��اله ش��يوع ويروس كرونا در 
ايران، حمل ونقل را مثل س��اير كشورهايي كه با اين 
ويروس دس��ت و پنجه نرم مي كنند به شدت كاهش 
داد و اي��ن ام��ر معنايي جز كاهش مصرف س��وخت 
ندارد. گزارش هاي رس��مي ني��ز تأييدكننده همين 
مساله هستند. ديروز خبرگزاري ايلنا گزارش داد كه 
سخنگوي ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي از 
كاهش مصرف بنزين به دليل ش��يوع كرونا و كاهش 
تعداد س��فرها خبر داده است. به گفته فاطمه كاهي، 
اكنون رقم مصرف بنزين به حدود 67.6 ميليون ليتر 
در روز رسيده و در حال حاضر ميزان مصرف نسبت به 

بهمن ماه 10 درصد كاهش يافته است. با توجه به آنكه 
كاهش مصرف بنزين در داخل به معناي باقي ماندن 
حجم بيشتري براي صادرات آن است، به نظر مي رسد 
كه كرونا با تمام خساراتي كه به بار آورده، منفعتي نيز 
براي دولت داشته است و الاقل بر روي كاغذ مي توان 
ب��رآورد كرد كه دول��ت مي توان��د روي درآمد ارزي 
بيش��تري از جانب صادرات حجم بيشتري از بنزين 
حساب كند. اما مرتضي بهروزي فر، كارشناس اقتصاد 
انرژي مي گويد كه مساله به اين سادگي ها هم نيست. 
بهروزي فر، در اين باره به »تعادل« گفت كه درس��ت 
اس��ت كه كاهش مصرف سوخت در كشور، به همان 
ميزان موقعيت صادرات آن را فراهم مي كند، اما بايد 
در نظر داشت كه اگر كاهش مصرف سوخت ناشي از 
بهبود بهره وري و استفاده از تكنولوژي هاي روز بود، 
مي شد گفت كه به نفع اقتصاد كشور تمام خواهد شد، 

ولي حاال كه كاهش مصرف س��وخت صرفا به دليل 
افت فعاليت اقتصادي در ايران است، نمي توان نتيجه 
گرفت كه اين كاهش مصرف به نفع اقتصاد كشور يا 

به نفع دولت است.
او با بيان اينكه حتي اگر معادل ارزي حجم صادرات 
سوخت افزوده ش��ده به توان صادراتي ايران به دليل 
ش��يوع ويروس كرونا را محاس��به كنيم، بعيد است 
كه جبران خس��ارات اقتصادي اين اپيدمي را بكند، 
افزود: »درآمد بالقوه اي كه دولت مي توانست از رشد 
فعاليت هاي اقتصادي در اسفند و فروردين به دست 
آورد به مراتب بيش��تر از درآمد حاص��ل از صادرات 
سوخت است. در تهران كامال مشهود است كه ترددي 
وجود ن��دارد و ش��اهد افت فعاليت ه��اي اقتصادي 
هستيم. بقيه نقاط كشور هم به همين منوال است.«

اين كارش��ناس حوزه اقتصاد انرژي همچنين افزود 

كه »اين تصور اشتباه اس��ت كه ايران به هر اندازه اي 
كه بخواهد مي تواند سوخت صادر كند، زيرا هر چند 
صادرات بنزين و فرآورده هاي نفتي راحت تر از نفت 
خام است، اما به دليل تحريم هاي امريكا، فروش اين 
فرآورده هاي نفتي هم كامال پنهاني و به سختي انجام 
مي شود و چندين واسطه محموله هاي فرآورده هاي 
نفتي ايران را به مصرف كننده نهايي اروپايي يا آسياي 

جنوب شرقي مي رسانند«.

   رقابت تنگاتنگ و قيمت هاي پايين
بهروزي فر از جنبه ديگري نيز به مساله درآمد دولتي 
از صادرات س��وخت نگاه كرد و گفت: »به دليل افت 
حمل ونقل در جهان و حتي كشورهاي همسايه ايران 
كه بخش بزرگي از بازار بنزين ايران هستند و به تبع آن 
افت تقاضاي جهاني سوخت، فروش سوخت در بازار 

جهاني مشكل تر ش��ده است، زيرا بازار با مازاد عرضه 
سوخت مواجه است. از طرف ديگر، چون قيمت هاي 
نفت خام طي روزهاي اخير افت 30 درصدي را تجربه 
كردن��د، فرآورده هاي نفتي از جمله س��وخت نيز به 
همين نسبت با افت قيمت روبرو خواهند شد و درآمد 

حاصل از فروش سوخت نيز كمتر خواهد شد.«
اين كارش��ناس اقتصاد انرژي بيان ك��رد كه اكنون 
وضعيت به گونه اي است كه هم فروش سوخت در بازار 
جهاني مشكل تر است و هم قيمت آن پايين تر است. به 
عنوان مثال در چين مصرف نفت خام و فرآورده هاي 
نفتي حداقل 25 درصد، معادل حدود 3 ميليون بشكه 

در روز افت كرده است.
حميد حس��يني، عضو اتحاديه صادركنندگان نفت، 
گاز و پتروش��يمي نيز روز يكشنبه به »تعادل« گفت 
كه سقوط آزاد قيمت هاي نفت طي روز هاي اخير كه 
عامل اوليه و اصلي آن شيوع ويروس كرونا بوده است 
باعث كاهش قيمت فرآورده هاي نفتي و محصوالت 
پتروش��يمي به همان نس��بت نيز مي ش��ود و اين به 
معني درآمد ارزي كمتر براي ايران از طريق صادرات 

محصوالتي مثل بنزين يا گازوئيل است.
روز دوشنبه بازار جهاني نفت خام به محض گشايش 
شاهد س��قوط آزاد قيمت هاي نفت خام بود و بهاي 
معامالت آتي نفت برنت 1۴ دالر و 25 سنت سقوط 
كرد و به 31 دالر و 2 س��نت در هر بش��كه رسيد كه 
بزرگ تري��ن كاهش قيم��ت روزانه از زم��ان حمله 
امري��كا به عراق در ژانويه س��ال 1۹۹1 ب��ود.الزم به 
ذكر است كه اردشير دادرس، رييس انجمن صنفي 
جايگاهداران س��ي ان جي ايران نيز هفته گذشته به 
روزنامه »تعادل« گفت كه ش��يوع ويروس كرونا در 
ايران باعث شده است كه مصرف سي ان جي در كشور 
ح��دود 50 درصد كاهش پيدا كند. دامنه وس��يع تر 
كاهش مصرف سي ان جي به نسبت بنزين به واسطه 
كاهش سوختگيري توسط تاكسي ها و ساير وسايل 
حمل ونقل عمومي اس��ت كه اين روزها با كس��ادي 

كسب و كارشان روبرو هستند.
تاكنون هنوز آماري رسمي از كاهش مصرف گازوئيل 
طي يك ماه اخير به واسطه شيوع ويروس كرونا انتشار 
نيافته، ولي مي توان انتظار داشت كه با توجه به كاهش 
فعايت هاي اقتصادي، اين سوخت نيز با كاهش حجم 

مصرف روبرو باشد.

هشدار آژانس بين المللي انرژي به توليدكنندگان نفت:
رولت روسي بازي نكنيد
مدير آژانس بين المللي انرژي به توليدكنندگان هشدار 
داد انجام بازي رولت روس��ي در بازارهاي نفت، تبعات 
وخيمي به دنبال خواهد داشت. به گزارش ايسنا، فاتح 
بيرول، مدير اجرايي آژانس بين المللي انرژي همچنين 
اظهار كرد سقوط قيمت نفت به پايين 25 دالر، باعث 

توقف رش��د جديد صنعت نفت ش��يل امريكا خواهد 
شد.اظهارات بيرول پس از سيگنال عربستان سعودي 
براي افزايش توليد نفت و آغاز جنگ قيمت و متعاقب 
آن ري��زش بيش از يك چهارمي قيم��ت نفت در روز 
دوشنبه و ثبت بزرگ ترين سقوط قيمت نفت در 2۹ 

سال گذشته صورت گرفت.بر اساس گزارش رويترز، 
فاتح بيرول گفت: آژانس بين المللي انرژي 3.5 ميليون 
بش��كه در روز مازاد عرضه در بازار نفت در س��ه ماهه 
نخست امسال را به دليل شيوع ويروس كرونا پيش بيني 
مي كند.آژانس بين المللي انرژي در گزارش ماهانه بازار 

نفت براي مارس اعالم كرد تقاضاي جهاني براي نفت 
امسال براي نخس��تين بار از زمان بحران مالي 200۹ 
كاهش پيدا خواهد كرد و دورنماي تقاضا براي نفت را 
به دليل شيوع ويروس كرونا و تاثير آن روي اقتصادهاي 
متعدد، به ميزان 1.1 ميليون بشكه در روز كاهش داد 

و اكنون انتظار دارد تقاضاي جهاني در سال 2020 بر 
مبناي ساالنه ۹0 هزار بشكه در روز كاهش پيدا كند.

مدير اين آژانس دو هفته پيش هشدار داده بود شيوع 
ويروس كرونا ممكن اس��ت بيش از حد انتظار به رشد 

تقاضاي جهاني براي نفت لطمه وارد كند.

تداوم نگراني ها از نفت ارزان
گروه انرژي | نفت كه روز دوش��نبه در خالل جنگ 
قيمتي عربستان و روسيه سقوط 30 درصدي را تجربه 
كرد، حاال در تالش است تا به اميد سرمايه گذاري براي 
اجراي تدابير محرك مالي، بخش��ي از ارزش از دست 

رفته خود را بازيابد. 
ري��زش يك باره قيمت نفت در معام��الت آغاز هفته؛ 
نگراني هاي جهاني از تبعات اقتص��ادي اين رخداد را 
افزايش داد؛ دامنه اين نگراني ها بورس هاي جهاني را 
نيز تحت تاثير قرار داد و موجب ريزش قابل مالحظه 
شاخص بورس هاي بزرگ جهان در دو روز متوالي شد. 
به دنبال آنكه روسيه از پاي ميز مذاكره با اوپكي ها كنار 
رفت، خوشبيني ها نسبت به موفقيت اوپك براي كنترل 
قيمت نفت از بين رفت و كاهش قيمت ها تشديد شد. 
اما ريزش غيرقابل پيش بيني قيمت ها زماني بيشتر شد 
كه عربستان در پاسخ به روس ها از كاهش قيمت فروش 

نفت و افزايش عرضه خود خبر دادند. 
حاال روس ها كه تالش دارند به رسانه ها اعالم كنند از 
تصميم خود در عدم همراهي با اوپك پشيمان نيستند، 
در رسانه هاي مختلف از تاب آوري اقتصاد كشورشان 
با نفت 25 دالري مي گويند. اين را وزير دارايي روسيه 
اعالم كرده و گفته است: اين كشور در صورت سقوط 

نفت ب��ه 25 تا 30 دالر هم منابع كافي براي پوش��ش 
كسري بودجه خود به مدت شش تا 10 سال را دارد. اين 
در حالي است كه بنا به گزارش رويترز؛ برخي تحليلگران 
معتقدند كه جنگ قيمتي بيش از آنچه دولت روسيه 

تصور مي كند به اقتصاد اين كشور آسيب خواهد زد.
از سوي ديگر گرچه برخي تحليلگران كاهش قيمت 
نفت را براي منافع امريكا مثبت ارزيابي كرده و عنوان 
مي كنند با ريزش قيمت ها؛ شركت هاي نفتي امريكايي 
در حال خريد نفت ارزان براي افزايش ذخاير استراتژيك 
خود هستند، اما ريزش قابل مالحظه بورس امريكا در 
كنار س��اير بورس هاي جهاني، واكنش دولت اياالت 
متحده را به همراه داش��ت. براين اس��اس آن طور كه 
خبرگزاري ايس��نا نوشته اس��ت؛ دولت ترامپ ضمن 
هشدار به مسببان شوك بازار نفت، از سفير روسيه در 
امريكا خواست به اهميت آرام كردن بازار توجه كنند. 
در همين حال شايلين هاينس، سخنگوي وزارت انرژي 
امريكا در بيانيه اي اعالم كرد اقدامات عمال دولتي براي 
دستكاري و شوك بازارهاي نفت، اهميت نقش امريكا 
به عنوان يك تامين كننده انرژي مطمئن را براي شركا 

و متحدانش در سراسر جهان بارز كرد.
اما پس از تجربه س��نگين روز دوش��نبه در بازارهاي 

جهاني؛ روز سه ش��نبه با اميدواري سرمايه گذاري به 
اجراي تدابير محرك مالي هشت درصد بهبود يافت. 
براين اساس روز گذشته قيمت نفت بيش از 8 درصد 

بهبود يافت و از مرز 37 دالر در هر بشكه عبور كرد. 
با اين حال برآوردها از وضعيت پيش روي اين بازار 
متفاوت است. در اين ميان بانك استاندارد چارترد 
با اعالم اينكه جن��گ قيمتي درگرفته ميان اعضاي 
اوپك پالس احتماال ج��دي و طوالني خواهد بود، 
قيم��ت مورد پيش بين��ي خود براي نفت در س��ال 
2020 و 2021 را كاهش داد. اين بانك قيمت مورد 
پيش بيني براي نفت برنت در س��ال 2020 را از 6۴ 
به 35 دالر و در س��ال 2021 را از 67 به ۴۴ دالر در 

هر بشكه كاهش داد.
عالوه بر اين گلدمن ساكس هم با اشاره به شرايط پيش 
آمده، پيش بيني خود براي نفت برنت در س��ه ماهه 
دوم و سه ماهه سوم امسال را به 30 دالر در هر بشكه 
كاهش داد. تحليلگران گلدمن ساكس اعالم كردند 
بازار نفت اكنون كه عربستان سعودي و روسيه وارد 
جنگ قيمت ش��ده اند، وارد دوران جديدي مي شود 
و احتمال به واقعيت پيوس��تن نفت برنت 20 دالري 
وجود دارد. مورگان استنلي و بانك باركليز نيز همين 

روال را دنب��ال كرده و پيش بيني هاي س��ابق خود از 
قيمت نفت در سال جاري ميالدي را كاهش دادند. 

اي��ن برآوردها در حالي اس��ت ك��ه هم اكنون برخي 
كارشناسان با نگاهي خوشبينانه به توافق عربستان و 
روسيه در هفته هاي آينده اميدوارند. اما اين در حالي 
است كه ش��ركت آرامكوي سعودي عرضه نفت خود 
به مشتريان داخلي و خارجي براي ماه آوريل را بيش 
از 300 هزار بش��كه در روز باالتر از حداكثر ظرفيت 
توليد پايدار 12 ميليون بش��كه قرار داده است.آنچه 

در اين ميان مطرح است؛ زيان قابل توجه كشورهاي 
توليدكنن��ده نفت از ريزش قيمت ها اس��ت؛ از خود 
عربس��تان گرفته تا عراق. همين مساله نگراني ها از 
افزايش قابل مالحظه كس��ري بودجه كش��ورهاي 
توليدكننده نفت در س��ال جاري را به همراه داشته 
است. در همين حال به اعتقاد برخي تحليلگران؛ در 
صورت تواف��ق اوپك پالس براي كاهش عرضه نفت، 
قيمت ه��ا به مرور در بازار تعديل خواهد ش��د و روند 

افزايشي به خود خواهد گرفت.
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زنگنه: توسعه بخش اول فاز ۱۱ 
پارس جنوبي با توان داخلي

مهر| وزير نفت درباره برنامه فشارافزايي گاز در 
پارس جنوبي، گفت: سناريوهاي فشارافزايي گاز 
در دريا و خشكي در حال مطالعه و بررسي بوده 
و براي اجراي طرح هاي فش��ارافزايي از نظرات 
مشاوران استفاده مي شود.بيژن زنگنه، وزير نفت 
در تش��ريح روند توس��عه فاز 11 پارس جنوبي، 
گفت: مرحله اول توسعه اين فاز مشترك توسط 
يك ش��ركت ايراني با هدف تولي��د روزانه يك 
ميليارد فوت مكعب گاز انجام مي شود.وزير نفت 
با اعالم اينكه براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي 
صرفًا ساخت و توسعه تأسيس��ات فراساحلي و 
حفاري چاه هاي دريايي پيش بيني شده است، 
تصريح ك��رد: گاز توليدي چاه ه��اي دريايي فاز 
11 پارس جنوبي روانه پااليش��گاه هاي موجود 
در عسلويه و كنگان مي شود.اين مقام مسوول با 
تاكيد بر اينكه به زودي پايه سكوي فاز 11 پارس 
جنوبي در خليج فارس نصب مي ش��ود، تصريح 
كرد: اميدواريم تا پايان دولت توليد اوليه اي از فاز 
11پ ارس جنوبي آغاز ش��ود. وي همچنين در 
خصوص برنامه فش��ارافزايي گاز در مرحله دوم 
توسعه فاز 11 پارس جنوبي هم توضيح داد: براي 
اجراي طرح هاي فشارافزايي طرح هاي مختلفي 
مطالعه شده و سناريوهاي متعددي تعريف و در 

دست مطالعه است.

نظارت بر پمپ بنزين ها
براي مقابله با كرونا

ايرنا| پمپ بنزين ها مي تواند يكي از مكان هاي 
بالقوه براي انتقال ويروس كرونا باشد، از همين 
رو ب��ه گفته س��خنگوي ش��ركت مل��ي پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران، نظارت بر جايگاه هاي 
سوخت افزايش پيدا كرده است. حدود 2 هفته 
پيش، اطالعيه اي براي مقابل��ه با اين ويروس از 
س��وي ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
منتشر ش��د كه طي آن لزوم ضدعفوني كردن 
تجهيزات و قرار دادن دستكش يك بار مصرف در 
جايگاه ها تاكيد شده بود. بااين حال در مواردي 
تامين اين وسايل از سوي جايگاهداران با مشكل 
مواجه مي شود و همين امر باعث شده تا در برخي 
جايگاه ها با كمبود تجهيز مواجه شويم.سخنگوي 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در اين 
زمينه گفته است كه جايگاهداران موظف هستند 
تا تجهيزات مورد نياز بهداشتي را براي مقابله با 
كرونا در پمپ بنزين ها تامين كنند.فاطمه كاهي 
گفت: مردم بايد در هنگام مراجعه به پمپ بنزين ها 
دستكش همراه خود داشته باشند تا در صورت 
اتمام آن در جايگاه از وسايل خود استفاده كنند.

وي افزود: در اين زمينه نظارت بر جايگاه ها براي 
رعايت اين موارد از سوي اين شركت در جريان 
بوده و افزايش پيدا كرده است. جايگاهداران بايد 
به صورت مستمر، كار ضدعفوني كردن نازل ها و 

پمپ ها را انجام دهند.

قبض هاي برق تا ارديبهشت 
۹۹ فرصت پرداخت دارند

تسنيم | شركت توانير با ارسال ابالغيه اي خطاب 
به مديران عامل شركت هاي برق منطقه اي و توزيع 
نيروي برق سراسر كشور، مواردي را براي همكاري 
با مشتركان در خصوص دريافت هزينه برق مصرفي 
آنان اعالم كرد. در متن ابالغيه شركت توانير كه با 
امضاي محمد حسن متولي زاده رييس هيات مديره 
و مديرعامل شركت توانير ارسال شده، آمده است: »با 
توجه به شرايط به وجود آمده و لزوم ايجاد تسهيالت 
براي آن دسته از متقاضيان و مشتركان محترم برق 
كه درگير مس��ائل جانبي مربوط به كرونا هستند، 
ترتيبي اتخاذ شود تا ضمن آمادگي و پايداري شبكه 
برق، اقدامات زير به عمل آورند.شركت ها مكلفند 
نس��بت به ارايه خدمات غيرحض��وري و فروش و 
خدمات پس از فروش اقدام و ضمن اطالع رس��اني 
عمومي، تسهيالت الزم در اين زمينه را در اختيار 
متقاضيان قرار دهند. به آن دس��ته از مش��تركان 
خانگي يا س��اير مص��ارف آمپري كه در خواس��ت 
استمهال هزينه هاي برق مصرفي را دارند، تا پايان 
ارديبهشت ماه سال ۹۹ مهلت پرداخت داده شود. 
هزينه انشعاب درخواستي متقاضيان برق در اقساط 

سه ماهه دريافت شود.

رشد توليد نفت عراق
باالتر از سهميه اوپك پالس

ايسنا | شركت بازرگاني دولتي نفت عراق )سومو( 
با اعالم رشد سه درصدي توليد نفت اين كشور در 
ماه ميالدي گذشته، افزايش ماهانه توليد باالتر از 
س��هميه اوپك پالس را تاييد كرد. شركت سومو 
اعالم كرد صادرات عراق ۴.8 درصد رشد كرد و در 
مقايسه با 3.7 در ژانويه به 3.87۹ ميليون بشكه در 
روز در فوريه رسيد. اين آمار بسيار پايين تر از ۴.65 
ميليون بش��كه در روز برآورد شده در جديدترين 
بررسي پالتس است. بر اساس اين بررسي، توليد 
نفت عراق در ماه ميالدي گذشته به باالترين حد 
در چهار ماه اخير رس��يد و صادرات اين كشور از 
پايانه ه��اي جنوبي و همچني��ن از منطقه نيمه 
خودمختار كردستان افزايش پيدا كرد.در اين بين، 
س��خنگوي وزارت نفت اعالم كرد عراق خواستار 
آن اس��ت كه توليدكنندگان سطح توليدشان را 
مش��خص كنند زيرا با توجه به اشباع عرضه كه با 
اقدام عربستان سعودي در كاهش شديد قيمت 
فروش آوريل تشديد شده است، توليد بيشتر نفت 
عاقالنه نخواهد بود.عاصم جه��اد به خبرگزاري 
دولتي عراق گفت: عرضه بيشتر نفت به بازارهاي 
جهاني كه اكنون شاهد اشباع عرضه هستند، كار 

عاقالنه اي براي توليدكنندگان نخواهد بود.

پذيرش قراردادهاي نفتي به عنوان وثيقه بانكي 70 درصد تجهيزات آب شيرين كن ها بايد در داخل كشور ساخته شود
 مديركل دفتر تحقيقات و توسعه فناوري شركت آب 
و فاضالب كش��ور گفت: تا پايان برنامه ششم توسعه 
باي��د 70 درص��د تجهيزات م��ورد نياز س��امانه هاي 

آب شيرين كن در داخل كشور ساخته شود. 
»احمد سياحي« افزود: شركت هاي آبفا و ساتكاب با 
اس��تفاده از توان دانش بنيان ها و استارتاپ ها درصدد 
توليد، انتقال دانش و فناوري ساخت اين تجهيزات در 

داخل كشور هستند. 
وي اضافه كرد: كش��ور ايران در اقليم خش��ك و نيمه 
خش��ك قرار گرفته و ميزان بارندگي هاي آن، كمتر از 
يك سوم متوسط جهاني است؛ از اين رو مساله تامين 
آب كشاورزي و صنعت و به ويژه آب شرب از حساسيت 
بسيار بااليي برخوردار است و بايستي از منابع موجود 

در اين بخش به نحو مطلوبي استفاده شود.
وي با تاكيد بر اينكه امنيت غذايي و اجتماعي كش��ور 
به خودكفايي حوزه آب و انرژي وابس��ته است، گفت: 
بدين منظور س��اخت داخل تجهيزات مورد نياز اين 
صنعت در زمينه اصالح و بازس��ازي شبكه هاي آب و 

فاضالب و به ويژه در رابطه با سامانه هاي آب شيرين كن 
از اهميت بسيار بااليي برخوردار است.

س��ياحي با اشاره به اينكه دنيا در زمينه استفاده از آب 
شيرين كن ها به صورت جدي و اساسي ورود پيدا كرده 
است، ادامه داد: به طور متوسط در هر شبانه روز حدود 
76 ميليون مترمكعب آب از سامانه هاي آب شيرين كن 

دنيا تامين مي شود.
 مديركل دفتر تحقيقات، توس��عه فناوري و ارتباط با 
صنعت شركت آب و فاضالب كش��ور، افزود: در حال 
حاضر مي��زان توليد آب ش��يرين كن هاي خاورميانه 
حدود 26 ميليون مترمكعب است كه سهم عربستان 
از اين رقم حدود هشت ميليون و 500 هزار مترمكعب 

و سهم كشور ما كمتر از نيم ميليون مترمكعب است.
وي تاكيد كرد: براس��اس تكاليف قانون��ي موجود در 
كشور بايستي تا پايان برنامه ششم توسعه 30 درصد 
آب مورد نياز ش��هرهاي حاشيه درياي عمان و خليج 
فارس از طريق آب شيرين كن ها تامين شود.سياحي 
ادامه داد: همچني��ن در طي اين مدت بايد 70 درصد 

تجهيزات مورد نياز سامانه هاي آب شيرين كن نيز در 
داخل كش��ور ساخته شود كه هم اكنون بخش زيادي 
از اقالم مورد نياز اين سامانه ها از جمله پرشر وسل ها، 
پمپ هاي فشارقوي، تجهيزات ابزار دقيق، شيرآالت و 

ممبران ها از خارج كشور وارد مي شود.
مديركل دفتر تحقيقات، توس��عه فناوري و ارتباط با 
صنعت شركت آب و فاضالب كشور خاطرنشان كرد: 
بنابراين با توجه ب��ه اهميت خودكفايي در اين عرصه 
بايستي با استفاده از خالقيت شركت هاي استارتاپي و 
دانش بنيان شاهد توليد، انتقال دانش و فناوري ساخت 
اين تجهيزات در داخل كش��ور با رعايت كيفيت كاال، 
خدمات و مدت زمان ارايه باشيم.سياحي تاكيد كرد: 
با توجه به ارتباط خوبي كه بين شركت  آب و فاضالب 
كش��ور و مجموعه س��اتكاب به عنوان متولي تامين 
اين تجهيزات با س��نديكاها و انجمن هاي اين بخش 
وجود دارد، آماده هستيم كه با همكاري شركت هاي 
دانش بنيان  و استارتاپ ها بتوان ساخت تجهيزات مورد 

نياز اين بخش را در داخل انجام داد.

 بودج��ه ۹۹ اين امكان را فراهم كرده تا ش��ركت هاي 
ايراني فعال در حوزه نفت و گاز بتوانند قرارداد خود با 
شركت ملي نفت را به عنوان وثيقه و ضمانت به بانك ها 
ارايه كنند. به گزارش ايرنا، تحريم هاي نفتي باعث شده 
تا شركت هاي بزرگ و كوچك بين المللي،  يكي يكي 
از ايران بروند و در اين ميان كار توسعه صنعت نفت به 
شركت هاي ايراني واگذار شود. شركت هايي كه با نام 
شركت هاي اكتشاف و توليد شناخته مي شوند و قرار 
است بحث توس��عه ميادين و توليد را بر عهده داشته 
باشند.با اين حال اين شركت ها در تامين مالي خود با 
مشكالتي رو به رو هستند و نياز دارند تا اين منابع را از 
روش هاي مختلف مانند نظام بانكي يا بورس تهيه كنند.

در اين راستا و براي كمك به پيشرفت اين شركت ها، در 
بودجه سال آينده اين اجازه داده شده تا اصل قرارداد 
شركت هاي اكتشاف و توليد داخلي تاييد صالحيت 
ش��ده با ش��ركت ملي نفت ايران براي توسعه ميادين 
و توليد نف��ت، گاز و فرآورده ه��اي نفتي و همچنين 
اصل قرارداد خريد نفت شركت ملي نفت ايران از اين 

شركت ها به عنوان وثيقه و تضمين بازپرداخت اصل و 
سود تسهيالت دريافتي اين شركت ها، از سوي بانك ها 
مورد پذيرش قرار گيرد.همچنين تاكيد شده كه بانك 
مركزي و بانك هاي عامل،  ساز و كار و تسهيالت الزم 

براي اجراي اين بند از بودجه سال ۹۹ را فراهم كنند.
اين بند از بودجه همچنين طرح هاي پااليش��گاهي و 
پتروشيمي جديد كه در مرحله تامين مالي )فاينانس( 
هستند را نيز شامل مي شود. براس��اس اين گزارش؛ 
اليحه بودجه س��ال ۹۹ پس از تصويب در كميسيون 
تلفيق به صحن مجلس فرس��تاده شد اما نمايندگان 
مجلس ب��ه كلي��ت آن راي منف��ي داده و اليحه را به 
كميس��يون بازگرداندند.در اين حال رييس مجلس 
شوراي اسالمي با اس��تفاده از اصل 85 قانون اساسي 
و حكم حكومتي رهبر معظم انقالب، بودجه تصويب 
ش��ده در كميس��يون تلفيق را براي تاييد به شوراي 
نگهبان ارسال كرد.اين در شرايطي است كه جلسات 
علني مجلس به دليل شيوع ويروس كرونا تا اطالع ثانوي 

تعطيل شده است.



پرونده8نظر

 بني آدم اعضاي يكديگرند !

چالش مهم اطالع رساني

كسب و كارهاي خرد را بايد دريابيم 

متهم طغيان كرونا در چين

محمود خاقاني | كارشناس بين المللي انرژي| 
معلوم نيس��ت چرا در كشور ما مس��ووالن محترم تصور 
مي كنند هرگز اش��تباه نمي كنند و هرگز نبايد به قصور 
خودشان اعتراف و از امت اسالمي عذرخواهي كنند. حاال 
هم مي فرمايند اصراري ندارند آمار اعالم ش��ده مرتبط با 
تعداد مبتاليان يا فوت ش��دگان كرونايي كه توسط آنها 
اعالم مي شود را كس��ي باور كند. رسانه هاي دشمن هم 
مرتبا  با اعالم آمار هاي باالتر از آمار رس��مي سعي دارند 
تا اعتماد عمومي به مسووالن نظام جمهوري اسالمي را 

هرچه بيشتر كم كنند. 

    بايد از تجربه چين آموخت
آقاي دكتر Bruce Aylward معاون مديركل سازمان 
بهداش��ت جهاني اخيرا  درمصاحبه اي با سي ان ان گفت 
چين وقتي ديد با ويروس��ي سروكار دارد كه قبال  تجربه 
نكرده و راه درمان و مقابله را با آن را هم نمي داند، بهترين 
كار را كرد و با شفافيت و صداقت با سازمان هاي جهاني، 
رس��انه ها و از همه مهم تر مردم چين مش��كل را درميان 
گذاشت و گفت با بحراني سروكار پيدا كرده كه هرگز پيش 
بيني آن را نكرده بود. درنتيجه همه درچين مهيا شدند. 
درواقع فقط اين دولت و ارتش و نظام بهداش��ت و درمان 
چين نبود كه وارد مقابله با ويروس كرونا ش��د، بلكه همه 
مردم چين با آموزشي كه دركوناه مدت ديدند و همكاري 
كه با مقامات كردند با ويروس مقابله كردند، كه حاال نتيجه 
آن خوش��بختانه كاهش تعداد مبتاليان، كاهش تعداد 

تلفات وافزايش آمار درمان شدگان است. 

    كم توجهي درايران
بايد اذعان كنيم كه درايران مسووالن ذيربط به جاي اينكه 
افكار عمومي و مردم را باتوجه به تجربه چين و احتمال ورود 
ويروس كرونا به ايران آماده كنند، مرتبا  اطمينان دادند 
كه ما آماده ايم و احتمال ورود ويروس هم كم مي باش��د. 
پس از اينكه با ورود ويروس در شهر قم شوكه شدند شعار 
اينكه ما كرونا را شكست مي دهيم  را مطرح كردند. يعني 
همه مس��ووليت مبارزه با كرونا را خودشان پذيرفتند و 
حاال كار از دستشان در رفته است. اما، ماهي را هروقت از 
آب بگيريم تازه است. بايد مسووالن محترم با شفافيت و 
صادقانه با مردم سخن بگويند و رسانه ملي طوري عمل 
كند كه مردم براي دريافت اخبار و تحوالت مرتبط با كرونا 
 Bruce به رسانه هاي برون مرزي روي نياورند. آقاي دكتر
Aylward معتقد است كه اين ويروس با توجه به تجربه 
چين قابل كنترل اس��ت مشروط به اينكه درهركشوري 
همه مردم بدانند كه دش��من جدي و مشتركي دارند كه 
بايد با ه��م و دركنار هم و باهمكاري يكديگر با آن مقابله 
كنند و مس��ووالن ذيرب��ط هم به مردم به طور ش��فاف و 
صادقانه بگويند با چه مش��كالتي براي خدمات رساني و 
درمان دست به گريبان مي باشند. البته به نظر ميرسد كه 
در چند روز اخير مسووالن محترم ذيربط همين روش را 

درپيش گرفته اند. 

    كرونا درجهان 
واقعيت اين اس��ت كه كرونا تمامي دولت ها و مسووالن 
حكومتي دربيش از صد كش��ور حتي امريكا را غافلگير 
كرده است. اقتصاد كشورهاي عضو گروه هفت و كشورهاي 
عضو گروه بيست تاكنون كاهش ارزش سهام در بازار هاي 

سرمايه يا بازار هاي بين المللي نفت خام با اين شدت و نرخ 
س��قوط كه درروزهاي اخير شاهد بوديم را كمتر يا اصال 

تجربه نكرده بودند. 

   تحريم اقتصادي و تحريم نفتي ايران 
اززماني كه تحريم هاي اقتصادي و نفتي امريكا عليه مردم 
و نظام جمهوري اسالمي ايران شروع شد، در دولت نهم 
و دهم گفته شد كه تحريم ها كاغذ پاره اي بيش نيستند. 
دردولت يازدهم و دوازدهم گفته ش��د كه ما از اين دوران 
عبور خواهيم كرد و مردم نگران نباش��ند. درهمين حال 
براي مقابله با تحريم ها كه موجب كاهش امكانات بهداشت 
و درمان، آموزش وپرورش، حمل و نقل عمومي و به طور 
كلي اقتصادي كش��ور ش��د و هنوز هم ادامه دارد برنامه 
خاصي ارايه نشد. دراين شرايط كرونايي بايد با مردم شفاف 
و باصداقت س��خن گفت. دولت بايد بگويد كه پرداخت 
نقدي يارانه ها و بعد از افزايش قيمت بنزين پيش پرداخت 
نقدي و واريز پول به حس��اب مردم چه برسر توان بودجه 
دولت واقتصاد كشور آورده است. دولت بايد از مردم كمك 
بخواهد و تالش كند كه موافقت مردم را جلب كند و به جاي 

چاپ پول و افزايش نقدينگي بدون پشتوانه كه موجب تورم 
بيشتر خواهد شد بخشي از يارانه ها را براي بهبود خدمات 
بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، حمل و نقل عمومي 

و... درمسير كاهش هزينه ها اختصاص بدهد. 

    چاه كن ته چاه 
وقتي در بازار كاهش ارزش سهام و قيمت نفت ارقام يك 
درصد يا دو درصد تجربه شود اقتصادانان سخن از خطر 
ركود اقتصادي و از اين قبيل را مطرح مي كنند. توجه كنيم 
كه رسما اعالم شده است كه كرونا فقط در چين باعث شد 
تا فعاليت هاي تجاري و اقتصادي بيست درصد كاهش پيدا 
كنند. كاهش فعاليت هاي اقتصادي و بازرگاني در چين و 
متعاقبا  فراگير شدن كرونا در اروپا و امريكا موجب شد كه 
كشورهاي ديگر غربي هم با مشكل كاهش ارزش سهام در 
بازار هاي سرمايه و قيمت نفت خام دست به گريبان شوند. 
شايد هيچ عامل ديگري غير از كرونا نمي توانست با اقتصاد 
دولي نظير امريكا كه اقتصاد ديگران را تحريم مي كنند 
چنين كند كه شده اس��ت. من معتقدم در سال 2008 
ميالدي وقتي كه بحران اعتباري موجب ورشكس��تگي 

بانك هاي بزرگ و كوچك امريكايي و اروپايي شد تحريم 
بانكي ايران به ايران كمك كرد كه آسيب چنداني از بحران 
اعتبارات بانكي در آن زم��ان تجربه نكند. حاال كه كرونا 
موجب كاهش تقاضا و كاهش ش��ديد قيمت نفت خام 
شده است، بنظر من اين بار هم تحريم نفتي ايران دراين 
بازار براي ايران امتيازي محسوب مي شود. زيرا، در هرحال 
اي��ران درهرقيمتي كه بازار براي نف��ت خام تعيين كند 
مشكل فروش داشت و دارد. اوپك سال هاست كه نقشي 
دربازار جهاني نفت خام ندارد. اتحاد اوپك و غيراوپكي ها 
از همان زمان كه شكل گرفت درحال از هم پاشيدگي بود. 
حاال امريكا درچاه تحريم ايران، روسيه و سايرين كه كنده 

بود خودش هم گرفتار آمده است. 

   تاب آوري اقتصاد 
درايران اقتصاد مقاومتي مطرح ش��د كه منظور اقتصاد 
تاب آوربود. كار جدي و قابل توجهي براي نيل به اين منظور 
برنامه ريزي وانجام نشد. اما، در روسيه آقاي پوتين با مردم 
صادقانه و شفاف درباره تحريم هايي كه عليه روسيه شده 
بود س��خن گفت و توانس��ت با همكاري عمومي اقتصاد 

روس��يه را طوري برنامه ريزي كند ك��ه قيمت نفت خام 
بشكه اي چهل دالر را تاب بياورد. حاال هم با خروج از توافق 
اوپك و غير اوپك س��عي دارد تاب آوري اقتصاد روسيه را 
باقيمت نفت خام بشكه اي سي دالر و زير سي دالر محك 
بزند. همه مي دانند كه آل سعود مجري اوامر دولت ترامپ 
مي باش��د و اينكه نفت خام عربس��تان را به طور ناگهاني 
بشكه اي هفت دالر كاهش بدهد چه معني دارد؟ واقعيت 
اين است كه مشتري ندارد. خريداري در بازار نيست. انبار ها 
پر هستند و حتي مشتري ارزان هم بخريد جا ندارد كه نفت 

را ببرد و نگهداري كند. 

    تاب آوري در هزينه توليد نفت خام 
پيشرفت تكنولوژي و به كار گيري مديريت متخصص و توانا 
در بيشتر كشورهاي توليد كننده و صادر كننده نفت خام 
هزينه توليد را پايين آورده است. اما، متاسفانه درايران بايد 
اذعان كنيم اينطور نيست. درنتيجه هزينه توليد انرژي 
درايران دركنار نداشتن يك برنامه كالن اقتصاد انرژي نه 
تنها كاهش نيافته بلكه رو به افزايش دارد. ايران اگر يك 
فكر اساسي نكند وقتي كه وضع بازار بهتر شود قدرت رقابت 
در بازاربا ساير توليد كنندگان كه هزينه توليد پايين تري 
دارند را نخواهد داشت. شفافيت در مقابله با كرونا و شفافيت 
در فعاليت هاي اقتصادي و اقتصاد انرژي كشور فرصتي را 
فراهم خواهد آورد تا ايران از دو بحران كرونا و كاهش قيمت 

نفت همزمان و با موفقيت عبور كند.

    نتيجه گيري
بودجه س��ال 99 به نحوي تبديل به قانون مي ش��ود كه 
خود به خود بر مشكالت كش��ور خواهد افزود. بنابراين، 
دركوتاه مدت دولت براي جبران خس��ارات بس��ياري از 
صاحبان كس��ب و كارهاي كوچك و متوسط كه دراين 
ايام ش��ب عيد بدليل بحران كرونا با ورشكستگي روبرو 
هستند بايد از ثروتمندان و بنگاه هاي بزرگي كه ماليات 
هم نمي دهند بيشتر ماليات بگيرد و ميزان مالبات هاي 
كسب و كار هاي كوچك و متوسط را كاهش دهد. دراين 
راستا بايد تعرفه هاي گمركي و غيره هم براي تامين قطعات 
يدكي صنعتي و نيز حمل ونقل عمومي كش��ور دركنار 
ساير اقالم مهم براي چرخش اقتصاد كشور كاهش پيدا 
كنند. براي موفقيت در اين راستا با نظرخواهي عمومي 
)متاس��فانه نام بردن از رفراندوم به يك تابو تبديل شده 
است( مردم را متقاعد كند و مردم با دولت همراهي و مجوز 
بدهند كه دولت براي جبران كسري بودجه از محل درآمد 
فروش فرآورده هاي نفتي و به جاي پرداخت هاي نقدي 
بودجه هاي الزم را تامين كند و با افزايش تدريجي و گام به 
گام قيمت فرآورده هاي نفتي جلوي قاچاق فرآورده هاي 
نفتي بردوش كولبران يا از طرق ديگر به طور جدي گرفته 
شود. همچنين براي بهبود توليد درداخل كشور، كاهش 
بيكاري و رونق كسب و كارها ورود كاالهاي قاچاق به ازاء 
قاچاق فرآورده هاي نفتي بردوش كولبران يا طرق ديگرنيز 

جلوگيري شود. 
روح و روانش شاد مرحوم ابومحّمد ُمشرف الدين ُمصِلح 
بن عبداهلل بن مشّرف، متخلص به سعدي )۶0۶ – ۶90 

هجري قمري( كه براي امروز ما گفت: 
 بني آدم اعضاي يكديگرند كه در آفرينش ز يك گوهرند 

چو عضوي به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار 
تو كز محنت ديگران بي غمي نشايد كه نامت نهند آدمي

اگرچه بارها سياس��ت هاي حكومت چي��ن در كنترل 
بيماري كوويد ۱9 توس��ط س��ازمان جهاني بهداشت 
تحسين ش��ده است، اما بس��ياري اين موضوع را مطرح 
مي كنند كه سياست اطالعاتي اقتدارگرايانه اين حكومت 
مانع پاسخ س��ريع به شيوع بيماري كرونا در چين شده، 
در حالي كه با ش��يوه هاي دموكراتيك مي شد بحران را 

محدود كرد.
متهم ش��دن چين به پنهان كاري حتي موجب انتقاد از 
نماينده س��ازمان بهداشت جهاني در چين شده و نقش 
اين سازمان مورد سوال قرار گرفته كه البته دكتر گادن 
گاليا رييس دفتر سازمان بهداشت جهاني در چين انتقادها 
درباره »قصور« اين سازمان در روشن كردن حقايق مربوط 

به شيوع بيماري در چين را رد كرده است.
وي گفت��ه كه تحت قرنطينه قرار گرفتن ش��هر ووهان، 
مركز انتش��ار ويروس كرونا، امكان باارزشي براي جامعه 
بين المللي براي آماده شدن و مقابله با ويروس فراهم كرده، 
هرچند در گفت وگويي با بخش انگليسي بي بي سي اذعان 
كرده كه سازمان بهداشت جهاني پرسش هايي را در اين 
زمينه از دولت چين مطرح كرده است. او تأكيد كرده كه 
يك هيات مشترك از كارشناسان سازمان بهداشت جهاني 
و چين به بررسي دقيق نحوه انتقال بيماري، شدت آن و 

اقدامات الزم مي پردازند.

   پاسخ قوي دولت چين و تحسين
بهداشت جهاني

نش��ريه LANCET كه ب��ه موضوع س��المت عمومي 
مي پردازد، در مقاله اي نوش��ت: اما ش��يوه اطالع رساني 
چين درباره ويروس كرونا و گس��ترش آن، اين س��وال 
را مطرح مي كند كه آيا كش��ورهايي مانن��د چين كه از 
جمله كش��ورهاي اقتدارگراس��ت، براي پاسخ دادن به 
طغيان بيماري ه��ا بهتر عمل مي كنند يا كش��ورهاي 
دموكراتيك تر؟ ۳۱ دسامبر س��ال 20۱9 بود كه چين 
سازمان بهداش��ت جهاني را از ش��يوع پنوموني با علت 
ناشناخته در شهر ووهان در استان هوبئي آگاه كرد. اين 
بيماري همه گير به س��رعت گسترش يافت و مواردي از 
ويروس كروناي جديد )n CoV-20۱9( در سرتاس��ر 
چين و ديگر نقاط آسيا، اروپا، امريكاي شمالي و استراليا 

تأييد شد. در اين ميان پاسخ قوي دولت چين به طغيان 
اين بيماري بارها باعث تحسين مقامات بهداشت جهاني 
ش��ده اس��ت. با اين حال، محققان و رهبران بهداشتي 
مدت هاس��ت اين موض��وع را مطرح مي كنن��د كه آيا 
دموكراسي براي س��المت عمومي خوب، بد يا بي تأثير 
اس��ت؟ آيا اين نوع از مقابله با بيماري در چين مي تواند 
نشانه اي از مزيت شيوه اطالع رساني اين كشور در مقابله 

با شيوع بيماري باشد؟

   پاسخ چين به كوويد ۱۹ چه بود
در يك نگاه سطحي، قدرت و امتياز اقتدارگرايي در واكنش 
چين در پاسخ به بيماري كوويد ۱9 به طوري بود كه بازار 
غذاهاي دريايي هوانان كه احتمال مي رفت منبع اين طغيان 
باشد، طي يك روز از اعالم اين خبر بسته و ضدعفوني شد. 
در مدت س��ه روز از تأييد انتقال انسان به انسان بيماري و 
افزايش موارد بيماري و در پيش بودن بزرگ ترين رويداد 
سفر جهاني در جشن هاي سال نو، دولت چين يك قرنطينه 
بهداشتي بي سابقه را اجرا كرد. در اين ميان حركت بيش از 
۵0 ميليون نفر در سراسر استان هوبي، شامل حمل و نقل 
در داخل شهرها و مسافرت از طريق هوا، قطار و اتوبوس به 
سرعت محدود شد. مسووالن جشن هاي جشنواره بهار را در 
پكن متوقف و حركت به ساير شهرهاي بزرگ را نيز محدود 
كردند. طي چند روز دو بيمارستان هزار تختخوابي ساخته 
شد. اين حركات منعكس كننده يك سطح از كنترل است 
كه فقط در اختيار دولت هايي مثل چين است. به همين 
دليل، مقامات سازمان بهداشت جهاني، به چين به خاطر 
تعيين »استاندارد جديدي براي پاسخ به شيوع بيماري« 

تبريك گفتند.

   اطالع رس�اني ديرهنگام و نادرست، اوضاع 
را بحراني كرد

 با اين وجود، موضوع زمان براي كنترل ش��يوع بيماري 
بسيار مهم است. كسب اطالعات درست و عكس العمل 
سريع مي تواند شيوع بيماري را قبل از اينكه نياز به اقدامات 
اضطراري داشته باشند، متوقف كند. سوابق اوليه شيوع 
بيماري كوويد ۱9 ابهاماتي را در مورد سودمندي روش 

مديريت اقتدارگرايي، ايجاد مي كند.

به نظر آمارتيا سن، استاد اقتصاد و فلسفه دانشگاه هاروارد، 
كش��ورهاي اس��تبدادي با چالش مهم اطالع رساني و 
پاس��خگويي روبرو هس��تند. دولت هايي مثل چين در 
سيستم هاي سياسي بسته، بدون رسانه هاي باز و احزاب 
مخالف، براي دريافت اطالع��ات دقيق به موقع و انتقال 
اطالعات فوري به عموم مردم تقال مي كنند. اين دولت ها 
معمواًل قرباني تبليغات خود مي شوند، زيرا مقامات محلي 
به دليل برخورداري از امتياز از نهادهاي سياسي كشور 
از به اشتراك گذاشتن اخبار بد به مافوق خود خودداري 

مي كنند و قبل از اقدام، منتظر دستورالعمل مي مانند.
به همين دليل، سياست اطالع رساني در چين پاسخ 
س��ريع به ش��يوع بيماري كوويد ۱9 را تضعيف كرد. 
كارمندان مراقبت هاي بهداش��تي ش��يوع بيماري را 
در اوايل دس��امبر س��ال 20۱9 حدس زده بودند، اما 
اطالعاتي كه مردم را آگاه مي كرد تا اقدامات پيشگيرانه 
را انجام دهند، س��ركوب شد و كانال هاي ارتباطي كه 
ممكن بود به مقامات ارشد كشور چين نسبت به تهديد 
فزاينده بيماري هشدار دهد، مسدود شد. پليس يك 
پزشك را دستگير و هفت نفر ديگر كه در حال ارسال 
گزارش در مورد بيماري كرونا بودند به مجازات به دليل 
گسترش شايعات تهديد كرد و رسانه هاي اجتماعي 
سانسور شدند. همچنين گفته شده دولت چين ضمن 
پنهان كاري در مورد شيوع اين ويروس، پزشكان را وادار به 
سكوت كرده بود تا هشدارهاي الزم را به مردم ارايه ندهند.

 يك تجزي��ه و تحليل اوليه روي ش��بكه هاي اجتماعي 
Weibo و WeChat ك��ه بزرگ تري��ن ش��بكه هاي 
اجتماعي در چين هستند نش��ان داد كه بحث در مورد 
ش��يوع بيماري در اوايل ماه ژانوي��ه 2020 تقريبًا وجود 
نداشت تا اينكه دولت چين موضع رسمي خود را در 20 

ژانويه تغيير داد.
در ماه ژانويه، كميس��يون بهداشت شهرداري ووهان در 
گزارشي اعالم كرد كه هيچ گونه شواهدي راجع به انتقال 
انسان به انسان بيماري و شيوع عفونت در بين كارمندان 
بهداش��ت وجود ندارد. اين گزارش همچنين اعالم كرد 
كه موارد شديد بيماري ناش��ي از عفونت كرونا محدود 
به افراد س��الخورده و كساني اس��ت كه داراي مشكالت 
زمينه اي هستند و اينكه بازار غذاهاي دريايي هوانا منبع 

اين بيماري بوده است. گزارش هاي چاپ شده در مجله 
پزشكي لنست و نيو انگلند چاپ شده نشان مي دهد كه 
نيمي از بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه -2۵

۴9 سال بودند و دو سوم آنها بيماري زمينه اي نداشتند. 
قبل از اعالم رسمي دولت چين، موضوع انتقال انسان به 
انسان بيماري و ابتالي كاركنان بهداشتي كاماًل آشكار 
بود. اين اطالعات يا به مقامات اعالم نشد يا به عموم مردم 

اطالعات نادرست ارايه شد.
شهردار ووهان به طور علني اعالم كرده نه تنها اطالعات 
به موقع اعالم نشده، بلكه مس��ووالن از اطالعات به طور 
موثر نيز استفاده نكرده اند. در زمان شروع قرنطينه در 2۳ 
ژانويه س��ال 2020، پنج ميليون نفر از شهر ووهان براي 
سفرهاي تعطيالت خارج شده بودند كه بعدها مواردي از 

شيوع بيماري در سرتاسر چين گزارش شد.

   پاسخ سازمان جهاني بهداشت به انتقادها
با اين حال گادن گاليا، رييس دفتر س��ازمان بهداش��ت 
جهاني در چين نظري مخالف با اين اخبار داشته است؛ 
انتقاد درباره قصور اين س��ازمان در روشن كردن حقايق 
مربوط به شيوع بيماري در چين را رد كرد و گفت كه تحت 
قرنطينه قرار گرفتن شهر ووهان كه مركز انتشار ويروس 
كرونا بوده، امكان باارزشي براي جامعه بين المللي براي 
آماده ش��دن و مقابله با ويروس فراهم كرد. به گفته گاليا 
خود دولت چين به وجود كاستي در نحوه برخورد با اين 
بيماري اذعان كرده كه بررسي آن نيازمند زمان مناسب 
اس��ت. با اين حال، يك هيات مش��ترك از كارشناسان 
سازمان بهداش��ت جهاني و چين به بررسي دقيق نحوه 
انتقال بيماري، ش��دت آن و اقدام��ات الزم مي پردازند. 

همچنين جلساتي به صورت هفتگي بين دفتر سازمان 
بهداش��ت جهاني و كميته ملي بهداشت و درمان چين 
برگزار مي شود و اقدامات انجام شده به طور دقيق بررسي 

مي شوند.
با اين حال، اين گفته هاي نماينده سازمان جهاني بهداشت 
در چين باعث نش��ده است كه نگاه كارشناسان در مورد 
عملكرد حكومت چين تغيير كند؛ چرا كه به اعتقاد آنها 
فقدان رسانه هاي آزاد و مخالفاني كه جدا از سلسله مراتب 
اداري اعالم نظر كند، باعث ش��د اطالعات از خط مقدم 
شيوع ويروس كرونا به پكن نرسد. به طوري كه چند هفته 
بعد از شيوع بيماري، رهبران چين مجبور شدند به طور 
علني مقاماتي را كه از ارايه اطالعات خودداري مي كنند، 

به مجازات تهديد كنند.

   حكوم�ت اقتدارگرا ي�ا دموكراتيك؛ كدام 
بهتر است

حال سوال اين جا است كه آيا مزيتي براي حكومت هاي 
اقتدارگرا در پاس��خ ب��ه بيماري ها وج��ود دارد؟ به نظر 
مي رسد سياست اطالعاتي اقتدارگرانه مانع پاسخ سريع 
به شيوع بيماري كرونا در چين شد كه مي توانست بحران 
را محدود كند. هنوز مش��خص نيس��ت كه آيا قرنطينه 
فوق العاده و گسيل داشتن منابع زياد كه توسط حكومت 
اقتدارگراي چين امكانپذير شد، به عنوان يك استراتژي 
موفق بهداشت عمومي قابل اثبات خواهد بود يا خير. با اين 
وجود، به نظر مي رسد در ظرفيت سازي براي پيشگيري، 
كشف و واكنش مناسب به شيوع بيماري، دموكراتيك 

بودن و سياست رقابتي بيشتر موفق باشد.
منبع: ايرناپالس
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بعد از فروكش كرونا
چه بايد كرد؟

علي مندني پور| حقوقدان و جامعه شناس|
بس��ياري از آموزه هاي مربوط به بح��ران كرونا به 
ريشه يابي، پيشگيري و آسيب شناسي در چارچوب  
دانِش روز ني��از دارد، آن هم ب��ا بهره گيري تمام و 
كمال از يافته هاي علم��ي. »كرونا« براي من و تو و 
مايي كه در بحران زاده شديم، با بحران بزرگ شده 
و از س��ر ناچاري با بالهايي از اين قم��اش، روز را به 
شب و ش��ب را به صبح رسانيده ايم، چندان ناآشنا 
نيست. پوس��تين عوض كرده و ااِّل چيزي است در 
ح��د و اندازه همان هاي��ي كه تاكنون در ش��كل و 
شمايل آنفلوآنزا، سيل، زلزله، رانِش زمين، ريزش 
كوه، هجوم ملخ ها، آتش س��وزي، تخريب محيط 
زيست، تلفات وحشتناك جاده اي، سقوط هواپيما 
و ... درگذر از مسير پر دس��ت انداِز زندگي روزانه از 
س��ر گذرانده ايم، با اين تفاوت كه اين يكي سخت 
خانه نش��ين و افس��رده مان كرده و هراس عجيبي 
در دل هامان افكنده كه تا س��ال ها آثار زخمه هاي 
روحي- رواني اش بر پيكره جامعه مانده و عذاب مان 
خواهد داد.  از قوِل معاوِن وزير بهداش��ت و درمان؛ 
هم او كه از قضا خود نيز در همان روزهاي نخستين 
پرده برداري ديرهنگام از اين ويروس، ميزبان مهمان 
ناش��ناخته ش��د؛ از كرونا با عنوان »دموكراتيك« 
ياد شده كه ش��ايد چندان هم عنوان بي ُمّسمايي 
نباشد.  درست اس��ت كه هديه زهرآگين اژدهاي 
زرد، زن و مرد، دارا و ن��دار، وزير و وكيل، فرمانده و 
فرمانبر و پير و جوان نمي شناسد، اّما انصاف بدهيم، 
در اين ميانه بهره ندارها و كمتر برخوردارها از اين 
پيشكِش نامبارك چنانچه رسم زمانه است، قابل 
مقايس��ه با س��هم جماعت برخوردار و باالنش��ين 
نبوده و نيست و بهره بس��يار بيشتري از اين خوان 
يغما نصيب جماعِت مستضعفان ديروزي و كمتر 
برخوردارهاي امروزي مي شود؛ چه، فقر فرهنگي 
و به تب��ع آن فقر اقتصادي، م��كان زندگي، تراكم 
جمعيت، نوع مراوده ه��اي اجتماعي- اقتصادي، 
اشتغال به حرفه هايي چون دست فروشي، رانندگي، 
كار در فضاي بسته و شلوغ، نداشتن دسترسي الزم 
به بهداشت و درمان مناسب، نبود امكانات و... همه 
و همه بيانگر اي��ن واقعيت تلخن��د. ندارها در دِل 
اين ميداِن مين، چونان هميشه باز هم پرچم دار و 
پيشتاز بوده و هستند. اينكه چرا و چگونه به اينجا 
رس��يده ايم و كدام عامل يا عوامل دس��ت به يكي 
كرده تا تماشاگر دست و پابسته روزگار اينچنيني 
باش��يم، جاي بحث و بررسي بس��يار دارد و در اين 
كوتاه نوشته نمي گنجد. اگرچه هماره پرسش هاي 
بدون پاسخ از اين دست از جانب شهروندان خطاب 
به مس��ووالن كم نبوده و نيست؛ پرسش هايي كه 
قرار بود، حّق قانوني مان باش��ند و پاس��خ هايي كه 
گوش ش��يطان كر، گويا تكليف قانوني مسووالن 
بوده اس��ت. به علت شرايط نامس��اعد روحي اين 
روزهاي جامعه و در جهت رعايت حال شهروندان 
صواب نيست در اين ُبرهه حّس��اس زماني، از درد 
بي درماني بگوييم كه اين روزها بر سرتاپاي وجود 
شكننده مان سنگيني مي كند و در موقعيت مالل آور 
اكنون بپرس��يم چه بايد كرد؟ همچنين نپرسيم 
از چالش هاي اطاّلع رساني، سخنان ضد و نقيض در 
جامه و جايگاه هاي گوناگون، آمارهاي ناهمخوان، 
عدم شفافيت و بمباران بي وقفه هزاران خبر راست 
و دروغ، هدفدار و بي هدف در شبكه هاي اجتماعي. 
نپرسيم چرا اين همه تعّلل در تصميم گيري و هشداِر 
ديرهنگام؟ چرا اين همه خونس��ردي، بي تفاوتي 
و كم اّطالعي و از همه مهم تر نش��ِت قطره چكاني 
اطاّلع رساني؟ چرا اين همه فرصت سوزي در مقابله 
با اين ويروس و عدم تصميم گيري به موقع و قاطعانه 
دربه كارگيري تمهيدات الزم با هدِف جلوگيري از 
ش��يوع آن به جاي جاي كشور؟  راستي تاكنون به 
آس��يب هاي جبران ناپذيري كه به تبع شيوع اين 
ويروس ناشناخته در زمينه هاي انساني، اجتماعي، 
اقتصادي، فرهنگي و... بر پيكره جامعه وارد آمده و 
مي آيد خوب فكر كرده ايم؟  اين ويروس بيشتر از 
وزن و عملك��ردش، هراس جمعي در دل ها آفريده 
اما بي ترديد چونان كروناهايي كه ديده ايم و ديده ايد 
اگرچه با برجاي گذاشتن هزينه هاي سنگين مادي 
و معنوي، دير يا زود با پايمردي، همياري و همدلي 
شهروندان و تدبير و تّخصص جامعه سرفراز و فداكار 
پزشكي كشور، هّمت مس��ووالن دلسوز و وظيفه 
ش��ناس و صاحبان خرد و فض��ل و دانايي و از همه 
مهم تر مردِم خوب، نجيب، فداكار و هميش��ه پاي 
كارمان، از اين سرزمين رخت برخواهد بست و صد 
البته با آموزه هاي بسيار براي ما و آيندگان. بسياري 
از اين آموزه ها نياز ُمبرم به ريش��ه يابي، پيشگيري 
و آسيب شناس��ي در چارچوب  دانش روز دارد آن 
هم با بهره گيري تم��ام و كمال از يافته هاي علمي. 
اصولي كه مديريت بحران ما نشان داده تا اين زمان 
چندان با راز و رمزش آش��نا نبوده و تا بوده و نبوده 
براي دقيقه 90 و بهت��ر بگوييم، دقيقه 9۱، آن هم 
به سبك و ِسياق خاص خويش نسخه پيچي كرده 
است و بس.  درس هايي كه نخستين سر فصلشان، 
»بازسازي اعتماد عمومي« در جايگاه بزرگ ترين 
س��رمايه اجتماعي با پيش نياِز شّفاف سازي است. 
دير زماني اس��ت، صاحب��اِن درد و درك از ريزش 
تدريجي برگ هاي سبز درخِت اعتماد در باغ بزرگ 
و زيباي اين سرزمين گفته اند و مي گويند نوشته اند 
و مي نويسند اّما اِنگار نه اِنگار. اعتمادي كه آسان به 
دست نيامده اّما به آساني دارد از دست مان مي رود؛ 
ُخوره اي كه نه فقط اعتماد ميان مردم و مسووالن 
را نشانه رفته كه دايره اعتماِد ميان شهروندان را نيز 
در برگرفته و مي رود تا جاي پاي محكم و بدهيبتي 
در روابط فردي و اجتماعي مان باز كرده و به گونه اي 
فراگي��ر عناصر زيبا و كار س��اِز فرهنگ ديرپايمان 
چونان همبستگي، تعاون، ياري و همكاري را هدف 
قرار دهد.  شاهد مثال، حّس بدبيني و بي اعتمادي 
عجيبي اس��ت كه  اي��ن روزها بعضا بي��ن مردم و 
مسووالن و از آن فاجعه بارتر در پندار، گفتار و رفتار 

شهروندان نسبت به همديگر ديده مي شود. 

    بودجه س�ال 99 به نحوي تبديل به قانون مي شود كه خود به خود بر مشكالت كش�ور خواهد افزود. بنابراين، دركوتاه مدت دولت براي جبران خسارات 
بسياري از صاحبان كسب و كارهاي كوچك و متوسط كه دراين ايام شب عيد بدليل بحران كرونا با ورشكستگي روبرو هستند بايد از ثروتمندان و بنگاه هاي 
بزرگي كه ماليات هم نمي دهند بيشتر ماليات بگيرد و ميزان مالبات هاي كسب و كار هاي كوچك و متوسط را كاهش دهد. دراين راستا بايد تعرفه هاي گمركي 
و غيره هم براي تامين قطعات يدكي صنعتي و نيز حمل ونقل عمومي كشور دركنار ساير اقالم مهم براي چرخش اقتصاد كشور كاهش پيدا كنند. براي موفقيت 
در اين راستا با نظرخواهي عمومي )متاسفانه نام بردن از رفراندوم به يك تابو تبديل شده است( مردم را متقاعد كند و مردم با دولت همراهي و مجوز بدهند 
كه دولت براي جبران كسري بودجه از محل درآمد فروش فرآورده هاي نفتي و به جاي پرداخت هاي نقدي بودجه هاي الزم را تامين كند و با افزايش تدريجي 
و گام به گام قيمت فرآورده هاي نفتي جلوي قاچاق فرآورده هاي نفتي بردوش كولبران يا از طرق ديگر به طور جدي گرفته شود. همچنين براي بهبود توليد 

درداخل كشور، كاهش بيكاري و رونق كسب و كارها ورود كاالهاي قاچاق به ازاء قاچاق فرآورده هاي نفتي بردوش كولبران يا طرق ديگرنيز جلوگيري شود. 

برش



گروه راه و شهرسازي|زهره عالمي|
 آب و هواي كشور طي سال هاي گذشته دچار 
تغييرات بسياري شده است، مثال در همين سه، 
چهارماه اخير شاهد بارش برف و باران سنگين 
به همراه وزش باد گرم در اس�تان هاي مختلف 
كش�ور بوديم، از يك طرف بارش شديد باران 
منجر به وقوع سيل و سيالب در استان سيستان 
و بلوچستان شد، در سوي ديگر بارش سنگين 
برف، اهالي استان آذربايجان شرقي را غافلگير 
كرد و در اين ميان وزش باد گرم در جنگل هاي 
13 شهر استان گيالن، 41 هكتار از اين جنگل ها 

را دچار حريق كرد. 
اغلب كارشناس�ان حوزه اقليم شناسي، وقوع 
بارش هاي ناگهاني برف و باران، خشكس�الي و 
وزش بادهاي گرم در كشور را نشان دهنده وقوع 
پديده تغيير اقليم مي دانند در حالي كه برخي 
ديگ�ر، تغييرات جوي رخ داده طي س�ال هاي 
اخي�ر در اي�ران را »نوس�انات« آب و هواي�ي 
مي دانند و معتقدند، صدها سال زمان الزم است 
تا اقليمي به معناي واقعي تغيير كند و دوره اي 

مانند عصر يخبندان ايجاد شود.
اما واقعيت اين اس�ت كه وقوع اين بي نظمي ها 
در آب و هوا، چه پديده تغيير اقليم باشد و چه 
نوسانات آب و هوايي، ناشي از گرم شدن زمين 
اس�ت و اين گرماي�ش مي تواند اث�رات منفي 
بسياري در حوزه محيط زيس�ت، كشاورزي، 
اقتصاد و ... براي كش�ور به همراه داشته باشد، 
اين موضوع زماني اهميت بيشتري پيدا مي كند 
كه مش�خص مي ش�ود دماي كره زمين در 40 
سال گذش�ته، حدود يك درجه افزايش يافته 
اس�ت اما اين رقم براي ايران حدود 1.5 درجه 
سلسيوس بوده اس�ت. درواقع افزايش دماي 
ايران نسبت به افزايش دماي كره زمين بيشتر 
بوده است. بنابراين احتمال وقوع بي نظمي هاي 
آب و هوايي درايران نس�بت به ساير كشورها 

افزايش مي يابد.
در اين ش�رايط و با توجه به آنكه افزايش دماي 
زمي�ن و تش�ديد پدي�ده گرماي�ش، افزايش 
توفان ه�ا و گردباده�اي س�همگين، وق�وع 
خشكسالي ها، سيل ها، بادهاي گرم را به دنبال 
دارد، توجه به اين پديده يعني گرم شدن زمين، 
آثار آن و راهكارهايي براي كاهش سرعت آن 
)به ويژه در ايران كه افزايش دما در آن نس�بت 
به ساير كش�ورها باالتر بوده اس�ت( مي تواند 

راهگشا باشد.

    تكرار برخي پديده هاي اقليمي
به صورت دوره اي 

بارش شديد برف و باران در ابتدا و انتهاي سال جاري 
توجه بسياري از كارشناس��ان حوزه اقليم شناسي را 
به خود جلب كرده است. حسن لشكري كه دانشيار 
دانشكده علوم زمين دانش��گاه شهيد بهشتي است، 
بارش ش��ديد باران طي ماه هاي گذشته را به معناي 
تغيير اقليم مي داند. لشكري، در توضيح رخدادهاي 
آب و هوايي به دو پديده اقليمي مهم اشاره مي كند و 
مي گويد: برخي پديده هاي اقليمي به صورت دوره اي 
تكرار مي ش��وند، مثاًل يك بارش ش��ديد يا سرماي 
شديد يا خشكسالي شديد كه ممكن است قبال اتفاق 
افتاده اس��ت، دوباره نزديك به همان ويژگي و شدت 
تكرارشود.  لشكري مي افزايد: اين پديده تغيير اقليم 
نيس��ت بلكه اينها پديده هاي قابل تكرار هستند و با 
دوره برگشت هاي مختلف تكرار مي شوند، مثاًل يك 
بارش با شدت معين ممكن است هر 100سال يك بار 

تكرار شود. 
او ادامه مي دهد: دوره برگش��ت ي��ك پديده اقليمي 
خاص به شدت آن بس��تگي دارد، پديده هاي حدي 
خيلي شديد، دوره برگش��ت طوالني تري دارند، اين 
پديده هاي قابل تكرار به پديده اي به نام سيكل هاي 
خورش��يدي يا لكه هاي خورش��يدي ارتب��اط پيدا 

مي كنند.
به گفته اين اس��تاد دانشگاه، مقدار انرژي خروجي از 
خورشيد تابع سيكل هاي 11 ساله است؛ كه آن هم به 
تعداد لكه هاي خورشيدي كه بر روي سطح خورشيد 
ظاهرشده و به تدريج زياد و كم مي شوند مربوط است.

لشكري اظهار مي كند: درحالت اوج و حضيض تعداد 
لكه ها، مقادي��ر انرژي خروجي تغيي��ر پيدا مي كند 
ودرنتيج��ه در حالت ه��اي اوج و حضي��ض لكه ه��ا 
واكنش ه��اي اقليمي ه��م تغييرمي كن��د. با اينكه 
س��يكل ها داراي تناوب منظم 11 ساله هستند ولي 
همه سيكل ها 11 ساله ش��بيه نيستند و اين تفاوت 
در ويژگي س��يكل ها است كه دوره برگشت پديده ها 

را متفاوت مي كند.

    جزييات تغيير اقليم 
اين اقليم ش��ناس درباره تغيير اقليم مي گويد: وقتي 
عناصر و پديده هاي اقليمي روند يا سو پيدا مي كنند و 
از شرايط سيكلي خارج مي شود مي گوييم اقليم تغيير 
پيدا كرده است يا در حال تغيير پيدا كردن است. مثاًل 
وقتي دما در يك دوره زماني مشخصي با يك روند يا با 

شيب ماليمي در حال افزايش است و روند پيداكرده 
است، مي گوييم اقليم در حال تغيير است.

او اضافه مي كند: اگر دقيق تر توجه كنيم در چند دهه 
اخير و به خصوص در يك دهه اخير پديده هاي فرين 
)نامتعارف يا حدي( مانند باران هاي شديد و نامتعارف 
در كنار برف هاي ش��ديد و نامتعارف، امواج گرمايي 

شديد، در كنار امواج سرمايي شديد رخ مي دهد.
لشكري معتقد است: بايد بپذيرم اقليم در حال تغيير 
كردن است، چون بارش هاي ش��ديد و نامتعارف در 
مناطقي اتفاق مي افتد كه منطقه به لحاظ ش��رايط 
اقليمي ويژگي خشكي دارد. به عنوان مثال در سامانه 
بارشي سيل آس��اي تاريخ 25 آذرماه 1398 در يك 
بازه زماني 3 تا 4 ساعته در ايس��تگاه آبادان 112.2 
ميلي متر و در ايستگاه جم فرودگاه 148.8 ميلي متر 

بارش اتفاق مي افتد.
اين اقليم ش��ناس اظهار مي كند: در س��امانه بارشي 
سيل آساي ديگري در استان هاي هرمزگان، كرمان و 
سيستان و بلوچستان در تاريخ 19 دي ماه 1398 در 
ايستگاه بندرعباس در مقطع زماني چندساعته 92.2 
ميلي متر، روز 20 دي ماه درايس��تگاه رودان 102.8 
ميلي متر، بستك 91.5 ميلي متر و يك روز بعد يعني 
روز 21 دي ماه در ايس��تگاه راسك 107.2 ميلي متر 
بارش اتفاق مي افتد. اين مقدار بارش كه گاه در چند 
ساعت اتفاق افتاده است به اندازه بارش يك سال و گاه 

بيشتر از يك سال اين ايستگاه ها است.

    پديده هاي نامتعارف در سال هاي آينده 
لش��كري با تأكيد بر اينكه اين پديده هاي نامتعارف، 
بيانگرتغييراتي است كه دررفتار والگوهاي گردشي 
جو سياره زمين اتفاق افتاده است؛ مي گويد: بنابراين 
بايد منتظر وقوع پديده هاي نامتعارف در همه ابعاد آن 
در سال هاي آينده هم باشيم، وقوع بارش هاي شديد 
در فصولي از سال كه كمتر انتظار بارش وجود دارد، 
امواج گرمي با شدت هاي زياد و نامتعارف يا در مكان ها 
و زمان هايي كه انتظار آن نمي رود و بروز س��رماهاي 

نامتعارف در مناطقي كه كمتر تجربه شده است.
اين استاد دانشگاه درباره تغيير مدل بارش برف و باران 
طي سال هاي اخير مي گويد: وقتي به تجارب ذهني 
افراد كهنسال و حتي افراد ميان سال مراجعه مي شود 
عمومًا از برف هاي سنگين در ساليان دور يا سرماهاي 
بسيار شديد درگذش��ته هاي دور صحبت مي كنند، 

گرمايش جهاني يك واقعيت انكارناپذير است.
لش��كري ادامه مي دهد: گرمايش جهاني سبب شده 
اس��ت نقش و عملكرد سامانه هاي بارشي كه بر روي 
كش��ور ايران تأثير دارند و بارش هاي كشور را تأمين 

مي كنند تغيير پيدا كند.

    افزايش سهم سامانه هاي جنوبي
ب��ه گفت��ه او، در تحقيقي ك��ه به هم��راه گروهي از 
دانشجويان دكترا انجام داده به اين نتيجه رسيده اند 
كه در چند س��ال اخير نقش س��امانه هاي جنوبي و 
به خصوص سامانه سوداني )س��امانه سوداني به كم 
فشارهاي حرارتي اطالق مي شود كه منشأ آنها مناطق 
اطراف درياي سرخ بوده و خطوط كم فشار آنها جنوب 

درياي سرخ، سودان و اتيوپي را در بر گرفته و در ادامه 
مسيرش��ان از جنوب غرب ايران عبور كرده و سبب 
بارش هاي شديد مي شوند( در بارش هاي كشور نسبت 
به سامانه هاي ديگر افزايش پيداكرده است و درياهاي 
جنوبي نقش بيشتري در تأمين رطوبت سامانه هاي 

بارشي ورودي به كشور دارند. 
اين اقليم ش��ناس اظهار مي كند: به همين دليل در 
اثر افزايش دماي ايستگاه هاي كشور و افزايش نقش 
سامانه هاي جنوبي در بارش ها ممكن است در آينده 
هم بارش ها از حالت جامد به سمت بارش هاي مايع 

سوق پيدا كنند.
 او اضاف��ه مي كن��د: در بررس��ي ك��ه روي تنوعي از 
ايستگاه هاي كشور انجام ش��ده است، همگي بيانگر 
روند رو به افزايش دما در اكثريت ايستگاه هاي كشور 
اس��ت، اين پديده نشان دهنده آن است كه گرمايش 
جهاني با شدت و ضعف در كش��ور ايران هم رخ داده 
است؛ اين پديده براي ذخيره و بيالن آبي كشور زراعت 
اتفاق تأمل برانگيزي است و توجه جدي متوليان امر 

را مي طلبد.

    بي نظمي در آب و هوا 
درحالي كه حس��ن لشكري تغييرات آب و هوايي در 
كش��ور را هم ناش��ي از تغيير اقليم و هم پديده هاي 
دوره اي مي داند، پرويز كردواني استاد دانشگاه معتقد 
است كه اقليم ايران تغيير نكرده بلكه آب و هوا دچار 
بي نظمي و نوس��ان شده اس��ت. كردواني مي گويد: 
نوسانات ناگهاني آب و هوا نتيجه گرم شدن كره زمين 
اس��ت و اين انسان است كه از س��ال 1850 ميالدي 
و شروع دوره صنعتي ش��دن با افزايش فعاليت هاي 
خود، س��بب افزايش گازهاي گازكربنيك و متان در 

كره زمين شد.
كردواني درخصوص تاثير تغييرات جوي بر س��طح 
كره زمين مي افزايد: گرم ش��دن كره زمين س��بب 
افزايش س��طح آب اقيانوس ها خواهد شد و جزاير و 
شهرهاي ساحلي به زير آب خواهند رفت و براساس 
پيش بيني ها شهر لندن تا 300 سال آينده به زير آب 
خواهد رفت. او با اشاره به نقش سازمان هواشناسي در 
اعالم وضعيت آب و هوا مي گويد: اين سازمان حضور 
پررنگي در هشدارهاي مربوط به وقوع سيل و سيالب 
دارد و همين اخطارها مي تواند از وقوع خسارت هاي 

مالي و جاني به ميزان بااليي بكاهد.

    بي توجهي به اخطارها 
اين اقليم شناس ادامه مي دهد: با وجود اينكه سازمان 
هواشناس��ي همواره پيش ازوقوع باران هاي ش��ديد 
و س��يالب، اطالعيه هايي را صادر مي كند، اما با اين 
وجود نگاهي به سيل هاي اخير كشور و حجم باالي 
خسارت ها نش��ان مي دهد كه توجه چنداني به اين 
اطالعيه ها از س��وي مس��ووالن ذيربط و حتي مردم 

نمي شود.
او اظهار مي كند: تنها اقدامي كه از س��وي مسووالن 
در زمان سيالب ش��اهديم، بازگشايي جاده ها است 
درحالي كه بايد در گام نخست به فكر نجات قنات ها 
باشيم چون پس از فروكش كردن سيالب، اين قنات ها 

هستند كه زندگي دوباره به مردم مي بخشند.
به گفته اين استاد دانشگاه، بر اثر سيل و زلزله قنات ها 
در معرض نابودي و نشس��ت قرار مي گيرند و اگر زود 
اقدام شود، قنات ها نجات پيدا مي كنند اما در سال هاي 
گذشته با وقوع س��يالب يا زلزله اقدامي براي حفظ 
قنات ها و چاه ها نش��ده است. همين موضوع موجب 
مي شود كه روس��تاييان كار خود را از دست داده و به 

شهرها مهاجرت كنند.
كردواني ادامه مي دهد: سيل و زلزله دو دشمن اصلي 
آب هس��تند و در صورت وقوع اي��ن دو و بي توجهي 
مس��ووالن براي نج��ات قنات ها، حج��م مهاجرت 

روستاييان به شهرها افزايش مي يابد.
او اظهار مي كند: سازمان هواشناسي همواره چند روز 
قبل از بارش برف و باران ش��ديد اطالعيه هايي را در 
اين زمينه منتشر مي كند بنابراين در صورت آمادگي 
ارگان هاي مربوطه و فراهم بودن ساختارهاي عمراني، 

مي توان اين منابع آبي به درستي استفاده كرد.
به گفته اين اقليم شناس، مسوول سيالب هاي رخ داده 
در كشور نتيجه كم كاري يك ارگان يا سازمان نيست 
بلكه بي توجهي مجموعه اي از ارگان ها و س��ازمان ها 

است كه چنين نتايجي را به همراه دارد.

    عدم استفاده درست از منابع آبي در كشور
او با اش��اره به پديده گرم ش��دن زمين مي گويد: اين 
پديده موجب شده است كه شاهد وقوع برف و باران 
شديد در كشور باشيم بنابراين بايد آمادگي الزم وجود 

داشته باشد.
كردواني اظهار مي كند: در س��ال هاي گذش��ته كه 
ميزان بارش باران كمتر بود مسووالن همواره از مردم 
مي خواس��تند كه در مصرف آب صرفه جويي كنند 
و گياهاني كاش��ته مي ش��د كه نياز به مصرف باالي 
آب نداشت، در يكي دو س��ال گذشته هم كه ميزان 
بارش باران در كشور افزايش يافته است باز هم شاهد 
اين هس��تيم كه مس��ووالن از كمبود آب مي گويند 
در حال��ي كه مي توانند از اين منابع آبي به درس��تي 

استفاده كنند.
كردواني مي گويد: تجربه سال هاي اخير نشان مي دهد 
كه پس از وقوع س��يل و س��يالب و همچنين بارش 
برف هاي شديد در كشور شاهد خسارت هاي فراوان 
هستيم، برق، آب و حتي گاز قطع مي شود، جاده هاي 
اصلي و روستايي بسته مي شود و رشته قنات ها تخريب 
مي شوند، اين مشكالت در شرايطي رخ مي دهد كه 
مي توان از آنها جلوگيري كرد به عنوان نمونه در برخي 
كشورها شبكه برق زميني است و وقوع سيل و سيالب 

تاثيري در سيستم برق آن كشور ندارد.

    نيازمند برنامه ريزي هستيم
اين استاد دانشگاه تصريح مي كند: با وجود بارش خوب 
برف و باران درس��ال جاري، اما سختگيري ها درباره 
جيره بندي آب كش��اورزان ادام��ه دارد در حالي كه 
مي توانستيم از اين منابع آبي به درستي استفاده كنيم 
به عنوان نمونه در شهر نيشابور، كشت گندمشان به 
دليل نبود آب و جيره بندي و سهميه بندي آن توسط 

دولت به مشكل خورده است.

كردوان��ي مي گويد: بايد برنامه ريزي درس��تي براي 
اس��تفاده از منابع آبي حاصل از برف و باران داش��ته 
باش��يم، بارش برف و ب��اران در ايران ب��ه دليل نبود 
برنامه ريزي مناسب مثل بخشش 100 ميليارد پول به 
فردي است كه نمي داند بايد با سرمايه مالي چكار كرد 

و به سرعت اين پول را هدر داده و ازدست مي دهد.

    خطرات وزش باد گرم در زمستان
كردوان��ي اظهار مي كند: وزش باد گرم در زمس��تان 
خطرناك است و پيامدهاي ناگواري را براي كشاورزي 
به همراه دارد، به عنوان نمونه در زمس��تان امسال به 
دليل وزش باد گرم شاهد آتش گرفتن حجم بااليي از 

جنگل هاي گيالن بوديم.
به گفته اين اقليم شناس، وزش باد گرم در گيالن از 
طارم سفلي در زنجان ناشي مي شد، البته گرماي هوا 
موجب آتش گرفتن جنگل ها نمي شود بلكه به دليل 
معتدل شدن هوا، مردم به جنگل ها رفته و بي توجهي 
در روشن كردن آتش مي تواند جرقه يك آتش سوزي 

بزرگ باشد.
كردواني با اش��اره به ديگر پيامدهاي منفي وزش باد 
گرم در زمس��تان مي گويد: با گرم ش��دن هوا شاهد 
ش��كوفه كردن درختان هس��تيم كه مانن��د زايمان 
زودرس مي مان��د و موجب از بي��ن رفتن محصوالت 

مي شود.
اين استاد دانشگاه مي گويد: درصورتي كه در زمستان 
پس از ب��ارش برف، باد گرم بوزد، ش��كوفه ها س��بز 
مي شوند و بارش دوباره برف موجب مي شود كه اين 
شكوفه ها دچار سرمازدگي شوند درواقع اگر در طول 
زمستان شاهد سرد و گرم شدن هوا باشيم محصوالت 

كشاورزي از بين مي روند.
او ادام��ه مي ده��د: ناگفته نماند كه س��رماي هوا در 
زمس��تان مانند گرماي هوا در تابستان فوايدي دارد 
اين س��رما موجب مي شود كه بس��ياري از آفت هاي 

گياهان از بين بروند.

    بارش برف در زمستان و تأمين آب تابستان 
كردوان��ي اضافه مي كند: يكي ديگ��ر از نكات مثبت 
س��رما و بارش برف كه همگام با پديده گرم ش��دن 
زمين كاهش يافته اين اس��ت كه برف يكي از منابع 
آبي مهم محسوب مي شود، به عنوان نمونه در تهران 
تا خرداد ماه ش��اهد وقوع باران هس��تيم و پس از آن 
نياز به منابع آبي براي تأمين آب ش��رب و غير شرب 
داريم و برف هايي كه در باالي كوه ها هستند مي تواند 
كمك كننده باش��د و با آب ش��دن اين برف ها آب در 

تابستان هم تأمين مي شود.

    ساختن سد و تخريب محيط زيست 
اين اقليم ش��ناس با اش��اره به اينكه سدهاي كشور 
نبايد كامال پر باشند، مي گويد: پيشنهاد مي شود كه 
آب داخل سدها همواره 20 تا 30 متر پايين تر از سر 
سد باشد تا درصورت وقوع باران يا برف شاهد سرريز 

شدن سدها نباشيم.
كردواني ادامه مي دهد: يكي از انتقادهاي طرفداران 
محيط زيست اين است كه ساختن سد، محيط زيست 
را تخريب كرده است، دليل آن هم اين است وقتي كه 
سدي برروي رودخانه اي ساخته نشود، مردم از ترس 

طغيان رودخانه حريم آن را حفظ مي كردند.
اين اس��تاد دانش��گاه بيان مي كند: با س��اختن سد 
بس��ياري از مردم در حريم رودخانه ها خانه س��ازي 
مي كنند و همين موضوع موجب مي شود كه درصورت 
وقوع بارش يا برف ش��ديد و براي سرريز نشدن سد، 
دهانه هاي س��د باز شوند و آب به اطراف هجوم آورده 
و خانه هاي مردم را كه دركنار رودخانه ها ساخته اند، 

تخريب كند.

    3 سد، علت سيالب سيستان و بلوچستان 
كردواني معتقد است: به عنوان نمونه يكي از داليلي 
كه موجب افزايش خسارت هاي ناشي از بارش شديد 
باران در سيستان و بلوچستان مي شود وجود 3 سد در 
اين استان بود كه همگام با بارش باران، سرريز شدند 

و تلفات بسياري را به بار آوردند.
او ب��ا تاكيد بر تصمي��م جديد وزارت ني��رو مبني بر 
پركردن 55 درصد از حجم سدها، مي گويد: برهمين 
اساس برخي دريچه هاي سد باز گذاشته مي شوند تا 
سدها به طور كامل پر نشوند، اين اقدام اگرچه از وقوع 
س��يالب جلوگيري مي كند اما مي تواند در تابستان 

موجب كم آبي شهرها هم بشود.
اين استاد دانشگاه ادامه مي دهد: يكي ديگر از تبعات 
منفي بارش شديد برف در كشور پس از وقوع پديده 
گرمايش زمين اين است كه حيوانات اهلي و غيراهلي 
به علت پوشيده ش��دن كوه ها از برف، به سمت شهر 
مي آيند و همين موضوع مي تواند منجر به كشته شدن 
آنها توسط شكارچيان يا اهالي منطقه شود، به عنوان 
نمونه امس��ال پس از بارش برف س��نگين در زنجان 

شاهد حضور گرگ در اين شهر بوديم.
او تصريح مي كند: البته اين مشكل راه حل هم دارد، 
اگ��ر در اطراف كوه ها و تپه هاي پر از برف غذاي مورد 
نياز حيوانات گذاشته شود شاهد ورود اين حيوانات به 

داخل شهرها و روستاها نخواهيم بود.

گزارش 9 پرونده
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سهم 1.76 درصدي ايران
در توليد گازهاي گلخانه اي 

به گفته اقليم شناس��ان، باران ه��اي ناگهاني و 
سيل آسا، توفان هاي مهيب با قدرت پيش بيني 
ان��دك، كاهش دم��ا و يخبندان هاي ش��ديد و 
طوالني، خشكسالي هاي گسترده و دماي باالي 
ه��وا همگي از نش��انه هاي تغيير اقلي��م در كره 
زمين هس��تند كه غيرقابل پيش بيني بودن و 
مهارناپذيري آنه��ا، فاجعه بارت��ر از هر موضوع 

ديگري است.
در اين ميان هيات كارشناسان سازمان ملل كه 
در آن بيش از ٢٠٠٠ پژوهشگر معتبر بين المللي 
شركت دارند، معتقدند كه پخش آالينده ها عامل 
اصلي در تغييرات آب و هوايي اس��ت، به عبارت 
ديگر فعاليت هاي انساني عامل اصلي گرم شدن 
سريع زمين و توليد گاز هاي گلخانه اي با حجم 
بسيار زياد و ورود اين گازها به اتمسفر زمين است.

گازهاي گلخانه اي به توفان هاي ش��ديد، باران و 
جاري شدن سيل ها و سيالب ها منجر مي شوند 
ودر بخش هاي آسيب پذيرتر دنيا اين امكان وجود 
دارد كه خشكسالي انسان ها را مجبور به مهاجرت 

كند و موجب زيان هاي مالي بزرگ شود.

   چين در صدر توليد كنندگان
گاز گلخانه اي

   سيستم آب و هوا بسيار پيچيده است و به اشكال 
گوناگون، به اختالالتي كه به آن وارد مي ش��ود، 
واكنش نش��ان مي دهد يك عامل مهم براي آب 
و هوا، مقدار دي اكسيد كربن موجود در اتمسفر 
است هر چه مقدار دي اكسيد كربن بيشتر باشد 

به همان نسبت هوا گرم تر مي شود. 
   از پايان س��ده نوزدهم يعني از آغاز استفاده از 
زغال سنگ به اين سو، غلظت دي اكسيد كربن در 
زمين 30 درصد افزايش يافته است و در اثر آن كره 
زمين كمي بيش از نيم درجه گرمتر شده است 
تقريبا از همان زمان استفاده از ماشين بنزيني و 

آب گرمكن هاي نفتي و گازوييلي هم آغاز شد.
   مهم تري��ن عامل پديده تغيي��ر اقليم افزايش 
گاز ه��اي گلخانه اي اس��ت كه چين ب��ا 29.51 
درصد و امريكا با 14.34 درصد بيشترين ميزان 
اين گاز ها را توليد مي كنند، ايران با س��هم 1.7۶ 
درصد، نوزدهمين كشور در شاخص سرانه توليد 

گاز هاي گلخانه اي در جهان است.
   اثر گلخانه اي پديده اي عادي است اما اگر اين 
پديده تشديد يافته و اقدامي در اين زمينه انجام 
نشود، در آستانه دگرگوني هاي آب و هوايي بزرگ 
با پيامد هاي بسيار پردامنه اي قرار خواهيم گرفت.

   آب و هوا هميشه بين دوره هاي گرم و سرد در 
نوسان بوده است اما افزايش كنوني گرما وابسته 
به انسان هاست و پخش آالينده ها به گرم شدن 

زمين كمك مي كند.

   پيش بيني هايي
درباره تغييرات آب و هوايي 

   براس��اس آنچه پژوهش��گران س��ازمان ملل 
پيش بيني مي كنند آب و هواي كره زمين در قرن 
21 حدود 2 تا ۶ درجه گرم تر مي شود و سطح آب 
درياها به ط��ور ميانگين يك متر افزايش مي يابد 
بنابراين سالمتي انسان ها با خطرمواجه مي شود 
و حش��ره ها و بيماري ها ممكن اس��ت در سطح 
گسترده پخش شوند، ضمن اينكه دسترسي به آب 
آشاميدني كمتر مي شود و نسل برخي گياهان و 
جانوران از بين مي رود، به عنوان نمونه پيش بيني 
مي ش��ود كه ميانگين درجه آب و هواي س��وئد 
از ميانگين درجه آب و هواي كره زمين بيش��تر 
افزايش يابد كه پيامد آن زمس��تان هاي معتدل، 

باران بيشتر و توفان هاي شديد خواهد بود.
   فصل كشت طوالني تر مي ش��ود و حشره ها و 
آفت هاي زيانباربيشتري فرآورده هاي كشاورزي را 
تهديد مي كنند آب و هواي مرطوب تر و معتدل تر 

به افزايش حشره هايي مانند كنه منجر مي شود.

   3 سناريو درباره دماي هوا در آينده 
   4 سناريو براي ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي 
در پايان قرن 21 وج��ود دارد كه مي توان آنها را 
به 3 دسته تقسيم كرد، يك س��ناريو بدبينانه، 
يك سناريو خوش بينانه و يك سناريو متوسط. 
درحال حاضر ميزان گازهاي گلخانه اي موجود 
در جو كره زمين 410 قسمت در ميليون است، 
اين در حالي اس��ت كه از ۶50 هزار سال پيش تا 
س��ال 1950 ميزان گاز دي اكسيد كربن در جو 
معموال بين250 تا 300 قس��مت در ميليون در 
نوسان بوده و هيچ وقت از 300 قسمت در ميليون 
بيشتر نشده است اما از سال 1950 به بعد ميزان 
گازهاي گلخانه اي موجود در جو شروع به افزايش 
كرد و هم اكنون ميزان دي اكسيد كربن موجود در 

جو 410 قسمت در ميليون است.
از هم اكنون تا س��ال 2100، بر اس��اس سناريو 
خوش��بينانه ميزان گازهاي گلخانه اي به حدود 
450 قسمت در ميليون مي رسد، بر اساس سناريو 
متوسط ميزان گازهاي گلخانه اي به حدود ۶00 
مي رسد و برطبق س��ناريو بدبينانه كه كشورها 
ميزان انتش��ار خود را اص��ال كاهش نمي دهند، 
ميزان گاز دي اكسيد كربن در جو تا سال 2100 

به 1250 قسمت در ميليون مي رسد.
   بر اساس سناريو متوسط، ميانگين دما درايران 
بين س��ال هاي 201۶ تا 2035، حدود 1 تا 1.5 
درجه نس��بت به ميانگين دماي سال 1985 تا 
س��ال 200۶ افزايش پيدا مي كند؛ در 20 سال 
مياني قرن )س��ال هاي 204۶ تا ت��ا 20۶5( اين 
ميزان 3 تا 4 درجه است و براي 20 سال انتهايي 
قرن )2081 تا 2100( هم دماي كشور بين 4 تا 5 
درجه سلسيوس افزايش پيدا مي كند كه تبعات 
بسيار زيادي دارد، به عنوان نمونه دماي اهواز كه 
52 درجه است به 5۶ يا 57 درجه برسد كه اثرات 

منفي بسيار نامطلوبي دارد.

    پرويز كردواني استاد دانشگاه:  وزش باد گرم در زمستان خطرناك است و پيامدهاي ناگواري را براي كشاورزي به همراه دارد، به عنوان نمونه در 
زمستان امسال به دليل وزش باد گرم شاهد آتش گرفتن حجم بااليي از جنگل هاي گيالن بوديم. وزش باد گرم در گيالن از طارم سفلي در زنجان ناشي 
مي شد، البته گرماي هوا موجب آتش گرفتن جنگل ها نمي شود بلكه به دليل معتدل شدن هوا، مردم به جنگل ها رفته و بي توجهي در روشن كردن 
آتش مي تواند جرقه يك آتش سوزي بزرگ باشد.  با گرم شدن هوا شاهد شكوفه كردن درختان هستيم كه مانند زايمان زودرس مي ماند و موجب از 
بين رفتن محصوالت مي شود. درصورتي كه در زمستان پس از بارش برف، باد گرم بوزد، شكوفه ها سبز مي شوند و بارش دوباره برف موجب مي شود كه 
اين شكوفه ها دچار سرمازدگي شوند درواقع اگر در طول زمستان شاهد سرد و گرم شدن هوا باشيم محصوالت كشاورزي از بين مي روند. ناگفته نماند 

كه سرماي هوا در زمستان مانند گرماي هوا در تابستان فوايدي دارد اين سرما موجب مي شود كه بسياري از آفت هاي گياهان از بين بروند

برش

روند افزایش دما در برخی شهرها 

شاهرودبندر لنگه سيكل هاي خورشيديبوشهر
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كاهش توليد و تقاضا، تعطيلي دفاتر شركت ها و لغو رويدادها 

كرونا صنعت فناوري را به لرزه درآورد
گروه دانش و فن   

ويروس كروناي جديد يا كوويد 19، بر صنايع مختلفي 
در سرتاسر جهان تاثير گذاشته اما بخش فناوري كه 
به شدت وابس��ته به زنجيره تأمين جهاني و تقاضاي 
مشتري است، شايد يكي از بيشترين تاثيرات را از اين 
ويروس گرفته؛ اين تاثيرات از لغو رويدادهاي برجسته 
تا تأخير در توليد محصوالت ش��ركت هاي مختلف را 
شامل مي ش��ود كه منجربه تكان هاي شديد در حوزه 
فناوري شده است. وب سايت اپ اينسايدر به مواردي 
پرداخته كه شيوع جهاني كرونا بر صنعت فناوري تأثير 

گذاشته است.

 كاهش توليد محصوالت فناوري
در ح��ال حاض��ر كش��ور چي��ن يك��ي از مهم ترين 
توليدكننده هاي محصوالت فناوري محسوب مي شود 
و شيوع كرونا از اين كش��ور، بازار جهاني گوشي هاي 
هوشمند را به شدت تحت تاثير قرار داده است. بسته 
شدن كارخانه ها و تأخير در توليد و همچنين كاهش 
تقاضا در چين، باعث شده است كه اپل پيش بيني خود 
از درآمدش در سه ماهه آينده را كاهش دهد. بسياري از 
تأمين كنندگان اپل نيز پيش بيني هاي مشابه را كرده اند. 
اپل به دليل تعطيلي فاكس��كان، بزرگ ترين كارخانه 
مونتاژ كننده محصوالتش و همچنين نبود نيروي كافي 
در خطوط توليد و در نهايت كاهش تقاضا در چين، ضرر 
هنگفتي ديد و مجبور شد به س��هام داران اعالم كند، 
درآمد هاي فص��ل اول و دوم، كمتر از پيش بيني هايي 
اس��ت كه تحليلگران بازار انجام داده اند. اوضاع براي 
قطعات يدكي آيفون و ديگر محصوالت اپل هم به همين 
وخامت و شايد حتي بدتر باشد. اگرچه فاكسفان انتظار 
دارد تا پايان ماه مارس دوباره به سرعت خود برگردد. 
روي ديگر سكه، شركت هواوي، بزرگ ترين توليدكننده 
گوشي هاي هوش��مند چيني است كه پيش از اين به 
دليل تحريم هاي امريكا، حداقل 20 درصد كاهش را 
در فروش خود در سال 2020 پيش بيني كرده بودند 
و اكنون به نظر مي رسد كرونا قصد دارد اين چشم انداز 
را هم براي اين ش��ركت بدتر كند. البته هواوي در اين 
كارزار تنها نيست؛ اوپو، شيائومي و ديگر كمپاني هاي 
غير چيني نيز به همراه هواوي در سراشيبي قرار دارند. 
البته اوپو كمي عاقالنه عمل كرده و بخشي از توليدات 
خود را به جايي خارج از خاك چين منتقل كرده بود. 
به همين دليل، به اندازه هواوي، درگير تبعات ويروس 
كرونا نشده است. اما شيائومي كه به بومي بودن در توليد 
محصوالتش وابسته بود، منجربه ضربه بزرگي به اين 
شركت شده انتظار دارد در گزارش مالي فصل اول خود، 

شاهد غافلگيري هاي بي شماري باشد.
پس از چين، كره جنوبي اس��ت كه ب��ه عنوان يكي از 
كشورهاي درگير فناوري، تحت تاثير كرونا قرار گرفته 
است. دو كمپاني كره اي سامسونگ و ال جي به دليل 
مبتال شدن كارمندان كارخانه هايشان در شهر گومي، 
چندين بار تعطيل ش��ده و برخي از اي��ن كارخانه ها 
نيز براي مدت نامعلومي تعطيل شده اند. سامسونگ 

سعي كرده با ويروس كرونا مقابله و توليدات خود را به 
جايي خارج از كره جنوبي منتقل كند. از طرفي ويتنام 
هم ش��ايد بزودي به يكي از مراك��ز توليد محصوالت 
 IDC الكترونيكي تبديل شود. چند روز پيش گزارشي از
منتشر شد كه خبر از كاهش 10.۶ درصدي بازار گوشي 
هوشمند مي داد. بازار چين هم با ۴0 درصد، بيشترين 
ضرر را از ويروس كرونا مي بيند. اما داستان آسيب هاي 
دنياي فناوري متاثر از ويروس كرونا، به گوشي هوشمند 
ختم نمي شود. ويروس كرونا قرباني هاي ديگري نيز 
گرفته اس��ت. براي مثال مي ت��وان از اكيلوس نام برد. 
هدست واقعيت مجازي فيس بوك هم با تاخيراتي در 
عرضه مواجه شده كه ضرر و زيان بسياري به اين شبكه 
اجتماعي وارد خواهد كرد. مايكروسافت نيز به عنوان 
بزرگ ترين توليد كننده نر م افزار دنيا نيز به سهام داران 
هش��دار داده اس��ت كه فروش محصوالت مبتني بر 
ويندوز و همچنين سخت افزارهاي سرفيس، همگي با 
كاهش مواجه هستند و به احتمال زياد درآمدي كمتر از 
پيش بيني هاي انجام شده به حساب بيل گيتس و شركا 
واريز مي شود. ويروس كرونا به اين بازار نيز روي خوش 
 )TrendForce( نشان نداده است. شركت ترندفورس
اين بازار را تحليل كرده و مي گويد عرضه ساعت هاي 
هوشمند، با 1۶ درصد كاهش، تاثير منفي زيادي از اين 
ويروس جان سخت گرفته اس��ت. در نتيجه مي توان 
گفت كه در كن��ار چيني ها، كمپاني ه��اي ديگر نيز 

ضربه هاي زيادي از اين ويروس خورده اند.
چيزي كه چي��ن را از ديگر بازار ه��ا متمايز مي كند، 
تقاضاي بازار داخلي اين كش��ور است. چين عالوه بر 
بر عهده داشتن مسووليت توليدات محصوالت حوزه 
تكنولوژي كشورهاي ديگر، يكي از بزرگ ترين بازارهاي 
جهان را نيز در اختيار دارد. بازار تكنولوژي G5 براي 
مثال، تاثير زيادي از اين ويروس داش��ته و نمي تواند 
طبق برنامه، در اين كشور پهناور گسترش پيدا كند، 
چرا كه بسياري از سازندگان كابل هاي فيبر نوري در 
ووهان واقع شده اند. شايد شركت هاي خارجي با تاخير 
در عرضه محصوالتشان مواجه شوند، اما اين تاثيرات 
كوتاه مدت بوده و پس از گذشت مدت مشخصي، دوباره 
به حالت سابق بر خواهند گشت. اما اوضاع براي چين 
اينگونه نيست، زيرا اين كشور در ابتداي چرخه تامين 
محصوال قرار دارد و براي جبران خس��اراتي كه در اين 

مدت ديده، به زمان زيادي نياز دارد.

 تعطيلي دفاتر و آغاز دوركاري
در ماه فوريه، تقريبا هر شركت بزرگ فناوري در چين 
مجبور به تعطيلي شدند؛ اين ش��امل تعطيلي دفاتر 
شركت ها و فروش��گاه ها و همچنين تعطيلي زنجيره 
تأمين بود. براي مثال اپل تمام ۴2 فروشگاه خود را در 
چين تعطيل كرد. تعطيلي شركت ها و روي آوردن به 
دوركاري، مش��كالتي را نيز به همراه خود به بار آورده 
است. مثال شركت شيائومي به دليل تعطيلي دفاتر خود 
اعالم كرده نمي تواند به روزرساني اندرويد 10 را مطابق 
برنامه ريزي قبلي منتشر كند. صرف نظر از آسيب هايي 

كه چين و كشورهايي كه به صورت مستقيم به چين 
وابسته اند، از ويروس كرونا ديدند، كشورهاي ديگري 
نيز پيدا مي ش��وند كه با ويروس كرونا دس��ت و پنجه 
نرم مي كنند. كشور ايتاليا پس از چين، بيشترين آمار 
مبتاليان و كشته شدگان را دارد و به همين دليل، اپل 
در اين كشور هم برخي از اپل استورهاي خود را تعطيل 
كرده و برنامه اي براي ضدعفوني كردن اين فروشگاه ها 
در نظر گرفته اس��ت. گوگل هم تمامي دفاتر خود در 
هنگ كنگ و تايوان را تعطيل كرده و به كارمندان گفته 
اس��ت كه از خانه كار كنند. ممنوعيت سفر نيز براي 
بسياري از كارمندان شركت هاي بزرگ در نظر گرفته 
شده تا هر چه بيشتر از شيوع ويروس كرونا جلوگيري 
شود. براي مثال كارمندان اپل نمي تواند به چين، كره 
جنوبي و ايتاليا سفر كنند و اين حكم توسط چندين 

مقام بلندپايه در كمپاني اپل، امضا شده است.
امريكا هم درگير اين ويروس شده است. ايالت واشنگتن 
كه خانه آمازون و مايكروس��افت نيز به شمار مي رود، 
بيشترين تلفات ناشي از كرونا را داشته است. به همين 
دليل مسووالن اين ايالت به سرعت وضعيت اضطراري 
اعالم كرده و به تمامي شركت هاي بزرگ ابالغ كردند 
كه ترجيحا از تجمع��ات بپرهيزند. اپل هم همزمان با 
اعالم مقامات سانتا كالرا، به تمامي كارمندان خود در 
اينفينيتي لوپ اعالم كرده اس��ت كه دوركاري كنند. 
چيزي كه در اين بين ش��ايد بيش از گذشته به چشم 
بيايد، اهميت دوركاري است. اگر شركت هاي بزرگ 
تاثيرات مثبت دوركاري را ببيند، احتماال اين رويه را 

براي مدت طوالني تري پيش گرفته و فرهنگ دوركاري 
را وارد شركت هاي خود كنند. البته تمامي اينها منوط 
به اين خواهد بود كه بهره وري و سرويس دهي همانند 
گذش��ته پيش برود و از كيفيت كار كارمندان كاسته 

نشود.

 رويداد هايي كه لغو شدند
ويروس كرونا همچنين مشكالتي را براي بسياري از 
رويدادها و كنفرانس هاي فني در نيمه اول سال 2020 
به وجود آورده اس��ت، روندي كه ممكن است در ادامه 
س��ال هم ادامه داشته باش��د. كنگره جهاني موبايل، 
 I/O فيس��بوك، رويداد F8 رويداد توسعه دهندگان
گوگل، ادوبي ساميت، كنفرانس بازاريابي فيسبوك، 
تنها بخشي از مهم ترين اين رويدادهاي لغوشده هستند. 
مهم ترين اين رويدادها، كنگره جهاني موبايل بود كه 
شركت هاي بزرگي يكي پس از ديگري از شركت در آن 
كنار كشيدند تا در نهايت انجمن GSM به اين نتيجه 
برسد كه آن را به كل برگزار نكند؛ پس بارسلونا اولين 
قرباني رويدادي وي��روس كرونا لقب گرفت و به نوعي 
زنگ خطر را به صدا درآورد. گوگل و فيس بوك هم به 
سرعت اعالم كردند كه سالمت كارمندانشان از اهميت 
بااليي برخوردار است و در نتيجه كنفرانس هاي خود را 
لغو كرده و آن را به صورت آنالين برگزار مي كنند. ادوبي 
كنفرانس ساالنه ادوبي ساميت را كنسل كرد و آن را به 
صورت آنالين برگزار مي كند. در اين بين تنها اپل مانده 
تا تكليف عالقه مندان را روشن كند. اين كمپاني هنوز 

تصميم نگرفته است كه آيا WWDC و رويداد انتهاي 
مارس خود را كنسل مي كند يا خير. البته پس از امتناع 
از شركت در نمايشگاه SXSW و در نهايت لغو كلي اين 
جشنواره، به نظر مي رسد كه محصوالت اين كمپاني به 
صورت آنالين معرفي شوند. برخي كنفرانس ها مانند 
كنفرانس توسعه دهندگان بازي )GDC( نيز لغو نشده، 

ولي به تعويق افتاده اند.
با وج��ود اين، تكنولوژي تنها مختص به س��خت افزار 
نيست. براي اينكه تاثيرات ويروس كرونا بر اين صنعت 
را عميق تر درك كنيم، بايد نگاهي هم به پلتفرم هاي 
آنالين بيندازيم، از جمله آمازون كه به ش��دت درگير 
حذف محت��واي غلط و نادرس��ت در رابطه با ويروس 
كروناست. اين فروشگاه آنالين، تاكنون هزاران محصول 
تحت نام درمان ويروس كرونا را از س��ايت خود حذف 
ك��رده و در عين حال با قيمت هاي گزاف ماس��ك ها 
و محلول هاي ضدعفوني كننده ني��ز مبارزه مي كند. 
فيس بوك و توييتر هم به نوبه خود مش��غول جنگ با 
اين ويروس هستند. آنها روزانه هزاران پست با محتواي 
جعلي در رابطه با كرون��ا را از پلتفرم هاي خود حذف 
 WHO مي كنند. حتي فيس بوك تبليغات خود براي
را رايگان كرده تا دو ميليارد كاربر اين شبكه اجتماعي 
بتواند دسترسي راحتي به منابع درست براي آگاهي از 
ويروس كرونا داشته باشند. اينها تنها بخشي از تاثيرات 
ويروس كرونا ب��ر جامعه بزرگ فن��اوري بوده و قطعا 
بازار هاي ديگر و بسياري از كسب و كار ها هستند كه از 

گزند اين ويروس در امان نمانده  اند.
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چرا بسته اينترنت همراه 
رايگان نشد

اينترن��ت رايگان وزير ارتباط��ات در حالي براي 
خدمات ثابت ارايه شده كه ضريب نفوذ اينترنت 
سيار هشت برابر ثابت است، اتفاقي كه شايد به 
دليل توس��عه نيافتگي اينترنت ثابت در كشور 
رخ داده اما اكنون ۶۶ ميليون مش��ترك همراه 
هستند كه از 100 گيگ اينترنت رايگان بي نصيب  
مانده اند. به گزارش ايس��نا، شيوع ويروس كرونا 
در كش��ور، افراد را به قرنطينه اختياري در خانه 
تشويق كرده و افزايش ۴0 درصدي مصرف ديتاي 
كشور در مدت يك هفته، اتفاقي كه اپراتورها خود 
را براي آن آماده نك��رده بودند، منجربه كاهش 
كيفيت اينترنت شد. از طرفي بسياري از كاربران 
خواستار امكاناتي از جمله اينترنت رايگان براي 
گذراندن اين اوقات در منازل بودند؛ موضوعي كه 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با آن موافقت 
كرد و از ارايه 100 گي��گ اينترنت رايگان ثابت 
خبر داد. مقرر شد از تاريخ 18 اسفند تا پايان سال، 
اپراتورهاي ارايه دهنده خدمات ثابت، اين اينترنت 
رايگان 100 گيگابايتي را در اختيار مش��تركان 
خود قرار دهند. اما يكي ديگر از مواردي كه براي 
كاربران س��وال ايجاد كرده، استفاده حداكثري 
كارب��ران از اينترنت موبايل و ع��دم برخورداري 
خطوط همراه از اينترنت رايگان آقاي وزير است. 
البته همان طور كه وزير ارتباطات هم اشاره كرده، 
علت تعلق گرفتن 100 گيگ اينترنت، تشويق 
مردم به خانه نشيني است و اين موضوع شايد با 
ارايه اينترنت به سيم كارت هاي همراه در تناقض 
باشد. با وجود اين در حال حاضر آمار اينترنت در 
كشور حاكي از ضريب نفوذ 10 درصدي پهن باند 
ثابت و ضريب نفوذ 80 درصدي پهن باند سيار در 
كشور است. در واقع طبق آخرين آمار منتشرشده 
توس��ط رگوالتوري، مشتركان پهن باند ثابت به 
بيش از هشت ميليون نفر رسيده اند و مشتركان 
پهن باند سيار به بيش از ۶۶ ميليون نفر هستند. با 
توجه به اينكه در هر خانه معموال يك خط اينترنت 
ثابت وجود دارد، حتي اگر ميانگين هر خانوار را 
چهار نفر در نظر بگيريم و بدين ترتيب حدود ۳۶ 
ميليون مشترك براي اينترنت خانگي را متصور 
شويم، باز هم اين عدد حدودا نيمي از مشتركان 
اينترنت سيار اس��ت و اگرچه البته فلسفه بسته 
100 گيگابايتي، تش��ويق به خانه نشيني مردم 
بوده، اما بسياري از افراد در منازلشان خط ثابتي 
ندارند كه از اين امكان اس��تفاده كنند. پيش��ي 
گرفتن خطوط همراه به خطوط ثابت اينترنت، 
مدت هاس��ت توسط ش��ركت هاي ارايه دهنده 
خدمات اينترنت ثابت )FCP ها( مطرح مي شود 
و البته در حالي كه آنه��ا معتقدند هزينه پايين 
اينترنت در س��يم كارت هاي هم��راه، افراد را به 
استفاده از اين خدمات ترغيب مي كند، مسووالن 
معتقدند سرعت باال و كيفيت مناسب اينترنت 
همراه اس��ت كه باعث ش��ده اينترنت همراه از 
اينترنت ثابتي كه روند توس��عه اش رو به كندي 
گذاشته، سبقت بگيرد. در نهايت با توجه به اينكه 
اينترنت رايگان تنها براي كاربران خدمات ثابت 
ارايه شده است و دراصل فلسفه اين بسته اينترنتي 
رايگان، تشويق به خانه نش��يني مردم بوده و به 
همين دليل تاكنون برنامه اي براي ارايه اينترنت 
رايگان براي سيم كارت هاي همراه اعالم نشده، 
افراد مي توانند نسبت به دريافت اين خدمات كه 
شامل اينترنت شركت هاي مخابرات، FCPها و 

مودم هاي TD-LTE مي شود، اقدام كنند.

افزايش نرخ پيامك موبايل
پس از ابالغ بودجه

مع��اون وزير ارتباطات با اش��اره به تصميم قانون 
بودجه 99 ب��راي افزايش نرخ پيامك تلفن همراه 
گفت: اين افزايش قيمت پس از ابالغ بودجه سال 
99 به وزارت ارتباطات، اعمال مي ش��ود. حسين 
فالح جوش��قاني در گفت وگو با مهر، با اش��اره به 
تصميم قانون بودجه 99 براي افزايش قيمت پيامك 
گفت: »اين موضوع ارتباطي ب��ا وزارت ارتباطات 
ندارد و تصميم قانون بودجه س��ال 99 اس��ت كه 
اپراتورهاي موبايل بايد آن را اجرايي كنند. مطابق 
با اي��ن بند از برنامه بودجه س��ال 99، اپراتورهاي 
ارايه دهن��ده خدمات مخابراتي و تلفن همراه بايد 
ع��الوه بر قيمت فعلي هر پيامك مبلغ يك تومان 
)10 ريال( از مشتركانش��ان دريافت و به حساب 
درآمد عمومي خزانه داري كل كشور واريز كنند. 
درآمد حاصله از اين افزايش تعرفه تا س��قف 100 
ميليارد تومان بايد ب��راي اجراي قانون حمايت از 
حقوق معلوالن و ساماندهي كودكان كار و خياباني 
در اختيار سازمان بهزيستي قرار گيرد.« معاون وزير 
ارتباطات با بيان اينكه هن��وز اين قانون به وزارت 
ارتباطات ابالغ نشده و پس از ابالغ، الزم االجرا است، 
ادامه داد: »در چند سال گذشته نيز در قانون بودجه، 
دريافت يك تومان هزينه اضافي از مش��تركان از 
محل پيامك آمده بود و اپراتورها ملزم به اجراي آن 
بودند؛ امسال نيز در قانون بودجه 99 درآمد 100 
ميليارد توماني اپراتورها از اين محل، پيش بيني 
شده است كه در صورت ابالغ، از فروردين ماه بايد 
اجرايي شود.« رييس س��ازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي گف��ت: »هم اكنون قيمت هر 
پيامك فارسي حدود 9 تومان است كه با ابالغ اين 
قان��ون، به حدود 10 تومان مي رس��د و قيمت هر 
پيامك التين حدود 22 تومان اس��ت كه در سال 
99 حدود 2۳ تومان محاس��به خواهد شد.« وي 
افزود: »درآمد 100 ميليارد توماني پيش بيني شده، 
مربوط به مجموع درآمد تمامي اپراتورهاي موبايل 
از محل پيامك است كه به نظر مي رسد تحقق آن 
در شش ماهه اول سال 99، دور از ذهن نباشد. بر 
اين اساس هر زماني كه اين درآمد محقق شد، پس 
از آن هزينه اضافي يك تومان از مشتركان دريافت 

نشده و قيمت پيامك به حالت قبل بازمي گردد.«

دنياي فناوري

انگج�ت| در پي نگراني ه��ا از آلوده بودن س��طوح و 
دستگاه هاي پرمصرف روزانه به ويروس كرونا، شهروندان 
سراسر دنيا همواره در حال ضدعفوني كردن آنها هستند. 
گوش��ي هوش��مند نيز يكي از همن دستگاه هاس��ت. 
كمپاني اپل اخيرا در وب س��ايت خود عنوان كرده كه 
به كمك الكل مي توان بدون آسيب به محصوالت، آنها 
را ضدعفوني كرد. به گ��زارش ديجياتو، تا پيش از اين، 
كمپاني كوپرتينويي همواره تاكيد داشت، تنها با آب بايد 
محصوالت اين كمپاني را تميز كرد. اين كمپاني علت اين 
كار را در وجود پوشش اليوفوبيك روي نمايشگر عنوان 
كرده بود كه از نشس��تن اثر انگشت روي آن جلوگيري 
مي كرد. اكنون اما مي گويد الكل ايزوپروپيل ۷0 درصد 
نيز قابل استفاده اس��ت. در وب س��ايت اپل آمده: »به 
كمك الكل ايزوپروپيل ۷0 درصد يا محصوالت مشابه، 
مي توانيد با يك پارچه ميكروفايبر، به آرامي و بدون فشار 
آوردن، سطوح س��خت و بدون حفره مانند نمايشگر، 
كيبورد و بدنه بيرون��ي محصوالت را ضدعفوني كنيد. 
از وايتكس اس��تفاده نكنيد؛ رطوبت را وارد هيچ درز و 
شكافي نكرده و تحت هيچ شرايطي محصول را در مواد 
ضدعفوني كننده قرار ندهيد. همچنين از اين محلول ها 
براي سطوح پارچه اي و چرمي استفاده نكنيد. بهترين 

محلول اما همان ال��كل ايزوپروپيل ۷0 درصد و پارچه 
ميكروفايبر است. مي توانيد كمي از محلول را روي پارچه 
بريزيد و به آرامي س��طوح مورد نظر خود را ضدعفوني 
كنيد. اگر پارچه ميكروفايب��ر نداريد، مي توانيد از يك 
تيشرت قديمي استفاده كنيد. البته دقت داشته باشد 
كه هيچگاه محلول را به صورت مستقيم به دستگاه خود 
اس��پري نكنيد، زيرا ممكن است از درز و شكاف ها بين 
كليد هاي كيبورد يا حفرات ميكروفون به داخل دستگاه 
نفوذ كند و خسارات جبران نشدني به بار بياورد. همچنين 
فراموش نكنيد كه از دس��تمال كاغذي يا هر محصول 
اينچنين براي پاك كردن نمايش��گر استفاده نكنيد، 
زيرا ممكن است سطح نمايشگر ساييده شود و پوشش 

اليوفوبيك را نيز به همراه خود از بين ببرد.«

س�ي جي تي ان| همزمان با تالش ش��ركت هاي 
فن��اوري امريكايي و نيز كاخ س��فيد ب��راي از پاي 
درآوردن موسس��ات علمي و فن��اوري چيني، پكن 
نيز ب��راي مقابله به مثل وارد عمل ش��ده اس��ت. به 
گزارش مه��ر، اگر تا به امروز اس��تفاده از سيس��تم 
عامل ه��اي وين��دوز و اندرويد و نيز فروش��گاه هاي 
آناليني مانند پلي اس��تور گوگل توسط شركت هاي 
چيني توليدكننده گوشي، رايانه و غيره متداول بود، 
حاال آنها براي مقابله با تحريم هاي امريكا به طراحي و 
عرضه نمونه هاي مشابه داخلي ويندوز و اندرويد روي 
آورده اند. چيني ها با بازطراحي سيستم عامل منبع 
باز لينوكس و طراحي فروشگاه هاي آنالين مستقل 
براي رف��ع نيازهاي محلي تا حد زيادي از اس��تفاده 
از نرم افزارهاي امريكايي بي نياز ش��ده اند. هواوي از 
جمله شركت هاي پيشتاز در اين زمينه است كه در 
ماه آگوست از توليد سيستم عامل بومي خود به نام 
هارموني خبر داد. اين سيس��تم عامل و نسخه هاي 
مختلف آن اس��تفاده از لپ تاپ ها و گوش��ي ها را در 
چين بدون مش��كل خاصي امكان پذي��ر مي كنند. 
هواوي سيستم عامل هارموني را يك سيستم عامل 
برت��ر و قدرتمندت��ر از اندرويد توصيف ك��رده، زيرا 

هس��ته اصلي يا كرنل هارموني ب��ه گونه اي طراحي 
ش��ده كه بر مبناي نيازها و ش��رايط س��خت افزاري 
خاص محصوالت مختل��ف الكترونيك قابل تغيير و 
سازگارشدن است. همچنين هارموني از قابليت هاي 
بهتري براي مديريت منابع سيستم برخوردار است 
و هسته اصلي يا كرنل آن به دو بخش ميكروكرنل و 
مونوليتيك كرنل تقسيم مي شود. مونوليتيك كرنل 
وظيفه مديريت كاركردهاي عمومي سيستم عامل 
هارموني را بر عهده دارد و ميكروكرنل تنها به مديريت 
كاركردهاي اصلي و اساسي سيستم عامل مي پردازد 
و نتيجه اين امر كاهش نياز به كدنويسي و نيز اجراي 
بهتر و روان تر سيس��تم عامل هارموني است. در اين 
وضعيت ميزان خطاي سيس��تم عامل هارموني نيز 

كاهش مي يابد و اين طراحي ثبات و امنيت بيشتري 
را هم براي گوش��ي ها و تبلت ها و رايانه ها به ارمغان 
مي آورد. هواوي همچنين در ح��ال ايجاد تغييرات 
اساسي در اپليكيش��ن هاي خود بر مبناي سيستم 
عامل هارموني است تا اجراي آنها روي پلتفرم هاي 
مختلف ثابت و سيار به سادگي ممكن شود. سيستم 
عامل هارموني داراي يك كمپايل��ر به نام Ark نيز 
هست كه تبديل برنامه هاي اندرويدي به زبان باينري 
و باز طراحي آنها را براي استفاده هاي متفاوت تسهيل 
مي كن��د. در مجموع مي��زان خط��ا و از كار افتادن 
سيستم عامل هارموني 2۵.۷ درصد كمتر از اندرويد 
اعالم ش��ده اس��ت. هواوي قصد دارد از اين سيستم 
عامل در ش��بكه محصوالت اينترنت اشياي خود و 
همي��ن طور تلويزيون ها و بس��ياري از لوازم خانگي 
هوشمند اس��تفاده كند. البته بايد توجه داشت كه 
تالش چيني ها براي كسب استقالل از محصوالت و 
خدمات فناورانه امريكايي محدود به طراحي سيستم 
عامل  مستقل نيست و اين كشور در حال راه اندازي 
يك سيستم موقعيت يابي جهاني مستقل نيز هست 
كه با پرتاب ۵۴ ماهواره تا ماه مي سال جاري به فضا 

تكميل خواهد شد.

»اپل« راهنماي تميز كردن »آيفون« را تغيير داد نبرد چين با تحريم هاي شركت هاي فناوري امريكايي 

جي ام اس آرنا| گزارش ها نشان مي دهد كه در ماه 
فوريه فروش گوشي هاي هوش��مند در چين نسبت 
به ماه گذش��ته با افت ۴۵ درصدي همراه بوده است. 
به گ��زارش زوميت، گس��ترش بيم��اري كرونا ضرر 
بسيار هنگفتي به اقتصاد شركت هاي سازنده گوشي 
هوشمند وارد كرده است. در گزارش هاي جديد آمده 
كه ش��ركت هايي نظير اپل، هواوي و شيائومي با افت 
فروش در ماه فوريه مواجه شده اند؛ براي مثال شركت 
اپل در م��اه فوريه 2020 كمتر از ۵00 هزار گوش��ي 
هوش��مند فروخته است كه نس��بت به فروش 2۷/1 
ميليوني فوريه 2019 بسيار كمتر بوده و خبر از افت 
۶0 درصدي مي دهد. در مقايس��ه ماهانه نيز ش��اهد 
وخامت اوضاع براي اپل هس��تيم. اپ��ل در ماه ژانويه 
2020 موف��ق به فروش 2 ميليون آيفون در كش��ور 
چين شد و اين يعني در ماه فوريه با بيش از ۷۵ درصد 
افت در فروش گوش��ي هاي سري آيفون   مواجه شده 
 است. در آمارها، فروش دقيق اپل در ماه فوريه معادل

۴9۴ هزار گوش��ي آيفون تخمين زده مي شود. افت 
فروش براي ش��ركت هاي چيني نيز صدق مي كند. 

مجموع گوشي هاي فروخته شده شركت هاي چيني 
در فوريه 2020 به ۵8/۵ ميليون گوش��ي هوشمند 
مي رسد. اين در حالي است كه شركت هاي چيني در 
فوريه 2019 موفق به فروش ۷2/12 ميليون گوشي 
هوشمند شده بودند. تحليلگران چيني معتقد هستند 
كه شيوع بيماري كرونا و درنتيجه تعطيلي كارخانه ها 
و همچني��ن خانه ماندن ش��هروندان چيني از ترس 
ابتال به بيماري كرونا باعث افت فروش گوش��ي هاي 
هوش��مند در چين شده است. ش��ركت هايي مانند 
IDC و Canalys كه در زمينه تحليل بازار فعاليت 
مي كنند، تخمين زده اند كه در س��ه ماهه اول س��ال 
2020 فروش گوش��ي هاي هوشمند در چين با افت 
۴0 درصدي نسبت به بازه زماني مشابه در سال 2019 
همراه خواهد بود. چين در دو هفته ابتدايي ماه فوريه 
شرايط بسيار سختي را پشت سر گذاشت. در اين بين 
اپل نيز تمامي فروش��گاه هاي خود را تعطيل كرد تا از 
گسترش بيماري كرونا پيشگيري كند. حال با اينكه 
فروشگاه هاي اپل دوباره فعاليت خود را آغاز كرده اند، 

مدتي طول مي كشد كه به ظرفيت قبلي بازگردند.

تك كرانچ| هكرها به اهداف مختلفي حمله مي كنند 
و اكثر مواقع اف��راد عادي يا س��ازمان ها مورد حمله 
س��ايبري قرار مي گيرند. با وج��ود چنين موضوعي، 
اطالعات جدي��د از حمله هكرها به يكديگر توس��ط 
بداف��زار و آل��وده ك��ردن ابزارهاي هك ب��ه تروجان 
njRat خبر مي دهد. به گ��زارش ديجياتو، به تازگي 
يك كمپين بدافزار شناسايي شده كه نشان مي دهد 
هكرها خود مورد حمله س��اير هكرها قرار مي گيرند. 
براي اين كار ابزارهاي معروف مورداستفاده در حمله 
سايبري، توسط بدافزار آلوده مي شوند. آميت سرپر، 
يكي از اعض��اي Cybereason به اين موضوع پي 
برده كه مهاجمان در اين كمپي��ن كه قدمت بااليي 
دارد، ابزارهاي موجود براي حمله سايبري كه برخي 
از آنها براي جداس��ازي اطالع��ات از ديتابيس جهت 
كرك كردن و توليد كليد محصول براي دستيابي به 
نسخه هاي كامل يك نرم  افزار Trial طراحي شده اند را 
به تروجان قدرتمند دسترسي از راه دور آلوده مي كنند. 
زماني كه يك هكر اين ابزارها را اجرا مي كند، هكر ديگر 
به اطالعات كامل سيستم وي دسترسي پيدا مي كند. 

به گفته سرپر مهاجمان با انتشار دوباره اين ابزارها در 
فروم هاي هك، طعمه هاي خود را پيدا مي كنند. اين 
ابزارهاي جديد تنها كامپيوتر هكر را مورد حمله قرار 
نمي دهد، بلكه اطالعات تمام سيس��تم هايي كه در 
گذشته توس��ط وي مورد حمله سايبري قرار گرفته 
بودند نيز در اختيار مهاجم جديد قرار مي گيرد. سرپر 
در اين زمينه اعالم كرده است: »اگر شما يا تجارت شما 
مورد حمله قرار بگيرد و براي دسترسي به اطالعات از 
ابزارهاي آلوده شده به تروجان استفاده شود، فردي كه 
هكر را هدف قرار داده نيز به اطالعات شما دسترسي 
پيدا خواهد كرد.« س��رپر به اين موضوع اشاره كرده 

كه مهاجمان ناش��ناس ابزارهاي ه��ك را به تروجان 
قدرتمندnjRat آلوده مي كنند كه دسترسي كامل 
به اطالعات هكر ديگر شامل فايل ها، پسوردها و حتي 
 njRat وب كم و ميكروفن را فراهم مي كند. تروجان
حداقل از سال 201۳ مورد استفاده مهاجمان بوده و 
در آن زمان به صورت مداوم براي حمله به اهدافي در 
خاورميانه مورد استفاده قرار گرفته بود. اين تروجان 
اغلب توس��ط ايميل هاي فيشينگ و همچنين فلش 
درايوهاي آلوده وارد سيس��تم قرباني مي شود، البته 
اخيرا مهاجمان براي جلوگيري از شناس��ايي شدن، 
اين تروجان را وارد سايت هاي ناامن مي كنند. در سال 
201۷ هكره��ا از اين روش ب��راي ميزباني بدافزار در 
يك وب سايت براي داعش استفاده كردند. بر اساس 
گفته هاي سرپر، آلودن كردن ابزارهاي هك به تروجان 
njRat به صورت روزانه صورت مي گيرد و احتماال اين 
فرايند به صورت خودكار انجام مي شود. بر اين اساس، 
بدون دخالت مستقيم انسان اهداف مورد حمله قرار 
مي گيرند. در حال حاضر دليل راه اندازي اين كمپين و 
همچنين فردي كه آن را ايجاد كرده، نامشخص است.

افت ۴۵ درصدي فروش گوشي هاي هوشمند در چين وقتي هكرها خود قرباني حمله سايبري هكرهاي ديگر مي شوند
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»تعادل«سرمايهگذاريهاياقتصاديبرايتوسعهالگوهاينوينكشاورزيرابررسيميكند

دورنماي توسعه در بخش كشاورزي
گروهبنگاهها|

تجربيات عيني نشان مي دهد كه كشاورزي سنتي و كشت 
محصوالت با آب بري زياد، مشكالت فراواني را در شهرها 
و اس��تان هاي مختلف به وجود م��ي آورد و نه تنها دردي 
از هزار توي مش��كالت كشاورزان در بخش هاي معيشتي 
و اقتصادي دوا نمي كند بلكه در بس��ياري از موارد به دليل 
مشكالت اين نوع كشت باري بر گرده كشاورزان نيز افزوده 
مي شود. اين گونه است كه كشاورزان و باغداران خسته از 
مشكالت كشاورزي سنتي، ناگهان عطاي كشاورزي را به 
لقايش مي بخش��ند و كوله باري به دوش گرفته و براي به 
دست آوردن كسب و كار بهتر و زندگي آسوده تر راهي شهرها 
و كالن شهرها مي شوند. اما اين تنها يك روي سكه است با 
ورود اهالي روستا به شهرها مجموعه وسيعي از آسيب هاي 
اجتماعي و مش��كالت معيش��تي و فرهنگي در زندگي 
مهاجران ظهور و بروز پيدا مي كند كه تبعات آن به مراتب 
زيان بار تر از مشكالت مالي و معيشتي است. در اين ميان 
راهكاري كه براي بهبود شاخص هاي معيشتي در روستاها 
انديشيده شده مبتني بر رويكردي است كه در آن بستر الزم 
براي رشد و پويايي براي كشاورزان در روستاها فراهم شود 
تا روستانشينان با استفاده از اين الگوهاي نوين بتوانند در 
روستا زيربناي يك كار و كاسبي آبرومند را پي ريزي كنند 
و گليم معيش��ت خويش را از آب كشاورزي و توليد بيرون 
بكش��ند. يكي از اين برنامه هاي مولد استفاده از الگوهاي 
جديد كشت و كشاورزي نوين است كه به روستاييان كمك 
مي كند كه از ظرفيت هاي موجود در روستا بيشترين ارزش 
افزوده را كسب كنند.  در شرايطي كه توسعه شهرك هاي 
كشاورزي و استفاده از الگوهاي نوين در كشاورزي يكي از 
برنامه هاي بنيادين كشور براي ايجاد ارزش افزوده پايدار در 
حوزه كشاورزي و باغداري عنوان شده، مديرعامل شركت 
شهرك هاي كشاورزي از پرداخت تسهيالت هشت هزار و 
۳۰۰ ميليارد ريالي براي توسعه شهرك هاي كشاورزي از 
ابتداي سال جاري تاكنون خبر مي دهد؛ اعداد و ارقامي كه 
نشان مي دهد برنامه هاي تدارك ديده شده در اين خصوص 

بر اساس هدف گذاري هاي قبلي پيش مي رود.
به گزارش وزارت جهاد كشاورزي، »علي اشرف منصوري« 
افزود: اين تسهيالت براي ساخت شهرك هاي كشاورزي 
اعم گلخانه اي، شيالت و آبزيان و دام و طيور پرداخت شده 
و سهم موثري در كاهش اثرات تحريم ها داشته است. به 
گفته وي، پرداخت تسهيالت ۱۵۰ پرونده در بانك هاي 
عامل با اعتباري بالغ بر ۲۰ هزار ميليارد ريال نيز در دست 
اقدام است. مديرعامل شركت ش��هرك هاي كشاورزي 
تصريح كرد: شركت ش��هرك هاي كشاورزي در راستاي 
تامين امنيت غذايي، رونق توليد، ايجاد اش��تغال پايدار، 

بهره وري از منابع آب و خاك، توسعه صادرات و ارزآوري با 
بهره گيري از منابع و امكانات كشور و جذب سرمايه هاي 
بخش كش��اورزي تالش مي كند. وي با اش��اره به اينكه 
بيش��ترين واگذاري شهرك هاي گلخانه اي مربوط به دو 
سال اخير بوده است، يادآور ش��د: از ابتداي اجراي طرح 
توسعه شهرك هاي كشاورزي تاكنون، هفت هزار هكتار 
از شهرك هاي كشاورزي به متقاضيان واگذار شده است. 
منصوري تعداد مجوزهاي صادرش��ده براي شركت هاي 
دولتي و خصوص��ي را ۵۶۸ فقره اعالم ك��رد و ادامه داد: 
مستندسازي امالك نيز ۱۸۱ مورد انجام شده است. وي 
به ساخت ۸۷ شهرك كشاورزي در كشور اشاره كرد و ادامه 
داد: اين شهرك ها در سطحي بالغ بر يك هزار و ۵۰۰ هكتار 
در حال اجرا است كه تاكنون ۴۶۰ هكتار از اين شهرك ها 
با توليدي بالغ بر ۸۰ هزار تن به بهره برداري رسيده است.

مديرعامل شركت شهرك هاي كشاورزي گفت: ارزش ريالي 
توليدات شهرك هاي كشاورزي در سال جاري چهار هزار 

ميليارد ريال بوده است.
وي از موانع توسعه شهرك هاي كشاورزي را برخي مشكالت 

اجرايي از جمله تسهيالت بانكي، كمبود اعتبار جهت تكميل 
زيرساخت ها عنوان كرد و گفت: براي تحقق كامل اهداف 
تعيين شده و دستيابي به برنامه هاي مصوب، نيازمند حمايت 
و همراهي مسووالن، سازمان هاي جهاد كشاورزي استان ها 

و دستگاه هاي ذي ربط هستيم.
منصوري شهرك گلخانه اي استان اردبيل با سطح يك هزارو 
۶۰۰ هكتار را از شهرك هاي موفق در حال اجرا عنوان كرد 
و ادامه داد: تاكنون ۵۵۰ هكتار اين ش��هرك واگذار شده و 
۱۶۰ هكتار آن نيز در حال احداث سازه است و پيش بيني 
مي شود كه با بهره برداري كامل از اين شهرك، ساالنه ۴۵۰ 
هزار تن سبزي و صيفي توليد و ۱۶ هزار نفر اشتغال زايي شود. 
مديرعامل شركت شهرك هاي كشاورزي در ادامه با اشاره 
به شهرك  شيالتي استان هرمزگان با سطح ۱۹ هزار هكتار 
كه ۱۴۰۰ هكتار آن در حال اجراي زيرساخت است، تصريح 
كرد: با بهره برداري كامل از اين شهرك، توليد ۵۵ هزار تن 
محصوالت شيالتي با ظرفيت اشتغال زايي ۱۲ هزار نفر براي 
اين شهرك شيالتي پيش بيني شده است. به گفته منصوري 
در شهرك شيالتي دو هزار و ۶۰۰ هكتاري رود شور استان 

بوشهر كه در س��طح دو هزار و ۳۰۰ هكتار زيرساخت آن 
انجام  شده، توليد ۱۶ هزار تن و اشتغال زايي دو هزار و ۵۰۰ 

نفر پيش بيني شده است.

     رونق اقتصادي
با توسعه شهرك هاي كشاورزي و گلخانه اي

اما اثرات عيني توس��عه شهرك هاي كشاورزي در اقتصاد 
استان ها بر اساس چه مكانيسمي محقق مي شود؟ مدير 
شركت شهرك هاي كشاورزي و گلخانه اي استان اصفهان 
در پاسخ به اين پرس��ش مي گويد: در حال حاضر بيش از 
۶ هزار نفر به صورت مستقيم در شهرك هاي كشاورزي و 
گلخانه اي استان اصفهان مشغول فعاليت هستند. مهدي 
بارباز مدير ش��ركت شهرك هاي كش��اورزي و گلخانه اي 
استان اصفهان اظهارداشت: از آنجايي كه استان اصفهان 
از استان هاي پيش��تاز در زمينه شهرك هاي كشاورزي و 
گلخانه اي در كشور محسوب مي شود به همين منظور تمامي 
تسهيالت الزم براي توسعه و گسترش اين شهرك ها به كار 

گرفته شده است.

او افزود: در استان اصفهان ۹ شهرك كشاورزي و گلخانه اي 
وجود دارد كه در تالش هس��تيم تا بتواني��م با ارايه اين 
تسهيالت توسعه و گسترش اين شهرك ها را رقم بزنيم.

در حال حاض��ر بيش از ۶ هزار نفر به صورت مس��تقيم 
در ش��هرك هاي كش��اورزي و گلخانه اس��تان اصفهان 
مش��غول فعاليت هس��تند. باربازادامه داد: شهرك هاي 
كشاورزي اس��تان اصفهان در شهرستان هايي همچون 
شهرضا، فالورجان، قصرچم، لنجان، نجف آباد، فريدن، 
فريدونشهر، تيران و كرون، نياسر و دهاقان وجود دارند. 
ايج��اد مديريت ب��ر واحد هاي گلخانه اي و كش��اورزي 
از مهم ترين مزاياي ش��هرك هاي كش��اورزي و گلخانه 
استان اصفهان است، زيرا ايجاد يك تيم مديريتي عالوه 
بر نقش داش��تن در بهبود كيفيت و كميت محصوالت 
مزيت هاي چش��مگير اقتصادي و صادراتي را نيز ايجاد 
مي كند. در واحد هاي انف��رادي گلخانه اي توليدكننده 
توان برنامه ريزي براي ص��ادرات را ندارد، زيرا خريداران 
بين المللي محصوالت گلخانه اي نيازمند حجم زيادي 
از محصوالت با اس��تاندارد هاي مختلف و بس��ته بندي 
مناس��ب هس��تند و امكان تحقق اين امر در واحد هاي 
انفرادي گلخانه اي وجود ندارد و بايد در بستر شهر ك هاي 
گلخانه اي شكل بگيرد. ايجاد شبكه واحد تامين نهاد هاي 
موردنيازگلخانه ها از ديگر مزاياي احداث ش��هرك هاي 
كش��اورزي و گلخانه اي استان اصفهان اس��ت. او يادآور 
شد: در اين شبكه بسياري از نهاد هاي مورد نياز گلخانه ها 
همچون كود، س��م و نيروي كارشناسي با قيمت كمتر 
و حجم بيش��تري از زمين در نظر گرفته مي شود. مدير 
شركت شهرك هاي كشاورزي و گلخانه اي استان اصفهان 
اضافه كرد: شهرك هاي كشاورزي و گلخانه استان اصفهان 
تاكنون فرصت خوبي را براي اشتغالزايي به وجود آورده اند. 
بار باز گفت: شهرس��تان دهاقان با ۱۸ واحد كشاورزي و 
گلخانه اي فعال ترين شهرك كشاورزي و گلخانه اي استان 

اصفهان محسوب مي شود.
مدير شركت شهرك هاي كش��اورزي و گلخانه اي استان 
اصفهان يادآور شد: شهرك گلخانه اي و كشاورزي خميني 
شهر نيز با ۱۶ واحد گلخانه اي و كش��اورزي و با فعاليت و 
حضور فارغ التحصيالن رشته كشاورزي از ديگر شهرك هاي 
كشاورزي و گلخانه اي فعال و اشتغال آفرين استان اصفهان 

شناخته مي شود.
بار باز گفت: در استان اصفهان ۵۳ نقطه به منظور احداث 
ش��هرك هاي كش��اورزي و گلخان��ه اي وج��ود دارد كه 
مناس��ب ترين شهرس��تان ها براي ايجاد اين شهرك ها 
شهرستان هايي همچون دهاقان، تيران و كرون و شهرضا 

هستند كه از موقعيت اقليمي مطلوبي برخوردار هستند.

معاونهماهنگياموراقتصادياستاندارتهران:

50 واحد صنعتي تهران توليد خود را به محلول ضدعفوني تغيير دادند
 معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار تهران گفت: به 
دنبال شيوع ويروس كرونا ٥٠ واحد صنعتي استان بخشي از 
توليد خود را از مواد شوينده به محلول ضدعفوني تغيير دادند 
و به زودي نياز جامعه به اين محلول برطرف شود. محمد 
امامي امين ديروز در جمع خبرنگاران افزود: بيمارستان هاي 
استان تهران به ٣٠ هزار ليتر محلول ضدعفوني نياز دارند كه 

اين ميزان نصف ظرفيت توليدي يكي از كارخانه ها است. 
وي ادامه داد: محلول هاي ضدعفوني توليد شده در اختيار 
معاونت غذا و داروها قرار مي گيرد و مسووالن بعد از توزيع 
اين محلول بين بيمارستان ها و درمانگاه هايي كه بيماران 
پرخطر در آنجا بستري هستند، اضافه آن را بين داروخانه ها 
توزيع مي كنند. معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار 
تهران گفت: تنها يك كارخانه در استان الكل سفيد توليد 
مي كند به همين دليل با كس��ري اين كاال در داروخانه ها 

مواجه هستيم.امامي امين اضافه كرد: از فروردين ماه يك 
واحد توليد كننده الكل سفيد در استان وارد مدار مي شود 
تا نياز مراكز درماني و مردم برطرف شود. وي در خصوص 
برخورد با متخلفان كه لوازم بهداشتي را چند برابر قيمت 
اصلي به فروش مي رسانند نيز گفت: گرانفروشان مشمول 
تعزيرات هستند و تيم تعزيرات حكومتي استان تهران براي 
جلوگيري از تخلف روزانه از تمامي مراكز بازرسي مي كنند.

     توليد ماسك در استان تهران
چند برابر افزايش يافت 

معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار تهران در خصوص 
كمبود ماسك نيز گفت: توليد ماسك در استان تهران چند 
برابر افزايش يافته اس��ت و فقط در يك��ي از كارخانه ها كه 
دس��تگاه هاي خود را افزايش داده است در دو روز گذشته 

توانس��ته ١٣٠ هزار عدد ماس��ك توليد كند. امامي امين 
افزود: در بازرسي كه روز گذشته از اين كارخانه توليد كننده 
ماسك داشته ام براساس درخواست وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي ظرفيت توليد خود را چند برابر افزايش 
داده و اكنون ماسك ها آماده شده است به مسووالن بگوييد 
كه سفارش هاي خود را زودتر تحويل بگيريد تا ما را به جرم 
احتكار بازداش��ت نكنند. وي تصريح كرد: ظرفيت توليد 
ماسك يكي از كارخانه از پنج هزار به ٤٠ هزار و با اضافه كردن 
يك دستگاه در ٢٠ روز گذشته توانسته توليد خود را به ٦٠ 
هزار عدد برساند. امامي امين افزود: اين كارخانه در سه روز 
آينده با اضافه كردن يك دستگاه ديگر توليد ماسك را به 
١٠٠ هزار عدد مي رساند. با توجه به افزايش توليد ماسك در 
استان نياز مراكز درماني و شهروندان به اين كاال تا دو هفته 

ديگر كامال رفع مي شود.

دستگيريسازندهفايلصوتي
جعليپيرامونويروسكرونا

هرمزگان|رييس پليس 
فت��اي اس��تان هرمز گان 
از شناس��ايي و دستگيري 
سازنده فايل صوتي جعلي 
پيرامون ويروس كرونا خبر 
داد. به گزارش ايلنا سرهنگ 
علي اصغر افتخ��اري بيان 
كرد:  از طريق يك فايل صوتي خانمي با ادعاي حضور 
در جلسه پدافند غير عامل استان در ظاهر اقدام به بيان 
محتواي اين جلسه فرضي مبني بر شرايط بحراني و خارج 
از كنترل كشور در مقابله با شيوع ويروس كرونا، تعطيلي 
تمام فروشگاه ها و ۹۰ درصد كشور در هفته سوم اسفند 
ماه، سمپاشي هاي هوايي، آمار غيرواقعي كشته شدگان 
و برخورد سخت قضايي با تهيه كننده كليپ غسالخانه 
قم پرداخته و از مخاطبين درخواس��ت مي كند تا تنها 
يكي از اعضاي خانواده اقدام به خريد يك ماهه نيازهاي 
فروشگاهي كند و سپس تا رفع بحران همگي در منزل 
بمانند. سرهنگ افتخاري اظهار كرد: با تحليل بازنشرهاي 
مربوط به فايل صوتي خانم سازنده فايل صوتي شناسايي 
و به پليس فتا مراجعه بيان داش��ت: اينجانب شاغل در 
هيچ ارگان و سازمان خاصي نيستم ليكن براي افزايش 
حساسيت و هشدار به برخي از اعضاي خانواده تصميم به 
تهيه اين كليپ صوتي جعلي و انتشار در گروه خانوادگي 
كردم كه از اين سهل انگاري بسيار پشيمان هستم. او 
افزود: متاس��فانه برخي اشخاص به دليل سهل انگاري 
و عدم درك تبعات بسيار مخرب اقدام به توليد و انتشار 
محتواي بي پايه و اساس مي كنند كه بازنشر گسترده 
آن باعث تنش ه��اي اجتماعي و برخوردهاي قضايي و 

امنيتي مي شود.

اخبارمرتبطباكرونابايداز
منابعرسميمنتشرشود

اردبيل|دادستان اردبيل 
باهشدار به انتشاردهندگان 
اخب��ار ك��ذب در اس��تان 
گفت: ب��ا شايعه س��ازان و 
انتش��ار دهندگان اخب��ار 
ك��ذب در فض��اي مجازي 
به شدت برخورد مي شود. 
س��يد عبداهلل طباطبايي ديروز در جمع خبرنگاران 
اظهار كرد: بر اس��اس قانون انتش��ار اخب��ار كذب در 
فضاي مجازي و حقيقي جرم است و با شايعه سازان و 
انتشار دهندگان اخبار كذب در فضاي مجازي استان 
به طور جدي برخورد مي ش��ود. وي با اش��اره به رصد 
فضاي حاكم بر اس��تان بيان كرد: در روزهاي گذشته 
افرادي در برخي از شهرس��تان هاي استان در فضاي 
مجازي با انتشار شايعه تعطيلي جايگاه هاي سوخت 
در اس��تان، موجب ش��لوغي و ازدحام در جايگاه هاي 
سوخت تعدادي از شهرستان هاي استان شده بودند 
كه شناسايي اين افراد در دستور كار قرار گرفته است. 
طباطبايي با تاكيد بر لزوم دقت و حساسيت در انتشار 
اخبار ويروس كرونا، افزود: مردم فهيم استان به شايعات 
موجود در فضاي مجازي دقت نكنند و اخبار مرتبط با 
ويروس كرونا را از مراجع رس��مي از جمله صداوسيما 
و خبرگزاري هاي رسمي پيگيري كنند. وي با تاكيد 
بر لزوم ارايه مستندات كافي براي اخبار منتشر شده، 
گفت: در روزهاي اخير تعدادي از منتش��ر كنندگان 
اخبار مرتبط با ويروس كرونا در فضاي مجازي استان 
به دادسراي مركز استان احضار شدند كه به علت عجز از 
ارايه مستندات كافي و عدم قيد منابع و مراجع قانوني، با 

آنان برخورد قانوني شده است.

كروناميتواندبربرنامههاي
اشتغالاستانتاثيربگذارد

كرمانش�اه|مديركل  
تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
استان كرمانشاه با اشاره به 
هدف گ��ذاري ايجاد بيش 
از ۲۲ هزار فرصت ش��غلي 
در استان براي سال آينده، 
گفت: شيوع ويروس كرونا 
مي تواند اي��ن هدف گذاري را تحت تاثي��ر قرار دهد. 
حس��ن عزيزي ديروز در جلس��ه كارگروه اشتغال و 
س��رمايه گذاري استان كرمانش��اه از پرداخت ۱۲۷۷ 
ميليارد تومان تسهيالت اشتغالزايي در سرفصل هاي 
مختلف در استان كرمانشاه از ابتداي سال جاري تاكنون 
خبر داد و عنوان كرد: اين در حالي است كه براي اشتغال 
امسال حدود ۱۴۳۰ ميليارد تومان تسهيالت داشتيم 
و توانس��تيم نزديك به ۹۰ درص��د آن را جذب كنيم. 
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان كرمانشاه از 
كسب رتبه دوم كشور توسط كرمانشاه در طرح يارانه 
دستمزد هم خبر داد و تاكيد كرد: اگرچه سهميه ما در 
اين بخش ۱۰۵۲ نفر بود، اما به عملكرد ۱۱۵۰ نفري 
دس��ت پيدا كرديم. عزيزي از هدف گذاري ايجاد ۲۲ 
هزار و ۴۶۴ ش��غل ناخالص براي استان در سال آينده 
هم ياد كرد و گفت: البته مشكالت اقتصادي ناشي از 
ش��يوع ويروس كرونا ممكن است اين هدف گذاري را 
تحت تاثير قرار دهد. وي با بيان اينكه هشت هزار نفر از 
اين هدف گذاري مربوط به بخش اصناف و ۳۵۰۰ نفر 
آن مربوط به حوزه گردشگري و صنايع دستي است، 
يادآور شد: اين در حالي است كه به دليل شيوع كرونا 
بسياري از واحدهاي توليدي، تجاري، خدماتي و صنفي 

اكنون باركود مواجهند. 

۹باشگاهورزشيمتخلف
درهمدانپلمبشد

هم�دان|در ش��رايطي 
كه تعطيلي باش��گاه هاي 
ورزش��ي يك��ي از اولي��ن 
دستور العمل هاي ارايه شده 
از سوي ستادهاي مقابله با 
كرونا در استان هاي مختلف 
ب��ود، ام��ا هن��وز در برخي 
استان ها به اين دستورالعمل ها توجهي نمي شود. ديروز 
مديركل ورزش و جوانان همدان گفت: ۹ باشگاه ورزشي 
در سطح اين استان به دليل رعايت نكردن دستورالعمل 
پيشگيري از ويروس كرونا پلمب شد. محسن جهانشير 
ديروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اين باشگاه ها به 
دنبال بازديد بازرسان دستگاه ورزش با همكاري اداره 
اماكن نيروي انتظامي و براساس دستور دادستاني پلمب 
شد. فعاليت در اين باشگاه ها به صورت غيرسازمان يافته 
و انفرادي صورت گرفته بود كه با تشكيل پرونده تخلف، 
اقدام به پلمب صورت گرفت. جهانشير خاطرنشان كرد: 
در مرحله اول شدت برخورد با اين باشگاه هاي متخلف 
پلمب يك ماه است اما در صورت تكرار به طور قطع جرايم 
سنگين اعمال مي شود. جهانشير با تاكيد بر اينكه تمامي 
باشگاه ها و فضاهاي ورزشي اعم از دولتي و خصوصي تا 
پايان سال حق بازگشايي ندارند، گفت: براي تمديد اين 
شرايط منتظر تصميم ستاد پيشگيري و مبارزه با ويروس 
كرونا هستيم. وي با اشاره به اينكه همين شرايط براي 
پناهگاه هاي كوهستاني نيز اعمال شده است، گفت: از 
كوهنوردان مي خواهيم تا اطالع ثانوي از هرگونه صعود 
خودداري كنند ضمن اينكه هيچ يك از پناهگاه ها باز 
نخواهند بود. بازرسي ها همچنان ادامه خواهد داشت و 

گزارش هاي مردمي را نيز لحاظ مي كنيم. 

برخوردباروستاييانيكهمسافران
رادرخانهخودجايدهند

فرمان��دار تال��ش گفت: از 
آنجايي ك��ه كه مكان هاي 
گردشگري شهر و هتل ها 
حق پذيرش مس��افران را 
ندارند، برخي گردشگران 
ممكن اس��ت خ��ود را به 
خانه  هاي روستايي برسانند 
كه در صورت مشاهده، با آنها برخورد جدي مي شود. 
عيسي مهدوي در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه اين 
شهرس��تان هم همچون ديگر شهرستان هاي استان 
درگير ش��يوع كرونا ويروس اس��ت، گف��ت: از امروز 
بيمارس��تان جديد ۶۰ تختخوابه تالش براي درمان 
مبتاليان به كرونا افزوده ش��ده است. وي در خصوص 
كمبودهايي كه براي اقالم بهداش��تي مورد نياز مردم 
و كادر درماني در اين شهرس��تان وجود داشت، افزود: 
خوشبختانه كمبود اقالم در حال تامين و جبران است 
و خيرين در جبران كمبودها نقش موثري داش��تند. 
مه��دوي ادامه داد: به هيچ وجه به گردش��گران اجازه 
ورود به اين شهرستان داده نمي شود و با روستايياني 
كه اقدام به پذيرش مسافرين در خانه هايشان كنند، 
برخورد جدي مي ش��ود. وي افزود: روز گذش��ته با دو 
مورد از اين تخلفات رو به رو شديم كه بالفاصله برخورد 
الزم با روستاييان و مسافرين انجام شد. فرماندار تالش 
خاطرنشان كرد: خوشبختانه تعداد مبتاليان روستاييان 
اين شهرس��تان به بيماري كرونا كم اس��ت و بيشتر 
بيماران كرونايي تالش در ش��هرها هستند و ما تمام 
تالش خود را به كار بسته ايم تا مردم را تشويق كنيم در 
خانه هايشان بمانند و از بيرون آمدن هاي غيرضروي 

به شدت پرهيز كنند.
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64 واحد فروش و انبار مرغ زنده 
در اسالم آبادغرب پلمب شد

كرمانش�اه|رييس اداره دامپزشكي شهرس��تان 
اس��الم آبادغرب از پلمب ۶۴ واحد فروش و انبار مرغ 
زنده با هدف كنترل و مقابله با بيماري كرونا در اين 
شهرستان خبر داد. محمد صيدقاسمي از پلمب ۶۴ 
واحد فروش و انبار مرغ زنده اين شهرستان با هدف 
مبارزه و پيگيري از بيماري ويروس��ي كرونا در اين 
شهرستان خبر داد. وي افزود: اقدام مذكور به همت 
پرسنل دامپزشكي و اكيپ مشترك با هدف جلوگيري 
از انتقال بيماري هاي مشترك و بيماري ويروسي كرونا 
انجام شده است و با دستور سازمان و مراجع مربوطه 
در راستاي پيشگيري از بيماري كرونا و بيماري هاي 
مشترك بين انسان و دام اين واحدها تا اطالع ثانوي 
پلمب خواهند بود. رييس اداره دامپزشكي شهرستان 
اسالم آبادغرب تاكيد كرد: مردم مي توانند هرگونه 
مشكالت و تخلفات بهداشتي را با شماره تماس ۱۵۱۲ 
و پل ارتباطي س��امانه پيامكي ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۱۲ 
اداره كل دامپزشكي استان كرمانشاه در ميان بگذارند 

تا رسيدگي به آن در اسرع وقت انجام شود.

سود فوالد مباركه در گرو 
رونق اقتصادي كشور است

اصفهان|مديرعامل فوالد مباركه با ابراز ناخرسندي 
از افزايش بي رويه قيمت انواع محصوالت فوالدي در 
كشور تصريح كرد: افزايش بي رويه قيمت ها به نفع 
هيچ كس نيست. فوالد مباركه مطلقا موافق افزايش 
بي روي��ه قيمت ها نيس��ت. از آنجا كه اين ش��ركت 
صنعت ساز است، سود خود را در گردش چرخ ساير 
صنايع باالدست و پايين دست خود و رونق اقتصادي 
هرچه بيشتر كش��ور مي داند، نه در افزايش بي رويه 
قيمت ها؛ و اين امر بدون شك در سايه آرامش ايجاد 
مي شود. عظيميان از برگزاري جلسات متعدد در اين 
خصوص خبر داد و اظهار اميدواري كرد با پيشنهادها و 
تمهيدات وزارت صمت و انجمن فوالد كشور، به زودي 
ش��اهد ايجاد آرامش در بازار باشيم. وي در خصوص 
نحوه قيمت گذاري محصوالت فوالدي در كش��ور 
گفت: در حال حاضر كش��ف قيمت از طريق بورس 
انجام مي شود. براساس آخرين هماهنگي ها ميان 
وزارت صمت، انجمن توليدكنندگان فوالد ايران و 
فوالدسازان كشور، شرايط به گونه اي شد كه وزارت 
صمت پيشنهاد اصالحي خود را به ستاد تنظيم بازار 
ارايه كند و در آنجا موضوع مچينگ، قيمت گذاري و 
حقوق مش��تريان خرد مد نظر قرار گيرد تا با در نظر 

گرفتن همه موارد، بازار به آرامش الزم برسد.

دومين مرحله توزيع محلول 
آب ژاول در كهگيلويه

كهگيلويه|مدي��ر ش��بكه بهداش��ت و درم��ان 
شهرس��تان كهگيلويه گفت: دومين مرحله توزيع 
بيش از ۱۰هزار ليتر محلول آب ژاول در كهگيلويه 
صورت گرف��ت. محمد طاهر طي��ب زادگان افزود: 
در راس��تاي هماهنگي ه��اي صورت گرفت��ه و به 
منظور ضدعفوني كردن مناطق مختلف شهرستان 
كهگيلويه دومين مرحله تامين بيش از ۱۰هزار ليتر 
محلول ضدغفوني كنن��ده آب ژاول هفت درصد از 
كارخانه پتروشيمي كارون ماهشهر عملياتي شد. 
وي اظهاركرد: اين حجم از محلول ضدعفوني كننده 
آب ژاول از صبح روز دوش��نبه و به همت همكاران 
ستادي شبكه بهداشت ودرمان شهرستان در اختيار 
متصديان مربوطه قرار گرفت تا نسبت به ضد عفوني 
كردن سطح معابر عمومي، خيابانها، ادارات ونهادها 
وهمچنين خانوارهاي روستايي با نظارت خانه هاي 

بهداشت اقدام الزم صورت پذيرد. 

توليد قرص هاي 
مولتي ويتامين تقلبي در كرج

كرج|فرمانده انتظامي شهرس��تان كرج از كشف 
۳۶۰۰ ع��دد عدد قرص مولت��ي ويتامين تقلبي و 
دستگيري يك نفر در اين رابطه خبر داد. سرهنگ 
»محمد معظمي گودرزي« در تشريح اين خبر گفت: 
در پ��ي دريافت خبري مبني بر تهيه و توليد قرص 
مولتي ويتامين تقلبي در محدوده مهرشهر كرج، 
بررسي موضوع در دس��تور كار ماموران كالنتري 
۲۲ مهرشهر قرار گرفت. ماموران پس از اطمينان از 
صحت خبر با هماهنگي مقام قضايي به محل مورد 
نظر اعزام و در بازرس��ي از آنجا تع��داد ۳۶۰۰ عدد 
عدد مولتي ويتامين تقلبي و تعداد زيادي ليبل هاي 
تقلبي كشف كردند. متهم با توليد اين قرص هاي 
تقلبي قصد داشته آنها را بسته بندي كرده و با زدن 
ليبل هاي تقلبي به بازار ارايه كند.فرمانده انتظامي 
شهرس��تان كرج در پايان خاطرنشان كرد: در اين 
خصوص پرونده تشكيل و براي بررسي هاي تكميلي 

به پليس امنيت استان البرز ارسال شد.

 آزادراه تهران - شمال
تا خرداد ماه ۹۹ مسدود است

كرج|رييس راهداري و حم��ل و نقل جاده اي 
چالوس گفت: آزادراه تهران- ش��مال تا خرداد 
ماه ۹۹ به علت رانش زمين مسدود است. مهدي 
صفايي با اشاره به رانش چند روز قبل قطعه چهار 
آزاد راه تهران - ش��مال در منطق��ه چالوس به 
مرزن آباد اظهار ك��رد: حجم رانش كوه به قدري 
بود كه حدود ۴۰۰ متر از آسفالت جاده كامال از 
بين رفت و قابل استفاده نيست. با اين حجم رانش 
و آسيبي كه وارد شده پيش بيني ما اين است تا 
چهار ماه عمليات بازس��ازي به طول مي انجامد. 
رييس راه��داري و حمل و نقل جاده اي چالوس 
خاطرنش��ان كرد: در صورت مهيا بودن امكانات 
و شرايط جوي، بازس��ازي جاده حداقل تا پايان 

خرداد ۹۹ زمان خواهد برد.

چهرههاياستاني
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گزارش »تعادل« از مهم ترين رويدادهاي حوزه محيط زيست كشور در سال 98

8۰۴۲ ابتال و ۲9۱ فوتي كرونا در كشور تا ديروز 

فراز و نشيب طبيعت در سال پرتنش 

كرونا همچنان قرباني مي گيرد 

سال 98 براي محيط زيست ايران آميخته اي از فراز و 
نشيب بود، از ورود شير ايراني بعداز 80 سال به كشور تا 
تلف شدن هزاران گونه پرنده مهاجر در تاالب ميانكاله 
كه هنوز هم دليل قطعي آن مش��خص نيست. به اين 
ترتيب مرور وقايع يك سال گذشته اين حوزه حكايت 
از آن دارد كه مانند تمام سال هاي گذشته، رويدادهاي 
خوب مانند به سرانجام رسيدن قوانين حمايتي بعد از 
سال ها بالتكليفي در سايه وقايع ناخوشايند، همچون 
تلف شدن گونه هاي ارزشمند حيات وحش و مصوبه هاي 
مخرب، به تلخي رفت تا با وجود تمام شعارهاي حفاظت 
از محط زيست، اين حوزه باز هم شكننده و ضعيف باقي 
بماند. فعاالن محيط زيست معتقدند عملكرد مديريتي 
سازمان حفاظت محيط زيست كشور هم در اين سال 
چندان مطلوب نبوده و بيش از آنكه ضامن حفاظت از 
محيط زيست باشد، همواركننده تخريب و تلف شدن 
طبيعت ب��ود. در روزهاي پاياني س��ال 98 نگاهي به 
مهم ترين وقايع محيط زيستي سال خالي از فايده نيست 
تا با مرور اهم وقايع آنچه در يك سال به محيط زيست 

ايران رفته است را دريابيم. 

    ورود شير ايراني بعد از 80 سال به كشور
پس از گذش��ت 80 سال از انقراض شيرهاي ايراني در 
كشور س��رانجام 12 ارديبهشت 98، جفت نر اينگونه 
جانوري ارزش��مند از باغ وحش بريستول انگلستان 
وارد گمرك فرودگاه امام)ره( شد و پس از حدود پنج 
ساعت تشريفات گمركي، در كمال صحت و سالمت 
به باغ وحش محل زندگي جديدش منتقل ش��د تا به 
اين ترتيب تالش 6 ساله باغ وحش ارم براي ورود اين  
گونه جانوري به كشور به نتيجه برسد. به دنبال ورود 
اين شير نر 6س��اله كه »كامران« نام دارد، اتفاق هاي 
مثبت ديگري هم رخ داد، آن طور كه ايمان معماريان، 
دامپزشك باغ وحش ارم اعالم كرد، با ورود كامران، ايران 
موفق شد تا نامزد عضويت در اتحاديه باغ وحش هاي 
اروپا شده و عالوه بر آن مديريت برنامه ريزي شير ايراني 

را هم كسب كند.

   تعيين تكليف حفاظت از خاك
بعد از 6سال سرگرداني

22 خرداد 1۳98 اليح��ه »حفاظت از خاك« كه به 
پيشنهاد مشترك س��ازمان حفاظت محيط زيست 
و وزارت جهادكش��اورزي در دس��تور كار دولت قرار 
گرفت و با طي مراحل بررسي كارشناسي، در جلسه 
۳0 فروردين 1۳9۴ هيات وزيران به تصويب رسيد، 
در نهايت پس از تصويب در مجلس شوراي اسالمي و 
تأييد از سوي شوراي نگهبان، از سوي رييس جمهور 
با عن��وان قانون »حفاظ��ت از خاك« ب��راي اجرا به 
دس��تگاه هاي اجرايي مربوط ابالغ شد تا بعد از يك 
سرگرداني 6ساله سرانجام خاك صاحب يك قانون 
حمايتي ش��ود آن هم در حالي كه از اواسط دهه 80 
كه نخستين موارد قاچاق خاك از ايران رسانه اي شد، 
كارشناس��ان به لزوم تصويب قانوني براي حفاظت از 
خاك تأكيد كردند و در سال 95 موضوع قاچاق خاك 
به صورت جدي در مجلس مطرح شد. بر اساس ماده 
21اين قانون حفاظت از خاك، انتقال و فروش خاك به 
خارج ازكشور كامال ممنوع است و مرتكب، به يك يا دو 
مورد از مجازات تعزيري درجه 5 محكوم خواهد شد. 
البته تاكنون بخش عمده خاك قاچاق تحت پوشش 
سيمان و به صورت كلينكر از كشور خارج مي شد و در 
قانون فعلي نيز صادرات ماده معدني )كاني( آزاد بوده 
كه تشخيص اصالت اين مواد بر عهده وزارت صنعت 
بوده و براي خروج خاك معدني از كش��ور اخذ مجوز 
توسط اين وزارتخانه الزامي اس��ت. براساس تبصره 
ماده21قان��ون حفاظت از خاك، خ��روج مقادير كم 
خاك به منظور امور پژوهشي به خارج از كشور بنا به 
درخواست دانشگاه يا واحد پژوهشي با مجوز وزارت 
جهادكش��اورزي بالمانع اس��ت. همچنين  در ماده 
22اين قانون، قوه قضاييه به منظور رسيدگي به جرايم 

موضوع اين قانون، شعب تخصصي ايجاد مي كند و به 
جرايم مربوط خارج از نوبت رسيدگي خواهد كرد.

    توقف »بايوجمي« در تاالب انزلي با دستور 
دادستان

حال و روز تاالب هاي كشور خوب نيست. بارها و بارها 
مس��ووالن مختلف س��ازمان حفاظت محيط زيست 
از يك س��و و فعاالن اين حوزه از سوي ديگر نسبت به 
وضعيت نامطل��وب تاالب ها در ايران ب��ه دنبال بروز 
خشكس��الي هاي متعدد هش��دار داده اند اما نگاه به 
طرح هايي كه براي يكي از مهم ترين تاالب هاي ايران از 
سوي سازمان حفاظت محيط زيست كشور تدوين شد 
حكايت از آن دارد كه تكليف اين سازمان براي احياي 
تاالب ها به صورت شفاف معلوم نيست. اوايل سال 98 
بود كه طرح بايوجمي در تاالب بين المللي انزلي با وجود 
تمام هشدارها س��رانجام با موافقت سازمان حفاظت 
محيط زيست كشور به اجرا درآمد، مجري اين طرح در 
ابتدا مواد مورد استفاده را نانو اعالم كرده بود اما بعد از 
آن با هشدارهاي فعاالن محيط زيست مشخص شد اين 
مواد سرطانزا هستند و به دنبال اين اما و اگرها سرانجام 
20 خرداد 98 دادستان عمومي و انقالب بندرانزلي از 
صدور دستور توقف طرح تصفيه و زيست پااليي تاالب 
انزلي به منظ��ور كاهش عمق لجن به روش بايوجمي 
به محيط زيست گيالن خبر داد. اعتبار تخميني 10 
ساله اين طرح 850 ميليارد تومان براي 12 هزار هكتار 
اعالم ش��ده بود كه ۴5 ميليارد تومان اعتبار براي اين 
طرح تخصيص داده شد و آنطور كه مسووالن سازمان 
حفاظت محيط زيست بيان كردند سازمان با مجري 
طرح 25 ميليارد تومان براي 200 هكتار در چهار فاز 

50 هكتاري قرارداد بسته است.
محيط زيست ايران دو چهره شاخص خود را از دست داد

مرداد 98 براي محيط زيس��ت ايران با خبر درگذشت 
غالمعلي بس��كي، پدر طبيعت ايران همراه شد. دكتر 
بسكي در چند دهه گذشته فعاليت هاي گسترده اي 
را در زمين��ه نگاهداري از طبيعت و زيس��ت بوم انجام 
داد و همچنين بنياد جهاني دكتر بس��كي را با عنوان 
»مكتب حرمت حيات« با آرمان پاسداري از زيست بوم 

راه اندازي كرد. 
سال 98 البته تنها به از دست دادن پدر طبيعت ايران 
ختم نشد بلكه در تاريخ 1۴ اسفند 98 اسكندر فيروز 
نخستين رييس سازمان حفاظت محيط زيست ايران 
و بنيانگذار كنوانسيون رامسر كه در زمينه حفاظت از 

تاالب ها فعاليت مي كرد، هم در 9۳ سالگي درگذشت. 
او بنيانگذار و نخستين رييس سازمان حفاظت محيط 
زيست ايران بود، پس از آنكه كانون شكار در سال 1۳۴6 
به سازمان شكارباني و نظارت بر صيد تبديل شد، فيروز 
رياست آن را به عهده گرفت. با تالش هاي او اين سازمان 
در سال 1۳50 به سازمان حفاظت محيط زيست تغيير 
نام داد و دامنه فعاليت آن نيز گس��ترش يافت. سپس 
در سال 1۳5۳ يكي از مهم ترين قوانين زيست محيطي 
ايران با عنوان قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست 
تصويب ش��د كه هنوز در ايران اعتب��ار حقوقي دارد. 
همچنين با تالش وي مناطق چهارگانه تحت حفاظت 
ايران با نام هاي پ��ارك ملي، اثر طبيعي ملي، پناهگاه 
حيات وحش و منطقه حفاظت شده، تعيين شد. يك 
نمونه از فعاليت هاي وي، تصويب كنوانسيون رامسر 
است كه با هدف حفاظت از تاالب هاي مهم بين المللي 
به ويژه تاالب هاي زيس��تگاه پرندگان آبزي معروف و 
گونه هاي گياهي و جانوري موجود در آن در رامسر شكل 
گرفت كه به عنوان اولين معاهده زيست محيطي در 
جهان شناخته مي شود. در ابتدا اين معاهده به امضاي 
نمايندگان 18 كش��ور شركت كننده رسيد اما امروزه 

169 كشور جهان عضو اين پيمان هستند.

     توقف مصوبه اسقاط خودروهاي توليد داخل
اواسط مردادماه و درست در روزهاي شروع آلودگي هوا 
در كشور خبري منتشر ش��د كه حكايت از آن داشت 
هيچ عزم جدي براي كاه��ش روند آلودگي هوا وجود 
ندارد. رييس مركز ملي هوا در نشست خبري معاونت 
محيط زيست انساني سازمان محيط زيست با موضوع 
آلودگي هوا در تاريخ 15 مرداد اعالم كرد: با تش��كيل 
دولت دوازدهم و البي خودروسازان مصوبه اسقاط براي 
خودروهاي توليد داخل ملغي شد و در حال حاضر هيچ 
مصوبه اي براي اس��قاط به ازاي توليد خودروي جديد 
نداريم. مهدي ميرزايي اف��زود: از چالش هاي ما عدم 
اجراي اسقاط وسايل نقليه فرسوده است كه دليلش 
پايين بودن ارزش گواهي اس��قاط در قياس با قيمت 
خودروهاي فرس��وده در بازار آزاد اس��ت. چرا كه مثاًل 
يك گواهي اسقاط حدود 250 هزار تومان قيمت دارد 
كه به هيچ عنوان قابل مقايس��ه با قيمت خودروها در 
بازار نيست.يك خودروي اسقاطي 20 تا 25 برابر يك 
خودروي عادي در حال تردد، آالينده منتشر مي كند و 

مصرف سوخت آن نيز 2.5 برابر است.
او هش��دار داد: پيش بيني آمار ناوگان فرس��وده شهر 

تهران نش��ان مي دهد اگر فرايند اس��قاط انجام نشود 
در سال 1۴02 خودروهاي سواري فرسوده ما به عدد 
6۳5 هزار و 161 دستگاه خواهد رسيد و خودروهاي 
سنگين فرسوده هم در اين سال به رقم ۴2 هزار و 2۳0 

دستگاه مي رسد.

     موافقت سازمان محيط زيست
با انتقال آب درياي خزر

اواخر مهرماه بود كه س��ازمان حفاظت محيط زيست 
موافقت خود را با اجراي طرح انتقال آب خزر به فالت 
مركزي ايران اعالم ك��رد. طرحي كه به صورت جدي 
براي نخس��تين بار در روزهاي پاياني دولت اصالحات 
مطرح شد و هشتم تيرماه 1۳8۴ با حضور معاون اول 
رييس جمهور وقت يعني محمدرضا عارف و وزير وقت 
نيرو - حبي��ب اهلل بي طرف  - به تصويب رس��يد اما تا 
مدت ها معلق ماند تا اينكه در پي مصوبه هيات دولت 
در سفر اس��تاني سمنان در چهاردهم دي 1۳89 و در 
دولت محمود احمدي نژاد به وزارت نيرو و سرانجام در 
تاريخ ۳0 خردادماه 1۳91 به شركت »توسعه منابع آب 
و نيروي ايران« به عنوان مجري ابالغ شد. از آن زمان 
تاكنون اجراي اين طرح تقريبا مسكوت ماند تا اينكه 
آذرماه سال گذشته، حس��ن روحاني، رييس جمهور 
در سفر استاني به سمنان آمادگي دولت براي اجراي 
اين طرح را اعالم كرده و بعد از آن هم خرداد امس��ال 
مورد موافقت س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت قرار 
گرفت موافقتي كه عكس العمل هاي زيادي را از سوي 
مردم، كارشناسان و نمايندگان مجلس در پي داشت. 
كارشناسان بر اين باورند كه اجراي چنين پروژه اي بايد 
با در نظر گرفتن تمام ابعاد محيط زيستي، اجتماعي و 
اقتصادي صورت گيرد كه حداقل به شش سال زمان 
ني��از دارد. آنها تاكيد مي كنند كه با هر يك تن آب كه 
انتقال مي يابد، سه تن نمك از اين طريق بازگردانده شده 
و تاكيد دارند كه عالوه بر در نظر گرفتن تبعات زيست 
محيطي، اجتماعي و اقتصادي اين كار بايد به آثار توزيع 
درآمدي نيز توجه كرد. از سوي ديگر انتقال آب موجب 
از بين رفتن حيات بخش و جنگل ها مي شود، لذا بايد به 

تمام ابعاد اين مساله توجه كرد.

    دلفيناريوم برج ميالد تعطيل شد
دي م��اه 98 اخب��اري مبني بر مرگ ي��ك دلفين در 
مجموعه دلفيناريوم برج ميالد منتشر شده و به دنبال 
آن پيمانكار اين مجموعه متهم شد كه اين اتفاق را از 

مجموعه هاي نظارتي و حتي مسووالن برج پنهان كرده 
و در نهايت بعد از چند روز پيگيري، مجموعه دلفيناريوم 
برج ميالد تعطيل ش��د. مديران مجموعه مي گويند 
پيگيري علت مرگ »آلفا« دليل مسكوت ماندن ماجرا 
بود اما كارشناسان اداره محيط زيست گفتند الشه اين 

حيوان را در استخر يافته اند.

   آلودگي هوا به اوج خود رسيد
معضل آلودگي هواي كالن شهرها كه دغدغه تابستان 
و زمستان هر سال مردم شده است، دي ماه 98 به اوج 
خود رسيد. وضعيت قرمز در بسياري از كالن شهرها 
از جمله اهواز، اراك، ته��ران و اصفهان به صدا درآمد 
و مدارس را تعطيل كرد. اما امس��ال آلودگي هوا با اما و 
اگرهاي بسياري همراه بود. برخي فعاالن محيط زيست 
بر اين موضوع تاكيد مي كردند كه بنزين غيراستاندارد 
عامل اصلي آلودگي ه��وا بوده و برخي ديگر معتقدند 
مازوت سوزي در نيروگاه ها هوا را آلوده كرده و همه اين 
موارد در حالي است كه مصوبات قانون هواي پاك امسال 
هم به اجرا نرسيد. با اين حال با وجود آنكه از نقطه اوج 
آلودگي هوا عبور كرديم اما با رسيدن با روزهاي پاياني 
سال 98، هنوز هم هواي بس��ياري از كالن شهرهاي 
كشور ناسالم است در حالي كه مدارس به دليل شيوع 
كرونا تعطيل بوده و تردد خودروها به حداقل رس��يده 
است اما دي ماه 98 عيسي كالنتري، رييس سازمان 
حفاظت محيط زيست كشور درباره داليل بروز آلودگي 
هوا اعالم كرد: س��االنه بيش از 1.5 ميليون خودرو به 
سيستم هاي شهري اضافه مي كنيم بدون اينكه تعداد 
خودروها را كاهش دهيم و در بهترين حالت كمتر از 5 
درصد خودروهايي كه به چرخه توليد اضافه مي شوند 
از چرخه حذف مي ش��وند در ح��ال حاضر 8۷ درصد 
ميني بوس هاي كشور و 81 درصد موتورسيكلت هاي 
كشور اسقاطي هستند، از اين بين ۷۳ درصد اتوبوس ها 

و 61 درصد كاميون هاي ما نيز اسقاطي هستند.

   تلف شدن 50 هزار پرنده در ميانكاله
بهمن 98 براي حيات وحش ايران سال ناخوشايندي 
بود. روزهايي كه با تلف شدن پرندگان مهاجر در تاالب 
ميانكاله شروع شد كه هنوز هم ادامه دارد. شمار تلفات 
پرندگان در ميانكاله به 50 هزارقطعه رسيده است و هنوز 
هم دليل اصلي اين اتفاق مشخص نيست. در نخستين 
روزهاي وق��وع اين اتفاق و بع��د از آزمايش هاي اوليه، 
عليرضا رفيعي پور رييس س��ازمان دامپزشكي كشور 
علت مرگ پرندگان در تاالب ميانكاله شهرستان بهشهر 
را به دليل مس��موميت با سم بوتوليسم اعالم كرد اما ر 
روزهاي گذشته با انتشار بيانيه اي از سوي شكارچيان 
مبني بر اينكه مس��مويت تاالب از س��وي آنها و براي 
انتقام گيري از مس��ووالن و فعاالن محيط زيست بوده 
است،  سمت و سوي اين پرونده را تغيير داد با اين حال 
روز گذش��ته كارشناسان كشتار توسط سم بوتوليسم 
يعني جنايتي را كه ش��كارچيان طي ادعايي بر عهده 
گرفته اند، مردود اعالم كردند اما هنوز معلوم نيست چه 
عاملي سبب تلف شدن پرندگان در ميانكاله بوده است.

    حمله ملخ ها به استان هاي جنوب كشور
با گذش��ت يك ماه از پيش بيني فائ��و مبني بر حمله 
ملخ ها به ايرانسرانجام از اوايل اسفند، ريزش ملخ ها در 
9 استان جنوبي كشور از جمله خوزستان، بوشهر، فارس 
و كرمان براي چندمين بار در سال 98، شروع شد و اين 
ميان وضعيت خوزستان به آستانه آژير قرمز رسيد.اين 
وضعيت درحالي بود كه بنابر اعالم فائو، حجم  ملخ ها 
در اين هجوم س��ه برابر ميزان سال گذشته بوده كه با 
توجه به اينكه در حال حاضر ملخ صحرايي مخرب ترين 
آفت در بخش كشاورزي است امنيت غذايي را به خطر 
مي اندازد از همين رو اين سازمان تقاضا كرده است كه 
حداقل 1۳8 ميليون دالر ب��ه صورت اضطراري براي 
كمك به كشورهايي كه درگير مبارزه با ملخ هستند، 

كمك كنند.

تعداد مبتاليان به ويروس كرونا افزايش يافت و در طول 
2۴ ساعت، 881 مورد جديد ابتال به كرونا در كشور ثبت 
و گزارش شد. كيانوش جهانپور در توضيح آخرين موارد 
بروز و فوتي ناشي از كروناويروس جديد در كشور گفت: 
بر اس��اس يافته هاي آزمايشگاهي و از ظهر دوشنبه تا 
ظهر ديروز 881 مورد قطعي ابتال به كوويد 19 در كشور 
ثبت شد. همچنين متاسفانه طي 2۴ ساعت گذشته 5۴ 

تن نيز به دليل اين بيماري جان باختند.
او گفت: به اين ترتيب كل مبتاليان به اين بيماري در 
كل كشور به 80۴2 نفر رسيد و متاسفانه مجموع جان 
باختگان اين بيماري در كش��ور به 291 مورد رسيد. 
او همچنين گفت: خوش��بختانه تاكنون 2۷۳1 نفر از 
بيماران بهبود يافته و ترخيص شده اند و روند بهبودي 
و ترخيص اين بيماران افزايش قابل مالحظه اي داشته 

است. 

    افزايش مسموميت ها
با ضدعفوني كننده هاي الكلي

از سوي ديگر رييس بخش مسمومين بيمارستان لقمان 
و عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
از مسموميت برخي افراد به دليل مصرف محلول هاي 
ضدعفوني كنن��ده الكلي خبر داد و گف��ت: مردم بايد 
توجه كنند اين ذهنيت كه ُشرب الكل مي تواند از ابتال 
به بيماري كوويد-19 پيشگيري كند، كامال غلط است 

و هيچ پايه و اساس علمي ندارد.

ش��ادنيا با اش��اره به مصرف ژل ضدعفوني كننده و در 
مواردي محلول هاي الكلي از س��وي برخي افراد با اين 
توجيه كه اين اقدام از ابتالي آنها به بيماري كوويد-19 
جلوگيري مي كند، گفت: متاسفانه از شهرهاي مختلفي 
چون اهواز، البرز، تهران و... مواردي از اين اقدام گزارش 
ش��ده است. مشخص آن است كه در چند روز گذشته 
شاهد افزايش موارد مسموميت با الكل سمي متانول 

بوديم كه داليل مختلفي داشته است.
او افزود: يكي از داليل اين اقدام، اين بوده اس��ت كه 
برخي افراد و بيم��اران تصور مي كردند كه از آنجايي 
كه محلول هاي الكلي كه نقش ضدعفوني كننده براي 
دست و سطوح دارند و ويروس كروناي جديد، نسبت 
به تركيبات الكلي حس��اس اس��ت و از بين مي رود، 
مي توان براي ُشرب هم از آن استفاده كرد و بنابر همين 
تصور غلط و غيرعلمي اقدام به ُشرب الكل كرده اند؛ با 
اين ذهنيت كه شايد ُشرب الكل بتواند از ابتاليشان 
به بيماري كوويد-19 پيشگيري كند. شادنيا با بيان 
اينكه اين اقدام غلط بوده و هيچ پايه و اس��اس علمي 
ندارد،  اظهار كرد: در نتيجه ُشرب الكل كه در پاره اي 
از موارد ال��كل متيليك )كه يك الكل كامال س��مي 
است(، بوده و مي تواند منجر به بروز مسموميت هاي 
شديد و حتي كشنده شود. اين اقدام به گونه اي است 
كه روزانه حدود چهار يا پنج م��ورد از اين اقدام را به 
من گ��زارش مي دهند. او خطاب به مردم تاكيد كرد: 
مردم بايد توجه كنند كه اين ذهنيت كه ُشرب الكل 

مي تواند از ابتال به بيماري كوويد-19 پيشگيري كند، 
كامال غلط اس��ت و هيچ پايه و اساس علمي ندارد. در 
هيچ منبع علمي داخل يا خارج از كش��ور كه تا امروز 
درباره اين بيماري منتشر شده، ذكر نشده كه مصرف 
الكل مي تواند كمك كننده باشد. از طرفي براي برخي 
هم اين ذهنيت ايجاد شده كه استفاده موضعي از اين 
محلول هاي ضدعفوني كننده، خطرناك است كه به 
صراحت مي گوي��م كه مصرف موضعي اين تركيبات 
)اتانول يا الكل اتيليك( بس��يار در ضدعفوني دست 
كمك كننده بوده و مي تواند پيشگيري كند و مصرف 
آن به صورت موضعي هيچ گونه مسموميت خطرناكي 
را براي فرد ايجاد نمي كند. آنچه كه خطرناك است، 
 مصرف خوراكي الكل است. او تاكيد كرد: حتي به هيچ 
عنوان مصرف نوشيدني هاي الكلي هم در اين بيماري 
توصيه نمي ش��ود؛ چراكه هيچ نق��ش و اثر درماني و 

پيشگيري كنندگي در اين حوزه ندارد. 

   پيش بيني اينترنت رايگان
براي دانش آموزان

وزير آموزش و پرورش از پيش بيني اينترنت رايگان براي 
دانش آموزان با هدف دسترسي آسان به آموزش ها خبر 
داد و گفت: مساعدت خانواده ها در ارايه آموزش هاي 
فضاي مجازي از افزايش زمان دوره تحصيلي جلوگيري 
مي كند محسن حاجي ميرزايي با اشاره به شرايط كنوني 
در مورد وضعيت آموزشي كشور اظهار كرد: جامعه ما 

مانند بسياري از كش��ورهاي دنيا با مشكالت ناشي از 
وجود يك ويروس مزاحم و مهاجم روبرو است لذا اين 
موضوع جريان زندگي، سالمت، كسب و كار، آموزش 
و اقتصاد را تحت تأثير قرار داده و متاس��فانه همه اين 

بخش ها را دچار آسيب و اخالل كرده است.
حاجي ميرزايي اظهار ك��رد: يكي از حوزه هايي كه با 
ورود اين ويروس به كش��ور دچار آسيب شده، بحث 
آموزش اس��ت، لذا خانواده بزرگ آموزش و پرورش 
تمام تالش خود را در جهت به حداقل رس��اندن اين 

آسيب ها انجام مي دهد.
او اضافه كرد: از آنجا كه برگزاري كالس هاي درس به 
شيوه معمول احتمال شيوع ويروس كرونا را افزايش 
مي دهد لذا بر اس��اس مصوبه ستاد ملي پيشگيري از 
بيماري كرونا مدارس تعطيل شد، اما اين به اين معنا 

نيست كه مسووليت مديران، معلمان و كادر آموزشي 
تعطيل مي ش��ود بلكه تنها مدل آموزش تغيير كرده 
است بنابراين ما در اين مدت تالش كرديم تمهيداتي 
را بينديشيم تا نتيجه آن استمرار آموزش ها باشد. وي 
در خص��وص جزييات اين نرم افزار گفت: اين نرم افزار 
كه تا پايان هفته كاربردي مي شود به گونه اي است كه 
معلمان مي توانند محتواهاي آموزش��ي خود را براي 
دانش آم��وزان ارايه دهن��د و محتواهايي هم از طريق 
آموزش و پرورش به آنها داده مي شود. حاجي ميرزايي 
درباره رايگان بودن اينترنت براي استفاده از اين شيوه 
تدريس، گفت: دسترسي به اينترنت براي دانش آموزان 
رايگان پيش بيني شده است و اميدواريم خانواده ها از 
اين فرصتي كه در خانه هس��تند براي ارتقاي آموزش 

دانش آموزان استفاده كنند.
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كودكان زباله گرد
در معرض خطرند

انجمن حمايت از حقوق كودكان طي نامه اي از وزير 
بهداش��ت خواست تا با ايجاد ش��رايط مناسب براي 
ك��ودكان كار و خيابان جهت جلوگيري از ش��روع 
كرونا بين اين كودكان، توسط نهادهاي ذي ربط در 
محيطي خارج از گودهاي زباله گردي و مراكز بازيافت 
مساعدت و موافقت كند. در بخشي از اين نامه با اشاره 
به سرعت شيوع كروناويروس در كشور نوشته شده 
است: همان گونه كه مستحضريد شيوع سريع كرونا 
سالمت افراد جامعه را با خطر جدي مواجه كرده است. 
كودكان زباله گرد، با توجه به شرايط زيستي و بهداشتي 
كه در ادامه مي آيد ازجمله افرادي هستند كه به شدت 
در معرض ابتال به اين بيماري اند يا مي توانند به عنوان 
ناقل شناخته شوند. اين نامه مي افزايد: كودكان يادشده 
كه عمدتا دور از خانواده و بدون سرپرست هستند و در 
همان مراكز بازيافت و تفكيك زباله ميان حجم انبوهي 
از زباله هاي آلوده زندگي مي كنند، حداقل دسترسي 
به مواد بهداش��تي را نيز ندارند. هرچند ش��هرداري 
تهران طي بخشنامه اي، زباله گردي در سطح تهران را 
توسط پيمان كاران بازيافت ممنوع اعالم كرده است، 
اما گزارش ها و شواهد عيني نشان مي دهد همچنان 
اين كودكان در شهر به جست وجوي زباله مشغول اند. 
اين امر نه تنها به دليل فقر و نياز مادي است، بلكه ناشي 
از عدم اطالع آنها از اين شرايط و چگونگي پيشگيري 
از بيماري است. اين نامه در ادامه به شرايط نابسامان 
كودكان كار اشاره كرده و گفته است: براي درك عمق 
فاجعه كافي  اس��ت 2۴ س��اعت زندگي يك كودك 
زباله گرد را مرور كنيم؛ زندگي در ميان زباله ها، ايمني 
پايين بدن به دليل تغذيه  نامناسب و مشكالت تنفسي 
و ريوي به دليل نوع كار، ساعات طوالني كار و تماس 
مس��تقيم با زباله هايي كه اين روزها در كنار تمامي 
آلودگي هاي هميش��گي، آلوده به ويروس كرونا نيز 
هستند و در نهايت حضور بين شهروندان؛ و كودكي 
در برابر ديدگان ماست كه به شدت در معرض آلوده 
شدن به اين ويروس و انتقال آن به شهروندان و ديگر 
زباله گردهاست. در ادامه اين نامه آمده است: انجمن 
حمايت از حقوق كودكان، در راستاي حفظ سالمت و 
حيات كودكان زباله گرد جلسات متعددي با سازمان 
بهزيستي و شهرداري تهران براي تهيه حداقل هاي 
ممكن شرايط نگهداري و غربال گري آنها داشت. هر 
دو سازمان، موكدا بر لزوم جداسازي كامل كودكان 
زباله گ��رد از محل هاي بازيافت تا پايان بحران تاكيد 
داشتند؛ چراكه مي دانند ادامه چنين شرايطي براي 
كودكاني كه در خطرناك ترين و آلوده ترين مشاغل 
در حال فعاليت يا زندگي هس��تند، مي تواند ما را با 
فاجعه اي انساني مواجه كند. انجمن حمايت از كودكان 
همچنين در اين نامه با توجه به توافقات صورت گرفته 
در جلسه با سازمان بهزيس��تي و شهرداري تهران و 
 همچنين وظايف و تكاليف قانوني وزارت بهداش��ت 
از اين وزارتخانه خواست تا نسبت به موافقت با ايجاد 
شرايط مناسب )كه انجمن آن را »اردوي سالمتي« 
مي نامد(، توسط نهادهاي ذيربط در محيطي خارج 
از گودهاي زباله گردي و مراكز بازيافت مس��اعدت و 

موافقت الزم را اعالم كند.

نگاه معيشتي به درختان 
جنگل ها را نابود مي كند

سخنگوي كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي 
و محيط زيس��ت مجلس گفت: نگاه ها را نسبت به 
درختان تغيي��ر دهيم؛ نگاه معيش��تي به درختان 
جنگلي عاملي بر نابودي جنگل ها است. علي ابراهيمي 
گفت: در كشور ما روز 15 تا 22 اسفند ماه به عنوان 
»هفته منابع طبيعي« نامگذاري ش��ده اس��ت كه 
نخستين روز اين هفته يعني 15 اسفند به عنوان »روز 
 درختكاري «است، كاشت درخت در كنار بي توجهي 
به درختان جنگلي در تناقض ب��ا حفاظت از منابع 
طبيعي است زيرا در اين بين درختان جنگلي ساليان 
دراز مورد بي مهري مردم و مس��ووالن قرار گرفتند. 
نماينده مردم شازند در مجلس شوراي اسالمي، افزود: 
درمجلس دهم طرح تنفس جنگل ها مورد بررسي قرار 
گرفت در اين طرح دولت بايد آيين نامه هاي اجرايي 
خود را كتبا ثبت مي كرد و هر گون��ه بهره برداري از 
جنگل ها ممنوع مي شد تا جنگل ها بتوانند خود را 
احيا كنند، طرح تنفس جنگل ها به دو موضوع احياي 
دوباره جنگل هاي از دست رفته و ديگري حفاظت 
از پوشش گياهي موجود كش��ور را مورد توجه قرار 
مي دهد، متاسفانه هنوز شاهد از بين رفتن جنگل ها در 
كشور هستيم، اميدوارم اقدامات قوه  قضاييه و دولت در 
راستاي حمايت از درختان جنگلي با جديت بيشتري 
پيگيري شود. ابراهيمي ادامه داد: بارندگي هاي چند 
سال اخير فرصت طبيعي براي احياي دوباره جنگل ها 
شمالي و جنوبي كشور بوده است، اگر بتوانيم از اين 
فرصت به درستي استفاده كنيم بدون شك عرصه 
بس��ياري از جنگل ها احيا مي ش��وند. او تاكيد كرد: 
متاسفانه بهره برداري غيرقانوني از جنگل ها توسط 
افرادي كه با سيستم هاي دولتي در ارتباط هستند 
عاملي بر نابودي جنگل ها و ساخت و سازهاي غيرمجاز 
شده است؛ اين ارتباطات مانع از پيگيري قانوني براي 
رفع مشكل جنگل خواري در كش��ور شده است. او 
تصريح كرد: در منطقه زاگرس با برداشت هاي بي رويه 
از درختان بلوط شاهد بيماري هاي درختان آن منطقه 
هستيم، متاس��فانه اقدامات دولت و قوه قضاييه با 
شرايطي كه كشور دارد در جهت حمايت از درختان 
جنگلي رضايت بخش نبوده است. ابراهيمي به ثبت 
جهاني جنگل ها اش��اره كرد و گفت: ايران كشوري 
خشك و نيمه خشكي است، با توجه به خصوصياتي 
جوي كه دارد در حفظ و نگهداري محيط زيس��ت 
علي الخصوص جنگل ها بايد پوياتر باشد، ثبت جهاني 
شدن منابع طبيعي يعني پذيرفتن قوانين جهاني 
در راستاي حمايت از منابع طبيعي است؛ اين منابع 
طبيعي مي تواند جنگل، دريا يا منابع طبيعي ديگر 
باشند، زماني كه منابع طبيعي ثبت جهاني مي شوند 
بايد شرايط حفظ و نگهداري آن هم در سطح جهاني 

پيشرفت كرده باشد.
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پارلمان شهري پايتخت همزمان با افزايش كرايه تاكسي ها، به 2 مصوبه حمايتي از شهروندان در برابر كرونا راي داد

كرايه تاكسي هاي تهران در سال آينده ۳۶ درصد افزايش مي يابد؟

2 گام به پيش، يك گام به پس

گروه راه و شهرسازي|
 در جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران تصميم هاي 
مهمي گرفته شد كه از جمله مي توان به افزايش دوباره 
نرخ كرايه تاكس��ي ها، تمديد مهلت پرداخت عوارض 
صدورپروانه ساختماني تا سقف ٢٠٠ ميليون تومان، 
تمديد مهلت پرداخت عوارض شهرس��ازي و كسب و 
پيشه و الزام شهرداري تهران به ارايه اليحه سوخت هاي 

زيستي اشاره كرد.
به گزارش »تعادل«، اعضاي شوراي شهر تهران ۹ روز 
مانده به پايان س��ال ۱۱ درصد كرايه هاي تاكسي در 
س��ال ۹۸ را افزايش دادند كه با افزايش ۲۵ درصدي 
كرايه ها در س��ال ۹۹، مسافران تاكسي در سال آينده 
افزايش ۳۶ درصدي را تجرب��ه خواهند كرد. افزايش 
۱۱درصدي كرايه تاكس��ي ها در حالي انجام شد كه 
شوراي شهر تهران ساالنه يك بار نرخ كرايه تاكسي را 
مشخص مي كند اما در اقدامي جديد شوراي شهر پنجم 
طي يك س��ال دو بار بهاي كرايه تاكسي ها را افزايش 
دادند. هفته گذشته نيز اعضاي شوراي شهر تهران با 
افزايش تا ۲۵ درصدي كرايه هاي تاكسي در سال ۹۹ 
موافقت كردند اما در صورت تصويب نرخ هاي جديد در 
فرمانداري، كرايه هاي تاكسي در سال آينده، نسبت به 
نرخ كرايه ها تا نيمه اسفند سال ۹۸ تا ۳۶ درصد افزايش 
خواهد يافت.  آبان ماه بود كه در اقدامي ناگهاني قيمت 
بنزين ۵0 درصد افزايش يافت. صرف نظر از اثر منفي 
اقتصادي اين تصميم در كوتاه مدت، شايد بتوان گفت 
رانندگان تاكسي بيشتر از ديگر اصناف از اين تصميم 
متضرر شدند، هر چند شهرداري به دنبال اين است با 
افزايش دوباره نرخ كرايه تاكسي اين ضرر را جبران كند 
اما به نظر مي رسد اين تصميم ديرهنگام گرفته شده 
است و بهتر بود افزايش نرخ كرايه تاكسي در همان زمان 

افزايش قيمت بنزين افزايش مي يافت. 
به گفته محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران، 
افزايش ۱۱ درصدي كرايه ها تا پايان امس��ال از سوي 
دولت تصميم گيري ش��ده و براي طي كردن مس��ير 
قانوني بايد در شورا مصوب شود. هاشمي اين پيشنهاد 
را به دليل افزايش نرخ بنزين دانست و در جريان بررسي 
دو فوريت افزايش ۱۱ درصدي كرايه ها گفت: در حال 
حاضر زمان براي اجراي اين مصوبه دولت دير هم شده 
و از سرپرس��ت معاونت حمل و نقل درخواست كردم 
مصوبه دولت را اجرايي كند تا ما آن را در صحن تصويب 

كنيم كه اميدوارم اجرايي شده باشد. 
عليرضا قنادان، مديرعامل س��ازمان تاكسيراني نيز با 
حضور در صحن ش��ورا درباره اي��ن اليحه توضيح داد 
و گفت: در مصوبه سال ۹۸ اشاره شده بود كه افزايش 
نرخ تاكس��ي منوط ب��ه افزايش نرخ انرژي اس��ت و با 
توجه به افزايش ن��رخ بنزين بايد در خصوص افزايش 
كرايه هاي تاكسي تصميم گيري مي شد. بعد از گران 
شدن قيمت بنزين و سهميه بندي افزايش نرخ كرايه 
تاكسي نداش��ته ايم و اعتقاد ما اين بود كه سهميه به 
تاكسيرانان داده مي شود البته سهميه داده شده براي 
جبران كم شدن قدرت سوخت گيري بوده است و نرخ 
قيمت بنزين هزار تومان با ۵0 درصد افزايش به ۱۵00 
تومان رسيده است. در اين مدت حق تاكسيرانان ضايع 
شده و با افزايش ۱۱ درصدي بخشي از مشكالت حل 
مي شود. او عنوان كرد: با توجه به اينكه قشر بزرگي در 
جامعه درگير اين موضوع هستند درخواست مي كنم 
اين افزايش به تصويب برسد زيرا رانندگان تاكسي سه 

ماه با تاخير و زيان مواجه شدند.
اولين مخالف اين اليحه حس��ن رسولي نايب رييس 
كميسيون برنامه و بودجه بود. او عنوان كرد كه چرا بايد 
۹ روز مانده به پايان سال اين افزايش را تصويب كنيم 

و اين ۱۱ درصد به نرخ افزايش در سال ۹۹ اضافه شود 
كه محسن هاش��مي توضيح داد: اين ۱۱ درصد براي 
افزايش نرخ پايه امسال است و سال آينده نيز ۲۵ درصد 
به كرايه ها افزوده خواهد شد. در نهايت اعضاي شورا به 
اين دو فوريت راي مثبت دادند و نرخ كرايه هاي تاكسي 

در سال ۹۸، ۱۱ درصد افزايش يافت.

   مخالفت فرمانداري
 با افزايش مجدد كرايه تاكسي 

بعد از اعالم خبر افزايش ۱۱درصدي كرايه تاكسي ها، 
فرمانداري تهران به آن واكنش نشان داد، محمد آرام 
معاون عمران��ي فرمانداري ته��ران در اين باره گفت: 
هيچ گونه افزايش كرايه اي تا پايان سال جاري نخواهيم 
داش��ت و ش��وراي ش��هر تهران بايد در اين خصوص 
تأييديه فرمان��داري را اخذ كند. هنوز هيچ مصوبه اي 
درباره افزايش ۱۱ درصدي كرايه تاكسي تا پايان سال 
به فرمانداري تهران ارسال نشده است و قطعا با چنين 
افزايش كرايه اي با توجه به چند روز مانده به پايان سال 
موافقت نخواهد شد. حال بايد ديد در سال آينده چه 
اتفاقي مي افتد آيا فرمانداري با افزايش ۱۱ درصدي و 
به عبات ديگر ۳۶ درصدي كرايه تاكس��ي ها در سال 
۹۹ موافقت مي كند يا اينكه رانندگان تاكسي به زعم 
خودشان متضرر از افزايش قيمت بنزين باقي مي مانند.

   تمديد مهلت پرداخت عوارض شهرسازي 
حدود ۲0 روز است كه شيوع كرونا در كشور بسياري از 
امور را تحت تاثير قرار داده و زندگي در شهر فلج شده 
است. خبري از خريدهاي شب عيد و شلوغي بازار نيست 
و همين موضوع باعث ش��ده تا تعداد زيادي از فعاالن 
اقتصادي و صاحبان اصناف و مشاغل متضرر شوند. به 
همين دليل در فضاي مجازي كمپيني براي بخشيدن 
اجاره مغازه راه افتاده است و برخي صاحبان امالك با 
توجه به شرايط موجود اخذ كرايه را به تعويق انداخته اند. 
دستور جلسه دوم روز گذشته شوراي شهرتهران نيز 
متاثر از شيوع كرونا بود و اليحه دو فوريتي »مساعدت 
و حمايت از موديان و شهروندان به دليل شيوع ويروس 
كرونا« روي ميز بررسي قرار گرفت. حامد مظاهريان 
معاون برنامه ريزي، توسعه ش��هري و امور شوراهاي 
ش��هرداري تهران در اين باره گفت: شهروندان بايد تا 
پايان اسفند ماه نسبت به پرداخت عوارض خود اقدام 
كنند. ما ش��هروندان خوش حس��ابي داريم كه سعي 
مي كنند به وظايف ماليات��ي و پرداخت عوارض عمل 
كنند اما با توجه به شرايط كنوني و بررسي هاي انجام 
شده تصميم گرفتيم، فرصت پرداخت عوارض تا پايان 

ارديبهشت ماه تمديد شود.
مظاهريان با اشاره به ارايه طرح اعضاي شوراي شهر در 
همين زمينه گفت: ما در شهرداري با اصالح مواردي 
اين پيش��نهاد را در قالب يك اليحه به ش��وراي شهر 
ارايه كرديم. اين اس��تمهال به پرداخت بهاي خدمات 
پسماند، عوارض كسب و پيشه، استمهال اسناد دريافتي 
اش��خاص حقيقي و حقوقي و همچنين تس��هيالت 
تشويقي نكول شده را شامل مي شود كه بر همين اساس 
موديان و شهروندان تا پايان ارديبهشت ماه فرصت دارند 

تا عوارض خود را پرداخت كنند.

   شهرداري بدهكارترين نهاد عمومي است
 حسن رسولي، نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه 
شوراي شهر با اين اليحه نيز مخالف بود و با بيان اينكه 
شهرداري تهران در حال حاضر فقيرترين و بدهكارترين 
نهاد عمومي غيردولتي است، گفت: شوراي شهر ضمن 
اهتمام به مشكالت شهروندان، مس��وول و ناظر اداره 

صحي��ح دخل و خرج ش��هرداري اس��ت و در صورت 
تمديد مهلت پرداخت تا پايان خردادماه نسبت به تامين 

درآمدهاي شهرداري نگراني وجود دارد.
او با بيان اينكه به دليل مصيبت و مشكالت جاري با دو 
فوريت موافق هستم، گفت: اما به دليل تعجيل در تهيه 
اين دو فوريت بند سوم و چهارم اين اليحه ايراد محتوايي 
دارد و دقت كافي در تهيه آن اعمال نشده است.در بند 
سوم »استمهال اسناد دريافتي حقيقي و حقوقي )به 
غير از نهادها و دستگاه هاي عمومي( « هر كدام داراي 
بارحقوقي خاص خود اس��ت، بنابراين استثناء كردن 

نهادهاي عمومي در اين بند به چه معنا است؟ 
خزانه دار ش��وراي ش��هر تهران در مخالفت با افزايش 
مهلت پرداخت موديان و شهروندان به شهرداري از ۳۱ 
ارديبهشت ماه به ۳۱ خردادماه در متن اليحه، اظهار 
كرد: اين مهلت سه ماه، يعني سه ماه نخست سال ۹۹ 
از اين محل درآمدي به خزانه داري ش��هرداري واريز 
نخواهد شد. دستگاه هاي دولتي با توجه به اختيارات 
خاصي كه دارند، مشكل مالي را از طريق مختلف مانند 
استقراض، اسناد خزانه و اوراق بهادر برطرف مي كند اما 
شهرداري به عنوان نهاد عمومي غيردولتي صرفا بايد 

بر اساس درآمدهاي حاصله هزينه ها را تامين كند.
نائب رييس كميس��يون برنامه و بودجه شوراي شهر 
تهران، گفت: ب��ا توجه به وضعيت كنوني در كش��ور 
برخالف س��ال هاي گذش��ته چندماه درآمدي كم را 
خواهيم داش��ت. توجه همكاران را به اين نكته جلب 
مي كنم شهرداري بايد حدود۱۳ هزار ميليارد تومان 
ظرف دو ماه اول س��ال آينده براي حقوق و دس��تمزد 
و هزينه نگهداش��ت ش��هر هزينه كند. م��ا به عنوان 
اعضاي شوراي شهر تهران ضمن اهتمام به مشكالت 
شهروندان، مس��وول و ناظر اداره صحيح دخل و خرج 
شهرداري هستيم و در صورت تمديد مهلت پرداخت تا 
پايان خردادماه نسبت به تامين درآمدهاي شهرداري 

نگراني وجود دارد. 
رسولي تاكيد كرد: با توجه به وضعيت مالي شهرداري 
تهران در صورت��ي تمديد مهلت پرداخ��ت عوارض، 
شهرداري تهران ناچار است بخش��ي از حقوق و مزايا 

و هزينه كارگران��ي كه خدمات پيمانكاري به ش��هر 
ارايه مي دهن��د را پرداخت نكند. در اين صورت حتما 
ازس��وي افكار عمومي مواخذه خواهيم شد. در نهايت 
اعضاي شوراي شهر تهران به دو فوريت اين اليحه راي 

مثبت دادند.
تمديد مهلت پرداخت عوارض صدورپروانه ساختماني 
علي اعطا، رييس كميته معماري و طرح هاي شهري 
شوراي اسالمي شهر تهران نيز در جريان بررسي اليحه 
دو فوريتي »مساعدت و حمايت از موديان و شهروندان 
به دليل ش��يوع ويروس كرونا« به ارايه پيش��نهادي 
پرداخت و گفت: مواردي كه در اليحه شهرداري آمده 
مربوط به عوارض كسب و پيشه، پسماند و …است، 
اما اين موارد شامل عوارض نوسازي نمي شود چون بر 
اساس قانون مصوب مجلس عوارض نوسازي در هر سال 

بايد تا پايان اسفند ماه پرداخت شود.
او با بيان اينك��ه در خصوص عوارض شهرس��ازي در 
اين اليحه پيش��نهادي ارايه نشده است، گفت: در اين 
خصوص در شهرداري هم بحث هاي مختلفي صورت 
گرفته تا مشخص شود در رابطه با عوارض شهرسازي 
بايد به چه ترتيبي عمل شود. عوارض صدور پروانه تا 
سقف ٢٠٠ ميليون تومان حدود ۵ و نيم درصد از كل 
عوارض صدور پروانه را در ب��ر مي گيرد. اگر بخواهيم 
هم صدور پروانه و نظارت فني را در نظر بگيريم حدود 
٢ درصد از كل اس��ت. اين ٢ درص��د مربوط به امالك 
ريزدانه در مناطق جنوبي ش��هر اس��ت و اگ��ر در اين 
خصوص مهلت بيشتري و تا پايان ارديبهشت ماه در 
نظر بگيريم ش��هرداري از اين ٢ درصد كاهش درآمد 

متضرر نخواهد شد.
اعطا در اين باره توضيح داد: به شهرداري تهران اجازه 
داده مي شود در خصوص نحوه محاسبه عوارض صدور 
پروانه س��اختماني براي امالكي ك��ه داراي فرم اعالم 
عوارض تا س��قف ٢٠٠ ميليون تومان اس��ت تا پايان 
ارديبهشت ماه سال ٩٩ طبق مصوبه »ضرايب تعديل 
ارزش معامالتي هر يك از بلوك هاي ش��هر تهران و بر 
اساس آخرين دفترچه معامالتي امالك موضوع ماده 
۶۴ قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره سوم ذيل ماده 

يكم مصوبه ابالغي مورخ ۱۵ بهمن ١٣٩٧ و اصالح ماده 
چهارم آن« و دفترچه ارزش معامالتي سال ٩٧ با لحاظ 
ضرايب تعديل هيات وزيران محاسبه و عمل شود. در 
اين راستا به كسب و كاري كه در جنوب شهر به واسطه 
ساختمان س��ازي در امالك ريزدانه در جريان است، 
لطمه وارد نمي شود. وي با بيان اينكه اين پيشنهاد صرفا 
مربوط به عوارض صدور پروانه است، گفت: اين موضوع 
به عوارص نظارت فني برنمي گردد، در واقع كساني كه 
دچار تخلف شده اند اين امتياز شامل آنها نخواهد شد.در 
نهايت پيشنهاد اعطا با راي اعضاي شوراي شهر تهران 

به تصويب رسيد.

   الزام شهرداري 
به ارايه اليحه سوخت هاي زيستي

در ادامه جلس��ه، اعضاي شوراي شهر تهران جزييات 
طرح الزام شهرداري تهران به ارايه اليحه سوخت هاي 
زيستي را به تصويب رساندند. شينا انصاري مديركل 
محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران درباره 
اي��ن طرح گف��ت: در اين ط��رح مس��ووليت هايي بر 
عهده ش��هرداري تهران گذاشته ش��د كه با قوانين و 
اسنادباالدستي كه در حوزه پسماندهاي روغني وجود 
دارد در تعارض اس��ت. در اين طرح اش��اره شده است 
كه ش��هرداري تهران اليحه مديري��ت يكپارچه براي 
مديريت پسماندهاي روغني را ارايه كند. در حالي كه 
پسماندهاي روغني جزو پسماندهاي ويژه محسوب 
مي شوند و مطابق با ماده ۷ قانون مديريت پسماندها، 
مسووليت پسماندهاي ويژه برعهده توليد كننده آن 
است. بنابراين ارايه يك طرح يكپارچه براي مديريت اين 

پسماندها بر عهده شهرداري تهران نيست. 
زهرا صدر اعظم نوري رييس كميسون سالمت، محيط 
زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران با انتقاد از 
شهرداري تهران گفت: وقتي شهرداري در زمان طرح 
موضوع حضور ندارد و نظرات خود را مطرح نمي كند 
و دفاعياتي ندارد، اين مس��ائل رخ مي دهد. در نهايت 
مواد يك تا ۷ طرح الزام شهرداري تهران به ارايه اليحه 
سوخت هاي زيستي با ۱۵راي موافق به تصويب رسيد.

»ايكائو« درباره اثر اقتصادي كرونا ابراز نگراني كرد، شركت هاي داخلي به وزيران راه و گردشگري نامه نوشتند

برآورد زيان 2 هزار ميليارد توماني ايرالين ها
در پي كاهش شديد تقاضاي سفر به دليل شيوع بيماري 
كرونا، شركت هاي هواپيمايي داخلي دچار مشكالت 
مالي ش��دند و در اين رابطه به وزير راه و شهرس��ازي 
نامه نوشتند. همزمان، سازمان هواپيمايي بين المللي 
)ايكائو( در مورد تاثير اقتصادي ش��يوع ويروس كرونا 
بر امور حمل ونقل هوايي و مس��افرت هاي هوايي ابراز 

نگراني كرد.
مقصود اس��عدي س��اماني، دبير انجمن  شركت هاي 
هواپيماي��ي در گفت وگو با فارس، اظه��ار كرد: طبق 
مصوبه ستاد مبارزه با كرونا، مردم بايد از هرگونه سفر 
و جابه جايي خودداري كنند و ما نيز تابع اين مصوبات 

هستيم. 
وي با اشاره به كاهش بسيار شديد سفر گفت: در مدل 
حم��ل و نقل هوايي نيز تقاضاي س��فر كاهش زيادي 

داشته است.
دبير انجم��ن  ش��ركت هاي هواپيمايي ادام��ه داد: تا 
پيش از اينكه ايام كم تقاضاي س��فر محسوب مي شد 
و ش��ركت هاي هواپيماي��ي خود را براي اي��ام نوروز و 
خدمات دهي براي مس��افران آماده كرده بودند كه به 
دليل شيوع بيماري كرونا تقاضاي سفر كاهش بسزايي 
يافت و در اين ايام پيش رو كه اوج سفر محسوب مي شد، 
تقاضا كاهش يافته است و شركت هاي هواپيمايي براي 

انجام تعهدات مالي خود دچار مشكل شده اند.
اسعدي ساماني اظهار كرد: در اين رابطه نامه اي به وزير 
راه و شهرسازي به عنوان مسوول صنعت حمل و نقل 
هوايي و همچنين وزير ميراث فرهنگي و گردشگري 
نوشته ايم و از اين مسووالن خواسته ايم، در قالب چند 

بند از شركت هاي هواپيمايي حمايت كنند. 
دبير انجم��ن  ش��ركت هاي هواپيمايي در تش��ريح 

پيشنهادات شركت هاي هواپيمايي بابت حمايت هاي 
دولت توضيح داد: درخواست شده است كه شهرداري ها 
براي چند ماه پيگيري وصول عوارض ش��هرداري را از 
شركت هاي هواپيمايي به تعويق بيندازند. همچنين 
در حوزه تأمين س��وخت هواپيما پيشنهاد شد تأمين 
س��وخت به صورت اعتباري باشد و شركت پااليش و 
پخش فرآورده هاي نفتي در حوزه پيگيري مطالبات 

چند ماهي به شركت هاي هواپيمايي مهلت دهد. 
وي افزود: استمهال اقساط بدهي بانكي شركت هاي 
هواپيمايي تا ش��ش ماه آينده و معافيت در پرداخت 
س��هم كارفرما تا خرداد ۹۹، همچني��ن معافيت در 
پرداخت ماليات ب��ر ارزش افزوده، از ديگر مواردي بود 

كه شركت هاي هواپيمايي پيشنهاد دادند.
اسعدي س��اماني افزود: اس��تمهال اقساط تسهيالت 
صندوق توسعه ملي براي چند ماه و اختصاص كمك 
به شركت ها به صورت تسهيالت بانكي با حداقل سود 
و اقس��اط بلندمدت از ديگر درخواس��ت شركت هاي 

هواپيمايي براي حمايت از آنها است. 
وي گفت: همچنين خواس��ته ش��ده اس��ت، شركت  
فرودگاه ه��ا و ناوبري هوايي ايران نس��بت به پيگيري 
مطالبات خود چند ماهي مهل��ت دهند، ضمن آنكه 
در ح��وزه ع��وارض فرودگاهي نيز تس��هيالتي براي 

شركت هاي هواپيمايي در نظر گرفته شود.
دبير انجمن  شركت هاي هواپيمايي همچنين كفت: 
در حال اس��تخراج ميزان خسارت و زيان شركت هاي 
هواپيمايي به دليل كاهش سفر و شيوع ويروس كرونا 
هستيم، اما در برآوردهاي اوليه، ميزان خسارت تا ۱۵ 
فروردين ۹۹ رقم ۲ هزار ميليارد تومان است. بر اساس 
اين گزارش، با ش��يوع بيماري كرونا در كش��ور، ستاد 

مبارزه با كرونا بارها از مردم خواسته است كه از انجام 
سفر خودداري كنند تا هر چه زودتر شيوع اين بيماري 

متوقف شود و كرونا را شكست دهيم.

   صنعت هوايي جهان را به كدام سو مي برد؟
همزمان ب��ا نگراني ايرالين هاي داخل��ي از اثرگذاري 
پيامدهاي ش��يوع كرونا بر صنعت هوايي، س��ازمان 
هواپيمايي بين المللي )ايكائو( در مورد تاثير اقتصادي 
ش��يوع ويروس كرونا بر ام��ور حمل ونق��ل هوايي و 

مسافرت هاي هوايي ابراز نگراني كرد.
به گزارش ايرنا، اين س��ازمان در حالي نسبت به تاثير 
اقتصادي ش��يوع كرونا ابراز نگراني كرده كه خطوط 
هوايي سراسر جهان يا پروازهايشان را تعليق كرده اند يا 

خدمات خود را به حداقل رسانده اند.
شيوع كرونا در جهان تاكنون جان بيش از ۳۸000 را 

گرفته و افزون بر ۱۱۳ هزار را مبتال كرده است.
از زمان آغاز ش��يوع كرونا، فعاليت خطوط پروازي در 
سراسر جهان به ويژه به كشورهاي ميزبان كرونا به طور 

چشمگيري محدود شد.
ايركان��ادا، ايرفرانس، ايراينديا، ايرس��ئول، ايرتانزانيا، 
امريكن ايرالينز، بريتيش ايرويز، كاتاي پاس��يفيك 
ايرويز متعلق به هنگ كن��گ، ايرالين دلتا متعلق به 
ايالت ويرجينيا امري��كا، ايجيپت اير، ايرالينز اتيوپي، 
فنالند اير، ليون اير اندونزي، لوفتانزا، ايرالين نورديك 
متعلق به ش��انگهاي، تركيش ايرالين، ايرالين اتحاد، 
يونايتد پارسل سرويس و ويرجين آتالنتيك سفرهاي 
خود را به مقصد چين به حال تعويق در آوردند. خطوط 
هواپيمايي بريتيش ايرويز انگليس و لوفتهانزا آلمان 
نيز اعالم كردند كه همه پروازها به سمت ايتاليا و چند 

كشور ديگر را با توجه به سرعت شيوع ويروس كرونا در 
اين كشور لغو كرده است.

با آغاز شيوع ويروس كرونا در جهان شركت هواپيمايي 
كويت در هر دو مسير پروازهايش به چين، هنگ كنگ، 
ايران، كره جنوبي، تايلند، ايتاليا، سنگاپور، ژاپن و عراق 

را متوقف كرد.
شركت هواپيمايي »فالي بي« انگليس نيز كه به دليل 
ابهامات اقتصادي ناشي از خروج اين كشور از اتحاديه 
اروپا )برگزيت( و مشكالت مالي در مرز ورشكستگي قرار 
گرفته بود، به دنبال كاهش تقاضاي مسافران بر اثر شيوع 

ويروس كرونا اعالم ورشكستگي كرد.
در همين حال، پروازهاي بريتيش  ايرويز از بزرگ ترين 
فرودگاه لندن )هيترو( به نيويورك، ايتاليا، فرانس��ه، 
اتريش، بلژيك، آلمان، ايرلند و سوييس لغو و همچنين 
پروازهاي فرودگاه گتويك به ايتاليا، فرانسه، آلباني به 

حالت تعليق درآمده است.
ش��ركت هواپيمايي آمريكن ايرالينز به دنبال هشدار 
وزارت امور خارجه امريكا درباره سفر به بخش هايي از 
ايتاليا به دليل شيوع كرونا، همه پروازهايش را به ميالن 

مركز ناحيه المباردي در شمال ايتاليا تعليق كرد.
بحرين كه در ميان كشورهاي عربي با ۳۳ مورد، يكي از 
باالترين آمارهاي ابتال به ويروس كرونا را دارد از تعليق 
همه پروازها از و به مقصد عراق و لبنان تا اطالع بعدي 
خبر داد. تا پايان وقت دوش��نبه ۱۹ اسفند ماه، تعداد 
كس��اني كه در ايتاليا بر اثر ويروس كرونا جان خود را 
از دس��ت داده اند به ۴۶۳ نفر رسيد. سرعت رشد اين 
ويروس در ايتاليا در حال افزايش است. بعد از سونامي 
ايتاليا، ديگر كشورهاي اروپايي نيز با سرعت در حال 

ثبت مواردي از مشاهده ويروس كرونا هستند.

فرانسه بيش��ترين ميزان تلفات را بعد از ايتاليا به خود 
اختصاص داده  اس��ت. در اين كش��ور تاكنون ۳0 نفر 
ج��ان باخته  و يك هزار و ۴۱۲ نف��ر نير به اين ويروس 

مبتال شده اند.
اسپانيا ديگر كشوري است كه تعداد مبتاليان كرونا در 
آن به س��رعت در حال افزايش است. بيش از يك هزار 
و ۱00 نفر در اين كش��ور مبتال شده اند و ۲۹ نفر جان 

باخته اند. 
آلمان اما با تعداد مبتاليان بيش��تر نسبت به اسپانيا، 
تلفات كمتري را ثبت كرده است. تا پايان روز دوشنبه، 
نزديك به يك هزار و ۲00 در اين كشور به كرونا مبتال 
ش��ده اند كه از ميان آنها دو نفر جان خود را از دس��ت 

داده اند. 
در بريتانيا از ۳۲۱ مبتال به ويروس كرونا، تاكنون پنج 
نفر بر اثر ابتال به اين بيماري مرگبار، جان باخته اند. اين 
در حالي اس��ت كه در هلند از همين تعداد افراد آلوده، 

۴ نفر فوت كرده اند. 
سازمان جهاني بهداشت روز دوشنبه هشدار داد »تهديد 
همه گير شدن« ويروس كرونا »بسيار واقعي« است. با 
اين حال اطمينان داد كه اين نخستين همه گيري در 

تاريخ است كه مي تواند كنترل شود. 
مقامات بهداشتي چين نيز اعالم كردند براي سومين 
روز متوالي شمار مبتاليان به كرونا در خارج از هوبي و 
ش��هر ووهان به صفر رسيده است، با اين حال رقم كل 
مبتاليان به ويروس كرونا در اين كشور تاكنون به ۸0 
هزار و ۷۵۴ نفر و ش��مار فوتي ها به سه هزار و ۱۳۶ تن 

رسيده است.
همچنين تاكنون ۵۹ هزار و ۹0۵ نفر در چين درمان و از 

بيمارستان ها و مراكز درماني مرخص شده اند.

مجوز پرواز به ايرالين هاي 
ايراني به دوبي تا اول فروردين 

س��فارت ايران در امارات متحده عربي در توييتي 
از اعط��اي مجوز س��ازمان هواپيمايي ام��ارات به 
ايرالين هاي ايراني به اين كش��ور ت��ا اول فروردين 
۹۹ خب��ر داد. به گ��زارش مهر، س��فارت ايران در 
امارات متح��ده عربي در حس��اب كاربري خود در 
توييتر نوش��ت: با هم��كاري وزارت خارجه امارات 
عربي متحده و هماهنگي هاي به عمل آمده از سوي 
اين س��فارتخانه و وزارت ام��ور خارجه جمهوري 
اسالمي ايران با جهات ذيربط، سازمان هواپيمايي 
كش��ور امارات مجوز پرواز تا تاري��خ اول فروردين 
ماه ۱۳۹۹ )۲0 م��ارس ۲0۲0( به اي��ران را صادر 
كرده است. گفتني اس��ت، با شيوع بيماري كرونا، 
هواپيمايي امارات تمامي پروازهاي خود به مقصد 
يا از مبدا ايران را به مدت يك هفته لغو كرد. شركت 
هواپيمايي اعالم كرد كه اين مدت زمان در صورت 
نياز تمديد خواهد شد. پيش از اين شركت هواپيمايي 
امارات مجوز انتقال برخي ايرانيان را به كشورمان 
كسب كرده بود و همچنين شركت االتحاد ابوظبي 
هفته گذشته با يك پرواز اتباع اماراتي را از قشم به 

مقصد اين كشور، منتقل كرد.

آمادگي براي اعمال محدوديت 
سفر با حمل و نقل عمومي

درپي تصميمات اتخاذ شده در ستاد مقابله با كرونا 
براي اعمال محدودي��ت در ورودي و خروجي هاي 
استان هاي درگير كرونا، مديركل حمل و نقل مسافر 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي اعالم كرد: 
براي اجراي مصوبات ستاد مركزي كرونا آماده اعمال 
محدوديت در زمينه سفرهاي مردم با وسايل حمل و 
نقل عمومي هستيم اما هنوز ابالغيه اي در اين زمينه 
نداشتيم. به گزارش ايسنا، داريوش باقرجوان گفت: 
تاكنون تكليف و مصوبه اي در اين زمينه از س��وي 
ستاد مركزي كرونا ابالغ نشده است اما همه تاكيدات 
و مصوبات اين ستاد اجرا خواهد شد و آمادگي كامل 
براي اجرايي كردن آنها در سازمان راهداري وجود 
دارد. او ب��ا تاكيد بر اينكه مردم در ش��رايط كنوني 
بايد از س��فرهاي غيرضرور اجتن��اب كنند، گفت: 
در شرايط كنوني كه همه مس��ووالن تاكيد دارند 
براي جلوگيري از شيوع بيشتر ويروس كرونا بايد 
در خانه هاي خود بمانند و از س��فرهاي غير ضرور 
اجتناب كنند از مردم مي خواهيم تا سفرهاي خود را 
به حداقل ممكن و حتي صفر برسانند و در اين شرايط 
با ماشين شخصي يا وسايل حمل ونقل عمومي به 
استان هاي مختلف به ويژه گيالن و مازندران سفر 
نكنند. باقرجوان ادامه داد: اگر مصوبه اي در زمينه 
محدوديت سفرهاي مردم غير بومي با وسايل حمل 
و نقل عمومي به استان هاي مازندران و گيالن ابالغ 
ش��ود آن را به سرعت اجرايي خواهيم كرد. چرا كه 
واقعا بايد از هر گونه سفر جلوگيري كرد. او اظهار كرد: 
همه دستورالعمل هاي اعالم شده براي پيشگيري و 
جلوگيري از شيوع ويروس كرونا در بخش حمل و 
نقل عمومي الزم االجراست و همه ادارات راهداري 
در اس��تان هاي كشور بر اجرايي ش��دن دقيق اين 
دستورالعمل ها نظارت مي كنند كه مي توان به ضد 
عفوني وسايل حمل و نقل عمومي و اجراي الزامات 

اعالم شده ديگر در اين زمينه اشاره كرد.  

آغاز دريافت عوارض پيمايشي 
در آزادراه تهران -  ساوه

مديركل بهره برداري آزادراه ها گفت: در راس��تاي 
رعايت عدال��ت اجتماعي، سيس��تم اخذ عوارض 
آزادراهي بر اساس مسير طي شده در آزادراه تهران-

ساوه اجرايي ش��د. به گزارش ايسنا، بهنام داودي، 
افزود: در اين طرح رانندگان عوارض عبور از آزادراه 
تهران- ساوه را به صورت كامل پرداخت نمي كنند 

و نرخ بر اساس مسير طي شده محاسبه مي شود.
داودي ادام��ه داد: اين طرح از مح��دوده آزادگان تا 
رباط كريم تعيين شده است و رانندگاني كه در اين 
محدوده وارد آزادراه شده و از آن خارج شوند هزينه 
عبور از كل آزادراه را پرداخت نمي كنند. او اضافه كرد: 
پنج دروازده مشخص شده است و عوارض بر اساس 
ورود و خروج و مسافت طي شده در اين محدوده ها 
محاسبه مي شود. مديركل بهره برداري آزادراه ها از 
اجرايي شدن اين طرح از بامداد هجدهم اسفند ماه 
در اين آزادراه خبر داد و گفت: برنامه ريزي شده است 
تا آزادراه كرج- قزوين نيز به زودي به اين سيستم 
مجهز شود. داوودي اجرايي شدن اين طرح را اقدام 
مهمي در رعايت حقوق شهروندي اعالم كرد و افزود: 
به زودي تمام آزادراه هاي كش��ور به اين سيس��تم 

مجهز خواهد شد.  

 افزايش دما و آلودگي هوا
در شهرهاي صنعتي تا 23 اسفند

مدير پيش بيني و هش��دار س��ازمان هواشناس��ي 
گفت: با توجه به آنكه در اغلب مناطق كش��ور تا روز 
جمعه جوي آرام حاكم است در شهرهاي صنعتي 
و پرجمعيت با افزايش غلظ��ت آالينده هاي جوي 
مواجه هستيم. صادق ضياييان در گفت وگو با فارس، 
در تشريح آخرين وضعيت جوي كشور، اظهاركرد: 
بر اساس تحليل آخرين داده هاي هواشناسي تا روز 
پنج شنبه ۲۲ اس��فند وزش باد شديد و گردوخاك 
در برخي س��اعات در ش��رق و جنوب شرق كشور 
پيش بيني مي ش��ود و در ساير مناطق كشور جوي 
آرام خواهيم داشت. او ادامه داد: همچنين در اغلب 
مناطق كشور افزايش نسبي دما پيش بيني مي شود 
و جو آرام موجب خواهد شد، در شهرهاي صنعتي و 
پرجمعيت غلظت آالينده هاي جوي افزايش يابد.  
مدير پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي ادامه 
داد: از بعدازظهر جمعه سامانه بارشي جديدي وارد 
كشور مي شود و سبب بارش پراكنده در برخي نقاط 

شمال غرب كشور خواهد شد.



صنعت،معدن و تجارت14يادداشت

معاون وزير بهداشت درخصوص توزيع اقالم بهداشتي شفاف سازي كرد

رنج بي تدبيري در مبارزه با كرونا
تعادل | گروه صنعت|

پس از آنكه موجي از نارضايتي از نحوه توزيع اقالم پزشكي 
در مسير مبارزه با كرونا از س��وي مردم، برخي مقامات و 
نهادهاي باالدستي شكل گرفت؛ اين پرسش مطرح شد كه 
اقالم پزشكي برگشتي و همچنين موجودي انبارهاي كشف 
شده »ماسك، لباس پزشكي و دستكش« چه سرنوشتي 
پيدا كرده اند و در كجا توزيع شدند؟ حال محمدرضا شانه 
س��از معاون وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي در 
نشستي مشترك با معاونين وزارت صمت، در مورد نحوه 
توزيع اين اقالم اقدام به شفاف سازي كرده و به اينكه چرا 
اين روزها داروخانه ها يا برخي مراكز درماني از نبود يا كمبود 
اين اقالم رنج مي برند، پاسخ روشني داده است. براساس 
اظهاراتي كه اين مقام مسوول در وزارت بهداشت ارايه كرده، 
اولويت در توزيع اين اقالم با مراكز بهداشتي بوده كه تعداد 
پذيرش بيشتري از بيماران دارند. همچنين به گفته او، با 
راهكارهايي كه در نظر گرفته شده، ظرف چند روز آينده به 
داروخانه ها، كه محل مطمئني براي عرضه اين محصوالت 
به ش��مار مي روند، اقالم مورد نياز ارايه خواهد شد؛ ضمن 
اينكه توزيع نيز به صورت متمركز از طريق ش��ركت هاي 
رسمي پخش دارو در داروخانه ها شروع خواهد شد. البته 
قائ��م مقام وزير صمت در امور بازرگان��ي نيز در اظهاراتي 
عنوان كرده كه شبكه توزيع خوبي در روزهاي گذشته براي 
توزيع مواد شوينده و الكل شكل گرفته وبه زودي بازار روي 
آرامش بيشتري خواهد ديد. اين در حالي است كه اگر از 
همان ابتداي شيوع بيماري كرونا اين روند اجرايي مي شد، 
شايد حاال بازار از محصوالت ضد عفوني كننده اشباع شده 
بود. با اينهمه به نظر مي رسد، پاي نظارت بر روند توزيع اقالم 
پزشكي وبهداشتي در اين ماجرا مي لنگد وهمچنان انتقاد به 
نحوه توزيع اين اقالم وارد است؛ چراكه اگر نظارت دقيقي بر 
نحوه توزيع اين اقالم از مسير كارخانه ها، واحدهاي توليدي، 
انبارهاي مكشوفه، گمركات و...، صورت مي گرفت، شايد 
ديگر اين روزها بادست نوشته هاي اينچنيني كه »ماسك، 
الكل، ضدعفوني كننده و...« نداريم! مواجه نمي شديم. البته 
يك انتقاد ديگر به متوليان وزارت صمت وارد است كه چرا 
اينقدر ديرهنگام و بدون هيچ گونه برنامه ريزي قبلي به فكر 
تغيير در سياست هاي توليدي و تجاري كشور افتادند. آيا 
نبايد از قبل براي تغيير خطوط توليد كارخانجات، چند 
ش��يفته كردن توليد اين اقالم يا تغيير در مسير ورودي 
و خروجي اقالم مورد نياز پزش��كي و بهداشتي، تدبيري 
مي انديشيدند. از سويي، عدم هماهنگي وزارت صمت با 
وزارت بهداشت و سازمان گمرك ايران را مي توان از ديگر 

انتقادات وارده در اين مسير دانست. 

   جهش توليد اقالم بهداشتي
معاونين وزارت صمت با محمدرضا شانه ساز معاون وزير 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي در راستاي تامين 
اقالم بهداشتي و پزشكي نشست مشترك برگزار كردند. 
محمدرضا شانه ساز معاون وزير بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي در اين نشست، عنوان كرد: از ابتداي هفته گذشته، 
به صورت روزانه و مرتب جلساتي با وزارت صمت برگزار شده 
تا هماهنگي كامل تري در توزيع اقالم ضدعفوني كننده، 
ماسك و لباس هاي پزش��كي انجام داده و مايحتاج كادر 
درماني و مردم را تامين كنيم. شانه ساز با بيان اينكه شيوع 
كرونا با ساير بحران هايي همچون سيل و زلزله كه در كشور 

رخ مي دهد متفاوت است؛ گفت: چراكه در حوادث طبيعي، 
ممكن است چند استان را درگير كند؛ در حالي كه ويروس 
كرونا همه كش��ور را درگير كرده و حتي بخش عمده اي از 
جهان نيز درگير شده است؛ بنابراين اقالمي كه هم اكنون 
در كشور به لحاظ دارويي و پزشكي، مورد نياز است، از خارج 
از كشور نيز به راحتي قابل تامين نيست. او با اشاره به اينكه 
وزارت بهداشت و واردكنندگان، در هفته هاي گذشته تالش 
بسياري براي خريد ماسك از ساير بازارهاي جهاني داشتند، 
افزود: شرايط به گونه يي بود كه حتي حاضر بوديم قيمت 
باال هم بپردازيم، اما در لحظه هاي آخري كه محموله ها در 
حال حركت به سمت كشور بود، توسط دولت كشورهاي 
صادركننده متوقف مي شد، چراكه خود آنها نيز به اين اقالم 
نياز دارند. به گفته او، برخي از استان ها و دانشگاه هاي كشور، 
بيشتر درگير ويروس كرونا شده اند؛ بنابراين از ابتدا به صورت 
ويژه تر  روي تامين اقالم بهداش��تي مورد نياز آنها تمركز 
كرديم. البته شانه ساز اين موضوع را متذكر شد كه توليد 
اقالم مورد نياز در كشور ۶ تا ۸ برابر شده، اين در حالي است 
كه به تناسب نياز كشور ۲۰ برابر است. وي اظهار داشت: هنوز 
گپ عمده اي در ماسك هاي N۹۵ داريم؛ اين در حالي است 
كه در ابتداي شيوع اين ويروس، يك واحد توليدي در كشور 
داشتيم كه ده هزار عدد در روز توليد مي كرد، اما هم اكنون با 
كمك صنايع دفاع، به ۴۰ هزار عدد در روز رسيده ايم در حالي 

كه نياز كشور به ۱۰۰ هزار عدد ماسك N۹۵ در روز است.

   متوليان بدون تدبير!
صحبت هاي اين مقام مس��وول در وزارت بهداشت نشان 
از اين دارد كه اقالم مورد نياز م��ردم فراتر از آنچه چيزي 
است كه تاكنون توليد شده يا بتوان آن را از طريق واردات 
آنهم در ش��رايطي كه اكثر كش��ورها خود با اين ايپدمي 
درگير هستند، تامين ش��ود. بر همين اساس، در چنين 
ش��رايطي نياز به تدوين يك برنامه فورس ماژور داشتيم 
كه در دستور متوليان صنعتي كشور قرار گيرد. به عبارتي 
ديگر، با شروع اين اپيدمي، وزارت صمت بايد از همان ابتدا 
از توليدكنندگان درخواست مي كرد تا خط توليد خود را 
براي تامين اين اقالم تغيير دهند. اگرچه در روزهاي اخير 
توليد سه شيفته يا تغيير خطوط توليد برخي از كارخانه ها 
در دستور كار قرار گرفته، اما مبارزه با اين ويروس بدون مرز 
آنهم با اين سرعت شيوع، ديرهنگام و نياز به يك برنامه ريزي 
قبلي داشت كه متاس��فانه متوليان وزارت صمت، تدابير 
خاصي براي ورود اين ويروس به كشور اتخاذ نكردند. البته 
شانه ساز در خالل صحبت هاي خود عنوان كرد كه اكنون 
با زير بار بردن ظرفيت هاي توليد مردمي و دس��تگاه هاي 
جهادي از جمله صنايع دفاع، بس��يج، بس��يج اصناف و 
واحدهاي توليدي- صنفي به مرور در حال تكميل ظرفيت 

مورد نياز هستيم. 

   پاي لنگان نظارت بر توزيع
اما مس��اله ديگ��ري كه در ح��ال حاضر ب��ه يك چالش 
اصلي در مس��ير مبارزه با اين ويروس تبديل شده، نحوه 
توزيع اين اقالم پزش��كي اس��ت. به طوريكه كه وقتي به 
بيمارس��تان ها، مراك��ز درماني، دروخانه ه��ا و... مراجعه 
مي ش��ود، گاليه مندي ها زياد و همگي خبر از نبود اقالم 
بهداش��تي يا كمبود آن مي دهند. اين در حالي است كه 
همين اقالم به راحتي از سوي بازاريان و دستفروشان آنهم 

با قيمتي گزاف به فروش مي رسد. پيگيري ها نشان مي دهد، 
كه اقالم پزشكي صادراتي برگشت داده به داخل كشور و 
همچنين محموله هاي مكشوفه در اختيار وزارت بهداشت 
قرار مي گيرد. هرچند طي روزهاي گذشته برخي از مقامات 
وزارت بهداشت مدعي شدند كه اقالم پزشكي مورد نياز را 
دريافت نكردند، اما شانه ساز معاون وزير بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��كي در نشست با معاونين وزارت صمت از 
نحوه توزيع اين اقالم رمزگشايي كرد. براساس اظهارات او، 
اولويت در توزيع اين اقالم با مراكز بهداشتي بوده كه تعداد 
پذيرش بيشتري از بيماران دارند. البته به گفته معاون وزير 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، با راهكارهايي كه در 
نظر گرفته ش��ده، ظرف چند روز آينده به داروخانه ها نيز 
كه محل مطمئن عرضه اين محصوالت هستند، اقالم ارايه 
خواهد ش��د؛ ضمن اينكه توزيع نيز به صورت متمركز از 
طريق شركت هاي رسمي پخش دارو در داروخانه ها شروع 
خواهد شد. با اين حال، اما به نظر مي رسد، پاي نظارت بر 
روند توزيع اقالم پزشكي و بهداشتي مي لنگد؛ چراكه اگر 
نظارت دقيقي بر نحوه توزيع اين اقالم از مسير كارخانه و 
واحدهاي توليدي، انبارهاي مكشوفه يا گمركات و...، صورت 
مي گرفت، شايد اين روزها ديگر با اين نوشته كه »ماسك، 
الكل، ضدعفوني كننده و...« نداريم!، مواجه نمي شديم. البته 
قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني همچنين در اظهاراتي 
نيز عنوان كرده كه شبكه توزيع خوبي در روزهاي گذشته 
براي توزيع مواد شوينده و الكل شكل گرفته و به زودي بازار 

روي آرامش بيشتري خواهد ديد. 
حس��ين مدرس خياباني همچنين با بي��ان اينكه توليد 
كارگاه هاي داخلي براي ماس��ك هاي قابل شستش��و، با 
روزانه ۲ ميليون ماس��ك آغاز ش��ده، گفت: در عين حال 
تعرفه واردات نيز صفر ش��ده و واردگنن��دگان با حداقل 

تشريفات گمرگي مي توانند اقالمي همچون »ماسك و 
لباس پزشكي« را وارد كشور كنند.  او با اشاره به جلسه اي 
كه با حضور نمايندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي برگزار شد، خبر داد كه تصميمات خوبي در رابطه با 
شبكه توزيع مواد ضدعفوني كننده همچون الكل اتخاذ شد 
كه بر اين اساس، سازمان حمايت مكلف شد تا بازرس مقيم 
در تمامي كارخانجات توليدكنندگان الكل داشته باشد. به 
گفته او، هم اكنون در ۲۲ واحد توليدكننده مواد شوينده، 
آرايشي و بهداش��تي كه زيرنظر انجمن صنايع شوينده 
هستند، بازرس هاي س��ازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان مقيم ش��ده اند؛ ضم��ن اينكه ۱۸ واحد 
توليدي الكل داراي كد IRC از وزارت بهداشت نيز، به توليد 
الكل مش��غول بوده و بازرسان سازمان حمايت نيز در اين 
كارخانجات، مستقر شده اند. همچنين براساس توضيحات 
مدرس خياباني، س��هميه الكل هر ي��ك از كارخانجات 
توليدكننده مواد ش��وينده و ضدعفوني كننده، با نظارت 
سازمان حمايت تخصيص مي يابد و بازرسان بدون تاييد 
حواله و تاييديه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 
اجازه خروج محموله هاي ال��كل از كارخانجات توليدي 
الكل را نمي دهند؛ ضمن اينكه مقاصد اين محموله ها مراكز 
درماني يا داروخانه هاي مورد تاييد وزارت بهداشت هستند. 
قائم مقام وزير صمت در ادامه با بيان اينكه واردات الكل نيز 
بالمانع و با كمترين تشريفات گمركي در حال انجام است، 
گفت: دپوي قابل توجه ۶ ميليون ليتري الكل نيز در كشور 
وجود دارد كه سازمان حمايت به شدت مراقبت هاي الزم را 
صورت خواهد داد تا بتوان شبكه توزيع را به خوبي ساماندهي 
كرد؛ اين در حالي است كه كليه داروخانه نيز در صورت صدور 
مجوز و ابالغيه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
تحت نظارت سازمان حمايت قرار خواهند گرفت تا از حيث 

دپو و گران فروشي نيز كنترل شوند. به گفته او، در حوزه توليد 
»ماسك و لباس پزشكي« نيز ظرفيت هاي توليدي خوبي در 
كشور شكل گرفته و هم اكنون كارگاه هاي توليدي داخلي در 
حال توليد هستند؛ اين در حالي است كه ميزان نيازي كه 
وزارت بهداشت اعالم كرده، روزانه ۱۰۰ هزار دست لباس 
است كه براين اساس، توليدكنندگان شناسايي شده اند؛ 
ضمن اينكه تعرفه نيز صفر شده است. او از توليد و پخش 
انيميشن و فيلم آموزشي مرتبط با توليد ماسك بهداشتي از 
سوي وزارت بهداشت خبر داد وگفت: با توجه به اينكه فرآيند 
توليد ماسك پيچيده نيست، مردم خود در منزل مي توانند 

آن را تهيه كرده و استفاده كنند.
در همين حال، بختيار علم بيگي در گفت وگو با »خبرگزاري 
فارس« با تشريح جزييات جلسه مديران وزارت صنعت، 
س��ازمان غذا و دارو توليدكنندگان محصوالت شوينده 
اظهار كرد: در اين جلسه مصوب شد، روزانه ۱3۰ هزار ليتر 
)۱3۰ تن( الكل براي توليد محصوالت شوينده از طريق 
انجمن توليدكنندگان محصوالت ش��وينده به ۲۲ واحد 
زيرمجموعه اين انجمن تحويل داده ش��ود تا براي توليد 
محصوالت ضد عفوني كننده دست و سطوح مورد استفاده 
قرار گيرد. او با بيان اينكه اين ميزان الكل از محل الكل دپو 
شده تامين مي شود، افزود: اين الكل از فردا بين كارخانه ها 
توزيع مي ش��ود و عرضه آن به مردم ني��ز از پس فردا آغاز 
خواهد شد. به گفته او، مواد ضد عفوني كننده توليدي از 
اين محل در داروخانه ها توزيع خواهد شد تا سازمان غذا و 
دارو و سازمان تعزيرات بتوانند بر توزيع آن نظارت داشته 
باشند. علم بيگي افزود: به اين ترتيب روزانه ۱3۰هزار ليتر 
الكل بابت توليد مواد ضدعفوني كننده مصرف خواهد شد 
كه با احتساب اضافه شدن 3۰ درصد اين رقم به عنوان مواد 
افزودني به محصول نهايي، مي توان نياز بازار را برطرف كرد.

ضوابط ترخيص وتوزيع واردات برنج پاكستاني ابالغ شد
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل واردات 
برنج پاكستاني را تدوين و ابالغ كرد. به گزارش ايسنا، در 
نامه دبيركارگروه تنظيم بازار و معاون بازرگاني داخلي 
وزارت صمت آمده است: احتراما، پيرو بخشنامه شماره 
۱۷۶۷۷۶/۶۰ م��ورخ ۹۶.۶.3۰ كارگروه تنظيم بازار و 
دس��تورالعمل ضوابط ترخيص و توزيع انواع برنج هاي 
وارداتي پاكستاني ابالغي طي نامه شماره ۲۵3۱۲3/۶۰ 
مورخ ۹۸.۹.۲۰ با عنايت به تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني 
به كاالي برنج وارداتي بدين وسيله ضوابط و دستور العمل 
جديد ترخيص و توزيع انواع برنج هاي وارداتي پاكستاني 
به شرح ذيل ابالغ مي شود. با عنايت به حاشيه بازار ايجاد 
شده براي اين نوع برنج علي الخصوص در استان هاي پر 
مصرف و با توجه به تصميمات جلسه كميته رصد و پايش 

توزيع برنج وارداتي مقرر شد: در بند يك اين دستورالعمل 
كه مربوط به ضوابط ترخيص اس��ت، آمده است: تمام 
صاحبان محموله هاي برنج پاكس��تاني ان��واع فوق تا 
تعديل نرخ حاش��يه بازار اين كاال در سطح قيمت هاي 
مصوب )با مس��ووليت كنترل توسط دبيرخانه تنظيم 
بازار( مكلف به اخذ مجوز ترخيص از دفتر برنامه ريزي 
تامين، توزيع و تنظيم بازار و انتخاب شناسه انبارهاي 
مجاز از س��امانه جامع انبار است. همچنيين در بند دو 
ضوابط مربوط به توزيع آورده شده كه براساس ماده يك 
آن، تمامي وارد كنندگان برنج پاكس��تاني از نوع سوپر 
كرنل و ۱۱۲۱ سفيد پاكستاني موظفند ۱۰۰ درصد از 
برنج هاي وارداتي خود را با تخصيص سهميه از سوي دفتر 
برنامه ريزي تامين، توزيع و تنظيم بازار در ازاي دريافت 

وجه به ش��بكه هاي معرفي شده سازمان هاي صنعت، 
معدن و تجارت استان ها از جمله سازمان ميادين ميوه و 
تره بار، فروشگاه هاي زنجيره اي و تعاوني ها )اتكا، امكان، 
اسكاد، اتما، مصرف محلي، فرهنگيان و صنوف منتخب 
به صورت كامال كنترل شده توزيع و از رسيدن اين كاال 
به نرخ مصوب به مصرف كننده اطمينان حاصل كنند. 
در تبصره يك اين ماده آمده است كه با توجه به وابستگي 
تامين برنج براي ماه ه��اي بعد به وجوه ريالي حاصل از 
فروش سهميه برنج وارداتي، استان ها مكلفند حداكثر 
ظرف ۱۰ روز از زمان تخصيص سهميه نسبت به تعيين 
ش��بكه و صدور حواله اقدام كنند. همچنين براساس 
تصبره ۲ تاكيد شده كه در توزيع سهميه دقت شود كه 
هر گونه عدم كيفيت با وجود آفات و حشرات احتمالي 

بر عهده صاحب برند بوده و مي بايست سريعا نسبت به 
جايگزين كاالي مشابه بدون ايراد، اقدام كند. همچنين 
در بند ۲ دس��تورالعمل توزيع آورده شده كه در ارتباط 
با برنج پاكس��تاني تمامي وارد كنندگان موظفند برنج 
پاكستاني موضوع بند ۱ - ۲ را به انبارهاي اشاره شده در 
نامه هاي دفتر تنظيم بازار حمل و قبل از توزيع نسبت 
به اخذ مجوز توزيع از سازمان هاي صمت استان مربوطه 
اقدام كنند. اين بخ��ش در تبصره اي همچنين متذكر 
شده كه سازمان هاي صمت استان ها موظف هستند )با 
توجه به سابقه توزيع برنج و شبكه هايي كه از گذشته در 
اين زمينه فعاليت مي كردند، عدم تخصيص برنج به اين 
شبكه به مفهوم مراجعه بنكداران به بازار و ايجاد حاشيه 
بازار خواهد شد( تمام انبارهاي اعالمي را رصد و از ورود 

كاال به استان اطمينان حاصل كنند و مباشرين بعد از 
صدور مجوز و با تاييد به نسبت به توزيع برنج هاي وارداتي 
به انبارهاي موجود در استان با قيمت مصوب اقدام كنند. 
منتهي در اين بخش نيز ترخيص برنج منوط به انتخاب 
شناسه انبار از سامانه جامع انبارها در زمان ترخيص و 
ثبت كليه مقادير توزيع و فروش توسط وارد كننده با ذكر 
نام عامل در سامانه جامع تجارت داخلي است. بازرسان 
سازمان حمايت و اصناف استان ها بايد ضمن رجوع به 
س��امانه جامع تجارت داخلي نسبت به كنترل شبكه 
مجاز و حصول اطمينان از رسيدن كاال با نرخ مصوب به 
مصرف كنندگان شامل مصارف خانوار، مصارف عمده 
شامل دانشگاه ها، پادگان ها، رس��توران ها و اطمينان 

حاصل كنند.
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زنجيره تامين و اصالح ساختارها، 
اولويت صنعت خودرو

حسن وفادار|نايب رييس هيات مديره و قائم مقام 
كيفيت گروه صنعتي ايران خودرو|

حدود دو سال از تحريم هاي ظالمانه امريكا گذشته 
است. در اين مدت صنعتگران ايران همه تالش خود 
را به كار گرفته اند تا از تحريم ها پلي به فرصت هاي تازه 
بزنند. بين صنايع مختلف، صنعت خودرو به عنوان 
لكوموتيو ديگر صنايع، قدم هاي بزرگي برداشته است. 
تشكيل ميزهاي داخلي سازي به همت وزارت صمت 
از جمله اين اقدامات است. روشي در مديريت بحران 
كه توانست به همه ثابت كند با اتكا به توانمندي هاي 
داخلي، مي توان بسياري از مشكالت را برطرف كرد.  
حاال صنعت خودرو به لطف همين نگاه به داخلي سازي 
و اقدامات صورت گرفته، تقريبا از تحريم ها عبور كرده 
است و به سمت توس��عه محصوالت پيش مي رود. 
به نظر مي رسد س��ال آينده با همه فشارهايي كه بر 
اقتصاد كش��ور وجود دارد، در صنعت خودرو شاهد 
رشدي چش��مگير در كيفيت و س��بد محصوالت 
خودروسازان باشيم. اين مهم به خصوص از آنجايي 
قوت مي گيرد كه در هفته هاي گذشته صنعتگران 
كش��ور در حوزه خودرو از توليد محصوالت جديد و 
به روز رساني محصوالت فعلي خبر داده اند.  در سال 
آينده خودروسازان بايد نگاهي ويژه تر از هميشه به 
زنجيره تامين داشته باش��ند. زيرا بخش عظيمي از 
دان��ش فني در صنعت خودرو كه س��رمايه اصلي به 
شمار مي رود، در بخش قطعه سازي نهفته است. از اين 
رو با نگاهي ويژه به توسعه اين صنعت و به روزرساني 
روش هاي تحقيق و توس��عه مي ت��وان امكان توليد 
قطعات پيچيده و اصطالحا هاي تك پلتفرمي را نيز 
در برنامه قرار داد. هر چند در سال گذشته با همكاري 
شركت هاي دانش بنيان و قطعه سازان كشور، تا اندازه 
زيادي از نيازهاي خودروسازان با روش خوداتكايي در 
ميزهاي داخلي سازي برطرف شده است اما، براي توليد 
محصوالت جديد و به روز، نبايد يك لحظه از زنجيره 
تامين غافل شد.  از جمله محورهايي كه صنعت خودرو 
ايران در سال آينده بايد با اهتمام ويژه به آن نگاه كند، 
موضوع به روز رساني فروش و تحويل محصوالت است. 
هر چند اين مهم زماني ميسر مي شود كه خودروسازان 
بتوانند همه تعهدهاي گذشته را تحويل دهند. در اين 
صورت مي توان با افزايش توليد و تحويل كوتاه مدت، 
بازار خودرو را كنترل كرد كه اميد است با افزايش عمق 
ساخت داخل اين مهم بيش از گذشته تحقق يابد.  يكي 
از مهم ترين اقداماتي كه بايد در سال ۹۹ مورد توجه قرار 
گيرد، اصالح ساختارها در حوزه هاي زنجيره تامين، 
توليد، اتوماسيون توليد و چند محور ديگر است. زيرا 
وقتي صنعت خودرو ايران به يك باره مورد تحريم قرار 
گرفت، به دليل وجود بعضي مسائل در ساختارهاي 
اين صنعت، بروز مشكالت درون سيستمي تا اندازه اي 
باعث كند شدن حركت چرخ دنده هاي اين صنعت 
شد. هر چند در طول يك سال اخير با مطالعات صورت 
گرفته بسياري از اين مسائل مورد بهينه سازي قرار 
گرفته است اما، با شرايط فعلي اين صنعت، در سال 
آينده اميد است با اصالحات ساختاري، صنعت خودرو 

به جايگاه واقعي خود دست پيدا كند.

خبر

بسته شدن مرز با  افغانستان 
شايعه است

رايزن بازرگاني ايران در افغانستان با رد شايعات 
بسته شدن مرزهاي ايران و افغانستان در هفته 
آينده گفت: تجار به ش��ايعات توجه نكنندو در 
صورت بروز هر مش��كلي در حوزه تجاري يا رفع 
ابهامات احتمالي با دفت��ر رايزني بازرگاني ايران 
در كابل تم��اس بگيرند. راي��زن بازرگاني ايران 
درافغانستان با رد شايعات مرتبط با بسته شدن 
مرز بين ايران و افغانستان گفت: با توجه به اهميت 
بازار افغانستان براي توليدكنندگان و تجار ايراني 
و افغانس��تاني و همچنين لزوم توجه به سالمت 
مردم دو كشور به خصوص در زمينه جلوگيري از 
گسترش بيماري كرونا دولت جمهوري اسالمي 
ايران با گسترش فعاليت هاي بهداشتي و انجام 
تست هاي الزم از رانندگان و... در مبادي ورودي 
و خروجي نس��بت به انجام كليه امور گمركي و 

تجارت اهتمام ويژه دارد. 

ش�ركت بهس�ازان آينده قزوين )وابس�ته به شهرداري 
قزوين( در نظر دارد به استناد مجوز هيات مديره به شماره 
606/د/30/1398 م�ورخ 1398/11/30، پ�روژه انج�ام 
خدم�ات رف�ت و روب و حف�ظ و نگهداري فضاي س�بز 
آرامس�تان ها را به ش�ركت هاي واجد صالحي�ت )داراي 
گواه�ي صالحي�ت از اداره تعاون، كار و رف�اه اجتماعي و 
گواهي صالحيت ايمني اشخاص حقوقي( براي مدت يك 

سال شمسي واگذار نمايد. 
لذا كليه ش�ركت هاي داراي صالحيت مي توانند حداكثر 
تا 10 روز از تاريخ انتشار اين آگهي جهت اطالع از شرايط 
 Qazvin.ir و دريافت اس�ناد مناقصه به آدرس اينترنتي
و يا به واحد امور قراردادهاي اين ش�ركت واقع در ميدان 
ارتش- س�اختمان همياري- طبق�ه 2- واحد 3 مراجعه 

نمايند. 
   تضمين شركت در مناقصه: 396.100.000 ريال

   هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
تلفن تماس: 33368404-5 -028 

فراخوان آگهي مناقصه )يك نوبته(

حميدرضا كيان پور، مديرعامل شركت بهسازان آينده قزوين

آگهی فراخوان مناقصه عمومی

روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی 

 مدترتبهمبلغ تضمین شرکت درفرایند ارجاع کارمبلغ برآورد)ریال(نوع برگزاریموضوعردیف

7آب13،300،305،567670،000،000دومرحله ای اجرای خط انتقال آب 200 هکتاری شهرک صنعتی خیرآباد1

اجرای گاردریل نیوجرسی ،خط کشی وعالیم ایمنی 2
4راه وترابری3،998،165،472200،000،000یک مرحله ایبلوار ورودی شهرک صنعتی ساوه 

زیرسازی ،آسفالت وجدول گذاری درشهرک صنعتی خمین 3
8راه وترابری27،306،941،0221،370،000،000دو مرحله ایوناحیه صنعتی خرمدشت

نوبت دوم

 )2098001072000071( و   )2098001072000070( به شماره  مناقصه عمومی  نظر دارد  استان مرکزی در  شركت شهرک های صنعتی 
و)2098001072000072( را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نمايد.کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد 
آدرس به  )ستاد(  دولت  الکترونيکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طريق  از  پاکت ها  وبازگشايی  مناقصه گران  پيشنهاد  ارائه  تا   مناقصه 
  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت  گواهی امضای 

الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

نوع تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار: به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر يا اوراق مشارکت يا واريز نقدی بشماره جاری منابع داخلی به شماره حساب 
4001103506375974 نزد بانک مرکزی .

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه روز شنبه مورخ 1398/12/24 باشد
مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت :تا ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 1399/01/05

مهلت زمانی ارائه پيشنهاد : تا ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 1399/01/20
زمان بازگشايی پاکت ها : ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1399/01/23

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه وارائه پاکت های
 الف :

آدرس:  اراک بلوار فاطميه - جنب استانداری مرکزی تلفن 08633443209 کارشناس ذی ربط تلفن 08633443311 امور قراردادها 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مرکزتماس 02141934 دفتر ثبت نام :02188969737 و 02185193768

سامانه پيامكي

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 

 روزنامه تعادل 



15 جهان

آنكتاد:رشداقتصاديجهانبهزير۲,۵درصدميرسد

كابلدرآستانهتكرارتراژيكتاريخاست

هزينه جهاني 2  تريليون دالري كرونا

آغاز خروج مشروط امريكايي ها از افغانستان

گروه جهان|
 اقتصاددان هاي سازمان ملل متحد پيش بيني كرده اند 
كه هزينه جهاني ويروس جديد كرونا در سال جاري بين 
يك تا دو تريلي��ون دالر خواهد بود. صندوق بين المللي 
پول نيز از تمامي دولت ها در سراس��ر جهان خواسته به 
كمك شهروندان آس��يب ديده از ش��يوع كرونا بروند و 
حمايت گسترده مالي را در دستور كار قرار دهند. در اين 
ميان دونالد ترامپ از اختصاص بسته حمايتي به كارگران 
براي مقابله با تبعات اقتصادي شيوه ويروس كرونا خبر 

داده است.
نيويورك تايمز نوشته: ترامپ چند ساعت پس از سفر به 
همراه دو سناتوري كه اكنون به دليل تماس با افراد مبتال 
به كرونا در قرنطينه هستند از تالش دولتش براي مقابله 
با تاثي��ر ويروس كرونا بر اقتصاد امريكا و كاهش س��هام 
بازارهاي تجاري، از ارايه بسته هاي حمايتي به كارگران 
خبر داده است. دونالد ترامپ گفته به قانونگذاران فشار 
م��ي آورد تا در صورت ش��يوع ويروس كرون��ا و افزايش 
نگراني هاي اقتصادي و تاثير آن بر بازار سهام، به كارگران 
روزمزد كمك كنن��د. ترامپ از ارايه س��بد حمايتي به 
كارگران از طريق محرك هاي اقتصادي از جمله كاهش 
ماليات حقوق و دس��تمزد و دادن وام به كسب وكارهاي 
كوچك سخن گفته است. دونالد ترامپ گفته در ديدار 
با س��نا و قانونگذاران مجلس نمايندگان درباره اقدامات 
تسكين اساسي براي كاهش تأثير ويروس كرونا گفت وگو 
خواهد كرد. كاخ سفيد همچنين از ترس گسترش ويروس 
كرونا مرخصي كاركنان را افزايش داده اس��ت. سخنان 
ترامپ درباره كاهش تاثير ويروس كرونا بر اقتصاد امريكا 
در حالي بيان شد كه افت ۷ درصدي شاخص هاي بورس 
نيويورك در دقايق نخست داد و ستدهاي موجب توقف 
كوتاه مدت معامالت بازار س��رمايه امريكا شد، رخدادي 
كه از اوج بحران مالي سال ۲۰۰۸ تاكنون بي سابقه بود. 
همچنين ش��اخص ِاس اندپي  كه ميانگين قيمت سهام 
۵۰۰ ش��ركت برتر بورس نيويورك را نشان مي دهد، با 
گذشت حدود ۳۴ دقيقه از شروع معامالت وال استريت 
۲۰۸واحد معادل ۷درصد سقوط كرد، رخدادي كه براي 
نخس��تين بار پس از دس��امبر ۲۰۰۸، موجب توقف ۱۵ 

دقيقه اي خريد و فروش ها شد.

    افزايش هزينه هاي مالي مقابله با اپيدمي
همزمان با تش��ديد نگراني ها نسبت به تبعات اقتصادي 
شيوع كرونا، اقتصاددان هاي سازمان ملل متحد هشدار 
داده اند ك��ه هزينه جهاني اين بيماري در س��ال جاري 
بين يك تا دو تريليون دالر خواهد بود. آنها همچنين از 
دولت هاي جهان خواسته اند با افزايش منابع مالي براي 
مقابله با پيامدهاي اقتصادي اين اپيدمي، از تاثيرات سوء 
آن بكاهند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، كنفرانس تجارت 
و توسعه سازمان ملل )انكتاد( همچنين هشدار داده شيوع 
كوويد۱۹ اقتصاد برخي از كشورها را دچار ركود و نرخ رشد 

اقتصادي جهان را كاهش خواهد داد.
در بخشي از اين گزارش آمده، تحت تاثير شيوع كرونا نرخ 

رشد اقتصادي جهان به زير ۲.۵درصد كاهش خواهد يافت 
كه معموال مرز رشد منفي تلقي مي شود. ريچارد كوزول 
رايت رييس بخش راهبردهاي جهاني و توسعه اين نهاد 
گفته: »طبق پيش بيني ما نرخ متوسط رشد اقتصادي 
جهان در س��ال جاري به زير ۲درصد خواهد رسيد و اگر 
پيش بيني هاي سپتامبر سال گذشته را در نظر بگيريم 
هزينه آن ب��راي اقتصاد جهاني حدود يك تريليون دالر 
خواهد بود. البته اين پيش بيني ممكن است خوشبينانه 
باشد و در بدترين سناريو هزينه بحران ممكن است به ۲ 

تريليون دالر برسد.« 
كاهش مصرف و خري��د، افت اعتماد س��رمايه گذاران، 
افزايش بده��ي و تالطم و اضطراب ب��ازار مالي از جمله 

عواملي هستند كه آينده اقتصاد جهان را تيره كرده است. 
اقتصاددان هاي سازمان ملل معتقدند در بدترين سناريو، 
كش��ورهاي متكي به صادرات نفت و س��اير محصوالت 
مصرفي، اولين كشورهايي كه اين اپيدمي در آنها پديدار 
شده و كشورهايي كه با چين روابط اقتصادي تنگاتنگي 

دارند بيش از همه ضربه خواهند خورد.
كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در بخش ديگري از 
گزارش خود هشدار داده جهان با خطر ورشكستگي مالي 
روبرو است و افت ناگهاني ارزش دارايي ها ممكن است به 

پايان دوره رونق سال هاي اخير منجر شود.
اقتصاددان هاي سازمان ملل گفته اند در بدترين حالت 
كش��ورهاي متكي به صادرات نفت و س��اير محصوالت 

مصرفي، اولين كشورهايي كه اين اپيدمي در آنها پديدار 
شده و كشورهايي كه با چين روابط اقتصادي تنگاتنگي 
دارند بيش از همه ضربه خواهند خورد. طبق اين گزارش، 
بازه زماني و عمق بحران به ميزان گسترش ويروس كرونا، 
دوره مورد نياز براي كشف واكسن، درجه اضطراب مردم 
و اقدامات دولت ها براي كنترل ويروس بستگي خواهد 
داشت.در اين گزارش آمده، اقدامات بانك هاي مركزي 
كشورها كافي نخواهد بود و اقتصادهاي بزرگ جهان در 
اين زمينه بايد همكاري كنند. كنفرانس تجارت و توسعه 
سازمان ملل اعالم كرده: »واكنش هاي اقتصادي كالن به 
اين بحران مستلزم تزريق پول نقد و افزايش هزينه هاي 
عمومي در سطح باالس��ت. عالوه بر اين، تزريق پول به 
اقتصاد باي��د كمك هزينه هاي اجتماعي ب��ه كارگران، 
موسسات اقتصادي و جوامعي كه تحت تاثير پيامدهاي 
اين بحران قرار گرفته اند را هم ش��امل شود. دولت هاي 
جهان براي جلوگيري از س��قوط رشد اقتصادي جهان 
به نيم درصد از حاال بايد اين هزينه ها را انجام دهند. اگر 
بدترين سناريو محتمل روي دهد هزينه ناشي از بحران 
كرونا براي اقتصاد جهان به ۲ تريليون دالر خواهد رسيد.«

صندوق بين المللي پول نيز به تازگي از تمامي دولت ها در 
سراسر جهان خواسته به كمك شهروندان آسيب ديده 
از شيوع كرونا بروند و حمايت گسترده مالي را در دستور 
كار قرار دهند. گيتا گوپينات اقتصاددان ارشد صندوق 
بين المللي پول، در وب سايت اين نهاد نوشته: »عمده ترين 
توصيه  به دولت ها اين است كه به طور مستقيم به صاحبان 
مش��اغل كمك مالي كنند و معافيت هاي مالياتي براي 
ش��هروندان در نظر بگيرند.« گوپينات درباره خانوارها 
و مشاغلي كه كس��ب و كارشان آس��يب ديده يا ميزان 
تقاضا براي محصوالت و خدمات شان دچار افت شده در 
يادداشت خود نوشته: »مي توان به آنها كمك مستقيم 
مالي كرد، يارانه هاي گس��ترده به آنه��ا اختصاص داد و 
معافيت هاي مالياتي برايش��ان در نظر گرفت تا س��ر پا 
بمانند.« اين مقام ارشد صندوق بين المللي پول تمهيدات 
اقتص��ادي ديگري نيز براي كمك به آس��يب ديدگان از 
شيوع كرونا پيشنهاد كرده است. هفته گذشته صندوق 
بين المللي پول براي كمك به كشورهاي آسيب ديده از 

شيوع كرونا بودجه اي ۵۰ ميليارد دالري اختصاص داد.

گروه جهان|
 سخنگوي نيروهاي امريكايي در افغانستان اعالم كرد روند 
خروج مشروط نيروهاي امريكايي از فغانستان آغاز شده 
و طي ۱۳۵روز، ش��مار نيروهاي امريكايي در افغانستان 
به ۸ هزار و ۶۰۰ تن كاهش خواهد يافت. برخي ناظران 
بر اين باورند كه همزمان��ي آغاز خروج نيروهاي نظامي 
 امريكا از افغانستان با بحران سياسي حاكم بر اين كشور 
تامل برانگيز است. اشرف غني و عبداهلل عبداهلل هم زمان 
در دو مراسم جداگانه سوگند رياست جمهوري ياد كرده 
بودند. دولت امريكا ضمن مخالفت ب��ا دولت موازي، بر 
حمايت واشنگتن از افغانستان »متحد و داراي حاكميت 

ملي« تاكيد كرده و گفته اولوليت  برقراري صلح است. 
همچنين در ميانه ادامه واكنش ها به برگزاري همزمان 
دو مراس��م تحليف رياس��ت جمهوري در كابل، اشرف 
غن��ي رييس جمهوري افغانس��تان، حك��م آزادي هزار 
زنداني طالبان را صادر كرد، اقدامي كه طالبان به عنوان 
پيش  شرط شروع مذاكرات بين افغاني بر آن تاكيد كرده 

است.
آزادي زندانيان طالبان بخشي از توافق نامه اي است كه 
ماه گذش��ته ميان نمايندگان امري��كا و طالبان در قطر 
به امضا رس��يد و برابر آن نيروهاي امريكايي و نيروهاي 
ناتو قرار است با خروج از افغانستان قرار به جنگ داخلي 

بيش از ۱۸ساله در اين كشور پايان دهند. كاهش حضور 
نظامي امريكا در افغانس��تان يك��ي از محورهاي توافق 
امريكا با طالبان بوده است. در توافق صلح امريكا با طالبان 
پيش بيني شده در صورت پايبندي طالبان به تعهدات، 
امريكا ظرف ۱۴ ماه همه نيروهاي نظامي خود از افغانستان 
را خارج كند. نيروهاي طالبان نيز متعهد ش��ده اند كه با 
نيروهاي وابسته به شبكه القاعده و همچنين نيروهاي 
وابسته به داعش مبارزه كنند. افزون بر آن طالبان متعهد 
شده براي استقرار صلح در افغانستان به پاي ميز مذاكره 
با دولت مركزي اين كشور بنشيند. اين در حالي است كه 
پس از اداي سوگند هم زمان اشرف غني و عبداهلل عبداهلل، 
سرنوشت دولت مركزي افغانستان در پرده ابهام قرار دارد. 

    مسووليت سنگين سياستمداران كابل نشين
نشريه هشت صبح افغانستان نوش��ته: مسخره ترين 
رويداد تاريخ سياس��ي دو دهه اخير در كابل دوشنبه 
به وقوع پيوست. هم غني مراس��م تحليف اجرا كرد و 
هم عبداهلل رييس اجرايي. ح��ال هر دو بزرگوار ادعاي 
رياست جمهوري دارند. نگراني عمده  پس از اعالم نتايج 
انتخابات رياست جمهوري برگشت كابل به دهه  هفتاد 
بود. به نظر مي رس��د كه در حال حاضر كابل به همان 
طرف رفته اس��ت. در آن زمان هم صدراعظم وقت در 

برابر رييس جمهور آن زمان قرار گرفته بود و زعامت او 
را قبول نداشت. از اثر جنگ هاي آن زمان كابل، هزاران 
انسان بي گناه جان هاي شان را از دست دادند، پايتخت، 
مثل شهرهاي اروپايي در جنگ جهاني دوم شكل يك 
ويرانه را به خود گرفت، اث��ري از نهادهاي دولتي باقي 
نماند و خودسري به قاعده رايج زند گي بدل شد. همين 
وضعيت سبب ش��د كه گروه نوظهور طالبان بر بخش 
بزرگي از قلمرو كشور مسلط شود. تصور مي شد كه صنف 
سياسي كابل از آن وضعيت درس گرفته باشد. بارها غني 
گفته بود كه به دليل جلوگيري از تكرار تجربه استاد رباني 
و گلبدين حكمتيار، به تشكيل رياست اجرايي تن داد. 
عبداهلل هم هميشه مي گفت كه مصلحت افغانستان و 
بقاي نظام براي او خط سرخ است و به همين دليل بود 
كه ۲۰۱۴ به تشكيل حكومت و حدت ملي تن داد. اما 
اين بار هيچ كدام آن��ان مصلحت هاي ۲۰۱۴ را در نظر 
نگرفتند. هر دو بحران سياسي را وارد مرحله خطرناك تر 
كردند. در وضعيتي كه طالبان پشت دروازه هاي كابل 
سنگر گرفته اند و واش��نگتن به آنان تعهد خروج داده، 
عقل ايجاب مي كرد كه از هيچ تالشي براي ايجاد انسجام 
سياس��ي در كابل دريغ نش��ود. تصور اين بود كه به اثر 
ميانجي گري  ديپلمات هاي كشورهاي عضو ناتو، راه حلي 
براي تنش هاي سياسي ناشي انتخابات پيدا مي شود، 

اما به دليل لجاجت كودكانه هر دو رهبر، وضعيت بسيار 
پيچيده ش��د. به جاي اينكه همه نيروها به حفظ نظام 
جمهوري بينديشند به جان هم افتادند؛ ولي طالبان با 
خيال راحت از اين وضعيت بهره برداري مي كند. در اين 
ميان موضوع خروج تدريجي نيروها از افغانستان و پايان 
جنگ ۲۰ساله چيزي است كه راي دهندگان امريكايي 
را خوشحال مي كند و سياستمداري مثل ترامپ به آن 
نياز دارد. به همين دليل است كه خروج نيروهاي ناتو 
مشروط به موفقيت مذاكرات ميان افغاني نشده است. 
حال كه جنگ قدرت در كابل به اوج رس��يده اس��ت، 
روشن است كه مذاكرات ميان افغاني به مشكل خورده 
است. اين وضعيت ترامپ را نه تنها به خروج نيروهايش 

از افغانستان بيشتر تشويق مي كند، بلكه انگيزه  او را براي 
خروج ناگهاني و توقف كمك   هاي بين المللي بيش��تر 
مي س��ازد. آن وقت شرايط مطلوب براي طالبان شكل 
مي گيرد تا بيايند و همه جا را اشغال كنند. مسووليت 
اين فروپاش��ي بزرگ و تكرار تراژي��ك تاريخ، به عهده 
سياستمداران كابل نشين و رهبران حكومت وحدت 
ملي است. وزارت كشور افغانستان اشرف غني را پيروز 
انتخابات س��پتامبرمعرفي كرد اما عبداهلل نتايج اعالم 
شده را به رسميت نشناخت. مذاكرات نمايندگان غني 
و عبداهلل نيز براي يافتن راه حل ديپلماتيك به نتيجه 
نرسيد و از اين رو، هر دو جداگانه خود را رييس جمهور 

افغانستان اعالم كردند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

اردوغانحمايتناتوازتركيه
درسوريهراخواستارشد

گ�روه جهان|رييس جمهور تركيه در بروكس��ل با 
ينس اس��تولتنبرگ، دبيركل ناتو و س��ران اتحاديه 
اروپ��ا گفت وگو كرد. رج��ب طيب اردوغ��ان در اين 
ديدار خواستار حمايت مشخص همه متحدان ناتو از 
عمليات نظامي اين كشور در شمال سوريه شده است. 
به گزارش دويچه وله، اردوغان در كنفرانس مشترك با 
استولتنبرگ گفته متحدان تركيه در ناتو بدون تبعيض 
و شروط سياس��ي بايد با اين كشور همبستگي نشان 
دهند و آن را ثابت كنند. بنا براين گزارش، استولتنبرگ 
به طور مستقيم به خواسته هاي اردوغان پاسخي نداده 
اما تاكيد كرده نات��و وضعيت تركيه را درك مي كند و 
اين كشور بار س��نگيني را تحمل مي كند و بيشتر از 
كشورهاي ديگر تحت تأثير بحران سوريه قرار گرفته و 
به همين دليل ناتو از تركيه با سيستم هاي دفاع هوايي 
و حضور نظام��ي در فضاي هواي��ي و در دريا حمايت 
مي كند. اخيرا در حمالتي كه نيروهاي بشار اسد عليه 
كاروان نظامي تركيه در ادلب انجام دادند ۳۳ س��رباز 
تركيه كشته شدند. روسيه از نيروهاي دولتي سوريه 
حمايت مي كن��د. تركيه در واكن��ش به اين حمالت 
عمليات نظامي جدي��دي را آغاز كرد. ب��ه دنبال اوج 
گرفتن تنش ها روز جمعه هفتم مارس بين روسيه و 
تركيه بر سر آتش بس در ادلب توافق حاصل شد. ناتو از 
اين توافقنامه استقبال كرد. استولتنبرگ در اين رابطه 
اظهار داشت: »ما طي چند روز گذشته شاهد خشونت 
كمتري در ادلب بوديم.« اردوغان در ادامه سفر خود با 
اورسوال فن درالين رييس كميسيون اتحاديه اروپا، و 
شارل ميشل رييس ش��وراي اين اتحاديه، نيز درباره 
وضعيت پناهجويان در مرز يونان و تركيه رايزني كرد. 

توافقگانتسوليبرمن
برايحذفنتانياهوازقدرت

گروه جهان|بني گانتس رهبر ائتالف آبي و سفيد از 
توافق با آويگدور ليبرمن رهبر حزب »اسراييل بيتنا« 
براي تشكيل دولت ائتالفي رژيم صهيونيستي بدون 
حضور بنيامين نتانياهو و رهبر حزب ليكود خبر داده 
اس. به گزارش ايرنا، گانت��س پس از ديدار با ليبرمن 
اعالم ك��رده دو طرف براي تش��كيل دولت به توافق 
رسيدند تا اسراييل از بن بست سياسي خارج و مانع 
برگزاري چهارمين دوره انتخابات پارلماني ش��وند. 
گانتس گفت��ه كه مذاكرات همچن��ان ادامه خواهد 
داش��ت. از س��وي ديگر، ليبرمن اين ديدار را بسيار 
خوب خوانده و تشكيل نشدن دوباره دولت ائتالفي 
در سرزمين هاي اشغالي و برگزاري انتخابات دوباره 
را بدترين سناريوي ممكن خوانده است. ليبرمن كه 
پيشتر به عنوان يكي از نزديك ترين متحدان نتانياهو 
براي تشكيل كابينه از او ياد مي شد و در كابينه پيشين 
وي س��مت وزير جنگ را داش��ت به خاطر ش��ليك 
موشك هاي مقاومت از سمت خود استعفا كرده بود. او 
اخيرا به دشمن شماره يك نتانياهو تبديل شده است، 
در اين باره نس��بت به هرگونه پيشرفت در مذاكرات 
آينده ابراز اميدواري كرده است. گانتس پس از ديدار با 
ليبرمن به ديدار رهبران فهرست مشترك احزاب عرب 
رفت كه حزب ائتالفي شان توانسته است ۱۵ كرسي از 
مجموع ۱۲۰ كرسي كنست را در انتخابات پارلماني 
به دست آورد. براساس قانون، حزبي قادر به تشكيل 
كابينه خواهد بود كه ۶۱ كرسي يعني نصف به اضافه 
يك را در كنست به دست آورد. با اين حساب هر يك 
از احزاب بخواهند دولت تشكيل دهند، بايد همراهي 

ديگر احزاب را با خود داشته باشند. 

لبنانبيشاز۲۰ميليارددالر
ذخيرهارزيدارد

گروه جهان| غازي وزني وزير دارايي لبنان، در بحبوحه 
ترس از كاهش نقدينگي در اين كشور و همزمان با اعالم 
زمان ناتواني لبنان در پرداخت بدهي هاي خارجي گفته 
كشورش بيش از ۲۰ ميليارد دالر ذخاير ارزي دارد. وزني 
به نقل از گزارش بانك مركزي گفته لبنان ۲۹ ميليارد 
دالر ذخي��ره دارد و ۷ ميلي��ارد دالر را به بانك ها براي 
پرداخت تعهدات داده است. بانك مركزي لبنان در پايان 
ماه فوريه اعالم كرده بود كه ذخاير ارزي اين كشور ۳۵.۸ 
ميليارد دالر است. به گزارش خبرگزاري فرانسه، لبنان 
كه از بحران نقدينگي ارزي دلهره آور )دالر( رنج مي برد و 
با اعتراض هاي مردمي مواجه است، دوشنبه با سررسيد 
بازپرداخت ۱.۲ ميليارد يورو بدهي خارجي مواجه شد. 
حسن دياب نخست وزير لبنان، نيز هفته گذشته گفته 
بود كه لبنان قادر به بازپرداخت ۱.۲ ميليارد دالر بدهي 
خارجي نيست. بخش��ي از اين بدهي متعلق به بانك 
مركزي و بخش��ي هم متعلق به بانك هاي خصوصي 
لبنان است. مقامات ارشد لبنان از تصميم نخست وزير 
حمايت كرده اند.وزير دارايي لبنان گفته هدف بيروت 
دس��تيابي به فرصت براي مذاكره با طلبكاران است تا 
بتواند بدهي ها آن��ان را بدهد و در صورتي كه نتواند به 
توافق برسد، آنان مي توانند ش��كايت كنند. براساس 
اعالم آژانس رتبه بندي اعتباري »اس��تاندارد و پورز« 
لبنان از بدهي ه��اي ۹۲ميليارد دالري رنج مي برد كه 
حدود ۱۷۰درصد از توليد ناخالص داخلي آن را تشكيل 
مي دهد و اين باالترين درصد بدهي در جهان اس��ت. 
لبنان تاكنون از پرداخ��ت بدهي هاي خارجي امتناع 
نكرده ام��ا در ماه هاي اخير بدتري��ن بحران اقتصادي 

مواجه شده است. 

شركتفوالدانگليس
بهچينواگذارشد

گروه جهان|وزارت تجارت بريتانيا اعالم كرده مراحل 
واگذاري ش��ركت فوالد بريتانيا كه ۹ ماه پيش به دليل 
مش��كالت مالي ناش��ي از برگزيت متوقف شد، به يك 
ش��ركت چيني به پايان رس��يده اس��ت. بر اساس اين 
اعالميه، ش��ركت فوالد بريتانيا موس��وم به »بريتيش 
استيل« به »گروه جينگي« چين واگذار شده كه قرار 
اس��ت ۱.۲ميليارد پوند براي احياي آن سرمايه گذاري 
كند. نخس��ت وزير و وزير تجارت بريتانيا اين تحول را 
گامي مهم در راس��تاي پايداري فوالدسازي انگليس 
توصيف كردند. اين تازه ترين نمونه مشاركت چين در 
پروژه هاي اقتصادي انگليس است كه دامنه اختالفات 
ميان لندن و امريكا را تشديد خواهد كرد. دولت دونالد 
ترامپ كه با چين جنگ اقتصادي به راه انداخته، مخالف 
همكاري هاي تجاري لندن و پكن اس��ت و در ماجراي 
مشاركت هوآوي در پروژه راه اندازي اينترنت پرسرعت 
انگليس، به تنش ميان رهبران دو كش��ور منجر ش��د. 
ش��ركت فوالد انگليس اول خرداد گذشته پس از يك 
دوره مشكالت مالي ناشي از خروج لندن از اتحاديه اروپا 
منحل شد. اين شركت پيش تر يك صد ميليون پوند از 
دولت انگليس وام درخواست كرده بود تا كمبود كمك 
 هزينه موسوم به طرح آاليندگي دي اكسيد كربن اتحاديه 
اروپا را جبران كند؛ اما موفق نشد. دولت انگليس ضمانت 
بيشتري را از اين شركت مطالبه كرده بود كه توان ارايه 
آن را نداشت. اتحاديه اروپا ساالنه ۲ميليارد پوند اعتبار 
براي آاليندگي هاي صنعتي شركت هاي انگليسي در 
نظر مي گرفت كه پنج درصد از آن به فوالد انگليس تعلق 
مي گرفت. فوالد انگليس پيش از آنكه منحل شود، تمام 

اعتبار سال گذشته خود را مصرف كرده بود. 

سفررييسجمهوريچين
بهخاستگاهشيوعكرونا

گروه جهان|»شي جين پينگ« رييس جمهوري 
چين، سه شنبه به ووهان مركز شيوع ويروس كرونا، 
سفر كرد. اين نخستين بازديد او از اين شهر پس از 
شروع و گسترش ش��يوع بيماري كوويد۱۹ است. 
به گزارش ش��ينهوا، رييس جمهوري چين در سفر 
خود به ووهان، با كادر پزشكي مراكز درماني، افسران 
نظامي و س��ربازان، كارمندان، پلي��س، مقامات و 
داوطلباني كه در خط مقدم مبارزه با اين ويروس كرونا 
بودند ديدار كرد. او همچنين از بيماران نيز عيادت 
كرده اس��ت. همزمان با اين سفر، رسانه هاي محلي 
اعالم كردند كه مقام هاي استان هوبئي چين در حال 
بررسي برنامه هايي هستند تا اجازه سفر به افراد در 
مناطق با خطر كم يا متوسط در اين استان داده شود. 
طبق گفته رس��انه هاي محلي، ممكن است افراد با 
استفاده از يك سيستم كنترل مبتني بر موبايل اجازه 
سفر پيدا كنند. مقام هاي محلي چيني در هفته هاي 
اخير از اين سيستم نظارتي بسيار استفاده كرده اند. 
ش��يوع ويروس كرونا بيش از ۱۰۰ كشور جهان را 
درگير كرده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه چين، 
كشوري كه اين ويروس از آنجا به ساير نقاط جهان 
شيوع پيدا كرد، سه ش��نبه كمترين ميزان ابتالي 
جديد به كرونا در ۴۰ روز اخي��ر را با ۱۹ مورد ثبت 
كرد. شمار افرادي كه در اين مدت بر اثر اين بيماري 
جان باخته اند نيز ۱۷نفر گزارش ش��ده است. با اين 
حال، دو ماه و نيم پس از ش��يوع اين ويروس ۳هزار 
و ۱۳۶نفر در چين جان خود را از دس��ت داده اند و با 
كاهش خطر شيوع كرونا، برخي مقررات سختگيرانه 

كنار گذاشته شده است.
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 اقدام بي سابقه ايتاليا 
در ممنوعيت سراسري تردد 

گروه جهان| نخس��ت وزير ايتاليا براي مقابله با 
كرونا محدوديت تردد را به همه كش��ور گسترش 
داده اس��ت. اين محدوديت شامل همه جمعيت 
ايتاليا مي شود. هيچ كشور ديگري در جهان تاكنون 
براي مقابله با وي��روس كرونا چنين اقدامي انجام 
نداده است. به گزارش يورونيوز، رعايت محدوديت 
تردد در ايتاليا براي همه ۶۰ ميليون نفر جمعيت 
اين كشور الزامي است. اين محدوديت در روزهاي 
پاياني هفته گذشته تنها براي شمال ايتاليا و منطقه 
لمباردي پيش بيني شده بود. اكنون گفته مي شود 
تصميم ناظر بر محدوديت تردد در همه كش��ور 
اجرا خواهد ش��د. اجراي اين تصميم از ۱۰مارس 
در سراس��ر ايتاليا الزامي است. گسترش منطقه 
قرمز به كل خاك ايتاليا تصميمي است كه از سوي 
جوزپه كونته نخس��ت وزير اين كشور، اعالم شده 
است. كونته گفته نبايد در مقابله با ويروس كرونا 
اهمال كاري كرد. او غروب روز نه مارس در رم اعالم 
كرده بود كه با صدور فرمان��ي محدوديت رفت و 
آمد در سراس��ر ايتاليا را اج��را خواهد كرد. كونته 
گفته همه مردم ايتاليا بايد در رفتار و نحوه زندگي 
خود تجديدنظر كنند. نخس��ت وزير ايتاليا اتخاذ 
چنين تصميمي را براي مقابله با ش��يوع بيماري 
كرونا الزامي دانسته و آن را به مصلحت مردم اين 
كشور اعالم كرده اس��ت. بر اساس تصميم دولت 
ايتاليا، برگزاري همه مراسم و رويدادهاي ورزشي، 
فرهنگي و مذهبي در اين كشور لغو شده است. از 
جمله رقابت هاي فوتبال باش��گاه هاي دسته يك 
ايتاليا نيز برگزار نخواهد شد. افزون بر آن، درهاي 
موزه ها، سينماها و سالن هاي كنسرت و تئاتر نيز بر 
روي بازديدكنندگان بسته خواهد بود. فصل اسكي 
در تيرول جنوبي نيز پيش از موعد پايان يافته اعالم 
شده است. بر اساس تصميم دولت ايتاليا، مدارس 
و دانشگاه هاي اين كشور نيز كه از نجشنبه هفته 
گذش��ته به حالت تعطيل در آمده بود، همچنان 
تعطيل خواهند ماند.اين در حالي است كه قطارها و 
پروازها در ايتاليا لغو نشده اند. دولت اما به شهروندان 
اين كشور دستور داده تنها در صورت الزام خانه خود 
را ترك كنند. ايتاليا پس از چين بيشترين مورد ثبت 
ابتال به بيماري كرونا را دارد. بر اساس آخرين آماري 
كه از سوي مسووالن اين كشور منتشر شده است، 
در اين كشور دست كم ۱۰هزار نفر به بيماري كرونا 
مبتال شده اند و تاكنون بيش از ۴۶۰ نفر جان خود را 

در اثر ابتال به اين بيماري از دست داده اند.

 ابتالي چهار امريكايي 
به كرونا در دبي

نظاميان ارتش امريكا در منطقه غرب آسيا از انتشار 
ويروس كرونا و احتمال ابتال به آن دچار وحشت و 
نگراني شده و تعدادي از آنها درخواست بازگشت به 
امريكا كرده اند. به گزارش ايسنا، تعدادي از نيروهاي 
امريكايي مستقر در پايگاه هوايي الظفره امارات تحت 
آزمايش پزشكي قرار گرفته اند كه ابتالي چهار نفر 
از آنها به ويروس كرونا تاييد شده است. متعاقب اين 
وضعيت، فرماندهي نظاميان امريكا در غرب آسيا 
)سنتكام( با ابالغ دستوري خواستار حفظ محرمانگي 
موضوع ابتالي نظاميان امريكايي به كرونا شده است.

رشد 130درصدي واردات 
تسليحات عربستان

براساس گزارش موسسه بين المللي پژوهش هاي 
صلح استكهلم )سيپري( واردات تسليحات عربستان 
در مقايسه با دوره پنج ساله پيشين ۱۳۰درصد افزايش 
داشته كه آن را به بزرگ ترين واردكننده تسليحات 
جهان در ۲۰۱۹-۲۰۱۵ تبديل مي كند. به گزارش 
ميدل ايست مانيتور، حجم تسليحاتي كه عربستان 
خريداري كرده ۱۲درصد از واردات جهاني تسليحات 
در آن بازه زماني است. امريكا و بريتانيا همچنان منبع 

اصلي تامين تسليحات براي آل سعود هستند. 

 تعليق خدمات كنسولي 
در عراق به خاطر كرونا

وزارت خارجه عراق از تعليق خدمات كنس��ولي 
با توجه به ش��يوع ويروس كرونا خبر داده است. 
همزمان دولت عراق در بيانيه اي از مردم خواسته 
از سفر به شهرها و عتبات مقدس كشور خودداري 
كنند. به گ��زارش النش��ره، وزارت خارجه عراق 
اعالم كرده، به دليل شيوع ويروس كرونا تا تاريخ 
۲۱ مارس جاري فعاليت كنسول اين وزارتخانه 
به حالت تعلي��ق درآمده و تمام��ي خدمات آن 
متوقف شدند. گفته شده تاكنون حداقل ۱۰ تن 
از نمايندگان پارلمان عراق به كرونا مبتال شده اند.

مرز افغانستان و پاكستان 
همچنان مسدود است

منابع خبري افغانستان اعالم كردند دولت پاكستان 
مرز بين دو كشور را در استان »قندهار« براي يك 
هفته ديگر همچنان مسدود كرده است. پيش از اين 
ازبكستان مرزهاي خود را با افغانستان مسدود كرده 
بود و هدف از اين كار جلوگيري از ش��يوع ويروس 
كرونا در كشورهاي خود خوانده بودند. در افغانستان 
تاكنون پنج مورد مثبت ويروس كرونا شناس��ايي 
شده چهار مورد در استان هرات و يك مورد به تازگي 
در استان »سمنگان« شناسايي شده است. وزارت 
بهداش��ت افغانس��تان مي گويد كه ويروس كرونا 
تاكنون درجامعه شيوع پيدا نكرده است و افرادي 
كه به اين ويروس مبتال شده اند از خارج به افغانستان 

آمده اند و در قرنطينه به سر مي برند.
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عكسروز

چهرهروز

نگراني هاي مرضيه برومند در روزگار كرونا
مرضيه برومند هم خواستار پاسخگويي مسووالن در زمينه كمبود تجهيزات مورد نياز كادر پزشكي در استان هاي مختلف به ويژه گيالن و 
مازندران شد و هم از رفتار مردمي كه بدون توجه به همه توصيه ها زندگي عادي خود را ادامه مي دهند و برخي نيز راه سفر در پيش مي گيرند، 
به شدت انتقاد كرد. اين هنرمند خطاب به مسووالن وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با كرونا گفت: شما به عنوان مسوول بايد پاسخگوي كمبود 
تجهيزات مورد نياز كادر پزشكي در همه ايران باشيد. اين حق ماست واقعيت هايي را كه در اين زمينه وجود دارد، بدانيم. يكي از مهم ترين 
مسائلي كه اين روزها فكر مرا درگير كرده، خطري است كه جان پزشكان و پرستاران را تهديد مي كند. فاجعه است اگر به خاطر كمبود يا بدتر 

از آن، احتكار امكانات، جان پزشكان فداكاري را كه در بيمارستان هاي دولتي مشغول به خدمت هستند، به خطر بيندازيم.

بازارهنر

حال وخيم فروش كتاب  در دوران كرونا
اوضاع فروش كتاب در روزهاي شيوع ويروس كرونا 
»وخيم« توصيف مي شود. در روزهايي كه راه مقابله 
با بيماري كوويد ۱۹ »ماندن در خانه« اعالم ش��ده و 
مردم قرار است كمتر و براي نيازهاي اساسي به خيابان  
بيايند، كركره خريد كتاب هم پايين آمده است و كسي 
سراغي از آن نمي گيرد.  روايت دست اندركاران نشر 
و فروش كتاب از احوال اي��ن روزهاي فروش كتاب، 
حكايت »اوضاع وخيمي« است كه تجربه  غيرقابل 
مقايسه اي را نس��بت به اسفند سال هاي گذشته در 
كارنامه ناش��ران و كتاب فروش��ان ثبت كرده است.  
منوچهر حسن زاده ، مدير نشر مرواريد  درباره وضعيت 
عرضه كتاب در روزهاي اخير مي گويد: اوضاع وخيم 
اس��ت. آن تعداد از مراكز فروش كه س��فارش داده 
بودند و براي شان ارس��ال كرده بوديم، سفارش ها را 
برگش��ت دادند. آنهايي هم كه برنگردانده اند، تقاضا 
كرده اند كه پرداخت شان را سه ماه عقب بيندازند. او 
با بيان اينكه از همه وخيم تر، وضعيت ناشران است 
اظهار مي كند: ناش��ران كاغذ و ديگر مايحتاج را نقد 
خريده اند، پول چاپخانه، صحاف و... را هم نقد داده اند 
و كتاب ها را به خاطر بازار عيد و نمايش��گاه كتاب در 
انبارشان گذاشته اند، اما حاال روي دست شان مانده 
است. تقريبا همه دريافتي هايي هم كه منتظر بودند 
بگيرند به درخواس��ت كتاب فروشي ها سه ماه عقب 
افتاده است. حسن زاده با اشاره به اينكه نشر مرواريد 
فروش اينترنتي و غيراينترنت��ي دارد افزود: فروش 
اينترنتي و غيراينترنتي، همه چيز به هم ريخته است. 

يك ماه پيش كار در حال جان گرفتن بود، پرس��نل 
جديد اس��تخدام كرده بوديم و در حال توس��عه كار 
بوديم، اما يك دفعه همه كار فرو ريخت و پيامدهايش 
بدتر هم خواهد بود، چون اهل قلم حق التاليف شان را 
مي خواهند، آنها هم چشم اميدشان به همين بوده 
است. محمود احمدي ، مدير فروش نشر ماهي  نيز 
درباره وضعيت فروش اين نش��ر در روزهاي ش��يوع 
وي��روس كرونا در تهران و ديگر ش��هرها به ايس��نا 
مي گويد: ميزان فروش نس��بت به اسفندهاي قبلي 
اصال قابل مقايسه نيست. به گفته او، نشر ماهي در اين 
روزها و روزهاي قبل فروش اينترنتي نداشته است. او 
در ادامه بيان مي كند: آنچه از سوي مراكز پخش به 
ما مي گويند اين است كه كتاب فروشي ها بسته شده 
يا در حال بسته  شدن هستند. اين فعال نشر معتقد 
است فروش كتاب در اين روزها نسبت به اسفندماه 
س��ال هاي قبل خيلي ضعيف ش��ده است. احمدي 
مي افزايد: برخي از مراكز فروش سفارش مي دهند، اما 
نمي دانم با چه چشم اندازي اين كار را انجام مي دهند.

تاريخنگاري

حسين عالء تشكيل كابينه  داد
بيس��ت و يكم اسفند ۱۳۲۹ حسين عالء كه روز ۱۸ اسفند و پس از ترور حاجعلي 
رزم آرا، نخست وزير شده بود، كابينه خود را تشكيل داد كه تا ۶ ارديبهشت ۱۳۳۰ دوام 
آورد. عالء را ركورددار مناصب سياسي در عصر پهلوي مي دانند. عالء سياستمداري 
بود كه طي بيش از ۶۰ سال از عمر خود صاحب مشاغل مهمي چون نخست وزيري ، 
وزارت ، نمايندگي مجلس ي��ا وزيرمختاري بود. او فرزن��د ميرزا محمدعلي خان 
عالءالسلطنه از رجال عصر قاجار بود كه به مدت ۲۰ سال سفارت ايران را در لندن 
برعهده داشت . عالءالسلطنه دو بار به رييس الوزرايي منصوب شد. حسين كه سومين 
فرزند او بود، ۱۲۶۱ شمسي در تهران متولد شد. او كابينه اي با شركت 5 وزير به شاه 
معرفي و تكميل اعضاي كابينه را به بعد از تعطيالت نوروز موكول كرد. سرانجام، 
كابينه در روز ۱۸ فروردين تكميل شد. نخست وزيري عالء مصادف با تصويب قانون 
ملي شدن صنعت نفت بود. مجلس شوراي ملي اين قانون را تصويب كرد و مجلس 
سنا نيز در ۲۹ اسفند   همان سال آن را به تصويب رساند. اما شكايت انگليس از ايران به 
شوراي امنيت و درخواست غرامت آن كشور، همراه با موج اعتصاباتي كه در تاسيسات 
نفتي ايران به دليل نپرداختن حقوق كارگران توسط شركت نفت ايران و انگليس 
به راه افتاده بود، دولت عالء را به زانو درآورد و او در ششم ارديبهشت ۱۳۳۰ پس از 
گذشت ۴۷ روز استعفا داد و به وزارت دربار منصوب شد. عالء در سوم ارديبهشت 
۱۳۳۲ از وزارت درب��ار كن��اره گرفت ؛ در ۱۷ فروردي��ن ۱۳۳۴ متعاقب بركناري 
سپهبد فضل اهلل زاهدي از شاه فرمان نخست وزيري دريافت كرد. او در اين دوره از 
نخست وزيري رياست هيات هاي نمايندگي ايران براي عضويت در پيمان بغداد را 

بر عهده داشت . انعقاد پيمان سنتو، اعدام سران فداييان اسالم و برگزاري انتخابات 
نوزدهم مجلس شوراي ملي از جمله رويدادهاي مهم دوران دوم كابينه حسين عالء 
بود.  عالء در فروردين ۱۳۳۶ از نخست وزيري كناره گيري كرد و مجددا وزير دربار 
شد. وي در آبان ۱۳۴۲ از وزارت دربار بركنار و به عنوان سناتور انتصابي منصوب شد. 

حسين عالء سرانجام در ۳۱ تير ۱۳۴۳ در ۸۲ سالگي درگذشت .

میراثنامه

تعطيلي موزه ها در نوروز 
وزير ميراث  فرهنگي سه روز بعد از ابالغ بخشنامه  تقويم كاري موزه ها در نوروز 
۹۹ توسط معاونت ميراث فرهنگي، آن را لغو و علتش را شيوع ويروس كرونا اعالم 
كرد. در حالي كه ۱۷ اس��فندماه محمدحسن طالبيان - معاون ميراث فرهنگي 
كشور - در بخشنامه اي ۲۴ بندي به موزه هاي تحت نظر اين وزارتخانه در سراسر 
كشور، تقويم كاري - نوروزي موزه ها و اماكن فرهنگي – تاريخي را ابالغ كرده و 
فعاليت موزه هاي تحت پوشش اين وزارتخانه را از ۲۷ اسفند امسال تا ۱5 فروردين 
۱۳۹۹ اعالم كرده بود، با انتشار اين خبر در ۱۹ اسفند توسط رسانه ها، علي اصغر 
مونسان - وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي -، اين بار در اقدامي 
متفاوت، بخشنامه  معاون خود را به نفع موزه هاي كشور لغو كرد. در دستوِر كوتاهي 
كه مونسان نوشته، آمده است: »بازگشت به بخشنامه شماره ۹۸۳5۰۰/۸۱5۱۴ 
مورخ ۹۸/۱۲/۱۹ آن معاونت با توجه به وضعيت بيماري كرونا در كشور، هرگونه 
افزايش س��اعت كار يا روزهاي كار براي موزه ه��ا و اماكن تاريخي ممنوع و تابع 
تصميمات ستاد ملي كروناست، بديهي است بخشنامه صدرالذكر لغو مي شود.« 
هر چند تاكنون به جز استانداران چند استان مانند بوشهر، كرمانشاه و همدان 
كه دستور تعطيلي فعاليت هاي فرهنگي عمومي در سطح استان تحت مديريت 
خ��ود را اعالم كرده اند و حتي عنوان دقيِق موزه ها و بناهاي تاريخي را به صورت 
دقيق تر نيز مطرح كرده اند، اما تاكنون هيچ خبري از ستادهاي تشكيل شده در 
كشور منتشر نشده كه به صورت دقيق به اين موضوع وارد شوند.  از سوي ديگر، 

موزه داران از روزهاي نخست مطرح شدن شيوع اين ويروس در كشور، نسبت به 
وضعيت فعاليت موزه هاي خود در نوروز نگران بوده اند و حتي با ايجاد كمپين هايي 
مانند »#در_خانه_بمانيم« و »#به_موزه_نرويد« تالش داشته اند تا مردم را 

نسبت به وضعيت كنوني موزه ها آگاه كنند.

ايستگاه

استقبال كره اي ها
از  »مرد نامرئي« 

جشنواره فيلم صوفيه 
عقب افتاد

»مرد نامرئي« با وجود 
خطر وي��روس كرونا در 
كره جنوب��ي پرفروش 
ش��د و »۱۹۱۷« ني��ز 
عنوان دوم گيش��ه هاي 
ك��ره جنوبي را كس��ب 
كرد. به گزارش ورايتي، 
گيشه هاي كره جنوبي 

با وجود خطر گس��ترش ويروس كرونا در كشور 
با فروش بيش از ۲۳۰ هزار بليت در دو روز شنبه 
و يكش��نبه، به فروش خود ادامه دادند. اين آمار 
پايين تر از فروش ۲۸5 هزار بليت آخر هفته پيش 
است و حتي به نصف فروش يك هفته قبل تر از آن 
نمي رسد. با اين حال در ميان فيلم هايي كه مردم 
آنها را در سينماها تماشا كردند »مرد نامرئي«، 
»۱۹۱۷« و »هيوالها بر حصير پنجه مي كشند« 
سه جايگاه نخست را از آن خود كردند. مرد نامريي 
كه فيلمي در ژانر ترسناك است ۶5۱ هزار دالر 
فروش كرد و ۸5 هزار و ۱۷۱ نفر به تماش��اي آن 
نشستند. اين فيلم در مجموع در دو هفته اي كه 
از اكرانش مي گ��ذرد ۳۱۴ هزار بليت فروخته و 
۲.۲۸ ميليون دالر فروش كرده است. درام جنگي 
 »۱۹۱۷« ني��ز ۴۹۰ هزار دالر ديگ��ر از فروش

 ۶۰ هزار بليت كس��ب كرد و در مجموع در سه 
هفته اي كه از اكرانش مي گذرد فروش��ش را به 
۴.۱۳ ميليون دالر رس��انده اس��ت. در مجموع 
بيش از 5۳۸ هزار بليت براي اين فيلم به فروش 
رفته است. تريلر جنايي كره اي »هيوالها بر حصير 
پنجه مي كشند« هم ۲۳۳ هزار دالر از فروش ۳۰ 
هزار بليت كسب كرد و مجموع فروشش را به ۴.۱ 
ميليون دالر از فروش بيش از 5۶۸ هزار بليت در 
سه هفته رسانده است. اين سه فيلم در مجموع 
۶۲.۲ درصد از كل فروش س��ينماهاي كشور را 
در اين آخر هفته ب��ه خود اختصاص دادند. درام 
امريكايي »زنان كوچك« و كمدي »كانديداي 

صادق« ديگر فيلم هاي پرفروش هفته بودند. 

ب��ه دس��تور دول��ت 
هم��ه  ن  س��تا ر بلغا
س��ينماها و تئاتره��ا و 
نمايشگاه هاي فرهنگي 
تعطي��ل ش��دند. ب��ه 
گزارش مه��ر به نقل از 
اسكرين ديلي، در ميان 
رويداده��اي متع��دد 

فرهنگي كه به دليل ش��يوع وي��روس كرونا در 
بلغارستان متوقف ش��ده، جشنواره بين المللي 
فيلم صوفيه نيز اعالم كرد برگزاري اين رويداد 
را به تعويق مي اندازد. بيس��ت و چهارمين دوره 
جشنواره بين المللي فيلم بلغارستان كه قرار بود 
از ۱۲ تا ۲۴ مارس )۲۲ اسفند ۹۸ تا 5 فروردين 
۹۹( برگزار شود به دليل نگراني از شيوع ويروس 
كروناي جديد به تعويق افتاد. اين خبر ديروز و 
يك روز پس از آن اعالم ش��د ك��ه ۴ مورد ابتال 
به ويروس كروناي جديد در بلغارس��تان تاييد 
ش��د. به دنبال اين خبر كابينه بلغارستان همه 
رويدادهاي فرهنگي در فضاي بسته را ممنوع 
اعالم كرد كه ش��امل حال س��ينماها، تئاترها، 
برنامه هاي موسيقي و نمايشگاه هاي هنري هم 
مي شود. آرت فست س��ازمان دهنده جشنواره 
فيلم صوفيه در بياني��ه اي اعالم كرد با توجه به 
خطري كه جهان را تهديد مي كند، اين جشنواره 
به تعوي��ق مي افتد. در عين ح��ال هفدهمين 
ميتينگ صوفي��ا نيز ك��ه از برنامه هاي جنبي 

جشنواره بود، به تعويق افتاد.

اردوي تيم ملي در نوروز لغو شد

۱۰ روِز شوم براي پرسپوليس و استقالل

با لغو بازي هاي انتخابي جام جهاني در 
قاره آسيا در ماه مارس ميالدي، اردوي 
تيم ملي ايران هم برگزار نمي شود. روز 
دوشنبه فدراس��يون جهاني فوتبال از لغو برگزاري 
مسابقات انتخابي جام جهاني در قاره آسيا در فروردين 
و خرداد ۹۹ خبر داد تا به اين ترتيب دو بازي تيم ملي 
ايران مقابل هنگ كنگ و كامبوج و همچنين بحرين 
و عراق لغو شود. اين موضوع باعث به هم خوردن اردوي 
تيم ملي ايران در نوروز ۹۹ در تهران شد و قرار نيست 
كادرفني از بازيكنان براي شركت در اردو دعوت كند. 
از طرفي دشواري هاي سفر به ايران به علت محدوديت 
پرواز ش��ركت هاي هواپيمايي مزيد بر علت شده تا 
لژيونرها هم به اي��ران نيايند. به همين خاطردراگان 
اسكوچيچ از دستياران خارجي خود هم خواست فعال 
به ايران نيايند و همچنان لژيونرها را در اروپا زيرنظر 

بگيرند تا زمان جديد مسابقات اعالم شود.

جريمه يك ميلي��ون و ۷۳5 هزار يورويي باش��گاه 
پرس��پوليس و 55۰ هزار دالري باش��گاه استقالل 
از س��وي فيفا به دليل ش��كايت هاي برادران برانكو، 
 بوديمي��ر و ش��فر ب��ه قيم��ت روز، رقم��ي حدود

 ۳۸ ميلياردتوم��ان را روي دس��ت مدي��ران اين دو 
باشگاه گذاشته است. از ۹ اسفند سال جاري تاكنون 
دو باشگاه استقالل و پرسپوليس با صدور چهار حكم 
جريمه اي از سوي فدراسيون جهاني فوتبال )فيفا( 
روبه رو شده اند؛ احكامي كه به خوبي حاكي از ضعف 
مالي و مديريتي در خصوص اين دو باش��گاه است و 
اين چرخه معيوب ن��ه در برهه زماني كنوني و نه در 
آينده با ادامه اين روند متوقف نخواهد شد و در نهايت 
جريمه هاي سنگين دالري و يورويي يا محروميت از 
پنجره هاي نقل و انتقاالتي پاياني است كه با سرنوشت 
اين دو باشگاه و ساير باشگاه هاي فوتبال ايران كه از 
بازيكنان و مربيان خارجي استفاده كرده و مي كنند 
گره مي خورد.  فوتبال دولتي در نهايت سرنوشتي جز 
اين نداشته و ندارد و تا وقتي كاه و كاهدان از خودمان 
نيست كس��ي دلش براي اين دو باشگاه كه پشتوانه 
مردمي بي نظيري دارند نمي سوزد. دو باشگاهي كه 
اگر در يك كشور توسعه يافته بودند و چنين سرمايه 
اجتماعي داشتند به طور حتم با درآمدهاي هنگفت 
روبه رو ش��ده و نيازي نبود هر سال كاسه چه كنم به 
دست گرفته و منتظر كس��ب روزي از جاي ديگري 
باش��ند. هر آنچه در اين ۱۰ روزه اخير پرسپوليس 
و استقالل را شوكه كرد، چيزي جز كاركرد مديران 
قبلي اين دو باشگاه نيست و نبايد تصور كرد كه براي 
مديران بعدي نيز چيزي جز اين به بار خواهد نشست.

۹ اسفند س��ال جاري بود كه باشگاه پرسپوليس با 
راي كميته حل اختالف فيفا به پرداخت ۴۷5 هزار 
يورو به بوديمير مهاجم كروات و سابق خود محكوم 

ش��د و بايد عالوه بر اين، سود )غرامت ديركرد( پنج 
درصدي هم ت��ا روز پرداخت را به بوديمير پرداخت 
كند. اين درحالي است كه باشگاه پرسپوليس بابت 
فصل گذشته ۱۴۸هزار يورو به عالوه پنج درصد سود 
)غرامت( تا روز تس��ويه بدهي محكوم ش��ده است. 
بدهي ۱۴۸هزار يورويي مربوط به پنج حقوق ماهانه 
بوديمير در نيم فصل دوم فصل گذشته )از ۱۹ژانويه 
تا۲۳ژوئن ۲۰۱۹( بوده كه شامل يك قسط ۲5هزار 
يورويي، س��ه قس��ط ۲۶هزار يورويي و يك قس��ط 
۱۹هزار يورويي بوده است. بوديمير بابت فصل قبل 
دريافتي اندكي داش��ته و به خاطر 5 حقوق و قسط 
معوق خود به فيفا شكايت كرد. ۱۹ اسفندماه سال 
جاري نيز كميته انضباطي فيفا با صدور رأيي، باشگاه 
پرسپوليس را به پرداخت يك ميليون و 55 هزار يورو 
به سرمربي سابق اين باشگاه كرد. پس از اينكه برانكو 
ايوانكوويچ از جمع پرسپوليسي ها جدا شد، به خاطر 
دريافت نكردن مطالباتش از اين باشگاه به فيفا شكايت 
كرد. با وجود مذاكرات فراوان و البته پاسخ هايي كه 
باشگاه پرسپوليس براي فيفا ارايه كرده بود در نهايت 
كميته انضباطي فدراسيون جهاني فوتبال، راي خود 
را در اين باره صادر كرد. در يكي ديگر از احكام اعالمي 
فيفا، باشگاه استقالل به مبلغ 55۰ هزار دالر جريمه 

و به اين باش��گاه دو هفته ب��راي پرداخت اين بدهي 
يا اعتراض فرصت داده ش��د. گفتني اس��ت وينفرد 
شفر سرمربي اسبق تيم فوتبال استقالل و سرمربي 
فعلي بن ياس امارات از باشگاه استقالل به دليل عدم 
پرداخت مطالبات فصل جاري به فيفا شكايت كرده 
بود و فيفا نيز پس از بررسي پرونده راي به محكوميت 
باشگاه اس��تقالل و لزوم پرداخت جريمه 55۰ هزار 
دالري داد. در آخرين حكم فيفا تا لحظه تنظيم اين 
گزارش، باشگاه پرس��پوليس بر اساس حكم جديد 
كميته تعيين وضعيت فيفا محكوم به پرداخت ٢٠5 
هزار يورو به مربي سابق خود شد. تا بر اساس آن اين 
باشگاه مكلف به پرداخت ۱۰۰ هزار يورو بابت قرارداد 
و ۱۰5 هزار يورو بابت غرامت به برادر برانكو ايوانكوويچ 
محكوم شود. با توجه به اينكه فرآيند جذب مربيان و 
بازيكنان خارجي در دو باشگاه استقالل و پرسپوليس 
متوقف نشده است به نظر مي رسد بايد در رابطه با اين 
مساله چاره انديشي دلسوزانه صورت گيرد؛ اگر توان 
پرداخت حقوق و دستمزد جذب بازيكنان و مربيان 
خارجي وجود ندارد بايد از حضور آنها در فوتبال ايران 
صرف نظر كرد تا شاهد اعمال جريمه هاي سنگين 
يورويي و دالري نباشيم يا اينكه با تدبير و اقدام درست 
در راس��تاي جذب بازيكنان و مربي��ان خارجي گام 
برداشته و در برهه زماني مناسب نسبت به پرداخت 
حقوق و دستمزد آنها اقدام كنيم. بايد بدانيم كه نه تنها 
سرخ آبي هاي پايتخت بلكه ساير تيم هاي ايراني نيز 
كه در برهه زماني قيد شده در قرارداد مبالغ مربوط به 
حقوق، دستمزد و پاداش بازيكنان و مربيان خارجي 
خود را پرداخت نكرده اند مجبور هس��تند با رقمي 
بيشتر به دليل صدور جريمه از سوي فيفا اين هزينه را 
پرداخت كنند، پس چه بهتر كه در همان زمان مقرر با 
برنامه ريزي صحيح حقوق و دستمزدها پرداخت شود.

ورزشي

داستان خشونت هاي ناشي از مشكالت اقتصادي 
كارگردان فيلم كوتاه »ش��هربازي« بيان كرد اين 
فيلم كوتاه داستان خش��ونت ها و حوادث ناشي از 
مشكالت اقتصادي در جامعه است. كاوه مظاهري 
با اشاره به چگونگي ساخت اين فيلم كوتاه گفت: در 
سال هاي گذشته اخباري شنيده مي شد مبني بر 
اينكه برخي افراد خود را جلوي ماشين مي اندازند 
تا بتوانند از بيمه پول بگيرند، به هر نحوي به خود 
صدمه مي زدند كه به نوعي بتوانند از پول بيمه براي 
رفع مشكالت اقتصادي خود اس��تفاده كنند. او با 
اش��اره به اينكه اين نوع از اخبار را دنبال مي كرده 
است، بيان كرد: اين گروه براي دريافت پول از بيمه 
دست به كارهاي عجيبي مي زدند كه قابل باور نبود، 
در كنار اينها وضعيت اقتصادي مردم طي ۲ س��ال 
گذشته نسبت به قبل بدتر شده و در چنين شرايطي 
مشخص بود كه چنين حوادثي به دليل شرايط بد 
اقتصادي در جامعه پررنگ تر مي شود. اين كارگردان 
فيلم كوتاه تاكيد كرد: به اين نتيجه رسيدم كه آدم ها 
به دليل نياز اقتصادي به اين حد از خشونت  مي رسند 

و دست به انجام كارهاي عجيب مي زدند، در چنين 
شرايطي فكر مي كردم كه اين خشونت در جامعه 
مي تواند هر روز بيشتر ش��ود و در نهايت آدم ها به 
جان هم بيفتند. وي با اشاره به اينكه اين خشونت 
مي تواند نسل به نسل ادامه پيدا كند، توضيح داد: 
مجموعه اين حوادث و اتفاق ها س��بب شد تا فيلم 
كوتاهي با قصه اي ۱5 دقيقه اي بس��ازم. داس��تان 
»شهربازي« درباره مردي است كه با همسرش به 
اين توافق مي رسند كه زن خود را جلوي يك ماشين 

بيندازد تا بتوانند از بيمه پول بگيرند.

دو فيلم بلند ايراني ميهمان جشنواره پراگ
بيست و هفمين جشنواره بين المللي فيلم »پراگ« 
در كش��ور جمهوري چك دو فيلم بلند ايراني را در 
برنامه نمايش خود قرار داد. در اين رويداد سينمايي 
كه از تاريخ ۱۹ تا ۲۷ مارس ۲۰۲۰ )۲۹ اس��فند تا ۸ 
فروردين( برگزار مي شود، فيلم »متري شيش و نيم« 
به كارگرداني سعيد روستايي و »پسر-مادر« ساخته 
مهناز محمدي به نمايندگي از سينماي ايران حضور 
دارند. »متري ش��يش و نيم« كه در بخش »س��ياه 
تاريك« اين جشنواره پذيرفته شده در مجموع سه 
نماي��ش در روزهاي ۲۰، ۲۲ و ۲۳ م��ارس )۱، ۳ و ۴ 
فروردين( خواهد داشت. همچنين فيلم »پسر- مادر« 
كه محصول مشترك سينماي ايران و جمهوري چك 
 اس��ت س��ه نمايش در روزهاي ۲۴، ۲5 و ۲۶ مارس 
)5، ۶ و ۷ فروردي��ن( در بخش پانوراماي جش��نواره 
خواهد داش��ت. اي��ن فيلم براي كس��ب جايزه عفو 
بين الملل اين جشنواره نيز رقابت مي كند. همچنين 
مجموعه اي از۸ فيلم كوتاه ايراني ش��امل داستاني، 
انيميشن، مس��تند و تجربي به مناسبت فرارسيدن 

نوروز در شهر بروكس��ل بلژيك به نمايش گذاشته 
مي ش��ود. هدف از اين برنامه كه روز ١٤ مارس )۲۴ 
اسفندماه( برگزار مي شود، آشنايي بيشتر با سينماي 
معاصِر ايران است و ش��امل نمايش فيلم هاي كوتاه 
و ويدئ��و آرت از هنرمندان ايراني داخ��ل و خارج از 
كشور هم زمان با ايام نوروز در شهر بروكسل بلژيك 
مي ش��ود.  در اين رويداد آثاري از آذرخش فراهاني، 
پانيذ رفيعي مهر، بهمن و بهرام ارك، روناك جعفري، 
عاطفه خادم الرضا، هاله چيني كار، آرش ميرهادي نژاد، 

فائزه نيكوزاد و مريم بياني به نمايش در خواهد آمد.
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