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رييس دفتر مطالعات انرژي وين گفت: قيمت هاي 
پايين وحف��ظ آن در س��طح پايين ارزش س��هام 
ش��ركت هاي نفتي را تح��ت تاثير ق��رار مي دهد. 
س��رمايه گذاري كاهش پيدا مي كند و رشد شتابان 
عرضه تحت الشعاع قرار مي گيرد. فريدون بركشلي، 
رييس دفتر مطالعات انرژي وين در گفت وگو با مهر 
با بيان اينكه دوش��نبه ۹ مارس ٢٠٢٠ ميالدي در 
۶ دهه حيات اوپك بي س��ابقه بود، گفت: عربستان 
در دوره زكي يماني در ده��ه ۱۹۸۰ خودش بر هم 
زننده بازي ش��طرنج اوپك بود، اما حاال در سال اول 
دهه س��وم قرن حاضر توسط روس��يه مات شد. در 
واقع در بازار جهان��ي نفت، توليد كنندگان جملگي 
درآمد بيش��تر مي خواهند و درآمد محور هستند، 
درآم��د از طريق قيمت باالتر يا عرضه بيش��تر. وي 
افزود: در كشاكش اختالف يا مذاكرات مابين ملك 
عبدالعزيز و نواك، روس��يه گفته بود كه با بشكه اي 
۴۰ دالر هم مش��كلي ندارد. عربس��تان اما بودجه 
خود را روي ارقام باال تنظيم كرده اس��ت. از سويي 
ديگر روس��يه بخش اعظم نفت خود را بر پايه قرار 
دادهاي بلندمدت مي فروش��د. مثاًل روسيه با چين 
قرار داد ۳۰ س��اله فروش نفت دارد. بنابراين ميزان 
عرضه روسيه ارتباط چنداني با كاهش تقاضا ندارد. 
به گفته اين كارش��ناس بين المللي نفت، عربستان 
برخالف روس��يه اما بايد بازاريابي كند و براي سهم 
بازار بجنگ��د. البته عربس��تان هم در تع��دادي از 
كشورها ظرفيت پااليش��ي ايجاد كرده و در واقع به 
پااليش��گاه هاي خودش تخفيف مي دهد، اما نهايتًا 
تقاضاي كافي براي فراورده هاي پااليش ش��ده بايد 
وجود داشته باشد. بركشلي با اش��اره به اينكه حاال 
بايد به بازيگران اصل��ي زمان داد ت��ا دامنه تحمل 
يكديگر را ارزيابي كنند، ادامه داد: اوپك و غير اوپك 

بايد تأثير واقعه ۶ م��ارس را روي بازار نفت و اقتصاد 
خ��ود اندازه گيري كنن��د. رييس دفت��ر مطالعات 
انرژي وين اظهار داش��ت: قيمت ه��اي ۳۰ دالري 
براي اوپك و اوپك پالس خوب نيس��ت. اين قيمت 
براي برخ��ي از توليد كنندگان فاجعه بار اس��ت. در 
عين حال كروناي نفتي اس��ت و بايد آن را به عنوان 
يك واقعيت پذيرفت و راهكار پيدا كرد. دنيا و اروپا، 
صنعت جهاني نفت را با انرژي هاي نو، محيط زيست 
و شيل خيلي آزار دادند؛ دامنه تحمل بازار نفت هم 
محدوده تحمل خودش را دارد. وي با تاكيد بر اينكه 
نفت ۱۵۰ س��ال اقتصاد جهان را ساخت و اوپك ۶۰ 
س��ال بازار را مديريت كرد، تصريح ك��رد: نمي توان 
اينچنين بي محابا همه چيز را نادي��ده گرفت. قصد 
اصلي روسيه تقويت سهم بازار است. مي خواهد كه 
حاكميت خود را در بازار تثبيت و ش��يل را حاش��يه 
كند. البته اگر عربستان را حاش��يه اي كند، شيل را 
تحمل خواهد كرد. به گفته بركش��لي، عربستان در 
اين جنِگ سهِم بازار گرفتار امده و راه گريزي ندارد. 
در ۱۹۸۷-۱۹۸۶ مي��الدي قيمت نفت به ۷ دالر در 
بشكه رس��يد. ايران در جنگ عراق، با صادرات ۱.۳ 
ميليون بشكه در روز درآمد كل سالش ۶ ميليارد دالر 
بود؛ اما با قيمت هاي پايين، توليد كنندگان زيادي از 
بازار خارج شدند. وي گفت: در امريكا توليد كنندگان 
موسوم به حاشيه اي در پنسيلوانيا، تگزاس و الباني 
از چرخه توليد خارج ش��دند. هرگز هم باز نگشتند. 
قيمت ه��اي پايي��ن و حف��ظ آن در س��طح پايين 
ارزش س��هام ش��ركت هاي نفتي را تحت تأثير قرار 
مي دهد. سرمايه گذاري كاهش پيدا مي كند و رشد 
شتابان عرضه تحت الش��عاع قرار مي گيرد.اين براي 
توليد كنندگان و البته جمهوري اس��المي ايران در 

يك فرايند ۵-۳ ساله تأثيرات مثبتي خواهد داشت.

تبعات قيمت هاي پايين نفت
منصور  بيطرف|

سردبير|
ورود صندوق بين المللي پول براي كمك به كشورهاي 
بحران زده از كرونا نش��ان از عمق فاجع��ه اي مي دهد 
كه اقتصاد جه��ان را و اقتصاد كش��ورهاي كرونا زده را 
دربرگرفته است. تخمين هاي اوليه از خسارت وارد شده 
به اين كشورها و اقتصاد جهان بالغ بر2.۵ هزار ميليارد 
دالر است و آن طور كه برآوردهاي اوليه نشان مي دهد 
رشد اقتصادي جهان در سال 2۰2۰ حدود يك درصد 
كاهش خواهد يافت. از س��وي ديگر برآورد ديگري كه 
يك نهاد مستقل امريكايي از اثر گذاري كرونا بر اقتصاد 
جهان تخمين زده است نش��ان مي دهد كه ۳2 درصد 
اقتصاد جهان تحت تاثير كرونا ق��رار گرفته اند كه آثار 
آن را به تدريج مي توان بر بازاره��اي بورس جهان ديد. 
اين فقط برآوردهاي اوليه است بدون شك كشورهاي 
درگير در بحران كرونا كه روزبه روز بر تعداد آنها افزوده 
مي ش��ود بعد از عبور از اين بحران تازه ب��ا بحران هاي 
اجتماعي و رواني ناشي از آن و نيز تغيير سبك زندگي 

دست و پنجه نرم خواهند كرد. 
اما در اين مي��ان چه بر اقتصاد ايران م��ي رود يا خواهد 
رفت؟ ايران با ۴۵۰ ميليارد دالر توليد ناخالص داخلي 
و نيم درصد توليد ناخالص داخلي جهان يكي از همين 
كشورها اس��ت. از ۳۰ بهمن ماه كه اعالم رسمي شيوع 
كرونا در ايران بود تا ديروز اخب��ار متفاوتي از تاثير بروز 
كرونا بر اقتصاد كش��ور منتشر شده اس��ت. از يك سو 
دپارتماني از اتاق بازرگاني ايران ميزان صادرات كشور 
را كاه��ش ۳۰ درصدي اع��الم كرده و از س��وي ديگر 
رييس اتاق بازرگاني اي��ران در نامه اي كه به معاون اول 
رييس جمهوري نوشت ميزان خسارت وارده بر كسب 
و كارهاي خرد را بس��يار باال عنوان كرده و در آن آورده 
اس��ت كه اين بخش حدود ۴۰ درصد از توليد ناخالص 
داخلي كشور را تشكيل مي دهند و از سوي ديگر يكي 
ديگر از كارشناسان ميزان آسيب وارده بر اقتصاد ايران 
را بين 2۰ تا ۳۰ ميليارد دالر برآورد كرده اس��ت. همه 
اين ارقام را اگر در كنار هم بگذاريم نش��ان مي دهد كه 
در فاصله تقريبا يك ت��ا دو ماه از ش��يوع كرونا تا پايان 
آن – اگر آن را ۶۰ روز در نظر بگيريم – خس��ارت وارده 
بر اقتصاد ايران معادل ارزش يك م��اه و اندي از توليد 
ناخالص داخل��ي خواهد بود. اين خس��ارت در دوره اي 
كه تحريم هاي ظالمانه بر كش��ور كه از س��وي اياالت 
متحده اعمال شده است بسيار سهمگين خواهد بود. به 
عبارتي تاثير اين خسارت بر اقتصاد ايران بسيار بيشتر از 
كشورهاي ديگر خواهد بود زيرا آن كشورها با رفع اين 
بحران مي توانند از كمك ه��اي همديگر بهره ببرند اما 

اين فرصت نه به ايران داده مي ش��ود و نه آنكه مي تواند 
اين فرصت را به طرق ديگر براي خود فراهم سازد. شايد 
ايران با آنكه طي چهل سال گذشته بحران هاي زيادي را 
پشت سر گذاشته به طوري كه به جرات مي توان گفت 
جزو معدود كشورهاي جهان است كه همواره با بحران 
درگير بوده و سالي نبوده كه بحران بر سر كشور ما سايه 
نينداخته باشد اما درگير بودن با بحران كرونا به داليل 

زير بسيار متفاوت تر از بحران هاي ديگر بوده است: 
اول آنكه، كرونا را مي توان در قالب يك حمله بيولوژيك 
تصور كرد كه به مثابه يك دش��من ناشناخته و پنهان 

عمل مي كند.
دوم،  در بحراني مانند جنگ، ما با يك دشمن نشان دار 
و معلوم و در يك جبهه مش��خص طرف هستيم. اما در 
بحران كرونا، هيچ كدام از اين مشخصه ها وجود ندارد. 
نه دشمن نشان دار است و نه جبهه معلوم. ويروس همه 
را درگير مي سازد. او نه فقير را مي شناسد و نه غني را. نه 
مسوول نه كارمند و نه زن خانه دار و نه بازنشسته. همه 

را دربرمي گيرد. 
سوم، اثر ترس آن نس��بت به بحران هاي ديگر حتي به 
خود بيماري بس��يار وحشتناك تر اس��ت. ترس ناشي 
از از اينكه اين ويروس چگونه فرد را درگير مي س��ازد و 
اينكه به نوبه خود عزيزان و وابستگان ديگر را هم واگير 
مي كند به اندازه كافي دلهره آور اس��ت كه روان فرد را 
از هم بپاشاند. به همين جهت است كه در اين گيرودار 
حضور يك روانشناس براي تس��كين آالم ناشي از اين 

ترس مي تواند براي مردم مفيد باشد.
چهارم، چه بايد كرد؛ است. نقشه راه مقابله با اين بحران 
چه مي تواند باشد ؟ در حال حاضر همه دستگاه ها اعم 
از داخلي و بين المللي وارد صحنه ش��ده اند تا از شّر اين 
ويروس خالص ش��وند. در ايران،  دولت ب��راي مقابله با 
خسارت ناشي از اين بال، بسته هاي كمكي تهيه كرده 
اس��ت )صفحه ۳ را بخوانيد(. صندوق بين المللي پول 
هم  بسته كمكي ۵۰ ميليارد دالري تدوين كرده است. 
اما همه اينها مي تواند فقط بخش��ي از آالمي باشد كه 
بر تشديد شيوع بحران موثر باشد. مهم تر از همه اينها 
كنترل بحران و ترسي اس��ت كه به تدريج دارد بر روان 
مردم اثر مي گذارد. اين ديگر نه به م��ردم ربط دارد كه 
چگون��ه آن را كنترل كنند و نه به خ��ود دولت. اين امر 
را بايد به اعتماد مردم – دولت واگ��ذار كرد. آنچه طي 
دو هفته گذشته شاهد گسست اعتماد مردم- دولت در 
خصوص مهار ويروس كرونا در سراس��ر كشور بوده ايم. 
دولت به درستي به دنبال آن اس��ت كه زنجيره انتقال 
ويروس كرونا قطع ش��ود اما آيا به دنبال آن اس��ت كه 

زنجيره اعتماد مردم قطع نشود؟ 

كرونا و زنجيره اعتماد ملي
گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

كرونا و زنجيره اعتماد ملي
ورود صندوق بين المللي 
پول ب��راي كم��ك به 
بحران زده  كشورهاي 
از كرونا نش��ان از عمق 
مي ده��د  فاجع��ه اي 
ك��ه اقتصاد جه��ان را 
و اقتصاد كش��ورهاي 
كرون��ا زده را در ب��ر 
گرفته اس��ت. تخمين هاي اوليه از خس��ارت 
وارد شده به اين كش��ورها و اقتصاد جهان بالغ 
بر2.۵ هزار ميلي��ارد دالر اس��ت و آن طور كه 
برآوردهاي اوليه نشان مي دهد رشد اقتصادي 
جهان در سال 2۰2۰ حدود يك درصد كاهش 
خواهد يافت. از س��وي ديگر برآورد ديگري كه 
يك نهاد مستقل امريكايي از اثر گذاري كرونا بر 
اقتصاد جهان تخمين زده است نشان مي دهد 
كه ۳2 درصد اقتصاد جه��ان تحت تاثير كرونا 
قرار گرفته اند كه آثار آن را به تدريج مي توان بر 

بازارهاي بورس جهان ديد. 

منصور  بيطرف

 صفحه 3  

كالن

 جزييات يارانه كرونا
 اعالم  شد

با ش��يوع كرونا، از اوايل اس��فند ماه و با توجه به 
توصيه كارشناسان بهداش��تي، مبني بر سرعت 
انتشار كرونا براي جلوگيري از گسترش گسنرده 
اين ويروس بس��ياري از مش��اغل به حالت نيمه 
تعطيل درآمدند. اي��ن در حالي اس��ت كه براي 
بسياري از مشاغل انتهاي سال پررونق ترين بازه 
زماني براي كسب و كار محس��وب مي شود. اين 
وضعيت منجر به آن شده كه افرادي كه مشاغل 

بي ثباتي دارند آسيب بيشتري ببينند. 

پرونده

اسرار يك پاندمي
محمود خاقاني|

 كارشناس بين المللي انرژي|
چيني ها در ح��ال حاضر درباره كرونا س��كوت 
اختي��ار كرده اند. آق��اي ترامپ حمل��ه ويروس 
كرونا به امريكا را شيوع يك »ويروس خارجي« 
نام گذاري كرده اس��ت. ش��يوع ويروس در كره 
جنوبي، اروپا، ايران وبيش از ۱2۷ كش��ور جهان 
وضعيتي را پديد آورده كه س��ازمان بهداش��ت 
جهاني ش��يوع كرون��ا را همه گي��ر )پاندميك 
Pandemic( نام نهاده ب��ه اين معني كه براي 
رفع مشكل به يك راه حل جهاني نياز مي باشد.  
ش��ايد كس��ي باور نكند ولي به  رغم مش��كالت 
تحريم و مسائل اقتصادي نظام بهداشت و درمان 
درايران ساختار بهتر و سازمان قابل اعتماد تري 
درمقام مقايسه با نظام بهداشت ودرمان در امريكا 
دارد. درواقع دول��ت ترامپ با منحل كردن نظام 
بهداش��ت عمومي براي صرفه جويي در بودجه 
دولت امريكا موجب شده كه مردم از اقدام و عمل 

دولت ترامپ مايوس و نااميد باشند. 
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 صفحه 12 

سرلشكر باقري در راستاي مقابله با كرونا اعالم كرد

گزارش »تعادل« از بررسي علمي پيرامون پيش بيني نقطه اوج شيوع كرونا و تعداد مبتاليان

 ورود نيروهاي مسلح 
براي خلوت سازي شهرها 

سناريوهاي كرونا در روزهاي آتي

اخبار

معاون رييس جمهوري و رييس سازمان برنامه و 
بودجه با اشاره به دو اقدام اصلي دولت در مقابله 
با كرونا تصريح كرد: تاكنون ۱۶۰۰ ميلياردتومان 
به ستاد ملي مقابله با كرونا و دانشگاه هاي علوم 
پزشكي كشور پرداخت شده است. »محمدباقر 
نوبخت« در توييتي تصريح كرده اس��ت:  افزون 
بر كمك به معيش��ت گروه هاي آس��يب پذير، 
اقدام ديگر دولت براي مقابله با  #كرونا، تقويت 
نظام بهداش��ت و درمان ب��راي خدمت به مردم 
بوده اس��ت كه تاكنون ۱۶۰۰ ميلياردتومان به 
س��تاد ملي مقابله با كرونا و دانشگاه هاي علوم 
پزشكي كش��ور پرداخت شده اس��ت.  وي روز 
پنجشنبه هم از اختصاص دو بسته براي اقشار 
كم برخودار كه شامل كمك ماهيانه 2۰۰ تا ۶۰۰ 
هزار توماني براي سه ميليون ايراني فاقد درآمد 
ثابت و وام يك تا دو ميليوني چهار درصدي بدون 
ضامن براي چهار ميليون نفر شاغل آسيب ديده 
همچ��ون كارگ��ران و اصن��اف خب��ر داده بود. 
كيانوش جهانپور، رييس مركز روابط عمومي و 
اطالع رساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي روز جمعه درباره آخرين آمار مبتاليان 
و فوت ش��دگان بيماري كرونا گفت: تاكنون ۱۱ 
هزار و ۳۶۴ نفر در كشور به ويروس كرونا مبتال 
شده و ۵۱۴ نفر به علت ابتال به اين ويروس فوت 

كرده و سه هزار و ۵2۹ نفر نيز بهبود يافته اند.

۱۶۰۰ ميليارد تومان براي مقابله 
با كرونا پرداخت شده است

عضو هيأت رئيس��ه مجلس از نشس��ت هيأت 
رئيسه به منظور تصميم گيری درباره برگزاری 
جلسات به کميسيون تلفيق برای رفع ايرادات 
شورای نگهبان به اليحه بودجه سال ۹۹ خبر 
داد.  اکبر رنجبرزاده نماينده مردم اس��دآباد در 
مجلس شورای اسالمی، در گفت وگو با خبرنگار 
پارلمانی خبرگ��زاری فارس، گفت: نشس��ت 
هيأت رئيس��ه مجلس روز ش��نبه ب��ه منظور 
تصميم گيری در مورد ايرادات شورای نگهبان 
به اليحه بودجه س��ال ۹۹ برگزار می شود. وی 
افزود: در اين نشس��ت بناس��ت تا درباره نحوه 
برگزاری جلسات کميسيون تلفيق به منظور 
رفع ايرادات ش��ورای نگهبان به اليحه بودجه 

سال ۹۹ تصميم گيری شود.

 نشست مجلس 
برای رفع ايرادات بودجه ۹۹ 

محيط زيست

مديركل دفتر مديريت بحران شركت مديريت 
منابع آب ايران گفت: هفته آخر اسفند و هفته 
نخست سال آينده ميزان بارش ها بيش از حد 
نرمال پيش بيني شده، بنابراين سيالبي شدن 

رودخانه ها دور از انتظار نخواهد بود.
»س��يف اهلل آقابيگي« روز جمعه در گفت وگو 
ب��ا خبرن��گار ايرنا اف��زود: طبق پي��ش بيني 
سازمان هواشناسي و ارزيابي هاي كارشناسان 
مجموعه آب وزارت نيرو از وضعيت بارش ها و 
دماي مناطق مختلف كشور، تا پايان فروردين 
سال ۱۳۹۹، جلسه س��تاد فرماندهي سيالب 
در ش��ركت مديريت منابع آب ايران با هدف 
پاي��ش و ارزيابي و تحليل مناط��ق مختلف از 
نظر منابع آبي، وضعيت رودخانه ها و مواردي 
كه الزم است براي روبرو شدن با هر شرايطي 

اتخاذ شود تشكيل شد.
وي ادام��ه داد: تصميمات��ي در اي��ن جلس��ه 
براي هر يك از استان هاي كش��ور با توجه به 
وضعيت آن اس��تان به منظور ايجاد ش��رايط 
مديريت��ي مناس��ب و اتخاذ هم��ه برنامه ها و 
اقدام هايي ك��ه پي��ش از آغاز بارش ه��ا بايد 
در نظ��ر گرفته ش��ود از جمل��ه كنترل حجم 
مخازن س��دها براي جاگيري س��يالب هاي 
احتمالي، وضعيت پرشدگي سدها، رها سازي 
برنامه ريزي شده آب س��د ها براي بارش هاي 
جديد، پايش وضعيت رودخانه هاي ش��هري 
و خارج از ش��هرها، شناس��ايي نقاط بحراني 
رودخانه ها و نقاط فاقد آبگذري مناسب براي 
ايجاد سازه هاي تقاطعي در محدوده شهرها و 
روستاها و مس��يرهاي بين شهري مورد تاييد 

قرار گرفت. 
آقابيگ��ي گفت: طب��ق اي��ن تصميم ها همه 
همكاران بايد نس��بت به اج��راي برنامه هاي 
پي��ش بين��ي ش��ده ب��ا هماهنگ��ي س��اير 
دستگاه هاي مربوط اقدام و در سطح استان ها 

به مرحله اجرا درآورند. 
مدي��ركل دفت��ر مديري��ت بح��ران و پدافند 
غيرعامل ش��ركت مديريت مناب��ع آب ايران 
افزود: مجموع پيش بيني ها بر اين اس��ت كه 
از امروز كه هفته چهارم اس��فندماه اس��ت در 
مناطقي از كش��ور به طور غالب اس��تان هاي 
جنوب غرب و غرب ش��اهد بارندگي خواهيم 
بود و احتمال ش��دت بارش در حوزه زاگرس 

اتفاق خواهد افتاد.
وي ادامه داد: پيش بيني ه��ا در مجموع بيانگر 
آن اس��ت كه ميزان بارش فروردين ماه باالتر از 
نرمال خواهد بود و با توجه به ايام تعطيل گرچه 
بيماري كرونا شيوع يافته بهتر است مردم توجه 

بيشتري به هشدارها داشته باشند.

احتمال سيالبي شدن 
رودخانه ها در هفته آخر اسفند

جهان

 مشاهيري كه به كرونا 
مبتال شده اند
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»كريس��تين الگارد« رييس بانك مرك��زي اروپا از 
عملكرد كشورهاي منطقه يورو در مقابله با ويروس 
كرونا انتقاد كرد. به گزارش روز جمعه شبكه خبري 
يورورني��وز، الگارد از كش��ورهاي منطق��ه يورو به 
دليل عدم تحرك فوري و قوي ب��راي مهار تاثيرات 
جهاني ويروس كرون��ا انتقاد ك��رد. وي افزود: تأثير 
اقتص��ادي كرونا واكنش��ي هماهن��گ مي طلبيد و 
براي تحت تاثير قرار نگرفت��ن منطقه يورو، نيازمند 
عملكرد س��ريع، قوي از س��وي هم��ه طرف ها بود. 
تاكنون ۱۳۹ ه��زار و ۱۶ نفر در جه��ان به ويروس 
كرونا مبتال و ۵هزار و۱۱۶ نفر جان باخته و ۷۰ هزار 
و۷2۷ نفر بهبود يافته اند. ويروس كرونا موس��وم به 
» كويد ۱۹« اواس��ط ماه دس��امبر )2۴ اذر( در شهر 
ووهان واقع در مركز چين گزارش ش��د ابتدا از اين 

بيماري به عن��وان ذات الري��ه نام برده مي ش��د اما 
كميسيون ملي بهداشت چين در ۳۰ دسامبر سال 
2۰۱۹ )۹ دي ماه ۹۸( به صورت رس��مي شيوع اين 
ويروس را در چين اعالم كرد. »ت��دروس آدهانوم« 
مديركل س��ازمان جهاني بهداش��ت 2۱ اسفندماه 
۹۸ در كنفرانس��ي خبري تاكيد كرد كه اگرچه واژه 
»همه گير« )pandemic( به دليل حساس��يتي 
كه دارد نبايد بدون دقت مورد استفاده قرار گيرد اما 
ارزيابي هاي اين سازمان ويروس كرونا را »همه گير 
جهاني« شناسايي و اعالم مي كند. »دونالد ترامپ« 
رييس جمهوري امريكا علت ش��يوع ويروس كرونا 
در اياالت متحده را مسافران ورودي از اروپا دانست 
و گف��ت: ورود تمام مس��افران از اروپا ب��ه امريكا به 
استثناي انگليس براي مدت ۳۰ روز ممنوع مي شود.

انتقاد بانك مركزي اروپا از كشورهاي يورو در برابر كرونا

بين الملل

 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 
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رييس ستاد كل نيروهاي مسلح در راستاي مقابله با شيوع كرونا اعالم كرد

ورود نيروهاي مسلح براي خلوت سازي شهرها 
گروه ايران|

پنجشنبه 22 اس��فندماه بود كه مقام معظم رهبري در 
نامه اي خطاب به سردار باقري رييس ستاد كل نيروهاي 
مس��لح بر لزوم س��ازماندهي اين خدم��ات در قالب يك 
»قرارگاه بهداش��تي و درماني« براي پيشگيري از شيوع 
بيشتر اين بيماري تأكيد و خاطرنشان كردند: »اين اقدام 
با توجه ب��ه قرائني كه احتمال »حمله بيولوژيكي« بودن 
اين رويداد را مطرح ك��رده مي تواند جنبه رزمايش دفاع 
بيولوژيك نيز داش��ته و بر اقتدار و توان مّلي بيفزايد.« به 
فاصله يك روز بعد از انتشار نامه مقام معظم رهبري، ديروز 
نخستين جلسه قرارگاه بهداشتي و درماني امام رضا)ع( 
نيروهاي مسلح براي پيشگيري و مقابله با ويروس كرونا 
در ستادكل نيروهاي مس��لح برگزار شد. جلسه اي كه در 
جريان آن تصميم سازي هاي عملياتي براي مقابله با اين 
چالش در دستور كار قرار گرفت و در نهايت بر اساس اعالم 
س��ردار باقري رييس س��تاد كل نيروهاي مسلح )در روز 
جمعه( اعالم ش��د كه روال خلوت سازي شهرها به عنوان 
يك ضرورت جدي طي 24ساعت آينده از سوي نيروهاي 
مسلح آغاز خواهد شد. تصميمي كه به اعتقاد كارشناسان 
يكي از مهم ترين ضرورت هايي اس��ت ك��ه براي مقابله با 
چالش كرونا مي بايست انجام شود. به گزارش روابط عمومي 
ستاد كل نيروهاي مسلح، در پي دستور فرمانده كل قوا به 
رييس ستاد كل نيروهاي مسلح مبني بر تشكيل قرارگاه 
بهداشتي در اين س��تادكل براي مبارزه با ويروس كرونا، 
نخستين جلسه قرارگاه بهداشتي و درماني امام رضا)ع( 
نيروهاي مسلح )پيش��گيري و مقابله با ويروس كرونا( به 
رياست سردار سرلشكر »محمد باقري« رييس ستادكل 
نيروهاي مسلح برگزار ش��د. اما چهره هاي ديگري كه در 
قالب قرارگاه مركزي در اين نشست حضور داشتند، امير 
سرلشكر »سيد عبدالرحيم موسوي« فرمانده كل ارتش، 
سردار سرلشكر »حسين سالمي« فرمانده كل سپاه، سردار 
»حسين اشتري« فرمانده نيروي انتظامي، سردار »علي 
عبداللهي« معاون هماهنگ كننده س��تادكل نيروهاي 
مسلح، سردار »غالمرضا محرابي« معاون اطالعات ستاد كل 
نيروهاي مسلح از جمله حاضران در اين جلسه بودند.در اين 
جلسه، جزييات تشكيل اين قرارگاه و ساختار آن بررسي و 
تصميم گيري شد. بعد از پايان نشست اما رييس ستاد كل 
نيروزهاي مس��لح روز جمعه تاكيد كرد: كميته انتظامي 
امنيتي قرارگاه بهداشتي درماني نيروهاي مسلح به همراه 
وزارت كشور و استانداران روال خلوت كردن فروشگاه ها، 

خيابان ها و جاده ها را با تصميم ملي كه اتخاذ مي شود، انجام 
خواهد داد كه اين كار هم ظرف 24 آينده انجام خواهد شد.

     تصميمات مهم قرارگاه بهداشتي و درماني 
ستاد كل نيروهاي مسلح

سردار سرلشكر سيدمحمدحسين باقري روز گذشته بعد 
از پايان نخستين جلس��ه قرارگاه بهداشتي و درماني امام 
رضا)ع( نيروهاي مس��لح در مصاحبه با خبرنگاران گفت: 
سامانه نرم افزاري قدرتمندي در وزارت بهداشت طراحي 
شده است كه با همكاري با سازمان بسيج اجرايي مي شود 
و ظرف يك هفته تا ده روز آينده تمام مردم ايران از طريق 
فضاي مجازي، تماس تلفني و در صورت ضرورت با مراجعه 
مورد رصد قرار خواهند گرفت. افراد مشكوك در اين سامانه 
مشخص مي شوند و براي معاينات تكميلي به مراكز مقدماتي 
معرفي خواهند شد و ما آمادگي داريم تا هر تعداد كه مورد 
نياز باش��د، تا هزار درمانگاه ثابت و سيار به بخش كشوري 
كمك كنيم تا در اين مراكز رصد و معاينات باليني انجام شود. 
سردار باقري افزود: در بخش لجستيك نيز در بخش تامين 
ماسك تخصصي ان ۹۵ براي كادر بيمارستاني و همچنين 
ساير تجهيزات بيمارستاني و از جمله لباس، وزارت دفاع 
خط توليد مفصلي ايجاد كرده و توان توليد كيت تشخيص 
كرونا نيز ايجاد شده و در مورد ماسك معمولي هم به ميزاني 
كه اعالم شده از طريق وزارت دفاع و همچين بسيج اصناف 
سازماندهي شده است و در آينده اي نزديك اين كار توسعه 

خواهد يافت.
رييس ستاد كل نيروهاي مسلح افزود: در بخش تامين كادر 
درماني نيز كه از جمله مشكالت اساسي ماست و با توجه 
به اينكه كادر درماني اكثر بيمارستان ها در مدت بيست و 
چند روز گذش��ته خسته هستند، سازماندهي كرديم كه 
عزيزان بسيجي ما و دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشكي 
و عالقه من��د و داوطلب و همچنين س��ربازان متخصص 
رشته هاي مرتبط و بازنشستگان و ساير اقشار سابقه دار و 
متخصص به كارگيري ش��وند و افرادي كه نياز به آموزش 
تكميلي دارند نيز دوره يك هفته اي آموزش ببينند تا در 

خدمت پرستاران باشند.

     خيابان ها، جاده ها و فروشگاه ها خلوت مي شوند
در شرايطي كه بسياري از كارشناسان موضوع خلوت كردن 
مكان هاي عمومي و محل تجمع��ات را يكي از حلقه هاي 
مفقوده براي مقابله با اين بيماري عنوان كرده اند، س��ردار 

باقري گفت: همچنين كميته انتظام��ي امنيتي قرارگاه 
بهداشتي درماني نيروهاي مسلح به همراه وزارت كشور و 
استانداران روال خلوت كردن فروشگاه ها، خيابان ها و جاده ها 
را با تصميم ملي كه اتخاذ مي شود، انجام خواهد داد كه اين 
كار هم ظرف 24 س��اعت آينده انجام خواهد شد. از مردم 
درخواست مي كنيم به توصيه ها و درخواست هاي وزارت 
بهداشت عمل كنند  تا زنجيره انتقال اين بيماري قطع شود 
و انتظاري كه در حكم فرمانده كل قوا نيز وجود داشت اين بود 
كه راه هاي اساسي از جلوگيري از شيوع بيشتر اين بيماري 
اتخاذ شود كه در جلسه اخير تصميمات مهمي گرفته شد و 
اميدواريم با اجرايي شدن اين تصميمات جلوي شيوع بيشتر 
بيماري گرفته شود. هر انتظاري كه وزارت بهداشت دارد و در 
بخش كشوري توانمندي الزم براي آن وجود نداشته باشد، 
اعالم كند تا ما به كمك آن بياييم و اميدواريم اين اتفاق بيفتد 
كه با همكاري همه بخش ها زنجيره اين بيماري قطع شود.

     ارايه ظرفيت بيمارستاني نيروهاي مسلح 
به بيماران كرونايي

سردار باقري همچنين روز جمعه بعد از پايان نخستين جلسه 
قرارگاه بهداشتي و درماني امام رضا)ع( نيروهاي مسلح افزود: 
قرارگاه بهداشتي و درماني نيروهاي مسلح با همكاري وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همكاري مردم زنجيره 
بيماري انتقال بيماري كرونا را قطع مي كند و اميدواريم كه 
جلوي شيوع بيشتر اين بيماري هر چه سريعتر گرفته شود. از 
همان روز اول كه اين ويروس پيدا شد قرارگاه نيروهاي مسلح 
براي مقابله با كرونا در ستاد كل و با حضور نيروهاي مسلح، 
ارتش و سپاه نيروي انتظامي و وزارت دفاع تشكيل شد و با 
امر فرمانده معظم كل قوا سطح قرارگاه به عالي ترين سطح 
نيروهاي مسلح ارتقا يافت و جمعه اولين جلسه آن با حضور 
فرماندهان نيروهاي مسلح، وزير دفاع و دكتر جمشيدي 
نماينده وزير بهداشت برگزار شد. عالوه بر تصميمات متعدد 

و ۱۰ دستورالعمل اجرايي گذشته تصميمات مهم و اساسي 
خوبي اتخاذ ش��د و نيروهاي مس��لح هم اكنون در مساله 
بهداشت محيط در اكثر شهرهاي كشور فعال هستند و از 
جمله در بخش درمان، 2 هزار تخت از مجموع ۶ هزار تخت 
بيمارستاني نيروهاي مسلح در اختيار بيماران كرونايي يا 
مشكوك به آن قرار گرفته است و براي در اختيار قراردادن 
۷۰ درصد اين ظرفيت به وزارت بهداش��ت اعالم آمادگي 
كردي��م در حالي كه اين ميزان در بخش كش��وري يعني 
بيمارستان هاي دولتي، تامين اجتماعي و خصوصي تقريبا ۸ 
درصد است.رييس ستاد كل نيروهاي مسلح افزود: در بخش 
استراحت گاه هاي قبل و بعد بيمارستاني نيز دوستان وزارت 
بهداشت تقاضاي اختصاص ۱۰ هزار تخت را داشتند كه همه 
آن را برعهده گرفتيم و 4 هزار تخت آن آماده و فعال شده كه 
البته همه آن مورد استفاده قرار نگرفته است و ظرفيت خالي 

در اين بخش وجود دارد.

در نامه اي به دبيركل سازمان ملل

ظريف پايان تحريم هاي امريكا براي مقابله با كرونا را خواستار شد
در شرايطي كه اياالت متحده با اتخاذ رويكردي رياكارانه و 
خصمانه از يك طرف زنجيره تحريم هاي اقتصادي بر عليه 
كشورمان را سخت تر از قبل دنبال مي كند و از سوي ديگر 
براي در امان ماندن از انتقادات اعالم مي كند كه آماده ارسال 
هر گونه كمك به ايران براي مقابله با پالش كروناست، وزير 
خارجه كشورمان با ارسال نامه اي به دبيركل سازمان ملل 
متحد، پايان تحريم هاي دول��ت اياالت متحده را كه مانع 
عمده اي براي مبارزه با ش��يوع كرونا در كش��ورمان است 
خواستار ش��د. به گزارش اداره اطالع رساني و سخنگويي 
وزارت خارج��ه، محمدج��واد ظريف وزير ام��ور خارجه 
كشورمان با ارسال نامه اي به آنتونيو گوترش دبيركل سازمان 
ملل متحد كه رونوشت آن را براي روساي همه سازمان هاي 
بين المللي و همتايان خود در سراسر جهان فرستاد، پايان 
تحريم هاي دولت اياالت متحده را كه مانع عمده اي براي 
مبارزه با شيوع كرونا در كشورمان است، خواستار شد. ظريف 
در اين نامه تاكيد كرده است كه علي رغم توانمندي علمي و 
تعهد نظام سالمت ايران براي مبارزه با شيوع كروناويروس، 
تحريم هاي اياالت متحده بر تجارت قانوني و پيش شرط هاي 
اخير مقامات اياالت متحده ب��راي ممانعت از فروش دارو، 
تجهيزات پزشكي و كاالهاي بشردوستانه، تالش ها براي 
مبارزه با شيوع كوويد -۱۹ در ايران را با موانع جدي مواجه 
كرده اس��ت. وزير امور خارجه، تأثير تحريم هاي ثانويه بر 
فروش نفت و همچنين ديگر صادرات كشور توسط بخش 

خصوصي و در نتيجه كاهش توان دولت براي تأمين يارانه 
كاالهاي اساسي ش��هروندان ايراني، و كاهش توان بخش 
خصوصي براي توليد و اشتغال، چنداليه بودن تحريم هاي 
بخش هاي مالي، حمل و نقل، بيمه و بانكي براي ممانعت از 
فروش دارو و تجهيزات پزشكي به ايران، عدم تأمين لوازم 
و نرم افزارهاي ناوبري مورد استفاده شركت هاي هواپيمايي 
ايران با هدف زمين گير كردن بخش هوايي ايران و اقدامات 
اخير شركت هاي امريكايي براي مانع تراشي در استفاده از 
فناوري اطالعات در جلوگيري از ش��يوع كوويد -۱۹ را به 
عنوان مثال هايي از اقدامات امريكا بر شمرده كه تا حدي در 
بي عملي جامعه جهاني در مقابل اقدامات غيرقانوني دولت 
اياالت متحده ريش��ه دارد. ظري��ف در پايان، توقف فوري 
تروريسم اقتصادي دولت اياالت متحده عليه مردم ايران را 
الزامي دانسته و بر وظيفه سازمان ملل متحد و كشورهاي 
عضو در همراهي با درخواست مردم و دولت ايران در توقف 
سياست دولت اياالت متحده تاكيد كرده است و از دبيركل 
درخواست كرده است كه متن اين نامه به عنوان سند مجمع 

عمومي و شوراي امنيت منتشر شود.

     عواقب تحريم ها بر سالمت مردم
ظريف در بخش هايي از اين نامه خطاب به گوترش آورده 
است: اين نامه را درباره موضوعي بس��يار اضطراري براي 
شما مي نويسم. همان گونه كه مع االسف جنابعالي و تمامي 

همتايان اينجانب در سراسر دنيا مستحضريد، همگي به طور 
رسمي گرفتار يك همه گيري جهاني شده ايم و كشور من 
جزو كش��ورهايي است كه تاكنون بيشترين ابتالي كرونا 
در آنها گزارش ش��ده است.در ش��رايطي كه اين ويروس 
شهرها و روستاهاي ما را به سرعت در مي نوردد، ملت مابر 
خالف ديگر ملت هاي مبتال شده دنيا از عواقب شديدترين 
و گسترده ترين تروريس��م اقتصادي تاريخ كه به صورت 
غيرقانوني و فراس��رزميني از ماه مي 2۰۱۸ توسط دولت 
اياالت متحده در پي نقض تعهداتش ذيل قطعنامه 22۳۱ 
شوراي امنيت سازمان ملل اعمال شده، رنج مي برد. وزير امور 
خارجه كشورمان در ادامه تاكيد مي كند: اگرچه تجهيزات 
پزشكي، پزشكان، پرستاران، بهياران و ديگر دست اندركاران 
بهداشتي ما جزو بهترين ها در دنيا هستند، اما تالش هاي ما 
در تش��خيص و درمان بيماران و مبارزه با شيوع كرونا و در 
نهايت شكست اين ويروس با مانع تروريسم اقتصادي دولت 
اياالت متحده مواجه شده است.رژيم تحريم هاي غيرقانوني 
امريكا عالوه بر هدف گيري تجارت مشروع ما با دنيا، بر تمامي 
بخش هاي اقتصاد ايران تأثير منفي گذاشته و اين در حالي 
اس��ت كه وزير خارجه امريكا به مردم ما مي گويد كه »اگر 
مي خواهند گرسنه نمانند« دولتشان مي بايست تسليم 
دستورات وقيحانه بيگانگان شود. اكنون همان مقام امريكايي 
با بي شرمي تمام تا آنجا پيش رفته كه علنًا ارسال دارو براي 
مردم ايران را به گروگان خود گرفته و فروش دارو را به زياده 
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همكاري مردم براي قطع زنجيره 
انتقال كرونا ضروري است

»قط��ع زنجي��ره كرون��ا« 
عنواني است كه اين روزها 
به تناوب از سوي دولتي ها 
تكرار مي ش��ود، هدفي كه 
دولت اع��الم مي كند تنها 
در ص��ورت همراهي مردم 
در پرهي��ز از س��فرهاي 
غيرضروري و در خانه ماندن محقق مي ش��ود؛ معاون 
پارلماني رييس جمهور با اشاره به همين موضوع است 
كه مي گويد: امكانات دولتي براي مقابله با ويروس كرونا 
تا زماني كه با همكاري مردم همراه نشود اثربخشي كافي 
را ندارد، خواهش دولت از مردم اين است كه در هفته هاي 
پيش رو به سفر نروند. حسينعلي اميري در گفت وگو با 
ايسنا، با بيان اينكه متاسفانه با همه تالش هايي كه دولت 
و وزارت بهداشت انجام داد، شاهد ورود و شيوع كرونا در 
تمام استان هاي كشور هستيم، اظهار كرد: در اولين گام 
فرماندهي مديريت بحران كرونا به وزير بهداشت سپرده 
شد و همه اعضاي دولت موظف شدند كه به وي كمك 
كرده و همه امكانات دس��تگاه هايي اجرايي در اختيار 
وزير بهداشت قرار گيرد. معاون پارلماني رييس جمهور 
خاطرنشان كرد: شرايط كه پيچيده تر شد، ستاد مديريت 
كرونا تشكيل و با نظر شوراي عالي امنيت ملي، تصميم 

اين ستاد براي كل دستگاه هاي نظام الزم االجرا شد.

 امريكا جايگاهي براي اظهارنظر 
درباره حقوق بشر ندارد

س��خنگوي وزارت ام��ور 
خارجه تاكيد كرد: رژيمي كه 
رسما ترور مي كند، ميزبان و 
ميهمان گروهك هاي منفور 
تروريستي است، آشكارا و 
هدفمند نژادپرست است، 
مراكز تاريخ��ي و فرهنگي 
را تهديد به ناب��ودي مي كند و معتاد ب��ه دروغ پردازي 
سيستماتيك اس��ت، هيچ جايگاهي براي اظهارنظر 
درباره مفهوم واالي حقوق بشر و نسخه پيچي براي ساير 
كشورهاي مستقل ندارد. »سيدعباس موسوي« رژيم 
امريكا را فاقد هرگونه وجاهت سياسي، حقوقي و اخالقي 
براي اظهارنظر در خصوص حقوق بشر دانست و گفت: 
رژيمي كه رييس جمهور آن آشكارا سخنان نژادپرستانه 
به زبان مي آورد، با بي شرمي تمام از تبعيض مذهبي دفاع 
مي كند، زنان را در حد ابزاري براي هوس��راني مي داند، 
مردمان ساير كشورها را تنها به دليل مذهب و نژاد از سفر 
به امريكا منع مي كند، بي محابا و برخالف تمام مقررات 
و موازين بين الملل��ي تهديد به نابودي مراكز فرهنگي 
كش��ورها مي كند، متحد و حامي رژيم كودك كش و 
قصاب سعودي و رژيم ضدبشري صهيونيستي است، 
در جايگاهي نيست كه براي ساير كشورها نسخه حقوق 

بشري بپيچد. 

قرارگاه جنگ نوين نزاجا اماكن 
و معابر را ضدعفوني مي كند

در مسير بهبود شاخص هاي 
بهداش��تي جامع��ه براي 
مقابل��ه ب��ا كرون��ا فرمانده 
نيروي زميني ارتش گفت: 
در تمامي ش��هرها موضوع 
ضدعفوني ك��ردن اماكن و 
معابر عمومي توسط قرارگاه 
جنگ نوين نزاجا انجام مي ش��ود. به گزارش ايلنا، امير 
س��رتيپ كيومرث حيدري گفت: با توجه به گسترش 
ويروس كرونا، مهندسان توانمند صنايع شهيد زرهرن 
توانسته اند با طراحي و توليد سه دستگاه خودروي جديد 
ضدعفوني كننده با قابليت هاي مطلوب، رفع آلودگي معابر 
و اماكن عمومي شهر را در دستور كار قرار دهند.دو دستگاه 
از اين تجهيزات روي خودروي سبك با قابليت پاشش 
بالغ بر 2۰ متر و يكي ديگر نيز روي خودروي سنگين با 
قابليت ۱۵ هزار ليتر و پاش��ش بيش از ۳۰ متر، اماكن و 
خيابان هاي شهري را ضدعفوني خواهد كرد. پروژه هاي 
ضدعفوني كننده در مركز ساخت، توليد و بهينه سازي 
ش��هيد زرهرن نيروي زميني ارتش در كمترين زمان 
ممكن طراحي و توليد شد. ارتش از اولين روزهاي شيوع 
ويروس كرونا با تشكيل قرارگاه جهادي مبارزه با ويروس 
در تمامي شهرهاي كشور ضد عفوني و رفع آلودگي معابر 

و خيابان ها را در دستور كار خود قرار داد.

۸۰ درصد جلوگيري از شيوع 
كرونا برعهده مردم است

عضو سابق مجمع تشخيص 
گفت: بر اساس توصيه هاي 
وزارت بهداش��ت اگر مردم 
رعايت نكنند كرونا در كشور 
گسترش پيدا خواهد كرد. 
محمدهاش��مي با اشاره به 
اش��اعه وي��روس كرونا در 
كشورمان گفت: اين ويروس منحوسي كه امروز دنيا را 
تحت تاثير قرار داده و ۱2۰ كشور را درگير خود كرده بر 
اساس توصيه هاي همگاني تنها يك راه براي پيشگيري 
دارد و آن قطع زنجيره انتقال است. اين موضوع به خود 
مردم باز مي گردد و يكي از راه هايي كه مي تواند اين زنجيره 
را قطع كند قرنطينه شهر ها است تا  مردم در تجمعات 
حضور پيدا نكنند؛ چراكه بر اساس اطالعات داده شده 
يك فرد آلوده مي تواند تا ۱۱ نفر را آلوده كند و اين موجب 
تصاعدي شدن آمار مبتاليان مي شود؛ همه بايد هشدار ها 
را رعايت كنند، اما متاس��فانه بس��ياري از مردم رعايت 
نمي كنند و بسياري ديگر نيز تامين معيشت شان اقتضا 
مي كند كه از خانه خارج شوند. امروز بايد كادر پزشكي را 
تقويت كرد و هم دستور العمل هايي كه جنبه جهاني دارد 
را رعايت كرد؛ براي مثال شاهد هستيم كه شمال ايتاليا 
كال قرنطينه شده و ۱۶ ميليون نفر بايد در خانه هايشان 

بمانند كه تنها به ۳ دليل مي توانند از خانه خارج شوند.

جهان تكليفش را با 
يكجانبه گرايي امريكا روشن كند
مع��اون ام��ور حقوق��ي و 
بين المللي وزارت خارجه با 
بيان اينكه جهان بايد تكليف 
خود را ب��ا يكجانبه گرايي و 
تروريسم اقتصادي امريكا 
روش��ن كند، تصريح كرد: 
دولت امريكا را مسوول مرگ 
هر يك از هموطنانمان كه مستقيم يا غيرمستقيم ناشي 
از تحريم ها باشد، مي دانيم. به گزارش فارس، »محسن 
بهاروند« در يادداش��تي تحت عنوان »ويروس كرونا و 
تحريم هاي يكجانبه امريكا«، مي نويسد: وقتي ترامپ 
رييس جمهور امريكا در اولين سخنراني خود در مقابل 
مجمع عمومي سازمان ملل متحد با بي شرمي تمام گفت 
من منافع كشور خودم را به منافع ديگران ترجيح مي دهم 
و آن را اول مي دانم همه ما به عنوان ناظر اين سخنراني 
بسيار متعجب شديم. اگر در هر اجتماعي هر كس چنين 
فكر كند و نسبت به منافع و ارزش هاي جمعي جاهل و 
بي اعتنا باشد، اصوال چيزي به نام اجتماع و جامعه ملي 
يا بين المللي بي معني مي شود. بهاروند در اين يادداشت 
مي نويسد: شيوع ويروس كرونا )كوويد ۱۹( بيش از هر 
چيز اين وابستگي متقابل جامعه جهاني را روشن كرد. 
س��ازمان جهاني بهداش��ت اعالم كرد كه اين ويروس 

همه گير جهاني شده است. 

چهرهها

رويموجخبر

    بس�ته هاي جديد حمايتي به س�ه ميليون 
خانوار ايراني داده مي شود؛مهر|

با دستور رييس جمهور سه بسته حمايتي در اختيار 
اقشار كم برخورداري كه كسب و كار آنان در آستانه 
س��ال نو خس��ارت جدي ديده اند، ق��رار مي گيرد. 
رييس جمه��ور پ��س از دريافت گ��زارش كارگروه 
مديريت آثار اقتصادي شيوع ويروس كرونا از اقشار 
كم درآمد و صاحبان كسب و كارهايي كه بر اثر شيوع 
اين بيماري دچار آسيب و لطمه شده اند، دستور داد 
سه بسته حمايتي در اختيار »اقشار كم برخورداري كه 
كسب و كار آنان در آستانه سال نو، لطمه و خسارت 
جدي ديده اند«، قرار گيرد.برآورد مي شود سه ميليون 
خانوار ايراني مشمول دريافت اين بسته هاي حمايتي 
شوند. براساس دس��تور روحاني به سازمان برنامه و 
بودجه و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نخستين 
بسته حمايتي تا پيش از پايان اسفندماه در اختيار 
افراد مشمول قرار مي گيرد كه با كمك بانك اطالعات 
ايرانيان شناسايي يا ثبت نام شده اند.دو بسته حمايتي 
ديگر نيز در ابتداي سال آتي، در اختيار مشموالن اين 
طرح قرار خواهد گرفت.سازمان برنامه و بودجه نيز با 
دستور رييس جمهور، موظف به تأمين اعتبار اين بسته 

حمايتي شده است.

    مس�افران ورودي به كرواسي از مبداء ايران 
قرنطينه اجباري مي شوند؛ايرنا|

سفارت ايران در زاگرب از تصميمات جديد و تدابير 
دولت كرواسي براي كاهش شيوع بيماري كرونا خبر 
داد و اعالم كرد افرادي كه از مبدا ايران به اين كشور 
س��فر كنند، به م��دت ۱4 روز در قرنطينه اجباري 
درماني قرار مي گيرند. س��فارت ايران در كرواسي با 
صدور اطالعيه اي اعالم ك��رد: وزارت خارجه و امور 
اروپايي جمهوري كرواسي ديروز با ارسال يادداشتي 
به تمامي نمايندگي هاي ديپلماتيك، كنسولگري ها 
و دفاتر خارجي مستقر در كرواسي، تصميمات جديد 
و تشديد تدابير براي كاهش شيوع بيماري ويروس 

كوويد ۱۹ )كرونا( را اعالم كرد.

    اش�تراك بين ترور س�ردار س�ليماني و 
ادعاي حمله به پايگاه التاجي؛تعادل|

دبير شوراي امنيت ملي تاكيد كرد: به نظر مي رسد 
اشتراكاتي ميان اجراي طرح ترور شهيدان سليماني 
و ابومهدي و ادعاي امريكا مبني بر حمله موش��كي 
به پايگاه التاجي در بغداد وجود داش��ته باشد.»علي 
شمخاني« در حساب كاربري خود در توييتر نوشت: 
»در سفر به عراق از مسووالن اين كشور خواستم كه 
دنباله هاي داخلي عمليات ترور شهيدان سليماني و 
ابومهدي را شناسايي و معرفي كنند. به نظر مي رسد 
اشتراكاتي ميان اجراي طرح ترور و ادعاي امريكا مبني 
بر حمله موشكي به پايگاه التاجي در بغداد وجود داشته 
باشد.«وزارت دفاع امريكا در بيانيه اي اعالم كرد كه در 
واكنش به حمالت راكتي به اردوگاه التاجي در شمال 
بغداد، نيروهاي نظامي امريكا به پايگاه هاي حزب اهلل 
عراق در شمال اين كشور حمالتي را انجام داده است. 

فرمان فرمانده معظم كل قوا به رييس ستاد 
كل نيروهاي مسلح در زمينه مقابله با كرونا  

قرارگاه بهداشتي و درماني 
براي سازماندهي خدمات

به مردم تشكيل شود
حضرت آيت اهلل خامنه اي فرمانده معظم كل قوا 
با صدور فرماني به سردار سرلشكر باقري رييس 
س��تاد كل نيروهاي مس��لح با تقدير از خدمات 
نيروهاي مسّلح به مردم در زمينه مقابله با ويروس 
كرونا، بر لزوم سازماندهي اين خدمات در قالب 
يك »قرارگاه بهداشتي و درماني« براي پيشگيري 
از شيوع بيشتر اين بيماري تأكيد و خاطرنشان 
كردند: اين اقدام ب��ا توجه به قرائني كه احتمال 
»حمله بيولوژيكي« ب��ودن اين رويداد را مطرح 
كرده مي تواند جنبه رزمايش دفاع بيولوژيك نيز 
داش��ته و بر اقتدار و توان مّلي بيفزايد.به گزارش 
پايگاه اطالع رس��اني دفتر مقام معظم رهبري، 
متن فرمان رهبر معظم انقالب اس��المي به اين 
شرح است: بسمه تعالي، سردار سرلشكر باقري؛ 
با تقدير از خدماتي كه نيروهاي مس��ّلح تاكنون 
در زمينه كرونا به مردم عزي��ز تقديم كرده اند و 
با تاكيد بر ادامه و گس��ترش هرچه بيش��تر آن، 
الزم است سازماندهي اين خدمات به شكل يك 
قرارگاه بهداشتي و درماني بوده و عالوه بر درمان 
و ايجاد مراكز درماني مانند بيمارستان صحرايي 
و نقاهتگاه و غيره، به پيشگيري از شيوع بيشتر 
بيماري با ش��يوه هاي الزم نيز بپردازد. تقس��يم 
وظائف و ماموريتهاي س��ازمان ها و بخش هاي 
نيروهاي مس��ّلح از وظائف اين قرارگاه اس��ت. 
اين قرارگاه بايد در هماهنگ��ي كامل با دولت و 
وزارت بهداش��ت و درمان عمل كند.  اميد است 
با هدآيت اللهي و پشتيباني ويژه حضرت بقيه اهلل 
ارواحنا فداه ملت ايران همواره پيروز و برخوردار از 

امنيت و سالمت باشند.
سيدعلي خامنه اي
22 اسفند ۱۳۹۸

رهبر معظم انقالب درگذشت 
همسر مكرمه آيت اهلل يزدي را 

تسليت گفتند
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي 
در پيامي درگذشت همسر مكّرمه آيت اهلل يزدي را 
تسليت گفتند. متن پيام تسليت رهبر معظم انقالب به 
اين شرح است: بسم اهلل الرحمن الرحيم، آيت اهلل آقاي 
حاج شيخ محّمد يزدي دامت بركاته، درگذشت همسر 
مكّرمه را كه شريك مجاهدت ها و رنج هاي جنابعالي 
در ساليان طوالني بودند به شما و ديگر بازماندگان 
تسليت عرض مي كنم و رحمت و مغفرت الهي را براي 

آن مرحومه مسألت مينمايم.
سيد علي خامنه اي
22 اسفند ۱۳۹۸

خواهي هاي غيرقانوني و نامربوط مشروط كرده است.

     تنبيه دسته جمعي مردم ايران
او با اشاره به ضرورت ورود سازمان ملل به اين رفتار وقيحانه 
مي نويسد: كاماًل واضح است كه دولت اياالت متحده سياست 
تنبيه دسته جمعي مردم ايران را از جمله از طريق محروميت 
آنها از خريد اقالم بشردوستانه بر خالف شعارهايي كه مكرراً 
توسط دولتمردان امريكايي اعالم مي شود--در پيش گرفته 
است. آنچه كه تا اينجا و متأسفانه براي جامعه بين الملل 
نامشخص باقي مانده اين است كه تروريسم اقتصادي امريكا 
چگونه به طور مشخص و البته مستقيم--تالش هاي ما براي 
مبارزه با همه گيري كرونا در ايران را به شرح ذيل تضعيف 
كرده است: - تحريم هاي ثانويه غيرقانوني اياالت متحده 
صادرات نفت و اقالم توليدي را براي ايران به شدت سخت 
كرده و بنابراين نه تنها بخش دولتي كه تهيه و تدارك غذا و 
داروي يارانه اي و ديگر كاالهاي اساسي براي مردم ايران و 
به ويژه آسيب پذيرترين قشر جمعيت را برعهده دارد هدف 
قرار داده بلكه به تضعيف كل بخش خصوصي ما كه مسوول 
تأمين كاال، ارايه خدمات و اشتغالزايي براي مردم مي باشد، 

منجر شده است. 
  تحريم ه��اي ثانويه غيرقانوني اي��االت متحده فعاليت 
اش��خاص حقيقي و حقوقي ايراني و مستقر در ايران براي 
واردات دارو و تجهيزات پزشكي را تقريباً غيرممكن مي سازد 
و حتي اگر يك شركت خارجي حاضر باشد اقالم مورد نياز 
را به ايران بفروشد و ما بهاي آن را از طريق دارايي هايمان در 
خارج از كشور بپردازيم، باز هم تحريم هاي درهم تنيده امريكا 
در حوزه حمل و نقل و كشتيراني، بيمه و بخش هاي مالي و 
بانكي چنين تجارتي را براي طرفين امكان ناپذير مي كند. 

   تحريم هاي ثانويه غيرقانوني اياالت متحده هزاران شهروند 
ايراني را در خارج از كشور سردرگم كرده و آنها را در معرض 
اختالل فراوان پروازها در فرودگاه ه��اي اروپايي قرار داده 
است. در واقع، قطع ارتباط فرودگاه هاي اروپايي با هواپيمايي 
ايران اير طي روزهاي گذشته به هيچ عنوان به شيوع كرونا 
مربوط نبود بلكه مستقيماً به تحريم خريد و نصب نرم افزار 
به روز شده برنامه ريزي پرواز توسط امريكا مربوط مي شود. 
چنين اقدامات ظالمان��ه اي هزاران خان��واده ايراني را در 
اضطراب و فشار ناخواسته در شرايط بحران مبارزه با كرونا 

قرار داده است .
  عالوه بر هدف گيري معيش��ت، دسترس��ي به مراقبت 
بهداشتي و دارو و نيز عبور و مرور مردم ايران، تحريم هاي 
ثانويه غيرقانوني اياالت متحده حتي دسترسي شهروندان ما 
به اطالعاتي كه دولت به منظور مبارزه با كرونا منتشر مي كند 

را محدود كرده است. 
ظري��ف در بخش هاي پايان��ي اين نامه تاكي��د مي كند: 
عاليجناب، چگونه ممكن اس��ت محروميت مردم ايران از 
دارو و دسترسي به اطالعات مربوط به درمان كرونا به نفع 
دنيا و ديگر ملت ها تمام شود؟با توجه به مطالب فوق االشاره 
دولت اياالت متحده مي بايست به سرعت به كارزار تروريسم 
اقتصادي خود عليه م��ردم ايران خاتمه دهد و فوراً تمامي 
تحريم هايي را كه به صورت غيرقانوني عليه كشور من در 
تناقض آش��كار با قطعنامه 22۳۱ شوراي امنيت سازمان 
ملل اعمال كرده لغو نمايد. به همين منظور، الزم است كه 
سازمان ملل و اعضاي آن به اين خواسته مردم ايران در توقف 
سياست شرورانه و بدون ثمر دولت امريكا عليه ايران توجه 
كافي مبذول دارند.موجب امتنان خواهد بود اين نامه را به 

عنوان سند مجمع عمومي و شوراي امنيت منتشر نماييد.
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واريز به حساب 4.5 ميليون خانوار تا فروردين 99

جزييات يارانه كرونا اعالم شد

تاكيد جامعه كارگري بر تشكيل جلسه تعيين دستمزد

با ش��يوع كرونا، از اوايل اسفند ماه و با توجه به توصيه 
كارشناسان بهداش��تي، مبني بر سرعت انتشار كرونا 
براي جلوگيري از گس��ترش گس��ترده اين ويروس 
بسياري از مشاغل به حالت نيمه تعطيل درآمدند. اين 
در حالي است كه براي بسياري از مشاغل انتهاي سال 
پر رونق ترين بازه زماني براي كس��ب و كار محس��وب 
مي ش��ود. اين وضعيت منجر به آن ش��ده افرادي كه 

مشاغل بي ثباتي دارند آسيب بيشتري ببينند. 
اين در حالي است كه در دو سال اخير نيز به دليل اعمال 
گسترده تحريم ها عليه اقتصاد ايران، اقشار آسيب پذير 
نسبت به گذشته در تنگناي بيشتري قرار گرفته بودند. 
اين وضعيت منجر به آن شده بود كه درخواست يارانه 
از دولت براي افرادي كه بيش��تر از شيوع گسترده اين 
بيماري آس��يب مي بينند به يك مطالبه تبديل شود؛ 
مطالبه اي كه به نظر مي رسد دولت به آن پاسخ مثبت 

گفته است.
در همين زمينه روز گذشته خبر قطعي پرداخت يارانه 
به اقشار آس��يب پذير از سوي دولت اعالم شد. رييس 
امور س��المت و رفاه اجتماعي سازمان برنامه و بودجه 
كل كشور گفت: دولت براي جبران خسارت هاي مالي 
كرونا به افراد آس��يب پذير دو بسته حمايتي پرداخت 
خواهد كرد كه اين بسته شامل افرادي است كه مشاغل 
موقت داش��تند و آن را از دس��ت دادند مثل كارگران 
ساختماني، فصلي، روزمزد، دست فروشان، رانندگان 
تاكس��ي و كارگران رس��توران ها كه پس از شناسايي 
توس��ط وزارت كار به آنها ط��رح خريد اعتباري تعلق 
خواهد گرفت. بس��ته دوم نيز شامل كساني است كه 
شغل نداشتند و حدود 1.5 ميليون خانوار هستند كه 
سازمان هدفمندسازي يارانه ها آنها را شناسايي كرده و 

مورد حمايت قرار مي گيرند.
به گزارش »تعادل« مدتي اس��ت كه ويروس كرونا به 
ايران نيز راه يافته و مانند س��اير كشورها، بخش هاي 
مختلف اقتصاد كشور را هم تحت تاثير قرار داده است. 
اين ويروس بورس امريكا را به صورت كم سابقه اي تحت 
تاثير قرار داده و در عين حال با ايجاد ناامني به اقتصاد 

چين، ايتالي��ا و كره جنوبي هم ضربه هاي مهلكي زده 
است. ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست. در روزهاي 
گذشته گرچه تالش بر اين بوده كه بازار بورس كه در 
ماه هاي منتهي به همه گي��ري ويروس كرونا در ايران 
رونق گرفته بود از آسيب جدي در امان باشد ولي همه 
چنين امكاني براي ساير حوزه ها فراهم نبوده است از 
جمله بازار طال كه بس��يار تحت تاثير بازار جهاني هم 

قرار گرفت.
اين در حالي است كه كرونا مشكالت جدي براي توليد 
و تجارت ايران هم ايجاد كرد. اكنون اين ويروس منجر 

به محدود ش��دن تجارت ايران با كشورهاي همسايه 
شده است. در عين حال با توجه بر هشدار كارشناسان 
بهداشتي مبني بر سرعت انتشار اين ويروس، بر بازار نيز 
ركود حاكم است و در عين حال بخش توليد نيز آسيب 
ديده است. اكنون خبر مي رسد كه كرونا باعث تعطيل 
شدن بسياري از مش��اغل خرد و كوچك و بعضا نيمه 
تعطيل بودن برخي كارخانه ها ش��ده است. موضوعي 
كه معيشت خانوارها را نيز تحت تاثير قرار داده است. 

معاش خانوار ايراني در حالي از كرونا آسيب مي بيند كه 
در اين دو سال گذشته نيز به دنبال اعمال تحريم هاي 

گسترده از س��وي امريكا و نابس��اماني شاخص هاي 
اقتصادي، قدرت خريد خانوار ايراني آسيب ديده بود. 
در همين سال 1398 رشد اقتصادي 9 ماهه منفي 7 
و نيم درصدي و تورم ساالنه 40 درصدي منجر شد تا 
دهك هاي پايين درآمدي در جامعه آسيب شديدي 
ببينند و در اين ميان شيوع ويروسي كه عالوه بر ايران 

كشورهاي دنيا را درگير كرده مزيد بر علت شد.
حماي��ت از دهك ه��اي پايين با ش��يوه هاي مختلف 
حمايتي در چنين وضعيتي به يك مطالبه تبديل شد. 
حاال ولي از دولت خبر مي رس��د كه تصميم گرفته با 

پرداخت 2 بسته حمايتي از اقشار آسيب ديده از ويروس 
كرونا حمايت كند. سازمان برنامه و بودجه جزييات اين 
بسته حمايتي را تشريح كرده و گفته قرار است فرآيند 
شناسايي افراد از فردا آغاز شود و پرداخت اين دو بسته 
حمايتي تا پايان سال يا فروردين 99 ادامه داشته باشد.

رضا عوض پ��ور رييس امور س��المت و رفاه اجتماعي 
س��ازمان برنامه و بودجه كل كشور در مورد حمايت از 
اقشار آسيب پذير ناش��ي از پيامدهاي ويروس كرونا، 
اظهار كرد: براي افرادي كه مشاغل موقت داشتند و آن را 
از دست دادند مثل كارگران ساختماني، فصلي، روزمزد، 
دست فروشان، رانندگان تاكسي و كارگران رستوران ها 
مقرر شد وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي با همكاري 
اصناف آنها را شناسايي كند كه ما براي آنها طرح خريد 

اعتباري در نظر گرفته ايم.
وي تاكيد كرد: رقم آن براي خانوار با بعد يك نفر، يك 
ميليون تومان و دو نفره و باالتر دو ميليون تومان است. 
حدود 3 ميليون خانوار تسهيالت 4 درصدي دريافت 
مي كنند كه فرآيند آن از يكش��نبه هفته آينده شروع 

خواهد شد و وزارت كار سامانه را اعالم مي كند.
عوض پور ادام��ه داد: افراد ثبت ن��ام مي كنند و با 52 
بانك اطالعاتي و همكاري اصناف استحقاق س��نجي 
شده و تس��هيالتي با دوره تنفس و 24 ماه بازپرداخت 
ارايه مي شود. پرداخت آن بستگي به فرايند ثبت نام و 
نهايي شدن اسامي دارد كه پرداخت آن تا آخر سال يا 

فروردين 99 خواهد بود.
رييس امور س��المت و رفاه اجتماعي سازمان برنامه 
و بودجه كل كش��ور در مورد بس��ته دوم گفت: بسته 
ديگر شامل كساني اس��ت كه شغل نداشتند و حدود 
1.5 ميليون خانوار هستند كه سازمان هدفمندسازي 
يارانه ها آنها را شناسايي كرده و هفته آينده اولين بسته 
حمايتي در اختيارش��ان قرار مي گيرد بر اين اس��اس 
خانوار تك نفره 200 هزار توم��ان، دو نفره 300 هزار 
تومان، سه نفره 400 هزار تومان، چهار نفره 500 هزار 
تومان و 5 نفره و باالتر ۶00 هزار تومان كارت يارانه آنها 

شارژ خواهد شد.

ويروس كرونا بر هر كوي و برزن سرك كشيد و نشاني 
از خود به جاي گذاشت و يكي از اين موارد لغو جلسات 
تعيين دستمزد كارگران است كه با انتقاد شديد جامعه 
كارگري مواجه شده است.  جلسات شوراي عالي كار 
در سال هاي گذشته تا روزهاي پاياني اسفند با حضور 
نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت ادامه داشت تا 
در نهايت با توافق طرفين، ميزان افزايش دستمزد 14 
ميليون نفر از كاركنان تحت پوشش قانون كار مشخص 
شود. اما امسال برخي پيش بيني مي كنند كه اين اتفاق 
رخ نمي دهد و ممكن است به دليل شيوع ويروس كرونا 
به سال آينده موكول ش��ود. »ناصر چمني« نماينده 
كارگران در ش��وراي عالي كار با انتقاد از عدم برگزاري 
جلسه شوراي عالي كار در سه شنبه گذشته، گفت: در 
حالي كه برخي از كارگران با حداقل امكانات ايمني و 
بهداشتي فعاليت مي كنند، لغو جلسات شوراي عالي 
كار در واقع اهميت ندادن به جامعه كارگري است. وي 

افزود: مگر كارگران شهروند اين كشور نيستند، حقوق 
ش��هروندي و اجتماعي ندارند كه در اين وضعيت كار 
كنند، ولي تصميم در مورد آينده و حقوق آنها به تعويق 
 افتد. اين نماينده كارگري اظهار داشت: ما تمام تالش 
خود را كرديم كه در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
جلسات تعيين دستمزد برگزار شود اما اينگونه نشد 
و هفته آينده نيز به طور قطع مشخص نيست كه اين 
جلس��ات برگزار ش��ود. وي گفت: ما معتقديم ميزان 
دستمزد بايد قبل از ش��روع سال جديد تعيين شود، 
چرا كه كشور از لحاظ اقتصادي شرايط خاص خود را 
دارد و هر حركتي باعث مي شود تورم جديد به وجود 
بيايد. چمني گفت: سال گذشته جامعه كارگري در برابر 
شرايط نامطلوب و بحران هايي كه وجود داشت به اندازه 

كافي مقاومت كرده است.
وي تاكيد كرد: اگر قبل از شروع سال جديد دستمزد 
كارگران تعيين شود تغييرات و افزايش تورمي كه اتفاق 

افتاده است تا حدودي مديريت مي شود، اما چنانچه به 
سال آينده موكول شود برخي سودجويان كه اهميتي 

براي كارگران قائل نيستند كارشكني مي كنند.
اين نماين��ده كارگران در ش��وراي عال��ي كار افزود: 
دستمزدي كه براي كارگران قبل از شروع سال جديد 
تعيين شده اس��ت حداقل دو تا سه ماه تاثير خود را بر 
زندگي كارگران خواهد گذاش��ت اما چنانچه به سال 
جديد موكول شود، ديگر تاثيري بر زندگي آنها نخواهد 
داشت. وي اظهار داشت: مشكالت كارفرمايان را درك 
مي كنيم اما موكول كردن جلسات تعيين دستمزد به 
سال آينده شرايط را تغيير مي دهد بنابراين تاكيد داريم 

كه اين جلسات برگزار شود.
چمني گفت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در نظر 
دارد 2۶ اسفندماه جلسات را برگزار كند در حالي كه 
تاكنون ورود رس��مي به تعيين دستمزد نشده است و 
نمي توانيم انتظار داشته باشيم اقدام مناسبي رخ دهد و 

نتيجه مطلوبي حاصل شود. وي تصريح كرد: با اين حال 
جامعه كارگري آماده است وارد جلسه شود و تا حصول 

و تعيين نهايي دستمزد جلسات ادامه يابد.
اعضاي كميته دستمزد ش��وراي عالي كار در آخرين 
نشست خود رقم سبد معيشت كارگران را چهار ميليون 

و 940 هزار تومان اعالم كردند. قرار شد در هفته هاي 
بعد شوراي عالي كار جلسات تعيين دستمزد را برگزار 
كند اما به دليل مالحظات ش��يوع بيماري كرونا اين 
جلسات لغو شد و پيش بيني مي شود كه جلسه تعيين 

دستمزد به سال آينده موكول شود.
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   فصل يازدهم
    بازپس گيري امريكا

اين كتاب توصيف كرده كه چگونه آنها )جناح راست( 
در شكل دادن قواعد بازي به نفع خودشان و به بهاي 
اكثريت وسيع، موفق شده اند. اين نيروهاي »طبيعي« 
اقتصادي نبوده كه در راكد ش��دن تقريبي درآمدها 
اكثريت موثر بوده اند در حالي كه درآمد آن يك درصد 
همچنان باال مي رود. اين قوانين طبيعي نيست جز 
قوانين انساني كه در اين پيامدهاي غيرطبيعي نقش 
داشته است. واقعيت اين است كه بازارها را بايد ساخت 
و طي چهار دهه پيش ما آنها را به روشي كه منجر به 
كاهش رشد و افزايش نابرابري شده، دوباره ساخته ايم. 
شكل هاي زيادي از اقتصاد بازار وجود دارد اما ما فقط 
يك��ي از آنها را كه بخش بزرگي از جمعيت ما را بيمار 
كرده »انتخاب« كرده ايم. ما حاال يك بار ديگر مجبور 
هستيم كه قواعد را به گونه اي بنويسيم كه اقتصاد ما به 
جامعه ما بهتر خدمت كند. براي مثال ما بايد با تضمين 
اينكه رقابت در بازار وجود دارد و قدرت بيش از اندازه 
آن را مهار سازيم، كنش هاي بازار را يك بار ديگر و آن 
طور كه بايد باشند بسازيم.  امريكا همچنين مجموعه 
نهادهايي ثروتمندتر از »فاندامنتال هاي بازار« دارد كه 
تمايل دارند زير بار اين تعهدات بروند. نه تنها ما نهادهاي 
دولتي موثر و كارآمد داريم بلكه مجموعه اي از نهادها و 
بنيادهاي غيردولتي قوي و پرجنب و جوش هم داريم. 
در مركز پيشرفت وسيع ما دانشگاه ها قرار دارند و تمامي 
دانشگاه هاي پيشرو ما يا نهادهاي عمومي هستند يا غير 
انتفاعي. ما شركت هاي تعاوني متعلق به خودمان داريم. 
يك بخش از سيستم مالي ما كه در بحران سال 2008 
دچار فساد اخالقي نشد، اتحاديه هاي اعتباري بودند، 
آن دسته از اتحاديه هايي كه بانك هاي عضو تعاوني شان 
غالبا به شركت ها و صنايع مشخص، پيوند داشتند. 
تعاوني ها، نقش مهمي را در بس��ياري از بخش هاي 
مختلف كش��ور بازي مي كنند.تعاوني ها و شركت ها 
با مشاركت وس��يع كارگران شان در تصميم سازي و 
مالكيت عملكرد بهتري در دوران بحران داشتند.  امريكا 
قادر به تقوي��ت اين اكولوژي غني از تنوع تفاوت هاي 
نهادي است. هر كدام از اين نهادها )مانند يك پازل( 
يك تورفتگي دارد كه با نهاد ديگر تكميل مي ش��ود. 
براي مثال بخش خصوصي با زير س��اختارهايي كه 
توسط دولت و دانشي كه توسط دانشگاه ها و موسسات 
تحقيقاتي ما، كه آن هم غالبا با حمايت بخش عمومي 
توليد مي كند، فراهم ش��ده، پيش��رفت مي كند. در 
واقع، بخش خصوصي ما بسيار زياد فاضل است اما در 
تمامي جبهه هاي عقالنيت و منبع تمامي راه حل هاي 
مشكالت اجتماعي ما هم نيست. سود بخش خصوصي 
بر بنيادهايي قرار دارد كه توسط دولت و دانشگاه هاي 
تحقيقاتي غير انتفاعي و مراكز تحقيقاتي تامين شده 
اس��ت. بنابراين، در ميان بخش هاي متنوع جامعه، 
دولت، بخش خصوصي و جامعه مدني ما. پي مركزي 
در دستورالعمل قرن بيست و يكم، ايجاد يك توازن 
بهتر در جامعه و اقتصاد ما است. دراين توازن احيا شده، 
عناصر ديگري هم وجود دارد: بايد افراطي گري هاي 
ماترياليسم و فسادهاي اخالقي كه در دهه هاي اخير 
مشهود شده مهار شود؛ فضايي به ابتكارات و به زيستي 
فردي و جمعي داده شود و افراد و جامعه در كل تشويق 
شوند تا به روشي كه منعكس كننده ارزش ها و آرزوهاي 
برتر ما است رفتار كنند. در ميان اين ارزش ها احترام 
به دانش و حقيقت، دموكراس��ي و حكومت قانون و 
نهادهاي دموكراسي ليبرال و دانش نهفته است: فقط با 
اينها است كه مي توانيم به پيشرفتي كه طي 250 سال 

گذشته ديده ايم، ادامه دهيم. 
پايان كتاب

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

پرداخت ۴۵0 ميليارد تومان 
براي رفع مشكل مقابله با كرونا

كميته اطالع رساني ستاد مقابله با ويروس كروناي 
وزارت ام��ور اقتص��ادي و داراي��ي از پرداخت 450 
ميليارد تومان توسط صنعت بيمه به وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي در روز هاي آتي خبر داد. به 
گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران )شادا(، 
بنا بر اعالم كميته مذكور، با هماهنگي بيمه مركزي 
جمهوري اسالمي ايران، صنعت بيمه كشور، معادل 
450 ميليارد تومان براي رفع مشكل نقدينگي و مقابله 
با ويروس كرونا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشكي پرداخت خواهد كرد.

پرداخت ۵۶0  ميليارد تومان 
براي تامين مالي بيمه سالمت

كميته اطالع رساني ستاد مقابله با ويروس كروناي 
وزارت امور اقتصادي و دارايي از پرداخت 5۶0 ميليارد 
تومان توسط معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل 
كشور وزارت اقتصاد براي تأمين مالي بيمه سالمت به 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي هفته 
جاري خبر داد.  به گزارش ش��بكه اخبار اقتصادي و 
دارايي ايران )ش��ادا(، در هفته جاري، همچنين 70 
ميليارد تومان نيز از س��وي معاونت نظارت مالي و 
خزانه داري كل كشور وزارت اقتصاد بابت خريد دارو 
در وجه وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي 
پرداخت شده است. اين گزارش همچنين از پرداخت 
يك هزار ميليارد تومان بابت يك درصد طرح سالمت 
در وجه وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي 
بابت دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور واريز 
شد. بنا بر اين گزارش، در ادامه اين اقدامات، به ميزان 
15 ميلي��ارد تومان در وجه اورژانس كش��ور و 200 
ميليارد تومان هم از محل منابع هدفمندي يارانه ها 
بابت سختي كار پرستاران در وجه وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشكي واريز شده است.

اخبار كالن

صادرات به امارات با لنج هاي قديمي متوقف شددر اجراي قانون سامانه حقوق و مزايا عزم ملي نداريم 

اجرايي شدن كريدورهاي هند، چابهار و افغانستان
مدي��ركل ترانزيت گمرك گفت: با ارس��ال و انتق��ال دو كانتينر 
تجهيزات خط توليد تحت پوش��ش كارنه تير ب��ا عبور از بمبئي 
هند، چابهار و خ��روج از مرز دوغارون اين كريدور رس��ما به طور 

موفقيت آميزي اجرايي شد.
مدي��ركل ترانزيت گمرك گفت: با ارس��ال و انتق��ال دو كانتينر 
تجهيزات خط توليد تحت پوشش كارنه تير و با عبور اين كانتينرها از 
بمبئي هند و ورود به چابهار و در نهايت عبور از ايران از مرز دوغارون 

اين كريدور رسما به طور موفقيت آميزي اجرايي شد.
مصطفي آيتي در مورد انتقال آزمايشي اين كانتينرها تحت كارنه 
تير افزود: اين محموله صبح ديروز از گمرك چابهار به مقصد هرات 

افغانستان از طريق گمرك دوغارون ارسال شد.
آيتي در خصوص اين كريدور تاكيد كرد: قبال اين كريدور از مسير 
افغانستان به هند با 24 كارنه تير افتتاح شده بود و با ارسال اين دو 
كانتينر در مسير برگشت از هند عمال اجراي ترانزيت تحت كارنه 

تير در كريدور شرقي به طور موفقيت آميز عملياتي شد.

عضو شوراي اجرايي تير سازمان ملل در ادامه توضيح داد: جمهوري 
اسالمي ايران با اجراي پروژه اسلووني-ايتاليا-تركيه-بندرعباس 
در سال 2017 اولين پروژه موفق حمل و نقل تركيبي كارنه تير را 
در بين 7۶ كشور عضو كنوانسيون تير اجرا كرد و به عنوان پيشتاز 
حمل و نقل تركيبي تير در مجامع بين المللي مورد تقدير بوده است.

وي افزود: هدف از اجرايي شدن اين مسير، توسعه كريدور شرقي 
هند-چابهار-افغانستان و نهايتا CIS از طريق افغانستان است كه 
گمرك جمهوري اس��المي ايران با كارنه تير در وهله اول در حال 
عملياتي كردن اين كريدور و در گام بعدي فعال س��ازي كريدور 

شمال-جنوب )INSTC( است.
آيتي درباره نقش كشورمان در اين زمينه گفت: جمهوري اسالمي 
ايران از كشورهاي موثر در كنوانسيون تير در سطح بين الملل است 
كه با اجراي پروژه هاي eTIR با كش��ورهاي تركيه و آذربايجان و 
همچنين توسعه حمل و نقل تركيبي تير در سال هاي اخير به عنوان 

پيشتاز توسعه تير با ابزارهاي نوين مطرح بوده است.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: وقتي از متوليان درباره 
علت عدم اجراي قانون سامانه حقوق مزايا سوال مي شود هر كدام از 
بخش ها، مشكل را گردن دستگاه ديگر مي اندازد در حالي كه قانون گذار 
تاكيد كرده است همه دستگاه ها بايد حقوق و مزاياي كاركنان خود را 
در سامانه مذكور ثبت كنند. در حقيقت متاسفانه هر كدام از دستگاه ها 

از زير بار مسووليت فرار مي كنند.
به گزارش تسنيم، محمد حسيني با اشاره به اينكه موضوع حقوق هاي 
نجومي در كش��ور به عنوان يك چالش مطرح ش��ده بود، گفت: پس 
از اين مساله، مقرر ش��د دو اقدام مهم يعني شفافيت حقوق ها و دوم 
اصالح فرآيند دريافت حقوق انجام شود. اصالح حقوق هاي نجومي به 
اين شكل بود كه يك سقفي را براي دريافت حداقل و حداكثر حقوق بر 
اساس مصوبه شوراي حقوق و دستمزد مقرر كنيم و همه دستگاه ها نيز 
مكلف به رعايت آن شوند. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: 
همچنين در ماده 29 برنامه قانون ششم توسعه ملي و قانون بودجه 
سال 98 مقرر شده بود دستگاه هاي متولي به خصوص سازمان امور 
استخدامي، وزارت دارايي و سازمان برنامه و بودجه تمام پرداخت هاي 
كاركنان دولت را به صورت ش��فاف در يك س��امانه قرار دهند تا هم 
دستگاه هاي نظارت آنها را مشاهده كنند و هم مردم از آنها اطالع پيدا 
كنند. اين مساله قطعا سبب مي شود در دريافت ها و پرداخت ها يك 

مديريت بهتري را داشته باشيم تا پديده اي همانند حقوق هاي نجومي 
را نداشته باشيم. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در عين حال 
اظهار كرد: متاسفانه اين مصوبه همچنان در حد مصوبه باقي مانده و 
به مرحله اجرا نرسيده است و در اين راستا چند جلسه در كميسيون 
برنامه و بودجه نيز برگزار شد. البته بايد اذعان كرد كه در خود قانون 
مذكور نيز مشكالتي وجود دارد و بايد خيلي صريح تر به اين موضوع در 
قانون مي پرداختيم. وي اضافه كرد: وقتي از متوليان درباره علت عدم 
اجراي قانون س��امانه حقوق مزايا سوال مي شود هر كدام از بخش ها، 
مشكل را گردن دستگاه ديگر مي اندازد در حالي كه قانون گذار تاكيد 
كرده است همه دس��تگاه ها بايد حقوق و مزاياي كاركنان خود را در 
سامانه مذكور ثبت كنند. در حقيقت متاسفانه هر كدام از دستگاه ها از 
زير بار مسووليت فرار مي كنند. وي با بيان اينكه دوباره شاهد هستيم 
در گزارش سال 97 حدود 250 نفر از مديران دستگاه ها، بيش از سقف 
تعيين شده حقوق دريافت مي كنند، اظهار كرد: شرايط نشان مي دهد 
متاسفانه در اجراي قانون سامانه حقوق و مزايا عزم ملي نداريم و اين 
با توجه به شرايط سخت اقتصادي فعلي كه بعضي از خانواده ها فقط 
با يارانه زندگي مي كنند، برازنده نظام جمهوري اسالمي ايران نيست. 
مجلس دهم در مدت باقي مانده بايد از مسووالن و دستگاه هاي متولي 

در اين خصوص سوال كند و پيگيري الزم را انجام دهد.

يك مقام مس��وول در گمرك گفت: به دنبال س��خت گيري  امارات، 
اكثر شناورهاي ايراني حامل اقالم صادراتي، به صورت خالي به كشور 
بازگردانده مي شوند. بهروز قره بيگي در گفت وگو با مهر، اظهار كرد: با 
ايجاد محدوديت در كشور كويت همچنان صادرات كاال به اين كشور 
انجام نمي شود. صادرات شناورهاي يخچال دار به قطر در حال انجام 
است اما با محدوديت ايجاد شده توسط امارات، امكان صادرات كاالهاي 
ايراني با ش��ناورهاي چوبي قديمي وجود ندارد و ش��ناورهاي حامل 
كاال، برگشت داده مي شوند. مديركل گمرك بوشهر افزود: به دنبال 
سختگيري هاي كشور امارات اكثر شناورهاي ايراني به صورت خالي به 

كشور باز گردانده مي شوند يا در حال برگشت هستند.
قره بيگي تصريح كرد: علي رغم درخواست صاحبان كاال و الزام قانوني 
امكان مرجوع كردن و صادرات كاال به اين مقاصد متأس��فانه در اين 

شرايط امكان اجراي اين موضوع وجود ندارد.
وي در ادام��ه افزود: پيرو گزارش گمرك اس��تان بوش��هر و مديران 
دستگاه هاي مرتبط مبتني بر عدم پذيرش كشورهاي مقصد در ستاد 
كروناي استان مقرر شد تا اطالع ثانوي از خروج شناورهاي ايراني به 
مقاصد كشورهاي حاشيه خليج فارس جلوگيري و براي شناورهاي 
ورودي زماني اجازه تخليه صادر شود كه حداقل ده روز از تاريخ بارگيري 
در مبدا گذشته باش��د. قره بيگي در خصوص استفاده كارگران فعال 

تخليه بار از ملزومات بهداشتي گفت: با وجود پيگيري هاي زياد و اقدام 
به ضدعفوني كردن مبادي ورود و خروج كاال و حتي كاالهاي وارداتي، 
در روز سه شنبه ابتدا فعاليت اتحاديه كارگري در يكي از گمركات به 
دليل كمبود اقالم بهداشتي فردي جهت حفاظت در برابر شيوع ويروس 
كرونا متوقف شد كه با همكاري مس��ووالن ذي ربط در حال رفع آن 
هستيم، از طرفي با درخواست تعاوني لنج داران، تقاضاي صنف حمل 
و نقل و شركت هاي خدماتي تأمين نيروي انساني )كارگري( بندر ديلم 
مبني بر پرهيز از تجميع نيرو و پرس��نل در يك محل، اين شركت ها 
فعال فعاليت خود را تا زمان بهبود شرايط معلق اعالم كردند و تخليه 
بار در گمرك ديلم را علي رغم حضور كاركنان گمرك و ارايه خدمات 
در همه رويه هاي مجاز فعال متوقف كردند كه با توجه به شرايط خاص 
فعلي اين اقدام شايسته اي بود. مديركل گمرك بوشهر گفت: فعاليت 
در گمرك دير براي محموله هاي صادراتي به صورت يخچالي همانند 
گذشته در حال انجام است و گمركات تجاري بوشهر نيز همچنان در 

حال فعاليت در رويه هاي مختلف گمركي هستند.
وي افزود: مراجعه خدمت گيرندگان، رانندگان و تجمع در گمركات 
از نقاط مختلف كشور يكي از مش��كالتي است كه بايد براي كاهش 
نگراني ها و به جهت جلوگي��ري از انتقال وي��روس كرونا در اولويت 

مسووالن امر قرار گرفته و از مراجعات به گمركات كاسته شود.

استرس دستمزد سال آينده را به كارگران تحميل نكنيم
يك مقام مسوول كارگري گفت: وقتي كارگران در معرض آلودگي 
ويروس كرونا قرار دارند و با تمام توان سر كار خود حاضر مي شوند، 
حداقل انتظارشان اين است كه استرس دستمزد سال آينده را به 
آنها تحميل نكنيم و وظيفه شوراي عالي كار است كه اين دغدغه 
را كاهش دهد. هادي ابوي در گفت وگو با ايسنا، با انتقاد از تشكيل 
نش��دن جلس��ات تعيين دس��تمزد 1399 كارگران، اظهار كرد: 
همانطور كه از طريق ويدئو كنفرانس طرح هاي ملي و پروژه هاي 
تعاوني را افتتاح كرديم، مي توانستيم طي دو هفته اخير كه جلسات 
بررس��ي و تعيين دستمزد كارگران را در شوراي عالي كار تعطيل 
كرديم از طريق ويدئو كنفرانس مذاكرات مزد را دنبال كنيم و نهايتا 
صورتجلسه در زمان ديگري به امضا مي رسيد اما متاسفانه كرونا به 

بهانه خوبي براي لغو جلسات دستمزد تبديل شده است.
وي افزود: متاس��فانه س��ال هاي سال اس��ت كه تعيين دستمزد 
كارگران به دقيقه 90 و جلسات فشرده آخر سال كشيده مي شود؛ 
در حالي كه جامعه كارگري در شرايط سخت و تحريم ها و بحران ها 

در كنار دولت و در صف مقدم توليد و جهاد اقتصادي بوده اند.
اين مقام مس��وول كارگري احتمال موكول شدن نشست تعيين 
دستمزد به س��ال بعد را بعيد دانست و گفت: اگر اين اتفاق بيفتد 
بدعت جديدي اس��ت كه قطعا در تقويم كاري س��ال آينده آثار و 

پيامدهاي زيانباري به دنبال خواهد داشت.
ابوي با اش��اره به عدم تعطيلي برخي از بنگاه ها در شرايط حاضر 
گفت: وقتي كارگران در معرض آلودگي و ويروس كرونا هستند و 
با تمام توان سركار خود حاضر شده اند حداقل انتظارشان اين است 
كه استرس دستمزد سال آينده را نداشته باشند و وظيفه ما است 

كه اين دغدغه را كاهش دهيم.
دبيركل كانون عال��ي انجمن هاي صنفي كارگران در پايان گفت: 
نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار آمادگي خود را براي مذاكره 
اعالم كرده و حاضرند حتي در شرايط بهداشتي و كامال استريل با 
رعايت نكات بهداش��تي مذاكره كنند و اميدواريم در هفته آينده 
حداقل يك جلسه براي بررسي دستمزد سال 1399 برگزار شود.



اخبار

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

درخواست 5 ميليارد دالري ايران از كمك صندوق بين المللي پول

افزايش تمايل به نگهداري پول نقد به جاي سهام و ارز و طال

چه كسب و كارهايي مشمول  تعويق اقساط شدنداستمهال وام ها در دستور كار قرار گيرد

گروه بانك و بيمه|  محسن شمشيري|
نگاهي به سقوط نرخ برخي ارزهاي عمده و قيمت نفت 
در هفته گذشته و شاخص س��هام بورس هاي معتبر 
جهان در روز پنجشنبه نشان مي دهد كه بازارهاي ارز، 
نفت، طال و سرمايه همگي تحت تاثير شيوع ويروس 
كرونا، كس��ادي و ركود كس��ب وكار حاصل از آن در 
بسياري از كشورها و كس��ب وكارها قرار دارد و حتي 
تزريق ميليارد ها دالر كمك بانك هاي مركزي، كاهش 
نيم درصدي ن��رخ بهره در اكثر كش��ورهاي صنعتي 
جهان، نتوانست مانع از افت شاخص ها شود. در چنين 
شرايطي كه نزديك به ۸ درصد سقوط شاخص سهام 
داوجونز ب��ا ۱۸۰۰ واحد ريزش پس از آغاز به كار بازار 
امريكا در روز پنجشنبه در بازار سهام نيويورك رخ داده 
و بازار را به مدت ۱۵ دقيقه تعطيل كرده است، فعاالن 
ب��ازار ارز معتقدند كه حتي قيمت طال نيز تحت تاثير 
قرار مي گيرد زيرا براي عمده مردم جهان، برخورداري 
از معيشت، غذا و مواد مصرفي، خدمات بهداشتي و پول 
نقد مهم تر از نگهداري دارايي ها مانند سهام و طال است 
و براي اولين بار در س��ال هاي اخير، نگهداري پول نقد 
مقدم بر نگهداري دارايي هاي مختلف از جمله سهام، 

ارز و طال است. 
به گزارش »تعادل«، به دنبال تغيير س��ليقه مردم در 
برخي كش��ورها و نگهداري پول نقد به جاي طال و ارز 
و س��هام، در روزهاي اخير، قيم��ت اونس جهاني طال 
نيز كاهش يافته و به ۱۵9۵ دالر و زير مرز ۱6۰۰ دالر 
كاهش داشته است، در حالي كه در دو هفته اخير طال 
به سمت ۱7۰۰ دالر تمايل داشته است. كارشناسان 
معتقدند اين براي نخستين بار در سال هاي اخير است 
كه به طور همزمان قيمت همه ارزها، سهام، طال و ساير 
دارايي ها رو به كاهش است و اين موضوع تمايل مردم به 
نگهداري پول نقد در شرايط شيوع ويروس كرونا، خريد 
مواد غذايي و بهداشتي و استفاده از خدمات درماني را 
نشان مي دهد. برخي كارشناسان نيز گفته اند كه سقوط 
ارزش سهام و قيمت برخي ارزها پس از محدوديت ورود 
به امريكا رخ داده و دامن شاخص نزدك و اس اند پي را 

هم با حدود 6 درصد گرفته است. 
بازارهاي اروپايي هم حدود ۱۰ درصد از ارزش خود را از 
دست داده بودند و بورس ژاپن و كره جنوبي هم حدود 
۴درصد افت كردند و لذا به نظر مي رسد كه شيوع كرونا 
ابعاد مختلفي دارد و تمام اقتصاد جهان را تحت تاثير 

قرار داده است. 
در بازار ايران نيز روزهاي پنجشنبه و جمعه نرخ دالر 
در معامالت نقدي و بازار آزاد به ۱۵36۰ تومان ، درهم 
۴2۱۵ و يورو ۱72۵۰ تومان معامله ش��د و به دنبال 
كاهش نرخ اونس جهاني طال، قيمت طال و س��كه نيز 
در ايران كاهش داش��ته است. هر گرم طالي ۱۸ عيار 
۵۸2 هزار، مظنه مثقال ۱7 عيار 2 ميليون و ۵22 هزار 
تومان، سكه جديد ۵ ميليون و 9۴۵ هزار، سكه قديم ۵ 
ميليون 93۵ هزار، نيم سكه 3 ميليون و ۴۰ هزار، ربع 
س��كه ۱ ميليون و 7۴۰ هزار و سكه گرمي 9۵۵ هزار 

تومان اعالم شده است. 
س��امانه س��نا نيز ميانگين نرخ معام��الت ارز در روز 
چهارشنبه 2۱ اسفند 9۸ را براي دالر ۱۴93۴، يورو ۱6 
هزار و 6۸2، درهم 3۸3۸، پوند ۱۸ هزار و 93۸، يوان 

2۰9، لير تركيه 2۴7۰ تومان اعالم كرد. 

  درخواست 5 ميليارد دالري ايران از كمك 
صندوق بين المللي پول

از سوي ديگر، در نامه هفته پيش بانك مركزي به رييس 
صندوق بين المللي پول خواستار استفاده از حق ايران 
براي بهره مندي از طرح ۵۰ ميليارد دالري تسهيالت 
سريع آن صندوق براي پيشگيري و درمان و مقابله با 
آثار اقتصادي ويروس كرونا شده است. واكنش جامعه 
جهاني و صندوق بين المللي پول مي تواند معيار خوبي، 
براي ارزياب��ي ادعاهاي آنها در كم��ك به كنترل اين 

ويروس و كاهش آالم مردم آسيب ديده، باشد.
رييس صندوق بين المللي پ��ول چند روز پيش در 
بيانيه رس��مي و نيز مصاحبه اي كه داشت، صريحا 
اعالم كرد كه؛ جامعه بين الملل از صندوق بين المللي 
پول خواس��ته تا ب��ا ابزارهاي مالي خ��ود به كمك 
كشورهاي درگير با ش��يوع ويروس كرونا بشتابد و 

پشتيباني ها را در قالب كمك هاي مالي اضطراي به 
ميزان ۵۰ ميليارد دالر اعطا كند. 

وي بيان كردكه؛ هيچ كس نبايد به دليل كمبود منابع 
مالي براي تجهيزات پزش��كي و مانند آن جانش را از 
دس��ت دهد. پيرو اين اعالم و ب��راي بهره مندي از اين 
حق ايران، روز جمعه ۱6اس��فند ماه، نامه اي به خانم 
كريستاليناگئورگيوا رييس صندوق بين المللي پول، 
نوش��ته و اعالم ش��د كه براس��اس اعالن رسمي شما 
براي پش��تيباني از اعضاء، از جمله اي��ران و با توجه به 
شيوع گسترده ويروس كرونا در كشورمان و ضرورت 
تداوم پر قدرت اقدامات پيش��گيري، درمان و مقابله با 
آثار اقتصادي آن، با توجه به ميزان سهميه جمهوري 
اس��المي اي��ران در صن��دوق، خواس��تار بهره مندي 
از»تسهيالت تأمين مالي س��ريع، RFI «  درحدود ۵ 

ميليارد دالر مي باشيم.

  كرونا، تقاضاي ارز را كاهش داد 
از س��وي ديگر، بازار ارز در بهمن  و اوايل اسفندماه 
دچار موج جديد تالطم ها ش��د، اما با جدي ش��دن 
تهدي��د كرون��ا، روند صع��ود قيمت ها در ب��ازار ارز 
متوقف شده و ضمن برقراري آرامش در بازار، قيمت 
دالر نيز به تدريج به س��وي كان��ال ۱۴ هزار توماني 

عقب نشيني كرد. 
شيوع كرونا تاثيري دوگانه بر بازار ارز كشور داشت. در 
آغاز شيوع كرونا، توجهات به بازار ارز به عنوان محلي 
مطمئن براي س��رمايه گذاري در زمان بحران و حفظ 
ارزش پول، جلب ش��د؛ به طوري كه تقاض��ا براي ارز 
افزايش رفت��ه و براي مدتي به رش��د قيمت ها در اين 

بازار دامن زد.
اما به تدريج با شتاب گرفتن روند شيوع كرونا و افزايش 
ريس��ك هاي مرتبط با آن، به يك باره روند تقاضا براي 
ارزهاي عمده در اين بازار كاهش يافت و قيمت ها نيز 

روندي نزولي به خود گرفت.
»كامران س��لطاني زاده« رييس ش��وراي عالي كانون 
صرافان در گفت وگو با ايرنا درباره تاثير شيوع كرونا بر 
تحوالت بازار ارز اظهار داشت: كرونا تقاضا در بازار ارز را 

كاهش داد و باعث آرامش اين بازار شد.
ريي��س ش��وراي عالي كان��ون صرافان گف��ت: همه 
فعاليت هاي اقتصادي به علت اين بيماري كاهش يافته 

و به تبع آن، تقاضا براي ارز افت كرده است.
وي افزود: به عنوان مث��ال، روند واردات و خريد كاال از 
چين به علت رشد كرونا در اين كشور، دچار ابهام شده 
كه باعث شد درخواست براي ارز بابت واردات از چين 

كاهش يابد.
رييس ش��وراي عالي كان��ون صراف��ان اضافه كرد: 
همچنين شروع كرونا ميزان س��فرهاي خارجي را 

به ش��دت كاهش داده كه اين موض��وع نيز موجب 
ش��ده اس��ت كه تقاضا براي ارزهاي مسافري افت 

زيادي كند.
سلطاني زاده يادآور شد: در سال هاي گذشته معمواًل 
با نزديك ش��دن به نوروز، حجم تقاضا براي ارزهاي 
مسافري رش��د زيادي مي كرد اما امس��ال به دليل 
شروع كرونا در ايران و ساير كشورها، شاهد تقاضاي 

چنداني براي ارز مسافرتي نيستيم.
رييس ش��وراي عالي كان��ون صراف��ان اضافه كرد: 
همچنين بخش��ي از مردم با هدف س��رمايه گذاري 
اقدام به خريد انواع ارز از صرافي ها مي كردند كه در 
هفته هاي اخير به علت شيوع كرونا و نگراني از اين 
بيماري، ميزان مراجعه مردم به بازار كاهش زيادي 

يافته است.
 وي اضافه كرد: مردم ترجي��ح مي دهند كه فعاًل از 
خانه خارج نشوند كه اين موضوع، افت حضور در بازار 
ارز و به تبع آن كاهش خريد را به دنبال داشته است.

رييس ش��وراي عالي كانون صرافان درباره وضعيت 
عرضه ارز در س��امانه نيما نيز گفت: روند عرضه ارز 
در س��امانه نيما در ح��ال انجام اس��ت و كمبودي 

وجود ندارد.
وي ادامه داد: صادركنن��دگان ارزهاي مورد نياز را 
در اين س��امانه در مواردي با تاخي��ر عرضه و بانك 
مركزي بر وضعيت عرضه و مبادله ارز در اين سامانه 

نظارت دارد.
سلطاني زاده اضافه كرد: با وجود اينكه عرضه ارز در 
سامانه نيما باال رفته، اما همزمان قيمت ارزها نيز در 

اين سامانه نيز رشد كرده است.
وي درب��اره افزايش تقاضا براي ارز در س��امانه نيما 
در دي و بهمن م��اه گفت: به دليل اينكه بخش��ي از 
عرضه كنندگان ارز نتوانسته بودند به موقع ارز خود 
را به اين سامانه تزريق كرده و با عدم انجام تعهدات، 
ني��از متقاضيان را ب��رآورده كنند، ش��اهد افزايش 
تقاضا در ماه هاي ياد ش��ده بوديم اما به تدريج اين 
مش��كل با دخالت به موقع بانك مركزي و نهادهاي 
دس��ت اندركار برطرف شد و ميزان عرضه وتقاضا به 

حالت عادي بازگشت.
رييس ش��وراي عالي كانون صراف��ان ادامه داد: به 
علت ش��يوع كرونا، در حال حاض��ر حجم معامالت 
در صرافي ها كاهش زيادي يافته اس��ت. شماري از 
صرافي ها نيز ساعت كار خود را كم كرده و كاركنان 

را شيفت بندي كرده اند.
سلطاني زاده افزود: بررسي ها نشان مي دهد وضعيت 
معامالت در صرافي هاي واقع در تهران، شهرستان ها 
و حتي نواحي مرزي، عادي و البته كم حجم شده و 

آرامش و ثبات در اين بازار حاكم شده است.

  افزايش تقاضاي خريد دالر در جهان
همچنين با گسترش ش��يوع كرونا در سطح جهان 
افزايش تقاضا براي اس��كناس سبز باعث تقويت آن 
شد. به گزارش رويترز، در جريان معامالت آخر هفته، 
بسياري از ارزهاي مختلف در برابر دالر در موقعيت 
نزولي قرار گرفتند و دالر به جلو رانده ش��د. بخش 
بزرگي از اروپا در نتيجه گس��ترش ش��يوع كرونا به 
حال تعطيلي درآمده كه وضعيت در ايتاليا، هشتمين 
اقتصاد بزرگ جهان و اسپانيا، پنجمين اقتصاد بزرگ 
اروپا از همه وخيم تر اس��ت. در ش��رايطي كه شمار 
قربانيان وي��روس كرونا در امريكا به 36 نفر افزايش 
يافته است، برخي از كارشناسان معتقدند بايد شاهد 
كاهش بيشتر نرخ بهره در اين كشور باشيم. پيش تر 
فدرال رزرو نرخ بهره را در اقدامي كم س��ابقه با ۰.۵ 
درصد كاهش ب��ه محدوده يك ت��ا ۱.2۵ درصدي 

كاهش داده بود. 
دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا با صدور فرماني 
اعالم كرد كليه پروازهاي مس��افري از اروپا به مدت 
3۰ روز حق ورود ب��ه امريكا را ندارند. البته انگليس 
فعال از اين تصميم مستثني شده است. پيش تر نيز 
مقامات امريكايي، اروپا را كانون جديد شيوع كرونا 
در جهان معرفي كرده بودند. با توجه به اين تصميم 
انتظار مي رود ضربه سنگيني به ايرالين ها و صنعت 

گردشگري جهان وارد شود. 
تاكنون بيش از ۱3۱ هزار و ۸۵2 مورد ابتال به كرونا 
گزارش شده اس��ت كه در اين بين ۴9۴۸ نفر جان 
خود را از دست داده اند. در بين كشورهاي مختلف، 
باالترين تلفات مربوط به چين با 3۱76 نفر، ايتاليا 
ب��ا ۱۰۱6 نفر، ايران با ۴29 نفر و اس��پانيا با ۸۴ نفر 

بوده است.
اس��تفان اينس، تحليلگر بازار ارز در موسسه اكسي 
كورپس گفت: محدوديت هاي مسافرتي به معناي 
كاهش رشد اقتصادي و فعاليت هاي اقتصادي خواهد 
بود، يك س��يگنال منفي بزرگ ب��راي معامله گران 

ارسال شد كه همه را نااميد كرد. 
ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل س��بدي 
از ارزهاي جهاني را ان��دازه مي گيرد، در معامالت با 
صعود ۱.۱2 درصدي نس��بت به روز قبل و در سطح 
97.۴۴۵ واحد بس��ته ش��د. نرخ برابري هر فرانك 

سوييس معادل ۱.۰6۰۴ دالر اعالم شد. 
يك سخنگوي دولت انگليس در گفت وگو با رويترز 
با تاييد وجود اختالفات تهديد كرده اس��ت كه اگر 
اتحادي��ه اروپا با انگليس به توافق��ي نظير آن چه با 
كانادا دارد دس��ت پيدا نكند، اين كش��ور در روابط 
آينده تجاري تابع مقررات س��ازمان تجارت جهاني 
خواهد ب��ود و اولويت خ��ود را از اتحادي��ه اروپا به 

استراليا و امريكا تغيير خواهد داد. با اين حال آملي 
مونتشلين، دس��تيار رييس جمهور فرانسه در امور 
اروپايي آب پاكي را روي دس��ت انگليسي ها ريخته 
و گفته است: ش��ما )انگليس��ي ها( كانادا نيستيد، 
استراليا هم نيستيد. شما يك كشور اروپايي هستيد. 
در تازه ترين دور از معام��الت، پوند با ريزش ۱.۸۸ 
درصدي نس��بت به روز قبل خود و به ازاي ۱.2۵7 
دالر مبادله ش��د. يورو ۰.9۴ درصد پايين رفت و با 
عقب رفتن از كانال ۱.۱3 به ۱.۱۱92 دالر رس��يد. 
همچنين نرخ برابري هر دالر امريكا معادل ۱.3۸۸ 
دالر كانادا اعالم ش��د. در برابر همتاي سنگاپوري، 

هر دالر به ازاي ۱.۴۰77 دالر سنگاپور مبادله شد.
در معامالت بازاره��اي ارزي جهاني، همچنين هر 
دالر با ۱.۵7 درصد افزايش به ۱۰۵.۴۰7۵ ين رسيد. 
در برابر همتاي اس��تراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 
۱.۵۸۸6 دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر 

معادل 6.99۱9 يوان چين اعالم شد.

  زلزله در بازار ارزهاي ديجيتالي
از س��وي ديگر، ارزهاي ديجيتالي با ريزش ش��ديد 
در معام��الت ام��روز مواج��ه ش��دند. ب��ه گزارش 
سي ان بي س��ي، پس از آنكه كشورهاي بيشتري در 
خاورميانه و اروپا از ثبت مبتاليان جديد به كرونا خبر 
دادند، ارزش بيت كوين و س��اير ارزهاي ديجيتالي 
به ش��دت كاهش يافت. تاكنون بيش از ۱3۱ هزار و 
۸۵2 مورد ابتال به كرونا گزارش شده است كه در اين 
بين ۴9۴۸ نفر جان خود را از دست داده اند. در بين 
كشورهاي مختلف، باالترين تلفات مربوط به چين 
با 3۱76 نفر، ايتاليا با ۱۰۱6 نفر، ايران با ۴29 نفر و 

اسپانيا با ۸۴ نفر بوده است.
ب��ا افزايش جو رواني س��نگين در بين معامله گران، 
دومين��وي س��قوط آزاد به بازار ارزه��اي ديجيتال 
رسيد به گونه اي كه تنها در 2۴ ساعت اخير )به وقت 
ش��رقي( ارزش كل بازار ارزه��اي ديجيتالي 93.۵ 

ميليارد دالر كاهش يافته است!
بهاي بيت كوين پس از آنكه در هفته هاي اخير تا ۱۰ 
هزار دالر نيز افزايش يافته بود در معامالت امروز با 
بيش از 32 درصد كاهش ب��ه ۵۱7۴.۵۸ هزار دالر 
رسيد تا در يكي از كمترين سطوح ۱6 ماه اخير قرار 
گيرد. نوسانات شديد بيت كوين باعث شده است كه 
بس��ياري از افراد نسبت به ورود براي معامله اين ارز 
احتياط كنند؛ چرا كه در بازه زماني ژوئن تا دسامبر 
2۰۱7 ارزش بيت كوين ۴۰۰ درصد افزايش يافت 
اما در بازه زماني اكتبر تا دسامبر سال گذشته ارزش 

آن 3۰ درصد كاهش يافت.
عالوه ب��ر بيت كوين، قيم��ت بس��ياري از ارزهاي 
ديجيتالي ديگر نيز نزولي بود؛ به گونه اي كه اتريوم با 
29.77 درصد كاهش به ۱23.۸۱ دالر، اليت كوين 
با 26.73 درصد ريزش به 32.۵۵ دالر، دش با 3۱.۵ 
درصد كاهش ب��ه ۴۴.6۱ دالر، نئو با 3۰.22 درصد 
كاهش به ۵.۸9 دالر، تتا ب��ا 33.۵3 درصد كاهش 
ب��ه ۰.۰۵3 دالر، زد كش ب��ا 3۰.6۸ درصد ريزش 
به 2۵.۴7 دالر، دكارد ب��ا 33.۰۴ درصد كاهش به 
9.7۸ دالر، هايپر كش ب��ا 3۴.69 درصد كاهش به 
۰.۸۵3 دالر و زدكوين ب��ا 32.2۱ درصد كاهش به 

2.23 دالر رسيد.
بازار سرمايه ايران نيز هفته اي متفاوت با هفته هاي 
گذش��ته را تجربه كرد؛ به طوري كه چراغ اين بازار 
در س��ه روز از چهار روز كاري هفته قرمز رنگ بود و 
ش��اخص كل اين بازار در روز دوشنبه )۱9 اسفند(، 
نزديك به ۱۵ هزار واحد ريخت كه بيشترين ميزان 
ريزش در هفته جاري بود. البته پرونده هفته جاري 
بورس با چراغ قرمز بس��ته نشد و در روز چهارشنبه 

شاهد صعودي شدن شاخص كل بوديم. 
وال استريت نيز از حال رفته و بدترين عملكرد بورس 
وال استريت در طول 33 سال اخير در روز پنجشنبه 
22 اسفند 9۸ به ثبت رسيد.  بورس امريكا بدترين 
روز خود را از ۱9 اكتبر ۱9۸7 يا همان دوشنبه سياه 
ب��ه بعد تجربه كرد تا س��رمايه گذاران بيش از پيش 
نس��بت به تصميم قريب الوقوع ف��درال رزرو براي 

كاهش بيشتر نرخ بهره مطمئن شوند.

مهرداد بائوج الهوتي عضو كميسيون برنامه، بودجه 
و محاس��بات مجلس، گفت: در ش��رايط شيوع كرونا 

استمهال وام ها بايد در دستور كار قرار گيرد.
مهرداد بائوج الهوتي در گفت وگو با ايِبنا با بيان اينكه 
ش��بكه بانكي مانن��د هرزمان ديگ��ري تدابير خوبي 
براي كمك به بخش توليد و اقتصاد در شرايط شيوع 
كرونا در كشور داشته است، گفت: استمهال وام هاي 
توليدكنندگان، كشاورزان، صنعتگران و غيره مطالبه 
جدي مجلس از بانك مركزي بوده كه خوش��بختانه 
تدابيري در اين حوزه اتخاذ شده است. نماينده مردم 
لنگرود در مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه در 
شرايط كنوني همزمان با شيوع كرونا و كاهش ساعات 
و همچنين كاهش تعداد نيروي كار واحدهاي توليدي 
وضعيت اين بخش ها با ركود اقتصادي مواجه مي شود، 
افزود: بايد هيات دولت با تشكيل جلسه ويژه اي بررسي 
مش��كالت رخ داده پيش پاي بخش توليد از كارفرما 
گرفته تا كارگر را در دستور كار خود قرار دهد تا به اين 
ترتيب با احصا مشكالت راهكاري براي رفع آن اتخاذ 
شود بائوج الهوتي با بيان اينكه شيوع كرونا بازار شب 
عيد و كاسبي بسياري از كسب و كارها را مختل كرده 
اس��ت، تصريح كرد: ارايه تس��هيالت ارزان به كسب و 

كارهاي خ��رد و كوچك مهم ترين اقدامي اس��ت كه 
مي تواند از تعطيلي آنها جلوگيري كند.

اي��ن نماينده مردم در مجلس دهم ب��ا تاكيد بر اينكه 
خوشبختانه بانك مركزي در راستاي استمهال يا معوق 
كردن مطالبات شبكه بانكي از وام گيرندگان مصوبات 
مناسبي داشته است، افزود: اميدواريم بانك ها به اين 
مصوبات عمل كرده و با تس��هيل ش��رايط تسهيالت 
گيرندگان زمين��ه احياي دوباره اين ن��وع واحدهاي 

توليدي را فراهم كنند.
وي با بيان اينك��ه بي توجهي به بخش توليد و صنعت 
مي تواند ضربه مهلكي به صادرات ما نيز وارد كند، گفت: 
حمايت دولت از بخش توليد در كش��ور عايدي هاي 
بس��ياري را در آينده در نتيجه ورود ارز براي خزانه به 

دنبال خواهد داش��ت از اين رو باي��د حمايت هاي در 
قالب يارانه به اين بخش ارايه شود. اين نماينده مردم 
در مجلس دهم با تاكيد بر اينكه بي توجهي به شرايط 
رخ داده براي بخش مولد كش��ور آثاري به مراتب بدتر 
از كرونا در آينده خواهد داش��ت، افزود: دولت بايد به 
سازمان مالياتي نيز بخشنامه هايي در خصوص معوق 
كردن يا در نظر گرفتن برخي تخفيف ها ابالغ كند تا در 

اين حوزه نيز فشاري متوجه اقشار توليدكننده نشود.
وي با اشاره به اينكه در سال جاري پيش بيني فروش 
١۴٠ هزار ميليارد تومان نفت شده بود كه در سال آتي 
به ١٧۵ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است، گفت: 
طبيعتًا با توجه به ش��رايط فعلي كشور و عدم تحقق 
درآمدهاي نفتي به علت تحريم هاي ظالمانه دولت بايد 
توجه به بخش توليد را جدي گرفته و از حمايت هاي 

مختلف اين حوزه ها را بهره مند كند.
عضو كميس��يون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس 
شوراي اسالمي يادآور شد: درخصوص نرخ ماليات ها 
نيز سازمان مالياتي در ماه هاي آينده با توجه به شيوع 
كرونا بايد تخفيف هاي��ي را در نظر گرفته و با حداقل 
به تناسب درآمدها با واقعي س��ازي قيمت ها اقدام به 

محاسبه نرخ هاي مالياتي كند.

مصاديق كسب و كارهايي كه مشمول سه ماه تعويق اقساط 
وام هاي ش��ان خواهند بود اعالم شد.  به گزارش »تعادل«، 
در پي مصوبه ش��وراي پول و اعتبار در خصوص كمك به 
صاحبان كسب و كارهايي كه به دليل شرايط ناشي از شيوع 
ويروس كرونا با مشكالتي مواجه شده اند، مصاديق كسب 
و كارهاي مش��مول كه به تصويب كميته منتخب دولت 
رسيده است اعالم شد. عناوين بخش ها و رسته هاي كسب 
و كارهايي كه به طور مستقيم از بيماري كرونا دچار بيشترين 
آسيب شده اند و شامل امكان بهره مندي از تعويق پرداخت 
تسهيالت در اسفند 9۸ و دو ماهه اول سال 99 شده اند، به 

شرح زير است: 
۱- مراكز توليد و توزيع غذاهاي آماده اعم از رستوران ها، 
بوفه ها، طباخ��ي، تاالره��اي پذيراي��ي، قهوه خانه ها، 
اغذيه فروش��ي ها )و موارد مشابه به تش��خيص وزارت 
صنعت، معدن و تجارت(  2- مراكز مربوط به گردشگري 
شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع هاي جهانگردي 
و گردشگري، مهمان پذيرها، مهمانسراها، مسافرخانه ها، 
زائرس��راها، مراكز بوم گردي، مراكز اقامتي و پذيرايي و 
تفريحي و خدماتي بين راهي )و موارد مشابه به تشخيص 
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي(  3- 
حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري و برون شهري 

اع��م از هوايي، جاده اي، ريلي و دريايي ۴- دفاتر خدمات 
مسافرتي و گردشگري ۵-  توليد و توزيع پوشاك 6- توليد 
و توزيع كيف و كفش 7- مراكز توزيع آجيل، خشكبار، 
قنادي، بستني و آبميوه ۸- مراكز و مجتمع هاي ورزشي 
و تفريحي 9-  مراكز و مجتمع هاي فرهنگي و آموزشي 

۱۰- مراكز توليد، توزيع و فروش صنايع دستي 
گفتني است مراتب به قيد فوريت به تمامي واحدهاي 
بانك ها و موسسه اعتباري غيربانكي ابالغ و بر حسن 

اجراي آن نظارت دقيق به عمل مي آيد.
يادآور مي ش��ود اقس��اط وام هاي قرض الحسنه كليه 
اشخاص بدون قيد و ش��رط به مدت سه ماه به تعويق 
خواهد افتاد و بانك ها موظف به اجراي اين بخشنامه 

هستند.
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 دريافت سه گواهينامه ايزو
 از سوی بيمه البرز

شرکت بيمه البرز موفق به دريافت سه گواهينامه 
 ISO 9001: 2015، ISO 10002: 2018««
ISO 10004: 2018« و« شد. به گزارش روابط 
عمومی بيمه البرز، اين ش��رکت در س��ال ۱39۸ 
توانست دو گواهينامه اس��تاندارد بين المللی ايزو 
۱۰۰۰2 و اي��زو ۱۰۰۰۴ را ک��ه ب��ه ترتيب مربوط 
به اس��تاندارد رس��يدگی به ش��کايات مشتريان و 
نظارت و ارزيابی رضايت مش��تريان است، دريافت 
کند. همچنين بيمه البرز در س��ال جاری با اعمال 
استانداردهای سيس��تم مديريت کيفيت توانست 
گواهينامه ايزو 9۰۰۱ خود را که سال هاست دريافت 
کرده است، مجددا تمديد کند. اين گزارش حاکی 
است، ش��رکت بيمه البرز در سال جاری با کاهش و 
به حداقل رساندن نارضايتی و تسريع دررسيدگی 
به ش��کايات مش��تريان، نظام  مند کردن ارتباط با 
مشتريان و انجام نظر سنجی های علمی و هدفمند 
به منظور سنجش ميزان رضايت مشتريان توانست 
گواهينامه های  ايزو ۱۰۰۰۴ و ايزو ۱۰۰۰2 را دريافت 
کند که اين امر در نهايت به افزايش رضايت مشتری 
می انجامد. بر همين اساس موفق ترين سازمان های 
دنيا هر ساله رضايت مندی مشتريان خود را به منظور 
بهبود راهبردها، محصوالت، فرآيندهای سازمان و 
ويژگی هايی که از نظر مش��تری دارای ارزش است، 
مورد سنجش سازمان بين المللی ايزو قرار می دهند 
و سازمان هايی که موفق به اخذ اين گواهينامه های 
بين المللی می شوند، سازمان های مشتری مداری 
هستند که با بررسی و رسيدگی شکايت مشتری را 

به رضايت مشتری تبديل می کنند.

 افزايش سقف انتقال 
کارت به کارت در  پاسارگاد 

به منظ��ور رفاه حال مش��تريان و کاهش مراجعه 
غيرضروری به ش��عبه ها، سقف انتقال وجه کارت 
به کارت در بانک پاسارگاد افزايش يافت. به گزارش 
روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، اي��ن بانک جهت 
ايجاد زمين��ه برای کاهش مراجع��ه حضوری به 
شعبه ها و جلوگيری از شيوع بيماری کرونا، سقف 
انتقال وجه کارت به کارت از طريق اينترنت بانک، 
موبايل بانک، دستگاه های خودپرداز و کيوسک ها 
را به مبلغ ۱۰۰ ميليون ريال افزايش داد. س��قف 
انتقال وجه از طريق دس��تگاه  های Pin Pad اين 
بانک نيز مبلغ ۱۵۰ ميليون ريال اس��ت.  پيش از 
اين نيز س��قف برداشت نقدی با کارت های نقدی 
بانک پاسارگاد از طريق دس��تگاه های خودپرداز 
اين بانک، به مبلغ ۵ ميليون ريال افزايش يافته بود. 
بانک پاسارگاد عالوه بر اقدامات يادشده، کارت های 
نقدی که از ابتدا تا انتهای اس��فند س��ال ۱39۸ 
منقضی می شوند را بدون نياز به مراجعه مشتريان 
به ش��عبه ها، تا اسفند سال ۱399 به طور خودکار 
تمديد کرد. مش��تريان می توانند با بهره مندی از 
سامانه های بانکداری الکترونيک بانک پاسارگاد اعم 
از بانکداری مجازی، همراه بانک پاسارگاد، سامانه 
پرداخت اينترنتی سايت بانک، کيپاد، تلفن بانک و 
سامانه #72۰*  اکثر خدمات بانکی را بدون مراجعه 
به شعبه ها دريافت کنند. گفتنی است سامانه جامع 
 ارتباط با مشتريان در سايت بانک پاسارگاد به آدرس
 https://www.bpi.ir/crm و مرکز مشاوره 
و اطالع رس��انی اين بانک  به ش��ماره ۸2۸9۰ به 
صورت شبانه روزی، آماده پاسخگويی به سواالت 

هم ميهنان است.

كمك ۴5۰ ميليارد توماني 
بيمه به وزارت بهداشت 

ريي��س كل بيمه مرك��زي در نامه اي دس��تور 
پرداخ��ت حدود ۴ ه��زار و ۵۰۰ ميلي��ارد ريال 
براي كمك به رفع بخشي از مشكالت نقدينگي 
از س��وي صنعت بيمه به وزارت بهداش��ت براي 
مقابله با ويروس كرونا را ص��ادر كرد. به گزارش 
روابط عمومي بيمه مرك��زي، در پي تالش هاي 
موثر صنع��ت بيمه در راس��تاي تقوي��ت كادر 
بهداشت و درمان و مسووليت پذيري اجتماعي 
در حوزه گس��ترش چتر امني��ت و آرامش براي 
تمامي هموطنان، ريي��س كل بيمه مركزي از 
پرداخت سريع مطالبات وزارت بهداشت توسط 
شركت هاي بيمه خبر داد. غالمرضا سليماني در 
اين خصوص با اشاره به نامه وزير اقتصاد مبني بر 
مساعدت حداكثري صنعت بيمه با سربازان خط 
مقدم مقابله با ويروس كرونا، اعالم كرد: حمايت 
همه جانبه از مراكز درماني كه در صف اول مقابله 
با ش��يوع ويروس كرونا قرار دارند وظيفه تمامي 
دستگاه هاي اجرايي است و صنعت بيمه نيز به 
تمامي تعهدات قانوني و مسووليت هاي اجتماعي 
خود عمل خواهد كرد. رييس كل بيمه مركزي با 
قدرداني از توجه تمامي بخش هاي اقتصادي براي 
كنترل و مهار تبعات ناشي از شيوع ويروس كرونا از 
تسهيل گري در امر پرداخت عوارض بيمه نامه هاي 
ش��خص ثالث به وزارت بهداشت سخن گفت و 
افزود: با توجه به ش��رايط خ��اص و با تاكيد وزير 
اقتصادي و امور دارايي، فرايند پرداخت عوارض 
تسهيل شده و روز گذش��ته طي نامه اي دستور 
پرداخت حدود ٤ هزار و پانصد ميليارد ريال براي 
كمك به رفع بخشي از مشكالت نقدينگي از سوي 
صنعت بيمه به وزارت بهداشت صادر شد. رييس 
شوراي عالي بيمه از بسيج بيست و چهار شركت 
بيمه براي تامين س��ريع بودجه الزم براي ايفاي 
تعهدات خود در قبال نظام سالمت كشور به عنوان 
يك حركت مسووالنه و شايسته تقدير ياد كرد و 
گفت: بيمه مركزي و تمامي ش��ركت هاي بيمه 
تاكنون در تمامي صحنه ها حضور موثر داشتند و 
امروز نيز براي بازگرداندن شرايط به حالت عادي 
و تامين تجهيزات مورد نياز ش��بكه بهداشت و 

سالمت از هيچ تالشي فروگذار نخواهند كرد.



رويداد 5 بازار سرمايه

بررسي »تعادل« از زواياي يك پديده ناشناخته

سرايت بحران بيماري به بازارهاي جهاني

افت 35 هزار واحدي شاخص تنها در 4 روزويروس كرونا در كمين كاركنان كارگزاري ها

گروه بورس|محمد امين خدابخش|
اتم�ام معامالت در روز گذش�ته با پاي�ان يكي از 
بدترين هفته ها در تاريخ بازارهاي جهاني همراه 
ب�ود. در خالل هفته اي كه گذش�ت بس�ياري از 
بازارهاي مالي در سرتاسر جهان، تحت تاثير شيوع 
كرونا، افتي چشمگير را شاهد بودند و فشار فروش 
در آنها به حدي سنگين بود كه در بازارهايي نظير 
س�هام افت قيمت ها با بحران مالي س�ال 1987 
مقايسه ش�د. تعبيراتي از اين دست سبب شد تا 
تقريبا در تمامي روزهاي هفته اخير فضايي مملو از 

وحشت در تمامي بازارها را شاهد باشيم.
اگر بخواهيم نگاهي جدي به تحوالت يك هفته 
اخير داش�ته باشيم، بدون ش�ك آنچه بحران 
بازارهاي مالي در طول اين دوره زماني را از تمامي 
بحران هاي معاصر متمايز مي كند، تاثير پذيري 
آن از يك امر غيرانس�اني اس�ت. در حالي كه 
تمامي بحران هاي يك قرن اخير نظير آنچه در 
س�ال 2008 يا 1929 )ركود بزرگ( رخ داد تمام 
متاثر از تبعات تصميمات انساني در حوزه هايي 
نظير صنعت بوده اند، س�ال ج�اري ميالدي در 
حالي آغاز ش�ده كه مهم تري�ن عامل بحران زا 
در آن نه يك اختالف سياس�ي ي�ا ناكارآمدي 
اقتصادي بلكه ويروسي كوچك تر از يك نوك 
سوزن اس�ت كه به دليل آش�نايي اندك با آن 

بسياري را به وحشت انداخته است.
همين امر سبب شده تا به نظر برخي كارشناسان 
تمامي محرك هاي پولي در دست اعمال به جاي 
آنكه نقش درم�ان را براي عرض�ه  و تقاضا ايفا 
كنند عمال در قامت ُمس�كن ب�راي اين بازارها 
ظاهر شوند. فروضي از اين دست زماني بيشتر 
تقويت مي ش�وند ك�ه دريابيم مي�زان ابتال به 
بيماري در جهان حاال از ديد سازمان بهداشت 
جهاني به مرحله همه گيري وارد شده و تمامي 
تخمين ها از زمان دقيق رهايي از آن محدود به 
عوامل شناخته شده و منوط به صحت محاسبه 
در چارچ�وب احتمال اس�ت. به ه�ر روي اين 
قضيه به هر شكل كه پيش برود، مي توان رفتار 
سرمايه گذاران را منطقي دانست، چراكه خروج 
از موقعيتي كه معلوم نيست تا كي ادامه خواهد 
داشت، امري طبيعي است و براي حفظ سرمايه از 

گزند زيان كامال منطقي به نظر مي رسد.

   وحشت از زيان يا احساس خطر؟
طي روزهاي گذش��ته افزايش ميزان ابتال به ويروس 
كرونا يا آنچه جوامع علمي آن را »كوويد19« مي نامد، 
وارد مرحله جديدي شد. در حالي كه رييس جمهور 
امريكا تا چندي قبل تاثي��ر آن را براي اياالت متحده 
و اقتصاد آن جدي ارزيابي نمي كرد، در ش��امگاه روز 
پنجشنبه اعالم ش��د كه 40 ايالت از 50 ايالت امريكا 

تاكنون موارد قطع��ي از ابتال به اين ويروس را به ثبت 
رسانده اند. همين امر سبب ش��د تا وحشت در ميان 
س��رمايه گذاران بيشتر ش��ود و اغلب نمادهاي مورد 
معامله وال استريت افتي جدي را شاهد باشند. به دنبال 
اين امر شاخص صنعتي داوجونز به ميزان 10 درصد 
افت كرد و ريزش در ح��دود 2 هزار و 300 واحد را به 
ثبت رساند. ساير شاخص هاي وال استريت نيز در اين 
روز عملكرد متفاوتي نداشتند و ريزش 9.51 و 9.43 
درصدي نماگرهاي » S&P500 « و »نزدك« سبب 
شد تا كارشناسان بازار سهام در نيويورك حاصل خريد 
و فروش هاي روز پنج ش��نبه را با آنچه در سال 1987 
افتاده بود مقايس��ه كنند. الزم به ذكر است كه در آن 
سال شاخص »داو« به ميزان 22 درصد در يك روز افت 
كرد و آنچه در روز ياد شده رخ داد بدترين ريزش پس 

از سقوط سال 1987 است.
رويداد رخ داده در روز پنجش��نبه هفته گذشته تنها 
محدود به بازارهاي مالي اياالت متحده نبود. در اروپا نيز 
بازارها مشابه آنچه در امريكا رخ داد را رقم زدند و براي 
 EURO STOXX600 مثال ش��اخص پان اروپايي
نيز كه تغييرات س��بدي 600 تايي از نمادهاي مهم 
اتحادي��ه اروپ��ا را در ب��ر مي گيرد ني��ز در حدود 12 
درصد افت ك��رد. نماگرهاي مهم��ي نظير »كك«، 
»فوتسي100« و »دكس40« نيز همگي افتي بيش 
از 10 درصد را به ثبت رس��اندند. با اين حال در آسيا 

حتي حمايت هاي دولتي نيز نتوانست تاثير ملموسي 
بر بدبيني سرمايه گذاران داشته باشد.

به نظر مي رسد كه اگرچه تبعات تجاري شيوع كرونا 
در بازارهاي مالي و مدت زمان درازاي آن مش��خص 
نيس��ت، اما آنچه كه بسياري از سرمايه گذاران را طي 
روزه��اي اخير ترس��انده داليل بني��ادي دارد. براي 
مثال مش��خص نيس��ت كه تا چه مدت ممكن است 
رويه هاي عادي صادرات و واردات در ميان كش��ورها 
مختل شود يا زنجيره عرضه و تقاضا به خصوص براي 
كاالهاي واسطه اي به چه شكلي به حيات خود ادامه 
خواهد داد. به هر روي بنا بر گفته بس��ياري »سرمايه 
ترسو است.« و ممكن اس��ت در روزهاي پيش رو نيز 
به رغم آنكه مشوق هاي گوناگوني براي بازارها در نظر 
گرفته مي شود، باز هم شاهد روزهايي با افت جدي در 

قيمت ها باشيم.
آنچه در روز پنجش��نبه رخ داد بسياري از بانك هاي 
مركزي را در سراسر اروپا به اعمال بسته هاي حمايتي 
براي اقتصادها وا داشت و سياست گذاران امريكايي را 
نيز مجاب كرد كه با هم بر سر ارايه بسته هاي حمايتي 
به گفت وگو بنش��ينند. همين امر سبب شد تا هفته 
گذش��ته در حالي خاتمه يابد كه بسياري از بازارهاي 
اروپايي و امريكايي بتوانند بخ��ش مهمي از افت روز 

پنجشنبه را جبران كنند.
بر اين اس��اس كارنامه هفتگي بازاره��اي جهاني در 

حالي بسته شد كه در روز گذشته بسته هاي تشويقي 
در سراس��ر اروپا به رشد حدودا 5 درصدي نماگرهاي 
»كك«، »فوتس��ي100« و »دكس40« منجر شد و 
 EURO STOXX600 توانست بيش از نيمي از افت
در روز پنجشنبه را نيز ترميم كند. با اين حال ضعف در 
رشد قيمت ها نشان از آن داشت كه اگرچه بسياري با 
خوشبيني به حمايت هاي اعمال شده حاضر به خريد 
مجدد سهام شده اند اما بيشتر سرمايه گذاران همچنان 

عالقه اي به اعتماد به خبرهاي خوش ندارند.

   بيت كوين، مرغ عزا و عروسي
از ميان تمامي بازارهاي مالي ك��ه بگذريم. يك بازار 
بدون شك هفته اخير را بدتر از سايرين به اتمام رساند. 
بازار رمز ارزها يا ارزهاي ديجيتالي كه ميزبان معامالت 
دارايي هاي همچون »بيت كوين« و »اتريوم« است، در 
روز پنجشنبه با تاثير پذيري از بازارهاي بدهي و سهام 
ريزشي دور از انتظار را ثبت كرد. در اين روز بيت كوين 
به عنوان ارز پيش روي اين بازار كه بيشترين سهم از 
ارز آن را نيز دارد، 48 درصد از ارزش خود را از دس��ت 
داد و از محدوده 8 هزار دالري تنها در چند ساعت به 
حدود 4 هزار دالر رس��يد. س��اير ارزهاي اين بازار نيز 
عملكردي بي شباهت به بيت كوين نداشتند و در روز 
 ياد ش��ده افت ارزش دور از انتظاري را تجربه كردند.

اف��ت اين رمز ارزه��ا در حالي اتف��اق مي افت كه اين 

دارايي ها به رغم رش��د قابل توجهي ك��ه در برخي از 
روزهاي عادي سال دارند، به قانون گذاري و ريسك هاي 
حقوقي پيرامون آن بس��يار حس��اس هستند. بر اين 
اساس ريزش هايي از اين دست در حالي اتفاق مي افتد 
كه بسياري از آينده پژوهان و طرفداران بيت كوين تا 
همين چند ماه قبل از آمادگي اين دارايي براي صعود 
تا س��طح 100 هزار دالر خب��ر مي دادند؛ آمادگي كه 
اگر چه در بازار پرنوس��ان رمز ارزها بعيد نيست اما در 
حال حاضر بيشتر به رويا مي  ماند تا سخني برآمده از 

تحليل هاي منطقي.

   نگاهي به بازار فلزات 
بازار فلزات گرانبها در روزه��اي اخير تحوالتي دور از 
انتظار را شاهد بود. طي يك هفته اخير افت قيمت ها 
در بازار دارايي هايي نظير اوراق و س��هام بسياري را بر 
آن داش��ت تا فرار سرمايه خود به س��مت بازار فلزات 
گرانبها به رش��د قيمت دارايي هايي نظير طال و نقره 
دامن بزنند. با اين حال شدت گرفتن ريزش قيمت ها 
در روز پنجش��نبه به بازار اين فلزات كه به طور سنتي 
حافظ ارزش سرمايه ها هستند، نيز آسيب وارد كرد و 
ميل به نقد كردن دارايي ها سبب شد تا قيمت اونس 
طال كه تا هزار و 700 دالر نيز افزايش يافته بود، تا هزار 

و 570 دالر افت كند.
اگر بخواهي��م تصويري دقيق از ب��ازار فلزات گرانبها 
ارايه كنيم، بدون ش��ك مهم تري��ن نكته دارايي هاي 
ياد شده افت قيمت آنها به هنگام ترس بازارها و عدم 
تاثيرپذيري آنها از خوشبيني به حمايت هايي است كه 
قيمت دارايي هايي مانند سهام را دوباره به محدوده سبز 
معامالت بازگرداند. بر اين اساس معامالت هفته اخير 
در حالي خاتمه يافت كه طال و نقره به ترتيب با 1 و 4.2 
درصد كاهش نسبت به روز گذشته، معامله مي شدند.

در بازار فلزات رنگين نيز قيمت هر تن مس، روي، سرب 
و آلومينيوم تحت تاثير سياست هاي حمايتي با اندكي 
افزايش رو به رو شد. به طوريكه مس با قيمت 5 هزار و 
526، روي هزار و 959 دالر و سرب و آلومينيوم نيز به 
ترتيب هزار و 763 و هزار و 678دالر معامله مي شدند. 

   نگاهي به معامالت انرژي
در بازار جهاني كاالهايي نظير نفت و گاز نيز پس از آنكه 
عدم توافق ميان عربستان سعودي و روسيه به عنوان 
دو توليدكننده اصلي نفت به سقوط قيمت طالي سياه 
انجاميد، روند قيمت ها نزولي ماند. با اين حال اميدواري 
به حمايت از قيمت ها در روز گذشته سبب شد تا بهاي 
اين محصوالت نيز در روز گذش��ته بر روي تابلوهاي 
معامالتي اندكي سبز شود. بر اين اساس روز گذشته 
در حالي خاتمه يافت كه نفت برنت درياي ش��مال به 
ازاي هر بشكه 34 دالر، نفت وست تگزاش 32 دالر و 
39 سنت قيمت داشت. هر متر مكعب گاز طبيعي نيز 

با قيمت 1.9 دالر معامله مي شد.

هر چند كانون كارگزاران در اوايل اس��فندماه طي 
نامه اي به سازمان بورس كاهش ريسك شيوع كرونا 
در صنعت كارگزاري را خواس��تار ش��د، اما كماكان 
اقدامي موثر براي پيش��گيري از ابتالي 2 هزار نفر 
از كاركنان كارگزاري ه��ا و خانواده هاي آنان به اين 

ويروس اتخاذ نشده است.
به گزارش تسنيم، جداي از تاثيرات مثبت و منفي كه 
انتشار و همه گير شدن ويروس كرونا بر بازار سرمايه 
دارد كه افزايش توليد و فروش شركت هاي دارويي 
و بهداش��تي از يك س��و و در مقابل نيمه تعطيلي و 
كاهش توليد و فروش در برخي صنايع و ش��ركت ها 
از جمله اين موارد اس��ت، يك��ي از موضوعات قابل 
توجه در اين زمينه ل��زوم حضور تازه واردان به بازار 
س��هام در كارگزاري ها، براي انج��ام مراحل مربوط 
به صدور كد معامالتي و س��اير امور اداري مربوط به 
دادوستد معامالت است. اين موضع موجب مي شود 
تا كاركنارن كارگزاري ه��ا بيش از پيش در معرض 

بيماري توسط اين ويروس قرار بگيرند.
بر اين اساس در روز پنجم اسفندماه امسال روح اله 
ميرصانعي، دبيركل كانون كارگزاران بورس و اوراق 
بهادار با اشاره به اين موضوع طي نامه اي خطاب به 
شاپور محمدي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
عنوان كرد: همان گونه كه مستحضريد متاسفانه در 
حال حاضر ويروس كرونا در سطح كشور به سرعت 
در انتش��ار بوده و ريس��ك انتقال آن در تجمعات و 
مراكز عمومي به شدت باال است. با توجه به استقبال 

مردم ب��راي ورود به بازار س��رمايه، ازدحام و تجمع 
مش��تريان براي اخذ كد و خري��د عرضه هاي اوليه 
در ش��عب سراسر كشور ش��ركت هاي كارگزاري را 

شاهد هستيم.
بر اين اس��اس به منظور كمك به سالمت كاركنان 
شركت هاي كارگزاري و مش��تريان مراجعه كننده 
خواهشمند است دس��تور فرماييد عرضه هاي اوليه 
كه منجر ب��ه مراجعه فراوان مش��تريان ب��ه دفاتر 
كارگزار مي گردد، متوقف ش��ده و ع��الوه بر آن در 
صورت ضرورت و به تشخيص هر يك از شركت هاي 
كارگزاري در هر يك از شعب و دفاتر و نمايندگي هاي 
خود ام��كان انجام موارد ذيل ب��راي مدت معين تا 
 رفع بحران فعلي بر اثر ش��يوع وي��رس كرونا مجاز

 باشد: 
1. توقف فعاليت در خصوص اخذ كد معامالتي براي 

مشتريان جديد
2. تعطيل كردن تاالرهاي اختصاصي به منظور عدم 

تجمع مشتريان.
در پاس��خ به اين نامه، مديريت نظارت بر كارگزاران 
س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار به اس��تناد مصوبه 
ششصد و بيس��ت و هفتمين جلس��ه هيات مديره 
س��ازمان بورس طي نامه اي اعالم كرد: بازگشت به 
نامه آن كانون مقرر گرديد شركت هاي كارگزاري كه 
امكان رعايت موارد بهداشتي طبق دستورالعمل هاي 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي جهت 
حفظ س��المت كاركنان خود و مراجعه كنندگان را 

دارند موظف به ارئه خدمات هس��تند. اما آن دسته 
از ش��ركت هاي كارگزاري كه امكان تامين شرايط 
بهداش��تي الزم مطابق دس��تورالعمل هاي مربوطه 
را ندارند الزم اس��ت مراجعين را به استفاده از ساير 
روش ها از جمله استفاده از نمايندگي خود نزد دفاتر 
پيشخوان دولت و ش��عب بانك ها كه مجوز آنها را از 
بورس هاي مربوطه درياف��ت كرده اند با روش هاي 

الكترونيكي مجاز ارايه خدمات، راهنمايي كند.
ضروري است شركت هاي كارگزاري ضمن مطالعه 
و اجراي دقيق دس��تورالعمل هاي وزارت بهداشت، 
درمان و و آموزش پزش��كي به ويژه دس��تورالعمل 
كشوري كرونا ويروس جديد، توصيه هاي مدرج در 
بخش مركز س��المت محيط كار آن دستورالعمل را 

رعايت و به صورت دقيق اجرا نمايند.
در اين خصوص برخي كارشناس��ان معتقدند تداوم 
روال كنوني به مفهوم اين است كه بيش از 2000 نفر 
از پرسنل شركت هاي كارگزاري در بخش پذيرش 
كه در مواجهه مس��تقيم با مردم در سراس��ر كشور 
هس��تند و همچنين خانواده هاي آنان، كماكان در 

معرض ابتال به ويروس كرونا قرار خواهند داشت.
اين در حالي اس��ت كه به عنوان مثال بانك مركزي 
تمهي��دات خوبي را براي كاركن��ان بانك ها در نظر 
گرفته است، ولي س��ازمان بورس نه تنها دغدغه اي 
در اين خصوص ن��دارد، بلكه عمدا يا از روي غفلت، 
ريسك ابتالي كاركنان كارگزاري ها به ويروس كرونا 

را بيشتر هم كرده است.

بازار س��رمايه هفته اي متفاوت با هفته هاي گذشته را 
تجربه كرد؛ به طوري كه چراغ اين بازار در س��ه روز از 
چهار روز كاري هفته قرمز رنگ بود و شاخص كل اين 
بازار در روز دوش��نبه )19 اسفند(، نزديك به 15 هزار 
واحد ريخت كه بيشترين ميزان ريزش در هفته جاري 
بود. البته پرونده هفته جاري بورس با چراغ قرمز بسته 
نشد و در روز چهارشنبه شاهد صعودي شدن شاخص 

كل بوديم.
به گزارش ايسنا، شاخص كل بازار سرمايه در نخستين 
روز هفت��ه 5978 واحد ريخت و رقم 549 هزار و 188 
واحد را ثبت كرد. معامله گ��ران در اين روز 842 هزار 
معامله انجام دادند كه 48 ه��زار و 330 ميليارد ريال 

ارزش داشت.
ريزش بازار تا روز دوشنبه و بعد از تعطيالت روز يكشنبه 
ادامه يافت. به طوري كه ش��اخص در اين روز 14 هزار 
و 808 واحد ريخت و به رق��م 534 هزار و 376 واحد 
رس��يد. در اين روز 529 هزار معامله انجام شد كه 29 
ه��زار و 810 ميليارد ريال ارزش داش��ت. اين تعداد و 
ارزش معامله كمترين تعداد و ارزش معامله اي بود كه 

در هفته جاري انجام شد.
كارشناسان دليل اين ريزش را نتيجه اجالس اوپك و 
اختالف بين عربستان و روسيه داشتند كه باعث كاهش 
بي سابقه قيمت جهاني نفت شد. البته آنها همچنين 
بر اين باور بودند كه شيوع كرونا نيز در جهان بي تاثير 
نيست، زيرا همه جنبه هاي اقتصاد در جهان از جمله 

تقاضا را تحت تاثير قرار داده است.

ريزش ش��اخص به روز سه شنبه هم رس��يد و در اين 
روز نيز 14 ه��زار و 464 واحد ريخت و رقم 519 هزار 
و 914 واحد را ثبت كرد. معامله گران در اين روز 697 
هزار معامله به ارزش 40 هزار و 860 ميليارد ريال انجام 
دادند كه رشد چشم گيري نسبت به روز دوشنبه داشت.

در نهايت چراغ بورس در روز چهارش��نبه، آخرين روز 
معامله در هفته جاري، س��بز ش��د و شاخص كل اين 
ب��ازار در اين روز 363 واحد صع��ود و رقم 520 هزار و 
211 واحد را ثبت ك��رد. در اين روز 816 هزار معامله 
انجام شد كه 66 هزار و 754 ميليارد ريال ارزش داشت. 
معامالت رد روز چهارشنبه بيشترين ارزش را در طول 

هفته جاري داشت.
حركت فرابورس نيز همسو با بورس بود و شاخص كل 
اين بازار در روزهاي شنبه، دوشنبه و سه شنبه نزولي 
بود. به طوريكه در روز ش��نبه ب��ا 62 واحد ريزش رقم 
7041، در روز دوشنبه با 147 واحد ريزش رقم 6893 
و در روز سه شنبه با 149 واحد ريزش رقم 6744 واحد 
را ثبت ك��رد. معامله گران اين بازار ش��نبه 779 هزار 
معامله انجام دادند كه 24 ه��زار و 596 ميليارد ريال 
ارزش داش��ت. در روزهاي دوشنبه و سه شنبه نيز به 
ترتيب 549 هزار و 628 هزار معامله ثبت ش��د كه 20 
هزار و 283 و 21 هزار و 629 ميليارد ريال ارزش داشت.

در روز چهارش��نبه ش��اخص كل فرابورس 22 واحد 
صعود كرد و به رقم 6767 واحد ريس��دي. در اين روز 
711 هزار معامله انجام شد كه 21 هزار و 713 ميليارد 

ريال ارزش داشت.

  Sat. Mar 14.  شنبه  24  اسفند 1398   19  رجب 1441  سال ششم    شماره   1620  2020 

پذيره نويسي اوراق مرابحه 
دولتي از روز يكشنبه

تامين مال��ي 110 هزار ميلي��ارد ريالي دولت از 
طريق فرابورس به زودي با پذيره نويس��ي اوراق 
مرابحه عام دولت انجام خواهد ش��د. به گزارش 
سنا، پذيره نويسي اين اوراق با سررسيدهاي 48 
و 42 ماهه، روز يكشنبه )25 اسفند( از طريق بازار 
ابزارهاي نوين مالي فرابورس انجام خواهد شد. بر 
اين اساس، اوراق مرابحه عام دولت در نمادهاي 
»اراد 21، اراد 22، اراد 23 و اراد 24« به ارزش 77 
هزار و 500 ميليارد ريال پذيره نويسي مي شود كه 
داراي سررسيد 48 ماهه است. عالوه بر اين شاهد 
پذيره نويسي اوراق »اراد 11، اراد 12 و اراد 13« 
با مدت 42 ماهه به ارزش 32 هزار و 500 ميليارد 
ريال خواهيم ب��ود كه در مجموع به تامين مالي 
110 هزار ميليارد ريالي دولت خواهد انجاميد، 
موضوع انتشار اين اوراق تامين نقدينگي مورد نياز 
براي خريد كاالها و خدمات مورد نياز دستگاه هاي 
اجرايي است. نكته مهم در مورد اوراق مرابحه عام 
اين است كه صرفا توسط دولت منتشر خواهد شد.

 برنامه شركت نفت
براي عرضه هفتگي

نماينده شركت ملي نفت ايران در بورس انرژي 
گفت: هفته آينده 35 هزار تن نفت كوره 380 
سانتي استوك در رينگ صادراتي بورس عرضه 
خواهد ش��د. قيمت پايه آن منف��ي 33 دالر در 
هر تن نس��بت به قيمت هاي فوب خليج فارس 
در نظرگرفته ش��ده است. اميرحسين تبيانيان 
نماينده شركت ملي نفت ايران در بورس انرژي 
در گفت وگو با خبرگ��زاري فارس درباره اولين 
عرضه نف��ت كوره در بورس ان��رژي گفت: قرار 
اس��ت براي اولين بار نفت كوره در كنار س��اير 
فرآورده  ه��اي نفت��ي در بورس ان��رژي عرضه 
ش��ود. اطالعيه اين عرضه هم اكنون در سايت 
بورس انرژي قابل دسترس��ي اس��ت. وي ادامه 
داد: هفت��ه آينده 35 هزار ت��ن نفت كوره 380 
سانتي   استوك در رينگ صادراتي بورس عرضه 
خواهد شد. قيمت پايه آن منفي 33 دالر در هر 
تن نس��بت به قيمت  هاي فوب خليج فارس در 
نظرگرفته شده است. تبيانيان تاكيد كرد: قرار 
بر اين است از اين پس به صورت منظم و مستمر 
نفت كوره هر هفته در بورس عرضه شود. نكته 
قابل توجه آنكه نخس��تين بار است نفت كوره با 
تحويل فوب و دريايي عرضه مي ش��ود و سعي 
ما بر آن است كه در آينده با حجم و شكل  هاي 
مختلف اين كار ادامه يابد. نماينده شركت ملي 
نفت ايران در بورس انرژي در پايان گفت: نفت 
كوره اي كه هفته آينده در بورس عرضه مي شود 
از پااليش��گاه هاي مختلفي توليد مي ش��ود و 
تحويل محموله از فوب بندرعباس خواهد بود. 
الزم به ذكر اس��ت افرادي كه مايل هستند در 
اين خصوص اطالعات بيش��تري داشته باشند 

مي تواند به سايت بورس انرژي مراجعه كنند.

درصدد توليد سامانه معامالت 
بومي هستيم

ب��ا توجه به دان��ش و تواناي��ي دانش آموختگان 
دانشگاه تهران، درصدد توليد سامانه بومي براي 
معامالت هستيم و اميدواريم بتوانيم آن را هرچه 
سريع تر به بهره برداري برسانيم. روح اهلل دهقان، 
مديرعامل شركت مديريت فناوري بورس تهران 
در گفت وگو با پايگاه خبري بازار سرمايه )سنا(، 
به عملكرد سامانه معامالت نسبت به رشد قابل 
توجه حجم معامالت اش��اره ك��رد و گفت: طي 
يكسال اخير اتفاقات مختلفي رخ داد كه در روند 
معامالت بازار سرمايه تاثيرگذار بود، با توجه به اين 
امر ميزان معامالت هم به طور قابل توجهي رشد 
كرد كه به واسطه آن هسته معامالت تحت فشار 
قرار گرفت با اين حال و با تمام مشكالت شركت 
فناوري اطالعات در حفظ پايداري سامانه تالش 
گسترده اي داش��ت. وي افزود: البته كه مواردي 
مانند تاخير يا كندي س��امانه ايجاد شده بود اما 
با توجه به توس��عه هايي كه انجام شد يعني رفع 
باگ ها، از دست رفتن سامانه را شاهد نبوديم. در 
حال حاضر يك تيم تخصصي سامانه معامالت در 
حال فعاليت هستند تا بتوانند سامانه معامالت را 
توسعه دهند و بر اساس نيازهايي كه بازار سرمايه 
دارد بتوانيم پاسخگو باشيم و حجم باالي معامالت 
را پش��تيباني كنيم، البته راه سختي براي ايجاد 
ظرفيت هاي مورد نياز در پيش است. مديرعامل 
شركت مديريت فناوري بورس تهران ادامه داد: 
س��امانه معامالت حدود 14 سال گذشته از يك 
شركت فرانسوي خريداري شد كه 3 سال پيش 
هم اين سامانه به روز رساني شده است اما درصدد 
هستيم تا در صورت امكان يك بروز رساني جديد 
از شركت ارايه دهنده دريافت كنيم. البته با توجه 
به تحريم ها ممكن است با مشكالتي روبرو شويم 
اما چون شركت ارايه دهنده يك شركت اروپايي 
اس��ت اميدواريم تعامالت الزم را داشته باشيم. 
دهقان خاطرنش��ان كرد: درصدد توليد سامانه 
بومي هستيم در اين راستا يك تيم تخصصي از 
دانشگاه تهران در حال فعاليت روي اين سامانه 
هستند و اميدواريم در چند سال آينده سامانه اي 
كه توليد خود كش��ور اس��ت را ب��ه بهره برداري 
برسانيم. وي با اشاره به مشكالت سامانه معامالتي 
گفت: گاه��ي اوقات س��امانه معامالتي با توقف 
مواجه مي ش��د كه با توجه به توسعه هاي انجام 
شده مشكالت رفع شد، اما بايد در نظر گرفت كه 
ذات سامانه فناوري و معامالتي در تمام دنيا بدين 
صورت است كه دچار مشكل و اختالل مي شوند، 
البته تيم فناوري درصدد رفع مشكالت هستند 
تا اختالالت تكرار نش��ود اما چنين رخدادي در 

سامانه طبيعي است.

عضو هيات مديره فراب��ورس، افزايش حجم مبنا را 
عاملي براي هدايت پول به س��مت س��هام بنيادي 
دانست و گفت: اين اقدام سازمان بورس در بلندمدت 

به نفع بازار سرمايه و اقتصاد كشور خواهد بود.
به گزارش س��نا، احمد پويانفر در خصوص فروش 
تعهدي گفت: نبود ابزارهايي براي پوش��ش ريسك 
بازار معموال پول را به س��مت ديگر بخش ها هدايت 
مي كرد ام��ا هم اكنون با در اختيار داش��تن فروش 
تعهدي كه يك ابزار براي پوش��ش ريس��ك اس��ت 
س��هامداران مي توانند معامالتي با امنيت بيش��تر 

تجربه كنند.
وي ادام��ه داد: ب��ا توجه ب��ه روند بازار، س��هامدار 
سرمايه گذاري خود را از تركيب دارايي هاي مختلف 
مانند اوراق بدهي، سهام و سپرده انجام مي دهد؛ در 

بازار نزول��ي، چون ابزاري براي پيش بيني افت بازار 
وجود نداشت معموال پول به س��مت بازار بدهي يا 
سپرده هدايت مي شد اما با اين ابزار جديد مي توان 
در بازار سهام سرمايه گذاري و از قدرت پيش بيني 

هم سود كسب كرد.
اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به تصويب قانون 
جديد مبني بر افزايش حج��م مبنا اظهار كرد: اين 
اقدام، مانعي براي نوس��انات هيجاني اس��ت و بايد 
زودتر انجام مي ش��د؛ البته افزايش حجم مبنا براي 
شركت هايي با مقياس كوچك كارايي بيشتري دارد 
تا شركت هاي بزرگ. از طرفي مانعي براي رشد نرخ 

كاذب در برخي سهام است.
پويانف��ر ادامه داد: افزايش حج��م مبنا عاملي براي 
هدايت پول به س��مت س��هام بنيادي است كه اين 

اق��دام در بلندمدت به نفع بازار س��رمايه همچنين 
اقتصاد كشور است. عضو هيات مديره فرابورس در 
خصوص چشم انداز سال آينده بورس گفت: اتفاقات 
س��ال جاري هر كدام واكنش هاي مختلفي در بازار 
سرمايه داشتند، اما براي سال آينده با توجه به دليل 
رشد حجم نقدينگي كشور و سرازير شدن حدود 20 
درصد آن به بورس، چون س��مت تقاضا به شدت در 
حال تحريك است اما عرضه ها در اين ابعاد نيست، 
به نظر مي رسد يك بازه زماني كوتاهي بازار با تعديل 

روبرو شود.
اين كارشناس بازار س��رمايه خاطرنشان كرد: بايد 
تدابيري انديشيده شود تا اين ميزان حجم نقدينگي 
آسيبي به بازار يا س��رمايه گذاران وارد نكند، فشار 
به ش��ركت ها بابت افزايش نرخ ش��ناوري، هدايت 

سرمايه گذارها از طريق سرمايه گذاري غير مستقيم 
و تس��ريع در فرآيند پذيرش ش��ركت ها كه گلوگاه 
محدوديت عرضه در بازار سرمايه به شمار مي رود، 

از جمله ابزارهايي اس��ت ك��ه دركوتاه مدت و ميان 
مدت مي تواند اثر ورود يك ب��اره حجم نقدينگي را 

تعديل كند.

افزايش حجم مبنا، عامل هدايت پول به سمت سهام بنيادي
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مشكالت شوك ها در شبكه توزيع
كرونا ش��وكي بود ك��ه باعث تكان خوردن بس��ياري 
از بازارها ش��د. ش��روع اين ش��وك در بازار دارو، مواد 
ضدعفوني كننده، محصوالت بهداشتي مانند دستكش 
و ماس��ك بود اما به مرور در بقيه بخش ها هم ش��اهد 
اثرگذاري آن بوديم. صرف احتمال قرنطينه عمومي 
كاف��ي بود كه هجوم براي خريد م��واد غذايي با تاريخ 
مصرف طوالني و كاالهاي ضروري آغاز شود. اين روند 
هنوز هم وجود دارد و با وجود آنكه حجم عرضه افزايش 
قابل مالحظه اي يافته كه بيشتر آن از انبارهاي ذخيره 
دولتي بود اما عطش بازار به قدري است كه نتوانسته 

جلوي اين مساله را بگيرد.
از س��وي ديگر دو موضوع باعث تشديد اين روند شده 
است. عامل اول مساله ش��ب عيد و تعطيالت بود كه 
هميشه باعث افزايش تقاضا مي شود. اما اين بار موضوع 
دومي به نام احتمال تعطيلي كارخانجات و توليدي ها 
باعث شد كه مردم براي خريد كاالهاي مورد نياز يك ماه 
آينده هجوم برند. هرچند اين پديده در كشورهاي ديگر 
هم در حال رخ دادن است اما آيا راهي براي مديريت اين 

مساله وجود ندارد؟

   چالشي به نام زيرساخت نظارتي
يك عضو اتاق بازرگاني ايران معتقد است افزايش قابل 
توجه تقاضا و نبود زيرساخت هاي مناسب براي نظارت 
بر بازار دو عامل اصلي تاثيرگذار در به آرامش نرسيدن 

بازار ماسك و مواد ضدعفوني كننده هستند. 
با وجود آنك��ه از ورود ويروس كرونا ب��ه ايران بيش از 
س��ه هفته مي گذرد و در اين مدت تمام كارشناسان و 
مسووالن بهداش��تي از لزوم دسترسي كافي مردم به 
اين تجهيزات پيشگيرانه سخن گفته اند اما هنوز بازار 
اين كاالها به ثبات نرسيده و تمام خواسته هاي مردم را 

برطرف نكرده است.
هرچند در اين مدت با پيگيري هاي صورت گرفته خط 
توليد اين محصوالت با حداكثر توان كار خود را ادامه 
داده اند و حتي با مجوزهاي دولت برخي از كارخانه هايي 
كه در توليد م��واد ضدعفوني فعالي��ت نمي كردند با 
تغيير خط توليد خود رس��اندن اين محصول به مردم 
را گس��ترش داده اند اما در عمل همچن��ان اين بازار با 

مشكالتي مواجه است.

خس��رو فروغان گران سايه، عضو اتاق بازرگاني ايران و 
نايب رييس كميسيون بازرگاني داخلي اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي ايران درباره چرايي به آرامش 
نرسيدن اين بازار، اظهار كرد: هر بازاري براي رسيدن 
به تعادل نياز به شكل گيري يك ارتباط منطقي ميان 
عرضه و تقاضا دارد. بازار مواد ضدعفوني كننده و ماسك 
تا پيش از اين در ميان مردم عادي بس��يار محدود بود 
و از اين رو خطوط توليد گسترده اي براي آنها فعاليت 

نمي كرد.
وي ادامه داد: پس از ورود ويروس كرونا به كشور ناگهان 
تقاضا براي اين محصوالت چند ده برابر شد و قاعدتا بازار 
در كوتاه مدت توان تامين تمام اين نيازها را نداشت. از 

اين رو در بازار كمبود به وجود آمد.

اين عضو ات��اق بازرگاني ايران با بي��ان اينكه در حوزه 
نظارت بر قيمت ها و شرايط بازار از سال ها قبل ابهاماتي 
وجود داش��ته، بيان كرد: نه تنها در حوزه محصوالت 
مرتبط با كرونا كه حتي در س��اير بازارها نيز ما همواره 
اين ايراد را مطرح كرده بوديم كه به دليل محدوديت 
تعداد بازرسان و مشكالتي كه اصناف و ساير واحدها 
در نظارت همه جانب��ه در بازار دارند بعضا تخلفاتي در 

بخش هاي مختلف رخ مي دهد.
فروغان گران س��ايه اضافه ك��رد: در صورتي كه نحوه 
نظارت خود در بازار را تغيير ندهيم و با توانمند كردن 
بازرسان و افزايش تعدادشان راه ايجاد فساد و افزايش 
قيمت ها را نبنديم در بازار فعلي و در ديگر بخش ها نيز 

همچنان با مشكل مواجه خواهيم بود.

   مشكل در سرعت خريد و جايگزيني است
از س��وي ديگر در روزهاي اخي��ر فيلم هايي در فضاي 
مجازي منتش��ر شد كه نش��ان مي داد قفسه برخي از 
كاالهاي اساس��ي در فروش��گاه هاي زنجيره اي خالي 
است كه در اين رابطه اميرخسرو فخريان با بيان اينكه 
افزايش تقاضاي مايحتاج روزانه مردم باعث شده برخي 
از قفسه ها با س��رعت بيشتري خالي ش��ود، به ايسنا 
گف��ت: از اول اس��فند خريد مردم از فروش��گاه ها زياد 
شده اس��ت. براي مثال فروشگاه هايي كه قادر هستند 
حدود ۳۰۰۰ مش��تري را پوش��ش دهند با حدود ۱۰ 
هزار مشتري مواجه شده اند. وي با تأكيد بر اينكه هيچ 
كمبود كااليي در فروشگاه هاي زنجيره اي وجود ندارد، 
اظهار كرد: اخيراً براي كاهش نگراني مردم در اين زمينه 

اطالع رساني هايي انجام شده است. همچنين از انبارهاي 
فروش��گاه زنجيره اي فيلمبرداري و در فضاي مجازي 
منتشر كرديم تا شهروندان اطمينان حاصل كنند كه 
كمبود كاال وجود ندارد. رييس اتحاديه فروشگاه هاي 
زنجيره اي همچنين در توضيح علت خالي ماندن برخي 
از قفسه هاي فروشگاه هاي زنجيره اي گفت: با توجه به 
افزايش تقاضا در اين فروشگاه ها، قفسه ها در ساعاتي از 
روز خالي هس��تند كه آن هم مربوط به زماني است كه 
كاالها از انبار به قفسه منتقل مي شود؛ بنابراين كمبودي 
وجود ندارد. وي افزود: به نظر مي رسد شهروندان به دليل 
شيوع ويروس كرونا نگران هستند كه نتوانند بعدا دوباره 
خريد كنند يا كارخانه ها براي توليد به مشكل بخورند، اما 
طبق اطالعات ما در حال حاضر كارخانه ها سه شيفت 

توليد دارند و كمبود كاال وجود ندارد.

   برهم خوردن نظم بازار
گذشته از ضعف سيستم توزيع و مساله نحوه نظارت، 
پديده اي كه امسال با آن روبه رو هستيم تغيير الگوي 
مصرف در اثر كروناس��ت. بسياري از توليدكنندگان و 
فروش��ندگان كه خود را براي فروش شب عيد آماده 
كرده بودند با عدم خريد روبه رو شدند. پوشاك نمونه 
واضح اين مساله است و فروشندگان زيادي از بابت عدم 
خريد شب عيد با زيان هنگفت روبه رو شدند. در مقابل 
اما بعضي كاالها مانند مواد غذايي با فشار تقاضا روبه رو 
شد.اگر تغيير الگوي مصرف صرفا در كوتاه مدت باشد 
مساله جدي رخ نخواهد داد. براي مثال مردم بعد از عيد 
خريد پوش��اك را انجام دهند و به دليل ذخيره كردن 
بخش مهمي از م��واد غذايي در ماه هاي بعد آن كاالها 
كمتر خريداري شود. اما ممكن هم هست اين اتفاق رخ 
ندهد. اين موضوع به متغيري برونزا يعني مدت زمان 
ادامه يافتن قرنطينه و كاهش ش��يوع كرونا بس��تگي 
دارد و اگر چند ماه ديگر درگير چنين مساله اي باشيم 
طبيعتا مشكل به شكل جدي تري خود را بروز خواهد 
داد. يكي از وظايف اصلي نهادهايي مانند اتاق بازرگاني 
و وزارت امور اقتصادي و دارايي، شناسايي اين تغييرات 
در الگوي مصرف و تالش براي ايجاد ساز و كاري است 
كه بنگاه هاي خسارت ديده بتوانند پس از پايان بحران 

بخشي از زيان خود را جبران كنند.

دبيرانجمنبرنجايرانمطرحكردعضوهياترييسهاتاقبازرگانيتهران:

بهاريبدونشوكقيمتپيشروداريمتخصيصارزبرايداروقطرهچكانياست
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران گفت: در حال 
حاضر موضوع حمل دارو به مشكل اساسي تبديل شده 
است. چون كاالهاي دارويي عمدتاً با هواپيما و پروازهاي 
مسافري منتقل مي ش��دند كه در حال حاضر تقريبًا 
بيشتر پروازها از اروپا به مقصد ايران انجام نمي شود و 
با كاميون هاي باري نيز نمي توان اين كاالها را منتقل 
كرد چون دماي مجاز و شرايط براي نگهداري و حمل 
داروها با يكديگر متفاوت اس��ت. ناصر رياحي در مورد 
فعاليت كانال مالي سوييس )SHTA( اظهار داشت: 
اين كانال تنها يك مورد فعاليت انجام داده است كه آن 
 BCP نيز از محل باقي مانده پول بانك مركزي نزد بانك
سوييس بوده و اقدامات بعدي موكول به تخصيص ارز از 
سوي بانك مركزي است. اشكال اساسي اين سازوكار 
آن است كه بانك BCP تنها با شركت هاي سوييسي 
كار مي كند و حتي از گشايش حساب براي شركت هاي 
ديگر اروپايي كه طرف قرارداد ايران هستند، خودداري 
مي كند. وي ادامه داد: البته هر كانالي كه باز شود باري از 
دوش وزارت بهداشت و واردكنندگان برداشته مي شود  
بنابراين ما اين اقدام را مثبت ارزيابي و از آن اس��تقبال 
مي كنيم و اقدام خوبي است. اما سوال اساسي اين است 
ك��ه آيا بانك مركزي پ��ول آزاد در اروپا دارد كه بتواند 

 BCP براي اين موضوع تخصيص بده��د چون بانك
پول ديگري در اختيار ندارد. نايب رييس كميس��يون 
اقتصاد س��المت اتاق تهران در مورد روند واردات دارو 
گفت: در دو ، سه ماه اخير تنها ۳۰ درصد ارز مورد نياز 
از سوي بانك مركزي تخصيص داده شده و اين امر به 
صورت قطره چكاني است. ظاهراً مي گويند كه سهميه 
سال ٩٨ وزارت بهداشت در مورد ارز تمام شده است. 
البته وزارت بهداشت درخواست كرده بود كه از سهميه 
سال آينده تخصيص دهند منتها تا امروز كاري صورت 

نگرفته است.
رياحي افزود: ما ذخيره خوبي در مورد دارو داش��تيم 
اما بخشي به دليل شرايط پيش آمده ناشي از ويروس 
كرونا و بخشي هم به دليل تعطيالت سال نو ميالدي 
و عدم امكان واردات كافي در ٣ ماه گذشته، با مشكل 
مواجه شد. عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران در 
مورد همكاري شركت هاي خارجي در مورد دارو گفت: 
تا امروز در اين مورد مشكلي نداشتيم اما در حال حاضر 
موضوع حمل دارو به مشكل اساسي تبديل شده است. 
چون كاالهاي دارويي عمدتًا ب��ا هواپيما و پروازهاي 
مسافري منتقل مي ش��دند كه در حال حاضر تقريبًا 
بيشتر پروازها از اروپا به مقصد ايران انجام نمي شود و 

با كاميون هاي باري نيز نمي توان اين كاالها را منتقل 
كرد چون دماي مجاز و شرايط براي نگهداري و حمل 
داروها با يكديگر متفاوت است و محموله هاي دارويي 
عمدتا از لحاظ وزن و حجم كوچك هستند و نمي شود 
يك محموله را به تنهايي با يك كاميون حمل كرد. بماند 
كه كاميون ها نيز براي عبور از مرز كشورهاي همسايه 

دچار اشكال هستند.
 وي افزود: بنابراين  ش��ركت هاي داروي��ي از يكي از 
تامين كنندگان خارجي خواسته اند هواپيماي چارتر 
براي اين موضوع پيدا كند كه اي��ن كار در حال انجام 
است و بار همه واردكنندگان به صورت هفته اي يك بار 
يا دوبار به وزن حداقل ۱۰ تن منتقل شود كه البته تامين 
دارو هم باز موكول به تخصيص ارز است كه متاسفانه 
فعال انجام نمي شود. رييس اتحاديه واردكنندگان دارو 
خاطرنشان كرد: هواپيما فراهم و مجوز پرواز هم تاييد 
شده است منتهي در حال رايزني با شركت هاي دارويي 
هستيم كه آيا بار دارند و حاضرند كه بفرستند به يك 
كش��ور و بعد حمل شود يا خير كه البته در حال انجام 
است و نتيجه تا سه شنبه ١٧ مارس مشخص مي شود. 
ما حداقل بايد ٨ تا ١٠ تن بار داشته باشيم، وگرنه كاال 

گران تمام مي شود.

 دبير انجمن برنج ايران معتقد است با توجه با افزيش
 ۱۰ درصدي توليد برنج داخلي در سال جاري و واردات 
بيش از نياز، قيمت هر كيلوگ��رم از كيفي ترين برنج 
داخلي با كمترين ناخالصي نبايد بيشتر از ۲۰ هزار تومان 
باشد. جميل عليزاده شايق در گفت وگو با خبرنگار ايلنا 
با اشاره به افزايش توليد برنج در كشور در پي بارش هاي 
مناسب در سال جاري، اظهار كرد: بارش هاي مناسب 
در سال جاري عالوه بر استان هاي شمالي توليد برنج در 

استان هاي جنوبي را نيز افزايش داده است.
وي ادامه داد:  تر س��الي موج��ب افزايش ۱۰ درصدي 
توليد برنج در كشور نسبت به سال گذشته شده است.

شايق ميزان توليد برنج در سال جاري در استان هاي 
جنوبي و ش��مالي را در مجموع ۲ ميليون و 4۰۰ هزار 
تن عنوان كرد. وي با بيان اينكه واردات برنج در س��ال 
جاري در حجم بااليي انجام شده است، افزود: حجم برنج 
وارداتي در سال جاري نسبت به سال 97 افزايش داشته 

و روند ورود آن با تخصيص ارز ادامه دارد.
 ش��ايق تصريح كرد: با توجه به توليد داخلي و واردات

نه تنها بازار كسري برنج ندارد بلكه با اضافه عرضه نيز 
روبه رو است.به گفته وي؛ به رغم اعياد و مناسبت هاي 
متعدد پيش رو انتظار مي رود شاهد شوك به بازار برنج 

در بهار نباشم و بازار باثباتي را در ايام نوروز، ماه رمضان 
و ماه محرم تجربه كنيم. ش��ايق با بيان اينكه از اواسط 
بهمن ماه بازار برنج به ثبات نسبي رسيده است، اظهار 
كرد: اين ثبات تا ماه محرم ادامه خواهد داش��ت، ورود 
به فصل كشت برنج در بهار نيز خود عامل ديگري براي 
بازار بدون تنش خواهد بود. وي گفت: از اواسط بهمن 
ماه كيفي ترين برنج داخلي با كمترين ناخالصي با قيمت 
۲۰ هزار تومان عرضه شده و تا امروز تغيير قيمت نداشته 
است. شايق در پاسخ به اين پرسش كه اما قيمت برنج 
درجه يك در بازار بيش از ۲۰ هزار تومان است، گفت: 
در شهرهاي بزرگ گران فروشي اتفاق مي افتد ضمن 
اينكه با وجود قيمت هاي باال برنج هاي عرضه ش��ده 
از كيفيت مناسبي برخوردار نبوده و ناخالصي بااليي 
دارند. مديرعامل انجمن برنج كشور تاكيد كرد: سال ها 
است كه موضوع گراني فروشي برنج در شهرهاي بزرگ 
و اختالط برنج كيفي با برنج غير كيفي مطرح است، اما 
به دليل ضعف در نظارت تا امروز اقدام مناسبي براي حل 

اين مشكل انجام نشده است.
شايق تصريح كرد: پيش بيني آب و هوايي نشان از بهار 
پر باران براي سال آينده دارد كه نتيجه آن توليد باالي 

برنج همانند سال 98 است.

رييسانجمنصنايعپروفيل:عضوهياتمديرهانجمنتخصصيصنايعهمگننيرومحركهمطرحكرد

بيشترازكرونانحوهعرضهمواداوليهآزاردهندهاستبدهي۱۰هزارميليارديخودروسازهابهقطعهسازان
خودروسازان ۱۰ هزار ميليارد تومان به قطعه سازان مطالبات دارند 
كه دولت تسهيالتي را طي مصوبه براي خودروسازان جهت پرداخت 
بدهي هايشان در نظر گرفت. رضا رعنايي عضو هيات مديره انجمن 
تخصصي صنايع همگن نيرو محركه و قطعه سازان خودرو كشور با 
اشاره به وضعيت توليد قطعه در روزهاي پاياني سال، گفت: با شيوع 
بيماري كرونا توليد قطعات مورد نياز صنعت خودرو مقداري با مشكل 
مواجه شده و مس��ائلي از قبيل اضافه كار و تعطيلي شيفت ها پيش 
آمده است. او بيان كرد: به دليل اينكه بسياري از شيفت ها تعطيل 
شده، توليد قطعه با مشكالت جدي مواجه شده است. در كنار شيوع 
اين بيماري، مس��ائل مربوط به نقدينگي و سرمايه هاي سرگردان 
به شدت به اين حوزه فشار وارد كرده است. عضو هيات مديره انجمن 
تخصصي صنايع همگن نيرو محركه و قطعه س��ازان خودرو كشور 
ادام��ه داد: خودروس��ازان ۱۰ هزار ميليارد تومان به قطعه س��ازان 
مطالبات دارند كه چندي پيش هيات دولت مقداري تس��هيالت را 

براي خودروسازان در نظر گرفت تا آنها نيز مطالبات قطعه سازان را 
بپردازند، اين تسهيالت در كميسيون صنايع و معادن مجلس مصوب 
و صورتجلسه شد، اما بانك مركزي اعالم كرد كه بايد اين صورتجلسه 

در شوراي پول و اعتبار نيز تصويب شود.
رعنايي با بيان اينكه ۱۰ هزار ميليارد تومان به شوراي پول و اعتبار 
رفت و تس��هيالت نقدي آن به ۵ هزار ميليارد تومان كاهش يافت، 
تش��ريح كرد: هم اكنون همان ۵ هزار ميليارد توم��ان هم با تاخير 
پرداخت ش��ده كه تنها ۲۰ درصد اين مبلغ محقق شده و مازاد آن 
محقق نشده است. او تصريح كرد: هم اكنون به دليل عدم پرداخت 
مطالبات، توليد قطعه به شدت كاهش يافته و انبارها خالي شده اند. 
از طرفي به دليل اينكه نتوانسته ايم مزايا و حقوق كارگران را پرداخت 
كنيم ممكن است در سال آينده نيز به دليل نارضايتي كه به همراه 
دارند تمايلي به همكاري نداش��ته باشند و توليد قطعه نيز در ۲ تا ۳ 

ماه اول سال آينده با كاهش جدي رو به رو باشد. 

رييس انجمن صنايع پروفيل گفت: در حال حاضر بيشتر از كرونا مساله 
ديگري كه آزاردهنده است، نحوه عرضه مواد اوليه در صنعت پروفيل است. 
حسين طوس��ي رييس انجمن صنايع پروفيل در و پنجره يوپي وي سي 
ايران در خصوص ب��ازار پروفيل در روزهاي اخير گفت: ش��يوع بيماري 
كرونا تأثيرات منفي در بازار پروفيل داش��ته اما اين تأثير به حدي نبوده 
كه واحدهاي توليدي را تعطيل كند. او بيان كرد: مسائل ديگري در اين 
صنعت وجود دارد كه بيش��تر از كرونا آزاردهنده اس��ت و آن عرضه مواد 
اوليه است كه اين مواد جزو توليدات پتروشيمي هاست. صنعت پروفيل 
يو پي وي س��ي صنعت نوپا و مدرني است كه شايد حدود ۱۲ سال بيشتر 
از عمر مفيد آن در ايران نمي گ��ذرد.  رييس انجمن صنايع پروفيل در و 
پنجره يو پي وي سي ايران با بيان اينكه اين صنعت يك صنعت ملي است 
كه تأثير مس��تقيم در بهينه سازي مصرف انرژي  همچنين جلوگيري از 
اتالف انرژي در س��اختمان دارد، گفت: اين صنعت در ش��رايط تحريم و 
ركود تورمي آسيب زيادي ديده است. بسياري از واحد ها در اين شرايط 

تعطيل شده اند و ميزان توليد آنها كاهش يافته است. طوسي با بيان اينكه 
صنعت پتروشيمي مزيت اقتصادي كشور است كه صنايع تكميلي هم 
به تبع آن بايد از اين مزيت اقتصادي بهره مند ش��وند، گفت: متأسفانه از 
ابتداي امسال ما با مشكل تأمين مواد اوليه مواجه بوده ايم و نياز است كه 
مسووالن باالدستي وارد اين حوزه شوند تا مشكالت آن رفع شود. رييس 
انجمن صنايع پروفيل در و پنجره يو پي وي سي ايران بيان كرد: مشكالت 
اين صنعت بيشتر متوجه پتروشيمي هاست كه بيشتر تمايل به صادرات 
دارند. او افزود: پتروشيمي ها به مقدار الزم توليدات خود را در بورس عرضه 
نمي كنند، اين گروه با كنترل عرضه و كاهش آن سبب مي شوند كه مواد 
اوليه گران شود و در اختيار دالالن و واسطه ها قرار بگيرد.طوسي درباره 
وضعيت صادرات صنعت پروفيل، گفت: توليدات داخلي كيفيت بااليي 
دارن��د و مي توان به جرأت گفت كه اين محصوالت از نظر كيفيت در حد 
استاندارد هاي جهاني هستند، اما به دليل باال بودن هزينه توليد محصوالت 

صنعت پروفيل نمي توانيم در بازار هاي خارجي رقابت كنيم.

سخنگويانجمنتوليدكنندهلوازمخانگيخبرداد

كاهش ۷۰ درصدي خريد و فروش در بازار لوازم خانگي
بازار لوازم خانگي برخالف ماه هاي گذش��ته كه التهابات 
زيادي را ش��اهد بود، اين روز ها در آرامش نس��بي به سر 
مي برد. در سال هاي اخير كيفيت لوازم خانگي توليد شده 
در داخل كشور با محصوالت توليد شده در ساير كشور ها 
قابل رقابت بوده و اين موضوع خود نشان دهنده بهتر شدن 

كيفيت اجناس است.
حميدرضا غزنوي س��خنگوي انجمن توليدكننده لوازم 
خانگي ايران گفت: بعضي از ش��ركت هاي لوازم خانگي، 

نسبت به سال گذشته رشد ۵ تا ۶ برابري توليد داشته اند. 
سخنگوي انجمن توليدكننده لوازم خانگي ايران ادامه داد: 
متأسفانه با شيوع ويروس كرونا؛ در كشور حضور مردم براي 
خريد لوازم خانگي كمرنگ شده است. اين در حالي است 
كه بازار؛ از منظر تقاضا؛ با عدم حضور مواجه ش��ده است. 
غزنوي با اشاره به اينكه قبل از شيوع كرونا توليد، با مشكلي 
روبه رو نبوده است افزود: اميدواريم كه روند بازار بهبود يابد. 
سخنگوي انجمن توليدكننده لوازم خانگي ايران با بيان 

اينكه امسال ما ش��اهد رشد قابل توجهي نسبت به سال 
گذشته بود  ه ايم گفت: اگر ش��يوع اين ويروس در كشور 
نبود ما شاهد رشد پايداري در اين صنعت بوديم. غزنوي 
ابراز اميدواري كرد كه اين بازار بتواند همانند گذشته به 
فعاليت خود ادامه دهد، چرا كه در غير اين صورت ممكن 
است در آينده مشكل به وجود آيد. در مقابل مرتضي ميري 
رييس اتحاديه لوازم خانگي گفت: بررسي وضعيت بازار 
لوازم خانگي در اسفند امسال، نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته، 7۰ درصد كاهش خريد و فروش را نشان مي دهد.
رييس اتحاديه لوازم خانگي ادامه داد: با توجه به ش��يوع 
ويروس كرونا، خريد و فروش در بازار لوازم خانگي كمتر از 
قبل شده است؛ مردم بيشتر به خريد مواد غذايي گرايش 
دارند و در حال حاضر كمتر به سراغ لوازم خانگي مي روند. 
رييس اتحاديه لوازم خانگي با اش��اره به ش��يوع ويروس 
كرونا در كشور بيان كرد: هم اكنون نامه اي به رييس بانك 
 مركزي ارس��ال كرده ايم تا از برگش��ت چك ها طي اين

 ۲ ماه خودداري شود و اميدواريم سازمان امور مالياتي هم 
همكاري الزم را در اين زمينه داشته باشد.

ميري گفت: اميدواريم طي س��ال آينده، وضعيت بازار، 
روند بهتري به خود بگيرد و خريد و فروش در بازار رونق 
پيدا كند. رييس اتحاديه لوازم خانگي بيان كرد: هم اكنون 
نيرو هاي بازرسي و تعزيزات نظارت كامل بر اين واحد هاي 
صنفي دارند و افراد در صورت مشاهده تخلف، مي توانند 

آن را به اتحاديه گزارش دهند.
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يك پيشنهاد به وزير بهداشت 
درمان و آموزش پزشكي ايران

احمد آزادمرد|عضو اتاق بازرگاني ايران|
 دراين روز ها كه خبر سيرصعودي شيوع بيماري كرونا 
در ايران در صدر خبر هاي خبرگزاري ها و رسانه هاي 
گروهي قرار گرفته و مسووالن و كادر درماني كشور 
را چنان با مشكل كمبود جا، نيروي متخصص و تخت 
بيمارستاني براي بس��تري كردن بيماران مبتال به 
بيماري كرونا روبه رو كرده ناگزير براي رفع اين معضل 
بزرگ دست استمداد به س��وي مروم دراز كردند تا 
جايي كه مي توانند به هموطنان گرفتار در چنگال اين 
ويروس كشنده كمك كنند. اين تقاضا و اين اعالم نياز 
مربوط به زماني است كه هنوز اين بيماري همه گير 
نشده بود. اينك با عنايت به سرعت شيوع بيماري كرونا 
و محدوديت امكانات درماني جادارد آقاي دكتر نمكي 
وزير محترم بهداشت كه الحق تمامي توان خود را در 
راه كنترل ويروس كرونا به كار بسته واز هيچ كوششي 
فروگذار نخواهد كردبه  منظور ماندن مردم در منازل 
در طرح غربالگري خود تجديد نظركند ودرهر محله اي 
چند نفر كارش��ناس در راس يك پزشك متخصص 
مستقر نمايد و به مردم محل اطالع رساني كنند كه در 
منازل باقي بمانند و در صورت نياز به دكتر با يك تلفن 
پزشك متخصص در منزل آنان حاضر خواهد شد و 
در همان محل به درمان بيمار آنان خواهند پرداخت 
و با آموزش هاي الزم مراقبت و پرس��تاري از بيمار را 
با نظارت تيم پزش��كي محل به خود اعضاي خانواده 
خواهند سپرد موجب خواهد شد كه اگر فردي از افراد 
خانواده مبتال به بيماري كرونا شد در منزل باقي بماند و 
از سويي نيز اعضاي خانواده در محل تحت نظر وكنترل 
خود به خود گروه پزشكي در محل هستند و ماندن 
اجباري آنان در منزل براي مراقبت بيشتر از عزيزشان 
از شيوع و سرايت بيماري به ديگران جلوگيري مي شود 
و افزون بر آن از تعداد مراجعان به مراكز درماني كاسته 
مي شود و از همه مهم تر اينكه مي توان به هرخانه با ديد 
يك بيمارستان كوچك خودگردان آماده به خدمت با 
كادر پرستاري افتخاري و دلسوز نگريست و از دغدغه 

كمبود جا و كادر درمان كاست. 

كاهش 8۰ درصدي معامالت 
خودرو

 س��عيد موتمني رييس اتحاديه نمايش��گاه داران 
پايتخت در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: 
به جرات مي توان گفت اين روز ها كس��ب و كار هاي 
همكاران اين حوزه نسبت به پيش از شيوع ويروس 
كرونا تا 8۰ درصد كاهش داشته است. او گفت: اين 
روز ها حتي مشتريان براي پرسيدن قيمت نيز مراجعه 
نمي كنند و نمايشگاه داران در بهترين حالت به مشاوره 
تلفني بسنده مي كنند. موتمني در عين حال با اشاره به 
نزديك شدن به ايام پاياني سال، گفت: چند سالي است 
كه تقاضا براي خريد در فروردين و ارديبهشت بيشتر از 
اسفندماه است، بر اين اساس افرادي كه فكر مي كنند 
با نگه داشتن خودرو در ايام پاياني سال مي توانند سود 
بيشتري ببرند، در اشتباهند. او بيان  كرد: افرادي كه به 
دنبال خودرو براي مسافرت هاي نوروزي بودند، ماه ها 
قبل خريد خود را انجام داده اند. بررسي قيمت ها حاكي 
از آن است قيمت برخي خودرو هاي مونتاژي نسبت 
به چهارشنبه گذشته، با افت ۲۰ تا 4۰ ميليون توماني 
مواجه شده كه از آن جمله كاهش ۲۰ ميليون توماني 
پژو ۲۰۰8، افت ۳۰ تا 4۰ ميليون توماني س��راتو و 
كاهش ۲۰ ميليون توماني هايما اس 7 قابل اش��اره 
است. گفتني است كه بررسي ميداني اين روزهاي بازار 
خودرو حاكي از كاهش 7 تا ۱۲ ميليون توماني قيمت 
خودرو هاي داخلي و افت ۲۰ تا 4۰ ميليون توماني نرخ 

خودرو هاي مونتاژي است.

كرونا با بازار گل وگياه چه كرد
غالمحس��ين س��لطان محمدي،ريي��س اتحاديه 
توليدكنندگان گل و گياه استان تهران با بيان اينكه 
امسال نيز مانند سنوات گذشته براي تامين گل و گياه 
شب عيد از ابتداي سال تداركاتي ديده بوديم گفت: 
با شيوع ويروس كرونا مشكالتي براي توليدكنندگان 
گل و گياه به وجود آمده؛ به ط��وري كه تقاضا براي 
گل و گياه خيلي كم ش��ده است. وي ادامه داد: براي 
مثال باغداري كه امسال ۲ تا ۳ ميليارد تومان براي 
توليد گل وگياه هزينه كرده بود تا شب عيد بفروشد 
و س��ودي به دس��ت آورد، نه تنها س��ودي به دست 
نمي آورد، بلكه توليداتش نيز به دليل نبود مشتري 
دور ريخته خواهد شد. رييس اتحاديه توليدكنندگان 
گل و گياه استان تهران تصريح كرد: در استان تهران 
۳۰۰۰ توليدكننده گل وگياه داريم كه بيشتر آنها گل 
شاخه بريده و گياهان گل دار توليد مي كنند و با اين 
وضعيت بيشتر آنها متضرر خواهند شد زيرا گل هاي 
شاخه بريده مانند گل و گياه آپارتماني از ماندگاري 
كمتري برخوردار هستند و اكثر اين گل ها به مناسبت 
شب عيد توليد شده و امكان نگهداري و فروش اين 
گل  هاي فصلي بعد از عيد وجود ندارد.  به گفته وي 
گل هاي توليد ش��ده چون الله، سنبل، سينه ري، 
مريم، گاليل، رز، ميخك وداودي به جاي رنگين كردن 
س��فره مردم در اين روزها، براي توليدكنندگانشان 
مايه ضرر خواهند بود. سلطان محمدي اضافه كرد: به 
وزارت جهاد كشاورزي نامه اي ارسال كرديم و ازاين 
وزارتخانه، دولت و قوه مقننه تقاضا كرديم كه براي 
حمايت از توليدكنن��دگان گل و گياه راه حلي پيدا 
كنند. پيشنهادمان نيز اين است كه دولت وام كم بهره 
در اختيار توليدكنندگان قراردهد و در دراز مدت پس 
بگيرد تا توليدكنندگان بدهي هايشان را بپردازند. زيرا 
اگر اين افراد حمايت نشوند ضرر و زيانشان غيرقابل 
جبران خواهد بود. اوگفت: عدم برگزاري مراسم هايي 
چون عروسي، عزاداري و ديدار با اهل قبور در آخرين 
پنج شنبه سال به دليل شيوع ويروس كرونا نيز باعث 
شده تقاضا به شدت كاهش يابد و گل وگياه توليد شده 

حتي با يك چهارم قيمت توليد هم مشتري ندارد.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

شواهد بيانگر آن است كه برنت پس از 16 سال قيمت 20 دالري را مالقات خواهد كرد

تا 20 سال آينده محقق مي شود

تداوم پس لرزه هاي قيمتي نفت  پس از سقوط  بزرگ

افزايش ۶  درصدي سهم خاورميانه و آفريقا از توليد گاز جهان

گروه  انرژي|
پس لرزه هاي زلزله قيمتي روز دوش��نبه هفته گذش��ته 
همچنان ادامه دارد و قيمت هاي نفت كه تغييرات بيش از 3 
درصدي در آن ارزش خبري پيدا مي كرد، طي چند روز اخير 
شاهد تغييرات 5 الي 7 درصدي بوده است. روز پنجشنبه 
برنت كه ابتدا در حال رشد بود، به دليل اعالم تصميم امريكا 
مبني بر محدوديت سفر از اروپا به اين كشور بيش از 6 درصد 
افت كرد و تا مرز 33 دالر در هر بشكه هم پسرفت كرد. ديروز 
در آغاز ثبت س��فارش ها اين روند ادامه داشت، اما پس از 
آنكه سهام بازار اروپا كمي بهبود يافتند، برنت باز هم مسير 
صعودي بيش از 6 درصدي گرفت و قيمت هاي 35 دالر و 
23 سنت در هر بشكه را ثبت كرد. با اين حال چشم انداز بازار 
نفت چندان به قيمت ها باالتر نفت خام خوش بين نيست و 
كارشناسان معتقدند كه اوپك توانايي رها كردن 2 ميليون 
و 500 هزار بش��كه در روز نفت اضافي در بازار را دارد و اين 
احتمال مطرح است كه در صورت ادامه يافتن جنگ نفتي 
ميان عربستان و روسيه، برنت مي تواند تا مرز 20 دالر در هر 
بشكه هم برسد. اين سطح قيمتي همه توليدكنندگان نفت 
خام جهان را با مشكل مواجه مي كند، اما قطعا براي صنعت 
نفت امريكا كه برآورد مي شود هزينه توليد نفت غيرمتعارف 
آن براي هر بشكه حدود 25 دالر آب مي خورد، بيش از هر 

جايي ناگوار خواهد بود.
ديروز برنت 2 دالر و يك س��نت يا 6.05 درصد رشد كرد 
و به 35 دالر و 23 س��نت در هر بشكه رسيد. قيمت برنت 
روز پنجشنبه تا مرز 33 دالر در هر بشكه هم كاهش يافته 
بود. روند تغييرات قيمتي ش��اخص نفتي وست تگزاس 
اينترمدييت امريكا نيز تابعي از شاخص برنت بود و در حالي 
كه دي��روز كاهش بيش از 5 درص��دي را تجربه كرده بود، 
ديروز يك دالر و 76 سنت يا 5.59 درصد رشد داشت و به 
33 دالر و 26 سنت در هر بشكه رسيد.»آسوشيتد پرس« 
ديروز گزارش داد كه دليل رشد قيمت نفت گزارش هايي از 
وضعيت سهام در بازار اروپا بود كه بهبود را نشان مي داد. البته 
در اين گزارش ذكر شد كه روز جمعه، سهام در آسيا برخالف 
اروپا روز بدي را سپري كرد و تغييرات وحشتناكي داشت. 
روز پنجشنبه، امريكا تصميم گرفت كه محدوديت هايي در 
سفر از اروپا به امريكا اعمال كند كه در نتيجه نفت برنت كه 
توانس��ته بود تا 38 دالر در هر بشكه هم بهبود يابد، باز هم 
6 درصد افت را تجربه كرد و به 33 دالر در هر بشكه رسيد.
پس از افت ش��ديد قيمت نفت در روز دوشنبه به دليل از 
هم پاشيدن توافق كاهش توليد روس��يه و اوپك، سرازير 
شدن مقادير زيادي نفت ارزان از سوي عربستان و امارات 
به بازارهاي جهان فشار بر قيمت نفت را تشديد كرده است. 
شكست در توافق اوپك پالس در حالي اتفاق افتاد كه نگراني 
از گسترش جهاني ويروس كرونا موجب كاهش شديد تقاضا 
براي نفت شده بود و انتظار مي رفت اوپك و متحدانش باز هم 

براي تعادل بخشيدن به بازار از توليد خود بكاهند.
پس از عدم پذيرش كاهش توليد بيشتر از سوي روسيه و 
تمديد نشدن سطوح پيشين كاهش توليد مورد توافق اوپك 
پالس كه از روز نخست آوريل منقضي مي شود، معامله گران 
اميدوار بودند كه اوپك و غيراوپكي هاي همراه با اين گروه 
به طور غير رسمي به تمديد توافقات 1.7 ميليون بشكه در 
روز پيشين پايبند بمانند تا قيمت هاي نفت دچار سقوط 
نشوند، اما عربستان سعودي تصميم گرفت كه تخفيف هاي 
گسترده اي به مشتريان نفتي خود بدهد و سطح توليد خود را 
افزايش دهد. اين اقدام عربستان به معني آغاز جنگ نفتي در 
جهان بود و عامل سقوط 30 درصدي قيمت هاي نفت شد.

رويترز گزارش داد كه موسسه »اوراسيا گروپ« در يادداشتي 
نوشته است افزايش توليد نفت عربستان و روسيه مي تواند 
منجر به بروز مازاد عرضه روزانه 4 ميليون بشكه اي نفت در 
بازار شود.به گزارش بلومبرگ به نقل از منابع آگاه، شركت 
كشتيراني ملي عربستان سعودي معروف به بحري حداقل 
هشت ابرنفتكش را براي بارگيري نفت در ماه جاري و ماه 
آينده از بنادر نفتي اصلي اين كشور كرايه كرده است. هر كدام 
از اين كشتي ها ظرفيت حمل دو ميليون بشكه نفت را دارند 
و شامل داليان، آگيوس سوتيس و هنگ كنگ اسپيريت 

هستند. به گزارش ايسنا، جست وجوي عربستان سعودي 
براي كرايه نفتكش ها منعكس كننده عرضه زيادي است كه 
اين كشور قصد دارد پس از شكست مذاكرات هفته گذشته 
اوپك و متحدانش به ب��ازار روانه كند. اكثر نفتكش هايي 
كه تاكنون براي كرايه ثبت شده اند به مقصد خليج امريكا 
بوده اند. اين موضوع تنها مشكالت توليدكنندگان نفت شيل 
امريكا كه زير بار بدهي سنگيني قرار دارند و از افت قيمت هاي 
نفت تحت فشار قرار گرفته اند را تشديد خواهد كرد.در آسيا 
نيز مشتريان از تخفيف هاي نفتي عربستان استقبال كردند. 
منابع آگاه به رويترز اظهار كردند كه عربستان با درخواست 
مشتريان هندي خود شامل بهارات پتروليوم و ريالينس 
اينداستريز و يك پااليشگر دولتي چيني و شركت خصوصي 
ژيجيانگ رانگ شنگ براي عرضه اضافي نفت موافقت كرده 
است. شماري ديگر از پااليشگران آسيايي نيز درخواست 
خريد نفت عربستان را داشته اند كه اين كشور با درخواست 
حداقل سه تاي از آنان براي دريافت نفت ارزان تر در آوريل 

موافقت نكرده است.

     واكنش روسيه به جنگ نفتي
با تشديد اختالف بر سر سياست توليد نفت توليدكنندگان 

بزرگ، روس��يه تصميم جديد عربستان س��عودي براي 
افزايش ظرفيت توليد نفت را زير س��وال برد. در حالي كه 
عربستان سعودي ابتكار تبليغ محصوالتش در بازارهاي 
جهاني را در پيش گرفته اس��ت، الكس��اندر ن��واك، وزير 
انرژي روسيه گفت: برنامه عربستان سعودي براي افزايش 
ظرفيت توليد نفت شايد بهترين گزينه نباشد.وزير انرژي 
روس��يه اظهار كرد: روسيه تماس هاي تلفني متعددي با 
اعضاي اوپك و غيراوپك داش��ته اس��ت اما هيچ شريكي 
با پيش��نهاد روس��يه براي عدم تغيير توافق فعلي كاهش 
تولي��د موافقت نكرد.نواك همچنين گف��ت: گفت وگو با 
اوپك ادامه دارد و روس��يه نماينده اي به ديدار 18 مارس 
كميته فني مشترك اين سازمان در وين خواهد فرستاد.

هر چند اين اظهارات نش��ان مي دهد كه روس��يه از رويه 
فعلي حاكم بر بازار نفت راضي نيست، اما به نظر نمي رسد 
اقدامات عربستان در افزايش عرضه بتواند روسيه را مجبور 
به پذيرش كاهش بيش��تر توليد كند. به گزارش رويترز، 
الكساندر ديوكوف، مدير ش��ركت گازپروم روسيه ديروز 
گفت: توليدكنندگان نفت روس��يه در جري��ان ديدار روز 
پنجشنبه با وزير انرژي اين كشور در مورد بازگشت به توافق 
كاهش توليد با اوپك بحث نكرده اند. وي افزود: اين شركت 

 در حال آماده شدن براي افزايش توليد از ماه آوريل است.
ديوكوف با اشاره به تاثير ويروس كرونا و ريسك بروز ركود 
در اقتصاد جهان��ي افزود: حتي اگر توافق جديدي با اوپك 
منعقد مي شد »به دليل عوامل موجود در بازار در هر صورت 
قيمت نفت به 35 دالر مي رسيد.«پاول سوروكين، معاون 
وزير انرژي روسيه نيز ديروز در مصاحبه با رويترز اظهار كرد: 
ريزش قيمت نفت در هفته جاري غيرقابل اجتناب بود و 
كاهش توليد ديگر منطقي نبود زيرا معلوم نيست اپيدمي 
كرونا تا چه حد روي تقاضا براي نفت تاثير خواهد گذاشت. 
به گزارش ايسنا، سوروكين كاهش بيشتر توليد كه تحت آن 
مسكو بايد توليدش را 600 هزار بشكه در روز كاهش مي داد 
را چالش برانگيز توصيف كرد و گفت: تا زماني كه همه درك 
كنند تقاضا چه ميزان كاهش پيدا خواهد كرد، كاهش توليد 
هيچ ثمري ندارد.او كه در همه ديدارهاي الكساندر نواك، 
وزير انرژي روسيه با اوپك حضور داشته است، گفت: ما تا 
زماني كه ندانيم كف تقاضا چه ميزان خواهد بود، نمي توانيم 

با وضعيت كاهش تقاضا مبارزه كنيم.

   نفت 20 دالري در راه است
»ريس��تاد انرژي« در گزارشي اين احتمال را مطرح كرده 
كه برنت به 20 دالر در هر بش��كه هم برسد. بر اساس اين 
 گزارش، اوپك اين توانايي را دارد كه توليد نفت خام خود را تا

2 ميليون و 500 هزار بش��كه در روز نيز ب��اال ببرد. پس از 
شكس��ت مذاكرات اوپك پالس و متعاقب آن سقوط آزاد 
قيمت نفت، عربستان سعودي و امارات متحده عربي هر 
دو هدف خود را براي اشباع بازار با توليد اضافي نفت از ماه 

آينده اعالم كردند.
اسپن ارلينگس��ن، رييس تحقيقات باالدستي »ريستاد 
انرژي« گفت كه بدون وجود اوپك پالس، بازار جهاني نفت 
تنظيم كننده خود را از دس��ت داده است و هم اكنون تنها 
مكانيسم هاي بازار هستند كه توازن بين عرضه و تقاضا را 
ديكته مي كنند.اوپك طي دو سال گذشته به طور مستمر 
شاهد كاهش توليد نفت بوده است. بر اساس آخرين گزارش 
ماهانه اوپك كه روز چهارشنبه انتشار يافت، در سال 2019، 
توليد نفت اين گروه با 29 ميليون و 900 هزار بش��كه در 
روز، معادل يك ميليون و 200 هزار بشكه در روز پايين تر 
از سال 2018 بود. اوپك پيش بيني كرده كه در سال 2020 
تقريبا يك ميليون و 700 هزار بشكه در روز ديگر از توليد 
نفت خام اين گروه پايين بيايد و به 28 ميليون و 200 هزار 
بشكه در روز برسد، هرچند با توجه به وضعيت فعلي افزايش 
عرضه نفت، به نظر نمي رس��د كه اين ارزيابي دقيق باشد.

اشباع عرضه در حالي سياست توليدكنندگان نفتي جهان 
شده كه برآوردهاي »ريستاد انرژي« بيانگر كاهش حدود 4 
ميليون بشكه در روز از تقاضاي نفت خام به دليل همه گير 

شدن ويروس كرونا در سطح جهان است.

 ايرنا| 
در حال حاضر سهم كشورهاي خاورميانه و آفريقا در 
توليد گاز جهان 22 درصد اس��ت كه اين عدد تا 20 

سال آينده به 28 درصد افزايش پيدا خواهد كرد. 
منطق��ه من��ا يا هم��ان مح��دوده ش��مال آفريقا و 
خاورميان��ه، 46 درصد از مناب��ع گازي جهان را در 
اختي��ار دارد و از اين رو از نظ��ر ذخيره گاز طبيعي، 

منطقه مهمي در جهان به شمار مي رود. 
با اين حال اين كش��ورها با وجود سهم 46 درصدي 
از مناب��ع گازي تنها 22 درصد گاز جه��ان را توليد 
مي كنند.البت��ه آژانس بين المللي انرژي اعالم كرده 
كه سهم اين منطقه از توليد گاز تا سال 2040 به 28 

درصد افزايش پيدا خواهد كرد.

همچنين اين آژانس پيش بيني كرده كه توليد گاز در 
خاورميانه تا 4 سال ديگر رشد 1.8 درصدي را تجربه 
مي كند كه در اين بين سهم ايران و عربستان بيش از 

ساير كشور ها خواهد بود. 
پيش از اين نيز رييس جمهوري ايران اعالم كرده بود 
كه تا پايان سال جاري، توليد گاز در كشور از مرز يك 

ميليارد مترمكعب عبور مي كند. 
اين رشد توليد در حالي محقق شده كه شركت هاي 
بزرگ بين المللي بعد از تحريم هاي امريكا از توسعه 
ميادين نفتي و گازي ايران خارج شدند. شركت هايي 
كه پيش بيني مي شد تا س��ال 2021 ميالدي 130 
ميلي��ارد دالر در صنايع باالدس��تي نفت و گاز ايران 

سرمايه گذاري كنند.

با اين حال ايران توسعه ميدان پارس جنوبي را متوقف 
نكرد و در آخرين گام با نصب آخرين سكوي فاز 13 
پارس جنوبي، توس��عه بخش دريايي اين ميدان از 

سوي ايران تكميل شد. 
البته ايران در برداشت از اين ميدان تنها نيست. قطر 
در س��ال 2018 بزرگ تري��ن صادركننده ال ان جي 
جهان ب��وده و به تنهاي��ي 25 درص��د از كل توليد 

ال ان جي جهان را در اختيار دارد.
عربس��تان س��عودي ني��ز در س��ال 2.18 بيش از 
90 ميلي��ارد مترمكعب گاز طبيع��ي توليد كرده و 
پيش بيني مي شود توليد گاز اين كشور ساالنه حدود 
2 درصد افزايش پيدا كند و تا س��ال 2024 به 100 

ميليارد مترمكعب برسد.

در 5 سال آينده توليد گاز در آفريقا نيز افزايش ساالنه 
تا 2.7 درصد را خواهد داشت و توليد گاز آن به بيش 

از 270ميليارد مترمكعب مي رسد. 

در ميان كش��ورهاي ش��مال آفريقا كش��ور مصر با 
توسعه چند ميدان گازي، در بحث توليد گاز پيشرو 

خواهد بود.
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هيچ پمپ بنزيني در كشور 
تعطيل نشده است 

تسنيم| سخنگوي شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي گفت: هيچ پمپ بنزيني در هيچ نقطه كشور 
تعطيل نشده و اخباري كه در خصوص تعطيل شدن 
پمپ بنزين در برخي ش��هرها و استان ها در فضاي 

مجازي آمده تماماً شايعه و كذب است.
فاطمه كاه��ي، س��خنگوي ش��ركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران اظهار داشت: تاكنون هيچ 
پمپ بنزيني در هيچ نقطه اي از كشور به علت شيوع 
ويروس كرونا تعطيل نش��ده و در روزهاي آينده نيز 
هيچ پمپ بنزيني تعطيل نخواهد شد.وي افزود: اگر 
ش��ايعه اي در فضاي مجازي در خصوص تعطيلي 
پمپ بنزين ها در شهر يا استاني مطرح شده تماماً كذب 
است و هم اكنون سيستم توزيع فرآورده هاي نفتي از 
جمله بنزني به صورت عادي و بدون هيچ گونه اختاللي 
در سراسر كشور در حال انجام است.سخنگوي شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي در پاسخ به اينكه خبري 
غيررس��مي و بدون منبع بين مردم مطرح شده كه 
ممكن است براي جلوگيري از تردد مردم سهميه هاي 
سوخت ماه اسفند به ماه  آينده انتقال نيابد يا مصوبه 
ذخيره شش ماهه سهميه ها در كارت هاي سوخت لغو 
شود، گفت: اين خبر نيز شايعه است و هيچ تصميمي يا 
ابالغيه اي مبني بر منتقل نشدن سهميه اسفند به ماه 
بعد وجود ندارد و همان طور كه از گذشته مطرح شده 
سهميه هاي سوخت تا شش ماه در كارت هاي شخصي 
ذخيره مي شود.پنجشنبه شب؛ شايعاتي در فضاي 
مجازي از سوي برخي افراد مطرح شده بود كه ممكن 
است پمپ هاي بنزين در طي روز هاي آينده تعطيل 
شود يا اينكه سهميه هاي بنزين در پايان اسفندماه 
خواهد سوخت كه طبق گفته سخنگوي شركت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي تمامي اين گفته ها و اخبار 
بدون منبع انتشار يافته در فضاي مجازي تنها يك 
شايعه بي اساس است و توزيع بنزين همچنان بدون 

وقفه و اختالل در سراسر كشور ادامه خواهد يافت.

تعطيلي فاز دوم پااليشگاه 
آبادان براي جلوگيري از كرونا

ايلنا| به منظور جلوگيري از گسترش ويروس كرونا 
عمليات اجرايي پروژه فاز دوم پااليش��گاه آبادان از 
هفته آينده تا اواسط فروردين تعطيل خواهد شد. 

سعيد س��تاري ناييني در گفت وگو با ايلنا، درباره 
تعطيلي فاز دوم پااليش��گاه آبادان اظهار داش��ت: 
به منظور حفظ س��المت كاركنان و جلوگيري از 
گس��ترش ويروس كرونا با برنامه ريزي هاي انجام 
شده، قرار است از هفته آينده عمليات اجرايي فاز دوم 
پااليشگاه آبادان تعطيل شود.وي تاكيد كرد: عمليات 
اجرايي پروژه فاز دوم پااليشگاه آبادان از هفته آينده 
تا اواس��ط فروردين تعطيل خواهد شد.مديرعامل 
شركت ملي  مهندسي  و  ساختمان  نفت  ايران افزود: 
هم اكنون تا چند روز آينده، عمليات با حداقل نيرو 
انجام خواهد شد. وي خاطرنشان كرد: جمع بندي 
كارها، تحويل گرفتن كااله��اي مورد نياز و برخي 
اقدام��ات اجرايي ديگر باعث ع��دم تعطيلي كامل 

كارگاه در حال حاضر است.

پرداخت هزينه انشعاب برق 
قسطي شد

ايرنا| معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي شركت 
توانير گفت: مش��تركان جدي��د متقاضي دريافت 
انشعاب برق، با تسهيالت در نظر گرفته شده ناشي از 
شرايط كنوني كشور مي توانند هزينه انشعاب خود 

را به صورت اقساطي پرداخت كنند. 
مصطفي رجبي مشهدي افزود: ساالنه يك ميليون 
مشترك جديد به مشتركان شبكه برق كشور افزوده 
مي شود كه با توجه به ش��رايط پيش آمده ناشي از 
گسترش ويروس كرونا، تالش شد حداكثر همراهي 
با متقاضيان جديدي كه درخواست انشعاب داده اند 
صورت گيرد. وي تعداد كنوني مشتركان شبكه برق 
كشور را 36 ميليون مشترك اعالم كرد كه خدمات 

مورد نياز به آنها بدون هيچ مشكلي ارايه مي شود.
س��خنگوي صنعت ب��رق ادام��ه داد: اكنون همه 
تمهيدات الزم براي پايداري ش��بكه برق با هدف 
گذران از اين شرايط انديشيده شده و سال آينده نيز 
شبكه به صورت پايدار و مطمئن بهره برداري خواهد 
ش��د تا در ارايه خدمات به مشتركان كوچك ترين 
مشكلي ايجاد نشود. رجبي مشهدي گفت: تالش 
شده همه خدمات غير حضوري ارايه شود و براساس 
تمهيداتي كه در قبض سبز ديده شده حتي مراجعه 
پرسنل به درب منازل مردم كم شده و تمهيدات براي 

پرداخت الكترونيك صورت گرفته است.

سوخت گيري در جايگاه هاي 
سي ان جي فقط با كارت بانكي

ايلنا| مردم به هنگام سوخت گيري در جايگاه هاي 
س��ي ان جي، ضمن پياده ش��دن از خودرو، اجازه 
دهند تا پرس��نل جايگاه ها عمليات سوخت گيري 
را انج��ام دهن��د و از لمس نازل و س��اير تجهيزات 
جايگاه ها خودداري كنند. محسن جوهري، رييس 
هيات مديره انجمن صنفي سي ان جي كشور گفت: 
ويروس كرونا از طريق اسكناس به راحتي مي تواند 
مردم و پرسنل جايگاه هاي سوخت را به اين بيماري 
مبتال كند. در اين خصوص به رغم درخواست هاي 
مكرر از مردم براي پرداخت هزينه سوخت خودروي 
خ��ود از طريق كارت بانكي، همچنان بس��ياري از 
مشتريان اصرار به پرداخت نقدي دارند كه با توجه 
به دستورالعمل جديد بانك مركزي و عدم دريافت 
وجوه نقد توسط بانك ها، از مردم تقاضا داريم هزينه 
س��وخت خودروي خود را از طريق كارت پرداخت 
كنند.وي اف��زود: از مردم تقاض��ا داريم براي قطع 
زنجيره ابتال به اين ويروس، در جايگاه هاي سوخت 
پروتكل هاي بهداش��تي را رعايت كرده و با پرسنل 

همكاري داشته باشند. 

عراق بزرگ ترين قرباني جنگ نفتي
عراق كه دومين توليدكننده بزرگ اوپك است، پس از ماه ها 
ناآرامي داخلي و شيوع ويروس كرونا در چند هفته گذشته 

اكنون با ريزش قيمت نفت مواجه شده است. 
به گزارش ايسنا، ريزش قيمت نفت آزمون دشواري براي 
وضعيت مالي عراق خواهد بود كه به شدت به درآمدهاي 
نفتي وابس��ته اس��ت و احتماال باعث مي شود اين كشور 
پروژه هاي جديد انرژي و زيرساخت را متوقف كند.مقامات 

عراقي به رويترز گفتند: اين توليدكننده اوپك براي اينكه از 
عهده پرداخت حقوق كاركنان دولتي بربيايد، ممكن است 
ناچار شود به بازارهاي استقراض بين المللي مراجعه كند 
زيرا قيمت نفت از سطحي كه بغداد بودجه امسال خود را 
بر مبناي آن برنامه ريزي كرده بود، بيش از نيمي ريزش 
كرده است.عراق كه براي 95 درصد درآمد بودجه خود به 
درآمدهاي نفتي وابسته است، كمترين تنوع اقتصادي را 

در ميان كشورهاي خاورميانه دارد و احتماال پس از بروز 
اختالف ميان عربستان س��عودي و روسيه در خصوص 
سياس��ت توليد نفت، ناچار خواهد ش��د تدابير رياضت 
اقتصادي شديدي را اجرا كند.يكي از مشاوران اقتصادي 
نخست وزير عراق در اين باره گفت: فروپاشي قيمت نفت به 
معناي دو برابر شدن كسري بودجه است و تنها گزينه اي 
كه براي عراق باقي مي ماند توسل به استقراض بين المللي 

است.بر اساس تحليلي كه از آمار صادرات نفت عراق انجام 
گرفته است، اگر قيمت نفت برنت در حدود 30 دالر در هر 
بشكه بماند، درآمد عراق كمتر از سه ميليارد دالر در ماه 
خواهد بود كه دو ميليارد دالر كمتر از پولي است كه عراق 

براي تامين مخارجش نياز دارد.
موسسه اعتبارسنجي فيچ اخيرا هشدار داد جنگ قيمت 
نفت به درآمد مالي توليدكنندگان نفت در منطقه خليج 

فارس از جمله عربستان سعودي آسيب خواهد زد و ممكن 
است به موج تنزل رتبه اعتبار مالي دولت هاي اين منطقه 
منجر شود.بر اساس گزارش اويل پرايس، جنگ قيمت و 
افت شديد قيمت نفت همه اقتصادهاي خاورميانه را متاثر 
خواهد كرد اما عراق كه حتي پيش از فروپاش��ي قيمت 
نفت در موقعيت حساسي قرار داشت، يكي از بزرگ ترين 

بازندگان اختالف ميان اوپك و روسيه خواهد بود.

با افزايش مصرف روزانه آب، پيش بيني مي شود كيفيت آن در بخش هاي 
از كشور با اختالل همراه شود. به گزارش خبرگزاري ميزان، با شيوع كرونا 
و افزايش نگراني از سرايت اين بيماري، ميزان مصرف آب در بخش خانگي 
افزايش شديدي داشته است. افزايش مصرف آب در كشور، به دليل ظرفيت 
محدود تصفيه خانه ها احتمال اختالل و كدورت آب را باال برده است. اين 
روز ها در كنار رعايت تمهيدات بهداشتي نياز به مديريت مصرف آب از سوي 

مشتركان براي ارايه خدمات پايدار احساس مي شود.

   مصرف آب 2.۵ ميليارد مترمكعب افزايش يافته است
قاسم تقي زاده خامسي معاون آب و آبفاي وزارت نيرو با اشاره به مصرف آب 
در كشور اظهار كرد: اين روز ها مصرف آب به طور متوسط در سطح كشور 
حدود 27 درصد افزايش را نشان مي دهد و از 9 ميليارد به 11.5 ميليارد 
مترمكعب )دو و نيم ميليارد مترمكعب افزايش( رسيده است.معاون آب 
و آبفاي وزارت نيرو گفت: باتوجه به اينكه ظرفيت تصفيه خانه ها محدود 
است، ادامه افزايش مصرف 20 تا 30 درصدي آب در اكثر شهر ها نسبت 
به مدت مشابه در سال گذشته ممكن است در توليد آب با كيفيت اختالل 
ايجاد كند. خصوصا اگر رودخانه ها سيالبي شوند و كدورت آب ورودي باالتر 
از معمول برود.وي با بيان اينكه تهران در اين افزايش حدود يك ميليارد 

مترمكعب روزانه سهم دارد و شهر تبريز با 40 درصد افزايش ركورد زده 
است، اظهار كرد: اگر هر فرد روزانه 12 بار دست هايش را با روش صحيح 
شستن دست ها در 20 ثانيه بشويد، 24 ليتر آب مصرف مي كند. با بستن 
ش��ير آب در ابتدا و دوباره باز كردن آن بعد از 20 ثانيه، هر فرد روزانه اين 
مقدار از آب آشاميدني را صرفه جويي خواهد كرد.به گفته معاون آب و آبفاي 
وزارت نيرو، وظيفه وزارت نيرو تامين آب با كيفيت و مسووليت اجتماعي 
همه مردم مصرف بهينه است. براي شكست كرونا آب نقش حياتي دارد، 
ويروس مسري است و فقط رعايت بهداشت عمومي و فردي آن را شكست 

خواهد داد، اما كمي تغيير در سبك مصرف كمك جدي خواهد كرد.

پس از شيوع ويروس كرونا در كشور و تبديل شدن پمپ بنزين ها به 
يكي از مراكز انتشار اين ويروس، تدبير شد تا سوخت رساني فقط توسط 
اپراتورها انجام شود اما بعضا شاهد هستيم كه برخي از جايگاه ها اقدام 
به كم فروشي مي كنند كه اين موضوع موجب نارضايتي شهروندان 

شده است. 
به گزارش ايسنا، كم فروشي در برخي از جايگاه هاي سوخت موضوعي 
است كه سال هاست آفت اين حوزه شده و صداي اعتراض بسياري از 
مردم را بلند كرده، اما موضوعي كه به تازگي شاهد آن هستيم، تخلفاتي 
است كه برخي از اپراتورهاي فعال در جايگاه ها هنگام سوخت گيري 
و ارايه خدمات به مردم انجام مي دهند و به عبارت بهتر از اعتماد مردم 
و شرايط پيش آمده سوءاستفاده مي كنند. به ويژه در شرايط اخير كه 
طبق دستورالعمل هاي رسمي، به منظور جلوگيري از شيوع كرونا در 
جايگاه هاي سوخت، اپراتورها بايد عمليات سوختگيري را خودشان 
انجام دهند و نيازي نيست كه مردم براي زدن سوخت از خودروهاي 

خود خارج شوند.
بعضا ديده شده كه در برخي از جايگاه ها، اپراتورها اقدام به گرفتن پول 
اضافه بابت سوخت يا ارايه خدمات كرده اند كه يا پاسخ مثبت گرفته اند 
يا با واكنش منفي مردم مواجه ش��ده اند ك��ه همين موضوع موجب 

درگيري هايي بين اپراتورها و شهروندان شده است.در اين باره فاطمه 
كاهي سخنگوي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي گفت: اگر كسي 
به اپراتور جايگاه اعتماد ندارد، خواهش ما اين است كه خودش با رعايت 

نكات بهداشتي سوختگيري كند.
وي افزود: اگر فردي مسووليت اين كار را به جايگاه ها سپرد و تخلفي 
مشاهده كرد، مي تواند اين مساله را به شماره 09627 گزارش دهد. 
مردم بدانند كه اين موضوع قطعا پيگيري خواهد شد و جاي هيچ گونه 

نگراني نيست.
سخنگوي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي همچنين در خصوص 
پرداخ��ت هزينه به اپراتوره��ا بابت خدماتي كه به مش��تركان ارايه 
مي دهند، اظهار كرد: اگر فردي خودش تمايل داشته باشد مي تواند 
به اين افراد مبلغي بپردازد اما از نظر ما اپراتورها نبايد هزينه اي بابت 
خدمات دريافت كنند. چندي پيش نيز شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي اعالم كرد: بارها توصيه شده كه اگر مردم در هر جايگاهي تخلفي 
ديدند، به شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي اطالع دهند و منتظر 
بمانند. اين ش��ركت تيم نظارتي خود را با تجهيزات كنترل كمي به 
جايگاه مذكور اعزام مي كند و چنانچه تخلف جايگاه اثبات ش��ود، به 

شديدترين شكل ممكن جريمه خواهد شد.

افزايش 2۷ درصدي مصرف آب
كيفيت آب قرباني پرمصرف ها مي شود 

سوءاستفاده برخي جايگاه ها از شرايط فعلي
كم فروشي در پمپ بنزين ها را گزارش دهيد



پرونده8گزارش

كرونا سالح بيولوژيكي كشتارجمعي امريكا يا چين؟

اسرار يك پاندمي
محمود خاقاني| كارشناس بين المللي انرژي|

چيني ها در ح��ال حاضر درباره كرونا س��كوت اختيار 
كرده اند. آقاي ترامپ حمل��ه ويروس كرونا به امريكا را 
ش��يوع يك »ويروس خارجي« نام گذاري كرده است. 
ش��يوع ويروس در ك��ره جنوبي، اروپا، اي��ران وبيش از 
127كش��ور جهان وضعيتي را پديد آورده كه سازمان 
بهداش��ت جهاني ش��يوع كرونا را همه گير )پاندميك 
Pandemic( ن��ام نهاده به اين معن��ي كه براي رفع 

مشكل به يك راه حل جهاني نياز مي باشد. 

   دولت ها نمي توانند مردم بايد تالش كنند: 
شايد كسي باور نكند ولي علي رغم مشكالت تحريم و 
مسائل اقتصادي نظام بهداشت و درمان درايران ساختار 
بهتر و سازمان قابل اعتماد تري درمقام مقايسه با نظام 
بهداشت ودرمان در امريكا دارد. درواقع دولت ترامپ با 
منحل كردن نظام بهداشت عمومي براي صرفه جويي 
در بودجه دولت امريكا موجب ش��ده كه مردم از اقدام و 
عمل دولت ترامپ مايوس و نااميد باشند. از سوي ديگر 
مردم امريكا نگران هستند بيش از چهل ميليون نفر مردم 
امريكا كه زير خط فقر، كارتن خواب و ساكن خيابان ها 
هستند از آنجايي كه به هيچگونه امكانات درماني و بيمه 
دسترسي ندارند به بيماري كرونا مبتال شوند و آن را به 
تمام مردم امريكا و حتي جهان منتقل كنند. به همين 
دليل م��ردم اميدي به توان دول��ت ترامپ در كنترل و 
درمان ويروس كرونا ندارند و بهترين راه را درگير كردن 

خودشان در بهداشت شخصي و عمومي ديده اند. 

   اطالعات مرتبط با بيماري كرونا محرمانه و 
اسناد طبقه بندي است: 

هنوز معلوم نيست كه چرا دولت ترامپ انتشار هرگونه 
خبر و اطالع رساني مرتبط با كرونا بدون كنترل قبلي كاخ 
سفيد رياست جمهوري را ممنوع اعالم كرده است. برخي 
از صاحب نظران معتقدند كه چنانچه شيوع ويروس كرونا 
يك توطئه بيولوژيكي امريكا علي��ه چين، ايران و اروپا 
بوده باشد به نظر مي رسد مديريت وكنترل طرح شيوع 
ويروس كرونا از دست طراحان و مجريان طرح مذكور در 

رفته و تبديل به يك بحران جهاني شده است. 

  كار كار امريكايي هاست؟ 
بسياري معتقدند كه شيوع ويروس كرونا كار امريكا براي 
تحقق شعاردولت ترامپ مبني بر اينكه امريكا اول است و 
تنها قدرت اقتصادي، نظامي و سياسي جهان مي باشد. 
چرا؟ توجه به اين نكته ضروري است كه ترامپ و معاون 
او مايك پنس توسط فرقه مذهبي كه در امور اقتصادي و 
سياسي امريكا حضور فعال و موثر دارد بنام »اونجليكا« 
حمايت مي شوند و اهداف ديني و سياسي فرقه اونجليكا 
را پيش مي برند- درهمين حال داماد ترامپ كه اعتقادات 
متعصب )صهيونيس��تي( دارد هم ب��راي خودش يك 
ماموريت راهبردي ديني براي تسلط اسراييل در منطقه و 
جهان با همكاري دولت اسراييل را پيگيري مي كند. با اين 
مقدمه يادآوري اين نكته هم ضروري است كه ترامپ در 
مورد چين در برابر خبرنگاران سرش را به سوي آسمان 
بلند كرد و گفت من براي جنگ اقتصادي با چين انتخاب 
و مامورشده ام. بنابراين، سياست راهبردي دولت ترامپ 
جلوگيري ازادامه رش��د اقتصادي چين وكاهش رشد 
اقتصادي چين بوده و هست. چرا؟ براي اينكه چين قدرت 
اول اقتصادي جهان نشود. دولت ترامپ همين سياست 
را هم درباره هند مد نظر دارد. به طوري كه گفته مي شود 
علي رغم استقبال خوبي كه از ترامپ درسفر اخيرش به 
هند از او به عمل آمد، هندي ها ترامپ را دست خالي به 
واشنگتن برگرداندند و پيشنهاد هاي ترامپ را نپذيرفتند. 
تحريم نفت ايران و خروج امريكا از برحام با اين هدف بود 
كه چين و هند نتوانند با استفاده از نفت ايران به توسعه 
ورشد اقتصادي شان ادامه دهند. عالوه برآن تحريم ها 
و مشكالت اقتصادي درايران راه را براي كاسبان تحريم 
به منظور تس��لط كامل براقتصاد كالن و نظام سياسي 
ايران هموار مي كند. كاسبان تحريم درايران كه حتي 
از بحران شيوع ويروس كرونا براي ثروت اندوزي بيشتر 
استفاده مي كنند با امريكا نظير گروه هايي نظير داعش، 
طالبان وغيره درمنطقه خاورميانه، آسياي مركزي وقفقاز 

همكاري دارند.

   زمينه سازي براي شيوع ويروس كرونا: 
توطئه ش��يوع ويروس كرونا حدود چه��ار دهه پيش 
طراحي و درباره آن كتابي نوش��ته و منتش��ر شده بود، 
يك فيلم س��ينمايي درباره آن س��اخته و نمايش داده 
ش��ده بود و نيز كارتون مشهور سيمسون ها هم درباره 
آن پخش ش��ده ب��ود. بنابراين، تم��ام زمينه هاي الزم 
فراهم بود تا ويروس كرونا در چين رها شود و چيني ها 
را به زانو درآورد. امريكا آقا و سرور جهان باقي مي ماند و 

بعد از اينكه ميليون ها چيني مي مردند و اقتصاد چين 
بهم مي ريخت، هنگ كنك دوباره از چين جدا مي شود 
)مدت ها در هنگ كنگ شورش عليه چين توسط امريكا 
حمايت شد و عده اي در هنگ كنك حتي پرچم امريكا را 
درشورش ها به عنوان همبستگي با امريكا تكان مي دادند 
و...( درنتيجه دولت گرفتار و متزلزل چين ديگر نمي تواند 
در اقتصاد جهان و سازمان هاي بين المللي به ويژه سازمان 

ملل نقشي كه قبال داشت را ايفا كند.

    شيوع كرونا درايران: 
طراح��ان توطئه اينطور برنامه ري��زي كردند كه بعد از 
چين كرونا در ايران و از قم شروع شود و با تبليغ و جنگ 
رواني مردم ايران را عليه اعتقادات ديني و مذهبي شان 
بش��ورانند. درهمين حال با بهره ب��رداري ازعدم توان 
مديريت بحران و نقطه ضعف هاي دولتمردان در ايران 
به انضمام دلخوري مردم اي��ران از موضوعات مختلف 
اجتماعي و سياسي ازجمله فساد واختالس شرايطي 
ايجاد شود كه جايگاه و قدرت اقتصادي و سياسي كاسبان 
تحريم )پشت پرده همراهان با برنامه هاي دولت ترامپ( 
تحكيم يابند و زمينه سازي الزم فراهم شود تا مردم ايران 
دربرابر دولت ترامپ تسليم شوند. درهمين راستا با توجه 
به اينكه راه درمان بيماري كرونا درنزد امريكا و متحدان 
او نظير اسراييل مي باشد، دولت ترامپ پيشنهاد كمك 
به ايران براي مقابله با ويروس كرون��ا داد تا مردم ايران 
دولت امريكا را ناجي خودشان از مرگ كرونايي بدانند و...

  صلح با طالبان و كودتا در عربستان ؟
به موازات ش��يوع ويروس كرونا دولت ترامپ با طالبان 
صلح نامه امضاء كرد كه طالبان فقط مردم افغانس��تان 
را هدف حمالت خود قرار دهند وبه نيروهاي امريكايي 
حمله نكنند. ترامپ درمصاحبه اي گفت ممكن است 
طالبان در كابل حاكم شوند. كودتاي دوم در عربستان 
كليد خورد تا محمد بن سلمان شاه شود. بدين ترتيب 
قبل از انتخابات 2020 ترامپ به مردم امريكا مي گفت كه 
تمام منطقه تحت تسلط امريكا قرار گرفته است و امريكا 
درجهان اول است. آرزوهاي فرقه مذهبي اونجليكا هم 
براساس پيش بيني هاي مذهبي اين فرق تحقق يافته 

توصيف مي شود. 

  واقعيت ه�اي اقتص�ادي ناش�ي از ش�يوع 
ويروس كرونا: 

روز پنجشنبه 22 اسفندماه 1398 بازار بين المللي نفت 
خام و بازارهاي س��رمايه و سهام درامريكا، اروپا، آسيا و 
به طوركلي جهان بدتري��ن روزگار را گذراند. درامريكا 
ميزان سقوط ارزش س��هام خاطره سقوط آزاد مشهور 

به دوشنبه سياه در سال 1987 ميالدي را زنده كرد. 
ش��اخص در بورس هاي امريكا مش��هور به اس اند پي 
500 روز پنجشنبه 22 اسفندماه 98 حدود10 درصد 
س��قوط كرد. ميانگين ش��اخص صنعتي داو جونز هم 
حدود10درصد كاهش يافت كه بيشترين ميزان كاهش 

از ماه اكتبر سال 1987 ميالدي بود. 
به عنوان يك راه حل كه م��ورد اعتراض اروپايي ها قرار 
گرفت دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا از روز جمعه 23 
اسفندماه 98 تحت عنوان كنترل شيوع ويروس كرونا 
سفر اروپايي ها و پرواز ها از اروپا به امريكا را ممنوع كرد. 

بانك مرك��زي اروپا با توجه به بح��ران اقتصادي پديد 
آمده وسقوط شاخص سهام در بازار هاي مالي و سرمايه 
اروپا )حدود 10 درصد( اعالم كرد كه ميلياردها يورو از 
بدهي هاي دولت هاي عضو واحد پولي يورو را خريداري 

و تحت پوشش قرار خواهد داد. 
سقوط ارزش سهام دربازار هاي مالي آسيا چنان شيب 
نزولي س��ريع داشت كه رايانه ها ثبت انجام معامالت را 
متوقف كردند تا سقوط بيشتري رخ ندهد. بازار هاي مالي 
ژاپن شاهد سقوط ارزش سهام حدود 10 درصد بودند كه 
در چهار سال اخير بي سابقه بوده است. دركره جنوبي هم 

ارزش سهام حدود چهار درصد سقوط كردند. 
عدم اعتماد به دولت ترامپ موجب شده است كه ارزش 
اوراق قرضه دولتي امريكا نيز به ش��دت سقوط كنند و 
خبرگزاري آسوشيتد پرس گزارش كرده است كه ميزان 
كاهش ارزش سهام و سرعت و دامنه سقوط آنها نفس گير 
شده است. روز سه شنبه بيستم اسفندماه 98 به دنبال 
اعالم طرح هاي دولت هاي با توان باالي صنعتي و مالي 
جهان و نيز نهاد هاي مالي بين المللي براي برنامه ريزي 
ياري رس��اندن اقتصادي به منظور مقابله با مشكالت 
ناشي از شيوع ويروس كرونا شاخص سهام پانصد شركت 
بزرگ در بازارهاي بورس امريكا حدود پنج درصد افزايش 
يافت و بخشي از ضرروزيان س��قوط هاي روز دوشنبه 
نوزدهم اسفندماه 98 را جبران كرد. اما، صاحب نظران 
بازارهاي مالي پرزيدنت ترامپ را متهم مي كنند كه با 
يك اظهارنظر ناشيانه و دور از انتظار در سخنراني عصر 
روز چهارشنبه بيست و يكم اسفند ماه 98 كه گفت يك 
»ويروس خارجي« را مسوول وضعيت فعلي در امريكا 
مي داند و تاكيد بر اينكه شيوع ويروس كرونا يك »توطئه 
بيولوژيكي« خارجي مي تواند باشد موجب سقوط آزاد 
ارزش سهام در بازار هاي مالي وبورس هاي امريكا در روز 
پنجشنبه 22 اسفندماه 98 شد. كارشناسان بين المللي 
انرژي و اقتصاد بين المللي معتقدن��د با توجه به اينكه 
سازمان بهداشت جهاني شيوع ويروس كرونا را همه گير 
)پاندميك( اعالم كرده است، هيچ كشوري به تنهايي 
نمي تواند درمهار اين ويروس موفق شود وبايد يك اقدام 
جهاني براي مهار آن برنامه ريزي و اجرايي ش��ود.  مگر 
اينكه شيوع كننده ويروس متقاعد شود كه بايد درمان 
و واكسن آن را براي كاهش بحران جهاني آشكار كند، 

وگرنه وضع همين است كه هست. 

  كار كار چيني هاست؟ 
پرزيدنت ترامپ درغروب روز چهارشنبه 21 اسفندماه 
98 در سخنراني اش يك ويروس خارجي را متهم كرد 
كه موجب بحران درامريكا ش��ده اس��ت. كدام كشور 
خارجي اين ويروس را منتش��ر كرده است ؟ پرزيدنت 
ترامپ نام نبرد. اما از نحوه اتهام زدن پرزيدنت ترامپ 
بسياري مي گويند منظور ترامپ اين است كه كار كار 

چيني هاست. 

  كار كار كيست؟ 
در رابطه با موضوع شيوع ويروس كرونا با يك صاحب نظر 
استراليايي از طريق شبكه هاي مجازي و اينترنت تبادل 
نظر كردم. اين صاحب نظ��ر و متخصص دربازار نفت و 
انرژي به من گفت مطالعه اي را ژاپني ها انجام داده اند و 
نتايج آن را بسيار سري نگه داشته اند. مطالعه اي را هم 

خود چيني ها انج��ام داده اند و دررابطه با اين مطالعات 
حتي چند نفر را براي اينكه نتيجه مطالعه فاش نشود 
 )FBI دستگير كرده اند. اخيرا در امريكا پليس )اف بي اي
چند دانشمند در دانشگاه هاي معتبري نظير هاروارد را 
به جرم اينكه نتايج مطالعات علمي بسيار مهم و به كلي 
س��ري را به چين داده  اند و به ازاء آن مبالغ قابل توجهي 
پول دريافت كرده اند دستگير كرده است. بنابراين بحث 
اينكه ش��يوع ويروس كرونا يك »توطئه« است به طور 

جدي مطرح مي باشد. 

  ويروس كرونا يك سالح كشتارجمعي؟
صاحب نظران معتقدند اينگونه سالح هاي كشتار جمعي 
نتيجه مطالعات علمي س��ال هاي طوالني است و براي 
اس��تفاده از آنها هم زمينه س��ازي الزم به عمل مي آيد. 
كما اينكه حدود چند دهه قبل كتابي نوشته و منتشر 
شد و فيلمي ساخته ش��د براين اساس كه ويروسي در 
شهر Wuhan چين درسال 2020 پا به عرصه وجود 
مي گذارد كه چنين و چنان مي كند كه تجربه كرده ايم. 
حتي نحوه شروع انتش��ار ويروس دراين كتاب و فيلم 
سينمايي به نحوي پيش بيني شده بود كه اين ويروس 
Wu-  رر يك بازار فروش ماهي و ساير حيوانات در شهر

han در سال 2020 شيوع پيدا مي كند كه البته دراواخر 
سال 2019 شيوع آن شروع شد. پزشكان چيني كه از 
شيوع ويروس مطلع شدند آژير خطر را به صدا درآوردند. 
اما، بازداشت شدند. يكي از آنها به كرونا مبتال و درگذشت. 
نظريه پرداز كاركار چيني هاس��ت اينطور بيان مي كند 
كه چين با اين هدف ويروس كرونا را در آزمايشگاه خلق 
كرد و در بازار ماهي فروش��ي ك��ه درمنطقه اي نزديك 
به آزمايش��گاه توليد ويروس است رها كرد تا يك مانور 
آمادگ��ي و مقابله با حمله احتمال��ي بيولوژيكي غرب 
)امريكا( را تمرين كند. نيروهاي انساني الزم و مردم چين 
را تعليم داد و به آنها تفهيم كرد براي مقابله با يك فاجعه 
بزرگ بيماري فراگير )حمله احتمالي بيولوژيكي امريكا 
به چين( آماده ش��وند. تسهيالت و دستگاه هاي الزم را 
ساخت و آماده استفاده كرد. كما اينكه يك بيمارستان 
را در م��دت 10 روز آماده و عملياتي كرد. حدود پانصد 
هزار پزش��ك و پرس��تار و كادرهاي مختلف درماني را 

به Wuhan گسيل داشت. 

  كاه�ش بيس�ت درص�د تولي�د، تج�ارت و 
صادرات چين: 

چين تمام خط��رات اقتصادي مرتبط با اي��ن مانور را 
محاس��به كرده بود و اميدوار بود نتايج اقتصادي ترس 
از كرون��ا، كما اينكه در بازار هاي س��رمايه و نفت خام و 
غيره تجربه شد موقعيتي را پديد خواهد آورد كه ترامپ 
س��رنگون ش��ود. چين اينطور محاس��به كرده بود كه 
هزينه هايي كه چين در اين راستا متحمل خواهد شد 
بعد از فروكش كردن بحران كرونا جبران خواهند شد. 
در همين حال چين در دوراني كه ارزش سهام شركت ها 
پايين آمده است با ذخائر ارزي و دالري كه دارد شروع به 
خريد آنها مي كند. برخي معتقدند چين شروع به خريد 
كرده است. چرا؟ براي اينكه در اين بازار كه همه فروشنده 
هس��تند و عرضه زياد ش��ده و قيمت پايين آمده است 
باالخره خريداري وج��ود دارد كه دارد درقيمت پايين 
مي خرد. چين اميدوار است دردوران پسا كرونا ارزش هر 

آنچه خريده است افزايش بها پيدا خواهند كرد. درهمين 
حال چين مي تواند واكسن كرونا را كه در اختيار دارد به 
دالئل مشكالت امنيتي كه كرونا در كشورهاي مختلف 
موجب مي شود با قيمت خوبي به همراه ساير داروهاي 

درمان كرونا بفروشد. 

  چرا بعد از چين كره جنوبي در آسيا، ايران 
در خاورميانه و ايتاليا در اروپا؟

كره جنوبي در آسيا، ايران در خاورميانه و ايتاليا در اروپا 
براي آزمايش طرح توطئه كرونا انتخاب شدند. زيرا، كره 
جنوبي به دالئل مختلفي تضعيف مي شود. مشكالت 
ادامه تحريم و ركود اقتصادي در ايران مي تواند امنيت 
منطقه اي خاورميانه را به مخاطره بيندازد و مسائل مشابه 
در ايتاليا اروپا را دچار سردرگمي، اضطراب، ركود و انواع 

مختلف مشكالتي مي كند كه كرده است. 

  كدام نظريه صحت دارد كار كار امريكا است 
يا كار كار چين؟

هردو نظريه  هاي فوق الذكر »توطئه حمله بيولوژيكي« 
قابل تامل، توجه، بررس��ي، بح��ث و مطالعه و حتي رد 
كردن مي باشند. هنري كيس��ينجر وزير امور خارجه 
امريكا درزمان جنگ ويتنام پس از اينكه تصميم گرفت 
جبهه كامبوج را باز كند، نتيجه اش روي كار آمدن گروه 
خمر سرخ و قتل عام هاي معروف آنها بود. مشهور است 
وقتي كه كيس��ينجربه اش��تباه خود پي برد، گفت در 
برنامه هاي روابط خارجي مي توان عملياتي را ش��روع 
كرد ولي ممكن اس��ت نت��وان آن را تحت كنترل ادامه 
داد وممكن است نتيجه مطلوبي به دست نياورد. حاال 
فرقي نمي كند كه مسبب شيوع ويروس كرونا چيني ها 
هستند، يا امريكايي ها يا اينكه اين ويروس به طور طبيعي 
وارد صحنه ش��ده اس��ت، آنچه مهم است اين است كه 
كنترل از دست شيوع كننده ويروس كرونا در جهان و 
دولت كش��ورهاي مبتال به كرونا خارج شده است. هم 
چيني ها و هم امريكايي ها و هم تمامي اقتصاد كشورهاي 
گروه هفت و گروه بيست با ركود و بحران روبرو شده اند. 
همه دريك كش��تي گرفتار توفان كرونا وركود اقتصاد 
دراقيانوس نامعلومي ها سرگردان شده اند. حاال كه كرونا 
به امريكا رسيده ترامپ وحشت زده شده است. چرا؟ براي 
اينكه نظام بهداشت و درمان امريكا مثل نظام بهداشت 
و درمان چين قادر به مقابله نيست. تازه حتي اگر چند 
ميليون چيني مي مردند با توجه به جمعيت يك ميليارد 
و چهارصد ميليون نفري چين رقم مهمي جلوه نمي كرد. 
ولي چند هزار نفر يا حتي چند صد نفر امريكايي بميرند 
ممكن است منجر به شكست ترامپ در انتخابات 2020 
و روي كار آمدن ج��و بايدن رقيب او از حزب دموكرات 
شود. فعال چيني ها سكوت كرده اند و ناظر وضع موجود 
در اروپا و امريكا هس��تند. اسراييل متحد امريكا مدعي 
ش��ده اس��ت كه راه درمان ويروس كرونا را يافته است. 
با اين ادعا بس��ياري به اين نتيجه رسيدند كه احتمال 
اينكه كار كار امريكايي هاست افزايش مي يابد و به زودي 
امريكايي ها خودشان يا متحد اسراييلي شان واكسن يا 
داروي درمان ويروس كرونا را به بازار عرضه خواهند كرد. 
در اين ميان انگليسي ها هم سعي دارند واكسن يا داروي 
درمان ويروس كرونا را به بازار عرضه كنند. چيني ها فعال 

حرفي نمي زنند.

   نتيجه گيري: 
در حال حاضر رس��انه هاي فارس��ي زباني كه توسط 
آل سعود و س��ايرين تامين مالي مي ش��وند از ضعف 
و توان كارشناس��ي در رس��انه هاي داخلي ايران براي 
مقابله با جنگ رواني استفاده  مي كنند و جنگ رواني 
وس��يعي را براي تش��ويش اذهان عمومي مردم ايران 
مديري��ت مي كنند. هدف آنها اين اس��ت كه با فريب 
افكار عمومي در ايران بر تعداد مبتاليان و تلفات ناشي 
از وي��روس كرونا درايران افزوده ش��ود. زيرا، قصد آنها 
كاهش هرچه بيشتر اعتماد عمومي درايران نسبت به 
دولت و مقامات نظام جمهوري اسالمي ايران مي باشد. 
در همين حال كاس��بان تحريم كه همواره ش��رايط 
بحراني در كشور بر ثروت شان افزوده اند و به رسانه هاي 
مطبوعاتي، شبكه هاي اجتماعي و از همه مهم تر رسانه 
ملي دسترسي دارند با طرح مسائل مختلف بدون اينكه 
راه حلي ارايه نمايند بر نگراني ها و دلواپس��ي عمومي 
دامن مي زنند. بنابراين، دراين شرايط مناسبت دارد ما 
مردم به توصيه هاي مقامات بهداشت و درمان كشور 
كه س��عي دارند واقعيت ها را با مردم مطرح كند توجه 
و با خود مراقبتي و ديگر مراقبتي براي پيش گيري از 
ابتال به بيماري كرونا اقدام و عمل كنيم. در خانه بمانيم 
و در ايام نوروز سفر نرويم تا چنانچه ثابت شد كه شيوع 
ويروس كرون��ا درايران يك توطئه بوده و مي باش��د، 

شكست بخورد. 

دولت ترامپ همه چيز را سياسي مي بيند

بهره برداري هاي سياسي از كرونا
آنا يورانتس|

 ديپلماس�ي ايران�ي| وي��روس كرونا ب��ه يكي از 
موضوع��ات اصلي در خبرهاي جهاني تبديل ش��ده 
و بسياري از كش��ورها با پيامدهاي سياسي ناشي از 
شيوع اين ويروس مواجه هستند. با وجود آنكه فقط 2 
درصد از مبتاليان به ويروس كرونا فوت مي كنند، اما 
جامعه جهاني در چند قدمي اين وحشت قرار گرفته 
است. شيوع ويروس كرونا تاثير بسيار جدي بر وضعيت 

سياسي در كل جهان دارد.
اپيدمي ويروس كرونا كه نخست چين با آن درگير شد 
به كاهش جدي رشد اقتصادي اين كشور منجر شده 
اس��ت. در حال حاضر، پروازهاي بين المللي به سوي 
چين لغو شده اند و دولت هاي برخي از كشورها ورود 

شهروندان چيني به كشورش��ان را ممنوع كرده اند. 
تمايالت ضد چيني در كره جنوبي گسترش بسياري 
يافته است. شهروندان كره اي از رييس جمهورشان به 
خاطر ممنوع نكردن ورود شهروندان چيني ناراضي 

هستند.
شهروندان ژاپني نيز از عملكرد دولت كشور ناراضي 
هس��تند. در هفته گذش��ته، فقط زمان��ي كه تعداد 
مبتاليان به ويروس كرونا به 970 نفر رسيد، مدارس 
اين كشور تعطيل اعالم شد. انتشار خبرهايي پيرامون 
برگزاري مس��ابقات المپيك در توكيو و در اواخر ماه 
ژوئيه نيز تاثير بسيار منفي داشته است. اما، چند روز 
بعد، دولت توكيو اعالم كرد كه احتمال دارد، برگزاري 

اين مسابقات به اواخر سال موكول شود.

در اي��االت متحده امري��كا، تبليغات ب��راي برگزاري 
انتخابات رياست جمهوري ادامه دارد و شيوع ويروس 
كرونا به يكي از ابزارها در اين تبليغات تبديل شده است. 
دونالد ترامپ همچنان، دست از خوش بيني هاي خود 
بر نمي دارد. در روزهاي اخير، او اعالم كرده كه س��طح 
گسترش اين ويروس در امريكا بس��يار اندك است و 
بهترين كارشناسان و سازمان هاي دولتي به طور كامل، 
بر وضعيت كنترل دارند. و اين در حالي است كه ويروس 
كرونا بر وضعيت اقتصادي امريكا تاثير مستقيمي دارد. 
اما، دونالد ترامپ، باور دارد كه اين اپيدمي تا اواخر ماه 
آوريل پايان خواهد يافت. نامزدهايي از حزب دموكرات 
از عملكرد دولت ترامپ در رابطه با سيس��تم سالمت 
و بهداش��ت جامعه انتقاد مي كنند. در صورت شيوع 

بيش��تر ويروس كرونا در امريكا، ضربه جدي به وجهه 
ترامپ وارد خواهد شد. ايران هم درگير شيوع ويروس 
كروناست. شيوع اين ويروس بر روند برگزاري انتخابات 
مجلس شوراي اسالمي تاثيرگذار بود. علت تعداد پايين 
شركت كنندگان در اين انتخابات، ترس از ويروس كرونا 
بود. گفته مي ش��ود كه 23 نفر از نمايندگان مجلس 
شوراي اس��المي ايران به ويروس كرونا مبتال شده اند. 
ايرج حريرچي، معاون وزير بهداشت ايران، نيز به اين 

ويروس مبتال شده است.
در ميان كش��ورهاي اروپايي، در ايتاليا ويروس كرونا 
شيوع بيش��تري داشته اس��ت. بسته ش��دن مرزها، 
ممنوعيت ورود اتباع خارج��ي و ديگر اقدامات عليه 
كشورهاي درگير با ويروس كرونا متشنج شدن روابط 

برخي از كش��ورها را باعث ش��ده است. در شبكه هاي 
اجتماعي چين ش��ايعاتي منتشر شده مبني بر اينكه 
ويروس كرونا توسط امريكا ساخته شده است تا به اعتبار 
چين ضربه وارد كند و اين كشور را به انزواي بين المللي 
بكشاند. و اين در حالي است كه مايك پومپئو، وزير امور 
خارجه از چين به خاطر مخفي كردن اطالعات پيرامون 

تعداد مبتاليان و افراد فوت شده انتقاد كرده است.
در س��ختي ها، انس��ان ها ماهيت واقعي خود را نشان 
مي دهند. بسياري از كشورها به چين پيشنهاد كمك 
و حمايت به شيوه هاي گوناگون ارايه داده اند. برعكس، 
سخنان و اقدامات امريكا براساس ارزيابي هاي واقعي از 
وضعيت حاكم نيست و فقط اظهاراتش درباره چين و 
منبع: گازتا ايران به امريكا ضربه وارد مي كند. 
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داليل »بي خيالي ملي« 
در مواجهه با كوويد 19 

به دنب��ال تعطيلي مدارس و دانش��گاه ها خبرهاي 
غيررسمي حاكي از آن است كه مردم بار سفر و چمدان 
مسافرت را آماده كرده اند اما چرا با اينكه به مردم آنقدر 
هشدار داده و گفته مي شود كه مسافرت نرويد اما به 
مسافرت مي روند. چرا مردم اين نگراني ها و اين خطر 
را جدي نمي گيرند؟ در ارتباط با اين وضعيت فهيمه 
ُقَبيتي، روانشناس اجتماعي به ايرناپالس مي گويد: 
وقتي فاجعه  يا بحراني در كشور اتفاق مي افتد، در غياب 
مراجع معتبر، نهادها و سازمان هاي مسوول، فضاي 
رواني جامعه به طرز وحشتناكي پر از شايعه مي شود. 
در چنين وضعيتي شايعه بر روح و روان مردم حكومت 
مي كند. در نتيجه افراد آسان ترين راه ممكن كه همان 
بي خيالي و جدي نبودن باش��د را انتخاب مي كنند. 
چون بيشتر شهروندان ما از س��واد رسانه اي كافي 
برخوردار نيستند يا اساسا با اين مقوله آشنايي ندارند.

ُقبيتي ادامه مي دهد: از طرف ديگر افراد بي سوادي 
با كمترين تخصص پزشكي در رثاي حساس نشدن 
و نترسيدن مردم، شروع به پر كردن ساعت ها ويدئو 
و صداهاي ضبط ش��ده مي كنند. امروز كه اين تمام 
شد فردا يك فايل ديگر با همان حجم و اندازه منتشر 
مي شود كه اين به ضد خودش بدل مي شود و با انتشار 
هر روز اين فايل ها حساس��يت مردم از بين مي رود 
و داستان لوس مي ش��ود. در واقع بحران كرونا لوس 
شده است. چنانكه اكنون اتفاق افتاده است. افراد در 
اين شرايط توصيه به مسافرت نرفتن را در حد يك 
توصيه معمولي مي پندارند. وي مي افزايد: از طرف 
ديگر مردم بايد به اين نكته هم توجه داشته باشند كه 
امكانات شهرهاي كوچك به اندازه همان مردم شهر و 
حتي كمتر از نيازهاي آنهاست؛ به ويژه در اين شرايط. 
همچنين در سفر از آنجايي كه افراد سيستم ايمني 
بدني شان تغييرات متنوعي را تجربه مي كند، براي 
مثال خواب ناكافي دارند، غذاي خوب نمي خورند و آب 
وهواي متفاوتي را تجربه مي كنند، امكان بيمارشدن 
در سفر خيلي زياد است. ُقبيتي معتقد است: ما دچار 
يك وضعيتي شده ايم كه همه چيز را با هم مي خواهيم. 
مي خواهيم س��الم باش��يم، اما موادمخدر مصرف 
مي كنيم، مسائل بهداشتي را رعايت نمي كنيم و به كوه 
نمي رويم. مي خواهيم تناسب اندام داشته باشيم، به 
جاي ورزش كردن به عمل هاي زيبايي روي مي آوريم 
يا در وضعيت كنوني مدام هشدار داده مي شود كه در 
خانه بمانيد، اما مردم جدي نمي گيرند. اين روانشناس 
اجتماعي ادامه مي دهد: انگار ديگر مهم نيست كه چه 
اتفاقي مي افتد. در واقع دچار يك »بي خيالي ملي« 
شده ايم. اين هم نتيجه اين است كه در سال هاي اخير 
بحران هاي بسياري را در جامعه پشت سر گذاشته ايم 
و هر كدام از اين بحران ها بخشي از وجود ما را با خود 
برده اس��ت و انگيزه اي براي زيس��تن نمانده است. 
ديويد كالرنس مك كللند نظريه پرداز و روانشناسي 
امريكايي با مطالعات متعددي كه انجام داده، چهار 
نياز اصلي را در انسان ها شناسايي كرده و معتقد است 
كه هر يك از ما، اين چه��ار نياز را به ميزان متفاوتي 
درون خود حس مي كنيم و به واس��طه  آنهاست كه 
برانگيخته مي شويم.به گفته مك كللند مرحله اول 
نياز به موفقيت است. يعني تالش در به ثمر رساندن 
هر كاري محول شده و كسب موفقيت و درخشيدن. 
افرادي كه اين نياز در آنها غالب است، تالش مي كنند 
تا مسووليت امور را خود در اختيار داشته باشند. مرحله 
دوم نياز به قدرت است. نياز به كسب اختيار و اقتدار. 
تمايل افراد براي كنترل بقيه به گونه اي خارج از تمايل 
آنها. مرحله بعدي نياز به ارتباطات است. يعني تمايل به 
ايجاد دوستي و كسب حمايت و ايجاد روابط صميمي 
با ديگران و آخرين مرحل��ه نياز به يكتايي يا تازگي 
است. اين نياز به تمايالتي گفته مي شود كه از طريق 
آنها خود را متفاوت درك مي كنيم. ش��ما اگر دقيق 
به جامعه ايراني نگاه كنيد مي بينيد كه اين نيازها يا 
سركوب شده يا اساسا فرصت بروز و ظهور نيافته اند. 
در نتيجه انساني با اين خلقيات تحويل جامعه داده ايم. 
مك كللند مي گويد كه رفتار توسعه يافته يعني اينكه 
ما اهداف كوتاه مدت مان را براي رس��يدن به اهداف 
بلندمدت بتوانيم به تعويق بيندازيم. اما مردم ما هنوز 
به اين س��طح نرسيده اند. همچنين در ارتباط با اين 
وضعيت بهرام بيات، جامعه شناس امنيت و دانشيار 
گروه امنيت ملي دانشگاه عالي دفاع ملي به ايرناپالس 
مي گويد: در دو رويكرد مي توان اين موضوع را بررسي 
كرد. يك مورد برمي گ��ردد به يك ويژگي خاص ما 
ايراني ها. همي��ن ضرب المثل كه مي گوييم »مرگ 
براي همسايه است« و الگوي مواجهه ما با بحران ها 
همين است. يعني مي گوييم كه اين شتري است كه 
در خانه همه مي خوابد جز ما. پس ببينيد تا وقتي كه 
اين روحيه وجود داشته باشد ما درگير اين وضعيت 
خواهيم بود. من مش��كلي ندارم، س��فر مي روم يا با 
سرعت رانندگي مي كنم اما تصادف نمي كنم چون 
كسان ديگري قرار است تصادف  كنند. متأسفانه اين 
يك بحث جامعه شناختي و مردم شناختي بسيار 
جدي و عميق است كه بايد روي اين مساله كار كرد؛ 
يعني داليل دور و نزديك اين مساله را بايد پيدا كرد و 
روي آن برنامه ريزي كرد. يعني ما ايراني ها تا وقتي كه 
خودمان تصادف نكنيم باور نمي كنيم تصادف براي 
همه اس��ت. بيات ادامه مي دهد: رويكرد بعدي اين 
است كه شما در كنار اين خلقيات جامعه ايراني، بحث 
بي اعتمادي اجتماعي به نظام هاي كارشناسي را اضافه 
كنيد. اتفاقا يكي از حوزه هاي اساسي يا مصاديق اصلي 
نظام هاي كارشناسي همين حوزه پزشكي است. يعني 
ما به حوزه پزشكي متاسفانه آن اعتماد الزم را نداريم 
كه يكي از داليل اين است كه كل ساختار اختيارش 
دست دولت است.  اين جامعه شناس امنيت تشريح 
مي كند: نكته ديگر خود مساله است كه آنقدر پيچيده 
و مرموز است كه جامعه و مديريت جامعه در دوراهي 
گير كرده است. اگر بخواهد عمق فاجعه را نشان بدهد، 
وحشتي در جامعه مي افتد. اگر نشان ندهد بيخيالي 
ايجاد مي شود. ما در اينجا در ايجاد تعادل بين افراط 
و تفريط گير كرديم. متاسفانه نتوانستيم آن مديريت 

تعادل را در جامعه مان ايجاد بكنيم.
منبع: ايرنا



يادداشت 9 ايرانشهر

»تعادل«چالشهاوچشماندازهايحملونقلانبوهدرپايتخت1420رابررسيميكند

سيماي متروي تهران در 2 دهه آينده
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري| 

»نسخه بازنگري شده طرح جامع حمل و نقل 
ريلي شهر تهران در ش�وراي عالي هماهنگي 
ترافيك شهرهاي كشور به تصويب رسيد« اين 
خبري بود كه اوايل اسفند جاري از سوي مهدي 
جمالي نژاد معاون عمران و توسعه امور شهري 
و روس�تايي وزير كش�ور اعالم شد. نگاهي به 
گذشته نشان از اين دارد كه در دهه ۵۰ اولين 
ط�رح جامع حمل و نق�ل ريلي ب�راي پايتخت 
تصويب ش�د. پس از آن طرح ه�اي مختلفي 
مطرح شد، اما در نهايت در سال ۸۵ مطالعات 
طرح جامع ريلي تهران صورت گرفت و در سال 
۸۷ تقريبا نيمي از آن حذف شد. درطرح جديد 
كه با عنوان نقشه متروي تهران تا ۱۴۲۰تصويب 
ش�ده اس�ت، بهينه س�ازي ۷ خط فعلي براي 
دستيابي به دو برابر ظرفيت فعلي، ۴ خط عالوه 
بر ۷ خط فعلي و ۲ خط اكسپرس در نظر گرفته 
شده است. همچنين مقرر شده است، خطوط 
تراموا و LRT در به روزرساني طرح جامع حمل 

و نقل تهران ديده شود.
به گزارش »تعادل«، ترس�يم تصوير مطلوب 
آين�ده حم�ل و نق�ل ي�ك ش�هر، يك�ي از 
پيش نيازه�اي تهيه نقش�ه راه و برنامه ريزي 
براي تعيين سمت و سوي حركت به سمت آن 
تصوير است. طرح جامع حمل  و نقل مي تواند 
چنين تصويري را ارايه دهد و به تصميم سازي 
مفيد و موثر مديران شهري كمك كند. عالوه 
بر آن، انتظار م�ي رود در مطالعات�ي كه براي 
اراي�ه اين طرح انجام مي ش�ود، مش�كالت و 
نارسايي ها، محدوديت ها و چالش هاي گذشته 
تاكنون شناسايي شده و ضمن بررسي مسائل 
وضع موجود و اراي�ه راهكارهاي كوتاه مدت 
ب�راي بهبود ح�ال، تصوي�ر نهايي و مس�ير 
رسيدن به آن، ترسيم  ش�ود. به زبان ساده تر 
ط�رح جامع حمل  و نقل، حاص�ل يك فرآيند 
برنامه ريزي اس�ت كه سمت وس�وي حركت 
مجموعه ش�هري را در حوزه حمل  و نقل و در 
تعامل با س�اير حوزه هاي شهري، در بازه هاي 
زمان�ي كوتاه م�دت، ميان م�دت و بلندمدت 

مشخص مي كند.

گفتني است طي سال هايي كه مترو به بهره برداري 
رسيده تكميل و توسعه آن در دوره ها و مديريت هاي 
متعدد شهري دنبال شده، هرچند در برخي دوره ها 
كمتر مورد توجه ق��رار گرفته يا در برخي دوره ها به 
دليل عدم همكاري دولت در پرداخت س��هم خود با 
مش��كل مواجه شده اس��ت. ولي با توجه به گذشت 
زمان، تغييرات عمده و پيش بيني نش��ده ش��رايط 
اقتصادي و اجتماعي، عدم اجراي كامل بخش هاي 
مصوب، اقدامات س��ليقه اي و موردي به دليل نبود 
طرح يكپارچه مصوب، نياز به بازنگري و به روزرساني 

اين طرح احساس مي شد.
علي امام، مديرعامل شركت مترو تهران در گفت وگو 
با روزنامه تعادل با اشاره به تصويب افق 1420 متروي 
تهران عنوان كرد: اين طرح به ما كمك مي كند تا يك 
نقشه راه براي افق 10 و 20 ساله يك شهر در زمينه 
حمل  و نقل، با هماهنگي و هم افزايي آثار مثبت همه 
اركان آن تهيه كنيم؛ در غير از اين صورت بدون نقشه 
راه، بس��ياري از كارها مي تواند بخشي و سليقه اي و 
ناهمس��و و پراكنده انجام ش��ود. اقدامات ناهمسو و 
غيرهدفمند، حتي اگر براي يك بخش مثبت باشد، 
قطعا در حل مس��ائل، به اندازه يك بس��ته اقدامات 

هدفمند و همسو اثربخش نيست.

  روند تدوين نقشه متروي تهران تا 1420
او با اشاره به اينكه خطوط تعريف شده متروي تهران 
كما بيش ساخته شده است، گفت: البته خط 6 و 7 
نيمه كاره است و به شكل محدود مورد بهره برداري 
قرار گرفته و اكن��ون در حال تكمي��ل اين خطوط 

هستيم. 
چندي پيش آخرين بازنگري ط��رح جامع حمل و 
نقل ريلي تهران تا س��ال 1420 كه بين س��ال هاي 
95 تا 97 توسط مش��اوران ذي ربط و با كارفرمايي 
سازمان حمل و نقل و ترافيك شهر تهران آن شروع 

شده بود، انجام شد.
او با اش��اره به اينكه اين طرح براي تدوين ابتدا بايد 
درشوراي عالي ترافيك تهران بررسي و مورد تاييد 
قرار مي گرفت، گفت: در شهريور ماه اين اتفاق افتاد 
و طرح مورد نظر مورد تاييد ش��وراي عالي ترافيك 

استان تهران قرار گرفت.
در مرحل��ه بعد طرح بايد مورد تاييد ش��وراي عالي 
هماهنگ��ي ترافي��ك كش��ور ق��رار مي گرف��ت كه 
خوشبختانه بهمن ماه گذش��ته اين اتفاق افتاد و به 

تصويب اين شورا رسيد.
او افزود: بر اساس اين طرح قرار است 4 خط ديگر نيز 
به متروي تهران اضافه ش��ود و براي ساخت خطوط 
8، 9، 10 و 11 و نيز دو خط اكس��پرس برنامه ريزي 

مي كنيم. 
اكنون خطوط ساخته ش��ده كه به بهره برداري نيز 
رس��يده، 235 كيلومتر با 126 ايس��تگاه اس��ت كه 
اين بايد دوبرابر ش��ود و با خطوط اكسپرس به 525 
كيلومتر برس��د. البته 4 خط قطار سبك شهري نيز 
پيش بيني شده است كه نقاط خاصي از شهر تهران 

را پوشش خواهد داد.
در حال حاض��ر از مجم��وع 297 كيلومتر خطوط 
يك تا 7، 235 كيلومتر س��اخته ش��ده و از مجموع 
175 ايس��تگاه در خطوط مذكور، 125 ايستگاه به 
بهره برداري رسيده است. مطالعات اوليه براي توسعه 
خطوط مت��رو به 11 خط، نش��ان مي دهد كه 123 

ايس��تگاه جديد در اختيار شهروندان قرار مي گيرد. 
از سوي ديگر طول خطوط ش��بكه در حال تكميل 
فعلي به 150 كيلومتر افزايش مي يابد.در اين صورت 
مجموع طول خطوط مت��رو به حدود 447كيلومتر 
مي رسد و اين امر البته جدا از خطوط سريع السير يا 

اكسپرس و خطوط مترو سبك است . 
گفتن��ي اس��ت؛ پيش بيني هاي اولي��ه حاكي از آن 
است كه در افق 1420با احداث 4 خط جديد مترو، 
ظرفيت بهره مندي روزانه با اس��تفاده از اين شبكه 
حمل و نقل عمومي ارزان قيمت، ايمن و سريع بيش 

از 11.5 ميليون سفر خواهد شد.

   هزينه هاي ساخت خطوط جديد مترو
او ب��ا تاكيد بر اينكه اين برنامه تا افق 1420 طراحي 
شده و اجراي آن مس��تلزم اين است كه منابع مالي 
 آن تامين ش��ود، گف��ت: هزينه هايي ك��ه براي آن 
پيش بيني مي شود با توجه به افزايش نرخ هزينه هاي 
اجرايي مترو س��ال به س��ال متفاوت خواهد بود. در 
سال 96 هزينه اجراي يك كيلومتر مترو با احتساب 
تجهيزات ثابت و متحرك حدود 250 ميليارد تومان 
بود و در س��ال 98 اين رقم به بيش از 600 ميليارد 
تومان افزايش يافته است. افزايش تورم و نرخ ارز در 
سال هاي آينده نيز وجود دارد اما در مجموع ساخت 
مترو حدود 50 تا 60 ميليون دالر به ازاي هر كيلومتر 

هزينه دارد.
به گفته امام، طي دو دهه گذش��ته هزينه هاي مترو 
از دو منبع مالي تامين مي ش��ده است كه اكنون نيز 

ادامه دارد. 
او در اين باره توضي��ح داد: يك بخش از منابع مالي 
مورد نياز ساخت مترو از محل درآمدهاي شهرداري 
تهران و از بودجه ش��هرداري تامين مي شده است. 
بخش ديگر كه نس��بت به رقم درنظر گرفته شده در 
بودجه، رقم كوچكي به شمار مي آيد، از بودجه دولتي 

تامين مي شود. 
مبلغي كه در س��ال جاري براي اي��ن منظور در نظر 
گرفته شده در بودجه دولت حدود 54 ميليارد تومان 
اس��ت، اين در حالي اس��ت كه مبلغ در نظر گرفته 
ش��ده در بودجه ش��هرداري قريب 2 ه��زار ميليارد 

تومان است.

     جزييات انتشار اوراق مشاركت
او با اشاره به بحث اوراق مشاركت تصريح كرد: اوراق 
مشاركت هر سال منتشر نمي شود و يك منبع مالي 
ثابت نيست و بستگي به شرايط شهرداري دارد كه آيا 
از توان الزم براي انتشار اوراق برخوردار است يا خير. 
البته از زم��ان حضور من در مترو يعني در نيمه دوم 
س��ال 96 و 97 اين اوراق منتشر ش��د و پيگير اين 
هس��تيم براي س��ال 98 هم اوراق مشاركت منتشر 

كنيم ام��ا همانطور ك��ه گفتم با توجه ب��ه افزايش 
قيمت ها كه هر س��ال شاهد آن هس��تيم، اين منبع 
قابلي��ت اين را ندارد كه با تكيه بر آن خطوط مترو تا 

سال 1420 تكميل شود. 
به همين دلي��ل بايد به مدل هاي ديگر روي بياوريم 
و براي روش مش��اركت بخ��ش عمومي و خصوصي 
و نيز ج��ذب س��رمايه هاي خ��رد و كالن جامعه به 
 س��مت بخش حمل و نقل عمومي به خصوص مترو 

تالش كنيم.

   جذب سرمايه گذار در يك پروژه زيان ده
مديرعام��ل مت��روي تهران ب��ا بيان اينك��ه مترو از 
مجموعه هاي ضرر ده اس��ت، عنوان كرد: ما هيچگاه 
اجازه نداريم هزينه واقع��ي را در قالب فروش بليت 
مترو از ش��هروندان دريافت كني��م و طبق ضوابط 
موجود باي��د يارانه به بليت تعلق گي��رد و قيمت ها 
واقعي نيست. بنابراين جذب س��رمايه گذار در يك 

پروژه زيان ده بسيار مشكل است. 
قطعا سرمايه گذار انتظار دارد س��ود سرمايه اش به 
ش��كل مطمئن و قابل قبول در يك زمان مشخص 
برگردد و اين اطمينان بخشي به او داده شود. اكنون 
ما دنبال روش هايي هس��تيم ك��ه چگونه مي توان 
س��رمايه گذارها را براي اجراي خط��وط جديد وارد 

اين بحث كنيم.

 خط 10 در اولويت ساخت 
امام با اش��اره به اينكه اولين اولويت س��اخت مترو 
احتمال زياد خط 10 خواهد بود، در اين باره توضيح 
داد: قسمت غربي خط 10 در منطقه 22 واقع شده 
و اين منطقه نسبت به س��اير مناطق شهري تهران 

جديد است. 
س��رمايه گذاراني كه در اين منطقه ساختمان هاي 
تج��اري ايج��اد كرده ان��د، عالقه مندند ت��ا هر چه 
زودتر خط 10 مترو اجرا ش��ود تا آنها نيز بتوانند از 
مجموعه هاي تجاري مانند ايران مال، مجموعه هزار 
و يكش��ب كه در حال ساخت اس��ت و رزمال و ديگر 
مجموعه ها بهره ب��رداري كنند. ما نيز از اين موضوع 
و از حضور سرمايه گذاران بخش خصوصي استقبال 
مي كنيم. البته بايد مدل اقتصادي كه مورد پذيرش 
دو طرف باش��د، يعني هم با شرايط مديريت شهري 
همخواني داشته باشد و هم مورد قبول سرمايه گذار 
واقع شود را تعريف كنيم تا اين سرمايه ها بتواند وارد 

عمليات ساخت مترو شود.
 اين خط با 42 كيلومتر طول از انتهاي بزرگراه هاي 
ش��هيد باق��ري و ش��هيد باباي��ي آغاز و به س��مت 
مس��ير بزرگراه ه��اي ش��هيد چم��ران، آي��ت اهلل 
هاشمي رفس��نجاني، ش��هيد همت و ني��ز وردآورد 

امتداد مي يابد.

  تامين منابع از واگذاري مجتمع هاي ايستگاهي
او مدل اقتص��ادي ديگري كه چندين س��ال مورد 
فراموشي قرار گرفته و از آن استفاده نمي شد را بحث 
مجتمع هاي ايس��تگاهي برش��مرد و گفت: شركت 
توس��عه مجتمع هاي ايس��تگاهي در س��ال 1385 

افتتاح شد.
 اين شركت در دوره اول فعاليت خود يعني از زمان 
افتت��اح تا س��ال 1391 در مجموع ح��دود 2500 
ميليارد تومان براي شهرداري تهران و شركت مترو 
درآمد ايجاد كرد. در سال 91 شركت تعليق و تقريبا 
از سال 1392 تا سال 1397 فعاليت هاي اين شركت 
راكد ب��ود. از تير ماه 1397 بنا بر پيگيري ش��ركت 
مترو و معاونت حمل و نقل شهرداري تهران شركت 
مجتمع هاي ايستگاهي با رفع موانع حقوقي دوباره 
فعال شد. اميدواريم اين شركت در سال 99 با توان 
و قدرت بيشتر بتواند بخش��ي از منابع ساخت مترو 

تهران را تامين كند.

   معضل كمبود واگن
كمبود واگن ي��ك معضل جدي براي متروي تهران 
به ش��مار م��ي رود و دليل عدم اس��تفاده بس��ياري 
از ش��هروندان تهران��ي از مترو نيز ب��ه اين موضوع 
برمي گردد چرا كه ش��هروندان ترجيح مي دهند به 
جاي حضور در واگن هاي شلوغ، از ديگر وسايل حمل 
و نقل و ترجيحا از خودروي شخصي استفاده كنند. 
ش��ايد اگر تعداد واگن ها بيشتر باشد، افراد بيشتري 
تمايل به استفاده از مترو پيدا كنند. مديرعامل مترو 
تهران درب��اره واگن هاي مترو تهران نيز توضيحاتي 
اراي��ه داد و گفت: اكنون حدود هزار و 200 واگن در 
شبكه مترو تهران فعال است اما براي اينكه بتوانيم 
س��رفاصله حركت قطارها را به ميزاني كه براي آن 
در نظر گرفته ش��ده يعني 2 دقيق��ه نزديك كنيم، 
باي��د حداقل 2 هزار دس��تگاه واگن ديگ��ر به مترو 

تزريق شود.
 البته هزينه تامين واگن بس��يار باال اس��ت و قيمت 
بين المللي هر واگن مترو ح��دود يك ميليون يورو 
است، به عبارتي هزينه تامين 2 هزار دستگاه واگن 

2 ميليارد يورو برآورد مي شود.
امام با بيان اينكه دولت بر اساس مصوبات باال دستي 
متعهد به تامين 2 هزار دس��تگاه واگن براي تهران 
و كالن شهرها اس��ت،  تصريح كرد: از اين تعداد قرار 
اس��ت هزار و 50 دس��تگاه به تهران اختصاص يابد. 
همچنين قرارداد تامين 630 دس��تگاه واگن بسته 
ش��ده كه كارفرماي آن وزارت كشور است اما چون 
قرار است با فاينانس چين عملياتي شود كار به كندي 

پيش مي رود. 
بنابراين شهرداري فقط استفاده كننده نهايي است و 

قرارداد آن را وزارت كشور امضا كرده است.

  داخلي سازي واگن از 35 به 55درصد
شهر تهران شركت واگن سازي دارد كه يك شركت 
خصوص��ي توليدكنن��ده قطارهاي برق��ي در ايران 
است. اين ش��ركت كه در سال 1382 تأسيس شده 
از تامين كنندگان اصلي قطارهاي متروي تهران به 
ش��مار مي رود و ظرفيت تولي��د 420 واگن مترو در 

سال را دارد. 
امام در پاس��خ به اينكه براي تامين واگن هاي مترو 
تا چ��ه ان��دازه از ظرفيت واگن س��ازي هاي داخلي 
اس��تفاده مي كنيد، تصريح كرد: يك طرف قرارداد 
630 دس��تگاه واگن مت��رو، واگن س��ازي تهران به 
همراه شركاي چيني آن اس��ت و طبق قرارداد بايد 
 ميزان داخلي س��ازي از ح��دود 35 درصد فعلي به

55 درصد برسد.
از س��وي ديگر، تابستان سال گذشته موافقتنامه اي 
بين مت��روي ته��ران و معاون��ت علم��ي و فناوري 
رياس��ت جمهوري منعقد ش��د كه بر اساس آن قرار 
اس��ت يك رام قطار ملي توس��ط مت��روي تهران با 
اس��تفاده از تمام ظرفيت هايي كه در كش��ور وجود 
دارد، طي 18 ماه آينده س��اخته شود و تالش داريم 
تا س��هم داخلي س��ازي از 35 درصد ب��ه 85 درصد 
برسد. اميدواريم با حمايت معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري موافقتنامه به سرانجام خوبي برسد.

البته اين كار سخت و پر هزينه است و دشواري خاص 
خودش را دارد.

   جمعيت 15 ميليوني تهران تا سال 1420
او در پاس��خ به اينكه آيا در تدوين طرح جامع حمل 
و نقل، موضوع جمعيت تهران نيز ديده ش��ده است 
و پيش بيني ها در اين باره چيس��ت،  گفت: طبيعتا 
وقت��ي درباره طرح جامع صحب��ت مي كنيم، يعني 
تمام مس��ائل و از جمله موضوع جميعت نيز در اين 

طرح ديده شده است. 
اكنون جميعت ساكن تهران 7.8 ميليون نفر است 
و از آن جا كه طي روز از ش��هرهاي اطراف براي كار 
به ته��ران مي آيند طبيعتا جمعي��ت حاضر بيش از 
اين عدد است. در مطالعاتي كه انجام شده جمعيت 
تهران براي س��ال 1420كمت��ر از 15 ميليون نفر 

برآورد شده است.

  طرحي بدون پيوست اجتماعي 
 مديرعامل مترو تهران در پاسخ به سوالي در خصوص 
پيوست هاي اجتماعي اين طرح گفت: فكر نمي كنم 
در طرح جامع، پيوس��ت اجتماعي و فرهنگي ديده 

شده باشد. 
البته مباحث��ي در خصوص كانون هاي اش��تغال و 
جمعيتي ديده ش��ده تا خطوط مترو مراكز اشتغال 
و پرجمعيت را پوش��ش دهد تا وقتي يك ش��هروند 
 از خان��ه اش خارج مي ش��ود با حداكث��ر 800 متر 
پياده روي بتواند به مترو يا بي. آر. تي برس��د و از آنها 

براي ادامه مسير استفاده كند.
 اكنون نيز بين خطوط بي. آر. تي و مترو تا حدودي 
ارتباط برقرار اس��ت و به دنبال اين هس��تيم تا اين 
ارتباط بيشتر ش��ود. معموال عرف نيست اطالعات 
فرهنگ��ي و اجتماع��ي در مطالعات حم��ل و نقلي 

آورده شود.

  خطوط اكسپرس به شكل قطري است
علي امام درباره خطوط اكسپرس توضيح داد: خطوط 
اكسپرس كه براي ش��هر تهران پيش بيني شده به 
شكل قطري است و از شمال غرب به سمت جنوب 

شرق منتهي مي شود. 
االن خ��ط 5 از گلش��هر ك��رج به س��مت صادقيه 
 مي آيد و خط اكس��پرس از صادقيه قطر تهران را به 
س��مت جنوب ش��رق طي مي كند و در ادامه با خط 
حومه اي كه تا پيش��واي ورامين مي رود اتصال پيدا 
مي كند.  در جهت عكس آن هم از ش��مال ش��رق و 
پرديس ش��روع مي شود به شمال ش��رق تهران و به 
جنوب غرب تهران اسالمش��هر و نس��يم شهر و در 
نهايت شهر پرند مي رسد. عمليات اين پروژه بر عهده 
دولت است و به زودي اجرايي شود. بخشي از عمليات 
اجرايي كه در داخل شهر قرار دارد بر عهده شهرداري 
است. او با اشاره به اينكه طول اين دو خط حدود 55 
كيلومتر است، گفت: خطوط اكسپرس از زير خطوط 

عادي عبور مي كنند. 
فاصله ايس��تگاه ها در خطوط عادي به طور متوسط 
يك كيلومتر اس��ت، اما فاصله ايستگاه ها در خطوط 
اكس��پرس 3 تا 4 كيلومتر خواهد بود و سرعت اين 
قطارها از خطوط عادي بيش��تر خواه��د بود. بعد از 
تصويب اف��ق 1420 مترو نوبت ب��ه انجام مطالعات 
مي رسد و بر اساس اولويت بندي ها تامين منابع نيز 

انجام مي شود.
او ادامه داد: اكنون در مراحل پاياني مناقصه انتخاب 
مشاور قرار داريم تا امكان سنجي مسيرهاي خطوط 
جديد انجام ش��ود تا از سال آينده شروع به كار كند. 
همانط��ور كه گفتم با توجه حضور س��رمايه گذاران 
خوب��ي كه براي خط 10 در منطق��ه 22 وجود دارد 

اولويت اول با تاسيس خط 10 خواهد بود.
او ادامه داد: از اوراق مش��اركتي كه براي س��ال 97 
فروختيم، يكي از بانك هاي عام��ل بانك آينده بود 
ك��ه آخر دي ماه 98 اوراق به آنها فروخته ش��د اما با 
گذشت 8 ماه حدود 10ميليارد تومان اوراق مشاركت 
فروخته شده دست بانك آينده مانده است و علي رغم 
پيگيري هاي بسيار و بخشنامه بانك مركزي از واريز 
پول به حساب شهرداري خودداري مي كند. اكنون 
اين ظرفيت معطل مانده اس��ت اگر اين پول را 8 ماه 
پيش دريافت مي كرديم مي توانست اتفاقات بهتري 
در متروي تهران تا پايان سال جاري رقم بخورد كه 

متاسفانه اين فرصت را از دست داديم.
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جاي خالي متروي بدون توقف 
در پايتخت

هم��ه م��ا از اهمي��ت 
لزوم مترو براي ش��هر 
و ش��هروندان مطل��ع 
هس��تيم و مي ت��وان 
گف��ت مت��رو يك��ي از 
مهم ترين و كارآمدترين 
دستاوردهاي سيستم 
مديريت شهري در چند 
دهه اخير بوده اس��ت، 
ولي متاس��فانه همواره ما با ي��ك ضعف بزرگ 
در مديريت مواجه هس��تيم و آن عدم بررسي و 
بازرسي تخصصي پروژه ها پس از ايجاد آن است. 
براي مثال پروژه بزرگي مانند مترو شهر تهران را 
با هزينه بسيار س��نگين ايجاد مي كنيم، اما تيم 
بازرسي از افراد نخبه و با دقت زياد براي بررسي 
مسائل و مشكالت تشكيل نمي شود تا با استفاده 
از نرم افزارهاي پيشرفته، مدل سازي مسير حركت 
از ايستگاه ها را شبيه س��ازي كنند تا مسافران با 

كمترين مشكل به مقصد برسند.
براي مثال، اگر ش��ما بخواهيد از سمت ايستگاه 
فردوسي به سمت ايستگاه صادقيه برويد بايد در 
ايستگاه شادمان از خط 4 وارد خط 2 شويد. فقط 
كافي اس��ت يك بار اين مسير را برويد تا مشكل 
بس��يار بزرگ آن را متوجه شويد. پله هاي بسيار 
زياد و نبود پله برقي و مس��افت بسيار زيادي كه 
براي تغيير مسير بايد طي شود، يكي از مشكالت 
مسافران اين مسير به شمار مي رود و عمال استفاده 
از مترو را براي سالمندان غير ممكن مي كند. از 
آنجايي كه اكثر جوان هاي فعلي كشور در 10 تا 
20 سال آينده در دسته سالمندان قرار مي گيرند، 
به احتمال زياد، عدم توانايي استفاده از مترو نيز 
به ساير مشكالت و بحران هاي آنها افزوده خواهد 
شد. مسووالن بايد بدانند در سال 1420 مترو را 
براي چه كساني بسازند و هرم سني جمعيت در 
چه وضعيتي قرار دارد. يكي از داليل استفاده از 
مترو صرفه جويي در وقت است، ولي آيا مي دانيد 
سرعت مترو فعلي تهران با سرعت يك دوچرخه 
برابر و حتي در مواقعي كمتر از آن اس��ت، شايد 
تعجب كنيد ولي اين موضوع تجربه ش��خصي 
خود من بوده است. براي مثال بنده مسيري 15 
كيلومتري از بوستان جوانمردان در غرب تهران 
تا ايستگاه تئاتر ش��هر را با دوچرخه در مدت 45 
دقيقه طي كردم و همين مسير را با تاكسي و مترو 
در مدت50 دقيقه آمدم . يعني براي رسيدن به 
ايستگاه صادقيه، از تاكسي استفاده كردم و مابقي 
مس��ير را با مترو طي كردم. 15 كيلومتر مسير 
بسيار زيادي است و هر فرد معموال مترو را براي 
طي اين مسير انتخاب مي كند ولي چگونه است 
كه انتخاب دوچرخه آن هم با س��رعت معمولي 
باعث مي شود سريع تر از مترو به مقصد برسيد، در 

پاسخ مي توان به چند مورد اشاره كرد. 
اول آنكه مس��ووالن مبدا و مقصد حركت و سفر 
مردم را فق��ط بين ايس��تگاه ها در نظر گرفته و 
محاسبه كرده اند در صورتي كه مبدا خانه يا محل 
كار هر فرد است و براي زمان و مسافت بين خانه 
و ايستگاه مترو فكري نشده يا كمتر به آن توجه 
شده است به همين خاطر فرد ترجيح مي دهد با 

اتومبيل شخصي خود درون شهر سفر كند. 
دوم آنكه قطار فاصله بين هر ايستگاه را در مدت 
4 تا 5 دقيقه طي مي كند يعني با محاسبه زمان 
توقف در ايستگاه ها، مسير هر ايستگاه را مي توان 
به ص��ورت ميانگين 5 دقيقه محاس��به كرد به 
همين دليل فاصله ايستگاه صادقيه تا تئاتر شهر 6 
ايستگاه و معادل 30 دقيقه مي شود كه با احتساب 
انتظار براي قطار هنگام خط عوض كردن و طي 
مسافت نسبتا زياد به صورت پياده در ايستگاه ها 
اين زمان به 45 تا 50 دقيقه افزايش مي يابد. به 
همين دليل است كه دوچرخه از مبدا خانه يا محل 

كار تا مقصد زمان كمتري را طي مي كند. 
منظ��ور از مطرح ك��ردن اين مثال اي��ن بود كه 
مسووالن بايد فكري اساسي براي اين اتالف وقت 
در ايستگاه ها و فاصله مبدا خانه تا مترو بكنند و 
در طرح هاي آينده خود آن را مد نظر قرار دهند. 
براي مثال مي توان با ايجاد خط هاي موازي يا يكي 
در ميان كردن توقف در ايستگاه ها، زمان سفر را 
كاهش دهند يا از ايده هاي خالقانه قطارهاي بدون 
توقف استفاده كرد. در اين نوع قطارها مسافران از 
قبل در واگن ثابت سوار مي شوند و موتور متحرك 
قط��ار روي ريل ب��ا س��رعت يكنواخت حركت 
مي كند و به واگن هاي مربوطه رسيده واگن ها را 
با خود حمل و جابه جا مي كند و سپس هر واگن 
را در ايستگاه مربوطه رها مي كند، بدين ترتيب 
نيازي نيست قطار در هر ايستگاه متوقف شود و 

هيچگونه اتالف زماني نخواهيم داشت. 
در غير اين ص��ورت با افزاي��ش دوبرابري تعداد 
ايستگاه ها در س��ال 1420، همچنان نمي توان 
روي مترو به عنوان پر سرعت ترين وسيله نقليه 
شهر تهران حساب كرد زيرا تمركز مسووالن فقط 
روي افزايش تعداد ايستگاه ها و نزديك تر كردن 
ايستگاه هاي مترو به درب خانه ها و شركت ها و 
محل كار شهروندان است كه بتوانند با پيمودن 
800 تا 1000 متر به ايستگاه مترو برسند، ولي 

اتالف وقت در ايستگاه ها را در نظر نگرفته اند. 
شايد بتوان قس��متي از اين مشكل را با طراحي 
مناسب ايستگاه ها و جانمايي پله برقي و آسانسور 
جبران كرد ولي راهكار اساس��ي اين است كه ما 
بايد يك جهش اساسي در حمل و نقل ريلي درون 
شهري خود داشته باشيم نه اينكه 20 سال آينده 
تازه بخواهيم تجربه 40 س��ال پيش كشورهاي 
خارجي را پياده كنيم. بايد با توجه به مشكالت 
فعلي، راهكار بومي س��ازي شده خودمان را ارايه 
دهيم و با استفاده از خالقيت و توان شركت هاي 
دانش بنيان داخلي، مترو بدون توقف خود را ايجاد 
كنيم تا مورد تاييد و تحسين آيندگان قرار گيرد.

عباس رياضت
كارشناس ارشد شهري

نخستين متروي جهان در سال ۱۸۶۳ ميالدي 
در ش�هر لندن آغاز ب�ه كار كرد. ش�هرهاي 
پاريس، بوداپست، استانبول و گالسگو پس 
از آن به سيستم مترو مجهز شدند. استفاده 
از فناوري مترو در اواخر قرن ۱9 و اوايل قرن 
۲۰ ميالدي به سرعت در شهرهاي بزرگ اروپا 

و امريكا گسترش پيدا كرد. 
در حال حاضر ۱۶۰ شهر جهان داراي سيستم 
مترو هس�تند و در ۲۵ ش�هر ديگر مترو در 
دست احداث است. شهرهاي توكيو، مسكو 
و س�ئول داراي پر اس�تفاده ترين متروهاي 

جهان هستند.
س�ابقه بحث و گفت وگو درباره احداث قطار 
شهري در تهران به ۱۱۰ سال قبل باز مي گردد. 
زماني كه تاس�يس ترامواي شهري از جمله 
نكات پيش بيني ش�ده در امتياز نامه اي بود 
كه در عهد ناصرالدين شاه با بارون ژوليوس 
دو رويتر روي كاغذ آمد. طي همين س�ال ها 
يك خط آهن رو زميني كه به »واگن اسبي« 
معروف شد، بين دروازه ش�هر ري )حضرت 
عبدالعظيم( و ميدان باغ ش�اه احداث ش�د. 

خدمات اتوبوس�راني در ته�ران نيز از زمان 
سرويس واگن اسبي دوران قاجار و سرويس 
اتوبوسراني موس�وم به »خط كمربندي« در 

دهه ۳۰ در تهران داير شد.
نخس�تين برنامه ريزي ها براي بنيان گذاري 
مت�رو )قط�ار زيرزمين�ي( ب�ه س�ال ۱۳۵۰ 
بازمي گردد. در مه�ر ۱۳۵۳ مطالعات مربوط 
به ح�ل مش�كالت ترافيك، مت�روي تهران 
توسط شركت هاي مش�اور خارجي از جمله 
س�وفرتو منتج به پيشنهاد سيستم بزرگراه 

مترو با ۷ خط شد. 
بر اساس اين مطالعات، احداث مترو به عنوان 
اساس�ي ترين راه حل بهبود ترافيك تعيين 
ش�د. ش�ركت  فرانس�وي از ۱۳۵۶ عمليات 
اجرايي احداث خط يك را در اراضي ش�مال 
تهران )بزرگراه شهيد حقاني امروزي( آغاز 
كردند اما در پي جنگ ايران و عراق، نماينده 
شركت  خارجي ايران را ترك كرد و در اواخر 
س�ال ۱۳۶۰ هيات وزيران توقف كامل طرح 

توسط مشاوران خارجي را اعالم كرد.
در ۱۳۶۳ پ�س از اراي�ه گزارش�ي از ط�رف 

جمع�ي از كارشناس�ان ايران�ي در خصوص 
ل�زوم احداث مت�رو و طرح مس�اله ضرورت 
احداث مترو در نماز جمعه تهران توسط اكبر 
هاشمي رفسنجاني رياست وقت مجلس، در 
فروردين ۱۳۶۴ هيات وزي�ران اجراي طرح 
متروي تهران را تصويب و فعاليت هاي مترو 

مجدداً در تهران آغاز شد.
بهره ب�رداري از متروي ته�ران )بخش هايي 
از خط�وط يك، ۲ و ۵( طي س�ال هاي ۱۳۷۸ 
ت�ا ۱۳۸۰ آغاز ش�د ك�ه قس�متي از وظيفه 
جابه جايي مس�افران درون ش�هري و برون 
ش�هري )تهران- كرج( را به عه�ده گرفت، 
البته نخستين مس�ير فعال، مسير شماره ۵ 
مترو بود ك�ه بين تهران و كرج مس�افران را 

جابه جا مي كرد. 
از اواخر س�ال ۱۳۸۵، با افزايش مسافران و 
تعداد قطاره�ا، جهت بهره ب�رداري از مترو 
بخش�ي از بدنه اصلي س�ازمان قطار شهري 
تهران و حومه جدا ش�ده و با عنوان شركت 
بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه به 

كار خود ادامه داد.

ازواگناسبيتاقطارزيرزميني
گذرگاه تاريخ
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نكات مغفول مانده از حقوق شهروندي و حفاظت از داده هاي شخصي

آنچه شهروندان فضاي مجازي بايد بدانند
گروه دانش و فن   

همانطور كه در يك جامعه شهروندان داراي حقوقي 
هستند، در فضاي مجازي نيز كاربران حقوقي دارند كه 
بايد حفظ شده و با آنچه باعث نقض حقوق شهروندي 
مي ش��ود، مقابله ش��ود. درواقع بين فضاي سايبر و 
جامعه واقعي از اين حيث كه شهروندان داراي حقوقي 
هستند و بايد اين حقوق حفظ شود، فرقي وجود ندارد. 
با وجود اين، در فضاي مجازي ويژگي هايي هس��ت 
ك��ه آن را از جامعه واقعي متفاوت مي كند و به همان 
نس��بت هم حقوق كاربران در فضاي سايبري داراي 
اهميت بيشتري مي شود. درحالي كه در جامعه روي 
برخي از حقوق شهروندي تأكيد بيشتري مي شود كه 
قانون گذار بايد حمايت هاي فوق العاده اي نس��بت به 
آن داشته باشد، در فضاي سايبري هم حقوق كاربران 
اقتضاي اين را دارد كه قانون گذار حمايت موثرتري از 
آن انجام دهد. ازطرفي از ويژگي هاي اين عصر آن است 
كه قاعده گذاري هايش نس��بت به توسعه فناوري ها 
تاخي��ر دارد و به همي��ن دليل به گفته سرپرس��ت 
پژوهش��گاه فضاي مج��ازي، اگرچه بح��ث حقوق 
ش��هروندي در فضاي مجازي يك بحث نوپاست كه 
هنوز ابعاد مختلف آن مشخص نشده، اما نبايد كامال 
منتظر ماند كه اين بحث هاي نظري به نتيجه قطعي 
برسند و بايد با حداقل ها كار را آغاز كرد، حداقل هايي 
مانند حفاظت از داده هاي شخصي كاربران، استفاده 
از خدمات ارزان و پايدار فض��اي مجازي، عدالت در 
اس��تفاده از فرصت هاي فضاي مجازي، حفظ حريم 
خصوصي، دسترسي به اطالعات، برخورداري از فضاي 

مجازي ايمن و استفاده از اطالعات درست.
بحث حقوق شهروندي فرازوفرودهاي زيادي در طول 
تاريخ داش��ته كه اكنون ابع��اد فرهنگي، اجتماعي و 
مدني پيدا كرده و اخيرا با بسط و گسترش فناوري هاي 
ديجيتال و فضاي مجازي بحث حقوق شهروندي در 
فضاي ديجيتال و فضاي مجازي در كانون توجهات 
قرار گرفته است. اما آيا با توجه نقدهاي جدي كه به 
اصول حقوق بشر وارد است، آيا مي توان همين اصول 
را مبناي تعريف حقوق شهروندي در فضاي مجازي 
قرار داد؟ تنوعات اقتضائات ملي، تنوعات فرهنگي و 
سايرتنوعات چه تاثيري بر اين اصول دارد و چه تبعاتي 
را براي حقوق شهروندان در فضاي مجازي به همراه 
خواهد آورد؟ با توجه به تضعيف نقش دولت ها در اين 
عصر و قدرت يافتن شركت ها و پلتفرم هاي فرامرزي، 
آيا كماكان حقوق شهروندي را بايد در تقابل با دولت 
تعريف كرد )مانند رويكردهاي كالس��يك(، يا اينكه 
بايد رهيافت نظري جديدي گش��ود كه بر آن مبنا از 
قضا دولت بايد از اين حقوق در برابر ش��ركت ها دفاع 
كند يا اينكه حتي بخش مدني تقويت ش��ود و از اين 
حقوق در برابر دولت و بخش خصوصي حمايت كند 

يا صورت ه��اي متنوع ممكن ديگر؟ اينها س��واالتي 
است كه عبدالحسين كالنتري، سرپرست پژوهشگاه 
فضاي مجازي طرح كرده و اظهار كرد: »بحث حقوق 
ش��هروندي در فضاي مجازي يك بحث نوپا و بديع 
اس��ت كه هنوز ابعاد مختل��ف آن كامل و دقيق فهم 
نشده است. هرگونه كوششي در جهت دفاع از حقوق 
ش��هروندان و كاربران در اين فض��ا بايد طبق تعريف 
دقيق همين ابعاد باشد. با اين حال، نبايد كامال منتظر 
ماند كه اين بحث هاي نظري، به نتيجه قطعي برسند 
و باي��د با همي��ن حداقل ها كار را آغاز ك��رد. چون از 
ويژگي هاي اين عصر آن است كه قاعده گذاري هايش 
نسبت به توس��عه فناوري ها تاخير دارد. حداقل هاي 
اين بحث هم مشخص اس��ت و بر آن اساس مي توان 
بايدها را تدوين كرد. اول اينكه، به نظر مي رسد قوانين 
و اصول مرتبط با حقوق ش��هروندي در فضاي واقعي 
كه در متن قانون اساس��ي و س��اير قوانين مرتبط در 
حوزه هاي مختلف تمهيد شده است، مي تواند با تفسير 
در فضاي مجازي نيز مورد استفاده قرار گيرد. اما در 
مواردي كه متناسب با فضاي مجازي تمهيدات قانوني 
الزم تدارك نش��ده باشد، بايد توس��ط اسناد شوراي 
عالي فضاي مجازي يا قوانين مجلس شوراي اسالمي 
خالهاي حقوقي الزم را پر كرد. اين حقوق البته براي 
گروه هاي سني و اجتماعي مختلف ويژگي هايي پيدا 
مي كند كه بايد آنها را نيز لحاظ كرد. براي مثال براي 
كودكان بايد حقوق مربوط به منع خش��ونت يا حتي 
مطالب منافي اخالق را نيز در نظر گرفت. بخشي از اين 
حقوق در اسناد تدوين شده موجود است و به صورت 
مشخص، سند حامد از بخشي از اين حقوق محافظت 
مي كند و بخش مغفوله ني��ز بايد با كمك ذي نفعان 
و دس��تگاه هاي متولي تدارك شود يا توسط شوراي 
عالي فضاي مجازي يا توسط مجلس شوراي اسالمي 

مصوب و الزم االجرا شود.«

   فضاي مجازي در احاطه اخبار كذب
كالنتري با اش��اره به نقش مركز ملي فضاي مجازي 
در اين زمينه بيان ك��رد: »مركز ملي فضاي مجازي 
سعي كرده است با تعامالت وسيعي كه با دستگاه هاي 
مختلف داش��ته و دارد آنها را به مس��ووليت خود در 
فضاي مج��ازي آگاه كرده و نش��ان ده��د همانطور 
ك��ه در فضاي واقعي آنها مس��ووليت هايي دارند، در 
فضاي مجازي نيز تمامي دس��تگاه هاي مسوول بايد 
مس��ووليت هاي خود را پيگيري كنن��د و تمهيدات 
نهادي الزم براي اين پيگيري را نيز در دستگاه خود 
تعبيه كنند. براي مثال وزارت اقتصاد بايد نسبت به 
فضاي مجازي كه امروزه اقتص��اد را متحول كرده و 
به شدت متالطم مي كند حس��اس باشد. همچنين 
وزارت كشاورزي، بانك مركزي بايد اين حساسيت را 

داشته باشند. و با توجه به شيوع بيماري كرونا، وزارت 
بهداشت نيز بايد نسبت به اين مساله در فضاي مجازي 
حساس باشد. اين مسووليت زماني جدي تر مي شود 
كه بدانيم بسياري از اين مسائل نه تنها حقوق ابتدايي 
كاربران ايراني را به مخاطره مي اندازد كه امنيت ملي 
ما را نيز نش��انه رفته اس��ت. انبوهي از اخبار كذب را 
كه در اين فضا توليد مي شود درنظر بگيريد. همواره 
بخش عظيمي از اين اخبار كذب توسط لشگر بات ها و 
ترول ها و با امكانات فناورانه خاصي كه سكوهاي بزرگ 
خارجي در اختيار آنها قرار مي دهند توليد و منتش��ر 
مي ش��ود و س��المت روان افراد جامعه را به مخاطره 
مي اندازد. لذا تمامي دستگاه هاي حاكميتي مسوولند 
تا در جهت حفاظت از حقوق ش��هروندان خود، اين 
فضا را سالم و پاك كنند. البته بخش مدني و نخبگان 
و بخش خصوصي نيز در اين مسير وظايف و تكاليفي 

دارند كه بايد به آن عمل كنند.«
سرپرس��ت پژوهش��گاه فضاي مج��ازي با اش��اره به 
سياس��ت هاي فرهنگ س��ازانه و نرم ت��ا برنامه هاي 
سخت افزاري و حقوقي براي حفاظت و احقاق حقوق 
شهروندي، اظهار كرد: »تمامي اين سياست ها و برنامه ها 
بسته به اقتضائات كشورها محدود مي شوند. براي مثال، 
پلتفرم هاي بزرگي نظير واتس آپ، فيس بوك و توييتر 

كه در ايران فعاليت مي كنند هيچ تعامل مثبت و به بيان 
دقيق تر هيچ تعهدي نسبت به حقوق كاربران ايراني 
ندارند. لذا نه تنها نمي توان از ظرفيت هاي اين پلتفرم ها 
براي احقاق حقوق كاربران استفاده كرد، كه عمال اين 
سكوها بر ضد منافع ملي و ارزش ها و هنجارهاي كاربران 
عمل مي كنند. اين شركت ها حتي حاضر نيستند در 
جهت كاهش نفرت پراكني و كشف شبكه هاي ترور و 
خشونت با ايران همكاري كنند، درحالي كه به بسياري 
از كشورها، باالخص كش��ور مالك خود اين خدمات 
اوليه و بسيار فراتر از آن را نيز مي دهند و اساسا بايد بر 
اساس ضوابط و مقررات كشور خود عمل كنند. مثال، 
فيس بوك و توييتر با فعاليت بات ها و ترول ها و اخبار 
جعلي در كش��ور امريكا به ش��دت برخورد مي كنند. 
حال اينكه كمترين تعهد را نسبت به حاكميت ملي ما 
ندارند و نه تنها حقوق كاربران ما را رعايت نمي كنند، 
بلكه داده ها و اطالعات شخصي كاربران ايراني را كه در 
واقع سرمايه ملي محسوب مي شود به سادگي از كشور 

خارج مي كنند.«

   مسووليت وزارت ارتباطات بيشتر است
سرپرست پژوهشگاه فضاي مجازي با بيان اينكه بايد 
نسبت به اين وضعيت آگاه سازي صورت گيرد، گفت: 

»نقش نخبگان و نهادهاي مدني در اين آگاه س��ازي 
بسيار چشمگير است. كاربران بايد به حقوق خود در 
اين فضا آگاه شوند و ضمن عمل به تكاليف خود در اين 
فضاي جديد، حقوق خود را از دستگاه هاي مسوول و 
نيز پلتفرم ها و شركت هاي ارايه دهنده خدمت مطالبه 
كنند. مثال، چرا ب��راي نصب يك برنامه س��اده بايد 
تمامي اطالعات دفترچه تلفن كاربر را از وي مطالبه 
كرد؟ يا چرا كاربر ما نتواند از يك موتور جست وجوي 
بومي مناسب اس��تفاده كند؟ در اين موضوع تمامي 
دس��تگاه ها و نهادها مس��وولند و نمي توان تنها يك 
دستگاه را مسوول دانست. چرا كه فضاي مجازي يك 
عرصه نيس��ت و تمام عرصه ها و حوزه هاي فرهنگي، 
اجتماعي، سياس��ي، اقتصادي، آموزشي، بهداشت و 
س��المت را دربر مي گيرد و تمامي حوزه ها و عرصه ها 
نهادهاي مس��وول خود را دارد كه بايد حافظ حقوق 
شهروندان در اين فضا نيز باشد. البته به جهت ماهيت 
فناورانه اين فضا، مسووليت دستگاه هايي نظير وزارت 
ارتباطات بيشتر است، اما چنانكه در تقسيم كار شبكه 
ملي اطالعات و ديگر اسناد مصوب شوراي عالي فضاي 
مجازي مشخص است، هر كدام از دستگاه ها در حوزه 
مرتبط مسووليت داش��ته و بدين طريق مي توانند از 
حقوق شهروندان در فضاي مجازي حفاظت كنند.«

انگجت| كميسيون اروپا كه در واقع كارش تدوين 
پيش نويس قوانين براي اين اتحاديه است اعالم كرده 
بزودي قانون حق تعمير را معرفي مي كند؛ قانوني كه 
توليدكنندگان قطعات الكتروني��ك را ملزم خواهد 
كرد محصوالتي با طول عمر و دوام بيشتر بسازند و تا 
حد ممكن از مواد بازيافتي با قابليت استفاده مجدد 
و تعمير در آنها اس��تفاده كنند. به گزارش ديجياتو، 
اگر اين قانون در پارلمان اروپا به تصويب برسد آنگاه 
كليه تلفن هاي همراه، تبلت ها و كامپيوترها بايد از آن 
تبعيت كنند و در نتيجه شركت هاي فعال در اروپا بايد 
به كل طراحي محصوالتشان را تغيير دهند. براساس 
اين قانون همچنين شركت هاي اروپايي ملزم خواهند 
شد كه اطالعات ضروري در مورد تعمير محصوالتشان 
و دوام آنها را به آس��ان ترين ش��كل ممكن در اختيار 
كاربران قرار دهند. در حال حاضر اغلب كاربران براي 
پيدا كردن اطالعات تعميري بايد به وب سايت هايي 
نظير iFixit مراجعه كنند. هرگونه قانوني تحت عنوان 
حق تعمير كه توس��ط اتحاديه اروپا به تصويب برسد 
قطعا تاثيري شگرفت بر خارج از مرزهاي آن خواهد 
داش��ت چراكه طبق اعالم س��خنگوي اين سازمان 
قراردادهاي آتي نيز بايد بازتاب دهنده مفاد اين قانون 
باشند. اين پيش نويس درواقع بخشي از طرح موسوم 
به توافق س��بز اروپا است كه سال گذشته توسط اين 
اتحاديه كليد خ��ورد و هدف آن تغيي��ر اقتصاد اين 
قاره در س��ايه بحران تغييرات اقليمي است. به گفته 
Virginijus Sinkevičius دبير محيط زيست 
اتحاديه اروپا الگوي خطي دريافت، ساخت، استفاده 
و نابودي لوازم الكترونيك به انتهاي راه رس��يده و به 
خاطر رشد جمعيت جهان و باال رفتن ميزان مصرف 
اين الگو مي تواند بشر را به سمت بحران منابع سوق 
دهد. به همين خاطر تنها راه برون رفت از بحران جدا 
كردن رشد اقتصادي از استخراج منابع و اثرات زيست 
محيطي شان خواهد بود. او همچنين خاطرنشان كرد 
كه اگر اتحاديه اروپا پيشنهادات مطرح شده در اين باره 
را اجرا نكند نمي تواند به تعهدات زيست محيطي خود 
تا س��ال ۲۰۵۰ عمل كند. اين طرح درواقع تازه ترين 
تالش اتحاديه اروپا براي حل مش��كل پسماندهاي 
الكترونيك است. در آذرماه گذشته نيز قانون گذاران 
اتحادي��ه اروپا قانون��ي را به تصويب رس��اندند كه از 
توليدكنندگان محصوالت الكترونيك مي خواس��ت 
از يك كابل شارژ اس��تاندارد در توليداتشان استفاده 
كنند. اما به نظر مي رسد قانون جديد با مخالفت شديد 

توليدكنندگان روبرو شود. 
پيش از تصوي��ب اين قانون اپل اع��الم كرده بود كه 
هرگونه اقدام در اين باره نوآوري را دشوار مي كند و در 

نهايت به ضرر مشتري تمام مي شود.

كميس��يون بين المللي حفاظت از اش��عه هاي غير 
يونيزه با به روز رساني دس��تورالعملهاي خود اعالم 
كرد كه شبكه 5G از ايمني كافي برخوردار بوده و به 
سالمت انس��ان آسيبي وارد نخواهد كرد. به گزارش 
ايسنا، در يك سال اخير تالش اپراتورهاي مخابراتي 
و غول هاي تكنولوژي براي توس��عه فناوري نس��ل 
پنجم شبكه اينترنت همراه شدت گرفته و هر يك از 
آنها در تالش��ند با همكاري يكديگر مناطق مختلف 
جهان را تحت پوشش نسل پنجم و پرسرعت شبكه 
اينترنت هم��راه قرار دهند. اين در حالي اس��ت كه 
گزارش هاي متعددي از س��وي جامع��ه بين المللي 
و دانش��مندان فعال در حوزه فناوري منتش��ر شده 
است كه به تش��ريح دقيق جزييات و علت و بررسي 
معايب و مضرات راه اندازي نس��ل پنج��م اينترنت 
همراه پرداخته اند. در اين گزارش ها دانش��مندان از 
تمامي دولت هاي جهان درخواس��ت و تقاضا كرده 
بودند كه هر چه س��ريع تر اقدام��ات الزم به منظور 
جلوگيري از توسعه و راه اندازي شبكه 5G را انجام 
دهند؛ چرا كه اين شبكه خطرات و تهديدات جدي 
براي سالمتي ش��هروندان كشورهاي مختلف ايجاد 
خواهد كرد. آنها بر اين باور بودند كه شبكه 5G براي 
بسياري از شركت هاي مخابراتي و كشورهايي كه با 
آنها قرارداد بسته اند، س��ودآوري بسيار بااليي دارد 
و حتي در صورتي كه براي س��المت انسان و محيط 
زيس��ت خطرآفرين باشد با البي گري سعي خواهند 
كرد كه نتايج تحقيقات مربوطه را تحريك كرده و آن 
را رس��انه اي نكنند. بعد از آن پروژه بررسي معايب و 
مضرات شبكه 5G در ماه مارس ۲۰۱۹ ميالدي به 
درخواست كميسيون اتحاديه اروپا آغاز به كار كرد 
تا تمامي تهديداتي كه توسعه و برقراري اين دسته از 
شبكه اينترنت در كشورهاي مختلف ايجاد مي كند، را 
بررسي و ارزيابي كند. حاال بر اساس گزارش گاردين، 
كارشناس��ان و متخصصان كميس��يون بين المللي 
حفاظت از اش��عه هاي غيريونيزه مس��تقر در آلمان 
دريافت و اعالم كرده اند كه فركانس هاي منتشره از 
شبكه 5G براي سالمتي انسان و محيط زيست مضر 
نبوده و به آن هيچ آسيبي وارد نخواهد كرد؛ بنابراين 
اين نسل جديد و پرس��رعت از اينترنت ايمني الزم 
را براي توس��عه و راه اندازي در كش��ورهاي مختلف 
جهان داراست. البته اين كميسيون سطوح بررسي 
و دس��تورالعمل هاي خود را تغيير داده و به باالترين 
س��طح افزايش داده اس��ت و اين بدان معناست كه 
كش��ورهاي مختلف در صورت تماي��ل به راه اندازي 
ش��بكه 5G باي��د از اس��تانداردها و پروتكل ه��اي 
تعيين ش��ده توسط اين كميس��يون پيروي كنند تا 

سالمت شهروندانشان به مخاطره نيفتد.

انگجت| مسووالن برگزاري كنفرانس بيلد ۲۰۲۰ 
مايكروسافت براي پيش��گيري از گسترش بيماري 
كرونا، اين رويداد را آنالين و به صورت ويديويي برگزار 
مي كنند. به گزارش زوميت، گسترش بيماري كرونا 
باعث شده است كه شركت هاي بزرگ دنيا تغييرات 
عم��ده اي براي پيش��گيري از ابتالي كاركنانش��ان 
به وي��روس كرونا در نظر بگيرند. ابتدا ش��اهد بوديم 
كه ش��ركت هاي بزرگ از كاركنان خود در ش��عبات 
سراسر دنيا خواستن. كه به صورت دوركاري از خانه 
فعاليت كنند. حال ش��اهد هس��تيم كه محصوالت 
جديد مانند سري ردمي نوت ۹ پرو به صورت آنالين 
رونمايي مي ش��وند. به نظر مي رسد ش��يوع بيماري 
كرونا برگزاركنن��دگان نمايش��گاه ها و رويدادهاي 
مهم را نيز بر سر دوراهي قرار داده است. درحالي كه 
اخباري از لغو شدن نمايشگاه هاي بزرگ دنيا ازجمله 
نمايش��گاه NAB Show ۲۰۲۰ به گوش مي رسد؛ 
مايكروس��افت مي خواهد كنفران��س بيلد ۲۰۲۰ را 
به ص��ورت ويديويي آنالي��ن برگزار كن��د. برخالف 
سال هاي گذش��ته ديگر ش��اهد حضور جمعيتي از 
تماش��اگران و خبرنگاران در س��الن كنفرانس بيلد 
۲۰۲۰ نخواهيم بود و تنها مجريان و برگزاركنندگان 
كنفرانس خبري به روي صحنه حاضر خواهند شد. 
در كنفرانس بيلد مايكروسافت كه هرساله در سياتل 
برگزار مي شود، اتفاقات مهمي ازجمله معرفي امكانات 
جديد براي سيستم عامل ويندوز، سري نرم افزارهاي 
كارب��ردي آفيس و ديگر محصوالت مايكروس��افت 
مي افتد. مسووالن مايكروسافت با ارسال ايميلي به 
رسانه ها گفتند كه در جهت حفظ سالمتي كاركنان 
و كاربران محصوالت مايكروس��افت، كنفرانس بيلد 
۲۰۲۰ بدون حضور تماشاچيان و خبرنگاران برگزار 
مي شود و عالقه مندان مي توانند به صورت ويديويي 
از تماش��اي اتفاقات مهم كنفرانس لذت ببرند. جي 
اينسلي، فرماندار واشنگتن، روز گذشته اعالم كرد تا 
انتهاي ماه مارس مجوز برگزاري رويدادي با حضور 
بي��ش از ۲۵۰ نفر صادر نمي ش��ود. با وج��ود اينكه 
كنفرانس بيلد ۲۰۲۰ مايكروسافت در ماه مه برگزار 
مي شود؛ اما مسووالن اين شركت تصميم به برگزاري 
رويداد به صورت ويديوي��ي آنالين گرفته اند. چنين 
تصميمي را شركت هاي گوگل و فيسبوك نيز اتخاذ 
كرده اند. رويدادهاي گوگل I/O و فيس بوك F8 نيز 
به صورت ويديويي برگزار مي شود تا از شيوع بيماري 
كرونا جلوگيري شود. سال گذشته، مايكروسافت از 
كرنل لينوكس براي ويندوز ۱۰ و امكان اجراي بازي 
ماينكرافت در حالت واقعيت افزوده رونمايي كرد. بايد 
ديد كه غول نرم افزاري براي كنفرانس بيلد امسال چه 

سورپرايزهايي را تدارك ديده است.

 تصويب قانون حق تعمير 
براي لوازم الكترونيك

 شبكه 5G ايمن است 
خيالتان راحت

بزرگ ترين رويداد مايكروسافت 
مجازي برگزار مي شود

  Sat. Mar 14.  شنبه  24  اسفند 1398   19  رجب 1441  سال ششم    شماره   1620  2020 

رويداد

انواع اينترنت ثابت در ايران
اينترنت ثاب��ت مي تواند محدود به ي��ك محدوده 
 ADSL، جغرافيايي خاص باش��د كه اينترنت هاي
VDSL و FTTX را شامل مي شود يا سرويس هاي 
ثابت بي سيم كه انواع وايمكس و TD-LTE را ارايه 
مي دهند كه قابليت اتصال بي سيم را دارند و مي توان 
با مقايسه ويژگي هاي ارايه شده، به شركت هاي دارنده 
پروانه FCP ب��راي دريافت هر ي��ك از اين خدمات 
مراجعه كرد. به گزارش ايس��نا، انواع سرويس هاي 
موجود اينترنت در ايران، به دليل داشتن ويژگي هاي 
متمايز از هم، براي كاربران با شرايط مكاني و موقعيتي 
متفاوت ارايه مي ش��ود. س��رويس هاي پرس��رعت 
فراهم شده از س��رويس هاي ثابت تا نقطه به نقطه و 
درنهايت همراه را شامل مي شوند كه هر سرويس نيز 
در خود داراي انواع مختلفي سرويس هاي متمايز از 
هم است كه كاربران اينترنتي بسته به شرايط و نياز 
خود مي توانند مناسب ترين سرويس را انتخاب كنند. 
در سال هاي گذشته با توجه به تعداد زياد شركت هاي 
ارايه دهنده خدمات ارتباطي به ويژه خدمات پهناي 
ISP/ در كش��ور، در قالب مجوزهاي ADSL باند و
ISDP يا PAP س��ازمان تنظيم مق��ررات راديويي 
ايران به عنوان مرجع ص��دور پروانه هاي ارتباطي و 
مخابراتي در ايران، تصميم به ساماندهي و تجميع 
اين تعداد زي��اد از اپراتورها و ارايه دهندگان خدمات 
ارتباط ثابت در زمينه هاي ارتباط تلفن ثابت يا پهناي 
باند اينترنت گرفت. حاصل اين كار ارايه دو نوع پروانه/

مجوز به نام ه��اي پروانه ارايه خدمات ارتباطي ثابت 
)ServCo( و پروانه/مجوز ايج��اد و بهره برداري از 
ش��بكه ارتباطات ثابت )FCP( است. شركت هاي 
SERVCO توزيع كننده اينترنت به مصرف كننده 
نهايي هستند، چرا كه براي ارايه خدمات اينترنتي بايد 
از شبكه ارتباطي ميزبان استفاده كنند. شركت هايي 
ك��ه داراي پروانه SERVCO باش��ند، امكان ايجاد 
ش��بكه ارتباطي خاص خود را ندارند و بايد بر بستر 
يك شبكه ارتباطي ميزبان به ارايه خدمات اينترنت 
پرس��رعت يا تلفن ثابت و ديگر خدم��ات بپردازند. 
طبق تعريف سازمان تنظيم مقررات اين شركت ها، 
وظيفه ارايه خدمات محتوايي، ارتباطي، انتقال داده 
و ارزش افزوده به مشتركين بر بستر شبكه موضوع 
پروانه اپرات��ور ميزبان را دارند. ش��ركت هاي دارنده  
 ISDP از ادغام ش��ركت هايي كه مجوز FCP پروانه
)توزيع پهناي باند اينترن��ت( و مجوز PSTN )ارايه 
 FCP خدمات تلفن ثابت( داشتند، به وجود آمدند. واژه
 Fixed Communication Provider مخفف
به معناي تامين كننده ارتباطات ثابت اس��ت، اين 
ش��ركت ها مي توانند هرگونه خدم��ات ارتباطي و 
انتقال داده را بر بستر ش��بكه ارايه دهند و خدماتي 
از قبيل دسترسي به اينترنت پرسرعت، دسترسي 
به ش��بكه ملي اطالعات، توزيع و فروش پهناي باند 
 IP اينترنت، ارايه خدمات تلفن ثابت، تلفن مبتني بر
يا همانپVOIP، خدمات واي فاي، فيبر نوري و چند 
مورد سرويس ديگر را شامل  مي شوند. شركت هاي 
تامين كنن��ده ارتباطات ثاب��ت FCP، به يك مكان 
مشخص و محدوده جغرافيايي خاص يا بستر فيزيكي 
محدود هس��تند و خارج از اين محدوده  مشخص، 
امكان اس��تفاده از اين سرويس وجود ندارد. در حال 
حاضر ۱۷ شركت دارنده پروانه ايجاد و بهره برداري 
از شبكه ارتباطات ثابت )FCP( هستند كه فهرست 
آنها در وب سايت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي آمده اس��ت و كاربران با مقايس��ه تعرفه ها 
و خدمات اين ش��ركت ها مي توانند سرويس مورد 
نظر خود را انتخاب كنند. اينترنت ADSL مخفف 
 Asymmetric Digital Subscriber Line
است و جزو قديمي ترين سرويس هاي اينترنت در 
جهان است كه با استفاده از خطوط تلفن ثابت و بدون 
ايجاد مزاحمت براي تماس هاي صوتي )اتفاقي كه در 
دايال آپ رخ مي داد(، اطالعات را از مراكز مخابراتي 
به روي م��ودم مي آورد. اتصال اينترن��ت ADSL را 
مي توان روي خطوط تلفن ثابت ايجاد كرد و نيازي 
به كابل كشي و نصب خطوط جديد ندارد. اينترنت

ADSL، ارزان و نسبت به انواع ديگر اينترنت پهن باند 
در دسترس  و راه اندازي سريع و ساده تري دارد؛ با وجود 
اين، محدوديت هايي از جمله سرعت دانلود كمتر از 
۲۴ مگابيت بر ثانيه و سرعت آپلود كمتر از دو مگابيت 
Very-high- مخفف  VDSL روبروست. اينترنت

bitrate Digital Subscriber Line و روي 
بسترهاي كابل هاي شبكه است؛ بنابراين برخالف 
ADSL از خطوط تلفن ثابت ش��هري براي انتقال 
اطالعات استفاده نمي كند و نياز به كابل كشي دارد. 
البته سرعت دانلود روي اينترنت VDSL نزديك به 
پنج برابر سرعت دانلود ADSL است و سرعت آپلود 
آن نيز ۱۰ برابر ADSL اس��ت. اينترنت فيبر نوري 
)FTTx( مبتني بر كابل هاي فيبر نوري اس��ت و از 
كابل هاي مسي يا خطوط تلفن استفاده نمي كند و 
كابل هاي فيبر نوري انتقال دهنده اطالعات هستند. 
به دليل استفاده اينترنت فيبر نوري از سيگنال هاي 
 ADSL نوري، كيفيت و سرعت بيشتري نسبت به
و VDSL دارد و مي تواند يك كيفيت و س��رعت را 
بدون در نظر گرفتن فاصله كاربر تا سرويس دهنده 
ارايه دهد. فيبر نوري مي تواند س��رعت هاي دانلود و 
آپلودي بالغ بر يك گيگابيت ارايه دهد. يكي ديگر از 
انواع اينترنت پرسرعت، سرويس هاي ثابت بي سيم 
)Fixed Wireless Access( است. شركت هايي 
 كه داراي پروانه FWA هس��تند ان��واع وايمكس،

 TD-LTE و اينترنت نقطه به نقطه بي سيم را ارايه 
مي دهند كه همان اينترنت پرسرعت ثابت هستند، 
با اين تفاوت كه در همان حوزه مكاني قابليت اتصال 
بي س��يم را دارن��د و همچنين ام��كان اتصال چند 
 دستگاه، به صورت همزمان را فراهم مي كنند. اينترنت 
TD-LTE حداكثر س��رعت آزمايش��گاهي ۱۱۰ 
مگابيت بر ثانيه را دارد و حداكثر سرعت عملياتي آن 
هم، ۴۰ مگابيت بر ثانيه برآورد شده است. محدوديت 
اين سرويس قطع سرويس در صورت جابه جايي بين 
آنتن ها، كاهش كيفيت سرويس با افزايش فاصله كاربر 
از آنتن يا وجود اختالل هاي راديويي، تعرفه باالتر به 
دليل نوع س��رويس، هزينه نصب و نگهداري باال و 

استفاده اختصاصي از فركانس راديويي است.

رويترز| يك شركت چيني مدعي شده براي اولين بار 
در اين كشور سيستم تشخيص چهره اي ساخته كه 
مي تواند هويت افرادي كه ماسك به صورت زده اند را 
تشخيص دهد. در پي شيوع ويروس كرونا بسياري از 
مردم چين ماسك مي زنند و اين شركت اميدوار است 
با سامانه تشخيص چهره خود با بيماري مبارزه كند. 
به گزارش ديجياتو، با ش��يوع گسترده ويروس كرونا 
در چين، تقريبًا همه مردم اين كش��ور با ماس��ك در 
مكان هاي عمومي ظاهر مي شوند و همين مساله در 
روند نظارت دولت چين بر مردم اين كش��ور اختالل 
 Hanwang ايجاد كرده اس��ت. ش��ركتي به ن��ام
Technology ب��راي حل اين مش��كل، موفق به 
ساخت سيستم تش��خيص چهره اي شده كه هويت 
مردم را حتي با داشتن ماسك تشخيص مي دهد. اين 
سيستم تشخيص چهره به كمك سنسور، دماي بدن 
را اندازه گيري كرده و نام فرد را نشان مي دهد. همچنين 
افرادي كه دماي بدنشان بيشتر از 38 درجه سانتي گراد 
است را نيز شناسايي مي كند. شركت ياد شده دو مدل 
از سيستم تش��خيص چهره خود ساخته است. مدل 
يك كاناله كه براي ورودي ساختمان ها مناسب خواهد 
ب��ود و مدل چندكاناله كه قدرتمندتر بوده و به كمك 
چندين دوربين نظارتي، هويت حداكثر 3۰ نفر را در 
مدت زمان بسيار كوتاه تشخيص مي دهد. به گفته مدير 
اين شركت، دقت اين سيستم در شناسايي افراد بدون 
ماس��ك ۹۹.۵ درصد و براي افرادي كه ماسك دارند 
۹۵ درصد است. البته اين سيستم نمي تواند افرادي كه 
ماس��ك و عينك دودي به صورت زده اند را شناسايي 
كند. مشتري اصلي اين سيستم وزارت امنيت عمومي 
چين است كه پليس اين كشور را اداره مي كند. پليس 
چين مي تواند با اس��تفاده از سيستم تشخيص چهره 
شركت Hanwang Technology تصاوير افراد 
را با پايگاه داده خود تطابق داده و رهگذران، مجرمان 
و تروريست ها را شناس��ايي كند. چين مدت هاست 
روي چنين س��امانه هايي كار مي كند تا بتواند ضمن 
دستيابي به اطالعات بيشتر براي مصارف اجتماعي 
و اقتص��ادي، به كاهش جرايم نيز مس��اعدت كرده و 
همزمان باعث افزايش تسهيالت در سطح جامعه براي 

شهروندان شود.

ابداع سامانه تشخيص چهره 
حتي با ماسك

نيوزوي�ك| به گفت��ه محققان امنيت��ي هكرها با 
ارس��ال ايميل جعلي با عنوان نتاي��ج آزمايش ايدز، 
كامپيوتر قربان��ي را به بدافزار آلوده كرده و اطالعات 
شخصي آن را سرقت مي كنند. به گزارش ديجياتو، 
بر اساس گزارش ش��ركت تحقيقاتي پروف پوينت، 
هكرها با ارسال ايميل هاي فيشينگ و به كمك ابزار 
مخصوصي كه ب��ه هكرهاي دولتي چين و روس��يه 
ربط داده ش��ده، كامپيوتر قرباني را آلوده مي كنند. 
هكرها كه هويت آنها هنوز مشخص نشده، ايميل ها 
را از طرف مركز پزشكي دانشگاه وندربيلت امريكا به 
كاربران ارسال مي كنند. ايميل ها حاوي بدافزاري به 
نام »Koadic« هستند كه قابليت نفوذ به سيستم 
كاربر و سرقت فايل هاي آن را دارد. هكرها در قسمت 
عنوان ايميل عبارت »نتيجه آزمايش پزش��كي« را 
درج كرده و در مت��ن آن از كاربر مي خواهند تا براي 
مطلع ش��دن از نتيجه آزمايش ايدز، س��ريع تر فايل 
اكس��ل مخربي كه پيوست شده را باز كند. اگر كاربر 
ماكرو را فع��ال كند، ابزار Koadic روي سيس��تم 

نصب خواهد شد. 
 Koadic ،به گفته محققان شركت امنيتي يادشده
در واقع يك ابزار منبع باز براي محافظت از ش��بكه 
اس��ت و به كاربر كنترل كامل به سيستم را مي دهد. 
در س��ال هاي اخي��ر هكرهاي وابس��ته ب��ه دولت 
روس��يه و چين از اي��ن ابزار براي حمل��ه به كاربران 
سوءاس��تفاده كرده اند. به دام انداخت��ن كاربران از 
طريق ارس��ال ايميل هاي مربوط به مسائل پزشكي، 
 يكي از روش هاي م��ورد عالقه هكرها براي حمله به 

كاربران است. 
پيش از اي��ن هكرها با سوءاس��تفاده از بحران كرونا 
كارب��ران را با ارس��ال ايميل فيش��ينگ و س��اخت 
س��ايت هاي آماري جعل��ي هدف ق��رار داده بودند. 
محققان ش��ركت پروف پوينت به كارب��ران توصيه 
كرده اند تا با ايميل هايي كه مربوط به مسائل پزشكي 
بوده و ادعا مي كنند حاوي اطالعات مهمي در مورد 
س��المت كاربر هس��تند، با احتياط بسيار بيشتري 
برخورد كنند. آنها از كاربران خواسته اند تا فايل هاي 
پيوس��ت اين قبيل ايميل ها را باز نكرده و شخصًا با 

پزشك خود صحبت كنند.

هكرها با ارسال ايميل هاي 
پزشكي فريبتان مي دهند
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استاندارگيالندرجلسهستادمديريتومقابلهباويروسكرونا:

ضرورت حفاظت از مشاغل خرد 

گيالن نيازمند حمايت هاي بيشتر در تامين تجهيزات و تقويت كادر درماني است

در ش��رايطي كه اين روزها فضاي عمومي كس��ب و كار 
كش��ورمان تحت تاثير تبعات برآمده از كرونا دوره اي از 
سكون را طي مي كند؛ برخي از تحليلگران به اين واقعيت 
اشاره دارند كه اقتصاد ايران به خصوص در بخش هاي خرد 
و خانگي از اين ميزان انعطاف برخوردار اس��ت كه بتواند 
در برابر چالش هاي اينچنيني رويكردي تازه و نوين را در 
پيش بگيرد و از شرايطي كه تهديد آميز به نظر مي رسد 
راهكارهاي جديد براي ايجاد فرصت هاي تازه ايجاد كند. 
كرونا در كنار تمامي فراز و نشيب هايي كه از خود برجاي 
گذاشت، نشان داد كه برخي بازارهاي خرد مانند صنايع 
دستي و مشاغل خانگي بايد از فضاي فيزيكي خارج شده و 
براي كاهش آسيبب پذيري وارد بازار هاي جديدي شوند 
كه فعاليت و داد و ستد در آنها نه نيازمند حضور فيزيكي 
در بازار باشد و نه به رد و بدل كردن فيزيكي پول احتياج 
داشته باش��ند. فرآيندي كه در برخي استان ها كه دامنه 
وسيعي از مشاغل خرد و خانگي در آنها وجود دارد در حال 
تجربه شدن است و مي توان از اين الگوهاي موفق براي ساير 
نقاط كشور نيز استفاده كرد. استان هايي مانند مازندران، 
اصفهان، سيستان و بلوچس��تان و... تالش مي كنند تا با 
تبديل تهديدهاي برآمده از كرونا به فرصتي براي بهبود 
شاخص هاي ارتباطي كسب و كار كوچك و متوسط، ارزش 
افزوده بيشتر و مشتريان افزون تري را به سمت محصوالت 

توليد ده در اين استان ها هدايت كنند.
اين روند بع��د از تعطيلي بازارها و مجتمع هاي اقتصادي 
شتاب افزون تري به خود گرفته است و صاحبان مشاغل 
خرد تالش مي كنند تا از طريق فضاي مجازي روند عرضه 
و جذب مخاطب را دنبال كنند. ضرورتي كه كارشناسان 
سال هاست از آن به عنوان شاه كليد رشد و پويايي بيشتر 
بنگاه هاي خرد ياد مي كنند. اين فرآين��د در ابتداي امر 
براي عرضه محصوالت ارايه ش��ده از سوي فعاالن حوزه 
صنايع دستي آغاز شد و در ادامه دامنه وسيعي از صاحبان 
مشاغل خرد و خانگي نيز با پيوستن به اين نوع بازارچه هاي 
مجازي دوره جديدي را براي پويايي اين نوع مشاغل نويد 
دادند. با توجه به اهميت موضوع و در مسير پاسخگويي به 
دغدغه هاي صاحبان مشاغل خرد در روزهاي پاياني سال 
سراغ ديدگاه هاي مسووالن استاني و كارشناسان اقتصادي 
رفتيم تا نوري به ابعاد پنهان برنامه هايي بتابانيم كه براي 
بهبود شاخص هاي معيشتي صاحبان مشاغل خرد بايد 

در دستور كار قرار بگيرد.

   تالش براي حفاظت از مشاغل 
هرچن��د بازارهاي مجازي سال هاس��ت كه در س��طح 
استان هاي كش��ور ايجاد ش��ده اما تا زمان ظهور كرونا، 
استقبال چنداني از اين بازارچه هاي مجازي براي عرضه 
محصوالت خرد و صنايع دستي نمي شد؛ معاون صنايع 

دس��تي اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 
دس��تي مازندران با اش��اره به ضرورت اس��تفاده از اين 
بازارها مي گويد: متاس��فانه هم��واره بازارهاي مجازي با 
وجود ظرفيت هاي بسيار و مشكالت كمتر هنوز از سوي 
هنرمندان صنايع دستي استان مورد استقبال قرار نگرفته 
است . حسين ايزدي كمتر آسيب پذير بودن، هزينه پايين، 
دايمي بودن، دسترسي آس��ان، شعاع فروش گسترده و 
ارتباط بدون واسطه با مشتري را از مزاياي بازار هاي مجازي 
عنوان كرد و گفت: اما همواره هنرمندان صنايع دس��تي 
ما بر فروش س��نتي و تكيه بر فروش نمايشگاهي عادت 
كرده اند. او شرايط كرونايي حاكم بر گردشگري و صنايع 
دستي را فرصتي مهم براي كوچ بازار فروش صنايع دستي 
به بازارهاي الكترونيك و مجازي توصيف كرد و افزود: اين 
ويروس مي تواند تلنگري براي كوچ صنايع دستي به بازار 
مجازي باش��د. معاون صنايع دستي مازندران با اشاره به 
اينكه تمامي زيرساخت هاي بازار مجازي در استان فعال 
است، افزود: در حال حاضر نرم افزار موبايلي براي بارگذاري 
اطالعات توليدات صنايع دستي، معرفي آنها و بازار فروش 
اين توليدات فعال بوده و هنرمندان مي توانند به راحتي 
تولي��دات خد را در اين بازار به اش��تراك بگذارند. ايزدي 

فعاليت در اين بازارچه هاي مجازي را رايگان توصيف كرد و 
گفت: يكي از ويژگي هاي اين نرم افزارها قطع دست دالالن 
و برچيدن بساط واسطه گري در صنايع دستي مازندران 
است. او با اشاره به اينكه امروزه اغلب بازارها و خريدها در 
فضاي مجازي انجام مي شود، تاكيد كرد: هنرمندان صنايع 
 دس��تي نيز براي رس��يدن به بازار فروش دايمي و كمتر 
آسيب پذير مجبور به فعاليت در اين حوزه هستند. معاون 
صنايع دستي مازندران عصر خريدهاي حضوري را روبه 
پايان توصيف كرد و گفت: با وجود اينكه تداوم بازارهاي 
فيزيكي يك ضرورت است، اما حركت به سوي بازار مجازي 

آينده فروش صنايع دستي را تضمين خواهد كرد.

   استفاده از ظرفيت هاي اقتصاد ديجيتال
در همين خصوص مع��اون هماهنگي امور اقتصادي 
استانداري كرمانش��اه با بيان اينكه برآورد هاي اوليه 
خس��ارت حدود هزار ميليارد توماني ش��يوع ويروس 
كرونا به اقتصاد استان را نشان مي دهد، گفت: كميته 
اقتصادي كرونا در كرمانش��اه تش��كيل مي شود. اين 
خبري اس��ت كه هدايت حاتمي در جلس��ه كارگروه 
اشتغال و سرمايه گذاري استان كرمانشاه آن را مطرح 

مي كند و با اشاره به تاثير رواني، اجتماعي و اقتصادي 
شيوع ويروس كرونا، اظهار كرد: با شيوع كرونا مشاغل 
خ��رد و كارگاهي و واحد هاي تولي��دي از چند جبهه 
متحمل فش��ار شديد هس��تند كه كاهش تقاضا و در 
نتيجه كاهش توليد برخي كاالها، مشكالت سيستم 
حمل و نقل، مشكالت بخش توزيع، افزايش مراقبت ها 
كه هزينه تمام شده را باال مي برد از مهم ترين اين موارد 
است.به گفته معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري 
كرمانشاه، اصناف نيز كه در اين ايام بايد اوج درآمدزايي 
را مي داش��تند، اكن��ون با كاهش قاب��ل توجه فروش 
مواجهند.حاتمي با بيان اينكه پيامد هاي اقتصادي كرونا 
زنجيروار به ساير بخش ها نيز منتقل شده، عنوان كرد: 
برخي از اين پيامد ها نيازمند تحليل و بررسي اطالعات 
از كف بازار است.او خواستار تشكيل كميته اي با حضور 
دس��تگاه هاي مرتبط در زمينه پيامد هاي اقتصادي 
كرونا شد و افزود: اين كميته چند موضوع را پيگيري 
مي كند كه اولين مورد تحليل درس��ت از پيامد هاي 
اقتصادي اين ويروس و تاثير آن بر بخش هاي مختلف 
صنعت، كشاورزي، معدن، اصناف، اقتصاد ديجيتال 
است. حاتمي وجود يك شبكه كارشناسي در كنار اين 

كميته را ضروري خواند و يادآور شد: مسووليت ديگر 
اين كميته ارايه راهكار و پيشنهاد در دو بخش است، 
بخشي كه بتوانيم در داخل استان و با اختيارات مديران 
داخلي آن را اجرا كنيم و برخي پيشنهادات كه نيازمند 

تقنين يا كسب مجوز از تهران دارد.

     تعطيلي بازارچه هاي موقت عرضه صنايع دستي 
يكي از استان هايي كه بالفاصله پس از شيوع كرونا اقدام 
به تعطيلي بازارچه هاي ويژه مشاغل خرد كرد، استان 
اصفهان اس��ت كه در راس��تاي مصوبات ستاد مركزي 
مقابله با كرونا تالش كرد تا زمينه تجمعات را محدودتر 
از قبل كند. بعد از تعطيلي اين واحدها راهكاري كه براي 
پاس��خگويي به دغدغه هاي صاحبان مشاغل خرد در 
پيش گرفته شد استفاده از ظرفيت هاي فضاي مجازي 
براي ايجاد زنجيره عرضه و تقاضاست. مديركل ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان اصفهان، از 
تعطيلي بازارچه هاي موقت عرضه صنايع دستي و معاون 
گردشگري و سرمايه گذاري اين اداره كل نيز از تعطيلي 
تمام واحدهاي اقامتي دايم استان تا اطالع ثانوي خبر 
داد.ظرفيت هايي ك��ه به اعتقاد الهياري از آنها در حوزه 
فضاي مجازي استفاده خواهد شد تا ضمن پاسخگويي 
به دغدغه هاي صاحبان كس��ب و كار از احتمال شيوع 
بيماري نيز جلوگيري ش��ود. به گزارش روابط عمومي 
اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري 
استان اصفهان، سيدعلي فريدون اللهياري گفت: با توجه به 
مصوبات ستاد فرماندهي مبارزه با كرونا، تمام فعاليت هاي 
خدمات رساني در استان اصفهان ويژه گردشگران نوروزي 
در نوروز ۱۳۹۹در پهنه استان تعطيل شده است.مطابق 
با برنامه ريزي ه��اي به عمل آمده در كن��ار بيش از ۷۰۰ 
فروشگاه عرضه صنايع دستي در س��طح استان، برپايي 
بيش از ۱۰۰۰ غرفه صنايع دس��تي در قالب بازارچه ها و 
نمايش��گاه هاي موقت صنايع دس��تي در ۲۴ شهرستان 
استان اصفهان، به منظور عرضه مستقيم صنايع دستي با 
كيفيت به گردشگران پيش بيني شده بود. مديركل ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان ادامه 
داد: با توجه به تعطيلي آثار تاريخي و جاذبه هاي گردشگري 
استان و همچنين عدم برگزاري رويداد فرهنگي نوروزگاه، 
در اس��تان، ترتيبي اتخاذ شده تا به منظور حفظ سالمت 
شهروندان، بازارچه هاي صنايع دستي نيز در شهرستان هاي 
مختلف استان برپا نشود. صالح درخشان، معاون گردشگري 
و س��رمايه گذاري اين اداره كل نيز گفت: پيش از اين و در 
راستاي حفاظت از سالمت توامان مردم جامعه ميزبان و 
گردشگران، واحدهاي اقامتي موقت استان تعطيل شده بود 
اما با توجه به احتمال فراگيري بيماري كرونا، تمام واحدهاي 

اقامتي دايم استان نيز تا اطالع ثانوي تعطيل هستند.

در شرايطي كه دولت و نهادهاي مسوول تالش مي كنند 
تا به مطالبات و ذغذغه هاي مردم اين اس��تان پاس��خ 
مناس��بي داده شود اما اس��تاندار گيالن معتقد است: 
نيازمند حمايت هاي بيشتري در زمينه تامين و ارسال 
تجهيزات مورد نياز درمان��ي از جمله اقالم محافظت 
 ICU شخصي براي پرسنل بيمارستاني و نيز تخت هاي

و دستگاه ونتيالتور ثابت هستيم.
 ارسالن زارع ديروز در جلسه ستاد مديريت و مقابله با 
ويروس كرونا استان با حضور ايرج حريرچي نماينده 
ويژه وزير بهداش��ت و ناظر بر اجراي طرح بسيج ملي 
مبارزه با كرونا افزود: حمايت هاي وزير بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي و قدرشناسي از مجموعه كادر درماني 
كه خدمت به م��ردم اولويت اصلي آنان اس��ت، براي 
ما ارزش��مند بوده اما با توجه به گستره شيوه نيازمند 

كمك هاي بيشتر و گسترده تري هستيم.
وي با اشاره همراهي و همكاري درمانگاه هاي فرهنگيان، 
ناجا، سپاه و ارتش در درمان و بستري بيماران كرونايي 

گفت: در روزهاي نخس��ت ۵۰۰ تخ��ت براي بيماران 
كرونايي درنظرگرفته شده بود كه با مشاركت بيشتر 
بخش خصوصي، اين تعداد ب��ه دو هزار تخت افزايش 
پيدا كرد. وي بر ض��رورت تقويت كادر درماني و اعزام 
پزش��كان عمومي و متخصصان مورد نياز از جمله در 
بخش هاي عفوني، طب اورژانس و بيهوشي و نيز پرستار 
از اس��تان هاي كمتر درگير با اين بيماري ش��د. زارع 
تصريح كرد: گيالن به لحاظ زيرساخت هاي بهداشت 
و درمان و به تبع آن كادر درماني از متوس��ط كشوري 

پايين تر است.
وي به تصميم موثر دولت تدبير و اميد در س��ال هاي 
اخير مبني بر احداث بيمارستان هاي جديد اشاره كرد 
و افزود: در سفر اسفندماه سال گذشته رييس جمهوري 
به گيالن، بيمارستان الهيجان به بهره برداري رسيد 
و بيمارستان تازه ساز تالش نيز از هفته گذشته بيمار 
پذيرش كرده و لنگرود نيز تا هفته آينده تحويل موقت 

مي شود. 

زارع به اختصاص اعتبارهاي موردنياز و تامين نقدينگي 
از سوي رييس سازمان برنامه و بودجه به دانشگاه علوم 
پزشكي اشاره و اضافه كرد: انتظار حمايت هاي بيشتري 
درخصوص ارس��ال تجهيزات موردنياز از قبيل اقالم 
محافظت ش��خصي و تخت هاي  آي سي يو داريم. وي 
همچنين خواستار تامين بيش��تر داروهاي مورد نياز 
بيماران كرونا از سوي وزارت بهداشت شد. در ادامه با 
اشاره به اجراي طرح بسيح ملي مبارزه با كرونا در استان 
افزود: تا روز چهارم اجراي اين طرح حدود ۵۰ درصد 
از جمعيت استان پايش شدند.وي ابراز اميدواري كرد: 
اين طرح تا ۲۵ اسفندماه به انجام رسيده و تمام جمعيت 
استان پايش شوند. نماينده ويژه وزير بهداشت و ناظر بر 
اجراي طرح بسيج ملي مبارزه با بيماري كرونا نيز در اين 
جلسه گفت: شناسايي دقيق بيماران مبتال و مشكوك 
به كرونا و بررسي دقيق اطرافيان آنان، يك امر ضروري 
است كه طرح بسيج ملي مبارزه با اين بيماري، قابليت 
اجراي آن را دارد. حريرچي با اشاره به تراكم جمعيت 

در استان گيالن و لزوم كاهش ميزان تماس و ارتباط 
مردم با يكديگر تصريح كرد: جداسازي بيماران آلوده با 

ديگران به ويژه خانواده هاي آنان در جهت قطع زنجيره 
گسترش شيوع ويروس كرونا مهم است.

قدردانيازعملكردسپاهگيالن
درمبارزهباكرونا

گيالن|فرمانده كل سپاه 
پاس��داران انقالب اسالمي 
از اقدامات و عملكرد خوب 
سپاه قدس گيالن در مبارزه 
با ويروس كرونا تقدير كرد. 
فرمان��ده س��پاه در تماس 
تلفني با فرمانده سپاه قدس 
گيالن از عملكرد اين نهاد در مبارزه و ريشه كني ويروس 
كرونا تقدير كرد.گفتني است يكي از داليل تقدير سردار 
سالمي از عملكرد مطلوب سپاه قدس گيالن به دليل 
ساماندهي خوب بسيجيان و كادر درماني و بهداشتي 
جهت اجراي خوب طرح بسيج ملي مبارزه با كرونا در 
گيالن اس��ت.۷ هزار و ۵۰۰ بسيجي در استان گيالن 
به همراه ۳ هزار بهورز براي اجراي طرح بسيج ملي مبارزه 
با كرونا در اين استان تالش كردند كه نتيجه آن منجر به 
پايش وضعيت سالمتي ۵۰ درصد جمعيت استان گيالن 
در ۳ روز شد.طبق گزارشات، از مجموع ۳ ميليون و ۵۰۰ 
هزار پايش انجام ش��ده درباره بيماري كرونا در گيالن، 
يك ميليون و ۳۰۰ هزار مورد در طرح بسيج ملي مبارزه 
با كرونا در اين استان انجام ش��ده است.بنا بر اظهارات 
ارس��الن زارع اس��تاندار گيالن يك ميليون و ۷۲ هزار 
گيالني تاكنون در طرح بسيج ملي مبارزه با كرونا پايش 
شدند و برآورد مي شود تا ۲6 اسفند كل جمعيت استان 

گيالن تحت پوشش اين طرح قرار گيرند.

دولتدرشرايطفعلي
بهدادكسبهخرددربازاربرسد
خوزستان|نماينده مردم 
ماش��هر در مجلس گفت: 
شرايط پيش آمده به دنبال 
شيوع ويروس كرونا اقتصاد و 
بازار ما را تحت تأثير قرار داده 
و دولت بايد به داد كسبه خرد 
در بازار برسد. علي گلمرادي 
در گفت وگو با فارس، گفت: شرايط پيش آمده در كشور 
به دنبال ش��يوع ويروس كرونا بخش هاي مختلف و به 
ويژه اقتصاد و بازار ما را تحت تأثير قرار داده اس��ت.وي 
افزود: پيش از اين نيز به خاطر شرايط سخت اقتصادي 
بازار ما دچار كسادي شده بود و اميد كسبه خرد به اين 
بود كه در ش��ب عيد و خريد مردم در ايام پاياني س��ال 
بتواند ناكامي هاي قبلي خود را جبران كند كه متأسفانه 
شرايط فعلي مانع از اين امر شد. نماينده مردم ماهشهر 
در مجلس اظهار داشت: اگر دولت به داد اين گروه از افراد 
نرسد آنها با مشكالت جدي مواجه خواهند شد و دولت 
بايد به هر شكل ممكنه حمايت هاي الزم از آنها را به عمل 
آورد. دولت بايد از طريق اعطاي وام هاي كم بهره و حتي 
بالعوض به داد كسبه خرد بازار برسد و اجازه ندهد كه 
آنها با مشكالت مضاعفي مواجه شوند. وي در پايان گفت: 
گروه ديگر توليدكنندگان خرد هستند كه علي القاعده 
وقتي فروشي در بازار نباشد آنها نيز توليدات شان متوقف 

مي شود و ما با لشكر بيكاران مواجه مي شويم.

هيچخدمتيبهمهمانان
نوروزيدادهنميشود

هرمزگان| مدير پيشگيري 
و رف��ع تخلف��ات ش��هري 
شهرداري بندرعباس گفت: 
بر اساس مصوبه ستاد استاني 
و شهرس��تاني مديري��ت 
بيماري كرونا تا ريشه كني 
اين بيم��اري در هرمزگان 
هيچ خدمتي به مهمانان نوروزي و ديگر مهمانان داده 
نمي شود. رضا خوشبخت در گفت وگو با ايسنا، افزود: 
نيروهاي اين مجموعه در تمام نقاط شهر بندرعباس 
از جمله بوس��تان ها و سواحل مس��تقر هستند و اگر 
چادري از مسافران را مشاهده كنند آن را جمع آوري 
و محل را ضدعفوني مي كنند. اين تصميم به منظور 
حفظ سالمت ش��هروندان هرمزگاني و همچنين 
جلوگيري از انتشار ويروس كرونا گرفته شده است 
و تا مهار كامل اين بيماري اين اقدام با جديت دنبال 
مي شود. مدير پيش��گيري و رفع تخلفات شهري 
شهرداري بندرعباس با اشاره به اينكه هرمزگاني ها 
از ديرب��از تاكنون م��ردم مهمان نوازي در كش��ور 
شناخته شده اند، اظهار كرد: بعد از مهار اين بيماري 
و ريشه كني آن از مهمانان گرامي همچون گذشته 
پذيرايي خواهيم كرد، اما در اين شرايط انتظار داريم 
به درخواس��ت هرمزگاني ها كه سفر نكردن به اين 

استان است توجه كنند.

آتشنشانانضدعفونيشهر
مشهدراآغازكردند

خراس�ان رض�وي|در 
راستاي سالم سازي فضاي 
عموم��ي ه��ر مديرعامل 
سازمان آتش نشاني مشهد 
گفت: عمليات ضدعفوني 
گسترده شهر مشهد براي 
جلوگيري از شيوع ويروس 
كرونا با اس��تفاده از تجهيزات سازمان آتش نشاني و به 
كارگيري نيروهاي داوطلب مردم��ي آموزش ديده در 
نقاط مختلف اين شهر آغاز شد. آتشپاد دوم امير عزيزي 
افزود: از امروز ۲۳ اسفند ماه عمليات گسترده ضدعفوني 
سطح شهر را از طريق توان لجستيكي و عملياتي سازمان 
آتش نشاني مشهد به همراه خودروهاي سنگين و نيمه 
س��نگين ويژه با تاكيد بر گندزدايي و ضدعفوني معابر 
در حاشيه شهر مش��هد به صورت مستمر و روزانه آغاز 
كرده ايم. اين آتش نشانان با به كارگيري بيش از ۱۰۰ نفر 
از نيروهاي آتش نشان داوطلب آموزش ديده و تجهيز اين 
افراد به ملزومات انفرادي ويژه ضدعفوني نقطه به نقطه، 
اماكني را كه خودروها امكان ورود و تردد در آنجا را ندارند 
ضدعفوني و گندزدايي مي كنند.مديرعامل س��ازمان 
آتش نشاني شهر مش��هد گفت: در حال حاضر بيش از 
٣٠ آتش نش��ان با ۱۵ خودروي تخصصي آتش نشاني 
و همچنين ۱۰۰ آتش نش��ان داوطلب آموزش ديده با 
استفاده از سمپاش انفرادي اين عمليات را آغاز كرده اند.

پلمب178واحدفروشمرغزنده
وقصابيدراسالمآبادغرب

كرمانشاه|رييس اداره 
دامپزش��كي شهرستان 
اس��الم آبادغرب گف��ت: 
۱۷8 واحد عرضه و كشتار 
غيرمج��از دام و طي��ور با 
هدف مبارزه ب��ا بيماري 
كرونا در اين شهرس��تان 
پلمب شد. سيدمحمد قاسمي رييس اداره دامپزشكي 
شهرستان اسالم آباد غرب از پلمپ و تعطيلي ۱۷8 
واحد فروش م��رغ زنده و قصابي غيرمج��از در اين 
شهرس��تان خبر داد. با حكم دادستان و پيگيري ها 
به همراه پش��تيباني فرماندار و با مس��ووليت اداره 
دامپزشكي و همراهي دستگاه هاي اجرايي اصناف، 
صمت، ش��بكه بهداش��ت و درمان، محيط زيست، 
شهرداري، بسيج اصناف سپاه و نيروي انتظامي اقدام 
به پلم��ب اين واحدهاي دام در شهرس��تان صورت 
گرفت. قصابي ها و واحدهاي عرض��ه مرغ زنده اين 
شهرس��تان طي دو فاز در راستاي حفظ بهداشت و 
سالمت شهروندان و مقابله با بيماري هاي مشترك 
بين انس��ان و دام و انتشار ويروس كرونا و آنفلوآنزاي 
فوق حاد پرندگان پلمب شده است. مجموعًا از ۱۷8 
واحد در اسالم آبادغرب جلوگيري به عمل آمده است، 
از اين  تعداد 88 واحد فروش مرغ زنده، ۲6 انبار بزرگ 

توزيع مرغ زنده و 6۴ واحد قصابي است .
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تامين پايدار آب شرب 
روستاييان؛ اولويت آبفا اصفهان 

هاشم اميني مديرعامل شركت يكپارچه آب و فاضالب 
استان اصفهان با بيان اينكه شركت يكپارچه آب و 
فاضالب استان اصفهان، آبرساني پايدار به روستاييان 
را در اولويت قرارداده اعالم كرد: در سال هاي اخير به 
رغم چالش هاي موجود، آب ش��رب پايدار جمعيت 
تحت پوش��ش طرح آبرساني اصفهان بزرگ تامين 
گرديد، بدين ترتيب هم اكنون تامين پايدار آب شرب 
روس��تاييان يكي از اولويت هاي ش��ركت يكپارچه 
آب وفاض��الب اس��تان اصفهان اس��ت. مديرعامل 
در مراس��م معارفه تع��دادي از معاوني��ن و مديران 
شركت يكپارچه آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
فراينديكپارچه س��ازي با توجه به حف��ظ كرامت و 
شؤونات نيروي انس��اني صورت گرفت به طوري كه 
جايگاه ش��غلي، حقوق و مزاياي كاركنان محفوظ 
بماند. هاشم اميني خطاب به همه كاركنان شركت 
يكپارچه آب و فاضالب استان اصفهان گفت همه بايد با 
در نظر گرفتن ويژگي هايي همچون همدلي، وحدت، 
همكاري و تعامل اقدام به انجام وظايف محوله نمايند 
تا اين شركت از لحاظ خدمات رساني به مردم همچنان 

پيشرو در صنعت آبفا در كشور باقي بماند.

 مدبر مديرعامل 
پارس خودرو شد

طی حکمی از سوی مديرعامل گروه سايپا مصطفی 
مدبر به عنوان مدير عامل پارس خودرو منصوب شد. 
به گزارش روابط عمومی پارس خودرو، با حکم سيد 
جواد سليمانی مديرعامل گروه خودروسازی سايپا، 
مصطفی مدبر که پي��ش از اين به عنوان قائم مقام 
مديرعامل در شرکت پارس خودرو فعاليت داشت به 
عنوان مديرعامل جديد اين شرکت منصوب شد.در 
مراس��م معارفه و توديع مديرعامل جديد و سابق 
پارس خودرو از زحمات مهندس علی شيخ زاده در 
مدت تصدی مديريت شرکت پارس خودرو تقدير و 
تشکر شد.گفتنی است شيخ زاده همچنان به عنوان 
قائم مقام مديرعامل گروه س��ايپا در امور توليد به 

فعاليت خود در گروه سايپا ادامه خواهد داد.

اولين سيستم آموزش فني آنالين 
كشور در سايپايدک 

 اولين سيستم آموزش فني خودرو به صورت آنالين 
در گروه خودروسازی سايپا راه اندازی و دوره های 
آموزش��ی تعميرکاران و کارشناسان فنی شركت 
س��ايپا يدك به صورت آنالي��ن و غيرحضوری در 
اين دوره آموزش��ی حضور پيدا کردند.  به گزارش 
سايپانيوز به نقل از روابط عمومي سايپا يدك، در ادامه 
اقدامات گروه خودروسازی سايپا جهت جلوگيری از 
شيوع ويروس کرونا و عدم تجمع افراد جهت آموزش 
حضوري، ش��ركت س��ايپا يدك اقدام به برگزاري 
دوره آموزش��ي ويژه محصوالت گروه س��ايپا براي 
 تعميركاران و كارشناسان فني شبكه نمايندگي ها

به صورت آنالين كرده است.از ديگر نتايج راه اندازی 
 اين سيس��تم، ارتقاي كيفيت و اثربخش��ي دوره ها
 و كاه��ش هزينه هاي آموزش نمايندگي هاس��ت.

در نخستين کالس های برگزار ش��ده در اين دوره 
آم��وزش آنالين، عيب يابي سيس��تم الكترونيكي 
خودروهاي ايکس۱۰۰، ايکس۲۰۰، كوئيك و ساينا 
آموزش داده شد.مطالب اين کالس های آموزشی به 
 )Full HD( مدت ۲ ساعت و نيم، با كيفيت بسيار باال
 و به صورت همزمان ب��راي تمامي نمايندگي هاي
مجاز سطح كشور و امدادگران شركت امداد خودرو 
سايپا ارائه شد. با اجراي اين شيوه آموزشي كه با حضور 
نزديك به ۵۰۰ كاربر به صورت آنالين برگزارش��د، 
تعميركاران و كارشناسان فني ضمن آموزش موارد 
فوق، سواالت خود را مطرح کردند. اين دوره آموزشي 
با سه دوربين و كيفيت باال ضبط و پس از پايان دوره 
در سايت شركت س��ايپا يدك جهت ارتقاي شبكه 

نمايندگي ها بارگذاري خواهد شد.

 تعطيلي حرم هاي مطهر 
در فارس

ش�يراز|توليت آس��تان مق��دس احم��دي 
و محم��دي)ع( و توليت آس��تان مطهر حضرت 
سيد عالءالدين حسين)ع(، از تعطيل شدن اين 
حرم هاي مطهر با هدف كمك به پيشگيري از شيوع 
بيشتر كرونا ويروس خبر دادند. در پي شيوع بيماري 
كرونا و اهميت حفظ سالمت مردم و درخواست 
وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي مبني 
بر اهميت تعطيلي حرم مطهر حضرت احمدبن 
موسي الكاظم شاهچراغ )عليه الس��الم( در اين 
شرايط، آيت اهلل سيدعلي اصغر دستغيب، توليت 
اين آستان مطهر، طي نامه اي خطاب به دكتر سعيد 
نمكي وزير بهداشت و رياست ستاد ملي مديريت 
بيماري كرونا اعالم كرد كه اين حرم مطهر تا اطالع 

ثانوي تعطيل است.

توقف اتوبوس هاي شهري اهواز 
براي پيشگيري از شيوع كرونا

رييس كميس��يون حمل و نقل و ترافيك ش��وراي 
شهر اهواز گفت: فعاليت اتوبوس هاي شهري با هدف 
پيشگيري از ابتال به ويروس كرونا از امروز تا اطالع ثانوي 
در اين كالن شهر متوقف شده است.رحيم كعب عمير 
ديروز اظهار داشت: اين تصميم در شوراي اسالمي شهر 
اهواز تصويب نشده و مربوط به مصوبات شوراي تامين 
شهرستان است. شهرداري اهواز مشكلي در ضدعفوني 
اتوبوس ها ندارد و اين تصميم تنها با هدف كاهش خطر 

ابتال به ويروس كرونا اتخاذ شده است.

چهرههاياستاني
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گزارش »تعادل« از بررسي علمي پيرامون پيش بيني نقطه اوج شيوع كرونا و تعداد مبتاليان

سناريوهايكرونادرروزهايپيشرو

حمايت از زنان آسيب پذير در مواجهه با مشكالت اقتصادي كرونا

ريحانه جاويدي|
22 ژانويه 2020، پس از اينكه مواردي از س��ينه پهلو 
در مردم شهر ووهان چين بدون علت مشخصي ديده 
شد و واكسن ها و درمان هاي موجود موثر نبودند، نوع 
جديدي از كروناويروس شناسايي شد كه دنيا را وارد 
مرحله تازه اي كرد. بعد از چين به س��رعت كشورهاي 
ديگر هم درگير اين بيماري شده و حاال آمار مبتاليان 
در سطح دنيا به مرحله  اي رسيده است كه روز گذشته 
سازمان بهداشت جهاني زنگ هشدار همه گير شدن 
كرونا را به ص��دا درآورد. با اختالف قابل توجهي بعد از 
چين، روند شروع و ادامه بيماري در 3 كشور ايران، ايتاليا 
و كره جنوبي سرعت گرفت و همچنان هم ادامه دارد. در 
ايران به طور رسمي در تاريخ 2۹ بهمن ۱3۹8، تقريبا 
20 روز بعد از پديدار شدن بيماري در چين، ورود كرونا 
به كشور تاييد شد و بر اساس آمارهاي وزارت بهداشت تا 
ديروز، جمعه، ۱28۹ مورد بيمار جديد مبتال به كوويد 
۱۹ در كشور شناسايي شد و كل مبتاليان به اين بيماري 
در كشور به ۱۱3۶۴ نفر افزايش يافت كه از اين ميان 
3۵2۹ نفر از بيماران مبتال به كوويد ۱۹ بهبود يافته و 
ترخيص شده اند با اين وجود هنوز تاكيد متخصصان بر 
اين است كه كرونا روند صعودي دارد و همين موضوع 
اين سوال را مطرح مي كند كه حداكثر شيوع يا پيك 
ابتال به كرونا در ايران در چه زماني رخ مي دهد و ميزان 
مبتاليان در آن زمان چقدر خواهد بود؟ آخرين گزارشي 
كه درمركز آموزش و پژوهش هاي اقتصادي و اجتماعي 
شوراي پژوهشي اتاق بازرگاني شيراز درباره اين موضوع 
تهيه شده است، با بررسي ۴ فرضيه و تئوري به اين دو 
سال پاسخ داده است كه بر اساس آن مي توان اندكي به 

رفتارشناسي كرونا واقف شد.

   4 سناريو براي تعيين نقطه اوج شيوع كرونا 
بررسي نمودارهاي منتشر شده از تعداد كل مبتاليان 
به ويروس و ميزان روزانه آنها در چين تا تاريخ 8 مارس 
2020 نشان مي دهد كه چين به خوبي توانسته شيوع 
بيماري را كنترل كن��د و بعد از حدود 28 روز با گذر از 
نقطه اوج ش��يوع، به وضعيت كاهش تعداد مبتاليان 
برس��د به طوري كه نمودار كل مبتاليان در اين كشور 
اكنون تا حالت تثبيت پيش رفته است اما خالف چين، 
روند گس��ترش بيماري در كل جهان در حال افزايش 
است. اين موضوع را وقتي مي توان بهتر درك كرد كه 
آمار جهاني به جز در نظر گرفتن چين نمايش داده شود 
كه اين ميان سهم كره جنوبي، ايران و ايتاليا بيشتر از 
ساير كشورها اس��ت. 2۹ بهمن، روابط عمومي وزارت 
بهداش��ت اعالم كرد كه نتايج آزمايش اوليه 2 مورد از 
موارد مشكوك از نظر ابتال به كروناويروس، در قم مثبت 
گزارش شده است و به اين ترتيب اولين آمار رسمي ورود 
كروناويروس به ايران به ثبت رسيد. بررسي نمودارهاي 
ابتال به كرونا در ايران نشان دهنده اين موضوع است كه 
روند گسترش مبتاليان به كروناويروس صعودي است، 
هرچند نش��انه هايي مبني بر كاهش تعداد مبتاليان 
روزان��ه در 3 روز هفدهم، هجدهم و نوزدهم اس��فند 
مشاهده شد اما اعداد مبتاليان بعد از اين تاريخ تاييد 
كرد كه اين كاهش موقتي بوده و كرونا همچنان با روند 

فزاينده پيش مي رود با اين حال براي پيش بيني آينده و 
رفتارشناسي كرونا در ايران دو موضوع مهم بايد بررسي 
شود، نخس��ت تخمين زمان نقطه اوج شيوع يا پيك 
بيماري و بعد از آن پيش بيني تعداد مبتاليان در زمان 
اوج شيوع كه در اين گزارش به آن پرداخته مي شود. بر 
اساس گزارش مركز آموزش و پژوهش هاي اقتصادي 
و اجتماعي شوراي پژوهشي اتاق بازرگاني شيراز براي 
تخمين زمان اوج ش��يوع حداقل چهار س��ناريو قابل 

تصور است. 
در نخستين سناريو كه حالت بسيار خوشبينانه در نظر 
گرفته شده اين پيش فرض مطرح بود كه كرونا در ايران 
از زمان اوج ش��يوع عبور كرده است چرا كه طبق آمار 
بيش��ترين تعداد مبتاليان روزانه در روز ۱7 اسفند با 
۱23۴ نفر بوده و سه روز متوالي تعداد مبتاليان كاهشي 
ش��د به طوري كه در ۱۹ اسفند اين تعداد به ۵۹۵ نفر 
رسيده و بنابراين در حالت بسيار خوشبينانه مي توان 
تصور كرد كه نقطه اوج شيوع همان روز ۱7 اسفند بوده 
و اين روند كاهشي ادامه دار خواهد بود كه با آمارهاي 
روزهاي بعد كه از سوي وزارت بهداشت مطرح شد اين 
تئوري از اعتبار خارج شده و مشخص شد كرونا فعال در 

حالت صعودي قرار دارد.
در سناريو دوم از اين گزارش، كه در حالت خوشبينانه به 
نقطه اوج شيوع كرونا پرداخته است، اين موضوع مطرح 
مي شود كه شيوع بيماري رفتاري همانند آنچه در چين 
رخ داد خواهد داشت. يعني اوج شيوع در 28 تا 30 روز 
بعد از شروع بيماري خواهد بود. تحقق اين سناريو رفتار 
مردم و مسووالن را درست همانند چين مي طلبد، يعني 
برنامه ريزي دقيق و قرنطينه از طرف مسووالن و رفتار 

مسووالنه از طرف مردم.
فرضيه س��وم از اين گزارش كه در حالت واقع بينانه به 
نقطه اوج شيوع كرونا پرداخته است، حكايت از آن دارد 
كه اگر برنامه ريزي از طرف مسووالن و رفتار مسووالنه 
از طرف مردم را شاهد باشيم اما نه به اندازه و كيفيتي 
كه در چين ش��اهد بوديم، پيش بيني مي شود كه اوج 
شيوع در حدود ۴۵ روز بعد از شروع بيماري رخ خواهد 
داد و در نهايت درس��ناريو چهارم گزارش يعني حالت 
بدبينانه اين موضوع مطرح مي شود كه نقطه اوج شيوع 
كرونا، در زماني رخ مي دهد كه سردرگمي در مسووالن 
و رفتار غيرمسووالنه از طرف مردم را شاهد باشيم كه 
انتظار مي رود، اوج شيوع بيماري حداقل در ۶0 روز بعد 

از شروع بيماري رخ دهد.

   پيش بيني تعداد مبتاليان در زمان اوج شيوع
بر اساس مدل س��ازي و بررس��ي نمودارهاي رفتاري 
كرون��ا در اين گزارش تعداد مبتالي��ان به كرونا در هر 
چهار سناريوي مطرح ش��ده تخمين زده مي شود كه 
بر اساس آن اگر سناريوي بسيار خوشبينانه كه البته 
با ادامه رفتارس��جني كرونا از درجه اعتبار ساقط شد، 
 اثبات مي شد و اوج شيوع در ۱7 اسفند رخ مي داد، در

۱۹ اسفند تعداد مبتاليان حدود ۹هزار نفر ثبت مي شد 
اما با افزايش آمار مجدد مبتاليان بعد از تاريخ ۱۹ اسفند 

اين فرضيه نادرست است. 
از سوي ديگر بر اساس سناريوي دوم كه اوج شيوع در 

اواخر اسفند ۹8 پيش بيني شده است، تعداد مبتاليان 
در آن زمان و در زمان اوج شيوع به بيش از 27 هزار نفر 
خواهد رس��يد و پس از آن تعداد مبتاليان جديد وارد 

روند كاهشي خواهد شد.
بر اساس فرضيه واقع بينانه يا مدل سومي كه پيش از 
اين از نقطه اوج ش��يوع بيماري مطرح شد، اوج شيوع 
در اواس��ط فروردي��ن ۱3۹۹ رخ خواه��د داد و تعداد 
مبتاليان در آن زمان و در اوج شيوع به بيش از ۹0 هزار 
نفر مي رسد و بعد از آن تعداد مبتاليان روزانه وارد روند 
كاهشي مي شود. اين فرضيه درحالي است كه چندي 
پيش رييس سازمان صدا و سيماي كشور اعالم كرد كه 
وزير بهداشت در جلسه شوراي عالي امنيت ملي گفته 
است كه اگر همه چيز خوب پيش برود 20 فروردين ماه 
به اوج كرونا خواهيم رسيد و بعد از آن نيز حدود دو ماه 

درگير بيماري هستيم. 
در نهايت بر اساس مدل سوم از فرضيه هاي مطرح شده 
در گزارش كه مدل بدبينانه نام دارد، اوج شيوع در اواخر 
فروردي��ن ۹۹ رخ مي دهد و تعداد مبتاليان به بيش از 
200 هزار نفر رسيده و پس از آن تعداد مبتاليان روزانه 

وارد روند كاهشي خواهد شد.

   مقايسه اقدامات انجام شده در ايران و چين
محققان اين پژوهش در جمع بندي گزارش استدالل 
مي كنند كه اگر در حالت خوشبينانه را در نظر بگيريم، 
پيش بيني 27 هزار نفر مبتال به كروناويروس در انتهاي 
سال ۹8 آمار بسيار خطرناكي بوده و نبايد فراموش كنيم 
كه اين استدالل به شرط اجراي قرنطينه مشابه چين، 
كنترل تعامل بيمارها همچنين مناطق بحراني است. 

شهر ووهان در استان هوبئي كه اولين گزارش هاي ابتال 
به ويروس كرونا از آن آغاز شد، به سرعت قرنطينه شد 
و به دنب��ال آن، تمام حمل و نقل هاي عمومي به داخل 
و خارج از اين ش��هر، به حالت تعليق درآمد. از آن زمان، 
حداقل در ۱۵ شهر ديگر در استان هوبئي نيز، حمل و نقل 
به همين ترتيب متوقف شده، بسياري از رويدادهاي سال 
نو از جمله شهر ممنوعه در پكن، نمايشگاه هاي معابد 
سنتي و ساير مجالس جشن، هم به دليل جلوگيري از 
انتقال ويروس، بسته شدند. كه اگر مشابه اين اقدامات 
در ايران انجام نشود، آمار بسيار بيشتر از اين خواهد بود 

و س��ناريو هاي دو يا سه يا حتي سناريو هاي بدتر اتفاق 
خواهد افتاد. نكته بس��يار مهم اين است كه گسترش 
بيماري به شدت تصاعدي است به ازاء هر روز تاخير در 
كنترل بيماري، زمان اوج شيوع به تاخير مي افتد و تعداد 
مبتاليان به ش��دت افزايش مي يابد بنابراين توصيه اي 
كه مي ش��ود همان شكس��تن چرخه انتقال ويروس با 
جلوگيري از ترددهاي غيرضروري و رسيدن سريع تر 
به نقطه اوج شيوع است. براي اين موضوع جدي گرفتن 
برنامه ريزي و سياست گذاري از طرف مسووالن و رفتار 

مسووالنه از طرف مردم مورد نياز است. 

معاون رييس جمه��ور در امور زنان و خانواده، گفت: 
در جهت كمك به برقراري موازنه اقتصادي از طريق 
توجه ويژه به وضعيت معيش��تي زن��ان اقداماتي در 

دست اجراست.
معصومه ابت��كار با بيان اينكه دول��ت از ابتداي كار، 
برنامه ها و طرح هاي توان افزايي را به خصوص براي 
زنان سرپرس��ت خانوار اجرا كرده، گفت: در شرايط 
كنوني الزم مي بينيم كه اين برنامه ها همچنان ادامه 

داشته باشد و مطابق با نيازهاي روز اجرايي شود.
 معاون رييس جمهور در ام��ور زنان و خانواده افزود: 
تاكن��ون در همكاري مش��ترك با وزارت كش��ور و 
وزارت تعاون ۱2000 زن سرپرست خانوار كه فاقد 
 هرگونه پوش��ش حمايتي بودند تحت آموزش هاي 
توان افزاي��ي مهارتي ب��راي اش��تغال و كارآفريني 
قرار گرفته ان��د كه اين طرح همچن��ان ادامه دارد و 
از طريق س��ازمان هاي مردم نه��اد و عمومي مانند 
جهاد دانشگاهي و كاردوك عملياتي شده و در تمام 

استان ها تداوم يافته است.
او اظهار كرد: از سال گذشته هم عالوه بر موارد ذكر 
شده، تش��كل هاي غيردولتي تخصصي كارآفريني 

ب��ه اين مجموعه اضافه ش��ده اند ك��ه معاونت براي 
هماهنگي و ه��م افزايي آنها، س��از و كار جديدي با 

عنوان ش��وراي هماهنگي كارآفريني زنان با حضور 
بخش هاي دولتي، غيردولت��ي، خصوصي و تعاوني 
 در معاونت زنان و خانواده تش��كيل داده و اين شورا 
هم افزاي��ي و هماهنگ��ي بي��ن بخش��ي در موضوع 

كارآفريني زنان را دنبال مي كند.
 ابتكار در ادامه گفت: در پي شيوع كرونا در كشور يكي 
از رويكردهاي معاونت توجه بيشتر به معضالت زنان 
سرپرست خانواري است كه تحت پوشش هيچ طرح 
حمايتي نبوده اند و اين موضوع در مكاتبه با معاون اول 
رييس جمهور منعكس شده، ضمن اينكه در همكاري 
با وزارت كش��ور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
اين مهم پيگيري خواهد شد و در اين بين طرح هايي 
مانند ايجاد فرصت هاي جديد اشتغال در توليد لوازم 
شوينده و بهداش��تي و حفاظتي براي پيشگيري در 

اولويت قرار دارد.
معاون رييس جمهور با اشاره به اينكه هم اكنون اين 
فرصت هاي جديد اشتغال با همكاري دستگاه هاي 
ذي رب��ط و فعالين بخ��ش خصوصي آغاز ش��ده و 

در س��طح ته��ران و اس��تان ها در حال اجراس��ت، 
گفت: به عنوان مث��ال در حال حاضر در كارگاه هاي 
مختلف با رعايت موازين بهداش��تي و پيش��گيري و 
 اس��تانداردها، بانوان در حال توليد تجهيزات مورد 
نياز هس��تند كه در اي��ن روند هم به معيش��ت آنها 
كمك مي شود و هم ياريگر كشور در معضل كنوني 
هستند. به گفته او، طرح هاي توان افزايي اقتصادي 
زنان سرپرس��ت خانوار با هم��كاري وزارتخانه هاي 
 همكار و سازمان هاي مردم نهاد در بودجه سال ۹۹ 
 پيش بيني شده ضمن اينكه معاونت امور زنان و خانواده 
 ي��ك دوره وي��ژه آموزش��ي را در بح��ث كرونا براي
۱200 تش��كل مردم نهاد تدارك ديده كه به زودي 

به اجرا درمي آيد.
 اي��ن ۱200 تش��كل، س��ال گذش��ته در دوره هاي
۴ روزه ت��وان افزاي��ي معاونت امور زن��ان و خانواده 
ش��ركت كرده اند و اكنون مي توانند از آموزش هايي 
كه ديده اند در س��طح محلي ب��راي مقابله با تهديد 

كرونا استفاده كنند.
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افزايش ٥٠ درصدي حقوق 
فرهنگيان از سال ٩٩ 

عض��و كميس��يون اقتصادي مجل��س گفت: طبق 
تصميمات كميسيون تلفيق سال آينده فرهنگيان 
مش��مول افزايش ٥٠ درصدي حقوق خواهند شد. 
معصومه آقاپورعليش��اهي در مورد افزايش حقوق 
س��ال ٩٩ گفت: طبق تصميمات كميسيون تلفيق 
افزايش حقوق سال آينده ١٥ درصدي است در اين 
ميان فرهنگيان مشمول افزايش حقوق ٥٠ درصدي 
خواهند شد . نماينده مردم شبستر در مجلس شوراي 
اسالمي افزود: افراد شاغل كه در سال ٩٨ يك ميليون 
و ٥٠٠ هزار تومان حقوق ماهيانه دريافت مي كردند 
در س��ال آينده به ميزان ٧٥٠ ه��زار تومان افزايش 
حقوق خواهند داشت و طبق بررسي ها پايه حقوق در 
سال آينده ٢ميليون ٨٠٠ هزار تومان است و افزايش 
حقوق ها به صورت پلكاني نخواهد بود.نماينده مردم 
در مجلس دهم تصريح كرد: يكي از ايرادات افزايش 
حقوق س��ال ٩٩ بي توجهي به نرخ تورم موجود در 
جامعه بوده اس��ت، ما در پرداخت حقوق ها هر ساله 
با يك عقب ماندگي مواجه هستيم با توجه به آخرين 
اطالعات مركز آمار كشور تورم بهمن ماه ٣٧ درصد، 
تورم دي ماه ٣٦ درصد، تورم آذرماه ٤٠ درصد است، 
اين تورم صعودي و افزايش چند درصدي اقالم مورد 
نياز مردم باعث شده كه آنها با مشكل مواجه شوند . او در 
ادامه تاكيد كرد: در قانون ۱۵ درصدي افزايش حقوق 
عالوه بر بي توجهي به تورم حاكم بر جامعه به افزايش 
حداقل حقوق كارگران هم توجهي نشده است. سال 
۹8، حقوق قانون كار مبلغ۱.۵۱۶.882تومان در نظر 
گرفته شد كه با احتساب اين ۱۵ درصد، حقوق قانون 
كار براي سال ۹۹ چيزي حدود ۱.7۴۴.000 تومان 
مي شود.آقاپور عليشاهي به خانه ملت گفت: اين رقم 
نشان مي دهد كه در محاسبه حقوق و دستمزد سال 
۹۹ نيز نرخ تورم و معياره��اي ۴۱ قانون كار در نظر 
 گرفته نشده است. بايد توجه كنيم نرخ تورم نزديك به
۴0 درصد است، اگر نرخ ۱۵ درصد براي افزايش حقوق 
و دستمزدها تصويب شود شكاف درآمد و هزينه نسبت 
به قبل بيشتر خواهد شد و حقوق قانون كار سال ۹۹ با 
اين ارقام پاسخگوي نياز اين قشر ضعيف جامعه نيست.  
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در مورد ادغام يارانه 
معيش��تي و يارانه ماهيانه گفت: وجود ٦٠ ميليون 
دريافت كننده يارانه معيشتي وجود خارجي دارند، اين 
افراد براساس شاخص هايي كه دولت مشخص كرده 

مشمول يارانه معيشتي مي شوند.

احتمال ادامه كرونا در خرداد 
نماينده ويژه وزير بهداش��ت و ناظر ب��ر اجراي طرح 
بس��يج ملي مبارزه با بيماري كرونا گفت: اگر مردم 
همكاري كنند مي توانيم در هفته اول فروردين سير 
صعودي بيماري را كنترل كنيم. در غير اين صورت 
اين بيماري تا انتهاي ارديبهشت و حتي خرداد هم 
ادامه پيدا مي كند و به بحران جدي تبديل مي شود. 
ايرج حريرچي )نماينده ويژه وزير بهداشت و ناظر بر 
اجراي طرح بسيج ملي مبارزه با بيماري كرونا( گفت: 
مردم اين بهبود نسبي كه در وضعيت استان هاي گيالن 
و قم پيش آمده است را به معني اين ندانند كه اقدامات 
احتياطي را كم كنيم.او ادامه داد: جداسازي بيماران 
چه بيماران كه بيماري شان شديد است يا متوسط 
يا خفيف از مردم عادي بايد انجام شود و همچنين به 
حداقل رساندن تماس هاي افراد غيرمبتال با يكديگر 
از مهم ترين اقدماتي است كه بايد انجام شود. نماينده 
ويژه وزير بهداشت و ناظر بر اجراي طرح بسيج ملي 
مبارزه با بيماري كرونا تصريح كرد: مردم به هيج وجه 
به استان هاي گيالن و مازندران و ساير مناطق سياحتي 
و زيارتي سفر نكنند و سفرهاي داخل استاني و درون 
شهري را به حداقل برسانند.حريرچي اظهار كرد: امروز 
شاهد هستيم كه ورودي به استان ها محدود شده است 
اما تردد در شهرها نيز بايد به حداقل برسد اگر مردم 
همكاري كنند ما مي توانيم در هفته اول فروردين سير 
صعودي بيماري را كنترل كنيم. اما اگر مردم همكاري 
نكنند اين بيماري تا انتهاي ارديبهشت و حتي خرداد 
ادامه پيدا كند به بحران جدي تبديل مي شود. او تاكيد 
كرد: از مردم عاجزانه مي خواهيم ارتباطاتش��ان را به 
حداقل رسانده و بيماران را از افراد غيرمبتال جداكنند.

تدوين سند كاهش آسيب  
شهرستان هاي تهران

رييس س��ازمان مديري��ت و برنامه ريزي اس��تان 
 تهران از تدوين سند كاهش آسيب هاي اجتماعي
۱۶ شهرس��تان اس��تان ته��ران خب��ر داد و گفت: 
خوشبختانه س��ند پيش��گيري، كاهش و كنترل 
آسيب هاي اجتماعي استان تهران در برش شهرستاني 
تدوين و آماده شده است.نعمت اهلل تركي گفت: سند 
كاهش آسيب هاي اجتماعي استان تهران در بهمن ماه 
سال گذشته ابالغ شد كه بر اساس آن سازمان مديريت 
و برنامه ريزي استان تهران اقدام به تدوين برش هاي 
 شهرس��تاني كرد به اين ترتيب اين سند در كاهش
۵ آسيب اجتماعي كودكان بازمانده از تحصيل، طالق، 
كودكان كار و خيابان، اعتياد و زنان سرپرست خانوار 
براي ۱۶ شهرستان تدوين شده است.او افزود: پس از 
نهايي شدن اين سند در شوراي برنامه ريزي استان 
تهران، رسما به ۱۶ شهرستان اس��تان تهران ابالغ 
خواهد شد و قطعا نظارت بر اجراي دقيق اين سند در 
هر شهرستان برعهده فرمانداران است و اميدواريم 
فروردين ماه سال ۹۹ رسما اين سند در مرحله اجرا 
قرار بگيرد. تركي ادامه داد: در اين سند تاكيد شده كه 
 استان تهران بايد تا سال ۱۴00 حدود 2۵ درصد در
۵ آس��يب اجتماعي كاهش آس��يب داشته باشد. 
همچني��ن در پي��ش بين��ي جامع��ه ه��دف نيز 
توانمندس��ازي و كاه��ش زنان سرپرس��ت خانوار 
براي ۱۱3 هزار نفر، حماي��ت از كودكان بازمانده از 
تحصيل براي 20 هزار نفر، حمايت از كودكان كار و 
 خيابان براي 7000 نفر، كنترل و كاهش طالق براي
۴.۵ ميليون نفر و پيشگيري و درمان و كاهش اعتياد 

براي ۹ ميليون نفر مورد تاكيد قرار گرفته است. 

هشدار پليس درباره كالهبرداري هاي كرونايي وزارت بهداشت تنها مرجع رسمي اعالم آمار و اطالعات است
س��تاد ملي مديريت و مقابله با كرونا در اطالعيه اي اعالم 
كرد كه تنها مرجع رس��مي انتشار و اعالم اطالعات و آمار 
در موضوع مذكور، وزارت بهداش��ت است و انتشار برخي 
اظهارنظرات و گمانه زني ها از سوي افراد غير مرتبط و غير 
مسوول و غير متخصص، هيچ گونه مبناي مستند و علمي 
ندارد. در اين اطالعيه آمده است: »با توجه به بحران جاري 
ناشي از ش��يوع ويروس كرونا در اكثر كشورهاي جهان و 
به تبع آن ورود و ش��يوع كرونا در ايران براي آگاهي مردم 
عزيز ايران به اطالع مي رساند: اقدامات انجام شده در مقابله 
با كرونا متناسب با استانداردهاي اعالم شده از سوي سازمان 
بهداشت جهاني و محققان داخلي در حال انجام است و در 
اين مهم با عنايت حضرت حق و همت شبانه روزي پزشكان 
پرستاران و محققان داخلي از باالترين دانش روز جهان براي 

ريشه كن كردن اين بيماري در كشور استفاده مي شود.
عالوه بر ظرفيت كامل تمامي دستگاه هاي دولتي- امكانات 
لجستيك درماني و بهداشتي در نيروهاي مسلح )سپاه، 
ارتش، ناجا و بسيج( و ساير نهادهاي كشور نيز براي درمان 
به خدمت ستاد ملي مديريت و مقابله با كرونا قرارگرفته تا 
در باالترين ظرفيت ممكن در كوتاه ترين زمان نسبت به 

مديريت، پيشگيري و درمان مبتاليان اقدام كنند. ستاد 
ملي مديريت و مقابله با كرونا در مركز و استان ها به صورت 
2۴ ساعته فعال است و نسبت به تامين نيازها- پشتيباني از 
موضوع پيشگيري و درمان تمامي مساعي ممكن را با بهره 
از ظرفيت هاي 3 قوه و نهادهاي مردمي به كار گرفته است. 
در موضوع اطالع رس��اني، تعداد مبتاليان و تلفات ناشي 
از كرونا، مطابق اس��تانداردهاي جهاني، مسووليت هاي 
علمي و ش��رعي همچنين طبق دس��تور صريح و مكرر 
رياست جمهوري مبني بر شفافيت، دقت و صحت مبناي 
كار بوده و هيچ دليل و بهانه اي از هيچ دستگاهي مبني بر 
كتمان پذيرفته نخواهد بود. تنها مرجع رس��مي انتشار و 

اعالم اطالعات و آمار در موضوع مذكور، وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي است و انتشار برخي اظهارنظرات 
و گمانه زني ها از س��وي افراد غيرمرتبط و غيرمس��وول و 
غيرمتخصص كه از س��ر دلسوزي يا ناآگاهي بعضا مطرح 
مي ش��ود هيچ گونه مبناي مس��تند و علمي نداشته لذا 
انتظار مي رود در اين شرايط حس��اس با طرح انگاره ها و 
برداشت ها، اطالعات دريافتي از منابع غير موثق و مرتبط 
مانع از ش��بهه آفريني و تشديد اضطراب مردم عزيز ايران 
شويم. ستاد ملي مديريت و مقابله با كرونا خود را متعهد و 
موظف مي داند تا مردم را در جريان آخرين اقدامات، آمار 
و اطالعات مربوط اين موضوع در سراس��ر كشور قراردهد 
و ازاين مهم به دليل مس��ووليت شرعي و ملي خود قطعا 
كوتاهي نخواهد كرد، اما بيش��ترين ني��از را به همراهي 
مردم در قطع زنجيره ش��يوع و پيش��گيري از ابتال دارد. 
ستاد ملي مديريت و مقابله با كرونا آماده دريافت نظرات 
و پيشنهادات هموطنان عزيز- كارشناسان و متخصصان 
بهداشت و درمان مي باشد و عزيزان مي توانند نكات مورد 
 نظر خود را از طريق وب س��ايت وزارت بهداشت به نشاني 
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با توجه به شيوع كرونا ويروس در كشور تمايالت هموطنان 
مبني بر ثبت س��فارش و خريد اقالم مورد نياز روزمره از 
سايت هاي فروشگاهي افزايش يافته است و در اين ميان 
افرادي با سوءاس��تفاده از موقعيت پيش آم��ده اقدام به 
سودجويي و كالهبرداري مي كنند. كاظمي رييس پليس 
فتا تهران بزرگ ضمن هش��دار به ش��هروندان كه فريب 
تبليغات دروغين را نخورند و حتي المقدور سفارشات كاال 
و اقالم مورد نياز خود را صرفًا از س��ايت هاي فروشگاهي 
معتبر انجام دهند، در عين حال گفت: سايت ها و صفحات 
فاقد مجوز كه اقدام به فروش محصوالت مرتبط با اين حوزه 
مي كنند شناسايي و به مراجع قضايي معرفي مي شوند. وي 
با بيان اينكه فضاي مجازي در كشور ما رها نيست گفت: 
ما نهايت تالش مان را به كار گرفتيم و اين فضا را كنترل و 
نظارت مي كنيم اما از آنجايي كه اين فضا فرامرزي است 

قاعدتا كنترل و نظارت بر آن نيز بسيار دشوار است.
او افزود: متاسفانه برخي كاربران در موقعيت هاي مختلف 
از اين موضوع سوءاستفاده مي كنند و به دليل گستردگي 
فضاي مجازي نظرات غلط و غيركارشناسانه خود را بيان 
مي كنند و با انتشار اخبار ناصحيح باعث تشويش اذهان 

عمومي مي ش��وند. رييس پليس فتا تهران بزرگ اظهار 
كرد: همكاران ما شبانه روزي در تالشند و اينگونه موارد 
را به ويژه در ايام اخير رصد مي كنند و به محض شناسايي 
موارد مجرمانه و مواردي كه باعث تشويش اذهان عمومي 

مي شوند به مراجع قضايي معرفي مي كنند.
كاظمي يادآور شد: هفته گذشتنه فردي داروي بيماري 
كرونا را تهيه كرده و مي فروخت، اما با توجه به اينكه هيچ 
مجوزي از س��ازمان هاي مرتبط مانند وزارت بهداشت و 
س��ازمان غذا و دارو نداشت به مرجع قضايي معرفي شد. 
رييس پليس فتا تهران بزرگ كه در يك برنامه راديويي 
صحبت مي كرد، خاطرنشان كرد: سايت ها و صفحاتي كه 
اقدام به فروش محصوالت مرتبط با اين حوزه مي كنند و 
فاقد مجوزند شناسايي و به مراجع قضايي معرفي مي شوند 
و كساني كه اقدام به گرانفروشي يا احتكار و فروش اجناس 
تقلبي و غيرمجاز كنند نيز مورد رصد ما قرار مي گيرند البته 
ممكن است سايت ها و صفحاتي هم از ديد همكاران ما در 
پليس فتا پنهان بماند لذا از هموطنان درخواست مي كنيم 
درصورت رويت اينگونه موارد حتما از طريق تلفن ۱۱0 يا 

سايت رسمي پليس فتا گزارش كنند.
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مجلسبهمسالهمتوقفنشدنپروازهايايرانيبهچينورودميكند

تحقيق و تفحص از عملكرد سازمان هواپيمايي در ماجراي كرونا

وعده حناچي براي فعاليت اتوبوس برقي در تهران

گروه راه و شهرسازي|
هم��گام با افزاي��ش انتقادها به س��ازمان هواپيمايي 
كش��وري درباره سهل انگاري در پيش��گيري از ورود 
كرونا به كشور، سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس 
شوراي اس��امي از تفحص اين نهاد قانونگذار درباره 

تداوم پرواز برخي ايرالين ها به چين خبر داد.
به گفته بهرام پارسايي پيش از اين، تحقيق و تفحص از 
سازمان هواپيمايي و سقوط هواپيماها در ايران به هيات 
رييسه مجلس ارايه و سپس به كميسيون مربوطه ارجاع 
شده بود اما هر زمان كه اين موضوع در كميسيون مطرح 
شود يك بند ديگر هم به آن اضافه مي شود كه مربوط به 

پرواز ايرالين ها به چين بعد از شيوع كرونا است.
او در گفت وگو با ايس��نا، افزوده است: البته اگر احيانا 
جلسات مجلس تشكيل نشود، انتظار داريم قوه قضاييه 
راس��ا به اين موضوع ورود كند زيرا ما معتقديم اتهام 
اين افراد سنگين تر از كساني است كه ماسك احتكار 
مي كنند. در واقع متهم رديف اول كساني هستند كه 
با وارد ك��ردن ويروس كرونا با جان و س��امتي مردم 
بازي كردند. از زمان اعام رس��مي ورود ويروس كرونا 
به كش��ور بيش از 500 نفر از هموطنانمان در اثر ابتا 
به اين بيماري جان باخته اند و بيش از 11 هزار نفر هم 
مبتا شده اند، آماري كه ايران را در جايگاه سوم دنيا در 
ابتا و مرگ و مير در اثر كرونا قرار مي دهد و انتقادها به 
سازمان هواپيمايي كشوري و همچنين ايرالين ماهان را 
در زمينه تداوم پروازها به چين، كم كاري در فرودگاه ها 
براي تشخيص بيماران مبتا به كرونا و عدم سختگيري 

براي ورود چيني ها به ايران شديدتر مي كند.
بسياري از كارشناسان حوزه هوايي و همچنين حوزه 
بهداش��ت و درمان، س��ازمان هواپيمايي كشوري و 
ماهان را مقص��ران اصلي ورود كرونا و ش��يوع آن در 
كشور مي دانند، اتهامي كه به نظر پارسايي سنگين تر 
از افرادي است كه ماسك احتكار مي كنند، او در اين 
باره مي گويد: اگر احيانا جلسات مجلس تشكيل نشود، 
انتظار داريم قوه قضاييه راسا به اين موضوع ورود كند 
زيرا متهم رديف اول كساني هستند كه با وارد كردن 

ويروس كرونا با جان و سامتي مردم بازي كردند.
او ادامه مي دهد: كشور ما مثل خيلي از كشورهاي ديگر 
از اين آلودگي عاري بود و اگر ما بخواهيم متهمان شيوع 
كرونا در كشور را رده بندي كنيم، متهمان رديف اول 
كساني هس��تند كه عامل ورود اين ويروس به كشور 
بودن��د و باعث ش��دند هزينه جاني، مال��ي و معنوي 
سنگيني به كشور وارد شود كه به راحتي قابل جبران 
نيست و قطعا سازمان هواپيمايي كه مانع انجام پرواز 
به چين نشد در كنار ايرالين ماهان از متهمان رديف 

اول است.
پارسايي تاكيد مي كند: اگر مبادي ورودي به درستي 
كنترل مي شد و پروازها به چين متوقف مي شد امروز 

اين هزينه ها را متحمل نمي شديم.

    تخطي يا رفتار قانوني ؟
11 بهمن سال جاري، اس��حاق جهانگيري اباغيه اي را 
صادر كرد كه براس��اس آن بايد تمامي پروازها از چين و 
بالعكس متوقف مي شد اما با وجود اين پروازهاي ايرالين 
ماهان به چين ادامه داشت در روزهاي نخست بهانه برسر 
بازگشت دانشجويان و ايرانيان مانده درچين مطرح شد 
پ��س ازآن اين ايرالي��ن اعام كرد كه ب��راي كمك هاي 
بشردوستانه اقدام به انجام پروازهاي باري به چين مي كند، 
اما پارسايي داليل مطرح شده از سوي ماهان را براي تداوم 
پروازها به چين منطقي نمي داند، او مي گويد: يك ايرالين 
ايراني مي گفت كه براي وارد كردن كاالي پزشكي به اين 
كشور مي رود در حالي كه هم مسافر مي برد و هم مسافر 
بقيه كشورها را جابه جا مي كرد، ضمن اينكه ادعاي وارد 
كردن كاالي پزش��كي در ش��رايطي كه حتي پزشكان و 
پرستاران كش��ورمان از وس��ائل الزم براي مبارزه با اين 

ويروس محرومند ادعايي مضحك بيش نيست.
پارس��ايي اضافه مي كند: حتي مديرعامل اين ايرالين با 
سفير چين نشست و با افتخار گفت كه ما مسافر جابه جا 
مي كنيم، اين اتفاق در ش��رايطي رخ داد كه حتي كروي 
پروازي ه��م بدون نظ��ارت و قرنطينه ب��ه راحتي تردد 
مي كردند، اگر بر فرض توق��ف پروازها به قطع ارتباطات 
اقتصادي ايران با چين مي انجاميد باز هم مي ارزيد به اين 
مشكلي كه امروز گريبانگير كشور شده است، در صورتي 

كه توقف پرواز در چنين ش��رايطي هيچ مشكلي ايجاد 
نمي كرد. پارس��ايي مي گويد: به محض اينكه جلس��ات 
مجلس برقرار شود، ما اين موضوع را پيگيري خواهيم كرد 
كه اين ايرالين عاوه بر مس��افر چه كاالهايي وارد كرده 
است؟ برداشت من اين است كه اگر هم كااليي بوده تنها 
كاالي پزشكي نبوده و اين موضوع به قيمت درگيري كل 
كش��ور به ويروس كرونا تمام شد. سخنگوي كميسيون 
اصل 90 مجلس اظه��ار مي كند: ما پي��ش از اين هم از 
مدعي العموم درخواست كرده بوديم جلوي اين پروازها را 
بگيرد ولي آنها فقط نظاره گر بودند، حاال هم مي خواهيم 
كه به تمامي قصور و تقصيرها در اين زمينه رسيدگي شود.

اما در حالي كه س��خنگوي اصل 90، سازمان هواپيمايي 
كش��وري و ايرالين ماهان را مس��بب ورود و شيوع كرونا 
در كشور مي داند، سخنگوي اين سازمان دوباره به دفاع 
همه جانبه از عملكرد ضعيف اين سازمان در پيشگيري از 
كرونا و حمايت از ايرالين ماهان مي پردازد، رضا جعفرزاده 
با اعام اينكه هواپيمايي ماهان هيچ مجوزي براي انجام 
پروازهاي مسافري به چين ندارد، مي گويد: پروازهاي باري 

بنا بر ضرورت با نظارت وزارت بهداشت انجام مي شود.
او در گفت وگ��و با تس��نيم اظهار مي كند: اين ش��ركت 
هواپيمايي هيچ مجوزي براي انجام پروازهاي مسافري 
به مقصد ش��هرهاي چين از سوي س��ازمان هواپيمايي 

كشوري را ندارد.

سخنگوي س��ازمان هواپيمايي كش��وري بيان مي كند: 
چنانچه پروازهاي باري هم به ضرورت انجام شود، اين كار 
تحت نظارت وزارت بهداشت و با مجوز سازمان هواپيمايي 
كشوري انجام مي شود. او مي افزايد: در اين پروازها هم تمام 
اقدامات پيشگيرانه بر حسب نيازها انجام و نظارت عاليه بر 

آنها اعمال مي شود.

    كي بود كي بود، من نبودم 
در ي��ك ماه گذش��ته انتقادهاي بس��ياري به س��ازمان 
هواپيمايي كش��وري و ايرالين ماهان وارد ش��ده است، 
موضوعي كه ش��ركت هواپيمايي ماهان را برآن داش��ت 
تا باالخره مجبور به پاس��خگويي شود. البته پيش از اين 
ايرالين ماهان بيانيه اي را در توييتر براي دفاع از اقداماتش 
منتشر كرده بود اما اين بيانيه كمكي به كاهش انتقادها 
نكرد و در نهايت با عقب نشيني از موضع قبلي خود، دولت 

را مقصر اصلي پروازهايش به چين معرفي كرد.
در بيانيه جديد شركت هواپيمايي ماهان كه در اعتراض 
به گزارش روزنامه ش��رق منتشرش��ده، آمده اس��ت كه 
ش��ركت هواپيمايي ماهان، شركتي خصوصي است كه 
تمام س��هام آن متعلق به خيريه ا ي عام المنفعه و تحت 
نظارت هاي قانوني اس��ت، اين ش��ركت پس از اطاع از 
ش��يوع بيماري كرونا تمامي پروازه��اي چين خود را در 
مورخ 12 بهمن 98 و يك روز پيش از اباغ رسمي مصوبه 

 هيات محترم دولت مبني بر محدوديت پروازها، قطع كرد.
اين ايرالي��ن در ادامه به دفاع از خ��ود پرداخته و تمامي 
تقصيرها را به گردن سازمان هواپيمايي كشوري و وزارت 
بهداشت انداخته است. در اطاعيه ماهان آمده است: برابر 
درخواس��ت هاي مكرر وزارتخانه ه��اي محترم خارجه و 
بهداشت و سازمان هواپيمايي كشوري مبني بر بازگرداندن 
دانشجويان نخبه و هم وطنان ايراني گرفتار  آمده در چين، 
ش��ركت هواپيمايي ماهان و كادر داوطلب و ايثارگرش 
)درحالي كه ماهان هرگز پروازي به ووهان چين تا به آن 
روز نداشت( مبادرت به انتقال دانشجويان در شرايط خاص 
و ويژه  پزشكي و قرنطينه اي نمود كه به حمداهلل مشخص 
ش��د هيچ يك از دانشجويان و پرس��نل پروازي مبتا به 
كرونا نشده و پس از پايان مدت زمان قرنطينه به سامت 
مرخص ش��دند. در بخش ديگري از اين اطاعيه، دوباره 
وزارت بهداشت و وزارت امورخارجه مقصر اصلي معرفي 
شده اند و ماهان اينگونه به دفاع از خود پرداخته است: بنا 
به تأكيد و درخواس��ت وزارت محترم بهداشت و وزارت 
محترم خارجه ده ها تن اقام پزش��كي شامل كيت هاي 
تشخيصي، لباس هاي محافظتي، تيم پزشكان متخصص 
چيني، دستگاه اكسيژن سنج، دستگاه اكسيژن ساز و ساير 
اقام پزشكي و دارويي را از مبدأ چين و با رعايت ضوابط 

سازمان بهداشت جهاني به ايران منتقل كرد.
از س��وي ديگر با توجه به اينكه با بروز بحران پيش آمده 
و ارتباط اين بحران با كش��ور چين از يك سو و وابستگي 
صنايع توليدي كشور به اقام مورد نياز صنعت از چين، 
يكي ديگر از مشكات صنايع كشور و دولت محترم اين بود 
كه در صورت عدم دسترسي به اقام مذكور، كشور عاوه 
بر مواجهه با بحران بيماري كرونا با بحران ديگري مواجه 
مي شد و آن تعطيلي كارخانجات توليدي بود به نحوي كه 
ممكن بود حدود 500 هزار شاغل بي كار شده و كشور را با 
تعطيلي مواجه كند، بديهي است كه اين شركت در چنين 
شرايطي بدون توجه به منافع مادي و حتي با پذيرش ضرر 
و زيان، دولت محترم و صنايع كشور را همراهي نموده و بالغ 

بر صدها تن اقام صنعتي را به كشور حمل كند.
بررس��ي اطاعيه و به عبارتي اعتراض ماهان به انتقادها 
درباره تداوم پروازها به چين نشان مي دهد كه اين شركت 
هواپيمايي به كلي مسووليت پروازها به چين و بالعكس 
را از گردن خود برداشته و آن را به عهده وزارت بهداشت، 
وزارت امورخارجه و سازمان هواپيمايي كشوري انداخته 
است درحالي كه اين شركت بايد به اين سواالت و ابهامات 
پاس��خگو باشد كه اگر به دليل فش��ارهاي وارده از سوي 
دولت اقدام ب��ه تداوم پروازها كرده چ��را در اولين بيانيه 
خود در توييتر به اين موضوع اشاره نكرده و همواره بحث 
كمك هاي بشردوس��تانه و حمايت ازدانشجويان ايراني 
را مطرح كرده اس��ت؟ اگر اين ش��ركت به اجبار اقدام به 
ادامه همكاري با چين شده چرا مديرعامل اين ايرالين با 
چانگ هوا، سفيرچين ديدار كرد و تمايل خود را به تداوم 

همكاري ها نشان داد؟

پيروز حناچي، ش��هردار تهران گفت: شهرداري تهران با 
وجود عدم اعتماد بانك ها به دليل بدحس��ابي و نوسانات 
بازار ارز و تحريم در توسعه حمل و نقل عمومي با مشكاتي 
مواجه است؛ اما باز هم در حال توسعه حمل و نقل عمومي 
است. حناچي در گفت وگو با ايسنا، درباره چشم انداز بهبود 
وضعيت حمل و نقل عمومي در پايتخت با بيان اينكه تامين 
۶۳0 واگن براي مترو به مراحل نهايي رسيده است، گفت: 
بانك مركزي بايد براي تامين ۶۳0 واگن، ضمن تعيين بانك 
عامل داخلي، نامه اي را براي شركت بيمه صادرات چين 

ارسال كند تا كار تأمين واگن رسما آغاز شود.
وي با بيان اينكه دولت براي بازس��ازي 1000 دس��تگاه 
اتوبوس اعتبار در نظر گرفته است، افزود: همچنين از محل 
تبصره 18 اعتباراتي براي خريد اتوبوس هاي جديد در نظر 
گرفته است و با همكاري صندوق اميد نيز در حال دريافت 
تسهيات براي خريد اتوبوس هاي جديد براي شهر تهران 
هستيم كه اگر تامين شود؛ بخش زيادي از بحران كمبود 

وسايل حمل و نقل عمومي حل مي شود.
ش��هردار تهران افزود: البته راه هاي ديگري را براي تامين 
واگن در نظر گرفتيم اما از آنجايي كه در شرايط تحريم قرار 
داريم، نمي توانم از آنها نام ببرم تا مبادا »تحريم گران« اين 
راه ها را نيز نشان كنند؛ البته مردم تهران مطمئن باشند 
كه ما اقدامات جدي براي حل مش��كات حمل و نقل در 
اين شرايط سخت دنبال مي كنيم. وي با بيان اينكه تاش 
داريم پ��اي اتوبوس هاي برقي را به تهران باز كنيم، گفت: 
سوخت هاي فسيلي موجب آلودگي مضاعف مي شوند و 
بايد كا به سمت خودروهايي با آلودگي كمتر و حتي پاك 
برويم كه با همكاري معاونت علمي رياست جمهوري توليد 
اينگونه خودرو، واردات و حتي مونتاژ توسط توليد كنندگان 

داخلي در دستور كار قرار گرفته است كه البته گرايش به 
سمت خودروهاي پاك يك الزام است. حناچي در پاسخ به 
سوالي مبني بر اينكه چرا اين وعده ها از جمله خريد 1500 
دستگاه اتوبوس براي تهران روي كاغذ مانده، اظهار كرد: 
تامين اعتبار خريد 1500 دس��تگاه اتوبوس، بانك عامل 
مي خواهد؛ اما شهرداري به دليل بدحسابي هاي قبلي كه 
در پرداخت تسهيات داشته، در حال حاضر نمي تواند با 

بانك هاي عامل به توافق برسد.
وي با بيان اينكه بدحسابي هاي قبلي شهرداري عمدتا در 
حوزه حمل و نقل عمومي بوده است، افزود: يعني به عبارتي 
ديگر توسعه مترو سبب شده، ش��هرداري به هر قيمتي 
تسهيات اخذ كند، اما بازپرداخت ها به تعويق افتاده و به 
دليل بدحسابي مجبور شديم عمده منابع را بدهيم تا بخشي 
از بدهي ها را پرداخت كنيم و بانك ها و موسسات مالي را 
راضي كنيم تا به ما تسهيات بدهند. شهردار تهران با بيان 
اينكه سخت ترين بخش كار پيدا كردن بانك عامل است تا 
بتواند تامين اعتبار كند، افزود: البته نوسانات بازار ارز هم در 
اين موضوع بي اثر نيست و يكي از داليل بي عاقگي بانك ها 

براي ورود به اين موضوعات، نوسانات ارز است.
وي تاكيد كرد: شهرداري تهران در اين شرايط سخت در 
حال تامين منابع مالي الزم براي توسعه حمل و نقل است؛ 
اما دقت داشته باشيد توسعه حمل و نقل نيازمند اعتبارات 
زيادي است و آن زماني كه شهرداري درآمدهاي چند صد 
ميلياردي داشت بايد اين افزايش ناوگان كليد مي خورد؛ 
چراكه ح��اال هر واگن مترو يك ميليون يورو ارزش دارد و 
قطعا تامين و خريد واگن هاي بيش��تر در اين شرايط، كار 
بسيار سختي است. حناچي با بيان اينكه زيرساخت هاي 
حمل ونقلي فراهم است، بگونه اي كه خط ۶ و 7 مترو براي 

واگن و تجهيزات »له له مي زند« افزود: در اين شرايط سخت 
به مردم قول داده ايم ماهي يك ايستگاه مترو افتتاح كنيم 
و تا آنجايي كه مي توانس��تيم اين مهم را نيز انجام داديم و 
ديديد كه ايستگاه متروي كيانشهر، را در به دور از هياهو 
افتتاح كرديم چراكه تنها هدف ما خدمت به مردم و كسب 

رضايت آنها است.

    رويكرد قبلي بانك شهر حاتم بخشي بود
وي در پاسخ به اينكه مديريت شهري پيشين از ظرفيت 
بانك شهر براي توسعه امورات شهر استفاده مي كرد؛ اما 
در اين دوره چرا اين كمك كمتر شده است؟ گفت: همين 
اتفاق بانك شهر كه همواره پشتيبان پروژه هاي شهرداري 
بود سبب شد كه بانك مركزي جلوي تسهيات بي ضابطه 

اين بانك را بگيرد.
ش��هردار تهران با بيان اينكه در گذش��ته رويكرد »حاتم 
بخشي« در بانك ش��هر وجود داشت اما حاال اين بانك به 
عنوان يك بانك حرفه اي عمل مي كند، گفت: منابعي كه 
شهرداري به بانك ش��هر در ازاي دريافت تسهيات داده، 
عمدتا داراي مش��كات حقوقي است و اين مساله سبب 
ايجاد اختافي في مابين ما و بانك مركزي ش��ده كه در 
حال پيگيري هس��تيم اما دقت داشته باشيد، اينكه ما به 
هر قيمتي، تسهيات بگيريم تبعاتي دارد كه ما هم اكنون 

در حال جبران تبعات تصميمات مديريت قبلي هستيم.

    مخالفت وزارت صمت با واردات اتوبوس
در ش��رايطي كه حناچ��ي از تاش ب��راي ورود و فعاليت 
اتوبوس هاي برقي در پايتخت س��خن به ميان آورده كه 
كه مهدي همتي مقدم، مشاور اقتصادي و سرمايه گذاري 

معاونت حمل و نقل شهرداري تهران از عدم موافقت وزارت 
صنعت ب��ا واردات اتوبوس گايه ك��رد. همتي مقدم در 
گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه حدود 70 درصد اتوبوس هاي 
پايتخت با داشتن سني بيش از 10 سال فرسوده هستند 
و هر لحظه احتمال وقوع حادثه اي همچون دانشگاه آزاد 
مي رود گفت: در 2 سال گذشته براي نوسازي اتوبوس هاي 
ش��هر تهران تاش زيادي صورت گرفته اس��ت اما بنا به 
داليل مختلفي، اتفاق خوبي در اين حوزه رخ نداده است 
و شايد يكي از داليل عدم موفقيت در نوسازي اتوبوس ها، 

تصميمات وزارت صنعت بوده است.
وي با بيان اينكه س��ال گذش��ته طرحي موسوم به طرح 
رياست جمهوري براي نوسازي و توسعه ناوگان اتوبوس هاي 
ش��هري و بين شهري آغاز شد اما به نتيجه نرسيد، افزود: 
متاس��فانه بايد اعام كنم كه عدم موفقيت در نوس��ازي 
اتوبوس هاي پايتخت تنها ۳0 درصد به دليل تحريم ها است 

و 70 درصد آن مربوط به مشكات داخلي است.
مشاور اقتصادي و س��رمايه گذاري معاونت حمل و نقل و 
ترافيك شهرداري تهران گفت: بر اساس برنامه ريزي هاي 
انجام شده دولت بايد براي خريد هر دستگاه اتوبوس 1۴2 
دالر پرداخت كند و شهرداري تهران نيز با توجه به تزريق 
بهاي اوراق مش��اركت س��ال 98 توانايي خريد 1000 تا 
1500 دستگاه اتوبوس را دارد اما با اينكه از نظر نقدينگي 
تامين هستيم ولي تاكنون موفق نشديم حتي يك دستگاه 
اتوبوس نيز خريداري كنيم. وي با بيان اينكه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اجازه واردات اتوبوس را نمي دهد و تاكيد 
مي كند كه حتما بايد از توان خودروسازان داخلي استفاده 
شود، ادامه داد: علي رغم اين موضوع، شواهد حكايت از آن 

دارد كه خودروسازان داخلي توان توليد اتوبوس را ندارند.

همتي مقدم با بيان اينكه چندي پيش شهرداري منطقه 
2 مناقصه اي را براي خريد 1۳ دستگاه اتوبوس آن هم دو 
مرتبه برگزار كرد، ولي هيچ توليدكننده اي در اين مناقصه 
شركت نكرد، گفت: چندي پيش معاونت حمل و نقل نيز 
مناقصه خريد 200 دستگاه اتوبوس را برگزار كرد و علي رغم 
آنكه ۶00 ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته بود و به تمامي 
توليدكنندگان نيز نامه نگاري كرده بود، اما هيچكدام حاضر 
به شركت در اين مناقصه نشدند و اين نشان مي دهد حتي 

با وجود نقدينگي، ظرفيت توليد در كشور وجود ندارد.
وي اظهار كرد: ش��هرداري تهران منابع الزم براي خريد 
1000 تا 1500 دستگاه را دارد اما توانايي توليدكنندگان 
به اين ميزان نيست و از سوي ديگر وزارت صنعت نيز اجازه 
نمي دهد اتوبوسي وارد كشور كنيم و بايد اعام كنم با توجه 
به سن فرسودگي اتوبوس هاي پايتخت و همچنين عدم 
موافقت وزارت صنعت، اگر حادثه اي رخ دهد مسووليت آن 

با وزارت صنعت است.
مشاور اقتصادي و س��رمايه گذاري معاونت حمل و نقل و 
ترافيك شهرداري تهران با تاكيد بر اينكه پس از افزايش 
نرخ بنزين از مردم درخواست شد كه از حمل و نقل عمومي 
استفاده كنند گفت: مردم از اتوبوس و مترو استقبال كردند 
اما شهرداري نيز بايد نواقص خود را در اين زمينه رفع كند 
ولي مي بيني��م كه همراه��ي الزم در اين خصوص انجام 
نمي گيرد. همتي مقدم با تاكيد بر اينكه در اين خصوص 
با معاول اول رييس جمهوري و وزارت صنعت نامه نگاري 
شده اس��ت گفت: ما معتقديم خودروس��ازان مي توانند 
نسبت به واردات اتوبوس اقدام كنند و سود اين واردات نيز 
به جيب كارگران آنها برود؛ چراكه مساله مهم براي ما ورود 

اتوبوس هاي نو به تهران است.

    پيش بيني هزينه ۳۰۰ميلياردي شهرداري تهران 
براي پيشگيري از كرونا

مجيد فراهاني رييس كميته بودجه و نظارت مالي ش��ورا 
گفت: ش��هرداري تا هفته گذش��ته 50 ميليارد تومان در 
حوزه پيشگيري از كرونا هزينه كرده كه پيش بيني مي شود 
هزينه هاي ش��هرداري تا۳00 ميليارد تومان افزايش پيدا 
كند.به گزارش مهر مجيد فراهاني در پاس��خ به س��والي 
مبني بر اينكه به نظر مي رسد مديريت شهري در خصوص 
تأمين مواد ضدعفوني با محدوديت هايي روبروست،  گفت: 
شهرداري مسووليت حفاظت و پيشگيري از اين ويروس 
در زيرمجموعه هاي خود و هم بحث توزيع اقام و پوشش 
ذي نفعان در فضاهاي شهري را عهده دار است. به طور مثال، 
سازمان آتش نشاني هم نيازمند اقامي مانند دستكش، 
ضدعفوني كننده سطوح، دس��ت و ماسك براي پرسنل 
خود و هم نيازمند اقامي براي ضدعفوني كردن س��طوح 
فضاهاي بيروني است.  او با اشاره به تذكر خود در خصوص 

كمبود توزيع اقامي مانند دستكش و ماسك ميان رانندگان 
تاكسي و اتوبوس گفت: در هفته گذشته دو نوبت اين اقام 
ميان رانندگان تاكس��ي و اتوبوس توزيع ش��ده كه شامل 
5000 دستكش، 1000 ماسك، ۳ تن گاز استريل و 100 
ليتر مواد ضدعفوني كننده است. انتظار مي رود اين اقام 
افزايش پيدا كند زيرا در برابر نياز رانندگان تاكسي و اتوبوس 
كافي نيست. در حال حاضر ۶0 هزار تاكسي فعال و بيش از 
5000 اتوبوس در سطح شهر فعاليت مي كنند و بايد توزيع 
اين اقام افزايش پيدا كند البته روز گذشته كمك هايي از 
سوي نيروهاي مسلح در اين حوزه انجام شد كه براي تأمين 
نياز مديريت ش��هري به حمايت هاي بيشتري نياز داريم. 
فراهاني با اشاره به اينكه تا هفته گذشته 50 ميليارد تومان 
هزينه هاي مستقيم شهرداري به پيش��گيري از ويروس 
كرونا اختصاص يافته است، بيان كرد: پيش بيني مي شود 
هزينه هاي مستقيم تا ۳00 ميليارد تومان افزايش يابد كه از 
محل چهار درصد بودجه در اختيار شهرداري و تبصره 1۳ 

تأمين مي شود؛ اين موارد به جز هزينه هاي غيرمستقيمي 
است كه ش��هرداري انجام مي دهد. اميدواريم با همكاري 
وزارت بهداشت، شهرداري به عنوان يك نهاد كمك كننده 
در كنار اين وزارتخانه در خط مقدم پيشگيري و مبارزه با كرونا 

به خوبي به وظايف خود عمل كند.

    كاهش ۴۰ درصدي مسافران تاكسي
عليرضا قنادان مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران 
با اشاره به اينكه مس��افران تاكسي هاي تهران بيش از ۴0 
درصد كاهش يافته اند، گفت: پيگير عملياتي شدن تعويق 
سه ماهه در اقساط تسهيات نوسازي تاكسي ها هستيم. به 
گزارش فارس عليرضا قنادان مديرعامل تاكسيراني شهر 
تهران، قنادان گفت: بررسي هايي كه ما بر روي پايانه هاي 
هوشمند تاكس��ي انجام داده ايم نشان مي دهد حدود ۴0 
درصد كاهش تقاضا وجود داشته و هر چقدر پيش مي رويم 
احتمال كاهش تقاضا نيز بيشتر خواهد شد. او در پاسخ به اين 

پرسش كه چه تسهياتي براي تاكسيرانان با توجه به كاهش 
تعداد مسافران آنها و وضعيت اقتصادي شان فراهم مي كنيد، 
 گفت: مهم ترين مساله اي كه االن پيگير آن هستيم تعويق 
سه ماهه در اقساط تسهيات نوسازي تاكسيراني است البته 
به نظر مي رسد ارايه بعضي بسته هاي معيشتي ديگر هم از 
سوي دولت ضروري باشد. او درباره تمهيدات تاكسيراني 
جهت مقابله با كرونا، اظهار كرد: تاكنون 5 هزار عدد ماسك 
و ۳ هزار مايع ضدعفوني كننده دست همچنين مقدار زيادي 
آب ژاول و مطالب آموزشي به رانندگان تاكسي در پايانه ها 
و خطوط به صورت رايگان ارايه شده است و در صورتي كه 
ملزومات مورد نياز به دس��ت ما برسد، اين روند همچنان 

ادامه خواهد داشت. 

    تداوم اجراي طرح ترافيك
و طرح كنترل آلودگي هوا در هفته پاياني اسفند 
محمد تقي زاده معاون امور عمراني استاندار تهران گفت: 

طرح ترافيك و طرح كنترل آلودگ��ي هوا در هفته پاياني 
اسفند لغو نمي شود. به گزارش تسنيم محمد تقي زاده، با 
اشاره به اينكه مردم تهران همچنان بايد به نكات بهداشتي 
اعام شده از سوي وزارت بهداشت توجه داشته باشند، اظهار 
كرد: با رعايت مسائل بهداشتي و كاهش ترددها در سطح شهر 
مي توانيم بر ويروس كرونا مقابله كنيم كه در همين زمينه 
اميدواريم مردم تهران در روزهاي آينده و با نزديك شدن به 
روزهاي پاياني سال همچنان مسائل بهداشتي را رعايت كنند. 
او در پاسخ به اين سوال كه آيا با توجه به شرايط فعلي و روزهاي 
پاياني سال امكان لغو طرح ترافيك و طرح كنترل آلودگي هوا 
وجود دارد يا خير گفت: در دو هفته پيش زمان مدت زمان 
ورود به دو طرح اشاره شده كاهش و اين روند تا پايان سال 
ادامه خواهد داشت. معاون امور عمراني استاندار تهران ادامه 
داد: با توجه به روزهاي پاياني سال بعيد است كه طرح ترافيك 
و طرح كنترل آلودگي هوا به طور كامل لغو شود و تصميمي 

در اين زمينه در شوراي ترافيك تهران وجود ندارد.
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بازخواني جعبه سياه هواپيماي 
اوكرايني در اوكراين

مديركل بررسي سوانح سازمان هواپيمايي كشوري 
از بازخواني جعبه سياه هواپيمايي اوكرايني توسط 
نهاد بررسي سوانح هوايي ايران در اوكراين خبر داد. 
حسن رضايي فر در گفت وگو با ايسنا گفت: اولويت 
با بازخواني جعبه سياه در كش��ور بود كه براساس 
مقررات تعريف شده اس��ت كه ايران تاش خود را 
انجام داد كه با مساله تحريم كارخانه سازنده مواجه 
شد، بحث تحويل جعبه س��ياه به اوكراين مطرح 
نيست و بلكه موضوع بازخواني جعبه سياه توسط 
نهاد بررسي س��وانح هوايي ايران در البراتوارهايي 
اس��ت كه داراي ش��رايط فني و همكاري مناسبي 
هستند. او افزود: اوكراين و فرانسه پيشنهاد داده اند 
كه متخصصان ايراني با مشاهده نمايندگان ساير 
كشورهاي درگير از البراتوارهاي آنها براي بازخواني 
اس��تفاده كنند و س��پس اطاعات در كشور مورد 
تحليل قرار مي گيرد. رضايي فر ادامه داد: ش��رايط 
همكاري هر دو البراتوار دريافت ش��ده و با رسيدن 
به تفاه��م نهايي در خصوص جزيي��ات همكاري، 
جعبه هاي سياه در ابتدا در كشور اوكراين بازخواني 
خواهند ش��د. مديركل بررس��ي س��وانح سازمان 
هواپيمايي كشوري اظهار كرد: در اين مدت، از طريق 
بررس��ي هاي وس��يعي كه در جريان بود، جزييات 
بس��ياري از اين سانحه مشخص ش��ده است كه با 
بازخواني جعبه س��ياه با هدف پيشگيري از رخداد 
مشابه گزارش مربوطه تكميل و منتشر خواهد شد. 
در پي سقوط هواپيماي 800-7۳7 اوكرايني جعبه 
سياه اين هواپيما و چگونگي خواندن و آناليز اطاعات 
آن وارد ف��از جديدي ش��ده و اظه��ارات متفاوتي 
درباره اين مساله و اينكه جعبه سياه در كدام كشور 

بازخواني و آناليز شود، مطرح شد.

گستردگي بارش ها در اغلب 
نقاط كشور طي روزهاي آينده

مدير پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي گفت: 
به تدريج و با ورود س��امانه بارش��ي از شمال غرب و 
غرب به كشور بارش در اين مناطق آغاز مي شود و در 
روزهاي آينده اغلب مناطق كشور را در برمي گيرد. 
صادق ضياييان در گفت وگو با فارس، در تش��ريح 
آخرين وضعيت جوي كشور، اظهاركرد: روز شنبه 
اين سامانه بارشي در كل غرب كشور فعال است ضمن 
آنكه دامنه هاي جنوبي البرز در استان هاي تهران، 
الب��رز و قزوين را در برمي گي��رد و به برخي مناطق 
مركز، جنوب و شرق كش��ور هم كشيده مي شود. 
مدير پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي گفت: 
روز شنبه شدت بارش ها در استان هاي چهارمحال 
و بختياري، كرمانش��اه، لرس��تان و ايام و ش��مال 
خوزس��تان خواهد بود كه در ارتفاعات اين مناطق 
بارش به صورت برف است. ضياييان بيان كرد: روز 
يكشنبه 25 اس��فند فعاليت اين سامانه بارشي در 
غرب و جنوب غرب تداوم دارد و به تدريج به مركز، 
شرق و شمال شرق و دامنه هاي جنوب البرز گسترش 
مي يابد. ضمن آنكه در شمال غرب و سواحل شمالي 
كشور بارش پراكنده خواهيم داشت و در آن روز در 
جنوب ايام، شمال خوزستان، غرب اصفهان، شمال 
كهگيلويه و بويراحمد، و استان لرستان بارش ها شدت 
بيشتري دارد. او ادامه داد: روز دوشنبه 2۶ اسفند اين 
سامانه بارش��ي در نيمه شرقي و دامنه هاي جنوبي 
البرز در سمنان فعال است و به تدريج از كشور خارج 
مي شود.ضمن آنكه در روز دوشنبه در شمال غرب و 
دامنه هاي زاگرس مركزي در غرب كشور و دامنه هاي 
جنوب البرز شامل استان هاي قزوين، تهران و البرز 
و سواحل شمال كش��ور بارش پراكنده داريم. مدير 
پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي با بيان اينكه 
روز سه شنبه 27 اسفند در نوار شمال كشور بارش 
داريم، گفت: امروز بندرعباس با بيشينه دماي 2۶ 
درجه باالي صفر گرم ترين مركز استان و شهر كرد 
با كمينه دماي صفر درجه س��ردترين مركز استان 
خواهد بود. او در تشريح وضعيت جوي پايتخت بيان 
كرد: آسمان تهران امروز نيمه ابري با احتمال بارش 
پراكنده پيش بيني مي شود، بيشينه و كمينه دما در 

تهران 20 و 11 خواهد بود.

پرداخت پول مسافران 
ايرالين ها در فروردين ماه 

با وجود پيگري هاي مستمر س��ازمان هواپيمايي 
كشور، بسياري از شركت هايي هواپيمايي پرداخت 
پول مسافران بابت هزينه كنسلي پروازها را به بعد 
از تعطيات عيد نوروز و س��ال 99 موكول كرده اند. 
از ابتداي اعام ش��يوع ويروس كرونا در كشور و لغو 
پروازه��اي خارجي و داخلي، مس��افران زيادي كه 
به رسم هر س��ال در بهمن ماه اقدام به خريد بليت 
كرده بود معطل ماندند كه سرنوشت سفر و پول از 
دست رفته آنها چه مي شود. مطابق قوانين حاكم بر 
صنعت هوايي، ابطال سفر از سوي ايرالين و نه مسافر 
مساوي با پرداخت كامل هزينه ها است و جريمه اي را 
متوجه مسافر نمي كند؛ با اين حال بخشنامه سازمان 
هواپيمايي كشور به كمك مردم آمد و شركت هاي 
هواپيمايي را موظف كرد تا تمام پول بليت هايي كه 
قبل از 5 اس��فندماه براي ه��ر تاريخي از تعطيات 
نوروزي خريداري شده است بدون كسر جريمه به 
مسافران بازگردد. اكنون بيش از دو هفته از بخشنامه 
سازمان هواپيمايي و تعيين تكليف ايرالين ها از سوي 
وزير راه و شهرسازي براي بازگرداندن پول مسافران 
مي گذرد، اما گايه مس��افران از عدم پرداختي ها از 
سوي ايرالين ها افزايش يافته است. يكي از مسافران 
هواپيمايي ايران ايرتور به مقصد مشهد مقدس كه 
يك خانواده ۴ نفره است به ايرنا، گفت: بعد از اينكه 
پيگير دريافته هزينه بليت شديم به ما اعام كردند 
كه بايد 20 روز كاري از تاريخ ابطال بليت صبر كنيد 
و اين طور نيس��ت كه بافاصله امكان بازگرداندن 
هزينه ها ميسر باشد و بر اين اساس مبلغ هزينه شده 

بعد از تعطيات عيد نوروز به ما بازخواهد گشت.

در شهر
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از سوي وزارت صمت صورت گرفت 

اقدامات ضربتي عليه كرونا
تعادل | گروه صنعت |

پنج اقدام جدي��د براي مبارزه ب��ا كرونا ويروس در 
دس��تور كار متوليان وزارت صمت ق��رار گرفت. در 
نخس��تين گام، »هرگونه خروج كاال از كارخانجات 
بدون مجوز وزارت بهداش��ت ممنوع اعالم ش��د.« 
براساس اظهارات رييس س��ازمان حمايت، خروج 
كاالهاي مرتبط ب��ا بيماري كرون��ا از كارخانجات، 
بدون حواله هاي وزارت بهداشت و فرايند توزيع در 
شبكه هاي منتخب ممنوع اس��ت. دراقدام ضربتي 
ديگر، »توليد الكل تا اطالع ثانوي نيازمند هيچ گونه 
مجوزي نيس��ت.« برهمين اس��اس، قائم مقام وزير 
صم��ت در ام��ور بازرگاني ب��ا ص��دور ابالغيه اي به 
س��ازمان هاي صمت سراسر كش��ور اعالم كرد كه 
توليد الكل در كشور تا اطالع ثانوي نيازمند هيچ گونه 
مجوزي از سوي س��ازمان هاي صمت نيست. البته 
بنابه توضيحات مدرس خياباني، حذف مجوز براي 
تولي��د الكل موقتي و تا رفع كام��ل ويروس كرونا از 
كشور اس��ت كه وزارت بهداش��ت بر فرايند توليد و 
توزيع آن نظارت خواهد داشت. از ديگر تصميمات 
اتخاذ شده، اينكه طبق موافقت سازمان غذا و دارو، 
عالوه بر صفر شدن تعرفه واردات »ماسك و الكل«، 
واردات نياز ب��ه IRC وزارت بهداش��ت ندارد و اين 
كد ب��راي واردات ال��كل، حداكثر ظ��رف مدت ۲۴ 
س��اعت صادر و هزينه اي براي واردكنندگان در بر 
نخواهد داشت. چهارمين تصميم اتخاذ شده اينكه 
ترخيص محموله هاي وارداتي از قبيل ماسك، الكل 
و س��اير اقالم مورد نياز براي مقابله با شيوع ويروس 
كرونا در كمترين زمان )حداكثر ظرف ۴۸ ساعت( 
ترخيص شوند. درآخرين گام هم »توزيع گسترده 
ژل و محل��ول ضدعفوني كنن��ده در داروخانه هاي 
كشور« شكل اجرايي به خود گرفت. البته به موجب 
اين تصميم، داروخانه ها فقط مجاز به تك فروش��ي 
محلول و ژل ضد عفوني هستند و با هر گونه فروش 
عمده اين محصوالت از سوي داروخانه ها، به شدت 

برخورد خواهد شد.

   اقداماتي عليه كرونا 
بيش از سه هفته از ش��يوع ويروس كرونا در كشور 
مي گذرد كه تصميمات زي��ادي براي مبارزه آن در 
عرص��ه توليد، ص��ادرات و واردات از س��وي وزارت 
صمت و ديگر نهادي مربوطه صورت گرفته اس��ت. 
در اين ميان، صادرات برخي اقالم ممنوع اما واردت 
آنها از جمله »ماس��ك و لب��اس گان« با تعرفه صفر 
درصدي صورت گرف��ت. از ديگ��ر اقداماتي كه در 
دستور كار كارگروه تنظيم بازار قرار گرفت اين بود 
كه واردات ماسك در اولويت دريافت ارز نيمايي قرار 
گرفت. اين كارگروه همچنين اعالم كرد كه صادرات 
م��واد اوليه اين كاال تا اطالع ثان��وي ممنوع و تعرفه 
واردات آن نيز ۵۰ درصد كاهش يافته است. از سوي 
ديگر، كاالهاي بهداش��تي از جمله »ماسك، الكل، 
ش��وينده ها و ضدعفوني كننده ها« در گروه نخست 
كاالهاي اساس��ي و ضروري قرار گرفتند و مشمول 

كنترل قيمت، مبارزه با احتكار، گران فروشي، اختفاء 
عدم عرضه و كم فروشي شدند. اما با گذشت بيش از 
1۰ روز از آخرين ماه سال، قائم مقام وزير صمت اعالم 
كرد كه صادرات »ماس��ك، دستكش، لباس گان و 
محصوالت بهداشتي از جمله آب ژاول، صابون، كاغذ 
تيشو، منسوجات نبافته و الكل« ممنوع است؛ اما در 
مقابل واردات »الكل، ماسك و لباس گان« به منظور 
رفع نياز كش��ور با »تعرفه صفر« امكان پذير خواهد 
ب��ود. همچنين در پي برخي مقاومت هاي اس��تاني 
براي جابه جاي��ي الكل كه به خاط��ر كمبود آن در 
برخي كارخانه هاي توليدكننده ژل ضدعفوني وجود 
داشت، استانداران مكلف به صدور مجوز جابه جايي 
محموله هاي ال��كل و ژل ضدعفوني كننده به خارج 
از اس��تان ها ش��دند. در همين حال، در س��يزدهم 
اسفندماه صادرات الكل ممنوع اعالم شد. بالفاصله 
گمرك نيز اعالم كرد كه تا پايان ارديبهش��ت  سال 
1۳۹۹ حقوق ورودي »ماسك و الكل« صفر لحاظ 
مي ش��ود و چند روز پس از آن، م��درس خياباني با 
ارس��ال نامه اي به رييس كل گمرك حقوق ورودي 
»ماس��ك و الكل اتيليك« را ۵ درصد اعالم كرد. با 
اين حال، وزارت صمت طي روزهاي اخير، اقدامات 
ديگري را براي مبارزه ب��ا كرونا اجرايي كرده كه در 

ادامه به آنها اشاره خواهيم كرد. 
يكي از مش��كالتي كه در روزهاي كرونايي وضعيت 
را براي مصرف كنندگان اقالم بهداشتي و پزشكي، 
دش��وار كرده ب��ود، كمبود اين اقالم ب��ه دليل عدم 
نظارت بر روند توزيع از مس��ير كارخانه و واحدهاي 
توليدي بود. از همي��ن رو، وزارت صمت در اقدامي 
تالش كرده اين مسير را با نظارت دقيق تر مديريت 
كند. به طوري كه براساس اظهارات رييس سازمان 
حمايت مصرف كنندگان وتوليدكنندگان، »هرگونه 
خروج كاالهاي مرتبط با بيماري كرونا از كارخانجات، 
بدون حواله هاي وزارت بهداشت و فرايند توزيع در 
شبكه هاي منتخب ممنوع است.« عباس تابش در 
ابالغيه اي به روساي سازمان هاي صمت ۳1 استان 
كش��ور عنوان كرده كه با پيگيري هاي انجام ش��ده 
مشخص شد در برخي ش��ركت ها بازرس مشترك 
مستقر شده كه كنترل و نظارت بر ورودي و خروجي 
محموله هاي توليدي و اراي��ه اطالعات را با چالش 
مواجه كرده است. به گفته او، به رغم تاكيدات انجام 
شده و دستورالعمل هاي صادره، توزيع برخي اقالم 
بر اس��اس مكاتبات فرمانداران و استانداران و ساير 
مقامات اس��تاني صورت مي گيرد كه اين موضوع بر 
خالف تصميمات كميته ملي تامين و توليد مبارزه 
با كرونا است. رييس س��ازمان حمايت، همچنين با 
تأكيد بر اينكه بر اساس تصميمات گرفته شده اين 
اقالم به طور صرف بايد بر اساس شبكه هاي منتخب 
توزيع شود، افزود: فهرست ميزان توزيع به تفكيك 
خري��داران و در چارچوب ج��داول قبلي اعالمي به 
صورت روزانه ارس��ال ش��ود و حداكثر قيمت هاي 
مصوب كميته تامين و توزيع ب��راي اقالم مبارزه با 

كرونا در سامانه 1۲۴ ثبت و الزم االجرا است.

اما ديگر اقدام ضربتي وزارت صمت براي مبارزه با اين 
ويروس، اينكه »توليد الكل تا اطالع ثانوي نيازمند 
هيچ گونه مجوزي نيست.« برهمين اساس، قائم مقام 
وزير صنع��ت، معدن و تجارت در ام��ور بازرگاني با 
صدور ابالغيه اي به س��ازمان هاي صنعت، معدن و 
تجارت سراس��ر كش��ور اعالم كرد: »توليد الكل در 
كش��ور تا اطالع ثانوي نيازمند هيچ گونه مجوزي از 

سوي سازمان هاي صمت نيست.« 
براساس توضيحات حس��ين مدرس خياباني، طبق 
مصوبه ستاد مقابله با كرونا در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و با توجه به اعالم آمادگي برخي از واحدهاي 
توليدي براي توليد الكل مورد نياز كشور، توليد الكل 
بدون مجوز در واحدهاي توليدي امكان پذير است. به 
گفته او، بديهي است الكل توليد شده در اين واحدها، 
به طور صرف طبق حواله هاي س��ازمان غذا و دارو و 
تحت نظارت دانش��گاه هاي علوم پزشكي استان ها، 
بين مراكز توليدكننده ژل ضدعفوني كننده توزيع 
خواهد شد. مدرس خياباني در رابطه با حذف مجوز 
وزارت صم��ت براي تولي��د الكل ب��ه »خبرگزاري 
فارس« گفته است: با توجه به شرايط حساس كنوني 
كش��ور و نياز مبرم به اقالم و محصوالت بهداشتي و 
لزوم كاهش بروكراسي اداري و تسريع در امر توليد، 
تا اطالع ثانوي توليد الكل نياز به هيچ گونه مجوزي 
از سوي وزارت صمت ندارد و حذف مجوز براي توليد 
ال��كل موقت و تا رفع كامل ويروس كرونا از كش��ور 
است. اين مقام مس��وول در وزارت صمت در پاسخ 
به اين پرسش كه با حذف مجوز وزارت صمت براي 

توليد اين محصول اكنون نظارت توسط چه نهاد يا 
سازماني در امر توليد الكل صورت مي گيرد، گفت: 
براي راه اندازي يك واحد توليدي الكل همچنان اخذ 
مجوز از وزارت بهداشت و درمان الزم است و بر اين 
اساس الكل همچنان تحت نظارت وزارت بهداشت 
و درمان توليد مي ش��ود. او با تاكيد ب��ر اينكه الكل 
تحت نظارت وزارت بهداشت توليد مي شود، گفت: 
وزارت بهداشت بر فرايند توليد و توزيع، نظارت دارد. 
همچنين در اقدامي ديگر، طبق موافقت سازمان غذا 
و دارو، عالوه بر صفر ش��دن تعرفه واردات ماسك و 
الكل، واردات نياز به IRC وزارت بهداش��ت ندارد و 
اين كد براي واردات الكل، حداكثر ظرف مدت ۲۴ 
س��اعت صادر و هزينه اي براي واردكنندگان در بر 

نخواهد داشت. 
اما برنامه ديگر وزارت صمت؛ براي سرعت بخشي در 
مسير ورودي كاالهاي مورد نياز براي مبارزه با كرونا، 
با هماهنگي صورت گرفته با گمرك ايران، »ترخيص 
محموله هاي وارداتي از جمله ماس��ك، الكل و ساير 
اقالم مورد نياز براي مقابله با ش��يوع ويروس كرونا 
است كه در كمترين زمان )حداكثر ظرف ۴۸ ساعت( 

ترخيص شوند.« 
به طوري كه طبق اعالم اخير گمرك، در حال حاضر 
تمامي گمرك ها مجاز به انجام تش��ريفات گمركي 
اقالم بهداشتي هس��تند. همچنين به گفته مهرداد 
ارونقي، معاون فني گمرك ايران، در صورت صدور 
مجوز وزارت بهداشت، كاالهاي بهداشتي در كمتر 
از ۲۴ ساعت ترخيص مي شود. همچنين در آخرين 

جلسه ستاد تنظيم بازار نيز مقرر شد همه تشريفات 
واردات اقالم بهداشتي مرتبط با كرونا حذف شود و 
واردات اين محصوالت صرفا محدود به تاييديه فني 

وزارت بهداشت و درمان شده است. 
آخرين اقدام در هفته چهارم شيوع كرونا در ايران، 
اين است كه »داروخانه ها فقط مجاز به تك فروشي 
محل��ول و ژل ضد عفوني ش��دند.« در همين حال، 
قائم مق��ام وزير صم��ت در امور بازرگان��ي، از آغاز 
توزيع گس��ترده ژل و محل��ول ضدعفوني كننده در 
داروخانه هاي كش��ور خبرداد وگفت: اما با توجه به 
افزايش عرضه اين محص��والت طي روزهاي آينده 
داروخانه ها حق ف��روش عمده اي��ن محصوالت را 
ندارند. براساس توضيحات ارايه شده از سوي مدرس 
خياباني، عرضه اين محص��والت با توجه به افزايش 
توليد، طي روزهاي آينده بيشتر خواهد شد و دامنه 

وسيع تري از داروخانه ها را در برمي گيرد. 
همچني��ن طب��ق ابالغي��ه س��ازمان حماي��ت، 
داروخانه ه��ا صرف��ا مجاز ب��ه تك  فروش��ي »ژل و 
محلول ضدعفوني كننده« بوده و با هر گونه فروش 
عمده اين محصوالت از سوي داروخانه ها، به شدت 
برخورد خواهد شد. به گفته مدرس خياباني، به طور 
همزمان ب��ا توزيع ژل و محلول ضدعفوني كننده در 
داروخانه ها، مراكز بيمارس��تاني نيز س��هميه قابل 
توجهي دريافت كرده اند؛ ضمن اينكه الكل توليدي 
كش��ور هم اكن��ون در اختيار كارخانج��ات صنايع 
شوينده قرار گرفته تا از طريق شبكه داروخانه اي در 

اختيار مردم قرار گيرد. 
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آغاز به كار نمايشگاه هاي 
بهاره مجازي 

خبرگزاري تس�نيم|طرح »نمايش��گاه بهاره 
مجازي« از ديروز به منظور كمك به كسب و كارهاي 
مختل��ف و همچنين كمك به م��ردم براي تأمين 
كاالهاي مورد نياز، آغاز به كار كرد. اسفندماه هر ساله، 
براي كسبه و صنوف مختلف ماهي همراه با رونق و 
شلوغي و ازدحام مردم براي خريد بود، اما امسال با 
ورود مهمان ناخوانده اي به نام كرونا، بازار داغ ش��ب 
عيد، سرد شده و كسبه را با مشكالت مختلفي روبه رو 
كرده است. نمايشگاه هاي بهاره هر ساله اسفند ماه در 
سراسر كشور به منظور تأمين مايحتاح مردم با قيمت 
مناسب در ايام پاياني سال برگزار مي شد، اما شيوع 
ويروس كرونا با خانه نشين كردن، ضربه اقتصادي 
شديدي را به كسب و كارهاي مختلف وارد كرده و 
همين امر باعث ش��د، مسووالن براي كمك به آنها 
طرح »جشنواره نمايشگاه بهاره مجازي« را راه اندازي 
كنند. اين طرح كه از صبح ديروز كار خود را ش��روع 
كرده، امكان خريد كليه كااله��اي مورد نياز مردم 
در ايام پاياني سال را به صورت اينترنتي فراهم كرده 
و حتي كس��به هاي خرد نيز مي توانند براي فروش 
كاالي خود از اين طريق اقدام كنند. بنابراين، مردم 
 ir.ttp: //bahar۹۹ مي توانند با مراجعه به آدرس
پس از مقايسه قيمت در فروشگاه هاي مختلفي كه 
در اين طرح شركت كرده اند، كاالي خود را به بهترين 
قيمت خريداري كنند تا ني��از حضوري مردم براي 
خريد در اين ايام و با شرايط فعلي، به حداقل برسد. 
بر اساس اين گزارش، با اين اقدام عالوه بر كمك به 
اصناف براي جبران بخشي از ضررهايي كه اين روزها 
متحمل شده اند، مردم نيز از خريد شب عيد باز نمانده 
و هر چند قرار نيست عيد نوروز به معناي سال هاي 
گذش��ته، به منظور مبارزه با ويروس كرونا، نداشته 
باش��يم ولي حداقل نياز به حضور م��ردم در اماكن 
عمومي و مراكز خريد را كاهش مي دهد. گفتني است، 
طرح »نمايشگاه بهاره مجازي« با همكاري سازمان 
بسيج اصناف كشور، سازمان بسيج دانشجويي كشور، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان صدا و سيما، 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، اتحاديه كسب 
و كارهاي مجازي كش��ور و اتاق اصناف ايران بدون 
پرداخ��ت هيچ هزينه اي از طرف كس��به و صنوف 
مختلف از ٢٣ اسفندماه آغاز و تا پايان سال ادامه دارد. 

كاهش 13 درصدي 
سرمايه گذاري خارجي 

خبرگزاري فارس| در حالي كه در 1۰ ماه ابتداي 
امسال نسبت به مدت مشابه س��ال گذشته از نظر 
تعداد شاهد رشد س��رمايه گذاري خارجي بوده ايم، 
اما از لحاظ حجم كل سرمايه گذاري خارجي كاهش 
1۳ درصدي مشاهده مي شود. در 1۰ ماه امسال 7۹ 
فقره س��رمايه گذاري خارجي در كشور انجام شده 
كه در مقايس��ه با 1۰ ماه ابتداي سال ۹7 طرح هاي 
سرمايه گذاري صنعتي، معدني و تجاري مصوب در 
هيات سرمايه گذاري خارجي در مجموع ۳1 درصد 
رشد داشته است. اين گزارش مي افزايد: اما با توجه 
به اينكه حجم كل س��رمايه گذاري خارجي در 1۰ 
ماه ابتداي امس��ال 7۸۰ ميليون دالر و در 1۰ ماهه 
ابتداي سال گذشته ۹۰۲ ميليون دالر بوده، بنابراين 
حجم كل سرمايه گذاري خارجي 1۳ درصد كاهش 
داشته اس��ت. كاهش در س��رمايه گذاري خارجي 
به علت ارايه درخواس��ت يكي از واحده��اي داراي 
س��رمايه گذاري خارجي مبني بر ابطال بخش��ي از 
افزايش سرمايه گذاري خارجي مصوب از محل سود و 

انتقال آن به خارج از كشور است.

جزييات كشف۴1 ميليارد تومان 
اقالم بهداشتي 

طرح تش��ديد نظارت و بازرس��ي ايام پاياني سال و 
همچنين مقابله با محتكران اقالم بهداشتي، از ابتداي 
اسفند شروع و تا ١٩ اس��فند ماه بيش از نزديك به 
٤١ميليارد تومان اقالم بهداشتي كشف شده است. با 
توجه به شيوع ويروس كرونا و كمبود برخي از اقالم 
پزشكي از جمله ماسك و مواد ضد عفوني كننده، اين 
روزها اخبار متعددي از كشف انبارهاي احتكار اين 
اقالم به گوش مي رسد.  بر اساس اين گزارش، طبق 
آمار سازمان صنعت اس��تان تهران، از زمان شروع 
طرح تش��ديد نظارت نوروز و ايام پاياني سال يعني 
از ابتداي اسفند ماه سال جاري در شهر تهران ١٢ 
هزار و ٨٩ بازرسي انجام شده كه از اين تعداد ٢هزار 
٥٣٦ پرون��ده به ارزش بي��ش از ٤٢ميليارد و 7۰۰ 
ميليون تومان تشكيل شده است. مجموعا در كل 
استان تهران ٢٤ هزار و ١٢٣ بازرسي انجام شده كه 
نهايتا ۳ هزار و ٤١٣ پرونده تخلف به ارزش بيش از 
٥٥ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان تشكيل و به مراجع 
ذي ربط ارجاع داده شده است.همچنين 7۵۰ گشت 
مش��ترك نيز در اين ايام با حضور تعزيرات، پليس 
امنيت اقتصادي انجام شده است. همچنين از ابتداي 
شيوع ويروس كرونا تاكنون طي بازرسي هاي انجام 
شده توسط سازمان صنعت استان تهران ٨٩هزار 
و ٥٥٢ عدد ماس��ك به ارزش ٤١٨ ميليون و ٥٣٧ 
هزار تومان و ٨ هزار و ۲6۰ عدد دستكش به ارزش 
٦ميليون و ٣٧٥ هزار تومان كش��ف شده است. بر 
اساس اين گزارش، 6۰۹ عدد ژل ضدعفوني كننده 
به ارزش يك ميليون و ۸۲۰ ميليون تومان و ٧هزار 
و ٨٤٥ ليتر الكل نيز به ارزش بيش از ۴۰ ميليارد و 
٤٦٧ ميليون تومان كشف و به مراجع قانوني ارسال 
شده است. همچنين بيش از ٣ميليون و ۹۰۰ هزار 
تومان نيز مواد شوينده كشف شده كه مجموعا ارزش 
ريالي بازرسي هاي اقالم بهداشتي رقمي بالغ بر بيش 
از ۴۰ ميليارد و ٨٩٤ ميليون تومان است. همچنين 
در ادامه بازرسي هاي اين سازمان از داروخانه هاي 
سطح شهر تهران، از ١١ اسفند ماه لغايت ١٩ اسفند 
سال جاري، ٣٦٢ بازرسي انجام شده كه نهايتا 1۰ 
پرونده تخلف به ارزش ١٥ميليون و 7۰۹ هزار تومان 

تشكيل و به مراجع قانوني ارسال شده است.

رييس اتاق اصناف تهران مطرح كرد

شرط استقبال مردم از فروش اينترنتي
ريي��س اتاق اصناف ته��ران از ل��زوم تخفيف هايي 
از س��وي فروش��گاه ها براي ايجاد انگي��زه در خريد 
اينترنتي مردم خب��رداد وگفت: از روز پنجش��نبه 
وزارت بهداش��ت اجازه فروش ماس��ك و دستكش 
را به فروش��گاه هاي تجهيزات پزشكي و داروخانه ها 

صادر كرد.
قاس��م نوده فراهان��ي در گفت وگو ب��ا »خبرگزاري 
تس��نيم« درباره فروش��گاه هاي به��اره مجازي كه 
جايگزين نمايش��گاه هاي بهاره ش��ده، اظهار كرد: 
مردم بدانند اين نمايشگاه بهاره نيست بلكه فروشگاه 
اينترنتي اس��ت كه با توجه به اينكه بايد با علم روز 
پيش رفت و در ش��رايط فعلي مردم براي حضور در 
اماكن عمومي با محدوديت رو به رو هستند، فروش 
اينترنتي كاال اقدام خوبي اس��ت كه از امروز شروع 

شده است.
وي ادامه داد: نكته مهم در فروش��گاه هاي اينترنتي 
داشتن زير ساخت مناسب و برنامه ريزي است؛ زيرا 
باي��د مردمي كه از اين فروش��گاه ها خريد مي كنند 

از امني��ت خريد يا مرجوع ك��ردن كاال به هر دليلي 
مطمئن باشند و بدانند درصورت داشتن شكايت به 
كجا مراجعه كنند. رييس اتاق اصناف تهران با بيان 
اينكه در سال ٩٢ كه قانون اصناف تدوين شد، فروش 
اينترنتي كاال نيز در اين قانون ديده ش��د، گفت: بر 
اساس قانون نظام صنفي، فروش��گاه هايي مجاز به 
فروش اينترنتي كاال هس��تند كه پروانه كس��ب از 
صنف مربوطه داشته باشند. البته پيش از اين بودند 
فروشگاه هايي كه بدون پروانه كسب اقدام به فروش 
اينترنتي مي كردند ولي در حال حاضر اين موضوع 

حل شده است.
نوده فراهاني درب��اره تعداد فروش��گاه هايي كه در 
.bahar۹۹ تهران براي فروش اينترنتي در سامانه

ir ثبت نام كرده اند، تصريح كرد: بر اساس گفته هاي 
مسووالن تاكنون ۳۰ فروش��گاه در تهران ثبت نام 
كرده و قرار است جشنواره هايي نيز گذاشته شود كه 
اميدواريم در اين وقت محدود بتوان اطالع رس��اني 
مناسب و خوبي در اين خصوص انجام شود. وي در 

پاسخ به اين س��وال كه آيا تخفيف هايي نيز از سوي 
فروش��گاه ها در فروش اينترنتي در نظر گرفته شده 
اس��ت، گفت: قطعا بايد انگيزه اي براي مردم ايجاد 
ش��ود تا براي خريد اينترنتي رغبت نش��ان دهند، 
بنابراي��ن اصناف با در نظر گرفت��ن تخفيف، انگيزه 
الزم را در م��ردم ايجاد كنن��د و در مقابل نيز دولت 
تخفيف هاي��ي در حوزه ماليات، بيمه و .. كس��به به 
ترغيب شدن آنها و افزايش فروشگاه هاي اينترنتي 
كمك كند. به گفته او، اين طرح تازه ش��روع ش��ده 
واميدواريم با ايجاد انگيزه ك��ه همان تخفيف هاي 
مناسب است، شاهد استقبال خوب مردم از فروش 
اينترنتي باشيم و در مقابل نيز فروشگاه هاي بيشتري 
وارد س��امانه خواهند شد. رييس اتحاديه تجهيزات 
پزشكي درباره آخرين وضعيت توزيع ماسك ومواد 
ض��د عفوني كننده، اظه��ار كرد: وزارت بهداش��ت 
روز گذش��ته اعالم كرد كه واحدهاي صنفي حوزه 
تجهيزات پزش��كي كه در س��امانه IMED وزارت 
بهداش��ت ثبت ش��ده اند، مي توانند اقدام به فروش 

ماس��ك كنند و اين نش��ان دهنده اين است كه نياز 
شبكه بهداش��ت و درمان در اين زمينه تأمين شده 

است.
نوده فراهاني با بيان اينكه بر همين اساس داروخانه ها 
و فروشگاه هاي تجهيزات پزشكي كه در سامانه وزارت 
بهداشت ثبت شده اند، مي توانند از اين پس اقدام به 
فروش ماس��ك و دس��تكش كنند، افزود: با توجه به 
افزايش تعداد توليد كنندگان ماسك، وضعيت عرضه 
آن نيز هر روز بهتر خواهد شد و مجوز وزير بهداشت 
به فروشگاه ها و داروخانه ها نيز گواه اين موضوع است 
و طي هفته جاري نيز قطعا اوضاع بهتر خواهد شد تا 
جايي كه ديگر مردم در تامين ماسك نيز هيچ مشكلي 
نخواهند داشت.وي با بيان اينكه پيش از اين ٥كارتن 
ماس��ك فروش آن ٦ماه طول مي كشيد و با ورود اين 
ويروس يك دفعه تقاضا براي آن بسيار افزايش يافت، 
گفت: ٤هفته گذش��ته همه توليدكنندگان را جمع 
كرده و به آنها گفتيم كه باي��د توليدات خود را براي 
تأمين شبكه بهداشت تنها به وزارت بهداشت تحويل 

دهند و س��پس كارگاه هايي نيز براي توليد ماس��ك 
راه اندازي شد.رييس اتحاديه تهيه و توزيع كنندگان 
تجهيزات پزشكي و آزمايش��گاهي با بيان اينكه سه 
الي چهار روز بس��ته بندي و استريل كردن ماسك ها 
زمان مي برد تا وارد بازار ش��ود، گفت: در حال حاضر 
نياز شبكه بهداشت كشور تأمين شده و تصميم اخير 
وزارت بهداش��ت مبن��ي بر اجازه فروش ماس��ك به 
فروشگاه هاي تجهيزات پزشكي ثبت شده و داروخانه 
نيز گواه اين موضوع است؛ بنابراين طي هفته جاري 
نياز مردم نيز تأمين خواهد شد. نوده فراهاني تاكيد 
كرد: تاكنون همه نياز كشور به ماسك در داخل تأمين 
شده و هيچ ماس��ك وارداتي، وارد كشور نشده، زيرا 
ساير كشورها نيز خود به دليل شيوع اين بيماري به 
ماسك نياز دارند و صادرات را ممنوع كرده اند، بنابراين 
تاكنون نياز ماسك در داخل تأمين شده است. البته 
تنها وزارت بهداشت ماسك هاي مخصوصي را براي 
اتاق عمل ها نياز داش��ت كه اقدام ب��ه واردات كرده و 

در راه است.

عضو هيات مديره اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك ايران: پاسخ اتاق بازرگاني بين المللي  به نامه اتاق ايران:

نياز توليدكنندگان به پارچه براي توليد »ماسك و گان« ما صداي شما را مي شنويم
 ريي��س اتاق ايران و رييس كميته ايراني ات��اق بازرگاني بين المللي در 
نامه اي به رييس اتاق بازرگاني بين المللي، مساعدت اين نهاد بين المللي 
و جامعه جهاني را براي ارس��ال تجهيزات پزش��كي به ايران در شرايط 
تحريم هاي ظالمانه خواستار شد. غالمحسين شافعي با بيان اينكه اتاق 
بازرگاني بين المللي ICC بايد در زمينه دسترس��ي ايران به تجهيزات 
پزش��كي براي مقابله با كرونا تالش كند، گف��ت: نهاد هاي بين المللي 
مي توانند در ش��رايط تحريم ها نقش خود را براي كنار زدن تهديد هاي 
سياسي ايفا كنند. وي افزود: همان گونه كه به خوبي اطالع داريد سازمان 
بهداشت جهاني براي برخي از كش��ور ها و مناطق دنيا، به دليل انتشار 
ويروس كرونا كه يك اپيدمي جهاني است، وضع فوق العاده اعالم كرده 
است. امروز وضع جهاني، بيش از هرزمان ديگري، بر ضرورت تالش هاي 
منطقه اي و بين المللي براي تجهيز توانمندي هاي فني جهت كمك به 
كشور هاي گرفتار ويروس كرونا تاكيد مي كند. رييس اتاق ايران گفت: 
متاسفانه در شرايط كنوني، جمهوري اسالمي ايران يكي از كشور هايي 
است كه در معرض گسترده اين بيماري بوده، بنابراين، در مسير مبارزه 
جدي عليه اين بيماري فراگير قرار دارد و در اين راه نيازمند هرنوع كمك 

براي كاهش انتشار و نابودي آن در سطح كشور است. شافعي خطاب به 
رييس اتاق بازرگاني بين المللي افزود: معتقديم كه اين اتاق به عنوان يك 
سازمان و موسسه شناخته شده بين المللي، مي تواند نقش موثري در اين 
شرايط ايفا كند. از اين رو انتظار مي رود كه جنابعالي اقدامات و ترتيبات 
 ICC الزم را با هماهنگي فعاالن اقتصادي بين المللي و اعضاي محترم
براي مشاركت در مبارزه عليه انتشار و نيز نابودي اين بيماري فراگير، از 
طريق فراهم آوردن و تامين نياز هاي پزشكي و درماني از قبيل تجهيزات 
پزش��كي و مواد مورد نياز، به عمل آوريد. وي ادامه داد: مبارزه عليه اين 
بيماري در سطوح منطقه اي و جهاني، نه  تنها مساعدت به مردم ايران 
است بلكه با كنترل و نابودي اين ويروس، از انتشار بيشتر آن در منطقه و 
جهان جلوگيري به عمل خواهد آمد. اين در حالي است كه تحريم هاي 
يك جانبه و غيرانساني اياالت متحده امريكا عليه ملت ايران، شرايط تهيه 
اقالم و لوازم مورد نياز پزشكي و بهداشتي را مشكل كرده است. پس از 
انتشار خبر ارسال اين نامه، صفحه رسمي اتاق بازرگاني بين المللي در 
توييتر نوشت: »ما صداي شما را ميشنويم و ملزم به كمك رساني به هر 

سازماني كه نقشي در جلوگيري از شيوع دارد، هستيم.«

عضو هيات مديره اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك ايران با 
انتقاد از اينكه دولتي ها به جاي شعار در مقام عمل مواد اوليه كافي 
را در اختيار توليدكنندگان قرار دهند، گفت: ما هنوز نتوانسته ايم 

يك متر پارچه از دولت دريافت كنيم.
شاهرخ جعفري در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به اينكه اين روزها 
واحدهاي توليدي به سختي مشغول فعاليت و توليد ماسك براي 
تامين نياز كش��ور هس��تند، اظهار داشت: بس��ياري از تشكل ها و 
واحدهاي صنفي به صورت خودجوش مشغول فعاليت هستند اما 

نكته اينجاست ما پارچه كافي براي توليد ماسك نداريم. 
وي با بيان اينكه وزارت صنعت مدام از ارايه پارچه مورد نياز جهت 
توليد ماسك به واحدهاي توليدي صحبت مي كند، افزود: ما حتي 
پول پارچه ها را با مشقت بسيار به دولت پرداخت مي كنيم اما بايد 
درگير بروكراسي اداري باشيم و هنوز نتوانسته ايم يك متر پارچه از 
دولت دريافت كنيم. اين عضو هيات مديره اتحاديه توليد و صادرات 
نساجي و پوش��اك ايران با اعالم اينكه بنده روزانه ۲۰ تا ۳۰ هزار 
ماسك به صورت رايگان توليد مي كنم، اضافه كرد: اگر پارچه كافي 

در اختيار ما قرار گيرد از روزي ۲۰ هزار ماسك به روزي ۲۰۰ هزار 
ماسك و از توليد روزانه ۲۵۰۰ گان بيمارستاني به توليد ۲۰ هزار 
گان خواهيم رسيد اما نمي دانم چرا كسي به اين پتانسيل باال توجه 

نكرده و پارچه كافي در اختيار ما قرار نمي دهند.
جعف��ري عضو هيات مدي��ره اتحاديه توليد و صادرات نس��اجي و 
پوشاك ايران در ادامه صحبت هاي خود با تاكيد براينكه بسياري 
از كارگاه ها در شرايط فعلي براي توليد ماسك آمادگي كافي خود 
را اعالم كرده اند، گفت: ما در حال حاضر پارچه ها و نقدينگي مورد 
نياز خود را از خيرين و بخش ه��اي ديگر تأمين مي كنيم و دولت 
هيچ كمكي به ما نكرده اس��ت. حتي نمي گويد شما كه به زحمت 

مشغول توليد ماسك هستيد آيا مشكلي داريد يا نه .
اين توليدكننده پوش��اك با انتقاد از اينكه دولتي ها به جاي شعار 
در مقام عمل م��واد اوليه كافي را در اختي��ار توليدكنندگان قرار 
دهند، گفت: ما تا زماني كه نقدينگي كافي در اختيار داشته باشيم 
مي توانيم ماس��ك توليد كنيم در زمان اتمام نقدينگي ديگر پولي 

براي توليد ماسك رايگان نداريم.
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همسر نخست وزير كانادا، وزير كشور استراليا، بازيكن 
تيم فوتبال چلسي، سرمربي تيم فوتبال آرسنال و يكي 
از مشهورترين بازيگران هاليوود تاكنون در فهرست 
افرادي هس��تند كه به ويروس كرونا مبتال ش��ده اند، 
ويروس��ي كه تاكنون 135 هزار نفر را در جهان آلوده 

كرده و بيش از 4900 تن را از پاي درآورده است.
رويترز نوشته: دولت ها و بانك هاي مركزي تدابير خود 
براي مهار تبعات اقتصادي ويروس كرونا را تش��ديد 
كرده اند. هدف آنان كمك به بازارهاي مالي اس��ت تا 
ضررهاي ناش��ي از اين وي��روس را برطرف كنند. اين 
در حالي است كه اغلب رويدادهاي مهم منطقه اي و 

جهاني لغو شده يا به تعويق افتاده اند. 
در اياالت متحده نانس��ي پلوسي سخنگوي مجلس 
نمايندگان امريكا، اعالم كرده كه نمايندگان و كاخ سفيد 
درباره يك بسته كمك اقتصادي مذاكره كرده و بزودي 
به توافق خواهند رسيد. با اين حال كارشناسان هشدار 
مي دهن��د كه به دليل فقدان امكانات پزش��كي كافي 
براي گرفتن تست از افراد مظنون به ابتال، احتماال افراد 
بسياري آلوده خواهند شد. البته دست اندر كاران اغلب 
نظام هاي سالمت در سراسر جهان با شرايط دشواري 
روبرو هستند و در زمينه ارايه خدمات الزم با چالش هاي 
جدي روبرو هستند. كري چانت رييس امور پزشكي نيو 
ساوت ولز به رويترز گفته: »ما پيش بيني كرده ايم كه 
حداقل 20 درصد از جمعيت منطقه در موج اول آلوده 
شوند.« نيو ساوت ولز كه اكنون حدود هفت ميليون نفر 
جمعيت دارد يكي از پرجمعيت ترين مناطق استراليا 
به شمار مي رود و به گفته چانت، مدل هاي بررسي شده 
نشان مي دهند كه حداقل 5درصد از اين جمعيت در 
نتيجه آلودگي به ويروس كرونا به درمان بيمارستاني 

نياز پيدا خواهند كرد. 
تام هنكس بازيگر هاليوودي، پنجشنبه اعالم كرد كه 
خود و همسرش ريتا ويلس��ون هر دو به كرونا مبتال 
ش��ده اند. س��وفي گريگوري ترودو، همسر جاستين 
ترودو نخس��ت وزير كانادا نيز به ويروس كرونا مبتال 
شده اس��ت. ترودو به همين دليل خود را در قرنطينه 

قرار داده است. سخنگوي دولت كانادا ضمن اعالم اين 
خبر گفته همسر ترودو در قرنطينه خانگي است و تنها 
نشانه هاي خفيفي از بيماري كوويد19 را دارد. كانادا 
اعالم كرده كه تاكنون 145 نفر در اين كشور به كرونا 

مبتال شده اند. 
در اين ميان اغلب رويدادهاي ورزش��ي لغو شده يا به 
زمان ديگري موكول شده است. به عنوان مثال، پس 
از لغو بازي هاي ليگ قهرمانان گلف، مسابقات فرمول 
يك گرند پري نيز متوقف شد. نپال نيز كوه اورست را 

به روي كوهنوردان بسته است. 
در بريتانيا ني��ز پس از اينكه كالوم هادس��ون اودويو 

بازيكن چلس��ي، و ميكل آرتتا س��رمربي آرسنال به 
كرونا مبتال شدند درخواست ها براي توقف مسابقات 
فوتبال تشديد شد و سرانجام سازمان ليگ برتر انگليس 
اعالم كرد كه تمام ليگ هاي فوتبال سه هفته تعطيل 
مي شوند. اين نخستين بار از زمان جنگ جهاني دوم 
اس��ت كه باالترين رده فوتبال انگليس تعطيل شده 
اس��ت. در اياالت متحده نيز تاكنون چند از مقام هاي 
ارشد حزب جمهوري خواه از جمله ليندسي گراهام و 
تد كروز خود را قرنطينه كرده اند. هم اكنون از مجموع 
50 ايالت امريكا 40 ايالت با كرونا درگير شده اند. اين 
در حالي است كه آنتوني فائوچي رييس موسسه ملي 

آلرژي و بيماري هاي واگي��ردار امريكا، جمعه گفته 
سيستم هاي تست كروناي وزارت بهداشت جوابگوي 

نيازهاي موجود نيستند. 
دونالد ترامپ شيوع ويروس كرونا در اياالت متحده را 
ناشي از مس��افران ورودي از اروپا دانسته و ورود تمام 
مسافران از اروپا به امريكا به استثناي انگليس را براي 
30 روز ممنوع كرده است. مقامات ارشد اتحاديه اروپا 
ترامپ را ب��ه خاطر اعالم ممنوعيت يك ماهه س��فر 

اروپاييان به امريكا نكوهش كرده اند. 
ش��يوع ويروس كرون��ا در جهان اكن��ون به وضعيت 
»همه گير« تغيير يافته است. همين مساله باعث شده 

تا با وجود گزارش هاي دلگرم كننده از چين به عنوان 
اولين مركز شيوع كرونا، واكنش اغلب بازارهاي مالي 
همچنان ريزش��ي باش��د. چين اعالم كرده كه براي 
نخستين بار از شيوع اين ويروس شمار قربانيان آن در 
اين كشور تك رقمي شده است. با اين حال اغلب بازارها 
همچنان منفي اند. به عنوان مثال، شاخص »نيكه 225« 
بيش از 10درصد سقوط كرده است. بازارهاي بورس در 
كره جنوبي )كوسپي و كوسداك( نيز بين ۷ تا 9 درصد، 
شاخص بورس هنگ  كنگ ۶.5 درصد و شاخص هاي 
بورس چين بيش از 4 درصد سقوط كرده اند. افزايش 
نگراني هاي از شيوع ويروس كرونا و پيامدهاي آن، سبب 
شد تا بازار سهام در امريكا پنجشنبه شاهد بدترين روز 
خود از زمان سقوط »دوشنبه سياه« در سال 19۸۷، تا 
به امروز باشد. شاخص سهام در بازارهاي مالي اروپا نيز، 
با وجود آنكه بانك مركزي اروپا اعالم كرد ميلياردها يورو 
از بدهي هاي دولت هاي حوزه يورو را خريداري خواهد 
كرد، حدود 10 درص��د كاهش يافت. اين روند جمعه 

كمي اصالح شد. 
تدروس ادهانوم دبيركل س��ازمان بهداشت جهاني، 
اواخر هفته گذش��ته در توصيف بيماري كوويد19 از 
واژه همه گيري اس��تفاده كرد. همه گير يا پاندميك 
از واژه يونان��ي پاندم��وس )Pandemos( به معني 
»همگان« مي آيد. مايكل رايان رييس اجرايي سازمان 
بهداشت جهاني، در مورد علت استفاده از اين واژه گفته: 
»مفهوم پاندموس وقتي استفاده مي شود كه اعتقاد 
داشته باشيم كل جمعيت جهان احتماال در معرض 
يك عفونت قرار دارند و بخشي از آنان به طور بالقوه به 

اين بيماري دچار خواهند شد.«
تعريف همه گيري در لغت نامه نيز عبارت است از يك 
بيماري كه در يك منطقه جغرافيايي گسترده ظاهر 
مي ش��ود و به طوري خاص بخش زيادي از جمعيت 
حاضر را تحت تاثير قرار مي دهد. در واقع همه گيري 
به مراتب فراتر از ش��يوع اس��ت و به وضعيتي اطالق 
مي ش��ود كه در آن بيماري ديگر مح��دود به نواحي 
خاصي از كره زمين نيس��ت و به بخش هاي ديگر نيز 

سرايت كرده است.

دريچه

كوتاه از منطقه

جلسهاضطراريترامپبا
بانكدارانامريكايي

گروه جهان| مديران عامل بانك هاي بزرگ امريكايي 
در ديدار ب��ا ترامپ آخرين تحوالت مربوط به كرونا را 
بررسي كردند. به گزارش رويترز، نگراني از پيامدهاي 
ويروس كرونا بر روي بزرگ ترين اقتصاد جهان باعث 
ش��د تا دونالد ترامپ مديران بانك ه��اي بزرگ را به 
نشستي اضطراري فرا بخواند. طبق اعالم منابع آگاه، 
مديران بانكي به ترامپ اطمينان خاطر داده اند كه به 
ميزان زيادي آماده كمك به كسب و كارهاي كوچك 
و متوسط امريكايي براي عبور از اين بحران هستند. 
مديران بانك هاي گلدمن س��اكس، بان��ك امريكا، 
جي پي مورگان چيس و س��يتي گ��روپ همچنين 
در ديدار ب��ا ترامپ راه هاي تامين نقدينگي مورد نياز 
بازارها براي حفظ ثبات بازارهاي مالي و پاسخ به نياز 
مصرف كنندگان را بررس��ي كردند. در نتيجه شيوع 
گسترده كرونا در كشورهاي اروپايي، رييس جمهور 
امريكا تصميم گرفت به مدت يك ماه كليه پروازهاي 
مسافري از اروپا به امريكا را لغو كند. البته فعال انگليس 
از اين تصميم مستثني دانس��ته شده است. بيماري 
كوويد19تاكنون جان 35 نف��ر را در امريكا گرفته و 
بيش از هزار نفر را مبتال كرده اس��ت. 33 ايالت از 50 
ايالت امريكا با اين بيماري درگير است و در ايالت هاي 
كاليفرنيا، واشنگتن و نيويورك وضع اضطراري اعالم 
ش��ده اس��ت. پيش از اين نيز بانك مركزي امريكا به 
منظور تقويت رشد اقتصادي اين كشور تصميم گرفته 
بود نرخ بهره را در اتفاقي كم سابقه 0.5درصد كاهش 
دهد كه اي��ن بزرگ ترين كاهش ن��رخ بهره در طول 
12سال اخير بوده اس��ت. با ان حال ترامپ خواستار 
كاهش بيشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو شده است. 

پيشنهاد2هزاريورويياروپا
برايمهاجراندريونان

گ�روه جهان|اتحاديه اروپا اع��الم كرده مهاجران 
سرگردان در كشور يونان در صورت خروج داوطلبانه 
و بازگشت به كشورشان دو هزار يورو دريافت خواهند 
كرد. به گزارش يورونيوز، طرح داوطلبانه اين اتحاديه 
يك ماه ادامه خواهد داشت و با هدف كم كردن فشار 
بر آن دس��ته از جزاير يونان پيش��نهاد شده كه انبوه 
مهاج��ران غيرقانون��ي را در اردوگاه هايي با امكانات 
بس��يار كم جا داده اند. بر اساس اين طرح كه سازمان 
مهاجرت سازمان ملل متولي آن خواهد بود، هر فرد كه 
حاضر شود به كشور خود بازگردد دو هزار يورو دريافت 
خواهد كرد، مبلغي به نوشته روزنامه گاردين »تقريبا 
پنج برابر« پولي كه معموال به مهاجران داده مي شود. 
مقامات اتحاديه اروپا اميدوارند ك��ه پنج هزار نفر از 
مهاجران حاضر در جزاير يونان اين پيشنهاد را بپذيرند. 
پيشنهاد تازه در زماني مطرح مي شود كه مرزهاي اين 
قاره بار ديگر با هجوم مهاجران غيرقانوني مواجه بوده 
است. اخيرا تركيه مرزهاي خود براي پناهندگان جهت 
ورود به اروپا از طريق بلغارس��تان و يونان را باز كرد و 
گزارش ها حاكي از بازداش��ت ده ها پناهنده سوري و 
ديگر كشورها در مرز يونان و درگيري هاي خشونت بار 
ميان پليس يونان و پناهندگان اس��ت. گفته شده، 
نيروهاي امنيتي يونان در جريان عمليات خود عليه 
پناهجويان از گاز اشك آور و گلوله هاي واقعي استفاده 
كرده اند تا مانع هجوم آنها شوند. نهادها و سازمان هاي 
امدادي از اين وضعيت وخي��م ابراز نگراني كرده اند. 
رجب طيب اردوغان رييس جمهوري تركيه، با انتقاد 
از نحوه برخورد يونان با مهاجران از اين كشور خواسته 

تا اجازه دهد مهاجران به سوي اروپا بروند.

مناقشهامريكاوچين
برسرمنشأويروسكرونا

گروه جهان| وزير خارج��ه امريكا ويروس كرونا را 
ويروس ووهان ناميده است، اقدامي كه خشم مقام هاي 
چين را برانگيخته است. چيني ها حاال مدعي اند كه 
احتماال ارت��ش امريكا ويروس را در ووهان منتش��ر 
كرده اس��ت. ميان چين و امري��كا جنگي تبليغاتي 
بر سر منش��أ ويروس كرونا درگرفته است و طرفين 
يكديگر را به اش��اعه آن متهم مي كن��د. اقدام مايك 
پمپئو، وزير خارجه امريكا در ناميدن ويروس جديد 
به عنوان ويروس ووهان خش��م چي��ن را برانگيخته 
است. مقام هاي چيني اين نامگذاري را غيرمسووالنه 
خوانده اند. ووهان شهر بزرگ چين است كه ويروس 
كرونا دسامبر گذشته ابتدا در آنجا تشخيص داده شد. 
متخصصان اين فرضيه را مطرح كرده اند كه ويروس 
كرونا در بازار حيوانات اين شهر به انسان منتقل شده 
است. سازمان جهاني بهداشت درباره ناميدن ويروس 
كرونا با عنوان ويروس ووهان يا ويروس چيني هشدار 
داده و اين نامگذاري را مانعي احتمالي در جدي گرفتن 
ويروس توصيف كرده است. همزمان مقام هاي چيني 
به ابراز ترديد در اين باره روي آورده اند كه منشأ ويروس 
كرونا واقعا شهر ميليوني ووهان بوده است. ژائو ليان 
س��خنگوي وزارت خارجه چين، پنجشنبه يك گام 
جلوتر رفت و در يك پست توييتري بدون ارايه سند و 
مدركي مدعي شد كه ويروس كرونا مي تواند به وسيله 
ارتش امريكا در ووهان منتشر شده باشد. جمعه هم 
ژائو لينكي را از يك سايت اينترنتي منتشر كرد كه در 
ايام پس از يازده س��پتامبر 2001 به خاطر تمركز بر 
تئوري هاي توطئه درباره حمله به برج هاي دوقلوي 

نيويورك مشهور شد. 

باالتريننرختورمدرچين
در۸سالگذشته

گروه جهان|نرخ تورم در چي��ن فوريه افزايش 
يافته و به باالترين رقم در ۸ س��ال گذشته رسيده 
است. به گزارش آسيا تايمز، شاخص بهاي مصرف 
كه نرخ تورم را نمايندگي مي كن��د در اين ماه در 
چين به 5.2درصد رسيد و بسياري از محصوالت و 
اقالم مصرفي مردم در اين كشور گرانتر شده است. 
اگرچه با شيوع كرونا مصرف به شدت در كشور چين 
افت كرد اما هنوز هم آمارها نش��ان مي دهد بهاي 
كاالهاي مصرفي بسيار باال است براي مثال قيمت 
گوش��ت خوك در چين 135درصد در ماه فوريه 
در مقايسه با دوره مشابه سال پيش افزايش يافته 
است. اداره ملي آمار چين گزارش كرده خالف اين 
روند شاخص توليد در كشور به  دليل بسته شدن 
كارخانه ها و توليد كننده ها 0.3درصد كاهش يافته 
است. شيوع كرونا باعث شد تا نرخ تورم در ماه فوريه 
دو دهم درصد از ماه ژانويه كمتر شود اما هنوز هم 
باالترين رقم هشت سال گذشته محسوب مي شود 
و فش��ار زيادي بر مصرف كنندگان وارد مي كند. 
قيمت گوشت، مواد غذايي منجمد، سبزيجات و 
ميوه در چين در ماه هاي گذش��ته صعودي بوده 
و افزايش نرخ تورم باعث ش��ده است تا مصرف باز 
هم كمتر شود. بهاي مواد غذايي در چين در سال 
جاري ميالدي نسبت به يك سال قبل نزديك به 
22درصد افزايش يافته است. اداره آمار در گزارش 
خود آورده در مجم��وع فعاليت هاي اقتصادي در 
كشور كند شده و صادرات چين در دو ماه اول سال 
جاري به دنبال شيوع كرونا 1۷.2درصد در مقايسه 

با دوره مشابه سال گذشته كاهش يافته است. 

ترسازوقوعركوداقتصادي
درآلمان

گروه جهان| از بحران كرونا در آلمان سخن مي رود. 
بحراني كه گفته مي شود پيامدهاي اقتصادي آن هم تراز 
با بحران مالي س��ال 200۸ اس��ت. دولت آلمان اعالم 
كرده برنامه جامعي براي مقابله با پيامدهاي اقتصادي 
شيوع بيماري كرونا تهيه خواهد كرد. اين در حالي است 
كه س��نديكاهاي آلمان از دولت اين كشور خواسته اند 
ميلياردها يورو براي كمك به مردم و واحدهاي اقتصادي 
اختصاص دهد.خبرگزاري آلمان با انتش��ار گزارشي از 
برلين به پيامدهاي اقتصادي كرونا در آلمان پرداخته 
است. سنديكاهاي آلمان و دست اندركاران امور اقتصادي 
اين كشور از دولت خواسته اند با تزريق ميلياردها يورو، 
با عواقب منفي بيماري كرونا براي اقتصاد اين كش��ور 
مقابله كند. هدف از اين اقدام، مانع شدن از وقوع ركود 
اقتصادي در اين كش��ور اعالم شده اس��ت. بسياري از 
كارشناسان احتمال اينكه اقتصاد آلمان دچار ركود شود 
را بسيار جدي ارزيابي كرده اند. انتظار نرخ رشد اقتصادي 
آلمان ظرف هفته هاي گذشته چند بار به سمت پايين 
تصحيح شده است. حتي پيش بيني شده بود كه نرخ 
رشد اقتصادي آلمان در سال جاري نازل تر از نيم درصد 
شود. سنديكاي وردي نيز از دولت آلمان خواسته  با توزيع 
چك هاي مصرفي بين شهروندان اين كشور، مانع از وقوع 
يك بحران اقتصادي گ��ردد. توزيع چك هاي مصرفي 
با هدف افزايش توان خريد شهروندان و ايجاد رونق در 
بازار درخواست ش��ده است. افزون بر آن از دولت آلمان 
درخواست شده تا با واگذاري وام و اعتبار، توان پرداخت 
هزينه هاي جاري ش��ركت ها و واحدهاي اقتصادي را 
افزايش داده و از اين منظر مانع از بروز نارسايي در كار اين 

واحدهاي اقتصادي شوند.
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افشاگري از پشت پرده 
دستگيري شاهزادگان سعودي 

گروه جهان| محمد بن سلمان وليعهد سعودي، 
از سرگرم شدن جهان به ويروس كرونا سوءاستفاده 
كرده تا كمپين بازداش��ت ها را راه ان��دازي و از نفوذ 
خود در بازار نفت استفاده كند. وال استريت ژورنال 
در گزارش خود آورده دو تصميم بن س��لمان درباره 
جنگ  افروزي عليه روسيه درباره قيمت نفت و طرد 
رقيبان خود در داخل كشور كه اتفاقي غيرمنتظره 
در س��طح جهان بود چندين ماه قبل اتخاذ شد. امر 
مسلم اين اس��ت كه وليعهد از مشغول شدن جهان 
به ويروس كرونا سوءاستفاده كرد تا با هدف تحكيم 
پايه هاي قدرتش اين دو تصميم را اجرايي كند و نشان 
دهد كه مي تواند از نفوذ عربستان در بازار نفت براي 
تحقق اهداف سياسي اش استفاده كند. اين روزنامه 
درباره كمپين بازداشت ها، اقدامات و محدوديت هاي 
پيشين را مورد بررس��ي قرار داد؛ به ويژه آنهايي كه 
گريبان محمد بن نايف وليعهد پيشين را گرفت. بن 
سلمان پسر عمويش را در حصر خانگي نگه داشت و 
در نوامبر به او اجازه داد كه در منازل خود در رياض و 
منطقه صحرا در رفت و آمد باشد و در مناسبت هاي 
خانوادگي حضور يابد. اما حساب هاي بانكي او خالي 
شده بود و شاهزاده اي كه از نفوذ گسترده اي برخوردار 
بود بسيار گله مند شد. به گفته نزديكان بن نايف، افراد 
بن سلمان با وليعهد سابق ارتباط نزديكي برقرار كردند 
و سخنان او را به بن سلمان منتقل مي كردند. محمد بن 
نايف نوامبر تماسي از سوي ديوان سلطنتي دريافت 
كرد. مسوولي كه با او تماس گرفته بود گفت، بايد به 
گارد ملي برود در غير اين صورت با تبعات آن مواجه 
خواهد شد. اما بن نايف اين پيام را ناديده گرفت و بعد 
از گذشت چند روز از اين حادثه گارد ديوان سلطنتي 
به كاخ او در رياض يورش بردند. در ادامه اين گزارش، 
درباره تصميم راه اندازي جنگ  قيمت عليه روسيه در 
بازار نفت آمده وليعهد عربستان نظر برادرش به عنوان 
وزير انرژي س��عودي كه تا پنجشنبه گذشته براي 
كاهش توليد نفت تا سه ماه ديگر به او فشار وارد مي كرد 
را نيز پشت گوش نهاد. بن سلمان پافشاري كرد كه اين 
امر تا پايان سال ميالدي ادامه خواهد داشت. پيش از 
مذاكرات عربستان و روسيه در فوريه گذشته، وليعهد 
از پدرش ملك سلمان بن عبدالعزيز، پادشاه عربستان 
خواس��ت تا از والديمير پوتين بخواهد براي كاهش 
بيشتر توليد نفت همكاري كند. اما پوتين پايبندي به 

هرگونه توافقي را رد كرد. 

حمله هوايي امريكا 
به مقرهاي حشد شعبي 

فرماندهي پليس بابل جمعه از كش��ته و زخمي 
ش��دن 15عضو پليس در اثر بمباران امريكا در 
منطقه »جرف النصر« اين استان خبر داده است. 
فرماندهي پليس بابل گفته جنگنده هاي امريكايي 
پاسگاه ها و مقرهاي ستاد بسيج مردمي، ارتش و 
نيروهاي ضربتي ع��راق در منطقه جرف النصر 
را بمب��اران كردند. اين حمالت ش��امل مناطق 
مركزي، السعيدات و بهبهاني بود. در اين حمله ها 
سه نفر از اعضاي ارتش عراق به شهادت رسيدند 
و 5 نفر ديگر زخمي شدند. همچنين پنج عضو 
حشد شعبي در نتيجه اين حمالت زخمي شدند.

به تأخير افتادن سفرهاي 
اردوغان به دليل كرونا

رييس جمه��ور تركي��ه در راس��تاي تدابي��ر 
پيشگيرانه عليه كرونا سفرهاي خارجي خود را 
به تأخير انداخته است. به گزارش روسيا اليوم، 
سخنگوي دولت تركيه اعالم كرده رجب طيب 
اردوغان در راستاي تدابير پيشگيرانه عليه كرونا 
سفرهاي خارجي خود را به تأخير انداخته است. 
اين س��خنگو تأكيد كرده دانش��گاه ها به مدت 
س��ه هفته و مدارس به مدت يك هفته تعطيل 
شده اند. همچنين مس��ابقات ورزشي تا پايان 
آوريل بدون تماش��اگر برگزار مي شود. مقامات 
تركيه سه شنبه از تأييد ابتالي يك فرد به كرونا 
در اين كشور خبر دادند. اين فرد به دليل سفر به 

اروپا به كرونا مبتال شده است.

 لغو 2 نشست به خاطر كرونا 
در عربستان

وزارت خارجه عربستان در بيانيه اي اعالم كرده 
اين كشور دو نشست سران آفريقايي عربستان و 
نشست عربي آفريقايي را به خاطر ترس از شيوع 
ويروس كرونا به تاخير انداخته است. به گزارش 
رويترز، اين نشس��ت ها قرار بود در اوايل س��ال 
جاري ميالدي در عربستان برگزار شود. تاكنون 
به علت انتش��ار ويروس كرونا در سراسر جهان 
 بس��ياري از نشست ها به تاخير افتاده يا از طريق 

ويدئو كنفرانس برگزار شدند.

 هند ارتش پاكستان را 
به آموزش تروريست متهم كرد

به گفته منابع اطالعاتي هند، ارتش پاكستان 25 
تروريست گروه موس��وم به »جيش محمد« را در 
كشمير آموزش مي دهد. به گزارش اسپوتنيك، هند، 
پاكستان را به تامين پناهگاه امن براي سازمان هاي 
تروريس��تي متهم مي كند. در فوريه 2019 گروه 
جيش محمد مسووليت حمله انتحاري به كاروان 
نظاميان هندي كه جان 40 تن را گرفت، پذيرفت و 
تنش ها ميان دو كشور شدت يافت. هند مدعي است 
كه گروه هاي تروريس��تي فعال در جامو و كشمير 
و پنجاب از س��وي گروه جيش محمد مستقر در 

پاكستان حمايت دريافت مي كنند. 

نگاهيبهاقداماتاسترالياوايتاليابرايكنترلتبعاتاقتصاديكرونا

از بسته هاي حمايتي تا ارايه تجهيزات دوركاري
گروه جهان|

 پيشرفت شيوع ويروس مهلك كرونا، اقتصاد كشورها 
جهان را با مش��كالت بس��ياري روبرو كرده است. اين 
بحران به ويژه در كشورهايي كه بيشتر در معرض خطر 
كرونا قرار دارند به شكل پررنگ تري احساس مي شود. 
دولت ها براي عبور از اين شرايط، بسته هاي حمايتي و 
مالي ويژه اي در دستور كار خود قرار داده اند تا صاحبان 
صنايع و شركت هاي كوچك و بزرگ بتوانند با آسيب 

كمتري از اين دوران عبور كنند. 
به گزارش يورونيوز، كرونا اقتصاد ايتاليا را به مرز تعطيلي 
كشانده است. ابعاد بحران هر روز شكل ديگري مي يابد 
و دول��ت ايتاليا همراه با اقدامات محدودكننده، در پي 
جبران خس��ارات اقتصادي ناشي از شيوع كرونا براي 
شهروندان اين كشور است. وزير دارايي ايتاليا، روبرترو 
گوالتيري از تخصيص 25 ميلي��ارد يورو براي اين امر 
خبر داده است. اين بسته حمايتي ابعاد مختلفي دارد و 
از كمك هاي مالياتي گرفته تا تعويق پرداخت قبوض را 
شامل مي شود. بر اين اساس، دولت ايتاليا اعالم كرده 
مهلت ارسال اظهارنامه هاي مالياتي تا سه ماه آينده به 
تعويق مي افتد. همچنين مهلت پرداخت قبوض برق، 
گاز و آب تا 30 آوريل به تعويق مي افتد. كساني كه براي 
خريد خانه اول خود وام گرفته اند، مي توانند تا مدتي از 

پرداخت اقساط اين وام معاف شوند.
همچنين دولت ايتاليا تصويب كرده كمك هزينه ماهيانه 

500 يورو به كساني كه به صورت خود اشتغالي فعاليت 
مي كنند پرداخت ش��ود. اين كمك هزينه به مدت سه 
ماه ادامه خواهد داشت. ضمن اينكه اقدامات الزم براي 
تسهيل دوركاري كارمندان فراهم مي شود و كارمندان 
بخش هاي دولت��ي مي توانند با دريافت تجهيزات الزم 
همچون لپ ت��اپ و تبلت از منزل ام��ور كاري را انجام 
دهند. ضم��ن اينكه دول��ت دوران قرنطينه كارمندان 
دولتي را معادل طول درمان و بس��تري در بيمارستان 
در نظر مي گيرد و بر همين اس��اس حقوق اين افراد به 
آنها پرداخت مي ش��ود. اما به جز مشاغل دولتي، دولت 
ايتاليا همچنين تصويب كرده وام با سود صفر درصد و 
بازپرداخت 15ساله جهت تامين نقدينگي و كمك به 
بازپرداخت وام هاي پيشين به صاحبان مشاغل خصوصي 
تخصيص داده شود. همچنين پرداخت هزينه هاي تامين 
اجتماعي و عوارض شهرداري از 23فوريه تا پايان آوريل 
به حالت تعليق در آمده است و شركت ها مي توانند بعد 
از اين تاريخ هم اين مبالغ را به صورت اقساطي به دولت 

پرداخت كنند.
دولت ايتاليا اعالم كرده براي حمايت از صاحبان مشاغل 
كوچك و متوسط تس��هيالت الزم را فراهم مي كند تا 
بتوانند از دول��ت و اتحاديه اروپا وام دريافت كنند. اين 
ش��ركت ها كه براي دريافت وام مشكل دارند، از سوي 
دولت و از طريق يك صندوق حمايت تامين ضمانت 
مي ش��وند. همچنين دولت اقدامات وي��ژه اي را براي 

حمايت از صنعت توريس��م و گردش��گري اين كشور 
در دس��تور كار قرار داده است. از آن جمله مي توان به 
معافيت پرداخت ماليات تا پايان ماه آوريل و همچنين 
پرداخت كمك هاي تامين اجتماع��ي و رفاهي براي 
كارگران شاغل در هتل ها و اماكن گردشگري از ديگر 
مواردي است كه دولت ايتاليا در دستور كار خود قرار 

داده است.
جوزپه كونته نخست وزير ايتاليا، هفته گذشته به همراه 
ديگر رهبران اروپا از آنها خواست تا در مسير عبور از اين 
بحران همراه ايتاليا باشند. بلومبرگ به نقل از يك منبع 
آگاه در بانك مركزي اروپا مي گويد نخست وزير ايتاليا از 
اين نهاد اروپايي درخواست كمك مالي كرده است. در 
ايتاليا در حال حاضر به يكي از اصلي ترين مراكز بحران 
كرونا در جهان تبديل شده است. بيش از 15 هزار نفر به 
اين ويروس آلوده شده اند و 101۶ نفر هم جان خود را بر 

اثر ابتال به ويروس كرونا از دست داده اند.

   بسته حمايتي ۱۸ ميلياردي در استراليا
اسكات موريسون نخست وزير استراليا، نيز اعالم كرده 
دولت مبلغ 1۷ ميليون و ۶00 هزار دالر براي طرح ويژه 
مقابله با اثرات اقتص��ادي ويروس كرونا اختصاص داده 
است. اين بسته پنج گروه اصلي را به عنوان جامعه هدف 
در نظر مي گيرد و به ش��رح زير به اف��راد كمك هايي را 

تخصيص مي دهد.

1 - بس��ته رفاهي به مبل��غ ۷50 دالر ب��راي افرادي 
واجدالشرايط اختصاص پيدا مي كند. دولت استراليا 
پيش بيني كرده است در مجموع ۶ ميليون و پانصد هزار 
نفر در سراسر كشور از اين كمك هزينه استفاده كنند.

2- صاحبان مشاغل كوچك همراه با كارآموز، مبلغ 21 
هزار دالر ب��راي كارآموزي دريافت خواهند كرد و اين 
مبلغ به صورت يارانه هاي پرداخت دستمزد به صاحبان 

اين مشاغل تخصيص داده خواهد شد.
3 - مش��اغل كوچك و متوسط بين 2 هزار تا 25 هزار 

دالر كمك نقدي براي گردش پول دريافت مي كنند.
4 - ديگر مش��اغل )به استثناي ش��ركت هاي بزرگ( 
مشمول تخفيف هاي مالياتي و همچنين كمك هاي 
150ه��زار دالري براي تش��ويق به س��رمايه گذاري 

مي شوند.

5- مشاغل و ش��ركت هاي بزرگ نيز به يك صندوق 
جديد 1ميليارد دالري دسترسي پيدا مي كنند.

موريسون مي گويند هدف او از اين برنامه ها اين است كه 
افراد همچنان انگيزه و شوق براي كار و سرمايه گذاري 
و فعاليت اقتصادي را حفظ كنند. اين در حالي اس��ت 
كه برخي از منتقدان نگرانند اين بس��ته هاي كمكي 
باعث شود افراد اين پول ها را پس انداز كنند و آن را وارد 
زنجيره توليد نكنند. البته موريسون مي گويد تمام اين 
اقدامات موقتي خواهد بود و هدفش پشتيباني از مشاغل 
متوسط و كوچك است و همچنين مشاغل بزرگ را به 
ادامه فعاليت هاي اقتصادي خ��ود دلگرم كند. دولت 
همچنين قول داده روند پرداخت اين پول ها نهايتا تا 
31مارس آغاز شود و انتظار مي رود تا آوريل 90 درصد 

پرداختي ها پايان پذيرد. 
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عكس: ايسنا بازارتهراندرروزهایکرونايیآخرسال

عكسروز

چهرهروز

هشدار احترام برومند به مديران صدا و سيما
احترام برومند با نگارش نوشتاري كوتاه خطاب به مديران صدا و سيما از آنان خواست وظيفه خطير خود را در قبال بحران كرونا و بحران 
محيط زيست كه در پي آن شاهد خواهيم بود، درك كنند. او در نوشتاري كوتاه به مديران صدا و سيما يادآوري كرد، در شرايط تعيين كننده 
فعلي، نقش مهم خود را در آموزش توده مردم و فرهنگ سازي درست در برخورد با اين ويروس كشنده و پيامدهاي اجتناب ناپذير آن دريابند. 
او در اين يادداشت نوشت: بياييد كمي از چارچوب هاي تعريف  شده خود با كساني كه هميشه در دايره خودتان بوده اند، فاصله بگيريد و با 
كمك كساني كه براستي دلسوز مردم، كشور، محيط زيست و سالمت جامعه هستند، براي توده مردم روشنگري كنيد و آنان را از شرايط 

دشوار فعلي آگاه سازيد. آيا وقت آن نرسيده كه در ساعات پربيننده و پرشنونده برنامه هاي تلويزيون و راديو به اين مساله مهم بپردازيم؟!

بازارهنر

تعطيلي برنامه هاي هنري تا پايان سال تمديد شد
به دنبال ادامه شيوع ويروس كرونا و با اعالم 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تعطيلي 
برنامه هاي فرهنگي، هنري و سينمايي تا 
پايان سال تمديد شد. پيرو اطالعيه هاي 
قبلي وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي و 
با توجه به ادامه ش��رايط انتقال بيماري 
كرونا، تمامي برنامه هاي فرهنگي، هنري 
و سينمايي سراسر كش��ور تا پايان سال 

تعطيل خواهد بود. متن اطالعيه به ش��رح ذيل است:  
»پيرو اطالعيه هاي قبلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
و به علت استمرار شرايط انتقال بيماري در كشور، بدين 
وسيله اعالم مي شود با تصويب ستاد ملي مبارزه با كرونا 
و تاكيد صنوف مرتبط، تعطيل��ي تمامي برنامه هاي 

فرهنگي، هنري و سينمايي سراسر كشور 
تا پايان س��ال ادامه دارد. همچنين طبق 
تصميم س��ازمان امور سينمايي، سمعي 
و بصري كليه ش��وراهاي پروانه ساخت 
تا اطالع ثانوي تعطيل و پروانه س��اختي 
براي آثار سينمايي و غيرسينمايي صادر 
نخواهد شد. ضمن اينكه »كارگروه بررسي 
آسيب هاي كرونا در سينما« نيز تشكيل 
شده است.« از ابتداي ش��يوع ويروس كرونا در كشور 
مركز روابط عمومي و اطالع رس��اني وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي، در سه نوبت با اطالعيه هايي تعطيلي 
تمامي برنامه ه��اي فرهنگي، هنري و س��ينمايي را 

اطالع رساني كرده بود. 

تاريخنگاري

تغيير تقويم ايران از شمسي به شاهنشاهي 
بيست و چهارم اسفند 1354، محمدرضا پهلوي در سالروز تولد رضاخان، تاريخ 
رسمي كشور را از هجري شمسي به شاهنشاهي تغيير داد؛ اقدامي كه مورد مخالفت 
و تحريم مردم و علما بود.  بنا به اسناد و نامه هاي رسمي، موضوع تغيير تقويم از آذرماه 
آن سال بين چند نهاد وقت مطرح شده بود. نيمه اول دهه پنجاه سال هايي بود كه 
درآمد ارزي ايران به دليل جهش قيمت نفت افزايش ناگهاني يافته بود، مخالفان 
سياسي سركوب شده بودند، و محمدرضا پهلوي به عنوان شاه ايران تالش مي كرد 
موقعيتي برتر در منطقه خاورميانه پيدا كند. در همين سال ها بود كه جشن هاي 
۲5۰۰ ساله تدارك و برگزار شده بود و شاه در سومين كتاب خود به نام »به سوي 
تمدن بزرگ«، عقايد باستان گرايانه و نگاه خود را به پيشرفت ترسيم كرده بود. در 
چنين شرايطي اس��داهلل علم، وزير دربار وقت گفته بود كه شاه »مرد تاريخ، خود 
تاريخ و محور تاريخ اس��ت و مي خواهد كه مبدأ تاريخ هم بشود و حق با اوست«.با 
توجه به اسناد، نقش سه تن از كارشناسان در اين تصميم پر رنگ بوده است: شجاع 
الدين شفا، معاون دربار شاهنشاهي، هادي هدايتي، معاون اجرايي نخست وزير 
و خسرو بهروز، معاون برنامه سازمان برنامه و رييس دفتر انفورماتيك. در نهايت 
تصميم گرفته شد كه تاريخ شاهنشاهي با مبداء تاريخ تاجگذاري كوروش به جاي 
تاريخ شمسي استفاده شود. قرار شد تاريخ قمري به عنوان تاريخ مذهبي ايرانيان 
كه مورد اس��تفاده روحانيت بود، در كنار تاريخ شاهنشاهي استفاده شود و تاريخ 
ميالدي براي مراودات خارجي اس��تفاده شود. چون شاه نمادي اسالمي را حذف 
كرده و نمادي شاهنشاهي را جايگزين آن كرده بود، روحانيون اين تغيير را توهين 

به اسالم و پيامبر قلمداد مي كردند. دانشجويان اين عمل را درجهت حذف اسالم 
مي دانستند و گروه هاي مخالف و منتقد هم هم اين اقدام را زمينه تغيير قانون اساسي 
مي پنداشتند. اما اين تغيير تقويم بيش از دو سال دوام نياورد و در شهريور 135۷ با 
اوج گيري اعتراضات خياباني، با تصويب مجلسين سنا و شوراي ملي تقويم دوباره 

به شمسي بازگردانده شد.

اولين تصاوير از »سلمان فارسي« منتشر شد
فيلمبرداري مجموعه تلويزيوني »سلمان 
فارس��ي« به كارگرداني داوود ميرباقري 
كه در مركز سيمافيلم تهيه مي شود، به 
روزهاي پاياني در جزيره قش��م رس��يد. 
داوود ميرباق��ري كارگ��ردان س��ريال 
»سلمان فارسي« مشغول فيلمبرداري 
فصل بيزانس مجموعه »سلمان فارسي« 
اس��ت. در اين فصل اعراب و س��پاهيان 

روم رودرروي يكديگر قرار مي گيرند. اين فصل يكي 
از فصل هايي اس��ت كه پيچيدگي هاي خاصي دارد 
و به واس��طه رويارويي اعراب با س��پاهيان روم عالوه 
بر بازيگ��ران ايراني از بازيگران خارجي نيز اس��تفاده 
مي شود. داستان س��ريال »سلمان فارسي« از تولد تا 
ماجراي فتح ايران است. پيش بيني شده اين سريال 
در 4۰ قسمت س��اخته شود البته ش��ايد به واسطه 

پيچيدگي هاي داس��تاني، قسمت هاي 
سريال افزايش پيدا كند. سريال »سلمان 
فارس��ي« جزو كارهاي ال��ف ويژه مركز 
سيما فيلم اس��ت كه فيلمبرداري آن 5 
س��ال طول خواهد كش��يد و در داخل و 
خارج از كشور فيلمبرداري مي شود. گروه 
توليد پس از پايان فيلمبرداري بخشي از 
مجموعه در ايران به تركيه مي روند و بعد از 
بازگشت در لوكيشن هايي همچون تيسفون و جي كار 
را از سر خواهند گرفت. همچنين پس از فيلمبرداري در 
يك كليسا، گروه در شهرك غزالي و احتمااًل لوكيشني 
در ورامين مس��تقر خواهند شد. فرهاد اصالني نقش 
تاجري را در مجموعه »سلمان فارسي« بازي مي كند. 
همچنين علي دهكردي و محمدرضا هدايتي نيز در اين 

سريال به ايفاي نقش مي پردازند. 

تماشاي اينترنتي »سازدهني« امير نادري
فيلم سينمايي »سازدهني« به كارگرداني 
امير نادري روز شنبه، ۲4 اسفند روي پرتال 
اينترنتي كانون پرورش فكري كودكان و 
نوجوانان قرار مي گيرد.كانون پرورش فكري 
هر روز از س��اعت ٩ صبح يكي از توليدات 
سينمايي يا تئاترهايش را در پرتال اينترنتي 
خود منتشر مي كند. به همين منظور فيلم 
»سازدهني« به كارگرداني امير نادري روز 

شنبه ۲4 اسفند 13۹۸ به نمايش درمي آيد. اين فيلم كه 
از توليدات امور سينمايي كانون پرورش فكري در سال 
135۲ است، داس��تان اميرو پسركي ساده است كه در 
حوالي بوشهر زندگي مي كند. او آنقدر افسارگسيخته 
است كه هميش��ه يك پاي دعواي همسن و سال هاي 
خودش اس��ت. عبداهلل نوجواني است كه پدرش براي 

آنكه او را به ختن��ه كردن راضي كند، يك 
سازدهني به او مي دهد. بچه هاي بندر به 
ساز عبداهلل عالقه مند مي شوند، و عبداهلل 
در ازاي كولي گرفتن از بچه ها سازش را در 
اختيار آنها مي گذارد. اميرو بيش از ديگران 
به ساز عالقه مند مي شود، و بيش از ديگران 
به عبداهلل كولي مي دهد.... »س��ازدهني« 
در زمره فيلم هاي موفق سينماي كودك 
اس��ت كه پيش تر مدال طالي ش��هر جيفوني در سال 
13۶۹ و جايزه گريفون برنزي و يادبود دومنيكو مكولي 
را در همين سال از آن خود كرده است. در جريان برنامه 
پخش اينترنتي فيلم هاي كان��ون، تاكنون فيلم هاي 
»كالنتري غيرانتفاعي«، »هامون و دريا« و »خمره« در 
پرتال اينترنتي كانون در معرض نمايش قرار گرفته است. 

يك بار هم نويسنده روي بيلبورد باشد
شهريار عباس��ي با تاكيد بر لزوم حمايت 
از داستان ايراني و تبليغ آن مي گويد: چه 
اش��كالي دارد ميان اين همه عكس روي 
بيلبورد، يك بار هم عكس يك نويس��نده 
روي بيلبورد باش��د؟ اين داس��تان نويس 
درباره وضعيت ادبيات داستاني در سال ۹۸ 
اظهار كرد: امسال چند جا آثاري را داوري 
كردم و به همين علت آثاري را كه خصوصا 

در سال ۹۷ نوشته  شده است بيشتر توانستم بخوانم. با 
همه سختي هايي كه در كار نشر وجود داشته است و با 
وجود گراني كاغذ و س��ال سخت اجتماعي و اقتصادي 
هنوز داستان نوشته و منتشر مي شود كه اين خودش 
جاي اميدواري دارد. با اينكه ش��رايط از نظر اجتماعي، 
اقتصادي و سياس��ي اصال خوب نيس��ت و در اين سال 
چندين بحران داشتيم و جامعه ما در سال ۹۸ رنج زيادي 
كشيد اما با اين حال داستان نويسي همچنان ادامه پيدا 
كرده است؛ داستان نويسي در ايران با همه سختي ها زنده 
است. او به حضور مسائل كالن اجتماعي در داستان هايي 
كه در سال هاي اخير نوشته شده اشاره و به ايسنا گفت: 

چند سالي اس��ت كه افرادي از جمله من 
مي گوييم كه در رمان ها توجه به جغرافيا، 
تجربه هاي زيستي و مسائل كالن اجتماعي 
را بايد جدي گرفت. به نظر در كارهايي كه 
در سال هاي اخير منتشر شده اين توصيه ها 
انگار اثر گذاش��ته و اثر آن را در داستان ها 
مي توان ديد. اين مدرس داستان نويسي 
با تاكيد بر اينكه بايد برنامه ريزي اي براي 
اينكه ناشر به نشر داستان ايراني تمايل پيدا كند انجام 
ش��ود گفت: ايجاد اين تمايل راه ه��اي متنوعي دارد. 
اول اينكه براي ناشر صرفه اقتصادي داشته باشد، مثال 
تفاهم نامه اي با شهرداري ها امضا شود تا بخش اندكي 
از فضاي تبليغاتي شان را در اختيار ناشراني كه داستان 
ايراني منتش��ر مي كنند قرار دهند. چ��را نبايد عكس 
داستان نويس ايراني كه كارش توسط يك نشر معتبر 
چاپ شده و از سوي كارشناسان مورد پسند واقع شده 
روي بيلبورد باشد؟ اين همه عكس هنرپيشه، پفك و كرم 
روي بيلبوردهاست، چه اشكال دارد 1۰ درصد آن هم به 

عكس نويسنده ها اختصاص پيدا كند؟ 

میراثنامه

خسارت هزار ميليارد توماني كرونا به فعاالن مرتبط با گردشگري يزد
مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
اس��تان يزد با تاكيد برآنكه همچنان به مردم توصيه 
مي كنيم كه از سفر اجتناب كنند و به يزد نيايند، اظهار 
كرد: مي توان اين پيشنهاد را داد كه فعاالن گردشگري 
اع��م از هتل ها، ايرالين ها و آژانس داران ش��رايطي به 
وجود آورند تا مسافراني كه تور و اتاق براي نوروز رزرو 
كرده  بودند اين امكان را داشته باشند كه رزروهايشان 
به حالت ش��ناور دربيايد. مصطفي فاطمي با اشاره به 
اينكه استان يزد ازجمله نخستين استان هاي كشور 
اس��ت كه هتلداران آن به صورت خودجوش درصدد 
تعطيلي و عدم پذيرش مسافران برآمدند، گفت: بيشتر 
هتل هاي يزد در همان روزهاي ابتدايي شيوع ويروس 
كرونا تعطيل كردن��د و تنها چند هتل دولتي كه بايد 
هماهنگي ه��اي الزم را با تهران انجام مي دادند، فعال 
بودند. اين درحالي است كه عمومًا در سال هاي قبل، 
ضريب اش��غال هتل هاي يزد در بهمن ماه به بيش از 
۸۰ درصد مي رس��يد و حتي ضريب رزرو اتاق ها براي 
ارديبهشت و فروردين ماه به بيش از ۹5 درصد رسيده 
بود. درحال حاضر هيچ گردشگر خارجي در يزد حضور 
ندارد و حتا رزرو هتل هاي يزد براي ارديبهشت ماه كه 
هر سال فقط با گردشگران خارجي پرمي شد، اكنون 
خالي اس��ت.مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي اس��تان يزد در مورد ميانگين خسارتي 
كه تاسيسات گردشگري اين استان به واسطه شيوع 
ويروس كرون��ا و تعطيلي فعاليت هايش��ان متحمل 

شده اند، گفت: برآورد احتمالي ما از خسارت هاي وارده 
به تمام بخش هاي فعال و مرتبط با حوزه گردشگري 
در استان كه شامل راهنمايان گردشگري، واحدهاي 
بومگردي، بخش غذا و نوش��ابه هتل ها رس��توران ها، 
آژانس هاي مسافرتي، سفره خانه هاي سنتي، پارك هاي 
طبيعت گردي، مجتمع هاي گردشگري و بين راهي، 
تاالرها، صنايع دستي، موزه ها و... مي شود، ۸۰۰ تا هزار 
ميليارد تومان براي اس��فند، فروردين و ارديبهش��ت 
است.  به گفته فاطمي، حدود 35۰۰ صنعتگر صنايع 
دستي در استان يزد فعال هستند كه باتوجه به تعطيلي 
كارگاه هاي صنايع دس��تي و لغو س��فرهاي نوروزي، 
فروشي كه نخواهند داشت. بنا بر برآوردهاي انجام شده 
1۰۰ ميليارد تومان خسارت ديده اند. در حوزه سوغات 
نيز روزي ۲۰ تن شيريني در يزد توليد مي شد كه براي 
عيد توليد شده اند اما باتوجه به لغو و كنسل شدن سفرها 
و عدم حضور مس��افران در استان، فروش آنها متوقف 

شده است. بيشتر هتل هاي يزد نيز اتاق هايشان را براي 
فروردين و ارديبهشت به فروش رسانده بودند و اكنون 
با لغو تمام سفرها خسارت سنگيني متحمل شده اند. 
او با تاكيد بر اينكه همچنان به مردم توصيه مي كنيم 
كه از سفر اجتناب كنند و به يزد نيايند، تصريح كرد: 
آنكه باتوجه به كنسل شدن تمام برنامه هاي نوروز اعم 
ازجشن ها و نوروزگاه ها و... كه سبب بروز خسارت هاي 
بسيار زياد به هنرمندان و بخش گردشگري شده است، 
پيشنهاد داديم تا تمام جريان نوروز و آنچه كه قرار بود 
در اين ايام برگزار شود به سه ماه آينده موكول شود و 
تمام اين برنامه ها بعد از پايان شيوع بيماري كرونا به طور 
مثال در خردادماه برگزار شود.  فاطمي در ادامه با ارايه 
پيشنهاد ديگري گفت: حتي مي توان اين پيشنهاد را 
داد كه فعاالن گردشگري اعم از هتل ها، ايرالين ها و 
آژانس داران شرايطي به وجود آورند تا مسافراني كه 
تور و اتاق براي ن��وروز رزرو كرده  بودند اين امكان را 
داشته باشند كه رزروهايشان به حالت شناور دربيايد 
و بتوانند با همان هزينه اي كه براي سفرهاي نوروزي 
پرداخت كرده اند در طول سال به سفر بروند و اكنون 
درصدد لغو تور و اقامت خود و بازگشت پول هايشان 
برنيايند. توصيه ما به عموم جامعه آن است كه تا حد 
امكان از انجام س��فر در نوروز و فروردين و تا اطالع 
ثانوي اجتناب كنند. براي انجام سفرهاي احتمالي 
خود به توصيه ها و اطالعيه هاي وزارت بهداش��ت و 

ستاد ملي كرونا توجه داشته باشند.

ايستگاه

تام هنكس و همسرش 
به كرونا مبتال شدند

۲۳  سال زندان 
براي تهيه كننده هاليوودي

سرش��ناس  بازيگ��ر 
س��ينماي امري��كا و 
همس��رش وقت��ي در 
استراليا بودند به ويروس 
كرون��ا مبت��ال ش��دند. 
به گ��زارش پيپ��ل، تام 
هنك��س و همس��رش 
ريتا ويلسون وقتي براي 

پيش توليد فيلم بي عنوان الويس پريس��لي در 
اس��تراليا بودند به كرونا ويروس مبتال ش��دند. 
اين دو اعالم كردند تست ابتال به كوويد 1۹ آنها 
مثبت بوده است. هنكس اين خبر را چهارشنبه 
در اينستاگرام اعالم كرد. وي گفت هر دوي آنها 
وقتي در استراليا بودند احساس بيماري داشتند. 
هنكس قرار اس��ت در فيلم جديد باز لورمان كه 
درباره زندگي الويس پريس��لي ساخته مي شود 
بازي كند. وي در نقش كلنل تام پاركر دوس��ت 
طوالني مدت الويس در اين فيلم جلوي دوربين 
مي رود. هنكس نوش��ته است: حس مي كرديم 
كمي خس��ته هستيم. ش��بيه اين بود كه سرما 
خورده باشيم. ريتا هم كمي تب و لرز داشت كه 
مي آمد و مي رفت. براي اينكه كار درستي انجام 
داده باشيم و اين چيزي است كه جهان االن به آن 

نياز دارد، تست كرونا داديم و ديدم مثبت است.
هنكس افزوده است: پزشكان پروتكل هايي را كه 
بايد انجام دهيم به ما گفته اند. وي نوشته است: 
حاال بايد ايزوله شويم تا زماني كه سالمتي كامل 
را به دس��ت بياوريم. بايد به همه خبر مي داديم. 
مواظب خودتان باشيد. كمپاني برادران وارنر كه 
تهيه كننده اين فيلم است نيز تاييد كرده كه تست 

كروناي هنكس و همسرش مثبت شده است. 

در حال��ي ك��ه هاروي 
واينستين تهيه كننده 
بدن��ام هالي��وود ديروز 
ب��ه ۲3 س��ال حب��س 
محكوم ش��د، شماري 
از هاليوودي ه��ا از اين 
حكم اس��تقبال كردند 
و موج اين اظهارنظرها 

در اروپا و امري��كا ادامه دارد. به گزارش ورايتي، 
چهارشنبه حكم زندان واينستين تهيه كننده 
رس��واي هاليوودي به ۲3 س��ال زندان در يك 
زندان ايالتي نيويورك اعالم ش��د. اين حكم به 
دنبال اثبات چند فقره آزار جنس��ي از س��وي 
دادگاه صادر ش��د تا به زندگي حرفه اي يكي از 
قدرتمندترين تهيه كنندگان هاليوود پايان دهد. 
واينستين با ش��نيدن حكم يك بيانيه طوالني 
منتش��ر كرد كه در آن اعالم مي كرد واقعًا گيج 
شده و فكر مي كند هزاران مرد و زن هم در اين 
روند گيج ش��ده اند. وي افزود: نگران اين كشور 
هستم. حكم ۲3 س��ال زندان واينستين بسيار 
نزديك به حداكثر حكم است كه ۲۹ سال تعيين 
شده بود. او مي توانست بين 5 تا ۲۹ سال زندان 
شود و وكاليش تالش داشتند با توجه به بيماري 
وي حكم 5 سال را برايش به دست آورند. ميريام 
هيلي و جس��يكا مان ۲ تن از زناني كه شكايت 
آنها در اين پرونده مورد بررسي قرار گرفت پيش 
از اعالم حكم واينستين در دادگاه صحبت و بر 
اين تاكيد كردند كه رفتار او نه تنها با ش��أن آنها 
به عنوان يك انسان و يك زن معارض بود بلكه 
زندگي آينده آنها را نيز ويران كرد. واينس��تين 
در بخش ديگري از صحبت هايش گفت قدرت 
فوق العاده اي در هاليوود نداش��ت و ميراماكس 

در اوج شهرتش هم يك كمپاني كوچك بود. 

وزارت ورزش از حق حاكميتي بر فدراسيون فوتبال مي گويد
مع��اون قهرماني وزارت ورزش گفت: 
ورود فيف��ا در انتخابات فدراس��يون 
فوتبال را به فال نيك مي گيرم و فكر 
مي كنم اصالح اساس��نامه به س��ود فوتبال ايران 
است. اما س��وال اينجاست كه وقتي فيفا مي گويد 
اساس��نامه را قبول ندارد، پس چطور بر اساس آن 
قرار است اين اساسنامه اصالح بشود؟ براي ما سوال 
است كه فدراس��يون فوتبال ايران بر اساس كدام 
ماده قانوني شكل گرفته اس��ت؟ مهدي علي نژاد 
تاكيد كرد: وزارت ورزش ه��م قوانين بين المللي 
را رعايت مي كند و هم از حقوق حاكميت خودش 
كوتاه نمي آيد. ما معتقديم بس��ياري از مشكالت 
با گفت وگو حل مي ش��ود. اگر پختگي و عقالنيت 
وجود داش��ته باشد مش��كلي به وجود نمي آيد. او 
همچنين در مورد اظهارات مديرعامل مس��تعفي 
پرس��پوليس گف��ت: ادع��اي آقاي انص��اري فرد 
مبني ب��ر دخالت وزارتخانه در امور پرس��پوليس 

را قبول ندارم و آنچه اتف��اق افتاده، نظر و تصميم 
هيات مديره پرسپوليس بوده است. به هيچ عنوان 

در امور پرس��پوليس يا استقالل دخالتي نداريم و 
در انتخاب هاي خود مستقل هستند.

گل محمدي: تهمت ها به ما انگيزه مي دهد
سرمربي تيم فوتبال پرس��پوليس گفت: از تالش هاي 
انصاري فرد تش��كر مي كنم و اكنون براي تيم مديريتي 
جديد آرزوي موفقيت دارم. پرس��پوليس هميش��ه در 
اولويت است و بايد تالش كنيم با حفظ اتحاد و همدلي 
به راهمان ادامه دهيم. يحيي گل محمدي درباره شرايط 
سرخپوشان اظهار كرد: شرايط خيلي خوبي داشتيم و از 
لحاظ بدني و تيمي به وضعيت خوبي رسيده بوديم. با نتايج 
خوبي كه گرفته بوديم از لحاظ روحي- رواني هم روند رو 
به رشدي داشتيم و دوست داشتيم مسابقات ادامه داشت 
اما مسابقات به دليل شيوع بيماري كرونا لغو شد و ما هم 
موظفيم كه از قانون تبعيت كنيم. اميدوارم هر چه زودتر 
اين بيماري ريشه كن شود و مردم ايران به زندگي عادي 
بازگردند و شيوع اين بيماري هم روز به روز كمتر شود. او 
ادامه داد: خوشبختانه در آغاز نيم فصل دوم شروع خوبي 
داشتيم. با مدعيان بازي داشتيم و قرعه سخت بود ضمن 
اينكه دو بازي ليگ قهرمانان آسيا هم بود و خستگي ناشي 
از چند سفر و بازي با تيم هاي قدرتمند كارمان را سخت 
كرده بود اما با تالش بازيكنان توانستيم نتايج خوبي بگيريم 
و امتيازات مهمي را به دست بياوريم. مهم ترين دليل اين 
نتايج خوب هم همين بازيكنان هستند كه در هر بازي 
با ق��درت و انگيزه باال وارد بازي ش��دند. تالش آنها واقعا 
جاي تشكر دارد و اينكه باز هم نشان دادند مرد روزهاي 
سخت هستند و چقدر حرفه اي و با انگيزه كار مي كنند. 

گل محمدي گفت: بعد از تعطيلي ليگ چند روز استراحت 
كرديم و از چهارشنبه مجددا به تمرينات برگشتيم. دوباره 
چند روز تمرين مي كنيم و سپس يك هفته استراحت 
خواهيم داشت. تالش مي كنيم با برنامه ريزي مناسب 
بدن بازيكنان را آماده نگه داريم و همچنين تمرينات را 
به گونه اي طراحي مي كنيم كه بازيكني مصدوم نشود. 
سرمربي پرسپوليس درباره تهمت هايي كه بعضي افراد 
بعد از فاصله گرفتن س��رخ ها در صدر ب��ه اين تيم زدند، 
گفت: اين حرف ها هميش��ه به ما انگيزه بيشتر مي دهد 
و باعث مي شود بيش��تر و متحدتر از قبل تالش كنيم. 
اين دوستان به خاطر فشاري كه از سوي هواداران خود 
حس مي كنند و همينطور هزينه هاي زيادي كه انجام 
داده ان��د اين حرف ه��ا را مي زنند. ما نبايد زي��اد به اين 
حرف ها اهميت بدهيم و مثل قبل فقط كار خودمان را 

با ق��درت انجام مي دهيم. با اين حال از كميته انضباطي 
فدراس��يون مي خواهم با افرادي كه حرف هاي نامربوط 
و تهمت مي زنند و روح فوتبال و همينطور خود ليگ را 
زير سوال مي برند قانوني و قاطعانه برخورد كند. سرمربي 
پرسپوليس درباره تغييرات مديريتي رخ داده در باشگاه نيز 
گفت: استعفاي آقاي انصاري فرد براي خود من شوك آور 
بود. با خودشان كه حرف زدم گفتند فضا را براي ادامه كار 
مناسب نديده و تصميم گرفته استعفا دهد. با اين حال در 
صحبتي كه داشتيم خيلي به من اصرار كرد كه با قدرت 
به كار ادامه دهيم و براي تيم آرزوي موفقيت كرد. جا دارد 
اينجا از تالش ها و كمك هايي كه به تيم كردند تش��كر 
كنم. باشگاه مشكالت مالي زيادي داشت اما او توانست 
پرداختي به تيم را به 5۰ درصد برساند. دوست داشتيم 
همانطور كه كار را با انصاري فرد ش��روع كرديم با او هم 
تمام كنيم ولي به هر حال اينگونه نشد. االن تيم مديريتي 
جديدي آمده اند كه برايشان آرزوي موفقيت دارم. چيزي 
كه مثل هميشه مهم و در اولويت بوده پرسپوليس است. 
بايد خيلي هوشيار باشيم و اتحادمان را حفظ كنيم. تالش 
كنيم كه اختالفي بين هواداران به وجود نيايد. ما هم تمام 
تالشمان را مي كنيم كه اين تيم مثل هميشه سربلند باشد. 
جا دارد از علي كريمي عزيز هم تشكر كنم كه در اين رابطه 
صحبت كرد و اميدوارم با انسجام و همدلي بيشتر بتوانيم 

به راهمان ادامه دهيم.

ورزشي
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