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رييس بيمارستان مسيح دانشوري گفت: بيماري 
كرونا سخت تر از اپيدمي آنفلوآنزا نيست كه به لطف 
خدا جمهوري اس��امي ايران، وزارت بهداش��ت و 
مراكز درماني آموزش��ي بر آن فائق ش��دند. دكتر 
علي اكبر واليتي در گفت وگوي مستقيم با شبكه 
خبر اظه��ار كرد: برخ��ي به نيابت از بيمارس��تان 
مسيح دانش��وري اقدام به اظهارنظر مي كنند كه 
بعداً مشخص شد فردي اس��ت كه قصد تخريب يا 
وابستگي داش��ته اس��ت و به  نيابت از بيمارستان 
مسيح دانش��وري مطالبي را اعام كرده كه اغلب 
آنها كذب بوده اس��ت و در راستاي تشويش اذهان 
عمومي بوده اس��ت. وي ادام��ه داد: بيماري كرونا 
سخت تر از اپيدمي آنفلوآنزا نيست كه به لطف خدا 
جمهوري اس��امي ايران، وزارت بهداشت و مراكز 
درماني آموزشي بر آن فائق شدند. ان شاءاهلل بزودي 

كه زياد طول نخواهد كشيد اين منحني اپيدمي به  
سمت نزول خواهد آمد و كنترل مي شود. واليتي 
گفت: از دكتر نمكي وزير بهداش��ت ش��نيدم كه 
وضعيت قم پايدار ش��ده اس��ت؛ يعني رو به صعود 
نيست و منحني س��ير يكنواخت پيدا كرده است 
و به تدريج نزول پي��دا مي كند. با توج��ه به تدابير 
اتخاذش��ده براي كنت��رل اپيدمي، ان ش��اءاهلل در 
روزهاي آينده خبرهاي بهتري خواهيم داد و هيچ 
جاي نگراني نيست. درس��ت است كه اين بيماري 
درمان ن��دارد ام��ا درمان هاي حمايتي، س��ه نوع 
آنتي بيوتيك، ي��ك نوع داراي ضدوي��روس و يك 
نوع داروي ضدانگل تا ح��دودي اثر پيدا مي كنند. 
هر بيمار 5 دارو مي گيرد كه براساس طرح سازمان 
بهداش��ت جهاني اس��ت و هر نوع مراقبت الزم در 

اينجا صورت مي گيرد.

دكترواليتي:منحنيكرونابهسمتنزولميآيد
پدرام سلطاني|

نايب رييس سابق اتاق بازرگاني ايران|
س��رانجام وي��روس كرونا به اي��ران هم رس��يد و موج 
گسترده اي از نگراني كشور را فرا گرفت. در شرايطي كه 
اين ويروس در حال انتشار هرچه بيشتر است، نگراني ها 
از پيامدهاي اقتص��ادي آن، ه��ر روز افزايش مي يابد. 
ش��يوع ويروس كرونا و آثار مخربي كه بر اقتصاد كشور 
به جاي مي گذارد، از جنبه هاي متفاوتي قابليت بررسي 
دارد. از آنجاك��ه ويروس مورد بحث از قابليت انتش��ار 
بااليي برخوردار اس��ت، فعاليت هاي اقتص��ادي را در 
بخش هاي مختلفي كه با مردم در ارتباط است، بيشتر 
تحت تاثير قرار مي دهد و به كسب وكارهاي اين چنيني 
لطمه وارد مي كند. فعاليت هايي نظير »گردش��گري، 
 رستوران داري،  ورزشگاه، سينما، مراكز خريد، برگزاري 
همايش ها، سالن هاي زيبايي، هتل داري، حمل ونقل 
در حوزه ه��اي مختلف زميني، ريلي،  هوايي« و س��اير 
مورادي كه در آنها اجتماعاتي ش��كل مي گيرد، از اين 

اپيدمي به سرعت و با شدت متاثر خواهند شد.
اقتصاد س��امت از ديگر حوزه هايي است كه از شيوع 
اين ويروس، تاثير مي پذيرد. ش��ايد در نگاه نخس��ت 
اينطور به نظر برسد كه ش��يوع چنين بيماري، اقتصاد 
سامت را در كش��ور رونق مي بخش��د؛ اما درواقعيت 
آن دسته از فعاليت هاي پزش��كي كه جنبه اورژانسي 
ندارن��د )همچون جراحي ه��اي زيبايي، قل��ب، مغز و 
اعصاب و...( كه اغلب نقش اساسي در تامين هزينه هاي 
بيمارستان و پزشكان دارند، به شدت كاهش خواهند 
يافت. در چنين ش��رايطي تخت هاي بيمارس��تاني به 
بيماران عفوني اختصاص مي يابد. درمان اين دس��ته 
از بيم��اران، نيازمند تجهي��زات خاص و م��واد يك بار 
مصرف است. بيمارستان ها نيز موظف به ارايه خدمات 
به بيماران هس��تند؛ در چنين ش��رايطي موضوعاتي 
چون درآمدزايي نهاده��اي درماني به حاش��يه رانده 
مي شود. بنابراين اقتصاد در حوزه سامت با آسيب هاي 
جدي روبه رو مي ش��ود. عاوه بر اي��ن خريد تجهيزات 
بيمارس��تاني جز انواع ش��وينده ها، ماس��ك ها و مواد 
ضدعفوني كننده، لوازم يك بار مصرف و خاص قرنطينه، 
كاهش يافته و گردش اقتصادي را در حوزه س��امت با 
چالش جدي مواجه مي كن��د. درواقع تنها حوزه اي كه 
با افزايش تقاضا مواجه شده را بايد تجهيزات قرنطينه 
و بهداشتي دانس��ت. از آنجا كه توليد اين محصوالت 
نيز نيازمند واردات مواد اوليه اس��ت، ام��كان افزايش 
توليد اين محصوالت با س��رعت وجود ندارد. درنتيجه 
تنها تاثير قاب��ل توجهي بر درآمد و فروش اين دس��ت 
توليدكنندگان به صورت يك باره و در كوتاه مدت پديد 
خواهد آمد.  در همين ح��ال بايد تاكيد كرد كه بحران 
كرونا در ش��رايطي كه اقتصاد كش��ور ب��ا چالش هاي 
ديگري مواجه اس��ت، ايران را درگير خود كرده است. 
چالش هايي از اين دس��ت ام��كان تصميم گيري  هاي 
سريع را سلب مي كند. به طوري كه طي چند روز اخير 
ش��اهد بوديم كه كشورهاي همس��ايه ايران، مرزهاي 

هوايي و زميني خود را به روي ما بس��تند. اين موضوع 
صنعت گردشگري كشور را با چالش هاي جدي مواجه 
مي س��ازد. از آنجا كه اين ويروس در آستانه تعطيات 
نوروز، همه گير شده، بدون شك از حجم مسافرت هاي 
داخلي و خارج��ي مي كاه��د و فعالي��ت آژانس هاي 
گردش��گري و تمامي فعاالن صنعت توريسم را تحت 

تاثير قرار مي دهد.
در ادامه بايد تاكيد كرد كه بسته شدن مرزها منحصر 
به ممنوعيت تردد مسافر نيست بلكه بر تجارت كااليي 
كش��ور نيز تاثيرگذار خواهد بود. كمااينكه در مواردي 
شاهد بسته شدن مرزهاي زميني و ممنوعيت ورود كاال 
از ايران به كشورهاي همسايه هستيم. »تركمنستان« 
از كش��ورهايي اس��ت كه ورود كاميون ه��اي ايراني را 
به داخل مرزهاي��ش كاما ممنوع اعام كرده اس��ت. 
اگرچه مس��ووالن ايراني خبر بسته ش��دن مرز ايران و 
تركمنستان به دليل انتش��ار ويروس كرونا را تكذيب 
ك��رده و عل��ت اصل��ي آن را مطالبات تركمنس��تان 
درباره گاز از ايران دانس��ته اند. با وجود اين اقدام كشور 
تركمنستان در چنين شرايطي و هم زماني اين تصميم 
با ش��يوع كرونا در ايران، همچنان جاي شبهه دارد. در 
همين حال گزارش هاي رسيده از مرز ايران با »تركيه 
و آذربايج��ان« نيز حكاي��ت از آن دارد ك��ه رانندگان 
ايراني، اجازه ورود به كش��ورهاي نامبرده را ندارند. در 
چنين شرايطي بدون ش��ك، صادرات كاالهاي ايراني 
به اين كشورها، كاهش خواهد يافت. به طوريكه حتي 
رانندگان اين كشورها نيز حاضر به حمل كاال به مقصد 
ايران نيس��تند. بروز آثار جدي چني��ن چالش هايي بر 

اقتصاد كشور دور از انتظار نيست. 
از ديگر چالش هاي ش��يوع اين بيم��اري در ايران بايد 
بس��ته ش��دن مرز ايران با كش��ورهايي چون »عراق و 
افغانس��تان« را نيز مورد اش��اره ق��رار داد كه مجاري 
ورود ارز به كش��ور ما شناخته مي ش��وند. بسته شدن 
مرز اين كش��ورها، جريان ورود ارز به كشور را با چالش 
روبرو مي كند و از س��رعت آن مي كاهد. ت��ا جايي كه 
يكي از داليل افزايش نرخ ارز و ط��ا در روزهاي اخير 
را باي��د همين موضوع عن��وان كرد. در ص��ورت تداوم 
روند صعودي كنوني، كرونا را مي توان به عنوان يكي از 

مراجع اصلي رشد قيمت، نام برد. 
از ديگر ابعاد ش��يوع اين ويروس، مي توان به اثرپذيري 
تجارت ايران با چين به عنوان نخستين شريك تجاري 
كشور اش��اره كرد. اين در حالي اس��ت كه بررسي هاي 
آماري نش��ان از اين دارد كه طي يكم��اه اخير، قيمت 
نفت، فرآورده هاي نفتي، مواد پتروشيمي، مواد معدني، 
مواد خام و ساير كاالهاي صادراتي ايران به چين، افت 
10 تا 20 درص��دي را تجربه كرده اس��ت. حال اگر در 
مقايسه ياد شده حجم كل صادرات ايران به چين لحاظ 
ش��ود، ضربه اي كه در اثر ش��يوع اين بيماري بر پيكره 
اقتصاد كشور وارد ش��ده، بيش از پيش آشكار خواهد 
شد. از سوي ديگر، توجه به اين نكته نيز ضروري به نظر 
مي رس��د كه مجموع صادرات نفتي و غيرنفتي كشور 

به چين بال��غ بر 1.5 ت��ا 2 ميليارد دالر در م��اه برآورد 
مي ش��ود. افت ياد ش��ده به اين معناس��ت كه كاهش 
صادرات به چين، حدود 250 ت��ا 500 ميليون دالري 
در ماه از درآمد ارزي كشور مي كاهد. هرچه بحران ياد 
شده، طوالني تر ش��ود، ضربات سنگين تري به اقتصاد 
كشور وارد مي شود. در همين حال ايران در واردات مواد 
اوليه، كاالهاي نيمه س��اخته و ماشين آالت، وابستگي 
قابل توجهي به چين دارد. ازآنجا كه در پي ش��يوع اين 
ويروس در چين، تولي��د در برخ��ي كارخانه هاي اين 
كشور، متوقف ش��د، واردات كاالهاي مختلف به ايران 
نيز كند ش��د. اين موضوع نيز در ادامه ب��ر روند توليد 
كش��ور اثر منفي بر جاي خواهد گذاشت. به طوري كه 
در حال حاضر، كه توليد ماسك در ايران به مواد اوليه اي 
وارداتي از چين نياز دارد، با كمبود اين كاالي مصرفي 
روبرو هستيم. در چنين ش��رايطي از دولت و نهادهاي 
حكومتي انتظار مي رود با اقدامات قاطعانه، مسير انتشار 
و شيوع هرچه بيشتر اين ويروس را بگيرند. هر چه اين 
بيماري انتشار بيشتري پيدا كند، به سامت شهروندان 
و اقتصاد كش��ور، لطمات جدي تري وارد خواهد كرد. 
آسيب هاي شديدي به بخش هاي ياد شده وارد مي شود 
و زمينه تعطيلي تولي��د و تعديل نيروه��اي كار را نيز 
فراهم مي كند. بنابراين از دولت انتظ��ار مي رود بدون 
محافظه كاري با هر بخش يا ارگان��ي، با هدف محدود 

كردن اين بيماري عمل كند. 
از همي��ن رو، براي حف��ظ تج��ارت بين المللي هرچه 
سريع تر در مبادي ورودي و خروجي كشور بايد امكانات 
الزم ب��راي غربالگري اف��راد فراهم ش��ود. همچنين با 
كشورهاي همس��ايه درباره پروتكل هاي غربالگري و 
قرنطينه كردن بيماران به توافق برسيم. از سوي ديگر، 
با انجام تست هاي سامت از افرادي كه قصد خروج از 
مرز كش��ور را دارند، زمينه آرامش طرف هاي خارجي 
را فراهم كنند. اين دس��ت اقدامات طرف هاي خارجي 
را نس��بت به كفايت و عملكرد صحيح مديران داخلي، 
مطمئن مي س��ازد و زمينه رفع نگراني آنه��ا را فراهم 
مي كند. بدون ترديد چني��ن اقداماتي مي تواند زمينه 
تداوم فعاليت هاي تجاري كش��ور را حتي در ش��رايط 

كنوني، مهيا سازد.
از س��ويي ديگر، انتظار مي رود مس��ووالن ارشد كشور 
همچ��ون وزراي »بهداش��ت و درمان، ام��ور خارجه و 
وزير صمت« با همتايان خود در كش��ورهاي همسايه 
مذاكراتي را ترتيب دهند و با انعقاد پروتكل هاي مختلف 
از مشكات پيش رو، گره گشايي كنند. در پايان توجه 
به اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه چين منشأ ورود 
ويروس كرونا به ايران بوده اس��ت. بنابراين مس��ووالن 
باالدس��تي، باي��د دولت چي��ن را متقاعد س��ازند كه 
كمك هاي ويژه اي را در اختيار ايران، قرار دهد. تسهيل 
و تس��ريع ورود مواد اوليه، مواد شوينده، ماسك، ساير 
اقام مورد نياز براي كنترل اي��ن بيماري، مواد دارويي 
و مايحتاج ضروري زندگي مردم از چين بايد در دستور 

كار قرار گيرد. 

»كرونا«واقتصادايران
سالمتسخن نخست

 همين صفحه  

سخن نخست

»كرونا« و اقتصاد ايران 
س��رانجام ويروس كرونا 
به ايران هم رسيد و موج 
نگراني  از  گس��ترده اي 
كش��ور را فرا گرفت. در 
شرايطي كه اين ويروس 
در حال انتش��ار هرچه 
بيشتر اس��ت، نگراني ها 
از پيامده��اي اقتصادي 
آن، هر روز افزايش مي يابد. ش��يوع ويروس كرونا و 
آثار مخربي كه بر اقتصاد كشور به جاي مي گذارد، 
از جنبه هاي متفاوتي قابليت بررسي دارد. از آنجاكه 
ويروس مورد بحث از قابليت انتشار بااليي برخوردار 
اس��ت، فعاليت ه��اي اقتص��ادي را در بخش هاي 
مختلفي كه با مردم در ارتباط است، بيشتر تحت 
تاثير قرار مي دهد و به كسب وكارهاي اين چنيني 
لطمه وارد مي كند. فعاليت هايي نظير »گردشگري، 
 رس��توران داري،  ورزشگاه، س��ينما، مراكز خريد، 
برگزاري همايش ها، سالن هاي زيبايي، هتل داري، 

حمل ونقل در حوزه هاي مختلف زميني...

پدرام  سلطاني

 صفحه 7  

انرژي

 َمفّر غليظ و سياه
 اما پر سود رانت

ديروز احمد توكلي، رييس ديده بان شفافيت، عضو 
مجمع تشخيص مصلحت نظام و نماينده پيشين 
مجلس در نامه اي به نمايندگان مجلس در خصوص 
عرضه وكيوم باتوم )ماده اوليه ساخت قير( رايگان 
توس��ط ش��ركت ملي نفت ايران به چند دستگاه 
دولتي هشدار داد كه اين تصميم باعث تداوم فساد 
گسترده در صنعت قير مي ش��ود. ماجرا از اين قرار 
است كه در سال 91 اين طرح تصويب شد تا كمكي 

به بخش عمراني براي پيشبرد طرح هاي فراوان ...

صنعت،معدن و تجارت

گاليه از سفراي كم كار 
 ارغوان قاسمي مهر |

چ��را فع��االن اقتص��ادي از ع��دم هم��كاري 
از مرزه��ا  اي��ران در خ��ارج  س��فارتخانه هاي 
گايه مندند؟ آيا سفراي اقتصادي ايران حاضر در 
بازارهاي هدف كم كار هس��تند؟ »تع��ادل« براي 
دستيابي به پاس��خي منطقي، اين موضوع را هم 
از دريچه ديد فعاالن اقتص��ادي و هم متوليان امر 
واكاوي كرده است. فعاالن اقتصادي بر اين باورند 
در شرايطي كه كشور در ش��رايط تحريمي به سر 
مي برد، بايد بر روي صادرات تمركز بيشتري كرد، 
اين در شرايطي است كه كمترين همكاري از سوي 
سفراي ايراني حاضر در بازارهاي هدف براي معرفي 
پتانسيل و ظرفيت هاي داخلي صورت مي گيرد. به 
گفته آنها، عواقب اين عدم همكاري را مي توان »از 
دس��ت دادن بازارهاي ه��دف صادراتي، هدررفت 
س��رمايه بازرگانان و مش��كات عديده براي تجار 
در بازاره��اي جهاني و...« عنوان ك��رد. اما در ضلع 
ديگر اين ماجرا، دولتمردان قرار دارند، كه به گفته 

خودشان در تاش براي پيوند و ...
14

يادداشت

عبدالرحمن فتح الهي| 
تحليلگر مسائل عراق|

در حالي كه محم��د توفيق عاوي س��ه هفته 
پيش از س��وي برهم صال��ح، رييس جمهوري 
عراق به عنوان جانشين نخس��ت وزيري، مامور 
تش��كيل كابينه جديد شد و بر اس��اس قانون 
اساس��ي نيز تا دوش��نبه هفته آيند دوم مارس/ 
12 اس��فند فرصت دارد كه اعضاي كابينه خود 
را براي جايگزيني دولت كنوني و آماده س��ازي 
به منظور برگزاري انتخابات پارلماني زودهنگام 
تشكيل دهد و براي كسب راي اعتماد به مجلس 
نمايندگان معرفي كند، شاهد پيچيده تر شدن 
فرآيند مذاكرات سياس��ي عاوي با جريان ها، 
اح��زاب و ائتاف ه��اي عراق��ي هس��تيم. ب��ه 
گونه اي كه اخبار حكايت از انس��داد سياس��ي 
در روند گفت وگوه��ا، به ويژه ميان جانش��ين 
نخس��ت وزيري ب��ا كرده��ا و اهل س��نت عراق 
مي دهد.  در اين شرايط و با وجود آنكه تنها كمتر 
از ده روز ديگر تا پايان موعد قانوني تش��كيل و 
معرفي كابين��ه جديد به پارلم��ان فرصت باقي 
است شاهديم كه حتي دامنه اين انسداد سياسي 
براي تكمي��ل كابينه محمد توفي��ق عاوي به 
اعضاي مجلس اين كش��ور نيز كش��يده ش��ده 
اس��ت كه مي تواند آينده مبهمي را براي محمد 
توفيق ع��اوي و مهم ت��ر از آن آين��ده عراق در 
فرصت پيش رو ايجاد كند. در اين راس��تا ضمن 
ش��كل گيري اختافات جدي ميان جانش��ين 
نخست وزيري با محمد حلبوسي، رييس پارلمان 
عراق مبني بر تشكيل جلسه فوق العاده در موعد 
مقرر يعني دوشنبه پيش رو براي راي اعتماد به 
كابينه موقت، ش��اهد به وجود آمدن اختافات 
جدي ت��ري مي��ان ريي��س مجل��س ع��راق با 
نايب رييس خود در همين رابطه هستيم.  در اين 
خصوص حسن كعبي، نايب رييس اول مجلس 
عراق ك��ه يك��ي از نمايندگان جري��ان صدر به 
رهبري مقتدي صدر در پارلمان اين كشور است 
شامگاه جمعه گذش��ته با صدور بيانيه كوتاهي 
تاكيد كرد كه به دنبال درخواست محمد توفيق 
عاوي، نخست وزير مامور تشكيل دولت جديد، 
مجلس ملزم به برگزاري يك جلسه فوق العاده 
براي اعطاي راي اعتماد به كابينه پيش��نهادي 
وي است. اما در مقابل محمد حلبوسي در بيانيه 
ديروز شنبه خود با اشاره به اينكه رياست مجلس 
تاكنون فهرس��ت اس��امي وزراي كابينه دولت 
جديد محمد توفيق عاوي و برنامه آن را دريافت 
نكرده، اعام ك��رد كه تنها در ص��ورت دريافت 
اسامي كامل اعضاي كابينه و برنامه دولت است 
كه مجلس دستور به برگزاري جلسه فوق العاده 
خواهد كرد.   ادامه در صفحه 9

 آينده مبهم عراق 
در فرصت پيش رو!

جهان

قهر سياسي ماهاتير محمد

15

دبير ستاد حقوق بشر با انتقاد از اعمال سياست ها و 
تحريم هاي غيرانس��اني امريكايي ها عليه ايراني ها، 
گف��ت: تحريم كنن��دگان دارو فقط ناق��ض حقوق 
بشر نيستند، بلكه قاتل خود بش��رند. به گزارش روز 
دوش��نبه پايگاه اطاع رساني س��تاد حقوق بشر، در 
ديدار اينازيو كاس��يس وزير خارجه سوييس با علي 
باقري كني مع��اون رييس قوه قضاييه و دبير س��تاد 
حقوق بشر جمهوري اسامي ايران، راه كارهاي بهبود 
وضعيت ايرانيان زنداني در امريكا مورد بررس��ي قرار 
گرفت. در اين ديدار كه در حاش��يه نشست شوراي 
حقوق بشر در ژنو برگزار ش��د، باقري كني با انتقاد از 
برخورد غيرانساني امريكايي ها با ايراني هاي بازداشتي 
خواس��تار پايان دادن ب��ه سياس��ت گروگان گيري 
امريكايي ها ش��د و تاكيد كرد: جمهوري اس��امي 

ايران خود را موظف به پيگيري مش��كات ايرانيان 
در هر نقطه از جهان مي داند. دبير س��تاد حقوق بشر 
با نشان دادن تصاوير كودكان معصوم مبتا به بيماري 
پروانه اي به طرف سوييس��ي به سياست ضدانساني 
تحريم دارويي برخي از كشورها اشاره نمود و تصريح 
كرد: تحريم كنندگان دارو فقط ناقض حقوق بش��ر 
نيس��تند، بلكه قاتل خود بش��رند. در اين ديدار وزير 
خارجه سوييس با اشاره به لزوم ارايه امكانات پزشكي 
به بيماران، گفت: دسترسي افراد نيازمند به دارو حق 
همه اس��ت و جلوگيري از آن حتي در دوران جنگ 
نيز نبايد بدون مجازات باقي بماند. در پايان اين ديدار 
طرفين با اشاره به صدمين سالگرد روابط دوجانبه بر 
ارتقاي همكاري ها در عرصه هاي مختلف به ويژه در 

زمينه حقوق بشر تأكيد كردند.

تحريمكنندگانداروناقضحقوقبشرنيستند،قاتلبشرند

خبر

اتحاديه اروپا اعام كرد: نشست بعدي كميسيون 
مش��ترك برجام هفت اس��فندماه در وين برگزار 
مي شود.  به گزارش ايس��نا، اتحاديه اروپا با انتشار 
اطاعيه اي كه روي وب س��ايت رس��مي آن قرار 
گرفته اس��ت، زم��ان برگ��زاري نشس��ت بعدي 
كميسيون مش��ترك برنامه جامع اقدام مشترك 
)برجام( را اعام كرد.  طبق اين اطاعيه، نشس��ت 
آتي كميسيون مشترك روز چهارشنبه ٢٦ فوريه 
)هفت اسفندماه( در وين، پايتخت اتريش با حضور 
نمايندگان طرف هاي برجام، يعني چين، روسيه، 
فرانسه، آلمان، انگليس و آلمان برگزار خواهد شد. 
همچنين در اين اطاعيه آمده است كه اين نشست 

به سرپرستي هلگا اش��ميد به نمايندگي از جوزپ 
بورل مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا خواهد 
بود. به گزارش ايسنا، اين اولين نشست كميسيون 
مش��ترك برجام پس از فعال ش��دن سازوكار حل 
اختاف در اين توافق است. تروئيكاي اروپا چندي 
پيش اعام كردند كه به منظور رفع مسائل كنوني 
پيرامون اجراي برجام س��ازوكار حل اختافات در 
اين توافق را فعال مي كنند. جوزپ بورل پيش از اين 
تاكيد كرده است كه سازوكار حل اختافات برجام 
با هدف رفع مشكات بر س��ر راه اجراي اين توافق 
است و به بازگش��ت تحريم ها )عليه ايران( منجر 

نخواهد شد.

نشستكميسيونمشتركبرجامچهارشنبهدروين

ديپلماسي

چندفردمبتالبهكروناويروسدرايرانبهبوديافتند

تهرانقرنطينهنميشود

 نمايندگانمجلس
كلياتاليحهبودجهسال۹۹راردكردند

كرونا را سياسي نكنيم

حضرتي: رد اليحه  99 
مسووليت گريزانه   بود

آيسان تنها| روز گذش��ته نمايندگان مجلس كليات 
اليحه بودج��ه 99 را رد كردن��د. اليحه اي ك��ه از ابتدا 
نقدهايي درب��اره وضعيت منابع آن مط��رح بود. برخي 
مي گفتند منابع��ي كه دولت پيش بيني ك��رده قابليت 
تحقق ندارد و دول��ت در تهيه اين اليح��ه اهمال كرده 
اس��ت. در اين زمينه الياس حضرتي رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس، از رفتار نماين��دگان انتقاد كرده و آن 
را مس��ووليت گريزانه مي داند چرا كه به گفته وي تا آغاز 
كار مجلس بعدي زمان بس��ياري باقي است و با اين كار 
مجلس، عما وضعيت دخل و خرج كش��ور تا نيمه هاي 
س��ال بعد باتكليف مي مان��د.  حضرت��ي در عين حال 
معتقد است كه آنچه دولت درباره منابع تصميم  گرفته 
از وضعيت اقتصادي كش��ور بر مي آي��د و مجلس بعدي 
هم قادر نيس��ت منابعي بيش از آنچه دولت پيش بيني 
ك��رده براي بودجه كش��ور ت��دارك ببيند. ب��ه گزارش 

»تعادل«، اليحه پر حاش��يه بودجه سال 99 عاقبت روز 
گذشته در صحن علني مجلس رد شد. دليلي كه عمدتا 
موافقان رد اليحه مي گفتند اين بود كه اين اليحه منابع 
ناپايداري دارد )مش��روح نظر مخالفان و موافقان اليحه 
بودجه 99 را در صفح��ات 8 و 9 بخواني��د( . موضوعي 
كه برخي كارشناس��ان اقتصادي هم مي گفتند.  اين در 
حالي اس��ت كه دولت پيش تر وعده داده بود كه بودجه 
99 اصاح ساختاري و نفت زدايي شده ولي عما بررسي 
بندهاي مختلف بودجه نشان مي داد كه تفاوت ماهوي 
با سال هاي قبل نشده اس��ت. نفت زدايي نيز به صورت 
پايدار انجام نش��ده چرا كه منابع پيش بيني شده دولت 
به گونه اي هستند كه به صورت موقت مي توانند حفره ها 
را پر كنند. مثا 49 هزار ميلي��ارد تومان منابع درآمدي 
مشخص نيست اوال محقق شود و در ثاني تا كي بتواند بار 

هزينه هاي بودجه را به دوش بكشد. 
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 دماسنج بورس تهران 
نيم ميليون واحدي شد
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روي موج خبر

    تأكيد روحاني بر بسيج همه امكانات براي 
تأمين سالمت مردم؛ پاد|

رييس جمهور در تماس تلفني با استانداران قم 
و گيالن، ضمن درياف��ت تازه ترين گزارش ها و 
اقدامات انجام ش��ده براي كنترل و ريش��ه كني 
بيماري كرونا در اين دو اس��تان، دستورات الزم 
را براي تس��ريع در پيش��برد رون��د برنامه هاي 
س��تاد ملي مديريت بيماري كرون��ا ابالغ كرد. 
روحاني در تماس با بهرام سرمست و ارسالن زارع 
استانداران قم و گيالن، ضمن اعالم همبستگي 
مجدد با شهروندان اين دو استان به ويژه خانواده 
هم وطناني كه جان خ��ود را بر اثر اين بيماري از 
دست دادند، از استانداران اين دو استان خواست 
تا با بسيج همه امكانات، تالش خود را در مسير 
اطمينان بخشيدن به مردم براي تأمين سالمت 
آنان، مضاعف كنند. رييس جمهور ابراز اميدواري 
كرد كه با مسووليت و فرماندهي وزير بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي در ستاد ملي مديريت 
بيماري كرونا، هر چه سريعتر اين بيماري كنترل و 
با كمترين صدمات، ريشه كن شود. روحاني ضمن 
قدرداني از تالش بي وقفه پزش��كان، پرستاران 
و كادر درماني بيمارس��تان هاي كشور از جمله 
استان هاي قم و گيالن كه با صبر و حوصله در كنار 
مردم بوده اند، همكاري همه نهادها در استان ها را 
براي جلوگيري از شيوع اين بيماري و ريشه كني 
آن، تحت مديريت اس��تانداران مورد تأكيد قرار 
داد. استانداران قم و گيالن نيز در اين تماس هاي 
تلفني گزارشي از اقدامات انجام شده براي كنترل 

و ريشه كني بيماري كرونا ارايه كردند.

  س�پاه آماده كمك براي مقابل�ه با كرونا 
است؛ تسنيم|

فرمانده كل سپاه در تماس تلفني با وزير بهداشت 
بر آمادگي س��پاه براي كمك به اي��ن وزارتخانه 
در جهت مقابل��ه با كرون��ا تأكيد ك��رد. در پي 
شيوع ويروس كرونا در برخي مناطق كشور كه 
س��المت هموطنان را با تهديداتي مواجه كرده 
است؛ سردار س��المي در تماس تلفني با سعيد 
نمكي از آمادگي س��پاه براي هر گونه كمك به 
دس��تگاه ها و س��ازمان هاي متولي، در مقابله با 
ويروس كرونا و جلوگيري از شيوع گسترده اين 
بيماري خبر داد. سرلشكر سالمي در اين تماس 
تلفني از نقش آفريني بسيج در اجراي طرح ملي 
واكسيناسيون فلج اطفال به عنوان الگو و تجربه اي 
بسيار موفق و راهگش��ا ياد كرد و گفت: عالوه بر 
انجام اقدامات آموزشي در خصوص پيشگيري 
از شيوع بيماري، تمامي مجموعه هاي بهداشت 
و درمان س��پاه اعم از دانش��گاه علوم پزش��كي، 
بيمارس��تان ها، مراكز درماني و بس��يج جامعه 
پزش��كي به منظور ادامه خدمات و كمك براي 
مقابله با ويروس كرونا تا بازگشت شرايط به وضع 

عادي آمادگي دارند.

تست ويروس كرونا از نمايندگان مجلس 
گرفته مي شود؛ خانه ملت|

در راستاي پيشگيري از شيوع كرونا از نمايندگان 
در پارلمان تست ويروس كرونا گرفته مي شود. 
رواب��ط  عمومي مجل��س در اطالعيه اي خطاب 
به نمايندگان اعالم ك��رد: »بنا بر اعالم اداره كل 
سالمت، كارشناس��ان در بهداري پارلمان براي 
انجام تست ويروس كرونا از ساعت 13:30 مستقر 
هستند. لطفا جهت انجام تست مراجعه فرماييد.«

  بيانيه وزارت خارجه اتريش در مورد سفر 
به ايران؛  ايلنا|

وزارت خارجه اتريش با انتشار بيانيه اي به بيان 
جزييات س��فر وزير امور خارجه اتريش به ايران 
پرداخت. وزارت ام��ور خارجه اتريش در توييتر 
خود در مورد سفر الكساندر شالنبرگ، وزير امور 
خارجه اتريش به ايران نوش��ت: شالنبرگ، وزير 
امور خارج��ه اتريش در تهران ب��ا ظريف درباره 
برجام و ضرورت حفظ آن ديدار و گفت وگو كرد. 
او بر حمايت اتريش و اتحاديه اروپا از يك راهكار 
سياس��ي كه به ثبات منطق��ه اي و ايجاد امنيت 
كمك كند، تاكيد ك��رد. وزارت خارجه اتريش 
در ادامه نوشت: شالنبرگ و ظريف گفت وگويي 
صريح و روشن درباره طيف وسيعي از مسائل مانند 
منع اشاعه تسليحات هس��ته اي، اوضاع منطقه 
و شيوع كرونا داش��تند. او همچنين بر حفاظت 
از حقوق بش��ر در ايران و تعليق حكم هاي اعدام 
تاكيد كرد. شالنبرگ در ديدار با حسن روحاني بر 
تعهد اتريش براي كمك به ايجاد دوباره اعتماد در 
منطقه تاكيد كرد و گفت كه تمامي طرف ها بايد 

تعهداتشان در برجام را رعايت كند.

   از تهران خواستم كه شهر قم مانند ووهان 
قرنطينه شود؛  ايلنا|

وزير بهداش��ت تركيه به بيان اظهاراتي در مورد 
شيوع كرونا در ايران پرداخت. فخرالدين كوجا در 
گفت وگو با روزنامه »حريت« در خصوص شيوع 
كرونا در ايران تصريح كرد: مش��اهده موارد ابتال 
به ويروس كرونا در ايران از ش��هر قم شروع شد. 
در گفت وگو با سعيد نمكي، وزير بهداشت ايران 
خواستم كه شهر قم نيز مانند شهر ووهان چين 
قرنطينه شود. اگر اين شهر قرنطينه مي شد، ديگر 
نيازي به اتخاذ تدابير ديگر و بس��تن مرزها نبود. 
كوجا افزود: ايران گف��ت كه قرنطينه قم ممكن 
نيست، بنابراين ما مجبور به بستن مرزهايمان با 
اين كشور شديم. ايتاليا منطقه اي كه در آن ويروس 
مشاهده شده را قرنطينه كرد و اين كار صحيحي 
بود. چين نيز ووهان را قرنطينه كرد. اگر ايران نيز 
ش��هر قم را قرنطينه مي كرد، اين پيشگيري ها و 
تدابير ضروري نبود. كوجا در پاسخ به اين سوال 
كه چه زماني مرزهاي با ايران بازگشايي مي شود، 
گفت: بايد وضعيت كنترل اين بيماري در ايران را 
ببينيم و بر مبناي آن تصميم بگيريم اما احتمال 

گسترش آن در ايران وجود دارد.

ايران2

رييس دفتر رييس جمهوري تشريح كرد

 تمهيدات دولت براي خنثي سازي آثار اقدام »اف اي تي اف «
گروه ايران| 

آثار بازگشت به ليست س��ياه اف اي تي اف در اقتصاد 
كش��ورمان به چه صورتي ظهور و بروز پيدا مي كند؟ 
معيش��ت و اقتصاد خانواده هاي ايراني از اين رهگذر 
چه تبعاتي را متحمل خواهد شد؟ آيا دولت راهكاري 
براي عبور از اين چالش ارتباطي انديش��يده است؟ 
اين پرسش و پرسش هايي از اين دست، طي روزهاي 
اخير و بعد از مش��خص شدن بازگش��ت كشورمان 
به ليس��ت س��ياه اف اي تي اف در محافل كارشناسي 
و محيط هاي رس��انه اي ب��ه كرات تكرار مي ش��ود. 
پرسشي كه پاس��خگويي به آن مي تواند تصويري از 
چشم انداز آينده مراودات اقتصادي با جهان پيراموني 
نيز ارايه كند. در پاس��خ به اي��ن ابهامات رييس دفتر 
رييس جمه��ور با بيان اينكه دولت تمام همت و توان 
خود را براي ايجاد فضاي مناسب در زمينه فعاليت هاي 
اقتصادي به كار گرفته است، گفت: دولت تمهيدات و 
برنامه ريزي هايي در جلسه اخير خود انديشيده است 

تا آثار اقدام روز جمعه FATF را خنثي كند.
محم��ود واعظ��ي كه دي��روز در جلس��ه توس��عه و 
س��رمايه گذاري اس��تان فارس صحبت مي كرد در 
ادامه اظهار داش��ت: وجود نگاه توسعه اي و حمايتي 
از سوي تمام دستگاه ها و نهادها براي توسعه كشور و 
اس��تان اهميت زيادي دارد و امروز شاهد آن هستيم 
كه با برخورداري از چنين نگاهي و با توجه به شرايط 
تحريم تمام همت و تالش مسووالن بر اين است كه 

استان ها توسعه يابد.
رييس دفتر رييس جمهور با تاكيد بر حمايت دولت از 
فعاليت بخش خصوصي و واگذاري بنگاه هاي دولتي 
ب��ه اين بخش گفت: دولت و ش��خص رييس جمهور 
معتقدند تا وقتي كه اقتصاد كش��ور توس��ط بخش 
خصوصي اداره نشود، اين اقتصاد شكوفا نخواهد شد 
لذا نسبت به واگذاري امور به بخش خصوصي اهتمام 

جدي و ويژه اي داريم.
واعظي با اش��اره به اينكه شرايط اجتماعي و سياسي 
كش��ور بعد از انتخابات دوم اسفند تغيير خواهد كرد 
و با خارج شدن از فضاي رقابت هاي انتخاباتي، شاهد 
فضاي آرام تري در اداره امور كشور خواهيم بود، گفت: 

به همه منتخبان مجلس شوراي اسالمي در سراسر 
كشور تبريك مي گويم. امروز همه بايد به انتخاب مردم 
احترام بگذاريم و بناي دولت بر اين است كه همانطور 
كه با مجلس فعلي همكاري و تعامل داشته با مجلس 

آينده نيز همين روند را با قوت ادامه دهد. 
وي گفت: ام��روز همه قوا و نهادها هدفي جز خدمت 
به مردم، تامين امنيت و منافع كشور و برآورده كردن 
معيشت و رفاه مردم ندارند و تجربه نشان داده كه نه 
دولت و نه ساير قوا و دستگاه ها به تنهايي نمي توانند 
همه مش��كالت را برطرف كنند لذا همه بايد در كنار 

هم قرار بگيريم.

    عبور از چالش هاي پيش رو 
 رييس دفتر رييس جمهور با تاكيد درخصوص اتفاقي 
كه روز جمعه در زمينه FATF افتاد، با مخاطب قرار 
دادن فع��االن اقتص��ادي و بخ��ش خصوصي اظهار 
داشت: در س��ال ۹۲ وضعيتي شبيه به شرايطي كه 
روز جمعه پيش آمد را داش��تيم و با محدوديت هاي 
بسيار زيادي مواجه بوديم اما دولت تمام تالش خود 
را به كار گرفت تا از اين شرايط خارج شويم و در اين 
راستا ۴ اليحه را تنظيم كرديم و همه اين لوايح نيز، 
در راس��تاي سياس��ت ها و برنامه هايي است كه بايد 
خودمان در زمينه پولش��ويي و مبارزه با تامين مالي 
تروريزم انجام دهيم. واعظي با قدرداني از مجلس و 
ش��وراي نگهبان در تصويب و تاييد اين لوايح گفت: 
متاس��فانه اي��ن لوايح ح��دود يك س��ال در مجمع 
تش��خيص مصلحت معطل و بالتكلي��ف ماند تا در 
نهايت به وضعيت كنوني رس��يديم و قاعدتا بايستي 
همان نه��ادي كه اي��ن لوايح را معطل نگه داش��ته 
پاسخگوي مردم هم باش��د. امروز در شرايط تحريم 
و فش��ار حداكثري دش��من همه تالش ما طراحي 
راهكار و سازوكاري است كه وضعيت كنوني كمترين 
تاثير را در اقتصاد كش��ور داشته باشد و در اين راستا 
برنامه هايي تنظيم ش��ده كه آنه��ا را دنبال خواهيم 
ك��رد. رييس دفتر رييس جمهور خاطرنش��ان كرد: 
برخالف فضاي غبارآلودي كه از روز جمعه به وجود 
آمده كه در قيمت ارز هم تاثير گذاشته است معتقدم 

آنچه كه اتفاق افتاده تغيير چنداني در وضعيت ارزي 
و مبادالت بانكي كش��ورمان به وج��ود نمي آورد و 
شرايط كنوني بسيار زودگذر است و به حالت عادي 
بازخواهد گشت. واعظي گفت: دولت با تمهيداتي كه 
انديشيده قدرت مانوري به وجود آورده كه تصميم 
كنوني FATF تاثير زيادي در آن ندارد اما بي ترديد 
وقتي تحريم هاي امريكا برداشته شد قرار داشتن در 
وضعيت كنوني مي تواند تهديد جدي براي مبادالت 
بانكي كش��ورمان با جهان باش��د از اي��ن رو مصمم 
هستيم مش��كالت را برطرف كنيم و كاري كنيم كه 
دولت بعدي هم بستر مناسبي براي خدمتگزاري به 

مردم داشته باشد.

     نگاه منطقه اي به مقوله توسعه
رييس دفتر رييس جمهور افزود: مسووالن استاني بايد 
نسبت به همكاري با بانك ها براي رفع مشكالت بخش 
خصوصي توجه ويژه اي داشته باشند و در اين زمينه از 
نقش تاثيرگذار و تعيين كننده برخوردار هستند. وي 
همچنين توجه به توسعه فناوري هاي جديد را مورد 
تاكيد قرار داد و گفت: بايد در اين زمينه فرهنگ سازي 
شود و دانش��گاه ها و مراكز علمي نقش موثري در اين 
خصوص دارند ضمن اينكه بايد مس��ووالن اس��تاني 
بدانند كه با توجه ب��ه محدوديت هاي موجود، راهي 
جز استفاده از فناوري هاي جديد ندارند. رييس دفتر 
رييس جمهور تصريح كرد: امروز بايد به سمت اقتصاد 

ديجيت��ال حركت كنيم چرا كه با روش هاي س��نتي 
نمي توان تمام اهداف را برآورده كرد و در مس��ير بايد 
فرهنگ سازي شود كه چگونه مي توان از اقتصاد فعلي 
به سمت فناوري هاي جديد به منظور توسعه اقتصادي، 
كشاورزي، بازرگاني و همه امور اقتصادي حركت كرد. 
واعظي افزود: حركت در اين مس��ير مي تواند تحول 
بزرگي را در اس��تان و كش��ور ايجاد كن��د و در مدت 
باقي مانده از عمر دولت، مهم ترين كار مسووالن بايد 
اين باشد كه فناوري هاي جديد در خدمت حكمراني 
خوب قرار گيرد. معتقدم علي رغم همه محدوديت ها 
و مشكالت مي توانيم روي پاي خود بايستيم و از همه 

مشكالت و گردنه ها به سالمت عبور كنيم.

رييس دستگاه قضا:

حاال نوبت منتخبان مردم براي گره گشايي از وضع معيشت است
رييس دستگاه قضا با مشخص شدن شمايل منتخبان 
مردم در مجلس يازدهم و تعيين تكليف شمارش آرا 
در اكثر حوزه ه��اي انتخاباتي با بيان اينكه پيروز اين 
انتخاب��ات، مردم بزرگ ايران اس��المي بودند، گفت: 
اينك نوبت منتخبان مردم است كه براي گره گشايي 

از وضعيت معيشت اقدام كنند.
به گزارش ميزان، حجت االس��الم رييسي در جلسه 
شوراي عالي قوه قضاييه اظهار كرد: پيروز انتخابات 
مردم بزرگ ايران بودند نه يك جناح و حزب خاص؛ 
امروز نوبت منتخبان مردم است كه براي گره گشايي 
از معيش��ت مردم و اميدآفريني اقدام كنند. رييس 
قوه قضاييه با بيان اينكه سالمت مردم از حقوق عامه 
و ضروري ترين مسائل كشور اس��ت، گفت: مقابله با 
ويروس كرونا، همكاري ملي و همت همگاني مي طلبد. 
رييسي گفت: انتخابات آزموني الهي، سياسي و مّلي 
اس��ت و مردم با حضور ارزشمند خود در اين عرصه، 
دشمن را نااميد كردند. دش��من مدت ها تالش كرد 
با ايج��اد يأس و ترديد در جامعه، مردم را نس��بت به 
انتخابات و سازوكار آن دلس��رد كند و حتي در شب 
انتخابات محدوديت ه��اي مالي و پول��ي و بانكي را 
اعمال و تالش كرد از شيوع يك ويروس براي كاهش 
حضور مردم سوءاستفاده كند اما مردم ما با عزم و اراده 

جدي وارد صحنه ش��دند و حضور بامعنا و باصالبت 
آنها حقيقتًا قابل تقدير اس��ت. رييس قوه قضاييه با 
تقدير از مس��ووالن اجرايي و نظارت و همكاران خود 
در دستگاه قضايي كه نقش مهمي در برگزاري هر چه 
بهتر انتخابات داشتند، خاطرنشان كرد: مردم وظيفه 
خود را در انتخابات انجام دادند و اكنون نوبت منتخبان 

ملت اس��ت. منتخبان ملت از همين امروز با انديشه، 
همفكري و مشورت با صاحب نظران و حتي با رقباي 
خود كه نتوانستد رأي نصاب ملت را به دست آورند، 
بايد براي رفاه اجتماعي، گره گش��ايي از كار مردم و 
معيشت آنها و مساعدت به دستگاه ها براي پيشبرد 
اهداف نظام در گام دوم انقالب اسالمي برنامه ريزي 

كنن��د. وي، افزايش اعتماد عموم��ي و ايجاد و حفظ 
سرمايه اجتماعي را منوط به عملكرد خوب مسووالن 
دانست و اظهار داشت: آغاز مجلس يازدهم بايد با اقدام 
و عمل نمايندگان همراه باشد و به گونه اي عمل كنند 
كه اميد و اعتماد مردم به دس��تگاه ها و سازوكارهاي 

نظام افزايش يابد.

    تالش براي بهبود شاخص هاي رشد
رييسي بر همين اساس ابراز اميدواري كرد كه مجلس 
يازدهم مجلسي قوي باشد كه مورد تأكيد رهبر معظم 
انقالب و خواست و اراده مردم بوده و منتخبان ملت، 

كار و تالش را سرلوحه كارهايشان قرار دهند.
رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از س��خنانش با 
اشاره به شيوع ويروس كرونا و تهديد آن براي كشور، 
گفت: مسوول صيانت از سالمت مردم وزارت بهداشت 
اس��ت كه وارد ميدان ش��ده و در س��تاد وزارتخانه و 
اس��تان ها فعال ش��ده و هم در حوزه بهداشت، هم 
در بحث درمان و هم در زمينه پيش��گيري اقداماتي 
صورت گرفته و گزارش هاي آن نيز از طريق رس��انه 
ملي اعالم مي ش��ود. ع��الوه بر وزارت بهداش��ت و 
ستادي كه با حضور نمايندگان دستگاه هاي مختلف 
از جمله ق��وه قضاييه براي مقابله با كرونا تش��كيل 

ش��ده، يك همت همگاني و همكاري همه بخش ها 
و مس��ووالن در برخورد همه جانبه با اين مساله الزم 
است. رييسي تأكيد كرد: بايد به مردم اطمينان داده 
شود كه با همت همه دستگاه ها و رعايت همه اصول 
و نكات ضروري در حوزه بهداشت و تسلط روزافزون 
مس��ووالن بهداش��تي و درماني در خصوص كرونا، 
س��المت و امنيت رواني آنها افزاي��ش خواهد يافت. 
وي درادامه با اش��اره به برنامه هاي دش��منان براي 
التهاب آفريني در بازار در روزهاي پاياني سال اظهار 
داشت: اين روزها اخباري از افزايش قيمت ها در بازار 
شنيده مي شود كه الزم است به سرعت كنترل شود. 
معيش��ت مردم از مهم ترين مسائل است كه همواره 
مورد تهديد دش��من بوده و دشمن تالش مي كند با 
ايجاد نارضايتي در جامعه و ايج��اد يأس و نااميدي 
بين م��ردم به اهداف پليد خود برس��د و پادزهر اين 
فتنه و توطئه، كار و تالش و پيگيري و نظارت است.

ظپرييس قوه قضاييه تأكيد كرد: همه مس��ووالن و 
دس��تگاه  هاي مربوطه از جمله س��ازمان تعزيرات و 
سازمان حمايت از مصرف كنندگان بايد وارد ميدان 
شوند و نگذارند قيمت  كاالها افزايش يابد و معيشت 
بر مردم تنگ ش��ود و هر جا نياز به حضور دس��تگاه 

قضايي باشد، آماده همكاري هستيم.
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چرا مسافران چيني را در زمان 
شيوع كرونا جابه جا كرديم

يك عضو كميسيون امنيت 
ملي معتقد است: كارگران 
چيني در ق��م را ديديم اما 
اقدامي ص��ورت نگرفت و 
به گونه اي اين مالحظات 
ادامه پيدا كرد كه به يك باره 
االن نام ايران در زمره س��ه 
كشور آلوده قرار گرفته است. حشمت اهلل فالحت پيشه 
در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، درباره شيوع ويروس كرونا 
گفت: متاسفانه اخيرا شاهد هستيم به يك باره آمار افراد 
مبتال به ويروس كرونا و آمار مربوط به تلفات انساني اين 
ويروس در كشور باال رفته است به طوري كه نام ايران 
در زمره كشورهاي پرخطر قرار گرفته است. وي ادامه 
داد: نقدهاي جدي وج��ود دارد كه چرا پنهان كاري 
صورت گرفته و مسووالن كشور بايد تكليف خودشان 
را با مردم در قبال ضرورت داشتن شفافيت و صداقت 
روش��ن كنند. اين نماينده مردم در مجلس شوراي 
اسالمي تصريح كرد: شفافيت اطالع رساني و صداقت 
از اصول اساسي حكمراني خوب در دنياي امروز است 
و در همه  نظام هاي سياسي ديني و غيرديني اين اصل 
پذيرفته شده است. فالحت پيشه تصريح كرد: كشور 
چين كشوري اس��ت كه در شرايط كنوني تحريم به 
عنوان كش��وري به حس��اب مي آيد كه شايد برخي 
محافل سياسي مي خواهند اينگونه وانمود كنند كه 
در كنار ايران هستند. در كنار ما بودن چيني ها هم در 
دنياي امروز كامال مشخص است و به اين موضوع نيز 

نقد جدي وارد است. 

 تالش وزارت  خارجه براي رايزني 
با همسايگان در خصوص كرونا

س��خنگوي وزارت ام��ور 
خارج��ه گف��ت: از طريق 
سفارت خانه ها رايزني هايي 
را ب��ا مقامات كش��ورهاي 
همسايه شروع كرده ايم تا 
به آنها اطمينان داده شود، 
هيچ گونه موارد مشكوكي 
از مرزها عبور نخواهند كرد. به گزارش ايلنا، سيدعباس 
موسوي در واكنش به بسته شدن برخي مرزها توسط 
كشورهاي همسايه، گفت: زماني كه سازمان بهداشت 
جهاني براي مناطق مختلف جهان وضعيت اضطراري 
اعالم كرد، طبيعي است اقدامات صورت گرفته، بايد به 
صورت جمعي باشد. وي افزود: در زماني كه كشور ما آلوده 
نشده بود، ما نگراني هايي داشتيم و بعد از آنكه ويروس 
وارد كش��ور ما شد، كشورهاي همس��ايه نگراني هايي 
داشتند و اين موضوع طبيعي است؛ اين موضوع نبايد مانع 
مراودات مردمي يا حتي صادرات و واردات بين كشورها 
شود. موسوي افزود: از جمله بحث هاي مربوط به گواهي 
سالمت و بحث كاالها مطرح است كه بتوانيم با كمك 
يكديگر در اين شرايط با كشورهاي منطقه، ضمن درك 
نگراني هاي يكديگر مراودات را به شكل مطلوب ادامه 
دهيم. وي تاكيد كرد: بعيد است اقدام به بستن مرزها 
مستمر باشد و اين اقدامات موقتي و به منظور پيشگيري 
است. سخنگوي وزارت امور خارجه با بيان اينكه خود ما 
نيز در برخي موارد و بحث ويزا به اتباع خارجي در حال 
فكر كردن روي كاهش صدور اين مسائل هستيم، افزود: 

طبيعتا طرف مقابل هم همين گونه است. 

جزييات جديد از درگيري 
مرزبانان با تروريست ها

فرمانده مرزباني ناجا جزييات 
جدي��دي از درگيري اخير 
اعض��اي  ب��ا  مرزبان��ان 
گروهك هاي تروريستي در 
هنگ مرزي »جكيگور« ارايه 
داد. سردار قاسم رضايي در 
گفت وگو با تس��نيم اظهار 
داشت: مرزباني در روند برگزاري انتخابات دوم اسفندماه، 
عالوه بر اينكه با همكاري نيروي انتظامي ماموريت تأمين 
امنيت انتخابات و حفاظت از صندوق هاي رأي را برعهده 
داشت، مراعات از همه مرزهاي كشور نيز از اولويت هاي 
جدي مرزباني بود. وي ادامه داد: بعد از برگزاري جشن 
ملي انتخابات كه در كمال امنيت برگزار شد، طي چند 
روز گذشته گروهك هاي معاند شنبه شب )3 اسفندماه 
جاري( قصد نفوذ به خاك كشور را داشتند كه با هوشياري 
مرزبانان شناسايي و از نفوذ آنها به خاك ميهن جلوگيري 
شد. سردار رضايي گفت: نيروهاي مرزباني قبل از هرگونه 
تحرك گروهك هاي تروريستي، از تجهيزات جديدي كه 
از استكبار جهاني و كشورهاي مزدور گرفته بودند، مطلع 
و مرزبانان پس از اطالع از نفوذ و ورود آنان، تاكتيك هاي 
الزم  اجرا و سپس درگيري هايي ايجاد و تلفاتي به دشمن 
تحميل و اهدافش��ان خنث��ي و ناكام ماند ام��ا دو نفر از 
همرزمانمان را به شهادت رساندند.وي اظهار كرد: استكبار 
»فشنگ ها و نارنجك  اندازهاي ۴0 ميليمتري« ساخت 
امريكا به اين گروهك هاي تروريستي و مزدورها كه قصد 
ورود به كشور را داشتند، تحويل داده بودند كه عملياتشان، 

با هوشياري مرزبانان در نقطه صفر مرزي خنثي شد. 

مشاركت  در انتخابات به ركن 
اصلي مردم ساالري اعتبار بخشيد
ريي��س مجل��س ده��م 
گف��ت: مردم با مش��اركت 
در انتخاب��ات و حض��ور در 
پاي صندوق ه��اي راي به 
ركن اصلي مردم س��االري 
اعتبار بخشيدند. به گزارش 
تس��نيم، علي الريجاني در 
نطق پيش از دستور جلسه علني ديروز قوه مقننه ضمن 
سپاسگزاري از حضور عزتمندانه مردم در راهپيمايي ۲۲ 
بهمن و اهتمام به مشاركت در انتخابات مجلس شوراي 
اس��المي، گفت: همچنين از زحمات همه هيات هاي 
نظارت و هيات هاي اجراي��ي و همه بخش هاي وزارت 
كشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران كه ماه ها در 
اين امر تالش كردند قدرداني مي كنم؛ از عزيزان نيروي 
انتظامي، وزارت اطالعات و نيروهاي مسلح كه در تأمين 
امنيت انتخابات س��عي وافر داشتند تش��كر كرده و از 
رسانه هاي گروهي به ويژه صداوسيما كه در اطالع رساني 
همت كردند قدرداني مي كنم. رييس قوه مقننه اظهار 
داش��ت: براي همكاران عزيزي كه به هر دليلي امكان 
حضور در اين ميدان خدمتگزاري نيافتند، توفيقات جديد 
در آينده در ساير عرصه ها آرزومندم؛ »سٰي أْن تكرُهوا 
شيًئا وُهو خيٌر لكْم.« نماينده قم در مجلس دهم ادامه داد: 
از ملت عزيز تقاضا دارم در بحث مبارزه با ويروس كرونا، 
دستورالعمل هاي ستاد ملي با اين امر را به دقت رعايت 
كنند و همه دستگاه هاي حكومت موظف هستند به دقت 
مصوبات اين ستاد را كه از پشتيباني شوراي عالي امنيت 

ملي برخوردار است رعايت كنند. 

ماهواره »ناهيد ۱«
آماده پرتاب شد

وزي��ر ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات با اشاره به وضعيت 
كنوني طراحي و ساخت 3 
ماهواره در پژوهشگاه فضايي 
ايران گف��ت: در حال حاضر 
ماهواره مخابراتي »ناهيد 1« 
آماده پرتاب است. به گزارش 
وزارت ارتباطات، محمدجواد آذري  جهرمي با تأكيد براين 
كه فعاليت هفت سال گذشته اين پژوهشگاه در پيشرفت 
فناوري فضايي تاثيرگذار بوده است، گفت: در حال حاضر 
فناوري فضايي به عنوان ايجاد زمينه هاي رقابتي در ميان 
كشورها شناخته شده و مبنايي براي مقايسه از نظر توسعه 
اقتصادي و صنعتي كشورهاست. با توجه به ويژگي ها و 
كاربردهاي منحصر به فرد فناوري هاي فضايي در اموري 
همچون ارتباطات، مخابرات، سنجش از دور، آموزش از 
دور، مكان يابي و ناوبري، زندگي بدون استفاده از فضا ديگر 
متصور نيست.وزير ارتباطات و فناوري اطالعات تصريح 
كرد: ايران نيز تاكنون فعاليت هايي چشمگيري در حوزه 
فضايي صورت داده و توانسته به چرخه فضايي دست يابد 
و پژوهشگاه فضايي ايران، از جمله نهادهاي تاثيرگذار 
براي توسعه اين فناوري در كشور به شمار مي رود. اين 
پژوهشگاه در حوزه هاي مختلف فناوري هاي فضايي از 
جمله طراحي و ساخت ماهواره هاي مخابراتي و سنجشي، 
تراسترها و موتورهاي پيشران، بلوك انتقال مداري، بالن 
مخابراتي، خدمات فضاپايه و كاربرد آن در مديريت بحران 
در بالياي طبيعي، موفقيت هاي ارزشمندي داشته كه 

پشتوانه اي قوي براي حوزه فضايي كشور است.

چهره ها



3 كالن

الياس حضرتي،  رييس كميسيون اقتصادي مجلس در گفت وگو با »تعادل« اظهار كرد

رّد اليحه بودجه 99 مسووليت گريزانه بود
آيسان تنها|

روز گذش�ته نمايندگان مجلس كليات اليحه 
بودج�ه 99 را رد كردند؛ اليح�ه اي كه از ابتدا 
نقدهايي درباره وضعيت منابع آن مطرح بود. 
برخي مي گفتن�د منابعي كه دولت پيش بيني 
كرده قابلي�ت تحقق ندارد و دول�ت در تهيه 
اين اليحه اهم�ال كرده اس�ت. در اين زمينه 
الي�اس حضرتي رييس كميس�يون اقتصادي 
مجلس، از رفت�ار نمايندگان انتقاد كرده و آن 
را مس�ووليت گريزانه مي داند چرا كه به گفته 
او تا آغاز كار مجلس بعدي زمان بسياري باقي 
اس�ت و با اين كار مجلس، عمال وضعيت دخل 
و خرج كش�ور تا نيمه هاي سال بعد بالتكليف 
مي مان�د. حضرتي در عين حال معتقد اس�ت 
كه آنچه دولت درباره منابع، تصميم  گرفته از 
وضعيت اقتصادي كش�ور بر مي آيد و مجلس 
بعدي هم قادر نيس�ت، منابع�ي بيش از آنچه 
دول�ت پيش بيني ك�رده براي بودجه كش�ور 
ت�دارك ببيند. به گ�زارش »تع�ادل«، اليحه 
پرحاشيه بودجه سال 99 عاقبت روز گذشته 
در صحن علني مجلس رد شد. دليلي كه عمدتا 
موافق�ان رد اليحه مي گفتند اي�ن بود كه اين 
اليحه منابع ناپايداري دارد )مش�روح نظرات 
مخالف�ان و موافق�ان اليحه بودج�ه 99 را در 
صفح�ات 8 و 9 بخوانيد( . موضوعي كه برخي 

كارشناسان اقتصادي هم مي گفتند.
 اين در حالي اس�ت كه دول�ت پيش تر وعده 
داده ب�ود كه بودج�ه 99 اصالح س�اختاري و 
نفت زدايي ش�ده ولي عمال بررس�ي بندهاي 
مختلف بودجه نشان مي داد كه تفاوت ماهوي 
با س�ال هاي قبل نشده اس�ت. نفت زدايي نيز 
به صورت پايدار انجام نش�ده چ�را كه منابع 
پيش بيني ش�ده دول�ت به گونه اي اس�ت كه 
به صورت موقت مي توانند حفره ها را پر كنند. 
مثال 49ه�زار ميليارد توم�ان منابع درآمدي 
مشخص نيس�ت اوال محقق ش�ود در ثاني تا 
كي بتواند ب�ار هزينه هاي بودج�ه را به دوش 
بكشد. با اين حال دولت همواره از اليحه خود 
دفاع ك�رده و مي گويد هرچه در توان كش�ور 
بوده در اليحه گنجانده. موضوعي كه چندان 
مورد پذيرش منتقدان نبود. آنه�ا با انتقاد از 
تعيين تكليف نك�ردن موضوع لوايحي مانند 
ماليات ب�ر عايدي س�رمايه  مي گويند، دولت 
راهكارهايي داشت ولي اهمال كرد. حاال ولي 
مجلس موضوع را يك سره كرده. اليحه را رد 
كرده و مسووليت آن را به مجلس بعدي واگذار 
كرده است در همين زمينه »تعادل«، با الياس 
حضرتي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
ش�وراي اس�المي گفت وگو كرده كه در ادامه 

مشروح آن را مي خوانيد.

   مجلس روز گذشته اليحه بودجه 99 را رد كرد. 
پيش تر انتقادات شديدي نسبت به اين بودجه 
مطرح ش�ده بود در راس آنها اينكه دولت هيچ 
اصالح س�اختاري قابل توجهي در سند بودجه 

ايجاد نكرده است. چه نظري داريد؟
تصميم رد اليحه بودجه توسط مجلس تصميم عجيبي 
بود كه براي بس��ياري قابل درك نيست. بودجه سند و 
برنامه دولت براي اداره يك س��ال كش��ور است. امسال 
وضعيت به گونه اي بود كه دولت بايد در شرايط ويژه اي 
سند بودجه را تهيه مي كرد و به دنبال آن، مجلس هم در 
همين شرايط ويژه وظيفه بررسي و تصويب اليحه دولت را 
به عهده داشت. واقعا نمي دانم علت رد بودجه چه بود؟ به 
نظر مي رسد كه شايد مسائل شخصي هم در اين تصميم 
دخيل بود. شايد عصبانيت حاصل از رفتار دولتي ها در 
اس��تان ها در جريان انتخابات، ي��ا به طور كلي وضعيت 
انتخابات و عدم استمرار حضور برخي نمايندگان براي 
دوره آتي مجلس يا مثال موضوع ويروس كرونا و... منجر 
به آن شد كه مجلس چنين تصميمي بگيرد كه از نظر من 
منطقي نبود. من اين تصميم را نوعي مسووليت گريزي 
توسط مجلس��يان مي دانم. اكنون كار به مجلس ديگر 
واگذار شده است در حالي كه ما برنامه داشتيم كه با سه 
ش��يفت كار در روزهاي آتي تكليف بودجه را مشخص 
كنيم.  نكته مهم اين است كه تعيين تكليف بودجه 99 
به تاخير مي افتد و اين كار به نفع اقتصاد كشور نيست. 
مجلس بعدي در خرداد ماه تشكيل مي شود و تا مرداد ماه 
نمايندگان درگير بررسي  اعتبارنامه و تشكيل كميسيون 
خواهند بود. چه زماني فرصت خواهند داشت بودجه 99 
را بررس��ي و درباره آن تصميم گي��ري كنند؟ در چنين 
ش��رايطي رد اليحه بودجه 99 توسط مجلس حاضر به 

جز مسووليت گريزي چه مفهومي دارد؟
    ازابتدا وقتي دولت اليح�ه بودجه را ارايه كرد، 
انتقاداتي درب�اره منابع پيش بيني ش�ده وجود 

داشت، چه نظري داريد؟
منابعي كه در نظر گرفته ش��ده، منابع موجود در كشور 
اس��ت. ديگر بيش از آنچه دولت در اليحه نوشته وجود 
ندارد. مگر اينكه مثال كسي بيايد و بگويد دسترسي به 
منابع خاصي دارد. مثل رقم بااليي از وام خارجي و... در 
نظر بگيريد كه اكنون اقتصاد كش��ور در شرايط ويژه اي 
اس��ت. با اعمال تحريم هاي گسترده عليه اقتصاد ايران 
توسط امريكا، درآمدهاي نفتي كشور با محدوديت روبه رو 
ش��د و به دنبال آن دولت براي جبران درآمدهاي نفتي 
بودجه، منابعي ديگر را جست وجو كرد. دولت تالش كرد 
اين منابع تا جاي ممكن ثابت و مطمئن باشند. همانطور 
كه مي دانيددر س��نوات گذشته ميزان وابستگي دولت 
به منابع نفتي ح��دود 60 تا 80 درصد بود و دولت صرفا 
بايد 20 تا 40 درصد هزينه هاي بودجه را از طرقي به جز 
فروش منابع نفتي تامين مي كرد ولي در شرايط جديد 
وابس��تگي بودجه به نفت 6 و 7 درصد شده است. البته 
الزم است بگويم در اليحه بودجه براي درآمد نفتي منابع 

حاصل از فروش يك ميليون بشكه نفت در روز پيش بيني 
شده بود كه البته به نظر من اين رقم خوشبينانه بوده و 
قابليت تحقق نداش��ت.  حاال بايد ديد دولت در چنين 
شرايطي چه راهكارهايي براي جايگزيني داشت؟ به نظر 
من دولت راهكارهاي مناسبي براي جايگزيني نفت به كار 
برده بود. يكي از اين راه ها افزايش درآمد مالياتي، ديگري 
تكيه به فروش اموال مازاد دولتي همچنين واگذاري اوراق 
بود. به نظر من همه اين موارد با ثبات و قابل تحقق بودند. 
مثال به وضعيت اوراق توجه كنيد دولت تالش بسياري 
كرد كه اعتبار اوراق را حفظ كند و س��ود آنها را به موقع 
پرداخت كند. با اين مديريت مي توانيم بر منابع حاصل از 

واگذاري اوراق تكيه كنيم.
    ب�ه نظر مي رس�د دولت در پيش بين�ي درآمد 
مالياتي هم خوش بيني به خرج داده باشد. از ابتداي 
امسال قرار بود در نظام مالياتي تحوالتي اساسي 
ايجادكند ولي چنين نكرد، چه ارزيابي اي داريد؟ 
دولت بيش از 200 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از 
ماليات و عوارض براي خود در نظر گرفته بود. تحقق درآمد 
مالياتي نياز به تغييرات اساسي در نظام مالياتي كشور است 
كه البته كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسالمي در اين 
زمينه مصوبات خوبي داشت. مثل لغو برخي معافيت هاي 
مالياتي، دريافت ماليات بر مسكن، دريافت ماليات از خانه 
و خودروي لوكس و... در اين موضوع كه مي شود درآمد 
مالياتي بيشتري دريافت كرد شكي نيست ولي اين مهم 
بايد به مرور صورت بگيرد. به نظر من در ش��رايط فعلي 

حداكثر كاري كه مي شد صورت بگيرد توسط كميسيون 
تلفيق مجلس شوراي اسالمي صورت گرفت. به هر حال 
بايد بدانيم نمي شود از ماشيني كه تاكنون 60 يا 70 كيلو 
گرم بار حمل مي كرده است انتظار حمل 200 كيلوگرم 
بار را داشت. همين وضعيت درباره نحوه ماليات ستاني 
ما هم وجود دارد. در ش��رايطي كه در گذشته در حجم 
محدودي ماليات دريافت مي كرديم ناگهان ماليات ستاني 

را چند برابر كنيم.
   دولت به ميزاني داراي دارايي مازاد است كه در 
بودجه 99  روي آن حساب باز كرده بود و اميدوار 
ب�ود با ف�روش آن دارايي ها براي خ�ود درآمدي 
كسب كند. اين در حالي است كه بسياري معتقد 
بودند اوال اين دارايي ها ثروت بين نس�لي اس�ت 
كه نبايد در بودجه خرج ش�ود در ثاني با توجه به 
تجربه خصوصي سازي ها ممكن است با مشكالت 

عديده اي مثل نبودن مشتري و ... مواجه شود.
به نظر من در ماجراي دارايي هاي مازاد مشكل اساسي 
ناهماهنگي ميان سه قوه مجريه، قضاييه و مقننه وجود 
دارد. اكنون نگراني اساس��ي پيرام��ون اتفاقاتي مانند 
بازداشت رييس سابق س��ازمان خصوصي سازي يعني 
پوري حسيني وجود دارد. اينكه قدرت تصميم گيري به 
اين نحو از مديران گرفته شود اتفاق خوبي نيست. وگرنه 
به نظر من اكنون مش��تريان  خوبي ب��راي اين اموال در 
بخش خصوصي وجود دارد و اگر ناهماهنگي ها برطرف 
شود مي توان به راحتي به منابع حاصل از فروش اموال 

مازاد دولتي دسترسي پيدا كرد. در اين باره كه اين منابع 
حيف است به فروش برسد هم بايد بگويم كه بخش قابل 
توجهي از اين منابع سربار هستند و دولت توان اداره آنها 
را ندارد در حالي كه مي توان با واگذاري آنها را احيا كرده 

و به چرخه اقتصاد كشور آورد.
    با اين حال در نهايت راه حل فروش اموال دولتي 
يك راه حل پاي�دار براي جبران كس�ري حاصل 
از نبودن منابع نفتي نيس�ت. اقتص�اد ايران چه 

راهكاري دارد؟
راه حل اين اس��ت كه رش��د اقتصادي كش��ور باال رود. 
اگ��ر جهت گيري اقتصاد به نحوي ش��ود كه بنگاه هاي 
توليدي با رشد قابل توجه روبه رو شوند قطعا مي توانيم 
كسري هاي خود را جبران كنيم. البته مدتي در شرايط 
بحراني قرار داشته ايم هرچند اكنون وضعيت بهتر شده 
اس��ت. همانطور كه مي دانيد تورم رو به كاهش رفته و 
رشد اقتصادي نيمه دوم سال 98 هم در قياس با گذشته 
روند بهتري را طي مي كند. در عين حال به نظر مي رسد 
كه ايجاد رونق در توليد اكنون يكي از دغدغه هاي مهم 
مسووالن كشور است. شخصا در جلساتي كه با دولت و 
مجلس داشته ام و در عين حال در جلسات شوراي پول 
و اعتبار متوجه شدم كه مسووالن با جديت رونق توليد 
در كش��ور را پيگيري مي كنند. اكن��ون بهبود وضعيت 
كس��ب وكار هم از موارد مورد نظر مس��ووالن است كه 
اميدوارم اين پيگيري ها به بهبود شرايط اقتصاد كشور 

منجر شود.

آخرين وضعيت تردد در مرزها و گمركات
گمرك ايران آخرين وضعيت تردد در مرزها و گمركات 
به صورت مسافري و تجاري را تشريح كرد. مرز مهران 
به زودي براي ترخيص كاال و جابه جايي بار از س��وي 
مقامات عراقي بازگشايي مي شود. جابه جايي كاال به 
مقصد عراق از مرز چذابه همچن��ان ادامه دارد. دليل 
توقف عمليات جابه جايي كاال از س��وي گمرك عراق 
سياست مبارزه با فساد دولت عراق در اين كشور به ويژه 
جابه جايي و دستگيري برخي در گمركات اين كشور 
در استان واسط با مرز اس��تان ايالم است. عراق تردد 

متقابل شهروندان خود و ايران را براي ۱۵ روز ممنوع 
كرد. س��ازمان گذرگاه هاي مرزي عراق ضمن تمديد 
۱۵روزه ممنوعيت ورود افراد از ايران به اين كشور، سفر 
اتباع خود به ايران را نيز براي مدت مشابهي ممنوع كرد.

   آخرين وضعيت مرز ايران با تركيه 
با هماهنگي گمرك بازرگان با مديران گمرك تركيه در 
مرز ايران مسافران ايراني و ترك حاضر در مرز تشريفات 
خروج و ورود را طي كردند و به كشورهايشان بازگشتند.

دليل بسته ش��دن مرزهاي منتهي به تركيه در ايران 
و نخجوان كش��ور آذربايجان از س��وي وزراي كشور و 
بهداش��ت تركيه تدابيري براي س��المت اتباع تركيه 
اعالم شده است. با پيگيري مديركل گمرك بازرگان 
كاميون ها و رانندگان ايراني متوقف در گمركات تركيه 
وارد كشور مي ش��وند.   با رايزني با مقامات ترك، كليه 
كاميون هاي ايراني و كاميون هاي خارجي كه محموله 
براي ايران حمل مي كنند از ساعت 8 ونيم شب يكشنبه 
از طريق گمرك بازرگان وارد كش��ور شدند و پذيرش 

كاميون براي ورود به ايران ادامه دارد.  دليل بسته بودن 
اين مرزها از سوي تركمنستان تعيين تكليف مطالبات 
اين كشور از ايران در حوزه انرژي است. بسته بودن اين 
مرز ها موضوع جديدي نيست و چندين بار تكرار شده 
و در آخرين دفعه قبل از مطرح شدن ويروس كرونا در 

چين يعني بيش از يك ماه پيش تاكنون ادامه دارد.

   افغانستان و گمركات ايران
براساس مصوبه شوراي امنيت ملي افغانستان و براي 

ممانعت از شيوع كرونا ويروس كه عصر ديروز تصويب 
ش��د، هرگونه رفت و آمد هوايي و زميني با ايران موقتا 
ممنوع شد. ورود جوجه و تخم مرغ از ايران و پاكستان 
به افغانس��تان نيز طي اين مصوبه فعال ممنوع شد. بر 
اساس بررس��ي هاي يه عمل آمده و گفت وگو با رايزن 
بازرگاني ايران در افغانس��تان تردد كاال و كاميون در 

حال انجام است.
ساير مرزها و گمركات همچنان در حال فعاليت بدون 

وقفه هستند.
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فاصله تورمي دهك ها 
به ٢.۶ درصد رسيد 

فاصله تورم��ي دهك ها در بهمن ماه امس��ال 
به ٢.6 درصد رس��يد كه نس��بت ب��ه ماه قبل 
)٢.٢درصد( ٠.4 واحد درصد افزايش داش��ته 
است. شاخص قيمت مصرف كننده كل كشور 
بر اس��اس دهك هاي هزينه اي بهمن ١٣٩٨ از 
سوي مركز آمار ايران منتشر شد. نرخ تورم كل 
كش��ور در بهمن ماه ١٣٩٨ برابر ٣٧.٠ درصد 
است كه در دهك هاي مختلف هزينه اي در بازه 
٣6.٣ درصد براي ده��ك اول و تا ٣٨.٩ درصد 
براي دهك دهم نوسان دارد. محدوده تغييرات 
تورم ۱2 ماه��ه در گروه عم��ده »خوراكي ها، 
آش��اميدني ها و دخانيات« بي��ن 44.4 درصد 
ب��راي دهك اول و ت��ا ۵٠.١ درصد براي دهك 
دهم است. همچنين اطالع مذكور در مورد گروه 
عمده »كاالهاي غير خوراكي و خدمات« بين 
٢٩.٢ درصد براي ده��ك اول و تا ٣6.٢ درصد 

براي دهك دهم است.

   فاصله تورمي دهك ها
بر اساس اعداد مربوط به تورم در ميان دهك هاي 
مختلف هزينه اي، فاصله تورمي دهك ها در اين 
ماه به 2.6 درصد رس��يد كه نس��بت به ماه قبل 
)٢.٢ درص��د( 0.4 واحد درصد افزايش داش��ته 
است. فاصله تورمي در گروه عمده »خوراكي ها، 
آش��اميدني ها و دخانيات« نس��بت به ماه قبل 
٠.٩ واحد درص��د و در گروه عم��ده »كاالهاي 
غيرخوراكي و خدمات« نس��بت به ماه قبل 0.4 

واحد درصد كاهش نشان مي دهد.

پاورقي اقتصادي

مردم، قدرت و منافع )173( 

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

فصل يازدهم 
    بازپس گيري امريكا

ي��ك جامعه و اقتصاد كارآم��د نيازمند اعتماد و 
ثبات اس��ت؛ ترامپ بي اعتمادي را كاشته است 
و سياس��ت هاي دمدمي مزاج او از جمله جنگ 
تجاري كه بدون هيچ استراتژي مشخص و روشني 
راه انداخته و اهداف قابل دسترس و واضحي هم 
ندارد منجر به نااطميناني ش��ديدي شده است. 
منش��ي كه در آن اليحه مالياتي 20۱7 را بدون 
آنكه نظرات كميته اس��تماع شود جلو بردند و با 
همان نسخه اوليه اي كه شامل تغييرات ناخوانا بود 
و سناتورهاي سنا هم بدون آنكه حتي بدانند به چه 
دارند راي مي دهند، راي دادند، نه تنها روش هاي 
دمكراتيك را به س��خره گرفتند بلكه نشان داد 
كه اين منش چقدر اشتباه دارد، ناسازگار است 
و منفذهاي��ي دارد كه يك نفر ب��ا منافع خاص 
مي تواند در زماني كه هيچكس متوجه نيست، 
از آن منفذ وارد ش��ود. مطمئنا بس��ياري از اين 
روش ها بدون حمايت گسترده مردمي و حتي يك 
راي دمكراتيك با تغيير جبهه سياسي، معكوس 
خواهد شد. پيش از اين فرض بر اين بود كه بزرگي 
شركت يعني ارتقاي سرمايه گذاري. همين فرض 
براي سياست هاي حمايت گرايه ترامپ هم بود. اما 
اينگونه نشد كه بخشي از آن به اين خاطر بود كه 
سرمايه گذاري نيازمند ثبات است و سياست هاي 

ترامپي فقط بي اطميناني را تغذيه كرده است.
اما بگذاريد روشن كنم: حتي اگر اين پياز داغ آنقدر 
داغ بشود كه ترامپ را هم در دور دوم انتخاب كند، 
تخريب طوالني مدتي كه ترامپ بر س��ر اقتصاد 
و جامعه ما مي آورد بس��يار عميق خواهد بود. ما 
توضيح داديم كه ترامپ چگونه به همين اركان 
تمدن ما آنهايي كه در حقيقت ما را »بزرگ« كرد و 
اساس و مبناي پيشرفت قابل توجه استانداردهاي 

زندگي شده بود، حمله كرده است.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

فرآيند صدور مجوز مشاغل خانگي تسهيل مي شود کرونا اقتصاد جهانی را تهديد می کند
وزي��ر اقتص��اد، مصوب��ات هي��ات مقررات زدايي و 
تس��هيل ص��دور مجوزه��اي كس��ب و كار را ابالغ 
كرد كه بر اس��اس آن، فرآيند صدور مجوز مشاغل 
خانگي و فعاليت هاي دامپ��روري و توليد در بخش 
طيور تسهيل مي ش��ود. »فرهاد دژپسند« مصوبات 
سي وپنجمين نشست هيات مقررات زدايي و تسهيل 
صدور مجوزهاي كسب و كار را به وزارتخانه هاي امور 
اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي ابالغ 
كرد. هيات مقررات زاديي و تسهيل صدور مجوزهاي 
كس��ب و كار در 2۳ دي 98 به استناد ماده 7 قانون 
اجراي سياس��ت هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و 

اصالحات آن، مواردي را تصويب كرد.

    صدور مجوز و پروانه فعاليت هاي دامپروري 
و توليد در بخش طيور

بر اين اساس مصوب ش��د هرگونه ممنوعيت صدور 
مجوز و پروان��ه فعاليت هاي دامپ��روري و توليد در 
بخش طيور به دليل اش��باع و تنظيم ب��ازار، تعيين 
ظرفيت حداق��ل و حداكثر توليد براي متقاضيان در 

حوزه فعاليت هاي دامپروري و توليد بخش طيور در 
هر قالبي از جمله سياست هاي راهبردي و برنامه ريزي 
توليد ساالنه لغو شد. طبق اين مصوبه، وضع مقررات 
مش��ابه ممنوع اس��ت. همچنين هرگون��ه ضابطه و 
تصميم گيري در كميته هاي ملي و استاني به منظور 
تعيين ظرفيت مجوز و پروانه فعاليت هاي دامپروري و 
توليد در بخش طيور لغو و وضع مقررات مشابه، ممنوع 
است. وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداكثر تا 
يك ماه پ��س از ابالغ اين مصوبه، ضوابط، ش��رايط و 
فرآيند مربوط به كسب و كارها در حوزه فعاليت هاي 

دامپروري و توليد در بخش طيور را تهيه كند.

   اصالح فرآيند صدور مجوز مشاغل خانگي
هيات مق��ررات زدايي همچني��ن در بخش اصالح 
فرايند صدور مجوز مشاغل خانگي مصوب كرد كه 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي بايد با 
همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت 
جهاد كش��اورزي و با رعايت قانون بهبود مس��تمر 
محيط كسب و كار در راس��تاي ايجاد وحدت رويه 
و تس��هيل صدور مجوز و نظارت بر فعاليت مشاغل 

خانگي، دس��تورالعمل نظارت هاي بهداشتي ويژه 
محصوالت غذايي را متناس��ب با ش��رايط مشاغل 
خانگي ظ��رف حداكثر ي��ك ماه پ��س از ابالغ اين 
مصوبه تهيه كند. بر اين اس��اس، وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي مكلف اس��ت  حداكثر دوماه پس از 
ابالغ اين مصوبه، نسبت به پياده سازي مجوز مشاغل 
خانگي در درگاه ملي مجوزهاي كش��ور اقدام كند. 
به همه دس��تورالعمل هاي مرتبط با صدور مجوز از 

همان درگاه، پاسخ داده خواهد شد.

   مجوز سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي 
اقتصادي و فني ايران

همچنين مجوز سرمايه گذاري خارجي با شرايط و 
مراحل تعيين شده در درگاه ملي مجوزهاي كشور به 
تصويب رسيد و مقرر شد كه سازمان سرمايه گذاري 
و كمك ه��اي اقتصادي و فني ايران به عنوان مرجع 
صدور مجوز مذكور، در مدت هفت روز كاري از تاريخ 
دريافت در خواست صدور مجوز آن را بررسي كرده 
و هيات سرمايه گذاري خارجي نيز بايد در مدت ۱۵ 

روز كاري به آن پاسخ دهد.

صندوق بين الملل پول روز يکشنبه دربيانيه ای اعالم 
کرد که ش��يوع ويروس مرگبار کرونا می تواند بهبود 

اقتصاد شکننده جهان را در معرض خطر قرار دهد.
به گ��زارش فرانس 24، بيانيه صن��دوق بين المللی 
پول در مورد تاثير ويروس کرونا بر رشد اقتصادی در 
حالی عنوان می شود که وزرای مالی کشورهای گروه 
20 در رياض پايتخت عربستان گردهم آمده اند تا در 
مورد روش های مهار تأثيرات ويروس کرونا بر اقتصاد 

جهانی به بحث و گفت و گو بپردازند.
»کريستالينا جورجيوا« رييس صندوق بين المللی 
پول بعد از نشس��ت دو روزه نشست گروه 20 گفت: 
رش��د جهانی بعد از بازگشت متوسط در سال جاری 
به ۳.۳ درصد رسيد که اين رقم در سال گذشته 2.9 

درصد بوده است.
جورجيوا با اش��اره به روند آهس��ته بازگش��ت رشد 
اقتصادی به وضعيت عادی گفت: روند بازگشت بسيار 
شکننده اس��ت. وی در بيانيه ای افزود: ويروس کرونا 
فعاليت اقتصادی چين را مختل کرده و می تواند روند 

بهبود رشد جهانی را نيز در معرض خطر قرار دهد.
جورجيوا تاکيد کرد که شيوع ويروس کرونا می تواند 

رش��د اقتصادی چين را به ۵.6  درصد برساند که اين 
ميزان چهاردهم درصد )0.4( پايين تر از چشم انداز 

رشد اقتصادی چين در ژانويه )دی-بهمن( است.
طبق آخرين اخبار رسمی تا روز يکشنبه در مجموع 
78 هزار و 724 نفر در سطح جهان مبتال به ويروس 
کرونا ش��دند  که 76 هزار و 9۳6 نفرش��ان در چين 

هستند.
از اين مجموع 2 هزار و 462 نفر فوت کرده اند که دو 

هزار و 442 نفر آن چينی هستند.
کميسيون بهداشت ملی چين گزارش کرد که 2۳هزار 

و 92 نفر از مبتاليان درمان شده اند.

90 درصد جرايم مالياتي 
توليدي ها قابل بخشش است

معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي 
كشور ميزان بخش��ودگي جرايم قابل بخشش 
ماليات��ي در اس��فندماه را اعالم ك��رد. محمد 
مس��يحي با اش��اره به بخش��نامه رييس كل 
س��ازمان مبني بر بخش��ودگي جرايم مالياتي 
قابل بخش��ش موضوع ماده ۱69 مكرر قانون 
ماليات هاي مس��تقيم مصوب ۱۳80/۱۱/27 
و م��واد ۱69، ۱90، ۱9۳، ۱97 و ۱99 قانون 
ماليات هاي مس��تقيم و م��واد 22 و 2۳ قانون 
ماليات بر ارزش افزوده، عنوان كرد: در صورت 
پرداخت مانده بدهي قطعي ش��ده در اس��فند 
ماه، ميزان بخش��ودگي جرايم قابل بخش��ش 
براي موديان واحده��اي توليدي داراي پروانه 
بهره برداري و پروانه كس��ب توليدي از مراجع 
ذي ربط، معادل 90 درصد و براي ساير موديان 
معادل 80 درصد مي باشد. وي تاكيد كرد: اين 
بخش��ودگي صرفا به منظور حمايت از فعاالن 
اقتصادي در سال رونق توليد و با توجه به شرايط 
خاص اقتصادي كشور صادر شده است. معاون 
درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور 
با تاكيد بر اينكه پايان اس��فندماه سال جاري، 
آخرين فرصت بخشودگي جرايم قابل بخشش 
موضوع برخي مواد قانون ماليات هاي مستقيم 
و قانون ماليات بر ارزش افزوده است، اضافه كرد: 
در سال هاي آتي، بدين منوال شاهد بخشودگي 
جرايم ماليات��ي نخواهيم بود؛ لذا الزم اس��ت 
فعاالن اقتصادي به ويژه فعاالن عرصه توليد، از 

اين فرصت، نهايت استفاده را ببرند.

اخبار

رييس كل گمرك ايران با تش��ريح وضعيت حجم 
تج��ارت خارجي گفت: در ۱۱ ماهه امس��ال ۳8.۵ 
ميليارد دالر ص��ادرات و ۱4.4 ميليارد دالر واردات 
كاالي اساس��ي وجود داش��ته اس��ت. سيدمهدي 
ميراش��رفي در گفت وگو با فارس، با اشاره به حجم 
تج��ارت خارجي ۱۱ ماهه كش��ور اظهار داش��ت: 

صادرات در اين م��دت ۳8.۵ ميليارد دالر بوده كه 
وزن آن ۱2۵.2 ميليون تن است. كه به لحاظ ارزش 
دالري نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش 4.4 
و به لحاظ وزن ۱7.6 درصد رش��د دارد. رييس كل 
گمرك ايران با اش��اره به آمار واردات كشور تاكيد 
كرد: در اين مدت ۳2.4 ميليون تن واردات با رشد 

۱0.8 درصدي به لحاظ وزن وجود داشته كه ارزش 
آن ۳9.9 ميليارد دالر است كه نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل 2.۳ درصد افزايش دارد.  ميراش��رفي با 
بيان اينكه در حال حاضر ۱.4 ميليارد دالر صادرات 
كمتر از واردات است، گفت: در صورتي كه صادرات 
برق به كشورهاي همسايه و خدمات فني مهندسي 

را به آن اضافه كنيم قطعا تراز تجاري كشور مثبت 
خواهد بود. وي در مورد كشورهاي عمده صادراتي 
و واردات��ي تصريح كرد: ب��ه ترتيب چي��ن، عراق، 
تركيه، امارات و افغانس��تان عمده مقاصد صادراتي 
بوده و نيز چين، امارات، تركيه، هند و آلمان عمده 
كشورهاي وارداتي محسوب مي شوند. معاون وزير 

اقتصاد در مورد كاالهاي اساس��ي نيز عنوان كرد: تا 
سوم اسفند ماه امس��ال 2۵ قلم كاالي اساسي بالغ 
بر ۱4.4 ميليارد دالر با رشد 2۱ درصدي نسبت به 
مدت مشابه س��ال قبل كاال به كشور آمده كه وزن 
آن 2۳.2 ميليون تن با رشد 2۵ درصدي نسبت به 

مدت مشابه سال قبل است.

صادرات 11 ماهه به 5‚38 ميليارد دالر رسيد



اخبار

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

حركت نرخ اونس جهاني طال به سمت 1700 دالر

بازاربازبانكيرشدنقدينگيرامهارميكند

گروه بانك و بيمه|
روز دوشنبه 5 اسفند ماه 98 در بازارهاي جهاني نرخ اونس 
طال با افزايش 38 دالري نس��بت به روز شنبه، به قيمت 
1682 دالر معامله شد و به عقيده كارشناسان بازار ارز و 
طال، به نظر مي رسد كه اثر ويروس كورنا و تحوالت اقتصاد 
جهاني و چين، باعث خواهد شد كه نرخ اونس طال به زودي 

در مرز 1700 دالر قرار گيرد. 
به گ��زارش »تعادل«، در ب��ازار آزاد و معامالت نقدي نيز 
قيمت دالر كه تا مرز 16 هزار تومان و قيمت هاي مختلف 
با ميانگين 15500 تومان در روز ش��نبه باال رفته بود به 
15580 تومان رس��يده و نسبت به روز يكشنبه افزايش 
داشته است.و هر يورو نيز 16700 و درهم 4240 تومان 
معامله شد كه نش��ان مي دهد احتماال بازار ارز با افزايش 
عرضه ارز همراه شده است يا به دنبال رشد شاخص بورس 
و جذب نقدينگي در بازار سرمايه، جذابيت كمتري براي 
صاحبان سرمايه داشته است. برخي كارشناسان و فعاالن 
بازار، دليل رشد همزمان نرخ اونس جهاني طال و دالر در 
بازار ايران را به دو موضوع شيوع ويروس كرونا، و همچنين 
اضافه شدن ايران به ليست گروه اقدام مالي و نزديك شدن 
به ايام تعطيالت نوروز و س��ال جديد خورشيدي ارزيابي 
كرده اند. اما برخي صاحب نظران معتقدند كه به تدريج 
اثر رواني تصميم گروه اقدام مالي از بين خواهد رفت و نرخ 
دالر دوباره كاهش مي يابد و دليل نرخ دالر در روز دوشنبه 
را نشانه كاهش تدريجي اثر رواني نشست گروه اقدام مالي 

روي بازار ارز و طال و سكه ارزيابي مي كنند.
هر دالر در تابلوي صرافي هاي بانكي 14 هزار و 600 تومان 
و فروش 14 هزار و 700 تومان درج ش��د و نرخ خريد هر 
يورو نيز 15 ه��زار و 700 تومان و نرخ فروش آن 15 هزار 
و 800تومان معامله شد، اين نكته نشان مي دهد كه بازار 
س��از تالش دارد تا در نزديكي نرخ آزاد معامالت نقدي، 
به گونه اي نرخ صرافي ها اعالم شود كه سفته بازي رونق 
كمتري داشته باشد. از سوي ديگر، جو بازار ارز و طال نسبت 

به روزهاي قبل تغيير داشته است.
روز دوشنبه به دنبال افزايش قيمت جهاني اونس طال و 
قرار گرفتن ايران در ليس��ت سياه FATF بازار ارز و سكه 
با نوسان قابل توجهي مواجه شد. در سامانه سنا نيز نرخ 
لحظه اي قيمت خريد دالر 14 هزار و 600 تومان و فروش 
آن 14 هزار و 700 تومان درج ش��د و نرخ خريد هر يورو 
ني��ز 15 ه��زار و 700 تومان و نرخ ف��روش آن 15 هزار و 
800تومان معامله شد، از سوي ديگر، سامانه سنا نيز نرخ 
ميانگين معامله شده ارز براي روز يكشنبه 4 اسفند را براي 
دالر 14 ه��زار و 707 تومان، يورو 15 هزار و 849 تومان، 
پوند انگليس 19 هزار و 366 تومان، درهم امارات 4 هزار و 
112 تومان و لير تركيه را 2 هزار و 604 تومان، يوآن چين 
2079 تومان اعالم كرد.اما بازار طال و سكه در روز دوشنبه، 
با افزايش قيمت مواجه شد و به دنبال اعالم اونس طالي 
جهاني به قيمت 1682 دالر و دالر به نرخ 15 هزار و 580 
تومان در بازار آزاد، نرخ طال و سكه به روند افزايش قيمت 
خود ادامه دادند. مظنه يك مثقال طالي آب شده 17 عيار 
2 ميلي��ون و 712 هزار تومان، هر گرم طال 18 عيار 626 
هزار، سكه طرح جديد 6 ميليون و 120 هزار تومان، طرح 
قديم 6 ميليون و 110 هزار تومان، نيم سكه 3 ميليون و 70 
هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 880 هزار تومان و سكه 
گرمي نيز 950 هزار تومان معامله شد.در بازار ارز رسمي نيز 
بانك مركزي نرخ 47 ارز را اعالم كرد هر دالر امريكا براي 
روز »يكشنبه چهارم اسفند ماه 98« بدون تغيير 42 هزار 
ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند انگليس بدون تغيير 
به قيمت 54 هزار و 428 ريال و هر يورو نيز بدون تغيير به 

نرخ 45 هزار و 548 ريال ارزش گذاري شد

طال۱۷۰۰دالررانشانهگرفت
 برخي فعاالن بازار ارز معتقدند كه ويروس كرونا همچنان 
مي ت��ازد و اقتصاد جه��ان را تحت تاثير خود ق��رار داده، 
اما طال همچنان به عنوان اندوخت��ه اي امن در حال اوج 
گرفتن اس��ت. ويروس كرونا همچنان گسترش يافته و 
تلفات مي گيرد و خس��ارت مي زند. »شي جين پينگ« 

رييس جمهوري چين زنگ هاي خطر را در خصوص شيوع 
اين ويروس كشنده به صدا درآورد.

اظهارات وي با لحن خوش بينانه هفته گذش��ته وي در 
تناقض آش��كار بود. افزايش چش��مگير شمار مبتاليان 
جديد به كرونا منجر به قرنطينه شدن مناطق شمالي و 
صنعتي ايتاليا شده است. در كره جنوبي تعداد مبتاليان 
جديد مرتبط با با يك فرقه مذهبي در جنوب كش��ور در 

حال گسترش است.
معامالت آتي ش��اخص S&P، اكثر بورس هاي آسيا، ارز 
كاال و بهاي نفت همگي با كاهش روبرو شدند. نرخ برابري 
دالر اس��تراليا به دالر امريكا پايين ترين سطح خود را در 
يك دهه اخير تجربه كرد و اين در حالي است كه ين ژاپن 
تقريبا بدون تغيير بود؛ بهاي طال همچنان صعودي است و 

به ارتفاع 1680 دالر رسيد.
دالر امريكا برابر يورو و پوند ميزان قابل توجهي از افت خود 
را در روز جمعه جبران كرد. كارشناس��ان هشدار داده اند 
كه اگر بريتانيا به تعهدات خود مرتبط با ايرلند ش��مالي 
پايبند نماند، توافقات تجاري مابين امريكا و اتحاديه اروپا 
را به خطر خواهد انداخت.عربستان سعودي نيز شايعات 
را در خصوص شكستن اتحاد نفتي خود با روسيه تكذيب 
كرد. رمزارزها امروز روند كاهشي داشتند؛ البته همچنان 
در محدوده اي آشنا نوسان مي كنند به طوري كه معامالت 

بيت كوين حول و حوش 9 هزار 700 دالر انجام شد.
قيمت طال در معامالت روز دوشنبه تحت تاثير افزايش 
م��وارد ابتال به وي��روس كرونا در كش��ورهاي متعدد كه 
نگراني ها نسبت به آس��يب ديدن رشد اقتصاد جهاني را 
برانگيخت و تقاضا براي خريد اين فلز ارزشمند را تقويت 

كرد، بيش از دو درصد جهش يافت.
به گزارش ايس��نا، هر اونس طال ب��راي تحويل فوري در 
معامالت روز جاري بازار سنگاپور 1.2 درصد رشد كرد و 
به 1663 دالر و شش سنت رسيد. بهاي طال اوايل معامالت 
تا م��رز 1678 دالر صعود كرده بود. در بازار معامالت آتي 
امريكا، هر اونس طال يك درصد افزايش يافت و به 1665 
دالر رس��يد.مايكل مك كارتي، استراتژيس��ت ارشد در 
شركت »سي ام سي ماركتس« اظهار كرد: تصور مي رود 
افراد كمتري س��هام نگه مي دارند و اكثرا به فروش اقدام 
كرده اند و اين پول به س��وي داراييهاي امن سرازير شده 
اس��ت. تاثير اين اتفاق روي اقتصاد جهاني به معناي آن 
اس��ت كه احتماال نرخهاي بهره براي مدت طوالني تري 

پايين خواهند ماند.
نرخ هاي بهره پايين تر هزين��ه نگهداري طال كه بازدهي 
ندارد را كمتر كرده و جذابيت س��رمايه گذاري در طال را 
تقويت مي كند.بازارهاي سهام جهان به دليل نگراني ها 
نسبت به گسترش ويروس كرونا در خارج از چين و افزايش 
موارد ابتال ب��ه كرونا در ايتاليا، ايران و كره جنوبي به روند 
نزولي خود ادامه دادند.س��ازمان جهاني بهداشت اعالم 
كرده كه نگران افزايش موارد ابتال به ويروس كرونا است كه 
ارتباطي با چين ندارند.جفري هالي، تحليلگر ارشد بازار در 
شركت OANDA در يادداشتي نوشت: طال باالخره روند 
صعودي پرقدرتي پيدا كرد و اخبار منفي در خصوص شيوع 
ويروس كرونا كمك خواهد كرد اين فلز ارزشمند دير يا 
زود مرز 1700 دالر را تست كند.در ميان دارايي هاي امن، 
دالر امريكا باالتر رفت و بازده اوراق خزانه امريكا نزديك به 
پايين ترين سطح خود از سپتامبر ايستاد. ارزش ين ژاپن در 
برابر دالر امريكا بهبود يافت.در بازار ساير فلزات ارزشمند، 
هر اونس پاالديم براي تحويل فوري با 0.3 درصد رش��د، 
2711 دالر و 81 س��نت معامله شد. هر اونس نقره براي 
تحويل فوري 1.1 درصد افزايش يافت و به 18 دالر و 67 
سنت رس��يد. هر اونس پالتين براي تحويل فوري با 0.3 

درصد كاهش، به 970 دالر و 36 سنت رسيد.

رش�دتقاض�ادرپايانس�الوجذابش�دن
داراييسنتيطالوارز

از س��وي ديگر، برخي فعاالن بازار ارز با توجه به نشست 
روز جمعه كارگروه ويژه اقدام مالي كه در جلسه خود در 
پاريس، ايران را در ليست سياه FATF قرار داد معتقدند 

كه اين موضوع مي تواند عامل رشد رواني قيمت ها در بازار 
ارز و طال باش��د. اما برخي كارشناسان و مسووالن بانكي 
معتقدند كه اين اقدام FATF اثري بر بازار ارز و سكه ندارد 
و چيز جديدي نيست بايد توجه داشت كه در پايان سال 
هستيم و تقاضاي بازار به صورت طبيعي باال مي رود ضمن 
اينكه مسائلي مانند ويروس كرونا تمايل به نقد شوندگي 
دارايي طال و ارز را افزايش مي دهد. از سوي ديگر، فنر نرخ 
ارز براي مدتي نگه داشته شده و به مدت بيش از يكسال 
ثابت مانده بود و طبيعي است كه اثر نقدينگي و تورم بايد 
خود را نشان دهد و حاال فرصتي است كه بازار تاحدودي 
سعي دارد خود را متناسب با تورم و نقدينگي انطباق دهد. 
لذا موضوع FATF تنها عامل رشد نرخ ارز و طال در روزهاي 
اخير نيس��ت و عوامل ديگري مانند وي��روس كورنا، اثر 
نقدينگي و تورم و عيد نوروز و پايان سال نيز موثر بوده اند. 
 اين كارشناسان مي گويند: قبل از اين روابط بانكي محدود 
شده بود و كانال هاي ارتباطي بانك ها قطع شده بود و لذا 
اثر جديدي بر روابط بانكي نمي گذارد. روابط بانكي پيش 
از اين تصميم تغيير كرده و برخي ارتباط ها قطع شده بود 
و لذا اين تصميم، اثر جديدي ب��ر روابط بانكي و فعاليت 
بانك ها نخواهد داش��ت و همان گونه كه راهكارهاي دور 
زدن تحريم ها در دو سال اخير در دستور كار بوده همچنان 
همان اقدامات انجام خواهد شد و لذا تصميم گروه اقدام 

مالي، چيز جديدي نيست. 
رييس كل بانك مركزي نيز در واكنش��ي اظهار داش��ت 
چنين وقايعي، مشكلي براي تجارت خارجي ايران و ثبات 
نرخ ارز ايجاد نخواهد كرد. اما در عين حال فعاالن بخش 
خصوصي و بازرگانان معتقدن��د كه اين تصميم حداقل 
روي بخش خصوصي و تجارت و بازرگانان ايران اثر منفي 
خواهد داش��ت زيرا قبل از اين، بازرگانان در كش��ورها و 
شركت هاي مختلف، حساب بانكي داشته اند و قادر به نقل 
و انتقال و روابط بانكي و ارزي به شكل خصوصي بوده اند و 
حساب هاي بانكي آنها فعال بوده است . اما با اين تحوالت 
جديد، محدوديت هايي در كانال ه��اي ارتباطي بخش 
خصوصي و بازرگانان واتاق هاي بازرگاني و... ايجاد خواهد 
شد. لذا اگرچه روي روابط بانك ها و ساختار دولتي تجارت 
ايران ممكن است اثر كمي داشته باشد اما تصميمات گروه 
اقدام مالي، روي بخش خصوصي اثرات بيشتري خواهد 
داشت. به دنبال تصميم گروه اقدام مالي و قرار گرفتن ايران 
در ليست FATF رييس كل بانك مركزي اعالم كرد كه 
بانك مركزي، با هيجانات بازار، هيجاني برخورد نمي نمايد، 
بلكه با رويكرد اصولي و اس��تفاده از امكانات و روش هاي 

تجربه ش��ده خود در طول ماه هاي گذشته و با رهيافت 
صبر و تدبير، تالش ها براي سفته بازي از طريق تحميل 
شوك به بازار ارز را با تقويت اقدامات در دست اجرا، خنثي 
و ثبات الزم را به بازار اعاده خواهد كرد. در خصوص آنچه 
كه موجب تصميم FATF براي اعالم اقدامات تقابلي عليه 
ايران شد و مطابق انتظار موجب خرسندي دولت امريكا 
و موجه نشان دادن تحريم هاي ظالمانه آنها شد، صحبتي 
نمي كنم. به دنبال اين اق��دام، همان گونه كه قباًل تأكيد 
كردم، گروهي در تالش بوده و هستند، تا با ايجاد فضاي 
رواني بي ثباتي و نيز اعالم نرخ هاي بي پايه و غير معامالتي 
در فضاي مجازي، در چارچوب فشار حداكثري امريكا، اين 
تصميمات را تكميل كرده و ثبات بازارها، از جمله بازار ارز 
را مجدداً به هم بزنند. هموطنان از ورود به دام رواني سفته 

بازان و سودجويان پرهيز نمايند.

مجلسحاميسياستهايافزايشارزش
پولملي

 از سوي ديگر، عضو كميسيون اقتصادي مجلس بر ضرورت 
تالش مستمر در جهت افزايش ارزش پول ملي تاكيد كرد 
و گفت: مجلس حامي سياست هاي حوزه تعيين تكليف 
وضعيت بازار است.احمد اناركي محمدي در گفت وگو با 
ايِبنا، با مثبت ارزيابي كردن ساماندهي وضعيت اقتصادي 
كشور، گفت: براي واقعي شدن قيمت ارز، دولت بايد تورم 
را كنترل ك��رده، از واردات بي رويه جلوگيري كند و براي 
افزايش ارزش پول ملي تالش كند كه خوشبختانه در اين 

راستا اقدامات مثبتي در حال انجام است.
نماينده مردم رفسنجان در مجلس شوراي اسالمي با بيان 
اينكه عمليات بازار باز يكي از اقداماتي است كه مي تواند 
هدف از ساماندهي ارزي را محقق كند، با تاكيد بر اينكه 
بازار ارز بارها ثابت كرده كه دستوري ساماندهي نمي شود، 
تصريح كرد: ساماندهي تقاضا مهم ترين اقدامي است كه 

مي تواند در نتيجه بهبود وضعيت بازار را رقم بزند.
اين نماين��ده م��ردم در مجلس ده��م با بي��ان اينكه 
سياس��ت هاي جدي��د در ح��وزه ارزي مي تواند آينده 
روشني را در حوزه بازار رقم بزند، گفت: كوتاه كردن دست 
دالالن از دستكاري نرخ ارز در بازار مهم ترين اقدامي بوده 
كه از سوي بانك مركزي صورت گرفت.اناركي محمدي 
با اش��اره به ضرورت فرهنگ س��ازي در بين مردم براي 
س��رمايه گذاري در بورس، افزود: م��ردم بايد بدانند كه 
سرمايه گذاري در بازار ارز به جهت تالطم هاي بسيار آن 
به صالح نبوده از اين رو بايد سرمايه هاي خود را به سمت 

بورس كه معتبرتر با ضمانت هاي بيشتري است، هدايت 
كنند.عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
يادآور شد: گزارش دهي مستمر به مجلس در خصوص 
برنامه هاي آتي و همچنين اثرگذاري برنامه هاي اجرا شده 
مي تواند در خصوص ارايه نظرات مرتبط و كارشناس��ي 

نمايندگان نيز مفيد باشد.

كنترلبازارباحفظذخايرارزي
رييس فراكس��يون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس با 
مثبت ارزيابي كردن س��اماندهي وضعي��ت بازار، گفت: 
سيس��تم بانكي بدون از دست دادن ذخاير ارزي، كنترل 

بازار را به دست گرفته است.
امير خجسته در گفت وگو با ايِبنا با اشاره به وضعيت فعلي 
بازار گفت: هر چند نمي توان منكر نوس��ان اخير بازار در 
بخش هاي مختلف ش��د، اما باي��د بدانيم عملكرد فعلي 

بانك ها در ساماندهي كلي بازار قابل تقدير است.
نماينده م��ردم هم��دان و فامنين در مجلس ش��وراي 
اس��المي، با بيان اينكه در حال حاضر نرخ ه��ا در بازار به 
واقعيت نزديك تر شده است، افزود: خوشبختانه سازوكار 
و چارچوب هايي كه سيستم بانكي اكنون در دستور كار 
خود قرار داده نويد دهنده بهبود وضعيت در آينده نزديك 
است.اين نماينده مردم در مجلس دهم، با تاكيد بر اينكه 
سيستم بانكي توانس��ته با حداقل دخالت در بحث بازار 
سكانداري بازار را به دس��ت بگيرد، تصريح كرد: دخالت 
در بازار موضوعي بوده كه در برهه هاي گذش��ته عوارض 

بسياري بر اقتصاد بر جاي گذاشته است.
خجس��ته با بيان اينكه قطع يد سوءاستفاده كنندگان و 
دالالن از بازار ارز در طي يك س��ال اخير مهم ترين اقدام 
سيستم بانكي بوده است، گفت: بارها ديده شد كه عامل 
اصلي نوسانات نرخ ها در بازار خريد و فروش هاي بي پشتوانه 
و حتي غير واقعي بوده كه خوشبختانه اين موضوع اكنون 

به حداقل ممكن رسيده است.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، با تاكيد بر ضرورت اتخاذ 
راهكاري از سوي سيستم بانكي براي كاهش خروج ارز به 
بهانه هاي مختلف، افزود: ضمن اينكه بايد تالش كنيم ارز 
تك نرخي شود بايد در مسير ممانعت از خروج آن از كشور 

نيز كوشا باشيم.
رييس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي ادامه داد: ارايه مشوق هاي كالن به صادركنندگان 
يكي از راهكارهايي است كه به واسطه آن مي توان افسار 

ارزي كشور را در داخل كنترل كرد.

با توجه به تاكيد اقتصاددانان بر كنترل و هدايت نقدينگي به 
سمت فعاليت هاي مولد براي رسيدن به توليدات گسترده، 
مهار تورم و افزاي��ش 28.2 درصدي حجم نقدينگي در 
آذرماه، جاي سوال است كه عمليات بازار باز بانكي مي تواند 
با اتخاذ سياست هاي مناسب و هماهنگ با اهداف كالن 
اقتصادي و به كار بردن ابزارهاي كنترل دقيق، نقدينگي را 
به سمت فعاليت هاي مولد اقتصادي هدايت كند يا خير؟

ب��ه گزارش ايس��نا، نظام پول��ي و بانكي ب��ه دليل نقش 
تعيين كننده در سياست هاي پولي و اعتباري و به عنوان 
يك ق��درت اقتصادي مهم در اختي��ار دولت، مي تواند با 
اتخاذ سياست هاي مناس��ب و هماهنگ با اهداف كالن 
اقتصادي و به كار ب��ردن ابزارهاي كنترل، نقدينگي را به 
سمت فعاليت هاي مولد اقتصادي هدايت كند و با افزايش 
ثبات اقتصادي زمينه را براي شكل گيري سرمايه گذاري، 

اشتغال، توليد و... فراهم آورد.
از آنجاكه طبق جديدترين اطالعات منتشر شده از بانك 
مركزي، حجم نقدينگي در آذر امسال معادل 22 هزار و 
623 هزار ميليارد ريال اعالم شده كه نسبت به مدت مشابه 

در سال قبل 28.2 درصد افزايش داشته است.

افزاي�ش۴۸.۶درصديحجمپولدرآذر
امسال

همچنين، حجم پول در اين دوره معادل 363 هزار و 4.8 
ميليارد ريال بوده كه 48.6 درصد نسبت به آذر ماه سال 
قبل افزايش داش��ته و حجم شبه پول نيز با 24.9 درصد 

رشد، معادل 189 هزار و 88.3 ميليارد ريال است.
عالوه بر اين، اخيرا رييس كل بانك مركزي درباره رش��د 
نقدينگي توضيحات��ي ارايه كرده اس��ت كه طبق گفته 
اي��ن مقام مس��وول، آخرين آمار به صورت غيررس��مي 

نش��ان دهنده 28 درصد رش��د نقدينگي بوده و معادل 
25 درصد هم نسبت به ميانگين 50 سال گذشته، رشد 

داشته است.
همتي گفته اين رشد خوب نيست و تالش مي كنيم آن 
را كنترل كنيم. سه درصدي كه امسال نسبت به ميانگين 
بيشتر شده نشان دهنده اين است كه ذخاير ارزي خالص 
ما افزايش يافته است به گفته او، بانك مركزي چند ميليارد 
دالر ارز براي رشد ذخاير خريداري كرده كه اين موضوع 
باعث شده رشد نقدينگي از ميانگين 50 ساله بيشتر شود.

البته رييس كل بانك مرك��زي تاكيد دارد كه 28 درصد 
رشد نقدينگي، ركورد نقدينگي نيست، زيرا در سال هاي 
گذشته رشد نقدينگي از اين ميزان هم بيشتر بوده است.
طبق آنچه همتي ادعا ك��رده، در حال كنترل نقدينگي 

هس��تيم. از س��وي ديگر هدف، كنترل انتظارات است و 
پيش بيني هايي كه ارايه شده، هيچ كدام تورم باالي 20 

درصد را نشان نمي دهد.
نكته  حائز اهميت در اين زمينه اين است كه چه روندي 
بايد شكل بگيرد تا با كنترل حجم پول مانع از ايجاد تورم 
شد. ش��ايد بتوان از عمليات بازار بانكي كه در هفته هاي 
اخير توس��ط بانك مركزي رونمايي ش��ده و بنا به گفته 
رييس اي��ن بانك، اجراي اين ط��رح موجب كنترل نرخ 
تورم، ساماندهي اضافه برداشت بانك ها، تنظيم چارچوب 
مشخص براي اعطاي اعتبار به بانك ها و موسسات اعتباري، 
اجراي سياس��ت پولي و مديريت نرخ هاي سود مي شود، 
 براي تحق��ق اين هدف مه��م اقتصادي اس��تفاده كرد.

هر گاه بانك ها با كاهش نقدينگي مواجه مي شوند اقداماتي 

همچون دريافت سپرده يا س��ود باالتر، قرض گرفتن از 
يكديگر يا برداشت از بانك مركزي را انجام مي دهند كه 
اين اقدامات موجب افزايش سود بين بانكي، اثرگذاري بر 
سود س��پرده بانك ها و در آخر تحت تاثير قرار دادن تورم 
خواهد ش��د. با عمليات بازار باز بانكي، كنترل نرخ سود 
كوتاه مدت يا بين بانكي از كانال آن امكان پذير خواهد بود؛ 
به گونه اي كه اگ��ر زماني بانك ها دچار كمبود نقدينگي 
شوند و نرخ سود در بازار بين بانكي باال برود، بانك مركزي 
شروع به خريد اوراق از بازار و تزريق پول مي كند تا بانك ها 
بتوانند مشكل نقدينگي را حل كرده و نرخ سود بين بانكي 

كاهش پيدا كند. 
 در اين راستا، رييس كل بانك مركزي اعالم كرده كه در 
دي ماه گذشته تورم ماهانه به 0.8 درصد رسيده و به طور 
جدي در اين زمينه تالش هايي صورت مي گيرد تا عمليات 
بازار باز به دليل كس��ري بودجه سال آينده، محلي براي 

استقراض و رشد نقدينگي نباشد.
 گفتني است؛ اگر چه افزايش حجم پول منجر به ايحاد يك 
دوره رونق مصنوعي و موقتي در اقتصاد مي شود، اما اين 
موضوع در بلندمدت باعث افزيش نرخ تورم از يك س��و و 
ايجاد ركود اقتصادي از سوي ديگر مي شود و هر چه افزايش 
حجم پول براي تداوم رونق مصنوعي افزايش يابد، تورم 
ايجاد ش��ده و ركودي كه در پي آن خواهد آمد؛ شديدتر، 
عميق تر و طوالني تر خواهد بود.نرخ تورم باال و نوسان هاي 
آن هزينه هاي بس��ياري را بر اقتصاد تحميل مي كند كه 
مي توان به كاهش نرخ رشد اقتصادي و به تبع آن كاهش 
سطح رفاه عمومي از يك سو و تغيير توزيع درآمد، ثروت و 
رفاه به زيان اقشار كم درآمد جامعه از سوي ديگر اشاره كرد. 
همچنين، تورم باال و بي ثباتي موجب اخالل در شناسايي 
قيمت هاي نسبي توسط فعاالن اقتصادي مي شود، چراكه 

در فرآيند تورمي، قيمت تمام كاالها به يك نسبت افزايش 
نمي يابد، در نتيجه فعاالن اقتصادي نمي توانند تغييرات 
قيمت هاي نس��بي را از تغييرات سطح عمومي قيمت ها 
به خوبي تفكيك كنند. عالوه براين، تورم باال و بي ثباتي 
موجب نااطميناني فعاالن اقتصادي نس��بت به تحوالت 
آينده خواهد شد و فعاالن اقتصادي نمي توانند چشم انداز 
روشن و شفافي از آينده ترسيم كنند كه اين امر به ويژه بر 
سرمايه گذاري تاثير منفي خواهد گذاشت. اخيرا جمعي 
از اقتصاددانان در نشس��تي تحت عنوان »نقش پول در 
اقتصاد، عامل رونق توليد يا ايجاد تورم« درباره اينكه خلق 
پول در اقتصاد مي تواند عاملي براي رشد توليد يا ايجاد تورم 
باشد بحث كردند كه از نظر آنان پول به عنوان يك منبع 
مالي براي توليد و رشد اقتصادي الزم است اما اين كافي 
نيست بلكه بايد عامل و روند خلق پول مشخص باشد و با 
شناسايي فعاليت هاي مولد به سمت آنها حركت كند تا در 
اثر افزايش توليد ناخالص داخلي، رشد اقتصادي را به همراه 
بياورد. طبق گفته اين كارشناسان اقتصادي، رابطه رشد 
نقدينگي و تورم باال در طول زمان اثبات شده اما خلق پول 
در كوتاه مدت منجر به ايجاد تورم نمي شود و فقط براي 
مدت موقتي رشد توليد مصنوعي را ايجاد مي كند. عالوه 
براين، توليد و رشد آن به پول احتياج دارد اما در اين راستا، 
حجم خلق پول بسيار مهم است زيرا، هر چه خلق پول و 

اعتبار بيشتر شود، رشد قيمت ها هم باال مي رود.
 عالوه براين، براس��اس اظهارات كارشناس��ي انتشار 
پول بايد به سمت فعاليت هاي مولد حركت كند و اگر 
اين اعتبار در اختيار ف��رد كارآفريني كه داراي دانش 
فعاليت هاي مولد است كه در آن حوزه بيكاري وجود 
دارد؛ قرار بگيرد مي تواند موجب رونق توليد شود و ديگر 

اين پول در اقتصاد خنثي نباشد. 
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انجامغيرحضورياموربانكي
برايحفظسالمتي

رييس ش��وراي هماهنگي بانك ها بر انجام امور 
بانكي به ص��ورت غيرحضوري و با اس��تفاده از 
س��امانه هاي بانكداري الكتروني��ك و بانكداري 

ديجيتال تاكيد كرد.
به گزارش دبيرخانه ش��وراي هماهنگي بانك ها، 
محمدرضا حس��ين زاده ضمن تاكي��د بر رعايت 
نكات بهداشتي، نظافت فردي و ضدعفوني كردن 
و نظافت محيط بانك ها، افزود: با توجه به ش��يوع 
بيماري كرونا، از مشتريان گرامي بانك ها استدعا 
داريم براي حفظ سالمتي خود، تا آنجا كه ممكن 
است امور بانكي شان را با استفاده از انواع سامانه ها 
و اپليكيش��ن هاي بانكي انجام دهند و از مراجعه 
حضوري به ش��عب خودداري نمايند.حسين زاده 
خاطرنشان كرد: خوش��بختانه تمامي بانك هاي 
كشور سامانه ها و نرم افزارهايي را به مشتريان خود 
ارايه نموده اند كه قابليت هاي فراواني دارد و افراد را از 
مراجعه حضوري به شعب بانك ها بي نياز مي سازد.

وي با اشاره به ضرورت پيشگيري از بيماري كرونا 
در جامعه تاكيد ك��رد: همه ما بايد كمك كنيم تا 
اين بيماري از كش��ورمان ريشه كن شود و شبكه 
بانكي كشور و مشتريان گرانقدر آنها در اين مسير 

مي توانند كمك شايان توجهي به كشور نمايند.

نسبتمالكانهبانكها
به۱۵درصدكاهشيافت

 براس��اس بخش��نامه جديد نس��بت مالكانه از 
25 درصد به 15 درصد كاهش يافت.

به گزارش »تعادل«، بخشنامه اي به تمامي بانك ها 
و موسسات اعتباري تصويب نامه هيات وزيران در 
خصوص خروج غيرتورمي از ركود و نسبت مالكانه 
ابالغ ش��د.بر اساس اين بخش��نامه لزوم تأمين 
بخشي از منابع مورد نياز براي تامين مالي موضوع 
تسهيالت از محل حقوق صاحبان سهام يا به بيان 
ديگر از محل سرمايه شخص متقاضي كه از آن به 
عنوان نسبت مالكانه ياد مي شود از 25 درصد به 
15 درصد تقليل مي يابد و مواردي كه متناسب با 
نوع فعاليت نيازمند رعايت نسبت مالكانه كمتر از 
15 درصد باشند، پس از بررسي و ارايه پيشنهاد 
توسط بانك مركزي و تصويب شوراي پول و اعتبار 

ابالغ خواهد شد.

كاهشتراكنشهاي
قمار،پولشوييوفيشينگ

بر اساس داده هاي دادستاني كل كشور تراكنش هاي 
قمار و پولش��ويي كاهش گسترده اي داشته و بانك 
مركزي توانس��ته تا افراد فعال در قمار، فيشينگ و 

فروش رمز كارت هاي بانكي را زمين گير كند.
به گزارش ايِبنا، كالهبرداران و مجرمان سايبري به 
منظور گردش پول هاي سياه حاصل از كالهبرداري، 
قمار و شرط بندي، فيشينگ و پولشويي سامانه هايي 
را از طريق ربات هاي خودكار به منظور انتقال وجه 
پول در حس��اب و كارت هاي بانكي اجاره اي متعدد 
ايجاد كرده بودند تا بتوانن��د با گردش هاي متعدد 
پول هاي سياه و كثيف را به پول هاي تميز در شبكه 
پرداخت تبديل كرده و در نهايت مبالغ هنگفتي را از 
كشور با خريد ارز و... خارج كنند؛ در اين راستا بانك 
مركزي از ابتداي سال جاري با اعمال محدوديت هاي 
صحيح در شبكه پرداخت و بانكي از جمله محدوديت 
خريد با كارت بانكي تا س��قف 50 ميليون تومان به 
صورت روزانه و هر كد ملي تا سقف يكصد ميليون 
تومان، انتقال وجه تا سقف يك ميليارد تومان با ارايه 
اس��ناد مثبته و اعالم ممنوعيت و غير فعال كردن 
پايانه هاي فروش و ابزارهاي پرداخ��ت در خارج از 
كشور باعث شد تا به شبكه قمار و پولشويي ضرباتي 
جدي و محكم وارد شود كه در نهايت فعاليت آنها را 
كاهش داد و در همين راستا بانك مركزي برنامه اي 

پيوسته را براي مبارزه با پولشويي در نظر گرفت.
با دس��تور بانك مركزي ش��بكه بانكي و پرداخت 
ب��ا اس��تفاده از توان زيرس��اخت نظ��ام پرداخت و 
فناوري هاي نوين اقداماتي جدي را به منظور مبارزه 
جدي با پولش��ويي و پول هاي سياه را در دستور كار 
قرار داده كه در همين راس��تا بحث استفاده از توان 
س��امانه هاي نظارتي و كش��ف تقلب براي افزايش 
نظارت و شناسايي موارد متقلبانه و مشكوك در شبكه 

پرداخت و بانكي به صورت جدي دنبال مي شود.
تراكنش هاي بدون حضور كارت تا 20 درصد كاهش 
يافته كه بخشي از آن مربوط به عدم هماهنگي الزم 
در برخي بانك ها و فعالسازي رمز دوم يك بار مصرف 
توسط برخي مشتريان بود كه كاهش درآمد در برخي 
ش��ركت هاي پرداخت و تجارت الكترونيك را براي 
چند روز به دنبال داشت كه بانك مركزي اين موضوع 
را تخمين زده بود و كاهش تراكنش ها به سرعت در 
حال جبران شدن است و هم اكنون به وضعيت عادي 
نزديك شده است؛ بررسي آمار كاهش تراكنش هاي 
بدون حضور كارت توسط نهادهاي قضايي در كشور 
از روز بيستم بهمن ماه تا به امروز نشان مي دهد كه 
فرآيند پرداخت و انتقال وجه در حوزه قمار و پولشويي 
با مشكل روبرو شود و بر همين اساس نيز بخش مهمي 
از ريزش تراكنش ها مربوط به اين دسته از تراكنش ها 
و پول هاي سياه است كه با اجراي اين طرح متوقف 
ش��ده چرا كه فع��االن در حوزه قمار، پولش��ويي از 
ربات هاي خودكار در اين زمينه استفاده مي كردند و 
حاال با اين پارامتر امنيتي قادر به ادامه فعاليت نيست 
و در ادامه با افزايش و ارتقاء پارامترهاي امنيتي، فضاي 

قمار و پولشويي به صورت كلي نابود خواهد شد.



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

بررسي »تعادل« از صعود مداوم قيمت ها در بازار سهام

دماسنج بورس تهران نيم ميليون واحدي شد
گروه بورس|محمدامين خدابخش|

روز گذشته بازار سهام ايران شاهد يك اتفاق مهم بود. 
در اين روز رونق معامالت در بسياري از نمادهاي بازار به 
همراه فشار ورود نقدينگي به چرخه داد و ستد ها سبب 
ش��د تا ش��اخص بورس تهران براي اولين بار در تاريخ 

محاسبه خود به سطح ۵۰۳ هزار و ۷۳۵ واحد برسد.
در اين روز ارزش ۴هزار و ۹۳۰ ميليارد توماني معامالت 
در بورس تهران رشدي ۰.۹۷ درصدي را به ارمغان آورد 
و به رغم آنكه اين نماگر بازار سهام در ابتدا رشد بيشتري 
كرده بود در نهايت افزايش��ي ۴ هزار و ۸۳۱ واحدي را 

به ثبت رساند.
به موجب اين رشد ارزش ريالي بورس تهران به هزار و 
۸۳۱ هزار و ۳۴۱ ميليارد تومان رس��يد و بهاي دالري 
آن با احتساب دالر ۱۴ هزار و ۷۰۰ توماني صرافي هاي 
 دولتي در روز گذشته از ۱2۴ ميليارد دالر فراتر رفت.

همچني��ن طي روز گذش��ته افزايش 2 ه��زار و ۹۱۱ 
واحدي ش��اخص كل هم وزن سبب شد تا اين نماگر 
ضمن افزاي��ش ۱.۷۸ درصدي به س��طح ۱۶۶ هزار و 

2۳۳ واحد برسد.
اتفاقي از اين دس��ت در حالي رخ مي دهد كه تا همين 
چند هفته پيش رسيدن نماگر اصلي بورس به سطح 
نيم ميليون واحدي امري دور از انتظار و كاماًل بعيد به 

نظر مي رسيد.

  آغازي از پله 96 هزار واحدي
دليل بعيد بودن چنين جهشي در خزنده بودن افزايش 
قيمت ارز يا به تعبيري كاهش ارزش پول ملي نهفته 
است. با نگاهي به تغييرات رخ داده در نرخ برابري ارزها 
با ريال ايران مي توان دريافت كه بورس تهران همواره 
مهم ترين رشد هاي خود را مديون تورم افسار گسيخته 
و نوسان ش��ديد قيمت ارز در طول ساليان قبل بوده 
است. همين امر سبب ش��د تا از اوايل سال ۱۳۹۷ و با 
شروع افزايش بهاي دالر از محدوده ۴.۸۰۰ تومان به 
حدود ۱۴ هزار تومان در پايان سال ياد شده، افزايش 
قيمت ها و ارزش فروش ش��ركت ها در سال مالي ۹۷ 
به افزايش بهاي س��هام بنگاه هاي اقتصادي حاضر در 
بورس و فرابورس منتهي شود؛ امري كه در ابتدا خود 
را با ۱۰۰ هزار واحدي شدن نماگر اصلي بورس تهران 
نشان داد و در پايان س��ال با ورود شاخص كل بورس 
تهران به كانال ۱۷۸ هزار واحدي بازدهي ۸۵ درصدي 

را به ارمغان آورد.
 افزايش دماس��نج اصلي بورس تهران در آن سال، اگر 
چه با مولفه هاي آن زمان كاماًل منطقي و قابل تبديل 

به نظر مي رسد اما بايد توجه داشت كه طي اين دوره و 
پس از يك دوره نسبتًا طوالني ركود در معامالت بازار، 
همين رشد منطقي كافي بود تا بسياري را به گرم شدن 
تنور معامالت در بازار سهام جلب كند. به دنبال همين 
اتفاق بود كه با تعديل قيمت ارز در سامانه نيما و نزديك 
شدن آن به بازار آزاد رفته رفته شرايطي منطقي و قابل 
تبيين به وجود آمد تا افزايش قيمت ها در بازار س��هام 
تداوم يابد و س��ال ۹۸ به سال صعود تورمي قيمت ها 
در بورس و فرابورس تبديل شود. به دنبال اين رخداد 
نيمه نخست سال جاري به هماهنگ شدن شاخص هاي 
بازار سهام با قيمت جديد دالر در كانال ۱۱ هزار توماني 
گذشت و منطقي شدن نسبي قيمت ها در ميانه مهرماه 
بسياري را بر آن داشت كه رونق بازار احتياج به اندكي 

استراحت دارد.
اين استراحت كه خود را در قالب افت اندك قيمت ها 
نش��ان داد در يك ماه و نيم پيش��رو ت��داوم يافت و در 
روزه��اي ابتدايي آبان و با تحريك بازار ارز و تش��ديد 
انتظارات تورمي ش��رايطي را باعث شد تا افت بيشتر 

ارزش ريال به صعود بيش��تر قيمت ها در بازار س��هام 
منتهي ش��ود. بر اين اس��اس افزايش قيمت سهام به 
خصوص در نمادهاي دالري و نمادهاي كوچك همراه 
با صعود نسبي قيمت دالر در بازار آزاد ارز تداوم يافته 
و شرايطي را موجب ش��ده كه حتي هدف ۵۰۰ هزار 
واحدي ش��اخص كل بورس كه تا چندي قبل بعيد به 
نظر مي آمد حاال به راحتي ميسر شود و تحليلگران بازار 
از ورود اين شاخص به سعودي به مراتب باالتر سخن 
بگويند.  با نگاهي به سير تحوالت هفته هاي اخير به نظر 
مي آيد در حالي كه اغلب تحليل گران بازار سرمايه در 
ماه هاي گذشته به اتفاق نظر به حبابي بودن بسياري از 
نمادها در بورس و فرابورس داشتند حاال سيل نقدينگي 
وارد شده به چرخه معامالت آنها را بر آن داشته تا با دليل 
بيشتر جريان نقدينگي و تحوالت رخ داده در بازار، بر 
سر احتمال رشد بيشتر بازار در هفته ها و ماه هاي پيش 

رو متفق القول باشند.
در حالي كه بيشتر روزهاي سال جاري با دالر حدوداً 
يازده هزار توماني طي شده و قيمت اين ارز قدرتمند در 

بيشتر ماه هاي سال در كانال ۱۱ هزار تومان در نوسان 
بود از روزهاي آغازين آبان ماه صعود نس��بي قيمت ها 
در ب��ازار ارز قيمت دالر را نيز افزايش داده و ورود آن به 
كانال ۱۵ هزار تومان بسياري را متقاعد كرد كه بورس 
تهران همچن��ان توانايي صعود بيش��تر را دارد. البته 
بايد توجه داش��ت كه صعود قيمت ها در بورس تهران 
تنها به دليل تغييرات در بازار آزاد ارز نبوده و همراهي 
مناسب قيمت ها در سامانه نيما به دليلي محكم براي 
تاييد انتظارات تورمي بدل شده است. در حال حاضر 
رشد قيمت دالر در سامانه مذكور و قرار گرفتن بهاي 
دالر در كانال ۱۳ هزار توماني، سرمايه گذاران بسياري 
را مجاب كرده است كه تداوم قيمت در بازار ارز به رشد 

دالر نيمايي منتهي خواهد شد.
در همين راستا و به منظور بررسي بهتر شرايط در بازار 
س��رمايه »تعادل« ضمن گفت وگو با احسان طيبي، 
كارشناس بازار سهام نظر وي را در خصوص احتماالت 

پيش  روي قيمت ها و حركت شاخص ها جويا شد.
اين كارشناس بازار سرمايه با توجه به تحوالت رخ داده 

در روزهاي اخير مسير پيش روي بازار را مثبت ارزيابي 
كرد و در خصوص چرايي رشد قيمت ها گفت: بايد توجه 
داشت كه افزايش قيمت دالر نقش مهمي در انتظارات 
تورمي شكل گرفته در جامعه ايفا مي كند و از اين روز 
انتظار مي رود تا با رشد بيشتر قيمت ها در بازار ارز شاهد 

اقبال سرمايه گذاران به بازار سهم نيز باشيم.
وي ادامه داد: بايد توجه داشت كه نرخ ارز نقش مهمي 
در سودآوري ش��ركت ها دارد و همين حاال نيز به رغم 
آنكه بسياري از نمادهاي بازار سهام به داليلي همچون 
دلگرمي به افزايش س��رمايه از مح��ل تجديد ارزيابي 
دارايي ه��ا و ورود پ��ر قدرت نقدينگ��ي مخصوصا در 
نمادهاي كوچك، وارد محدوده حبابي شده اند، مي تواند 

به ارزندگي نمادهاي سنگين وزن بورس بيفزايد.
طيبي با اش��اره به منطقي بودن قيمت در بسياري از 
نمادهاي بنيادي بازار سرمايه نظير نمادهاي فوالدي 
و پتروش��يمي گفت: آنچه كه در حال حاضر مي تواند 
به نفع اين نمادها تمام شود، رشد قيمت دالر است كه 
به طور مس��تقيم بر ارزش ريالي فروش اين شركت ها 
مي افزايد. همين امر مي تواند به تداوم ورود نقدينگي 
و توجيه پذيري س��رمايه گذاري در صنايع ياد ش��ده 

منتهي شود.
اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه خاطرنشان كرد: در 
حال حاضر سرمايه گذاري بر اساس انتظارات تورمي 
امري بي راه نيس��ت چرا كه با توجه به سياسيت هاي 
اقتصادي اتخاذ ش��ده به نظر نمي آيد كه سالي آينده 
سالي با ثبات در بازار ارز باشد. همين امر سبب شده تا 
بسياري با سرمايه گذاري بر احتماالت پيش رو به بازار 
سهام بيايند و به درست يا غلط در انتظار افزايش قيمت 

بهاي ارز باشند.
اين تحليلگر بازار سرمايه در ادامه با تحليل وضعيت بازار 
و مواجهه آن با تبعات ثانويه كرونا گفت: اگرچه بسياري 
با شبهه به تحوالت پيش رو در ماه هاي آتي مي نگرند 
و افت تقاضا در چين را به عنوان تهديد صنايع دالري 
بازار سهام مد نظر قرار داده اند، بايد توجه داشت كه در 
بسياري از صنايع كشور كه قيمت ها بر اساس نرخ هاي 
جهاني سنجيده مي شود، فروش شركت ها داخلي است 
و بنا بر اين انتظار افت قابل توجه فروش در صنايعي نظير 

سنگ آهن، فوالدي و پتروشيمي نمي رود. 
وي در پاي��ان گفت: تاكيد بر ارزندگي برخي از صنايع 
ابدا به اين معنا نيست كه تمامي نمادهاي بازار در حال 
حاضر از لحاظ موتلفه هاي بنيادي ارزنده هستند و نبايد 
صرف رشد قيمت دالر در بازار را به عنوان گواهي براي 

سرمايه گذاري در همه نمادها در نظر گرفت.

نخستين صندوق سرمايه گذاري خصوصي بازار سرمايه در فرابورس پذيره نويسي مي شود
از امروز و به مدت ۱۰ روز كاري

س��رمايه صندوق »نوآور« به مي��زان ۵۰۰ ميليارد 
ريال و ارزش مبناي هر واحد س��رمايه گذاري يك 
ميليون ريال اس��ت و پذيره نويسي اين صندوق به 
مدت ۱۰ روز كاري تا تاريخ بيستم اسفندماه ادامه 

خواهد داشت.
به گزارش س��نا، بازار فرابورس ايران از سه ش��نبه 
شش��م اس��فندماه به م��دت ۱۰ روز كاري ميزبان 
پذيره نويس��ي صندوق س��رمايه گذاري خصوصي 
»اعتبار سرمايه نوآفرين« به عنوان نخستين صندوق 
سرمايه گذاري خصوصي بازار سرمايه ايران خواهد 
بود تا به مدد راه ان��دازي اين ابزار جديد مالي، پازل 
تامين مال��ي بنگاه هاي اقتص��ادي و چرخه عرضه 
اوليه س��هام ش��ركت هاي خارج از ب��ورس بيش از 

گذشته تكميل شود. به گزارش مديريت ارتباطات 
فرابورس ايران، ش��هريورماه س��ال گذشته بود كه 
مدي��ر نظارت ب��ر نهادهاي مالي س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار از تصويب دس��تورالعمل و اساس��نامه 
 نمون��ه صندوق ه��اي س��رمايه گذاري خصوص��ي 
)Private Equity Funds( خب��ر داد. موضوع 
فعاليت صندوق سرمايه گذاري خصوصي، جمع آوري 
منابع مالي و تخصيص عمده آن به سرمايه گذاري در 
سهام و سهم الشركه شركت ها با موضوع فعاليت هاي 
از قبل تعيين شده اس��ت و سرمايه گذاري صندوق 
در شركت هاي س��رمايه پذير با هدف كسب و حفظ 
كنت��رل ش��ركت و هداي��ت سياس��ت هاي مالي و 
عملياتي آن ب��ه منظور تحقق اه��داف مورد نظر و 

سپس خروج از شركت سرمايه پذير صورت مي گيرد.

  مشخصات صندوق خصوصي فرابورسي
ح��ال ب��راي نخس��تين بار در ب��ازار س��رمايه ايران 
پذيره نويسي صندوق سرمايه گذاري خصوصي اعتبار 
س��رمايه نوآفرين ۳۵ درصد تاديه در نماد »نوآور« از 
سه شنبه ششم اسفندماه در فرابورس آغاز مي شود. 
سرمايه اين صندوق ۵۰۰ ميليارد ريال و ارزش مبناي 
هر واحد س��رمايه گذاري يك ميليون ريال اس��ت و 
پذيره نويس��ي اين صندوق به مدت ۱۰ روز كاري تا 
تاريخ بيستم اس��فندماه ادامه خواهد داشت. حوزه 
فعاليت اين صندوق در زمينه محصوالت دانش بنيان 
صنعتي با فناوري باال، داروسازي و تجهيزات پزشكي، 

فناوري اطالعات و ارتباطات ونرم افزارهاي رايانه اي، 
فناوري زيس��تي، كش��اورزي و دامپروري، معادن و 
فلزات، ماش��ين آالت و تجهيزات و ساخت قطعات و 
محصوالت شيميايي اس��ت. همچنين دوره فعاليت 
اين صندوق ۷ س��اله بوده و مبلغ پرداخت ش��ده از 
ارزش مبناي هر واحد سرمايه گذاري ۳۵ درصد و مبلغ 
تعهدشده از ارزش مبناي هر واحد سرمايه گذاري ۶۵ 

درصد است.
كارگ��زار پذيره نويس��ي صندوق »نوآور« ش��ركت 
كارگزاري گنجينه سپهر پارت و شبكه پذيره نويسي 
آن از طري��ق كارگزاري ه��اي عضو فراب��ورس ايران 
اس��ت. از طرفي تعداد كل واحدهاي سرمايه گذاري 
صندوق نوآور ۵۰۰ هزار واحد است و تعداد واحدهاي 

سرمايه گذاري قابل پذيره نويس��ي ۳۵۰ هزار واحد 
اعالم شده اس��ت.  ضمن آنكه تسويه و پاياپاي ناشي 
از معامل��ه واحده��اي س��رمايه گذاري اين صندوق 
 )2+T( دو روز پ��س از انجام و قطعي ش��دن معامله
صورت مي گيرد. به گفته مديرعامل فرابورس ايران 
اين صندوق ها را بايد حلقه گمشده عرضه هاي اوليه 
در بازار قلمداد ك��رد؛ چراكه اين صندوق ها از طريق 
تملك در  شركت هايي كه به اصالح ساختار نياز دارند 
همانند شركت هاي موجود در بازار پايه، شركت هاي 
اخراجي از بورس و خارج از بازار سرمايه به راهبري، 
هدايت و تزريق نقدينگي به اين شركت ها مي پردازد و 
 بعد از اصالح ساختار، اين دسته از شركت ها مي توانند 
در بورس ها پذيرش و در بازار سهام عرضه اوليه شوند.

شاخص كل وارد كانال 5۰3 هزار واحدي شدشاخص هاي بورسي كماكان تحت تاثير اخبار مربوط به كرونا قرار دارند
به گزارش بلومبرگ، هر چند س��رعت شيوع كرونا در 
مناطق مختلف چين كاهشي شده است اما انتشار موارد 
جديد ابتال به كرونا در كشورهاي مختلف، باعث ايجاد 
موج جدي��دي از نگراني ها در بين معامله گران ش��ده 
است. تاكنون بيش از ۷۹ هزار و ۳۶۰ مورد ابتال به كرونا 
گزارش شده است كه در اين بين، 2۵22 نفر جان خود 
را از دست داده اند. تاكنون در چين، ژاپن، كره جنوبي، 
س��نگاپور، هنگ كنگ، تايلند، تايوان، مال��زي، ايران، 
ايتاليا، استراليا، آلمان، امريكا، ويتنام، فرانسه، ماكائو، 
كانادا، امارات متحده، انگليس، فيليپين، هند، روسيه، 
اسپانيا، بلژيك، كامبوج، مصر، فنالند، اسراييل، لبنان، 
نپال، سري النكا و سوئد گزارش شده است. پس از چين 
بيشترين آمار قربانيان مربوط به ايران با هشت نفر، كره 
جنوبي با هفت نفر، ژاپن چهار نفر، ايتاليا سه نفر و هنگ 
كنگ با دو نفر بوده اس��ت. بانك مرك��زي چين با ورود 
همه جانبه خود به بازارهاي مالي اين كش��ور تا حدي 
موجب دلگرمي معامله گران شده است. عالوه بر تزريق 
حدود 2۴۰ ميليارد دالر منبع ارزي به بازار، بانك هاي 
دولتي و مقام هاي مختلف محلي چين از ارايه حدود 2۰۰ 
ميليارد يوان تسهيالت به بنگاه هاي كوچك و متوسط 
خبر داده اند. كريس وستون، مدير موسسه »پپر استون« 
گفت: اميد مي رفت كه كندي شيوع در چين خبر خوبي 
باش��د اما بازي به ناگهان عوض شد و در چندين كشور 
ديگر كرونا شروع به قرباني گرفتن كرده است.  در اروپا و 
به دنبال قرنطينه چندين شهر در ايتاليا، مقامات فرانسه 
و اتريش از اتخاذ تدابير امنيتي و بهداشتي شديد خبر 
داده اند. فرانسه پيش بيني كرده است با كاهش ۳۰ تا ۴۰ 
درصدي گردشگر مواجه شود. اوليور وران، وزير بهداشت 
فرانسه از رايزني با همتايان اروپايي خود براي مقابله از 
ايجاد يك اپيدم��ي در اروپا خبر داده اس��ت.  در حوزه 
جنگ تجاري به نظر مي رسد پس از توافق نسبي با چين 
به دنبال امضاي فاز نخست توافق تجاري پس از ۱۷ ماه 
اختالف گسترده، اكنون توجه امريكا معطوف به اتحاديه 

اروپا شده است. امريكا تاكنون با ژاپن، كانادا، مكزيك، 
برزيل، آرژانتين و كره جنوبي بر سر پيمان تجاري جديد 
كه هدف آن كاهش كسري حساب تجاري اين كشور 
و افزايش واردات محصوالت امريكايي اس��ت به توافق 
رسيده و با چين نيز فاز نخست توافق را امضا كرده است 
كه طبق آن چين متعهد به افزايش 2۰۰ ميليارد دالري 
واردات خود از امريكا طي س��ه سال شده است. دونالد 
ترامپ به زودي براي رايزني در خصوص توافق تجاري 
جديد راهي هند خواهد ش��د.  در وال اس��تريت، همه 
شاخص ها نزولي بودند تا جايي كه هر سه شاخص مهم 
بورسي در سطح پايين تري از روز قبل خود بسته شدند. 
شاخص »داوجونز ايدانستريال اوريج« با ۰.۷۸ درصد 
كاهش نسبت به روز قبل و در سطح 2۸ هزار و ۹۹2.۴2 
واحد بسته شد. شاخص »اس اند پي ۵۰۰« با ۱.۰۵ درصد 
ريزش تا س��طح ۳۳۳۷.۷۵ واحدي پايين رفت و ديگر 
شاخص مهم بورسي امريكا يعني »نزدك كامپوزيت« 
با سقوط ۱.۷۹ درصدي در س��طح ۹۵۷۶.۷۹ واحدي 
بسته ش��د.  انتظار مي رود كه با توجه به تداوم تعطيلي 
بخش بزرگي از اقتصاد چين و تعليق فعاليت شركت هاي 
خارجي در اين كشور، خسارت هاي اقتصادي ناشي از 
اين ويروس بر اقتصاد جهاني كماكان ادامه داشته باشد. 
اكنون گزارش��اتي از ابتال به ويروس كرونا در ۳۳ كشور 
و هر پنج قاره جهان مخابره ش��ده اس��ت. مارك هفله، 
كارشناس س��رمايه گذاري در موسسه »يو بي اس ولث 
منيجمنت« گفت: تخمين ما اين اس��ت كه تا اواسط 
ماه مارس بيماري به كنترل در خواهد آمد. بيش��ترين 
پيامد منفي ويروس روي رشد سه ماهه نخست خواهد 
بود اما امكان تداوم روند تا پايان نيمه نخس��ت سال نيز 
وجود دارد. تيم گيرسكي، استراتژيست سرمايه گذاري 
در موسسه »اينورنس كانسيل« گفت: ويروس كرونا در 
روزهاي اخير در ص��در توجهات معامله گران قرار دارد 
چرا كه مطمئنا رش��د اقتصادي بخش بزرگي از جهان 
تحت تاثير آن قرار خواهد گرفت. شايد با توجه به روند 

كاهش سرعت شيوع بيماري بتوانيم اميدوار باشيم كه 
اين اوضاع زودتر تمام شود. در معامالت بورس هاي آسيا، 
شاخص ها عملكرد مشابهي داشتند؛ تا جايي كه شاخص 
»نيك ك��ي 22۵« بورس توكيو ژاپن ب��ا ريزش ۰.۳۹ 
درصدي تا سطح 2۳ هزار و ۳۸۶.۷۴ واحدي پايين رفت. 
شاخص »هانگ سنگ« بورس هنگ كنگ ۱.۵۷ درصد 
پايين رفت و در س��طح 2۶ هزار و ۸۷۸.۸۴ واحد بسته 
شد. در چين شاخص »شانگ هاي كامپوزيت« ريزش 
۰.۴2 درصدي را تجربه كرد و در سطح ۴۱۳2.۰۴ واحد 
بسته شد. در استراليا شاخص »اس اند پي اس اند ايكس 
2۰۰« بورس سيدني با 2.2۵ درصد كاهش و ايستادن 
در س��طح ۶۹۷۸.2۸ واحدي به كار خود خاتمه داد. در 
بين ديگر شاخص هاي مهم آسيايي، شاخص »تاپيكس« 
ژاپن نزولي بود. در معام��الت بازارهاي بورس در اروپا، 
شاخص ها تحت تاثير كاهش رشد اقتصادي كشورهاي 
عضو منطقه يورو و رونمايي از سيستم جديد مهاجرتي 
انگليس قرار داش��تند تا جايي كه ش��اخص »فوتسي 
۱۰۰« بورس لندن با ۰.۴۴ درصد كاهش نسبت به روز 
قبل و در س��طح ۷۴۰۳.۹2 واحد بس��ته شد. شاخص 
»كك ۴۰« بورس پاريس با ري��زش ۰.۵۴ درصدي در 
سطح ۶۰2۹.۷2 واحد بسته شد و شاخص »دكس ۳۰« 
بورس فرانكفورت در آلمان ب��ا ريزش ۰.۶2 درصدي و 
ايستادن در س��طح ۱۳ هزار و ۵۷۹.۳۳ واحدي به كار 
خود خاتمه داد. در مادريد شاخص »ايبكس ۳۵« ۰.۴۵ 
درصد پايين رفت و به ۱۰ هزار و ۳۸.۶۰ واحد رس��يد. 
در بازار طالي سياه روند قيمت ها نزولي بود. هر بشكه 
نفت »وست تگزاس اينتر مديت« با 2.۳ درصد كاهش 
به۵2.۱۵ دالر رسيد و نفت خام برنت درياي شمال با افت 
2.۵۳ درصدي به ازاي ۵۷.۰۵ دالر در هر بشكه مبادله 
شد. همچنين در بازار فلزات گران بها، بهاي هر اونس طال 
براي تحويل فوري با ۱.۴۳ درصد افزايش نسبت به روز 
قبل در سطح ۱۶۶۶.۹2 دالر معامله شد. هر اونس نقره 
با جهش ۰.۶۶ درصدي به ازاي ۱۸.۷۴ دالر مبادله شد.

گروه بورس|
تداوم رونق بازار سهام طي روز گذشته به رشد ۸۳۱ 
واحدي شاخص بورس منتهي شد. در اين روز رشد 
۰.۹۷درصدي نماگر اصلي بازار سهام سبب شد تا 
اين ش��اخص در پايان معامالت روز دوشنبه ضمن 
گذر از مرز رواني ۵۰۰ هزار واحدي به س��طح ۵۰۳ 

هزار و ۷۳۵ واحد برسد.
 بر اس��اس آماره��اي معامالتي، روز گذش��ته اكثر 
شاخص هاي بورس با رش��د مواجه شدند به طوري 
كه شاخص  قيمت »وزني- ارزشي« با ۱2۸۸ واحد 
افزاي��ش معادل ۰.۹۷ درصد ب��ه ۱۳۴ هزار و ۳22 
واحد، شاخص كل »هم وزن« با 2۹۱۱ واحد رشد 
مع��ادل ۱.۷۸ درص��د به ۱۶۶ ه��زار و 2۳۳ واحد، 
شاخص قيمت »هم وزن« با ۱۹۳۸ واحد افزايش، 
معادل ۱.۷۸ درص��د به ۱۱۰ ه��زار و ۷۱۰ واحد، 
شاخص آزاد ش��ناور با ۸۵۵۱ واحد كاهش، معادل 
۱.۳۸ درصد به ۶2۶ هزار و ۵۶ واحد، شاخص بازار 
اول با ۳۰۰۳ واح��د افزايش معادل ۰.۸۵ درصد به 
۳۵۵ هزار ۶2۷ واحد و شاخص بازار دوم با ۱2۰۹۸ 
واحد رش��د معادل ۱.۱۴ درصد، به يك هزار و ۷۱ 
واحد رسيد. از سويي ديگر در اين روز ۵ نماد »كچاد 
ب��ا ۷۸۶ واحد، فخوز ب��ا ۳۵۹ واحد، فخاس با ۳۴۸ 
واحد، كگل ب��ا ۳۰۰ واحد و فوالد ب��ا 2۹2 واحد« 
رشد، بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص كل بورس 

بر جاي گذاشتند. 
بنا بر آنچه كه طي روز گذش��ته در بورس تهران به 
ثبت رسيده اس��ت، اغلب شاخص هاي صنايع تاالر 
شيش��ه اي نيز با رش��د مواجه ش��دند به طوري كه 
شاخص صنايع »وس��ايل ارتباطي با ۱۰۳۵ واحد 
صعود مع��ادل ۴.۹۳ درصد به 22 هزار و ۳۴ واحد، 
الستيك با ۵۷2۸ واحد افزايش معادل ۴.۳۸ درصد 
به ۱۳۶ هزار ۴۸۷ واح��د، اداره بازارهاي مالي 2۸ 
واحد رشد معادل ۴.2۰ درصد به ۷۰۴ واحد، مواد 

دارويي 2۴۹۷ واحد افزاي��ش معادل ۳.۹۱ درصد 
ب��ه ۶۶ هزار و ۴۰۱ واحد، كانه فلزي با ۴۱۶۱ واحد 
رشد، معادل ۳.۷۰ درصد به ۱۱۶ هزار و ۶۳۹ واحد، 
كاني غيرفلزي ب��ا ۹۴۱ واحد رش��د معادل ۳.۳۱ 
درصد به 2۹ هزار و ۳۵۱ واحد، محصوالت چرمي 
ب��ا )۶۵۱( واحد ريزش مع��ادل )]۴.۷۴( درصد به 
۱۳ ه��زار و ۹۶ واحد« رس��يد. همچنين نگاهي به 
آمار ثبت شده در روز گذشته حكايت از آن دارد كه 
قيمت س��هام نمادهاي »كچاد، حفارس، شيران، 
وپترو، بورس، كفپارس و البسا« بيشترين افزايش 
قيمت و نمادهاي »وملي، ثامان، مداران، كسعدي، 
فنورد، قشهد و وآذر« بيشترين كاهش قيمت را در 
بازار س��هام رقم زدند و در تابلوهاي بورس به ثبت 
رس��يدند. به اين ترتيب، در پايان داد و س��تدهاي 
ديروز در ب��ورس ته��ران، در ۷۹۱ ميليون و ۸۵۴ 
هزار نوب��ت معامالتي، ۶ ميلي��ارد و ۳۵۴ ميليون 
برگه اوراق بهادار به ارزش ۴۹ هزار و 2۹۹ ميليارد 
تومان در بورس معامله شد. در فرابورس نيز كليت 
معامالت تش��ابه بس��ياري به بورس تهران داشت 
به طوري كه در پايان معام��الت فرابورس طي روز 
گذشته شاخص كل ۸۹ واحد رشد كرد و به رقم ۶ 

هزار و۵۵2 واحد رسيد. 
ارزش بازار اول و دوم فرابورس به بيش از ۳۸۵ هزار 
ميليارد تومان بالغ ش��د. در اي��ن روز معامله گران 
فرابورس بي��ش از 2.۶ ميليارد س��هام و حق تقدم 
و اوراق مال��ي در قال��ب ۵۰۱ هزار نوب��ت معامله و 
ب��ه ارزش 2 هزار و ۶۹2 ميليارد تومان داد و س��تد 
كردند. نمادهاي پتروش��يمي مارون، س��نگ آهن 
گهرزمين، ماديران، فرابورس ايران، توسعه معادن 
مه��ر آيندگان، و پتروش��يمي زاگ��رس در تقويت 
شاخص فرابورس موثر بودند و نماد توليد نيروي برق 
دماوند بيش��ترين اثر كاهشي در شاخص فرابورس 

را داشته است.
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نخستين معامله نرمال هگزان 
در بورس انرژي كليد خورد

كاالي نرمال هگ��زان كه پي��ش از اين كاالي 
واردات��ي جهت مصارف ش��ركت هاي پليمري 
مورد استفاده قرار مي گرفت، روز گذشته براي 
نخس��تين بار در بورس انرژي ايران معامله شد. 
به گزارش فارس، سيدعلي حسيني مديرعامل 
بورس انرژي ايران، از نخستين معامله موفقيت 
آميز محموله ۱۵۰۰ تني كاالي نرمال هگزان در 
رينگ داخلي بورس انرژي خبر داد و گفت: طي 
معامالت روز يكشنبه، براي نخستين بار ۱۵۰۰ 
تن كاالي نرمال هگزان از سوي شركت پااليش 
نفت امام خميني )ره( شازند در رينگ داخلي 
بورس انرژي و به قيمت پايه هر تن يكصد هزار 
ريال عرضه شد كه با موفقيت معامله و با همان 
قيمت پايه از سوي يك خريدار داخلي خريداري 

شده است.
به گفت��ه وي، كاالي نرمال هگ��زان كه پيش 
از اين ب��ه عن��وان ي��ك كاالي وارداتي جهت 
مصارف ش��ركت هاي پليمري مورد اس��تفاده 
قرار مي گرفت ب��ه تازگي در بورس انرژي ايران 

پذيرش شده است. 
حس��يني با اش��اره به خصوصيات اين فرآورده 
پااليشي افزود: محصول نرمال هگزان كه ديروز 
در رينگ داخلي بورس ان��رژي فروش رفت به 
عنوان يك كاالي پليمر گريد مورد استفاده قرار 
مي گيرد و به اين ترتيب با انجام اين معامله موفق 
كه براي اولين بار در بورس انرژي انجام شد، در 
آين��ده اي نزديك گريد خوراك��ي اين فرآورده 
براي ش��ركت هاي مصرف كنن��ده داخلي نيز 
عرضه خواهد شد. اين مقام مسوول حجم تعهد 
عرضه فرآورده نرمال هگزان از س��وي پااليش 
نفت امام خميني )ره( شازند در بورس انرژي را 
مطابق اميد نامه، برابر با ۸۰ درصد توليد ساالنه و 
به ميزان ۴۰ هزار تن در سال عنوان كرد و افزود: 
با توجه به قيمت مناسب اين محصول در بورس 
انرژي در مقايسه با كاالي وارداتي آن، مي توان 
گفت فرصت وي��ژه اي براي س��رمايه گذاران و 
توليد كنندگان داخلي به ويژه در صنعت پليمر 
فراهم شده تا ضمن فراهم شدن مواد اوليه مورد 
نياز آنها از مزيت اقتص��ادي خريد اين فرآورده 
نيز بهره ببرند. حسيني تصريح كرد: توليد اين 
محصول با مديريت و برنامه ريزي شركت ملي 
پاالي��ش و پخش فرآورده هاي نفت��ي ايران در 
سال رونق توليد در دستور كار پااليش نفت امام 
خميني )ره( شازند قرار گرفت و پس از حصول 
موفقيت در توليد آن، عرضه آن از طريق بورس 

انرژي صورت پذيرفت.

فضاي تورمي بازار سرمايه را 
رشد داد

به گفته يك كارشناس بازار سرمايه اكنون فضاي 
تورمي بازار س��رمايه را به س��مت رشد هدايت 
كرده اس��ت، اما فضاي تورمي در يك نقطه اي 
توقف دارد و به ثبات مي رس��د. به گزارش ايرنا، 
محس��ن رحمتي به رشد چند روز گذشته بازار 
سرمايه اش��اره كرد و افزود: رش��د بازار مربوط 
به چش��م انداز تورمي است كه براي سال آينده 
پيش بيني ش��ده، همچنين محرك آن قيمت 
دالر و حجم نقدينگي گس��ترده اي است كه در 
اقتصاد كش��ور ديده مي شود. وي افزود: اسفند 
م��اه، بانك مرك��زي قيم��ت دالر را در همين 
محدوده حفظ مي كند، اما به نظر مي رسد سطح 
نقدينگي كه در بازار در حال گردش اس��ت در 
اوايل سال ۹۹ وارد بازار دالر شود؛ بنابراين بعيد 
به نظر مي رسد دالر در سال ۹۹ در محدوده ۱۵ 
هزار تومان باقي بماند و پيش بيني  رشد وجود 
دارد. رحمتي با اشاره به اينكه مشكل چنداني 
در رشد بازار س��رمايه وجود ندارد، خاطرنشان 
كرد: شاخص بورس با توجه به وضعيت كنوني 
تا كانال ۵۴۰ هزار واحد رشد مي كند، اما بعد از 
آن را بايد تحليل كرد و ديد مسير بازار به كدام 

سمت است.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه افزود: با توجه به 
فضاي حاكم در اقتصاد كشور روند بازار سرمايه 
به صورت كوتاه مدت افزايش��ي است، اما از دو 
ماه آينده اين بازار به نقطه اشباع مي رسد. وي 
با بيان اينكه چنانچه چش��م انداز تورم تا پايان 
س��ال ۹۹ افزايشي باش��د، بازار سرمايه همسو 
با آن رش��د مي كند، در غير اينصورت بورس از 
نيمه دوم سال ۹۹ به ثبات مي رسد. رحمتي در 
پاسخ به س��والي مبني به اينكه با توجه به رشد 
پرشتاب اين روزهاي بازار سرمايه امكان اصالح 
شاخص بورس وجو دارد يا خير، افزود: احتمال 
اصالح براي بازار س��رمايه هميشه وجود دارد، 
اما به شكل كوتاه مدت است و به نظر نمي رسد 
كه تا پايان اسفند شاهد اصالح چشمگيري در 
بازار باشيم. به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، 
ممكن است شاخص بورس از لحاظ زماني درجا 
بزند، اما از نظر قيمتي اصالحي نخواهيم داشت. 
وي ضمن تاكيد بر اينكه س��هم هاي بنيادي از 
توجيه پذيري بيش��تري براي س��رمايه گذاري 
برخوردار است، خاطرنشان كرد: معامالت بازار 
درماه هاي گذشته، بيشتر از سوي حقوقي ها به 
سمت س��هم هاي بنيادي مانند فلزات اساسي، 
پتروش��يمي ها، مخاب��رات و همراه اس��ت، اما 
سرمايه گذاران حقوقي چندان به دنبال سهام 
خاصي نيس��تند. رحمتي گفت: ايجاد ركود در 
اين بازار متاثر از انتظارات تورمي است، تا زمان 
انتظارات تورمي بازار به رشد خود ادامه مي دهد، 
اما پيش بيني مي شود از نيمه دوم سال ۹۹ شاهد 
وجود آرامش از نظر تورمي باش��يم . وي اضافه 
كرد: رشد روزهاي گذشته بازار سرمايه ناشي از 
ماهيت واقعي اقتصاد نبوده، بلكه به دليل فضاي 

تورمي بود كه در كشور حاكم است.



تشكلها6اخبار

سامانه طرح رهگيري سيگارت رونمايي شد

مسير جديد مبارزه با قاچاق »سيگار«
تعادل| گروه صنعت |

س��ال گذش��ته بالغ بر ۴۸ ميليارد نخ سيگار در كشور 
توليد شد. اين آمار توليد در حالي ارايه شده كه حداقل 
مصرف اين كاال در كشور حدود ۹۷ ميليارد نخ برآورد 
مي شود. بنابراين بايد اذعان كرد كه حدود نيمي از سيگار 
مصرفي كشور از مسير قاچاق تامين مي شود. عالوه بر 
اين، گردش مالي قاچاق س��يگار در كشور بيش از يك 
ميليارد دالر است. بدون شك چنين حجم قابل توجهي 
از قاچاق ضربات جبران ناپذيري را به اقتصاد، صنعت، 
توليد و اشتغال كشور وارد مي كند. در چنين شرايطي 
طرح »رهگيري سيگارت« با هدف مبارزه با قاچاق اين 
كاال راه اندازي ش��د. رييس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز در اين مراسم گفت: ساالنه ۱۲ ميليارد دالر كاالي 
قاچاق به كشور وارد مي ش��ود. او افزود: تنها راه مبارزه 
با قاچاق راه اندازي سامانه هاي رهگيري كااليي است. 
كما اينكه شاهد بوديم پس از اجراي طرح رجيستري 
تلفن همراه، بيش از ۹۹ درصد واردات اين كاال از مبادي 
قانوني انجام شد و در سال گذشته بيش از ۲ هزار و ۵۰۰ 
ميليارد تومان، آورده مالي براي كشور به همراه داشت.

    ميزان سيگار مصرفي قاچاق چقدر است؟ 
سامانه رهگيري سيگار با هدف مبارزه با قاچاق اين كاال 
رونمايي شد. طرح رهگيري سيگار يك سامانه هوشمند 
است كه در آن، اصالت كاال در كم ترين زمان، استعالم 
مي ش��ود. كنترل واردات غيرقانوني و قاچاق سيگار به 
كش��ور اهميت ويژه اي دارد. چراكه قاچاق اين كاال از 
يك سو تاثيرات مخربي بر توليد، اشتغالزايي، پايداري 
صنعتي و حتي تجارت كش��ور دارد و از سوي ديگر نيز 
از منظر بهداشتي نيز مش��كالتي را به دنبال دارد. اين 
موضوع به خصوص در سال هاي اخير كه كشور در حال 
عبور از اقتصاد نفتي به اقتصادي مبتني بر توليد و ايجاد 

ارزش افزوده است، اهميت دوچنداني يافته است. 
در ابتداي اين مراس��م علي موي��د خرم آبادي رييس 
س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز گفت: وقتي س��خن از 
ستاد مبارزه با قاچاق و ارز به ميان مي آيد صرفًا بخش 
مقابله اي و بگير و ببند و كشف و ضبط به اذهان خطور 
مي كند؛ در حالي كه اين اقدام جز اولويت هاي نهايي ما 
است. اولويت نخست س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، 
تمركز بر پيشگيري اس��ت. او با تاكيد بر اين نكته كه 
بايد جمعيت توليد و صنعت به حدي رشد يابد تا ميل 
به قاچاق ايجاد نشود، ادامه داد: با تمركز در پيشگيري 

و راه اندازي سامانه ها بايد توليد صنعت را رونق دهيم. 
رييس س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز افزود: كشور ما 
از س��يگار آسيب بسياري ديده اس��ت؛ در حالي كه ما 
در جنگ اقتصادي به س��ر مي بريم عده اي با حركات 
منفعت طلبانه مي خواهند اقتصاد ما را با قاچاق مرعوب 
كنند. مبارزه با چنين اقداماتي به ويژه در شرايط فعلي 
يك وظيفه مهم و ملي است. او با بيان اينكه ساالنه ۱۲ 
ميليارد دالر كاالي قاچاق وارد كشور مي شود، ادامه داد: 
با واردات اين حجم از كاالي قاچاق، ميليون ها شغل از 
بين مي رود و آسيب جدي به اقتصاد كشور وارد مي شود.

مويد خرم آبادي تنها راه شفاف س��ازي اقتصاد و توليد 
را نگاه پيش��گيرانه نس��بت به مبارزه ب��ا قاچاق كاال و 
راه اندازي سامانه هاي رهگيري كااليي دانست و تصريح 
كرد: بعد از اجراي طرح رجيستري تلفن همراه، طرح 
رهگيري سيگارت دومين طرح براي مبارزه با قاچاق از 
طريق بهره گيري از سامانه هاي هوشمند است. بعد از 

رجيستري تلفن همراه در حال حاضر بيش از ۹۹ درصد 
واردات تلفن همراه به صورت قانوني انجام مي شود و اين 
اقدام بيش از ۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان در سال ۹۷ 
براي كشور آورده مالي داشته است. همچنين پيش بيني 
مي ش��ود، آورده اجراي اين طرح در سال ۹۸ بيشتر از 

سال ۹۷ باشد.
رييس س��تاد مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز با بيان اينكه 
بسياري از ما با سيگار مخالف هستيم افزود: اما بخش 
اعظم شهروندان با دخانيات درگير هستند. از آنجاكه 
سيگار قاچاق، سالمت افراد را به خطر مي اندازد نبايد 
نس��بت به قاچاق اين محصول بي تفاوت باش��يم. او با 
بيان اينكه در هر سال بيش از ۸۰ ميليارد نخ سيگار در 
كشور مصرف مي شود، گفت: در چند سال اخير دولت 
توانسته توليد داخلي سيگار را به ۵۰ ميليارد نخ در سال 
برساند؛ بنابراين مي توان اذعان كرد هرچند كه دولت 
قدر كه تأمين گندم و كاالهاي اساسي را دارد، به تامين 

سيگار نيز توجه دارد. مويد خرم آبادي با اشاره به اولويت 
كشورهاي همسايه در مبارزه با قاچاق سيگار و نيز تاكيد 
بر پروتكل هاي جهاني در مقابله با قاچاق اين كاال افزود: 
با راه اندازي اين سامانه از اين پس مي توانيم به راحتي 
هر فرد يا حتي مغازه اي كه اقدام به فروش سيگار قاچاق 

مي كنند را شناسايي و برخورد كنيم.
ب��ه گفته رييس س��تاد مبارزه ب��ا قاچ��اق كاال و ارز، 
راه اندازي س��امانه هاي ۲۳ گانه مب��ارزه با قاچاق كاال 
جزو دستورات موكد رهبر انقالب بوده است. اخيراً در 
جلسه اي با معاون اول رييس جمهور نيز اعالم شد كه 
رييس جمهور، شخصاً دستور پيگيري وضعيت سامانه 
انبارها را براي ارايه گزارش به دس��تگاه قضايي صادر 
كرده است. او افزود: نگاه نظام در بحث مبارزه با قاچاق، 
نگاهي عميق و كاربردي است و آنچه به عنوان رويكرد 
نظام و رياست جمهوري در مورد مبارزه با قاچاق كاال 
مطرح مي شود، تمركز بر پيشگيري است تا رهايي از 

پديده شوم قاچاق، حاصل شود.  عطااهلل معروف خاني 
رييس مركز برنامه ريزي دخانيات در ادامه اين برنامه 
گفت: دخانيات يك شركت ملي است كه سابقه فعاليت 
يك صد ساله دارد. ماده ۱۳ و تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز وظايفي بر عهده اين شركت 
در خصوص مبارزه با قاچاق س��يگار نهاده شده است. 
رييس مركز مديريت و برنامه ريزي دخانيات ادامه داد: 
گردش مالي قاچاق س��يگار بيش از يك ميليارد دالر 
برآورد مي ش��ود. اين حجم از قاچاق پيامدهاي منفي 
اقتصادي و بهداشتي فراواني به همراه دارد و مهم ترين 
آن هزينه باالي درمان بيماري هاي ناشي از استعمال 

دخانيات است.
معروف خاني گفت: سال ۹۷ حدود ۴۸ ميليارد و سال 
۹6 برابر ۴۹ ميليارد نخ سيگار در كشور توليد شد، اين 
آمار توليد در حالي است كه حداقل مصرف سيگار در 
كشور ۹۷ ميليارد نخ برآورد مي شود. بنابراين مي توان 
گفت كه مابه التفاوت آن از مسير قاچاق تامين مي شود.

اين مقام مسوول در وزارت صنعت ادامه داد: اميد داريم 
با رونمايي از اين طرح شاهد كاهش و در ادامه ريشه كني 
قاچاق سيگار باش��يم. در ادامه اجراي اين طرح امكان 
رديابي و كشف قاچاق سيگار افزايش مي يابد و دستگاه 
قضايي راحت تر مي تواند احكام مرتبط با آن را صادر كند.

س��ياوش افضلي مديرعامل شركت دخانيات ايران در 
مراسم رونمايي از طرح رهگيري سيگارت گفت: الزمه 
موفقيت اين طرح تكمي��ل حلقه هاي بعدي در حوزه 
توزيع و عرضه است. ما در كشور تجربه بسيار موفقي در 
بحث مبارزه با قاچاق سيگار در دهه ۸۰ داشتيم و علت 
موفقيت آن شناخت معضل و نوع مبارزه بود. او ادامه داد: 
طرح مبارزه با قاچاق س��يگار در سال ۸۱ آغاز شد و بر 
اساس آمار، ۷۵ درصد از كاالي دخاني در داخل كشور در 
آن مقطع قاچاق بود. افضلي گفت: بعد از اجراي طرح با 
هماهنگي بين وزارت صنايع و ستاد مبارزه با قاچاق كاال 
در بازه زماني ۲۰ ماهه و بر اساس اعالم رييس وقت ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز مديريت دولت در بازار دخانيات 
به ۸۵ درصد رسيد و بر اين اساس قاچاق سيگار به ۱۵ 

درصد كاهش يافت.
او با بيان اينكه امروز با رونمايي از طرح رهگيري سيگارت 
اتفاق خوبي افتاده، گفت: بر اين اساس شركت دخانيات 
آمادگي خود را اعالم مي كند تا براي پيشبرد اين طرح هر 
گونه همكاري را داشته باشد. انتظار مي رود تجربه موفق 

طرح مبارزه با قاچاق سيگار در سال ۸۰ تكرار شود.

مذاكره براي بازگشايي مرز زميني ايران و تركيه

ماليات؛ مانعي كه بايد برداشته شود

ريي��س اتاق بازرگاني اي��ران و تركيه گفت: مقام��ات تركيه هيچ 
بازه زماني مش��خص نكردند و نمي توان گفت آي��ا تا نوروز مرزها 
باز مي ش��ود يا خير، آنها براساس پخش و شيوع بيماري در كشور 
تصميم خواهند گرفت. مهرداد س��عادت در خصوص بسته شدن 
مرزهاي ايران و تركيه گفت: مطابق توافقي كه وزراي بهداش��ت 
دو كشور كرده اند، تركيه بر اساس منافع ملي خود تصميم گرفت 
كه به صورت يكجانبه مرز زمين��ي و هوايي خود را با ايران به طور 

موقت ببندد.
به گ��زارش ايلن��ا، او ادامه داد: البت��ه مرزهاي ما باز اس��ت يعني 
اينكه كاميون ه��ا و هواپيماهاي ترك به ايران مي آيند اما خالي بر 
مي گردند پس هيچ نگراني در خصوص تامين مواد وارداتي وجود 
ندارد. اما در حال مذاكره هس��تيم كه مرزهاي زميني براي عبور 
كاالها باز ش��ود زيرا اين كشور مس��ير ترانزيتي صادرات ما است. 
عضو اتاق بازرگاني اروميه تصريح كرد: اين حق كشور تركيه است 
كه براي سالمتي مردم كشور خود از ورود اتباع ايراني جلوگيري 
كند و ما نمي توانيم از اين منظر به آنها فش��ار وارد كنيم حتي قرار 
بود در اين هفته يك هيات تجاري از ايران در اجالس اس��تانبول 
شركت كند كه موضوع ملغي شد. او در خصوص تورهاي مسافرتي 
به خصوص تعطيالت ن��وروز گفت: مقامات تركيه هيچ بازه زماني 
مش��خص نكردند و نمي توان گفت آيا تا نوروز مرزها باز مي ش��ود 
يا خير، آنها براس��اس پخش و ش��يوع بيماري در كش��ور تصميم 

خواهند گرفت.

    معطلي بيش از ۴۰۰ كاميون صادراتي در مرز بازرگان
اين در حالي اس��ت كه رييس سابق اتاق مش��ترك بازرگاني ايران 
و تركيه از توقف حدود ۴۰۰ ت��ا ۵۰۰ كاميون در مرز بازرگان خبر 

مي دهد. رضا كامي در پاسخ به اينكه چه تعداد كاميون در مرز متوقف 
مانده اس��ت، گفت: آمار دقيقي در اين زمينه وجود ندارد اما روزانه 
حدود ۴۰۰ كاميون در مرز بازرگان رد و بدل مي ش��ود و اين تعداد 
مي تواند به حدود ۵۰۰ كاميون برسد. او با بيان اينكه بسته شدن مرز 
تنها مختص به تركيه نيست، گفت: مقامات تركيه اعالم كرده اند كه 

تعطيلي مرز در شرايط اضطراري است و دايمي نخواهد بود. 
ب��ه گفته عضو اتاق بازرگاني تبريز، حتي در ش��رايط تعطيلي مرز 
بازرگان مش��كلي براي ورود كاال به كش��ور وجود ندارد و مشكل 
مربوط به خروجي كاال از ايران اس��ت. او تصريح كرد: با پيگيرهاي 
ايران، كاميون هاي ايراني مستقر در تركيه ساعت هشت و نيم شب 
يكش��نبه مجوز خروج از تركيه به ايران و م��رز بازرگان را دريافت 
كرده اند، اما حتي رانن��دگان و كاميون هاي ترك كه در مرز ايران 
منتظر ورود به تركيه بودند نتواستند به اين كشور وارد شوند. كامي 
با تاكيد بر اينكه اين مساله در كوتاه مدت حل مي شود، افزود: اين 
موضوع به دليل مسائل ايمني و بهداشتي قابل پيش بيني بود. اگر 
تدابير ايمني در مرزها انديش��يده شود و هر دو طرف كنترل هاي 

ويژه روزانه داشته باشند، اين مشكل حل خواهد شد.
عضو اتاق بازرگاني ايران معتقد اس��ت كه با اين كار خود كش��ور 
تركيه نيز متضرر خواهد شد؛ چراكه توقف كار تجاري و كاميون ها 
مي تواند از نظر اقتصادي به همه ضربه بزند. او به تجار توصيه كرد 
كه كمي براي ارس��ال كاميون به اين مرز دست نگه دارند، چرا كه 
زمان مشخصي براي بازگش��ايي اين مرز عالم نشده است. كامي 
با بيان اينكه طي يكي دو روز اخي��ر حجم دريافت كانتينر از اتاق 
بازرگاني افت داشته، افزود: طي روزهاي گذشته شركت هاي حمل 
و نقل براي دريافت كارنتير به اتاق هاي بازرگاني مراجعه نداشته اند 

و اين موضوع نشان مي دهد آنها بارگيري نداشته اند.

روزهاي پاياني س��ال به طور معمول بخش خصوصي 
درگير با سازمان امور مالياتي كشور براي تهيه اظهارنامه 
مالياتي و همچنين تعيين ماليات بر درآمد است. هرچند 
سازمان امورمالياتي با توجه به شرايط اقتصادي دولت 
عالقه مند به دريافت ماليات هرچه بيش��تر از فعالين 
اقتصادي كشور است اما در سوي ديگر بخش خصوصي 
سال هاي مالي مناسبي را پشت سر نمي گذارد. حتي 
بخشي از فعالين كه بايد با بخشودگي مالياتي مواجه 

باشند اما در عمل اين كار صورت نمي گيرد.
به گزارش سايت فدراسيون فاوا، فعالين حوزه فناوري 
اطالعات و ارتباطات از جمله حوزه هايي است كه بخشي 
از فعاالن آن مشمول معافيت هاي مالياتي مي شود اما 
در عمل اين اتفاق رخ نمي دهد و همواره برداشت ها و 
رويكردهاي غلط باعث بروز مش��كالت مالياتي براي 

بسياري از فعالين اين حوزه شده است.
اگر س��ري به آخرين اصالحيه ها و بخ��ش نامه هاي 
مربوط به معافيت هاي مالياتي اين حوزه بزنيم، طبق 
بند ۸ دس��تور العمل م��اده ۱۳۲ قان��ون ماليات هاي 
مستقيم واحدهاي توليدي فناوري اطالعات با تاييد 
وزارتخانه ه��اي ذي رب��ط معاف از ماليات ب��ر در آمد 
هس��تند. اين قانون ك��ه در س��ال ۱۳۸۰ به تصويب 
رسيده در بخش نامه معاون اول رييس جمهور مورخ 
۱۳۹۰/۱۰/۱۰ بر آن تاكيد ش��ده است. همچنين در 

آيين نامه اجرايي ماده ۱۳۲ قانون ماليات هاي مستقيم 
كه در اسفند ۱۳۹۴ به تصويب هيات وزيران رسيده در 
تبصره ۱ ماده ۲ آن قيد شده است، واحدهاي توليدي 
فناوري اطالعات داراي پروان��ه بهره برداري از مراجع 
قانوني ذي ربط مش��مول معافيت خواهند شد. البته 
در تبصره ۲ اين ماده آمده اس��ت كه محاسبه ماليات 
با نرخ صفر واحدهاي توليدي فناوري اطالعات شامل 
درآمدهاي حاصل از توليد محصوالت موضوع پروانه 
بهره برداري است و به ساير درآمدهاي واحدهاي مذكور 

از قبيل درآمدهاي حاصل از پشتيباني تسري ندارد.
نكته قابل توجهي كه در اين آيين نامه موضوع فناوري 
اطالعات ناديده گرفته شده در فصل چهارم آن يعني 
بخش سرمايه گذاري است. ماده هفتم اين آيين نامه 
معافيت هاي مالياتي را براي س��رمايه گذاري توسط 
اشخاص حقيقي و حقوقي است كه در حوزه واحدهاي 
تولي��دي، معدني و خدماتي، بيمارس��تان ها، هتل ها 
مراكز اقامتي گردشگري و حمل و نقل كه داراي مجوز 
سرمايه گذاري هستند نه تنها مشمول معافيت هاي 
مالياتي مي ش��وند، بلكه امتيازهاي��ي را نيز دريافت 

مي كنند.
در اين ميان سوال اصلي اينجاست چرا حوزه فناوري 
اطالعات كه بخشي مولد محسوب مي شود و مي تواند 
سرمايه گذاري در آن اش��تغال زايي قابل توجهي را به 

همراه داشته باشد مشمول اين معافيت مالياتي براي 
سرمايه گذاري نشده اس��ت. بخش ديگري كه شامل 
معافيت مالياتي قرار گرفته اند حوزه نشر ديجيتال است. 
طبق دستور العمل ماده ۱۲ آيين نامه اجرايي تبصره ۳ 
ماده ۱۳۹ قانون ماليات هاي مستقيم، ناشران ديجيتال 
نيز جزو فعالين حوزه فرهنگ و هنر شناسايي شدند 
و به مانند ناش��ران مكتوب مشمول معافيت مالياتي 
شدند. البته پيشتر مشكلي كه ميان ناشران ديجيتال 
و سازمان امور مالياتي در بحث تعريف نشر الكترونيك 
و ديجيتال وجود داشت كه رفته رفته با ارايه آيين نامه 
تكميلي سال ۱۳۹۳ تعريف اين موضوع براي مميزان 
امور مالياتي حل شد و اكنون مشكالت ميان دو طرف 

در اين زمينه به حداقل رسيده است.
با وجود اين يكي از مش��كالت عمده در بحث ماليات 
را marketplace ي��ا بازارهاي فروش نرم افزارهاي 
موبايلي ايراني دارند. چرا كه سازمان امور مالياتي خريدار 
و فروشنده را به خوبي نمي تواند تعريف كند. سازمان 
امورمالياتي اين بازارها را به عنوان فروشنده شناسايي 
مي كند و كل درآمد حاصل از فروش محصول را نيز براي 
آن بازار در نظر مي گيرد در صورتي كه فروشنده اصلي 
فرد يا شركت ديگري است و اين بازارهاي ديجيتال تنها 
نقش واسط را ايفا مي كند و اين موضوع باعث مشكالت 

مالياتي جدي براي فعاالن اين حوزه شده است.

از طرف ديگر صادركنندگان نرم افزار نيز با مشكالت 
جدي روبرو هستند. زيرا به دليل اينكه گمرك نمي تواند 
اين محصوالت را ارزيابي دقيقي انجام دهد، اداره ماليات 
نيز فعاالن اين حوزه را به عنوان صادر كننده شناسايي 
نمي كند و از همين رو آنه��ا را از امتيازهاي صادراتي 
محروم مي كند در صورتي كه با وجود شرايط سخت 
تحريم توليد كنندگان نرم افزار توانسته اند به نحو قابل 
توجهي با دور زدن تحريم ه��ا كار خود را پيش ببرند 
و از طرفي در ش��رايطي س��ازمان امور مالياتي در اين 
زمينه شفافيت مي خواهد كه مطرح كردن بخشي از 

آن مي تواند كل مس��ير صادراتي و ماه ها زحمت براي 
دور زدن تحريم ها را نابود كند. س��ازمان امورمالياتي 
بايد براي بررسي شرايط مالياتي فعاالن حوزه فناوري 
اطالعات و ارتباطات نيز خود را به روز رساني كند و در 
ش��رايط تحريم كه فعاالن اين حوزه مي توانندخود را 
رشد و توسعه دهند تبديل به مانعي بر سر آنها نباشد. 
خواسته اصلي فعاالن حوزه ماليات ندادن نيست، بلكه 
آنها مي خواهند منصفانه و درست و بر مبناي رويكرد 
درست و با توجه به شرايط روز و نوع كار فعاالن اين حوزه 

ماليات مورد محاسبه قرار گيرد.

اجرا شدن تفاهم نامه ها، اولويت اتاق ايران و سوريه
مجمع موس��س اتاق مشترك بازرگاني ايران و س��وريه روز گذشته با 
حضور معاون امور بين الملل اتاق ايران، اعضاي هيات رييسه اتاق ايران، 
نمايندگان وزارت امور خارجه، ستاد توس��عه روابط اقتصادي ايران با 
عراق و سوريه، سفارت سوريه و رايزن اقتصادي اين سفارت برگزار شد. 
مجمع موسس اتاق مشترك بازرگاني ايران و سوريه برگزار شد. انتخاب 
اعضاي هيات مديره اتاق مشترك بازرگاني ايران و سوريه از مهم ترين 
اهداف برگزاري اين نشست بود كه در پايان پس از انجام راي گيري كيوان 
كاشفي، رس��تم جنگاوران، مجيد مهتدي، هوشنگ پارسا، اسماعيل 
ابراهيمي، ش��هالعموري، محمدرضا مرتضوي، علي احتشامي، علي 
اصغرزبردست، مهدي سعيدالذاكرين، شعبان فروتن به عنوان اعضاي 
هيات مديره و مجيد ضيايي به عنوان بازرس اصلي و محمدمهدي باقري 

به عنوان بازرس علي البدل از سوي حاضران انتخاب شدند.
كيوان كاشفي عضو هيات رييسه اتاق ايران در اين نشست، با تأكيد بر 
اينكه با توجه به برقراري امنيت در كشور سوريه، زمان حضور فعاليت 
بخش خصوصي ايران در اين كشور فراهم شده است، گفت: از يك سال 
گذشته با تشكيل كميته مش��ترك ايران و سوريه مقرر شد تا توسعه 
روابط دو كشور با جديت بيشتري پيگيري شود و خوشبختانه امروز با 
تشكيل اتاق مشترك بازرگاني ايران و سوريه انتظار مي رود تا با انجام 
اقدامات استراتژيكي، سطح تبادالت دو كشور فراتر از قبل رود. او پيگيري 
اجرايي شدن تفاهم هاي منعقدشده ميان ايران و سوريه را مهم ترين 
اولويت كاري اتاق مشترك بازرگاني ايران و سوريه اعالم كرد و در ادامه 
به تشريح مهم ترين اقدامات صورت گرفته از سوي كميته مشترك ايران 
و سوريه ظرف يك سال گذشته پرداخت. كاشفي، عدم امكان ترانزيت 
زميني، محدوديت هاي مبادالت بانكي، ع��دم وجود بانك اطالعاتي 
مشخص از فعاالن اقتصادي دو كشور، طوالني بودن زمان ارسال كاال و 
عدم اطالعات دقيق از ظرفيت هاي اقتصادي ايران و سوريه را مهم ترين 

چالش هاي توسعه همكاري هاي ايران و سوريه معرفي كرد. درعين حال 
او خواستار تعيين هرچه سريع تر رايزن اقتصادي ايران و تجهيز ساختمان 

خريداري شده از سوي اتاق ايران در سوريه شد.
در ادامه، محمدرضا كرباسي معاون امور بين الملل اتاق ايران با تأكيد 
بر اينكه ايران در توس��عه روابط با كش��ورهاي دنيا ازجمله كشورهاي 
همسايه محدوديتي ندارد، خاطرنشان كرد: سياست كلي نظام جمهوري 
اسالمي ايران همكاري با سوريه است و خوشبختانه سال گذشته كه 
سند راهبردي ايران و سوريه در حضور معاون اول رييس جمهوري امضا 
شد، چارچوب همكاري هاي دقيق دو كشور مشخص شده است. او در 
همين زمينه يكي از مهم ترين وظايف اعضاي هيات مديره اتاق مشترك 
بازرگاني ايران و سوريه را عمل در راستاي اين چارچوب دانست. كرباسي 
در ادامه به تشريح مهم ترين حوزه هاي همكاري مشترك ايران و سوريه 
پرداخت و اعالم كرد: در طول يك س��ال گذشته اقدامات قابل توجهي 
براي توسعه همكاري ها در قالب برگزاري رويدادهاي مختلف ازجمله 
نمايش��گاه ها و اعزام هيات هاي تجاري صورت گرفته است كه انتظار 
مي رود با تشكيل اتاق مشترك بازرگاني ايران و سوريه، انتظارات موجود 
براي تقويت همكاري با سوريه برآورده شود. معاون امور بين الملل اتاق 
ايران همچنين اجرايي كردن موافقت نامه تعرفه تجارت آزاد را يكي ديگر 
از مهم ترين وظايف اتاق مشترك بازرگاني ايران و سوريه اعالم كرد و با 
اشاره به مهم ترين مشكالت موجود، پيشنهاد راه اندازي سيستم تهاتر 
و توسعه همكاري ها در قالب صادرات و واردات را داد. كرباسي در پايان 
خبر داد: اتاق ايران از دو سال گذشته، به جد به دنبال اعزام رايزن هاي 
اقتصادي به خارج از كش��ور بوده است كه خوش��بختانه آذر ماه سال 
جاري اين موضوع در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اتاق بازرگاني 
تصويب شد و با تشكيل كارگروه مشترك، بزودي شاهد اعزام رايزن هاي 

اقتصادي، نمايندگان اتاق ها و تشكل ها به كشورهاي هدف هستيم.
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بخش خصوصي موافق 
پيوستن به »اف اي تي اف« بود 

عباس آرگون، نايب رييس كميس��يون ب��ازار پول 
وس��رمايه اتاق بازرگاني تهران، با اشاره به بازگشت 
ايران به فهرست سياه اف اي تي اف، معتقد است اين كار 
روي تجارت خارجي و روابط پولي با شركاي تجاري 
ايران اثرگذار است.  نايب رييس كميسيون بازار پول 
و سرمايه اتاق بازرگاني تهران، با بيان اينكه آثار قرار 
گرفتن نام ايران در فهرس��ت سياه از دو ُبعد واقعي و 
رواني قابل تحليل اس��ت، گفت: پايان مهلت چهار 
ماهه ايران ب��راي الحاق به اف اي تي اف و قرار گرفتن 
نام ايران در ليست س��ياه به هر حال، روي مراودات 
تجاري ايران اثر خواهد گذاشت؛ به همين سبب اتاق 
بازرگاني تهران، بارها نقطه نظرات خود در اين مورد را 
اعالم كرد و البته در كميسيون هاي تخصصي اتاق نيز 
اين موضوع مورد بررسي قرار گرفت. عباس آرگون 
در گفت وگو با روابط عمومي اتاق تهران گفت: به طور 
كلي، بخش خصوصي موافق پيوستن به اف اي تي اف 
بود. پذيرش اي��ن لوايح، اگرچه در ش��رايط فعلي، 
شايد وضع را بهتر نمي كرد اما حتمًا از بدتر شدن آن 
جلوگيري  مي كرد. اجراي مقررات اف اي تي اف اگرچه 
اكنون در مراودات بانكي گشايشي ايجاد نمي كرد اما 
به مثابه ايجاد زيرساختي بودكه پس از رفع تحريم ها، 
ايران بتواند ارتباطات بانكي خود را به صورت عادي 
در پيش بگي��رد. او ادامه داد: گفته  مي ش��ود، گروه 
ويژه اق��دام مالي روزن��ه اي را براي بازگش��ت ايران 
بازگذاشته است در اين صورت بايد در انتظار تصميم 
سخت سياست گذاران باشيم. اما مساله اين است كه 
سياست گذاران ما  تصميم س��اده را اتخاذ نكردند و 
زماني كه راه باز بود از آن عبور نكردند؛ حاال هم كمتر 
انتظاري وجود دارد كه بتوانند از روزنه هاي موجود 
اس��تفاده كنند. من  به اين مساله چندان خوشبين 
نيستم. او با بيان اينكه قرار گرفتن نام ايران در ليست 
سياه، آثار رواني نيز در جامعه به دنبال داشت، توضيح 
داد: رشد نرخ ارز ناشي جنبه رواني اين مساله است. 
در عين حال، نرخ ارز روي همه مولفه هاي پس از خود 
نيز اثر گذاشت؛ چنانكه  متعاقب افزايش نرخ ارز، بازار 
سرمايه و نيز نرخ جايگزيني دارايي ها نيز  تحت تاثير 
قرار گرفت. از سوي ديگر نرخ طال در ايران تحت تاثير  

نرخ ارز نيز قرار دارد  و ما شاهد افزايش آن بوديم. 

اعتبار كارت هاي بازرگاني
تا پايان فروردين 99 تمديد شد

اتاق تهران|با تصميم مش��ترك ات��اق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي تهران و سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان تهران، ب��راي جلوگيري از 
مراجعه فعاالن اقتصادي در ش��رايطي كه ريسك 
شيوع بيماري كرونا وجود دارد، كارت هاي بازرگاني 
حقيقي و حقوقي كه تاريخ انقضاي آنها پنجم تا پايان 
ماه اسفند است، تا پايان فروردين ۹۹ تمديد شد. با 
توجه به اينكه بيماري مسري كرونا در حال شيوع در 
شهرها و استان هاي مختلف كشور به ويژه پايتخت 
است و به منظور كاستن از س��فرهاي غيرضروري 
شهروندان و فعاالن اقتصادي، اتاق بازرگاني تهران 
و س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در 
تصميمي مشترك اعالم كردند كه تمامي كارت هاي 
بازرگاني كه تاريخ انقضاي آنها در بازه زماني ۵ تا ۲۹ 
اس��فند ماه ۹۸ قرار دارد، به طور خودكار و بدون نياز 
به حضور فعاالن اقتصادي، تا پايان فروردين ماه ۹۹ 
تمديد اعتبار مي شود. اتاق بازرگاني تهران اعالم كرد 
اين تصميم را در راس��تاي همراهي با سياست هاي 
دولت در مبارزه با همه گيري ويروس كرونا و همچنين 
به منظور صيانت از سالمتي شهروندان اتخاذ كرده 
و دارندگان كارت هاي بازرگان��ي نيازي به مراجعه 
به اتاق ب��راي تمديد اعتبار كارت خ��ود ندارند. اين 
تصميم طي نامه اي به اتاق بازرگاني ايران نيز اعالم 
شد تا هماهنگي هاي فني از سوي اتاق ايران نيز انجام 
شود. همچنين اتاق تهران در تصميمي داخلي تعداد 
نيروهاي حاضر در محل اتاق را به طور چشمگيري 
كاهش داد و امور جاري پارلمان بخش خصوصي در 
روزهاي آينده، تا روشن شدن چشم انداز همه گيري 

اين ويروس، از طريق دوركاري انجام مي شود.

خريد فصلي خشكبار زودتر
از موعد شروع شد

تسنيم|رييس اتحاديه خشكبار كشوري از وجود 
خشكبار كافي در بازار براي خريد شب عيد خبر داد. 
عليرضا ارزاني در خصوص وضعيت بازار خريد شب 
عيد و عرضه خشكبار اظهار داشت: با توجه به تأييد 
پزشكان و مطالبي كه در خصوص مقاوم سازي و 
تقويت عمومي بدن به دليل وجود ويروس كرونا در 
اين مدت منتشر شده است، ميزان خريد خشكبار 
افزايش يافته و ب��ه نوعي واحد هاي صنفي عيد را 
زودتر شروع كردند. او با بيان اينكه تقاضاي خريد 
خشكبار از چند روز گذشته شروع شده است، گفت: 
روز گذشته و امروز جلساتي با واحد هاي بازرسي 
اتحاديه تا تقاضاي ايجاد ش��ده براي خريد باعث 
افزايش قيمت نشود و با همان نرخ هاي گذشته و 
معقول در اختيار مردم قرار گيرد. رييس اتحاديه 
خشكبار كشوري ادامه داد: اميدواريم با اين كار و 
جلوگيري از عدم افزايش قيمت، مردم بتوانند در 
اين شرايط از خشكبار و به خصوص آجيل در سبد 
خانوار خود استفاده كنند. ارزاني تصريح كرد: هيچ 
مشكلي در تأمين كاال نداشته و كمبودي در اقالم 
وجود ندارد و تنها مش��كل ما در كمبود مغز بادام 
درختي است كه سال گذشته به دليل سرما زدگي 
و آفت اين اتفاق رخ داد. رييس اتحاديه خش��كبار 
كشور در خصوص تأثير ارز روي قيمت ها نيز گفت: 
در حال حاضر قيمت ارز تا حدي كنترل و ثابت شده 
ولي اگر وضعيت ارز متالطم و افزايشي باشد روي 
قيمت خش��كبار نيز اثر مي گذارد. در حال حاضر 
قيمت ها نسبت به دو ماه گذشته كمي گران تر شده 
ولي با توجه به اينكه ارز ثابت شده، قيمت خشكبار 

نيز افزايش نيافته است.
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احمد توكلي خواستار لغو الزام دولت در تحويل قير رايگان به بخش عمراني شد

َمفّر غليظ و سياه، اما پر سود رانت
گروه انرژي|

ديروز احمد توكلي، رييس ديده بان شفافيت، عضو 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام و نماينده پيشين 
مجلس در نامه اي به نمايندگان مجلس در خصوص 
عرضه وكيوم باتوم )ماده اوليه س��اخت قير( رايگان 
توسط شركت ملي نفت ايران به چند دستگاه دولتي 
هشدار داد كه اين تصميم باعث تداوم فساد گسترده 
در صنعت قير مي ش��ود. ماجرا از اين قرار است كه 
در سال 91 اين طرح تصويب شد تا كمكي به بخش 
عمراني براي پيشبرد طرح هاي فراوان آغاز شده در 

دولت هاي نهم و دهم باشد.
 اما عمال اين طرح باعث ش��د كه برخي با استفاده از 
رانت به وكيوم باتوم رايگان دسترس��ي پيدا كرده و 
اقدام به صادرات آن در قيمت هاي كمتر از نرخ بازار 
كنند و بدين ترتيب نه تنها قير رايگان براي پروژه هاي 
عمراني داخل كش��ور مورد اس��تفاده قرار نگرفت، 
بلكه با ايجاد رقاب��ت كاذب در بخش صادرات قير و 
وكيوم باتوم، بخش صادرات قير و به تبع واحدهاي 
توليدي قير ايران نيز با مشكالت كمرشكني روبه رو 
ش��وند. دولت در اليح��ه بودجه پيش��نهادي خود 
براي س��ال 99  - كه ديروز كليات آن در مجلس رد 
شد- تصميم گرفت كه بند مربوط به اين طرح را كه 
100 هزار ميليارد ريال هزينه روي دس��ت شركت 
ملي نفت مي گذارد، لغو كند، اما نمايندگان مجلس 
در كميس��يون تلفيق دوباره آن را در اليحه بودجه 
گنجاندند. اين در حالي است كه باتوجه به رد اليحه 
بودجه دولت، عمال اين تصميم كميس��يون تلفيق 
مبني بر گنجاندن طرح فوق در بودجه ماهيت خود 

را از دست داده است. 
با اين حال مشخص نيست كه در اليحه جديد دولت 
اين طرح به چه صورت لحاظ خواهد شد. در همين 
خصوص مرك��ز پژوهش هاي مجلس پيش��نهادي 
ارايه داده بود كه بر اس��اس آن ماليات ويژه اي براي 

صادرات قير در نظر گرفته شود. 
دي ماه س��ال 97 بود كه خبر به دار آويخته ش��دن 
حميدرضا باقري درمني ملقب به سلطان قير ايران 
در خبرگزاري ها منتش��ر ش��د. باقري درمني كه با 
1070 ميليارد تومان بدهي بانكي يكي از بزرگ ترين 
ابربدهكاران بانكي تاريخ ايران نيز بود، توانسته بود با 
جعل اسناد و ارايه ضمانتنامه هاي غيرمعتبر بانكي، 
وام و تس��هيالتي از بانك گردشگري و بانك سپه و 
بانك ملي ايران )در زمان مديريت عاملي محمودرضا 
خاوري، يكي ديگر از ابربده��كاران بانكي ايران كه 
اكنون مقيم كانادا اس��ت( اخذ ك��رده و از آن براي 
خريد محموله هاي قير از شركت پااليش نفت جي 

)بزرگ ترين توليدكننده قير خاورميانه( اس��تفاده 
كند كه ارزش ريالي آن بالغ بر صدها ميليارد تومان 
بود. اما مش��كل صنعت قير ايران تنها به يك مفسد 
خالصه نمي ش��ود كه با اعدام او مساله حل شود. در 
واقع، قوانين و ساختارهاي ناقصي كه همه جنبه هاي 
يك مساله را نمي بينند، خود بستر رشد و نمو فساد 

را فراهم مي كنند. 
يك نمونه از اين معضل را مي توان در قانوني مشاهده 
ك��رد كه دولت را ملزم به اراي��ه وكيوم باتوم رايگان 
براي مصرف قير بخ��ش عمراني مي كند. طرح اين 
قانون كه در پي كليد خ��وردن پي درپي و بي برنامه 
طرح هاي عمراني در دوران رياست جمهوري محمود 
احمدي نژاد و نبود ظرفيت هاي كافي براي پيشبرد 

اين طرح ها، در س��ال 91 تصويب شد، با اين انگيزه 
ص��ورت گرفت كه كمكي براي پيش��برد طرح هاي 
عمراني باشد. اما اتفاقي كه در عمل افتاد اين بود كه 
حجم گسترده اي از اين قير رايگان در بخش عمراني 
كشور صرف نش��دند و به جاي آن، عده اي تصميم 
گرفتند كه اين قيرها را صادر كنند. از آنجا كه كاالي 
صادراتي اين اف��راد »مال مفت« بود، آنها به راحتي 
مي توانستند با كاهش قيمت كاالي خود، ساير رقبا 
را ح��ذف كنند و بدين ترتي��ب، رقابتي مخرب بين 
صادركنندگان قير ايران شكل گرفت كه روز به روز 
قيمت قير ايران را در بازارهاي جهاني كاهش مي داد 
و صدمات جبران ناپذي��ري به برند جهاني، قيمت و 

صنعت و واحدهاي توليدي قير ايران وارد كرد.

عالوه بر هم��ه اين خس��ران ها، بخ��ش عمراني از 
مواهب قير رايگان آن طور كه بايد بهره مند نش��د و 
حتي ش��ركت ملي نفت ايران هم متحمل پرداخت 
س��االنه هزينه هاي گزافي براي خري��داري كردن 
وكيوم باتوم ها جهت عرضه رايگان ش��د كه به گفته 
خبرگزاري فارس، نرخ اين هزينه ها براي امسال بالغ 

بر 100 هزار ميليارد ريال مي شود.
انتقاد در خصوص تخصيص قير رايگان در بودجه از 
جهات مختلف مورد نقد ق��رار گرفته بود. نقد احمد 
توكلي ب��ر اين محور اختصاص داش��ت كه؛ »به  رغم 
ظاه��ر مطلوب اين موضوع در راس��تاي تس��ريع در 
اجراي طرح هاي عمراني و راه سازي در شرايط تحريم 
اقتص��ادي، منجر به ب��روز ناكارآمدي و فس��ادهاي 

گسترده در نهادهاي مرتبط اعم از شركت ملي نفت، 
پااليشگاه ها، دستگاه هاي اجرايي، شركت هاي توليد 
و توزيع قي��ر و پيمانكاران مي ش��ود. گزارش تفريغ 
بودجه س��االنه ارايه شده توس��ط ديوان محاسبات 
كشور، بررس��ي گزارش كميسيون تلفيق در ارتباط 
با اليحه بودجه توس��ط مرك��ز پژوهش هاي مجلس 
ش��وراي اس��المي همچنين پرونده هاي قضايي در 
ارتباط با فساد مديران استان ها در حوزه قير حكايت  
از عدم رعايت قانون موض��وع فوق و هدر رفت منابع 

عمومي كشور است. 
اين پديده مشئوم فساد را به جان برخي نمايندگان نيز 
انداخت... گزارش تفريغ بودجه ساالنه كل كشور نشان 
مي دهد كه مقدار قابل توجهي از قيرهاي تخصيص 
داده ش��ده، در پروژه هاي عمراني مورد استفاده قرار 

نگرفته است... 
همچني��ن بررس��ي اطالعاتي و قضايي مس��تندات 
پرونده ه��اي موجود نش��ان مي دهن��د تباني برخي 
مديران دولتي با پيمانكاران و سندس��ازي به منظور 
دريافت قير رايگان باعث نيمه كاره رها شدن طرح هاي 
عمراني، تحميل هزينه هاي گزاف به دولت و در نتيجه 
تضييع گسترده منابع عمومي كش��ور شده است.... 
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اسالمي 
نسبت به بررس��ي بند فوق نشان  مي دهد كه اجراي 
آن سبب بروز مش��كالت مختلف براي شركت ملي 
نفت و بازارهاي داخلي و صادراتي شده است. استفاده 
دستگاه ها از قير به عنوان پول به منظور تسويه حساب 
مالي با پيمانكاران عمران��ي و در ادامه فروش آن در 
بازارهاي غير رس��مي با قيمت هاي غيرواقعي منجر 
به وقوع جنگ قيمتي در بازارهاي داخلي و خارجي 
قير بين توليدكنندگان رسمي قير و دالالن آن شده 

است.«

پيشنهاداصالحيمركزپژوهشها
اما در همين خص��وص، مركز پژوهش هاي مجلس 
مباحثي را براي حل اين مس��اله ارايه داده اس��ت. 
در اين خصوص عنوان مي ش��ود ك��ه مي توان براي 
اراي��ه قير رايگان ب��راي تنظيم بازار قير و تش��ويق 
توليدكنندگان قير به عرضه آن در داخل و در نتيجه 
پيشبرد سريع تر پروژه هاي عمراني، »ماليات ويژه اي 
براي ص��ادرات قير در نظر گرفت، تا توليدكنندگان 
رغبتي به صادرات اين محصول نداش��ته باش��ند و 
عرض��ه قير در داخل به طور منظ��م صورت گيرد.« 
اين مساله در جريان تدوين و بررسي اليحه بودجه 
جديد مي تواند م��ورد توجه دول��ت و مجلس قرار 

بگيرد.
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سومينسكويفاز۱۳
پارسجنوبينصبشد

ايلنا| سومين سكوي برداشت گاز طرح توسعه 
فاز 1۳ پارس جنوبي با ظرفيت برداش��ت روزانه 
1۴.۲ ميلي��ون مترمكعب گاز غن��ي در خليج 

فارس نصب شد.
سكوي اصلي س��ومين س��كوي فاز 1۳ پارس 
جنوبي، روز گذشته توسط شناور نصاب در بلوك 
گازي اين طرح نصب ش��د. اين س��ازه به همراه 
س��كوي اقماري با 98 درصد پيشرفت عمليات 
س��اخت در يارد صنعتي شركت صنايع دريايي 
ايران )صدرا( در بوشهر، اواخر بهمن ماه بارگيري 
شد.  مجري طرح توس��عه فاز 1۳ پارس جنوبي 
با اش��اره به انتقال همزمان اين دو سكو به خليج 
فارس در هفته گذشته گفت: اين عمليات پيچيده 
و حس��اس، پس از پايدار شدن شرايط جوي در 
دريا ب��ا رعايت دقيق اصول ايمن��ي و به منظور 
شتاب بخش��يدن به برنامه برداشت گاز غني از 
مرحله دوم فاز 1۳ پارس جنوبي اجرايي شد. پيام 
معتمد گفت: پس از قرار گرفتن شناور نصاب در 
موقعيت مخزن و حضور تيم هاي اجرايي، مراحل 
آماده س��ازي جكت و نصب كيس��ون ب��ه پايان 
رسيد واين س��كوي ۲۵00 تني روي چهارپايه 
خود قرار گرف��ت. مجري طرح توس��عه فاز 1۳ 
پارس جنوبي از نصب آخرين سكوي اين فاز در 
روزهاي آينده خبر داد و گفت: با تكميلي عمليات 
راه اندازي و بهره برداري از اين س��كو، روزانه ۲8 
ميليون مترمكعب به برداشت گاز غني از ميدان 
گازي پارس جنوبي اضافه شده كه برابر با نيمي 
از ظرفيت توليد اس��مي تعيين شده براي طرح 

توسعه فاز 1۳ است.

گازرساني۱۲۰ميليون
مترمكعبيبهنيروگاهها

ايرنا | مدير ديسپچينگ شركت ملي گاز ايران 
با اشاره به اينكه ش��بكه گاز براي مقابله با سيل 
احتمالي در كشور آمادگي كامل دارد، گفت: فشار 
شبكه گاز در شرايط حداكثري قرار دارد و اكنون 
گاز رساني به نيروگاه ها به 1۲0 ميليون متر مكعب 

در روز رسيده است.
مهدي جمش��يدي دانا با اشاره به اينكه حداكثر 
فشار در شبكه گاز وجود دارد، تاكيد كرد: دماي 
هوا در كشور افزايش داشته و همين امر باعث شده 

تا مصرف خانگي گاز كاهش پيدا كند.
وي ميزان گازرساني به نيروگاه ها را 1۲0 ميليون 
مترمكع��ب در روز دانس��ت و گفت: ب��ا افزايش 
مصرف خانگي تا ۶00 ميلي��ون متر مكعب در 
روز تنها براي ۲ روز، گازرس��اني به نيروگاه ها به 

۴0ميليون مترمكعب رسيد.
وي با تاكيد بر اينكه زماني كه مصرف خانگي به 
باالي ۵00 ميليون مترمكعب در روز مي رس��د، 
شبكه با محدوديت رو به رو مي شود، افزود: اكنون 
مصرف خانگي ۴80 ميليون مترمكعب است و از 

همين رو شبكه در شرايط باثبات قرار دارد.

ارزانيكمسابقهمحمولههاي
نفتيپرطرفداربرايهنديها

ايس�نا | ش��ركت هاي پااليش نفت هندي 
در پي ش��يوع ويروس كرونا كه تقاضاي چين 
ب��راي خريد نف��ت را كمتر ك��رده، گريدهاي 
نفت��ي پرطرفداري را خري��داري مي كنند كه 
قيمت برخي از آنها حداكثر 1۵ درصد ارزان تر 
ش��ده اس��ت. پااليش��گاه هاي چيني پس از 
ش��يوع ويروس كرونا كه ب��ه تقاضاي داخلي 
براي س��وخت ضربه زد، توليدشان را حداقل 
1.۵ ميلي��ون بش��كه در روز مع��ادل بيش از 
10درص��د در فوريه كاهش دادن��د. نرخ هاي 
حمل محموله هاي نفتي از زمان شيوع ويروس 
كرون��ا و همچنين اقدام اخي��ر امريكا در رفع 
تحريم ه��ا عليه ش��ركت كش��تيراني چيني 

كاسكو، حدود نيمي كاهش پيدا كرده است.
قيمت هاي نفت خاورميانه، روسيه، غرب آفريقا 
و برزيل كه همگي گريدهاي محبوب خريداران 
چيني بودند، در ماه ميالدي جاري كاهش پيدا 
كرده اند. عرضه فراوان نفت خام به خريداران 
ديگر اجازه داده اس��ت به خريد محموله هاي 
نفت با قيمت هاي ارزان بپردازند. البته برخي 
از پااليش��گاه هاي چيني هم ب��ه دنبال خريد 

ارزان نفت هستند.

وابستگياماراتبهوارداتبا
وجودكشفميدانگازيجديد

تس�نيم| ميدان گازي جديدي كه در امارات 
كشف ش��ده اس��ت ظرفيت خودكفا كردن اين 
كشور را دارد. ولي توسعه اين ميدان گازي سال ها 
طول مي كشد و طي اين سال ها امارات همچنان 

وابسته به واردات گاز طبيعي است. 
به رغم ظرفيت باالي توليد امارات، اين كش��ور 
شديداً وابسته به واردات گاز طبيعي براي تأمين 

نيازهاي خود است. 
ام��ارات در اوايل همين ماه كش��ف بزرگ ترين 
مي��دان گازي را از ۲00۵ اع��الم ك��رد. ميدان 
جبل علي ش��امل 80 تريليون فوت مكعب گاز 
است و ظرفيت خودكفا كردن امارات را دارد. ولي 
توسعه اين ميدان گازي سال ها طول مي كشد و 
طي اين سال ها امارات همچنان وابسته به واردات 

گاز طبيعي است.
حتي اگر توس��عه اين ميدان گازي، امارات را تا 
اواس��ط دهه ۲0۲0 به خودكفايي برساند، اين 
كشور قراردادهايي با قطر دارد كه بايد همچنان 
به واردات گاز از آن ادامه دهد. به عالوه، رسيدن به 
خودكفايي سخت تر و گران قيمت تر از آن چيزي 

است كه تخمين زده مي شود.

ظرفيت  بالقوه  ايران براي توسعه صنعت بانكرينگورود بازيگر تازه گاز به منطقه؟
يك كارش��ناس انرژي اظهار داشت: كامال طبيعي 
است كه در اين شرايط عراق نخواهد از ما برق يا گاز 
دريافت كند و عربس��تان عمال بازارهاي بالقوه ما را 

تحت تاثير قرار دهد.
به گ��زارش ايلنا، در روزهاي اخي��ر خبري مبني بر 
اينكه »پادش��اهي عربي س��عودي با توسعه ميدان 
گازي الجافوره در منطقه ش��رقي عصر بهره برداري 
از گاز در اين كش��ور را آغاز مي كند«، روي خروجي 
رس��انه هاي عرب قرار گرفت. مي��دان بزرگ گازي 
الجافوره از نوع مستقل، غيرسنتي و غيرهمراه با نفت 
است كه در سعودي به طول 170 كيلومتر و عرض 

100 كيلومتر اكتشاف شد.
حجم ذخاي��ر گازي اي��ن ميدان نزدي��ك به ۲00 
تريليون فوت مكعب گاز مرطوب و حاوي مشتقات 
و ميعانات گازي است. مراحل توسعه ميدان گازي 
الجاف��وره منجر به افزايش تدريج��ي توليد گاز اين 
ميدان ش��ده و تا تكميل مراحل توس��عه آن تا سال 
۲0۳۶ اين ميدان گازي قادر خواهد بود ۲.۲ تريليون 
فوت مكع��ب به ميزان ۲۵ درص��د بيش از ظرفيت 

كنوني گاز توليد كند.
اين ميدان گازي به دليل ويژگي هايش قادر خواهد 
بود نزدي��ك 1۳0 هزار بش��كه گاز اتان ب��ه ميزان 

۴0درصد از توليد كنوني گاز و نزديك به ۵00 هزار 
بشكه از مش��تقات و ميعانات گازي مورد نياز براي 
صنايع پتروشيمي بالغ بر ۳۴درصد توليد كنوني را 
فراهم كند. انتشار اين خبر از آن جهت حداقل براي 
ايران داراي اهميت اس��ت كه يك رقيب جديد، نه 
در بازار از دس��ت رفته نفت بلكه در بازاري كه ايران 
در ميزان ذخاير آن داراي ادع��ا اما توليدكننده اي 

هميشه غايب در بازار صادرات آن است.
اما اين تمام ماجرا نيس��ت، عربس��تان قبل از اينكه 
نام خود را در بين دارندگان دومين سوخت فسيلي 
جهان ثبت كند نس��بت به فروش س��خاوتمندانه و 
رايگان برق ب��ه عراق نيز اعالم آمادگ��ي كرده بود. 
بازاري كه ايران آن را از آِن خود مي دانست و اكنون 

هم با كشف اين ميدان گازي و هم رفتارهاي كج دار 
و مريزش جهت صادرات مستمر، دچار تزلزل شده 

و شايد بايد آن را از دست رفته بدانيم.
مرتضي بهروزي فر گفت: هرچند عربس��تان داراي 
ذخاير گس��ترده و جزو بزرگ ترين توليدكنندگان 
نفت دنياست، ولي در مساله گاز براي مصرف داخلي 
و تزريق به مخازني كه در نيمه دوم عمر خود هستند، 
هميشه مشكل داشته و دنبال واردات گاز بوده است.
وي افزود: عربستان دسترسي گسترده اي به تامين 
مالي و تكنولوژي دنيا دارد و اگر بتواند ميادين گازي 
خود را توس��عه داده و حجم بااليي از توليد داش��ته 
باش��د، به راحتي مي تواند صنعت ال.ان.جي خود را 
راه بيندازد و به كشورهاي اطراف مثل عراق و كويت 
گاز يا برق صادر كند و كامال طبيعي است كه مي تواند 

ايران را تحت فشار قرار دهد.
اين كارش��ناس حوزه گاز خاطرنش��ان كرد: وقتي 
ي��ك بازيگر جدي��د وارد بازار گاز مي ش��ود و توليد 
خود را توس��عه مي دهد، مي تواند خود را به عنوان 

توليدكننده بزرگ برق هم مطرح كند.
وي يادآور شد: كامال طبيعي است كه در اين شرايط 
عراق نخواهد از ما برق يا گاز دريافت كند و عربستان 

عمال بازارهاي بالقوه ما را تحت تاثير قرار دهد.

مديرعامل ش��ركت پايانه ه��اي نفتي ايران با اش��اره 
به ظرفيت هاي مطلوب اي��ران در صنعت بانكرينگ 
)سوخت رس��اني( گفت: سوخت مرغوب و با كيفيت، 
امني��ت مرزها و جزاير كش��ور، عمق مناس��ب براي 
لنگرگاه كشتي ها و فاصله نزديك بنادر ايران به آب هاي 
بين المللي را مي توان در شمار ظرفيت هاي ايران براي 
توسعه اين بخش دانست. عباس اس��دورز با اشاره به 
رشد روزافزون بازار بانكرينگ همچنين فناوري هاي 
سوخت رساني و نيز استانداردهاي محيط زيست، نياز 
به توس��عه، بهبود و به روزرساني اين صنعت در كشور 
در حال افزايش اس��ت. مديرعامل شركت پايانه هاي 
نفتي ايران اضافه كرد: اين شركت سازماني عملياتي 
اس��ت و در عين حال تخصصي كه همه امور دريافت، 
ذخيره س��ازي، عمليات صادرات و واردات نفت خام، 
مواد نفتي و ميعانات گازي، خدمات دريايي همچنين 
ارايه خدمات اندازه گيري و آزمايشگاهي را برعهده دارد.

اس��دورز با بيان اينك��ه ماموريت هاي مه��م با هدف 
پشتيباني و كمك به تداوم پايدار توليد نفت و گاز كشور 
توسط اين شركت انجام مي شود، تصريح كرد: اكنون 
در چهار منطقه عملياتي خارك، شمال )نكا(، پارس 
جنوبي و ماهشهر فرآيندهاي دريافت، ذخيره سازي، 
امتزاج، اندازه گيري و سنجش كمي و كيفي، بارگيري و 

تخليه )صادرات و واردات( نفت خام و مواد نفتي توليدي 
و مبادله اي و عمليات پهلودهي و جداسازي كشتي هاي 

نفتكش در حال اجراست.
به گفته وي، اقدام هاي مزبور س��بب تكميل و ارتقاي 
زنجيره ارزش نفت و گاز كشور و ايفاي نقش شايسته 
در پايداري و انعطاف پذيري بهينه تامين انرژي ملي، 
منطقه اي و بين المللي مي ش��ود. اسدورز افزود: پايانه 
نفتي خارك به عنوان يكي از مناطق مهم و راهبردي 
ش��ركت پايانه هاي نفت��ي اي��ران و بزرگ ترين مركز 
صادرات نفت خام كش��ور داراي بس��تر مناسب براي 
صنعت بانكرينگ اس��ت، زيرا ارتف��اع جزيره، انتقال 
راحت سوخت به كشتي ها را ممكن مي سازد و در مسير 

بسياري از كشتي هاي عبوري قرار دارد.

صادرات بنزين ايران به عراق و پاكستان شيوع دوباره كرونا، قيمت نفت را نزولي كرد
گ�روه انرژي| پس از آنكه واكنش ب��ازار جهاني نفت به ويروس 
كرونا براي مدتي كاهش يافته بود، به دنبال انتش��ار اخبار مربوط 
به گسترش شيوع اين ويروس در كشورهاي مختلف، بازار نفت با 
آغاز معامالت خود در روز گذشته، به اخبار واكنش نشان داد و بار 

ديگر قيمت نفت در سراشيبي نزولي قرار گرفت.
مدتي اس��ت كه ويروس كرونا از مرزهاي چين عبور كرده و برخي 
از ديگر كش��ورها را هم آلوده كرده است. باز ش��دن پاي كرونا به 
خاورميانه از جمله ايران و امارات از يك سو و شيوع گسترده آن در 
برخي از ديگر كشورها همچون كره جنوبي و ايتاليا، خوشبيني ها 
نسبت به فروكش كردن دامنه اين ويروس را از بين برد و بار ديگر 
س��رمايه گذاران و بازارها را نسبت به ش��رايط موجود نگران كرد. 
همين مساله منجر ش��د تا در نخستين روز معامالت بازار، قيمت 
نفت ح��دود ۳ درصد تنزل يافته و به اي��ن ترتيب بهاي معامالت 
آتي نفت به ۵۶ دالر و 81 س��نت در هر بش��كه برس��د. اما مساله 
حائز اهميت اينجاست كه درس��ت در زماني كه كرونا قيمت نفت 
را تحت الش��عاع قرار داده و به كاهش قيمت ها منجر ش��ده، شمار 
دكل هاي حفاري نفت امريكا رو به افزايش گذاشته و ميزان توليد 
نفت اين كشور بيشتر شده اس��ت. رويترز در اين خصوص نوشته 
كه ش��مار دكل هاي حف��اري نفت امريكا در هفته گذش��ته براي 
سومين هفته متوالي افزايش داشته و به ۶79 حلقه رسيده كه اين 
باالترين ميزان از هفته منتهي به ۲0 دس��امبر بوده است. در عين 
حال افزايش ورود بش��كه هاي نفتي امريكايي به سمت بازارهاي 
پرمصرف آس��يايي، در بره��م زدن نظم بازار و كم��ك به كاهش 

قيمت ها موثر بوده اس��ت. البته روند كاه��ش قيمت ها محدود به 
نفت برنت نبوده و نفت امريكا ني��ز از اين تغييرات بي تاثير نمانده 
و كاهش ۲.۴ درصدي قيمت را تجربه كرده اس��ت. براين اساس 
قيمت نفت شاخص امريكا در آغاز معامالت هفته جاري به ۵۲ دالر 
و 8 سنت در هر بشكه رسيد.  اين ش��رايط در حالي است كه طي 
دو هفته اخير با طرح اخباري مبني بر كنترل نس��بي روند شيوع 
كرونا در چين از يك سو و مذاكرات اوپك و اوپك پالس با محوريت 
عربستان و روسيه براي كاهش عرضه نفت، روند نزولي قيمت اين 
كاال در بازار جهاني، تاحدودي متوقف شده بود. اما وضعيت فعلي 
بازارها حاكي از عدم ثبات بازار و تداوم شيب نزولي قيمت ها دارد. 
بر اين اساس برخي اظهارات كارشناسي مبتني بر احتمال تداوم 
كاهش قيمت نفت طي روزهاي آينده به واسطه شيوع اين ويروس 

در ساير كشورهاست.

محمدعلي صادقي كارشناس انرژي در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، درباره ش��رايط فروش محصوالت نفتي در زمان تحريم هاي 
ظالمانه. گفت: با وجود فشارهاي ناش��ي از تحريم نفتي فروش اين 
محصوالت با وجود سختي هاي حاصل از آن در حال انجام است، اگرچه 
فروش محصوالت به راحتي صورت نمي گيرد ولي خريداراني هستند 

كه از ايران خريد كنند.
او در ادامه گفت: ف��روش فرآورده هاي نفتي ب��ه نوعي براي ايران 
آس��ان تر اس��ت همچنين مي تواند در اين زمين��ه بهتر عمل كند 
به طوري كه ايران مي تواند از طريق جابه جايي محصوالت نفتي به 
كش��ورهاي حاشيه خليج فارس فروش خود را دنبال كند. صادقي 
با در نظر گرفتن تحريم ها گفت: به تبع از شرايط تحريمي و فروش 
كم مواد نفتي سود حاصل از تحريم ها به ميران چشم گيري نيست، 
همچنين تحريم ها حمل ونقل محصوالت نفتي را هم با مش��كل 
مواجه كرده است به طوري كه وقتي كشور محصوالت نفتي دارد اما 
كشتي اي براي حمل ونقل وجود ندارد مشكالت ناشي از صادرات 

را هم براي ما و هم براي كشورهاي ديگر ايجاد مي كند. 
اين كارشناس انرژي درباره صادرات بنزين به كشورهايي مثل عراق 
و پاكستان گفت: صادارت بنزين به كشور عراق نسبت به پاكستان 
كمتر است به خاطر اينكه براي اين كشور صرفه اقتصادي ندارد تا 
بنزين آماده خريداري كند؛ بلكه عراق مواد اوليه را از كش��ورهاي 
ديگر تهيه سپس با اضافه كردن مواد افزودني بنزين خود را توليد و 
در نهايت به بازار عرضه مي كند. او اظهار كرد: عراق نمي تواند بنزين 
خود را از كش��ور ديگري تهيه كند و ايران بنزين اين كشور را تامين 

مي كند مخصوصا در منطقه كرستان عراق كه ايران بنزين اين ناحيه 
را تامين مي كند؛ بخش بزرگي از تامين گازوييل و بنزين عراق توسط 

ايران صورت مي گيرد.
صادقي در پاسخ به س��والي مبني بر اينكه شرايط صادرات گاز ايران 
چگونه است؟ گفت: صادرات گاز ايران در حال حاضر به خاطر فصل 
زمستان و افت فشار هوا بسيار كم است به طوري كه نزديك به 90 درصد 
توليد گاز براي مصرف خانگي استفاده مي شود همچنين مصرف گاز در 
واحدهاي پتروشمي و نيروگاه ها كم مي شود تا اين ميزان، در استفاده 

مصرف خانگي قرار گيرد.
اين كارش��ناس انرژي در پايان گفت: اگر رابطه صادرات گاز ايران با 
كشوري مثل تركمنستان تيره نمي شد، امكان جبران كمبود ها در 
فروش گاز توسط تركمنستان وجود داشت و ايران مي توانست صادرات 

خوبي با اين كشور داشته باشد.

  تباني برخي مديران دولتي با پيمانكاران و سندسازي به منظور دريافت قير رايگان باعث نيمه كاره رها شدن طرح هاي عمراني، تحميل هزينه هاي 
گزاف به دولت و در نتيجه تضييع گسترده منابع عمومي كشور شده است.... گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي نسبت به بررسي بند 
فوق نشان  مي دهد كه اجراي آن سبب بروز مشكالت مختلف براي شركت ملي نفت و بازارهاي داخلي و صادراتي شده است.  استفاده دستگاه ها از قير 
به عنوان پول به منظور تسويه حساب مالي با پيمانكاران عمراني و در ادامه فروش آن در بازارهاي غير رسمي با قيمت هاي غيرواقعي منجر به وقوع 

جنگ قيمتي در بازارهاي داخلي و خارجي قير بين توليدكنندگان رسمي قير و دالالن آن شده است.

برش
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اولين تكليف مجلس يازدهم روشن شد: تصويب بودجه سال 1399 

رد كليات بودجه سال ۹۹ كل كشور

نمايندگان مجلس ب��ا كليات اليحه بودجه س��ال ۹۹ 
مخالفت كردن��د . بدين ترتيب اولي��ن تكليف مجلس 
يازدهم مش��خص ش��د. تصويب بودجه ۹۹. به گزارش 
خبرگزاري ها نمايندگان در نشس��ت علني صبح ديروز 
)دوشنبه، 5 اسفند  ماه( مجلس شوراي اسالمي پس از 
استماع نظرات موافقان و مخالفان، كليات بودجه سال 
۹۹ را با 67  راي موافق، 114  راي مخالف و 3  راي ممتنع 

از مجموع 1۹1   نماينده حاضر در مجلس رد كردند.

مخالفان
  برنامه ششم توسعه در بودجه 99 

لحاظ نشده است
حس��ن نوروزي نماين��ده مردم 
بهارستان و رباط كريم در مخالفت 
با كليات بودجه سال ۹۹ كل كشور 
اظهار داش��ت: يادم��ان نرود كه 
بودجه بايد برشي يك پنجمي از 
برنامه ششم توس��عه باشد اما در 
مصوبه كميسيون تلفيق اين برش وجود ندارد. وي ادامه 
داد: برنامه ششم توسعه توسط همين مجلس تصويب شده 
و جاي سوال است كه چرا در تصويب بودجه در كميسيون 
تلفيق به موضوعات مهم و مورد تاكيد برنامه ششم، توجه 
نشده است. اين نماينده مجلس همچنين گفت: در برنامه 
ششم توس��عه مواردي براي رسيدن به رشد اقتصادي 8 
درصد تاكيد شده اما آيا در بودجه ۹۹ اين موارد ديده شده 
اس��ت؟ نوروزي افزود: متاس��فانه مواردي مانند اولويت 
اقتصادي با هدف جذب دانش و فناوري، جذب سرمايه   
شركت هاي جهاني در زنجيره توليد داخلي، سامان دهي 
معافيت ه��اي ماليات��ي و حذف معايفت ه��اي مالياتي 
غيرضرور، ماليات بر سپرده هاي بانكي، ماليات بر عايدي 
سرمايه امالك و خانه هاي لوكس و جلوگيري از فرار مالياتي 
در برخي مشاغل در بودجه سال آينده ديده نشده است. 
وي تاكيد كرد: مصوبه كميسيون تلفيق در مورد بودجه ۹۹، 
موضوعات مهم و مورد تاكيد برنامه ششم رامورد توجه قرار 
نداده و همان بودجه سال هاي گذشته است كه تنها ارقام 
آن عوض شده است. اين نماينده مجلس گفت: بودجه بايد 
چابك و برنامه محور بوده و متكي بر فروش نفت نباشد اما 

اين موارد در بودجه ۹۹ ديده نمي شود.

  اصالح ساختار بودجه 99 به ندرت و حداقلي بود
حميدرضا فوالدگر عضو كميسيون 
تلفيق اليحه بودجه سال ۹۹ كل 
كشور نيز در مخالفت با اين كليات 
اظهار داشت: اليحه بودجه از ماده  
واحده و يكس��ري احكام تشكيل 
شده و بخشي هم مربوط به منابع و 
مصارف  اس��ت. وي افزود: همه اميدمان اين بود كه بعد از 
فرمايش رهبر معظم انقالب و سلسله جلساتي كه در سه قوه 
براي بودجه برگزار مي شد آثار اصالح ساختار بودجه را شاهد 
باشيم. عضو كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال ۹۹ كل 
كشور ادامه داد: هر چند اقداماتي براي موضوع اصالح ساختار 
بودجه انجام شد اما بسيار كم و كم اثر بود. فوالدگر همچنين 
تصريح كرد: بنده به عنوان عضو كميسيون تلفيق بودجه 
مي گويم كه اصالح ساختار بودجه ۹۹ اصالحات به ندرت و 
حداقلي بود. وي در بخش ديگري از سخنانش بيان كرد: 
شرايط اقتصادي كش��ور تحريمي است هر چند موضوع 
»اف اي تي اف« و قرار گرفتن ما در ليست سياه با وضع فعلي 
تحريم خيلي تفاوتي براي ما ندارد چرا كه امريكا مدام در حال 
تحريم ماس��ت. بنابر اين مگر اينكه نظام سلطه دست از 
تحريم ها بردارد و شرايط متفاوت شود وگرنه اكنون براي ما 
قرار گرفتن در بلك ليست »اف اي تي اف« تفاوتي نمي كند. 
عضو كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال ۹۹ كل كشور 
همچنين يادآور شد: اعدادي كه در يكي از جداول بودجه 
تعيين شده 100 هزار ميليارد براي واگذاري دارايي سرمايه 
پيش بيني شده است و اين براي اولين بار استقراض از صندوق 
توسعه را نشان مي دهد. فوالدگر ادامه داد: داليل بودجه سال 
آينده براي فرار مالياتي ذكر نشده و فشار به سازمان مالياتي 
همچنان باالست. وي همچنين خاطرنشان كرد: واگذاري 

دارايي مالياتي بنا بر اقتضائات فعلي كشور مناسب نيست.

  انتقاد كواكبيان از منابع اعتباري شركت هاي 
دولتي و عدم كاهش آن در بودجه 99

همچني��ن مصطف��ي كواكبيان 
نماينده مردم ته��ران در مجلس 
ش��وراي اس��المي در مخالفت با 
كليات بودجه سال ۹۹ گفت: ما در 
سال هاي گذشته بارها گفتيم كه 
بايد بودجه تصحيح شود ولي كسي 
توجهي به آن نكرد؛ اگر بخواهيم واقعيت هاي اقتصادي خود 
را در نظ��ر بگيريم بودج��ه اي متف��اوت از بودجه مصوب 
كميسيون تلفيق خواهيم داشت. وي افزود: اصالح ساختاري 
بودجه توسط مجلس انجام نش��ده و اين موضوع مصوبه 
شوراي هماهنگي اقتصادي سران قواست. اين در حالي است 
كه بخشي از ايرادات مردم به مجلس به دليل آن است كه 
مجلس كاره اي نيست و موضوعات در جاهاي ديگر تصويب 
مي ش��ود. نماينده مردم تهران در مجلس تصريح كرد: در 
انتخابات اخير مجلس يازدهم، نفر اول ليست تهران به اندازه 
راي م��ن در انتخاب��ات مجلس دهم راي آورده اس��ت كه 
نشان دهنده آن است كه مردم معتقدند مجلس در راس امور 
نبوده و كاره اي نيست. كواكبيان گفت:  وضعيت اقتصادي 
كشورمان بعد از برجام خوب شده بود ولي حاال دچار مشكل 
شده ايم. اين در حالي است كه لوايح مربوط به »اف اي تي اف« 
يك سال است در مجمع تشخيص مصلحت نظام معطل 
مانده است. وي با اشاره به تصميم اخير »اف اي تي اف« عليه 
ايران گفت: در چند روز اخير نرخ سكه و ارز باال رفته و تصميم 
اخير »اف اي تي اف« بر اقتصادمان نشانه هاي خود را آشكار 
كرده است. لذا كساني كه مسبب وضعيت اقتصادي كشور  
و تصميم گير اخير »اف اي تي اف« هستند خودشان بايد 
بودجه بنويسند. نماينده مردم تهران در مجلس افزود: 200 
هزار ميليارد تومان ماليات طبق بودجه ۹۹ در نظر گرفته 
شده در حالي كه صاحبان كارخانجات مواد اوليه نداشته و 
قرار است ماليات از طبقات ضعيف ومتوسط جامعه گرفته 

شود. لذا ما نگران اين فشار بر مردم هستيم.
كواكبيان افزود:  اگر مجلس ب��ه كليات اليحه بودجه ۹۹ 
راي ندهد اتفاقي رخ نمي دهد و ما مي توانيم با بودجه يك 

دوازدهم كشور را اداره كنيم ضمن اينكه مجلس انقالبي 
بعد هم بودجه ۹۹ را بررسي خواهد كرد. علي الريجاني در 
پاسخ به اظهارات كواكبيان گفت: آقاي كواكبيان اشتباه 
نكنيد. چرا كه تا مجلس آينده ش��كل بگيرد مرداد ماه فرا 
خواهد رس��يد و بايد دولت اليحه بودجه جديد براي سال 
آتي به مجلس آينده بدهد  سپس كميسيون تلفيق آن را 
بررسي كرده و عمال بودجه ۹۹ در مجلس آينده به مهر و آبان 
خواهد رسيد. لذا به همين راحتي نيست كه بودجه ۹۹ را به 

مجلس بعدي بسپاريم.

  دولت شرايط جنگ اقتصادي را
 در بودجه سال 99 در نظر نگرفته است

در همين حال ابوالفضل ابوترابي 
نماينده مردم نجف آباد به عنوان 
يكي ديگر از مخالف��ان با كليات 
اليحه بودجه ۹۹ گفت: دولت در 
بودجه س��ال آتي به هيچ عنوان 
شرايط جنگ اقتصادي كشورمان 
را در نظر نگرفته است. وي افزود: با آنكه رهبر معظم انقالب 
تاكيد زيادي بر اصالح اليحه بودجه و اقتصاد كشور كرده اند 
اما دولت اجرايي نكرد و برخالف قانون اساسي اعالم كرد كه 
بودجه را دوساله به مجلس ارايه خواهد كرد؛ دولت با اين كار 
فقط با اعداد و ارقام بازي كرد و ساختار بودجه را اصالح نكرد. 
نماينده مردم نجف آباد در مجلس تصريح كرد: سال گذشته 
بارها اعالم كرديم خريد تضميني گندم بايد از سوي دولت 
اصالح شود اما دولت اين كار را نكرد و مجبور شد گندم را با 
قيمت بااليي از خارج تهيه كند.اين در حالي است كه دولت 
در بودجه ۹۹ اين اشتباه خود را تكرار كرده است؛ به دليل 
قيمت پايين خريد تضمين گندم كشاورزان يا آن را به دام 
مي دهند يا به خارج از كشور صادر مي شود. ابوترابي گفت: 
بايد فروش نفت خام در سال آتي صفر شود كه اين تصميم 
عين اقتدار است و بر همين اساس پيشنهاد مي كنم به اعتبار 
در نظر گرفته شده براي دولت در بخش فروش نفت خام صفر 
ديده شود. اين در حالي است كه رقم بااليي در بودجه ۹۹ در 
نظر گرفته شده اس��ت. وي گفت: دولت رقم غيرواقعي در 
بخش درآمدي فروش نفت خام در نظر گرفته و عمدا به مردم 
دروغ مي گويد. اين در حالي است كه همگان مي دانند اين 
رقم غيرواقعي و غير استحصال است. نماينده مردم نجف آباد 
در مجلس اف��زود: 50 هزار ميليارد تومان اعتبار در بخش 
درآمدي فروش اموال مازاد دولتي در بودجه آتي مصوب شده 
است. در حالي كه اين رقم در سال جاري 32 هزار ميليارد 
تومان بوده  و مي دانيم كه رسيدن اين رقم به 50 هزار ميليارد 
تومان غيرواقعي است. ابوترابي افزود: سال قبل با پيشنهاد 
مجلس افزايش حقوق كارمندان پلكاني معكوس مصوب 
شد اين در حالي است كه دولت برخالف مصوبه عمل كرد و 
در نهايت رقم هم ترازي حقوق را به همسان سازي تنزل داد. 
كه نشان دهنده عدم اراده دولت بر اجراي مصوبه مجلس بود. 
وي خاطرنشان كرد: دولت بودجه س��ال ۹۹ را در شرايط 
جنگ اقتصادي در نظر نگرفته است.  نماينده مردم نجف آباد 
در مجلس تصريح كرد: چرا دولت بايد 230 هزار ميليارد 
تومان به تامين اجتماعي بدهكار باشد. ابوترابي گفت:  امروزه 
در بخش حقوق و دس��تمزد كارگ��ران و كارمندان دچار 
سرخوردگي اجتماعي شده ايم. به طوري كه كارگر نمي داند 
چگونه با حقوق يك ميليون و 600 هزار توماني زندگي كند. 
وي گفت: پيش��نهاد مجلس به دولت واگذاري پااليشگاه 
ستاره خليج فارس به تامين اجتماعي به دليل بدهكاري اش 
است. نماينده مردم نجف آباد در مجلس افزود: بودجه ۹۹ به 
عنوان سند مالي سال آتي منطبق با شرايط جنگ اقتصادي 
نيست. وي افزود: حدود 80 هزار ميليارد تومان اوراق قرضه 
در بودجه ۹۹ در نظر گرفته شده كه به نظرم اين اوراق قراضه 
است. به طوري كه بچه هاي ايران از هم اكنون بدهكار شده اند 

و ما عمال بدهي زيادي را براي آنها به ميراث گذاشته ايم.

   دولت گراني هاي يواش�كي به مردم تحميل 
مي كند/ يارانه مردم نصف شده است

در اين نشست همچنين حشمت اهلل 
فالحت پيش��ه نماين��ده م��ردم 
اسالم آباد غرب در مخالفت با كليات 
اليحه بودجه سال 13۹۹ كل كشور 
گف��ت: بودجه را باي��د از دو منظر 
قوانين فرادستي و وضع مردم مورد 
ارزيابي ق��رار داد كه اين دو اصل در نظام ارزيابي بودجه در 
مجلس نيز لحاظ شده است.  وي ادامه داد: براساس گزارش 
مركز پژوهش ها متأسفانه باالترين تخلف ها در حوزه هاي 
رش��د اقتصادي، كاهش تورم، ايجاد اشتغال و... در بودجه 
صورت گرفته است. فالحت پيشه با بيان اينكه بسياري از 
درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه محقق نمي شود، گفت: 
يكي از اين موارد فروش اوراق مشاركت است كه متأسفانه 
5 تا 6 برابر ميانگين عملكرد بودجه عمراني قرار است اوراق 
فروخته ش��ود ك��ه با اي��ن كار، آينده كش��ور را به فروش 
گذاشته ايم و آيندگان از ما گله خواهند كرد.  وي ادامه داد: 
همچنين در اين بودجه، استقراض خارجي ديده شده است 
كه با اجراي آن احكام، كشور مقروض مي شود.  فالحت پيشه 
با بيان اينكه عدم شفافيت بودجه درآمدهاي نفتي، رانت 
بزرگي را براي برخي ايجاد مي كند، پيش بيني ش��ده كه 
8 هزار ميليارد تومان نفت به بدهكاران دولت فروخته شود، 
در حالي كه بايد تمام فروش نفت از طريق شركت ملي نفت 
صورت گيرد، اما با اين اقدام، رانت زيادي براي عده اي ايجاد 
مي شود.  وي ادامه داد: باز هم پيش بيني شده كه از صندوق 
بابت موضوعاتي مثل آب روستايي و ... پول برداشت شود، 
اين در حالي است كه دولت هر سال بايد 2 درصد بيشتر از 
سال قبل سهم صندوق توسعه ملي را واريز كند، اما نه تنها 
اين چند سال اين 2 درصدها واريز نشده، بلكه براي برداشت 
بيشتر از صندوق توسعه ملي پيش بيني هم مي شود.  وي با 
تأكيد بر اينكه درآمدهاي دولت در بودجه شفاف نيست، 
گفت: با اين شيوه نگارش بودجه، رديف هايي كه در گذشته 
شفاف بود، به بندهاي كلي و احكام كلي و غيرشفاف تبديل 
شده اند. فالحت پيشه همچنين گفت: فروش اوراق قرضي 
كه در بودجه پيش بيني شده يك شعار انتخاباتي براي دولت 
و يك يأس و نااميدي بزرگ براي ملت اس��ت. وي در پايان 
خطاب به نمايندگان مجلس گفت: از شما نمي خواهم كه به 
بودجه رأي ندهيد، اما از شما مي خواهم تا جايي كه مي توانيد 
ارقام را واقعي كنيد و اگر عملكرد عمراني يك سوم است، 
همان ميزان را در بودجه بياوريد، نه اينكه ارقام غيرواقعي 
پيش بيني كنيد كه در سال آينده محقق نمي شوند و بيشتر 

كشور را دچار مشكل خواهند كرد. همچنين در پايان بودجه 
بنا بر مسووليت شرعي و قانوني خود يك بند اضافه كنيد و 
تأكيد كنيد كه هيچ بدعت و رأي فرادستي مثل قضيه بنزين 
برخالف بودجه نبايد بسته شود تا مسووليت شرعي اين 

موضوعات بر گردن مجلس نباشد.

  حاجي بابايي: سقف بودجه 99 شفاف نيست
حميدرضا  حاجي بابايي نماينده 
مردم همدان در مجلس ش��وراي 
اسالمي هم در ادامه جلسه علني 
ديروز در مخالفت با كليات اليحه 
بودجه س��ال ۹۹، گف��ت: اليحه 
بودجه سال آينده داراي چهار عيب 
عدم شفافيت، عدم عدالت اجتماعي ، نداشتن چهره روشن 
از اشتغال زايي و مغايرت با اسناد باالدستي به خصوص برنامه 
ششم توسعه اس��ت. وي ادامه داد: دولت 27 هزار ميليارد 
تومان درآمدهاي مالياتي را افزايش داده اس��ت، اما سقف 
بودجه شفاف نيس��ت. همچنين تبصره 14 با 250 هزار 
ميليارد تومان بايد در سقف بودجه قرار مي گرفت كه اين 
درآمد در سقف بودجه لحاظ نش��ده است. حاجي بابايي 
همچنين گفت: بحث حقوق و دستمزد در بودجه بسيار 
ناعادالنه اس��ت و افزايش 15 درصدي حقوق يك ظلم به 
كساني اس��ت كه حقوق هاي پايين مي گيرند، لذا از شما 
نمايندگان مجلس مي خواهم زيربار اين ظلم نرويد. نماينده 
مردم همدان در مجلس شوراي اسالمي افزود: كاش نظام 
رتبه بندي معلمان اجرا نمي شد و همين 15 درصد به معلمان 
و بازنشستگان هم داده مي شد. وي با تأكيد بر عدم شفافيت 
بودجه گفت: بحث پتروشيمي ها و 14.5 درصد بودجه وزارت 
نفت جزو مواردي است كه اصاًل شفاف نيست، گرچه اين 
عدم شفافيت ها در بسياري از بندها و احكام ديده مي شود. 
حاجي بابايي همچنين گفت: با ادغام يارانه ماهانه و يارانه 
كمك معيشتي، دريافتي مردم بس��يار كاهش يافته، لذا 
پيشنهاد مي كنم مجلس به هيچ عنوان زير بار اين بودجه 
نرود و فكر مي كنم بهترين دليل براي آن هم كمك به خود 
دولت است، چرا كه مشخص است با اجراي چنين بودجه اي 
چه فجايعي در سال ۹۹ به وقوع مي پيوندد. نماينده مردم 
همدان در مجلس شوراي اسالمي همچنين گفت: به نظر 
من بودج��ه 3 دوازدهم تصويب كنيد و اي��ن بودجه را به 
كميسيون تلفيق بفرستيد تا دوباره تصويب شود، حتي بهتر 
اس��ت اين بودج��ه در مجلس آينده به تصويب برس��د تا 
نمايندگان بعدي شما را محكوم نكنند. وي در پايان گفت: 
م��ن خيرخواه اي��ن مجلس هس��تم و س��خنانم از روي 
خيرخواهي براي مجلس است. اليحه بودجه ۹۹ نه منابع 
درستي دارد و نه اين منابع قابل اجراست، لذا اگر اتفاقي كه 
در سال آينده رخ دهد، شما نمايندگان مجلس هم سهيم 
هستيد و بهتر است از االن زيربار تهمت ها نرويد و بررسي 

بودجه را به فرصت ديگري موكول كنيد.

موافقان
  انبارهاي كشور بهترين ش�رايط ايمني تامين 

كاال را دارند
ول��ي ملك��ي نماين��ده م��ردم 
مشكين شهر در مجلس شوراي 
اس��المي در نشست علني ديروز 
)دوشنبه 5 اسفند ماه ۹8( پارلمان، 
در جريان بررس��ي كليات اليحه 
بودجه س��ال ۹۹ كل كش��ور در 

موافقت با اين كليات اظهار داشت: ما در شرايط بحراني 
بودجه مي نويسيم و وضعيت كش��ور از لحاظ سياسي و 
اقتصادي خاص اس��ت. وي افزود: در حال حاضر شرايط 
عادي نيس��ت كه مخالفان كلي��ات اليح��ه بودجه در 
صحبت هايشان به برنامه ششم اشاره كردند. نماينده مردم 
مشكين شهر در مجلس ش��وراي اسالمي اظهار داشت: 
پيش بيني ها در برنامه ششم در شرايط عادي بود، اما زماني 
ك��ه در ش��رايط اضط��رار بودجه مي نويس��يم، عمل به 
پيش بيني هاي برنامه در چنين شرايطي منطقي به نظر 
نمي رسد. ملكي همچنين خاطرنش��ان كرد: با توجه به 
شرايط تورمي كه در كشور وجود دارد بايد در بودجه ببينيم 
چقدر نسبت به موضوع تورم بها داده شده است تا آن را مهار 
كند. وي با تأكيد بر اينكه ما بايد حرف هايي بزنيم كه به 
پشتوانه مباحث توليد ناخالص ملي توجه ويژه اي شود، 
وقتي محدوديت منابع داريم، انتظارات در شرايط عادي 
منطقي نيس��ت. نماينده مردم مشكين شهر در مجلس 
شوراي اسالمي همچنين يادآور شد: همين كه از منابع 
بانك مركزي استفاده نشده است، خود به مهار تورم كمك 
كرده است. ملكي با اشاره به توجه بودجه ۹۹ به مباحث 
توليد و اشتغال بيان كرد:  به  رغم تمامي محدوديت ها بايد 
ببينيم براي توليد و اشتغال چه فكري شده است. وقتي 
ايجاد يك ميليون شغل در تبصره 18 اليحه بودجه سال 
۹۹ كل كشور پيش بيني شده است بايد به اين مساله توجه 
ويژه اي كنيم؛ چراكه اين امر مطلوب است. وي در رابطه با 
توليد و اشتغال عنوان كرد: درباره توليد و اشتغال   همچنين 
توجه به طرح هاي عمراني توجه ويژه اي در بودجه شده 
است. اگر اين طرح ها را در اينجا لحاظ نمي كرديم جاي 
سوال بود. نماينده مردم مشكين شهر در مجلس شوراي 
اسالمي همچنين يادآور شد: اگر بخواهيم به هدف غايي 
برس��يم، محدوديت منابع اين اجازه را به ما نمي دهم لذا 
متناسب با شرايط بايد تصميم بگيريم. ملكي همچنين بيان 
كرد: ما در شرايط اضطرار كامل به سر مي بريم، لذا در همين 
رابطه بودجه اي كه بسته شده مطلوب است. وي تقويت 
استان ها را از جمله مباحثي برشمرد كه بايد در بودجه به 
آن توجه ش��ود و گفت: در بودج��ه ۹۹ اختيار را حتي در 

پروژه هاي ملي در اختيار استانداران قرار داديم و اين خود 
خوشايند اس��ت. نماينده مردم مشكين شهر در مجلس 
شوراي اسالمي همچنين در مورد توجه به معيشت مردم 
عنوان كرد: اگر شرايط ما عادي بود مي توانستيم خيلي 
كارهاي مهم و بزرگي انجام دهيم. اما با توجه به ش��رايط 

موجود نمي توان همه پيش بيني ها را محقق كرد.
ملكي همچنين خاطرنشان كرد: اينكه در اليحه بودجه 
سال ۹۹ توجه ويژه اي به موضوع تأمين كاالهاي اساسي 
و دارويي شده است جاي تش��كر دارد و وزارت صمت در 
اين خصوص تدابير ويژه اي انديش��يده است، همچنين 
انبارها نسبت به سال گذشته ضريب امنيت تأمين كاالها 
را در بهترين ش��رايط دارند. وي همچنين اضافه كرد: در 
بودجه ريزي به معيش��ت مردم توجه اساسي شده است، 
همچنين در مناطق محروم نسبت به سال هاي گذشته 
اشتغال مردم مورد توجه بيش��تري قرار گرفته است كه 
اين جاي خوش��حالي دارد. نماينده مردم مشكين شهر 
در مجلس ش��وراي اسالمي اظهار داش��ت: اگر ما تحت 
تحريم نبوديم طبيعي است كه كارهاي عمراني در شرايط 
بهتري قرار مي گرفت، ل��ذا راهكاره��اي اجرايي را بايد 
ارايه كنيم. ملكي بيان كرد: اتم��ام پروژه هاي تأثيرگذار 
بزرگ در سال آينده مورد توجه قرار گرفته است چراكه 
يكي از مشكالت كشور تعريف پروژه هاي مختلف بوده و 
نمايندگان و مسووالن با البي هاي زياد پروژه هاي زيادي 
را در نقاط مختلف كشور تعريف مي كردند كه متأسفانه 
به بهره برداري نرس��يده اند، اما در بودجه ۹۹ ش��رايطي 
پيش بيني شده كه اين پروژه ها به اتمام برسد. وي موضوع 
معيشت و اشتغال و جلوگيري از تورم پروژه هاي نيمه تمام 
را از جمله تدابير پيش بيني ش��ده در اليحه بودجه سال 
۹۹ خواند و گفت: كليه موارد پيش بيني شده در بودجه 
سال آينده با توجه به شرايط موجود انديشيده شده و اين 
مطلوب است؛ چراكه بهتر از اين نمي شد بودجه ريزي كرد. 
نماينده مردم مشكين شهر در مجلس شوراي اسالمي در 
خاتمه خاطرنشان كرد: در ش��رايط موجود و پروژه هاي 
توليدي نيمه تمام مانده رس��يدن به شرايط مطلوب دور 

از انتظار است.
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كرونا، لحظه چرنوبيل
 شي جين پينگ

جميل اندرليني| فايننشال تايمز|
 در تاريخ چين باور عمده بر اين بود كه خط امپرياليستي 
يك الگوي مشخص موسوم به چرخه سلسله اي دارد: 
يك رهبر قدرتمند متحد كننده يك امپراتوري تاسيس 
مي كند كه مي تواند به پا خيزد و شكوفا شود، اما در نهايت 
فرومي پاشد و »قيوميت آسماني« را از دست مي دهد و 
توسط سلسله بعدي سرنگون مي شود. قيومت آسماني 
اگرچه شباهت هايي با »حق آسماني پادشاهان« اروپا 
داش��ت، اما تفاوتش در اين بود كه حق امپراتور براي 
فرمانروايي بر امپراتوري آسماني بي قيد و شرط به دست 
نمي آمد. »پسر آسمان« در حالي كه بر تحت پادشاهي 
اژدها نشسته بود، بر همه امور قدرت تام داشت؛ اما الزم 
نبود براي دستيابي به چنين جايگاهي يك نجيب زاده 
باشد. به عالوه، بي لياقتي، بي عدالتي يا بي كفايتي او 
را از فرمانروايي محروم مي كرد. اگر آسمان ها از شيوه 
فرمانروايي او ناراضي بودند، حق ابراز نارضايتي داشتند 
و فجايع طبيعي، قحطي، طاعون، حمله يا حتي شورش 
مسلحانه همه به عنوان نش��انه هايي از محروميت از 
قيومت آس��ماني در نظر گرفته مي شدند.  به گزارش 
ديپلماسي ايراني، پس از اينكه مائو زدونگ، دهقاني 
كه يك امپراتور قدرتمند شده بود، در سال 1۹4۹ در 
يك جنگ داخلي پيروز شد، حزب كمونيست چين 
تالش كرد اعتقادات اينچنين��ي را به عنوان خرافات 
بدون پايه و اساس علمي، از بين ببرد. شي جين پينگ، 
رييس جمهوري چين، از زمان به قدرت رس��يدن در 
سال 2012 برخي از سنت ها و عقايد باستاني را مجددا 
رواج داده، اما او هم با جديت از اشاره به چرخه سلسله 
و فرمانروايي بهشت پرهيز كرده است؛ دليلش هم اين 
بوده كه همه نشانه هاي نارضايتي آسمان ها از فرمانروايي 
او بر چين در يك سال گذشته مشهود بود. جنگ تجاري 
چين با بزرگ ترين ش��ريك تجاري آن، شورش هاي 
آش��كار و گسترده در هنگ كنگ كه مستعمره سابق 
بريتانيا بوده و كمبود گوش��ت خوك به دليل شيوع 
ويرانگر تب خوكي آفريقايي، همه به طور سنتي عواملي 
هستند كه از پايان يك سلسله خبر مي دهند. با اين حال، 
هيچ يك از اين موارد در قياس با شيوع گسترده ويروس 
كرونا كه از اواخر سال گذشته ميالدي در شهر ووهان در 
مركز چين آغاز شد، اهميت زيادي ندارند. اين واقعيت 
كه نظام چين به ويژه در مواجهه با فوريت هاي بهداشت 
و درمان عمومي كه به اطالع رساني به موقع، شفاف و 
دقيق نياز دارد، به شدت ضعيف بوده و عمل كرده، شيوع 
ويروس كرونا را به چالشي مهم تر از همه چالش هاي 
پيش روي ش��ي جين پينگ تبديل كرده است. شايد 
اگر وي��روس در چند هفته آينده تحت كنترل درآيد،  
ش��ي جين پينگ كه تاكن��ون مقامات اس��تاني را به 
دليل بروز بحران و ناتواني در رسيدگي مناسب به آن 
مسوول دانسته، بتواند از ماجرا جان سالم به در ببرد. 
رييس جمهوري چين كه اقتصاد را براي مهار شيوع 
بيماري تعطيل كرده، شايد حتي بتواند از اين اتفاقات 
براي نظارت و كنترل بيشتر بر جامعه چين استفاده 
كند. با اين حال، احتمال مهار و تحت كنترل درآوردن 
ويروس در فاصله زماني كوتاه، تقريبا وجود ندارد و همين 
مساله، ويروس كرونا را به لحظه چرنوبيل چين تبديل 
مي سازد؛ زماني كه دروغ ها و پوچي خودكامگي اين 
نظام كمونيستي آشكار مي شود. مقامات چين در تالش 
هستند تا با سانسور رسمي، برون ريزي آنالين نفرت و 
انزجار از اقدامات اوليه براي سرپوش گذاشتن بر شيوع 
بيماري و عدم اطالع رساني درباره آن را كنترل كنند. 
يكي از مواردي كه به استهزاي عمومي انجاميد، اعزام 
يك مقام ارشد بهداشتي از پكن به ووهان بود تا به مردم 
اطمينان دهد كه »پيشگيري و كنترل« بيماري ممكن 
است؛ اين مقام خود به ويروس مبتال گشت و به نمادي 
از بي كفايتي و ناتواني دولت در رس��يدگي درست به 
مساله، تبديل شد. چهره هاي آكادميك و روشنفكراني 
كه از اقدامات دولت انتقاد مي كردند، زنداني شدند تا 
شكست مشروعيت عملكرد حزب كمونيست آشكار 
نشود. برخي آشكارا به قيوميت آسماني اشاره كرده اند 
و داليل بسياري از نزديكي پايان يك سلسله آورده اند. 
با اين حال، لحظه اوج بحران و لحظه تغيير ماهيت آن 
از يك چالش جدي براي حزب به يك مشكل وجودي 
بالقوه براي آن، مرگ يك چش��م پزشك 33 ساله در 

ووهان به نام لي ونليانگ بود.
لي در اوايل بحران پس از مشاهده موارد متعددي از يك 
نوعي از التهاب ريه عجيب و جديد كه به درمان هاي 
عادي پاس��خ نمي دهد، در گروه ه��اي چت آنالين با 
همكالسي هاي خود در دانشكده پزشكي از خطري 
قريب الوقوع سخن گفت. تنها به همين دليل، از سوي 
بيمارستاني كه در آن كار مي كرد مورد توبيخ قرار گرفت 
 و اواس��ط شب توسط پليس احضار شد. او و دست كم 
7 پزشك ديگر مجبور به امضاي اعتراف و تعهدنامه اي 
ش��دند مبني بر اينكه زين پس از انتشار »شايعات« 
خودداري خواهند كرد. وقتي لي خود به اين بيماري 
مبتال شد، مردم عادي در چين خشمگين شدند و حتي 
ديوان عالي خلق چين در پكن پليس را مورد شماتت 
قرار داد و از پزشكاني كه اولين بار زنگ خطر را به صدا 
درآورده بودند، تقدير كرد. با اين حال، پس از درگذشت 
لي، مردم واكنش شديدي نشان دادند. اين حقيقت كه 
خبر درگذشت لي ابتدا توسط خبرنگاران رسانه هاي 
دولتي منتش��ر ش��د، حاكي از ترك خوردن دستگاه 
تبليغاتي به شدت تحت كنترل حزب كمونيست چين 
است. مقامات نتوانستند سانسورها را پا به پاي مطالبات 
آنالين مانند »من آزادي بيان مي خواهم« پيش ببرند. 
داستان لي از يك جهت ديگر نيز حائز اهميت است و 
دليل آن، همخواني با يك الگوي باستاني ديگر در تاريخ 
چين است: داستان محقق فسادناپذيري كه از حقايق با 
امپراتور سخن مي گويد؛ اما محاكمه مي شود و نهايتا به 
دليل راستگويي جان خود را از دست مي دهد، جايگاه 
ويژه اي در سنت دانشمندان چيني دارد. لي كامال در 
اين نقش مي گنجد. اما مسيري كه ويروس طي مي كند 
مي تواند سبب شود كه لي نهايتا با يك شخصيت در 
تاريخ معاصر نيز مقايسه شود: ميوه فروش جوان تونسي 
كه در اعتراض به بي عدالتي ها در كشورش خودسوزي 
كرد و بهار عربي و سقوط چندين سلسله را در سراسر 

خاورميانه رقم زد.

محمدباقر نوبخت رييس سازمان 
برنامه و بودجه ديروز )دوشنبه 5 
اسفند( در جلسه علني مجلس 
شوراي اسالمي و پس از موافقت و 
مخالف��ت تع��داد زي��ادي از 
نمايندگان مجلس، گفت: امروز 
مجلس آخرين ماموريت خود را درباره اليحه بودجه سال 
۹۹ انجام مي دهد كه از يكسو مردم در داخل كشورمان 
نظاره گر ايفاي نقش خطير مجلس در آخرين اقدامات خود 
است و از سوي ديگر، چون برنامه سومين سال تحريم در 
قالب اليحه بودجه تنظيم شده است، دشمنان ما منتظرند 
تا مشاهده كنند تحريم و تهديد و مشكالتي كه در فراروي 
اين نظام قرار دارد آيا توانسته بر توقف جمهوري اسالمي 
اثر كند يا خير؟ رييس سازمان برنامه و بودجه افزود: برخي 
انتقادات نمايندگان در مخالفت با كليات بودجه سال ۹۹ 
در شرايطي مطرح شده كه برخالف قوانين مادر است. وي 
تصريح كرد: در بودجه سنواتي پيش بيني منابع و برآورد 

هزينه ها در راستاي سياست هايي است كه ما را به برنامه 
برساند. نوبخت خاطرنشان كرد: اليحه بودجه ۹۹ دقيقا 
منطبق بر شرايط كشور است و نمايندگان مجلس به خوبي 
مي دانند چه كسي در حال دور زدن تحريم ها براي فروش 
نفت ايران بود و بر همين اس��اس دشمنان كشتي ما در 
جبل الطارق را توقيف كردند و بعدها هم خباثت شان را با 
ترور نشان دادند.  رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: 8.5 
درصد اتكاي بودجه مان به نفت است كه اين ميزان كمتر 
از سال هاي قبل است. وي گفت: از 44 هزار ميليارد توماني 
كه در بودجه سال جاري بنا بر نظر مجلس مصوب شد، 
حجم زيادي از كارهاي عمراني و پروژه ها در كشور اجرايي 
ش��د و با همين روش و ب��ا فروش اوراق، قرار اس��ت فردا 
)سه شنبه( مسير تهران- شمال افتتاح شود و از همين منابع 
و اعتبارات حجم زيادي از راه و راه س��ازي و سد و راه آهن 
عملياتي خواهد شد. نوبخت تأكيد كرد: اين مجلس همه 
وظايف قانوني خود را انجام خواهد داد  چرا بايد افتخارات 
اين مجلس را به مجلس بعدي بدهيم؟ رييس س��ازمان 

دولت

نوبخت: چرا بايد افتخارات مجلس دهم را به مجلس بعدي بدهيم؟
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 آينده مبهم عراق 
در فرصت پيش رو!

ولي س��اعاتي بعد از اين مواضع حلبوس��ي بود كه 
نايب ريي��س اول مجلس ع��راق در بيانيه ديگري 
ضمن تاكيد بر اينكه قانون اساسي رياست مجلس 
را به تعيين زمان برگزاري جلس��ه فوق العاده ملزم 
كرده است، تاكيد كرد كه با استناد به احكام ماده 
58 قانون اساسي، پس از ارايه درخواست نخست 
وزير و امضاي بي��ش از 70 نماينده مجلس عراق، 
هيچ كسي نمي تواند از تعيين زمان برگزاري جلسه 
فوق العاده ب��راي دادن راي اعتماد به دولت جديد 
خودداري كند. خصوصا كه تا به اكنون دست كم 
76 تن از اعضاي مجلس نيز با امضاي درخواستي، 
در اين راه به محمد توفيق عالوي و حسن كعبي در 
تقابل با محمد حلبوسي به عنوان رييس مجلس 
عراق و رييس فراكس��يون اهل س��نت اين كشور 
پيوس��ته اند. همه اين تحوالت چن��د روز اخير در 
عراق نشان از اين مي دهد كه آتش اختالفات حتي 
ساعت به ساعت در حال شعله ورتر شدن است. پيرو 
اين نكته به نظر مي رس��د كه ما با يك روند سهل و 
ممتنع در وضعيت كنوني سياسي عراق در پروسه 
تشكيل دولت موقت روبه روييم. به اين ترتيب كه 
از يك س��و نقطه اختالفي و انسداد سياسي براي 
تش��كيل دولت موقت از آنجا شروع شد كه هيات 
احزاب سياسي اقليم كردس��تان خواهان آن بوده 
و هستند كه به طور مستقيم وزراي كرد در دولت 
عالوي را فارغ از مستقل يا حزبي بودن تعيين كنند، 
اما در مقابل محمد توفيق عالوي با رد درخواست 
انتصاب وزراي حزب��ي، چه از جانب كردها و چه از 
جانب اهل سنت در روند تشكيل دولتش، در تالش 
است براي تكميل كابينه خود از افراد مستقل، بدون 
گرايش هاي حزبي، داراي توانايي و تخصص استفاده 
كند. اينها عالوه بر آن اس��ت كه ميان جريان هاي 
ش��يعه، ُس��ني و كردهاي عراق در مورد انتخاب 
وزراي مس��تقل براي دولت محمد توفيق عالوي، 
اتفاق نظري وجود ندارد. حال در اين ش��رايط اگر 
چه محمد توفيق عالوي  روي مواضع درست خود 
براي تشكيل كابينه اي مستقل و تكنوكرات مصمم 
است، اما يقينا بدون مش��اركت كردها، سني ها و 
برخي از جريانات مخالف شيعي، دولت آتي، دولتي 
موفق نخواهد بود، آن هم در شرايطي كه مهم ترين 
ماموريت دولت موقت كنترل شرايط كنوني عراق 
و ايجاد زمينه براي برگزاري انتخابات پارلماني زود 

هنگام در اين كشور است. 
با اين وجود اگر به گذشته نه چندان دور در تحوالت 
سياس��ي عراق در زمان تالش عادل عبدالمهدي 
براي تشكيل كابينه خود رجوع كنيم، خواهيم ديد 
كه به  رغم نگاه مثبت اوليه به ش��خصيت مستقل 
سياس��ي عادل عبدالمهدي، كارنامه قابل قبول، 
عدم سابقه سوء فساد مالي و اداري و ارايه برنامه هاي 
جدي براي توسعه و رشد اقتصادي و معيشتي اين 
كشور نهايتا نخست وزير عراق در سايه يك انفعال 
سياس��ي جز تعيين چند وزير مد نظر خود عمال 
تمام مناصب دولتش را به واسطه رقابت هاي قدرت 
به احزاب و جريان هاي سياسي عراق واگذار كرد، به 
گونه اي كه مي توان گفت دولت عادل عبدالمهدي 
ديگر به وي تعلق نداش��ت و بيش��تر در سايه نگاه 
حزبي ديگر جريان اداره مي ش��د و همين مساله 
به گسترده تر شدن فساد سيستماتيك اقتصادي، 
نهادينه تر شدن رانت هاي سياسي و قبضه قدرت در 
اين كشور كمك كرد و به تبع آن تمامي برنامه هاي 
دولت عادل عبدالمهدي براي رشد و توسعه عراق 
بر باد رفت ك��ه در نهايت هم به خش��م مردم اين 
كشور در اول اكتبر 201۹ كشيده شد و تا به اكنون 
هم ادامه دارد.  اكنون در مقام قياس، نه تنها محمد 
توفيق عالوي به روشني نش��ان داده كه از توانايي 
الزم سياسي، انعطاف سياسي و نيز داشتن پتانسيل 
بااليي از اقتدار براي بازگرداندن آرامش و وفاق به 
وضعيت كنوني عراق و نيز در رس��اندن جريانات 
و احزاب )به خصوص كردها و س��ني ها( عراقي به 
حداقلي از فصول مشترك براي تشكيل دولت موقت 
بي بهره است، بلكه بايد در خصوص نگاه وي پيرامون 
تشكيل دولتي مستقل و كارا هم تشكيك كرد، چرا 
كه اگر به جريانات سياسي كه از انتخاب وي به عنوان 
جانشين نخس��ت وزيري و نيز حمايت از محمد 
توفيق عالوي به منظور تشكيل جلسه فوق العاده 
مجلس عراق در دوش��نبه پيش رو براي دادن راي 
اعتماد به كابينه وي نگاهي بيندازيم، خواهيم ديد 
كه تمامي اين جريانات خود به طور مستقيم از بانيان 
شكل گيري سهميه بندي قدرت در عراق هستند.  
صد البته كه ذكر اين نكات در خصوص شخصيت و 
كاراكتر سياسي محمد توفيق عالوي و نيز جريانات 
حامي وي نمي تواند نگاه و باور غلط احزاب كردي 
و اهل س��نت عراقي را در حقنه كردن گزينه هاي 
حزبي و مد نظر خود به دولت موقت توجيه كند. در 
اين راستا يقينا جريان هاي سني و به ويژه كردي 
و در راس آن دو حزب اتحاديه ميهني كردس��تان 
عراق و حزب دموكرات كردس��تان به دنبال قبضه 
قدرت سياس��ي و تعيين وزراي س��هميه اي خود 
در دولت بغداد از حلقه يارانش��ان هستند تا ضمن 
حفظ قدرت سياسي در اقليم كردستان عراق كه 
در طول اين س��ال ها در يك پروسه فرد محور پي 
گرفته شده است، كماكان قدرت خود در بغداد را 
نيز در چنگشان داشته باشند تا به هيچ حزب كردي 
ديگري اجازه تنفس سياس��ي و به تبع آن كسب 
قدرت، نه در اربيل و نه در بغداد را ندهند. اگر چه كه 
در ظاهر هيات مشترك احزاب كردستاني اعزامي به 
بغداد براي مذاكره با محمد توفيق عالوي به منظور 
تشكيل كابينه موقت شامل نمايندگاني از حزب 
دموكرات كردستان )منتسب به خانواده بارزاني(، 
اتحاديه ميهني كردس��تان )وابس��ته ب��ا خانواده 
طالباني(، جنبش تغيير، اتحاد اسالمي، جماعت 
اسالمي و نمايندگاني از مس��يحيان و تركمان ها 
هستند. حال در اين ش��رايط يقينا آينده عراق در 
فرصت پيش رو مبهم تر، بغرنج تر و حساس تر از هر 

زمان ديگري است.

اولين تكليف مجلس يازدهم روشن شد: تصويب بودجه سال 1399 

رد كليات بودجه سال ۹۹ كل كشور
  درآمدهاي نفتي بودج�ه 99 را بعد از تصميم 

اخير »اف اي تي اف« اصالح كنيم
در نشست علني ديروز همچنين 
عليرضا رحيمي نماين��ده مردم 
تهران در موافقت با كليات بودجه 
سال ۹۹ با اشاره به مشاركت مردم 
در انتخاب��ات يازدهمي��ن دوره 
مجل��س گف��ت: اين مش��اركت 
حداقلي بوده و براي اولين بار اس��ت كه چنين وضعيتي را 
داريم، لذا براي مسووالن كشور هشدار محسوب شده و بايد 
رضايت مردم را در همه امور مبنا قرار دهند. وي افزود: اگر 
بودجه بر مبناي رضايتمندي مردم و كارآمدي حكمراني 
باشد حتمًا اثرات الزم را خواهد داشت، اما وقتي مشاركت 
مردم در انتخابات مجلس آتي مشاركتي حداقلي است، اين 
موضوع براي مسووالن هشدار است. نماينده مردم تصريح 
كرد: بايد مسووالن رضايت افرادي كه در انتخابات شركت 
نكرده اند را به دست آورند به طوري كه در تهران 75 درصد 
مردم مشاركت نداشته و در كل كشور هم 55 درصد مردم 
در انتخاب��ات ش��ركت نكرده اند. رحيمي اظهار داش��ت: 
برنامه محور كردن بودجه سال ۹۹ از سوي دولت و كميسيون 
تلفيق مورد توجه قرار گرفته   ضمن اينكه اين كميسيون هم 
عنايت ويژه اي به مولدسازي دارايي هاي دولت داشته است. 
وي خاطرنش��ان كرد: تفكيك يارانه هاي پيدا و پنهان در 
بودجه در سال هاي اخير همواره مورد بحث و بررسي قرار 
گرفته است، اما كميسيون تلفيق در بودجه سال ۹۹ اين مهم 
را از يكديگر تفكيك كرده و تالش كرد تا آمار دقيقي براي 
برنامه ريزي هاي آتي با اين جداسازي ايجاد كند. نماينده 
مردم تهران در مجلس خاطرنش��ان كرد: بودجه سال ۹۹ 
بودجه اي تحريم محور و مقاومتي است و بر همين اساس 
نيازهاي كشور را مورد توجه قرار مي دهد. رحيمي گفت: 
دولت در اليحه بودجه سال ۹۹ در بخش درآمدهاي نفتي 
11 ميليارد دالر درآمد را در نظر گرفته بود اما كميسيون 
تلفيق اين درآمد را به 8 ميليارد دالر كاهش داد. وي گفت: 
بودجه سال آتي زماني به صحن علني مجلس آمده است كه 
تصميم اخير »اف اي تي اف« منجر به كاهش درآمدهاي 

نفتي ايران خواهد شد، لذا اين بودجه بعد از تصميم اخير 
»اف اي تي اف« در كميسيون تلفيق ميزان درآمدهاي نفتي 

دولت از 8 ميليارد هم كاهش مي يافت.
نماينده مردم تهران در مجلس خاطرنشان كرد: 2 درصد از 
هزينه   شركت هاي دولتي سودده به هزينه هاي آموزش و 
پرورش و معلمان داده شده و بر همين اساس اعتبار خوبي 
براي محروميت زدايي و همسان سازي حقوق بازنشستگان 
و حقوق و معوقات كارگران و حوادث طبيعي تخصيص يافته 
است. رحيمي تصريح كرد: كميسيون تلفيق به بودجه بنيه 
دفاعي كشور در سال آينده نگاهي ويژه داشته و قطعا در اين 
بخش كسري بودجه نخواهيم داشت. وي اضافه كرد: 3 هزار 
ميليارد تومان بودجه براي رتبه بندي معلمان در بودجه ۹۹ 
در نظر گرفته شده است. نماينده مردم تهران در مجلس 
در پايان خاطرنشان كرد: بودجه ريزي مبتني بر عملكرد 

محوري از ديگر موضوعات مفيد اليحه بودجه ۹۹ است.

   تخصيص 200 ميليارد توم�ان از محل جرايم 
رانندگي به تامين هزينه هاي معلوالن

سيده فاطمه ذوالقدر يكي ديگر از 
موافقان با كليات اليحه بودجه سال 
۹۹ در نشست علني ديروز مجلس 
)دوشنبه 5 اسفند ۹8(، گفت: بر 
اساس بند »پ« ماده 7 قانون برنامه 
ششم توسعه دولت مكلف شده كه 
تا آخر برنامه ششم اعتبارات جاري همه دستگاه ها بر اساس 
بودجه ريزي مبتني بر عملكرد باشد كه اين كار در اليحه 
بودجه سال ۹۹ به صورت كامل و قبل از اتمام برنامه ششم 
انجام شد. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي 
اظهار داشت: بر اين اساس كار مشخصي كه انجام مي شود 
اعتبارات به دستگاه ها تخصيص مي يابد كه قطعاً اين بودجه 
هم كمتر خواهد بود. وي افزود: در بررسي اليحه بودجه در 
كميسيون تلفيق در حوزه تعيين درآمدهاي مالياتي افزايش 
عدالت مالياتي ايجاد شد كه از مواردي كه در اين باره مي توان 
به آن اشاره كرد ماليات بر خانه هاي گران قيمت است كه 
بيش از يك ميلي��ارد تومان قيمت دارن��د و خودروهاي 

گران قيمت با قيمت باالي 700 ميليون تومان واحدهاي 
مس��كوني خالي كه در جمع حدود 3 هزار ميليارد تومان 
مي تواند افزايش درآمد مالياتي را به همراه داشته باشد و از 
همه مهم تر در اين ماجرا ما عدالت مالياتي را داريم. ذوالقدر 
خاطرنشان كرد: اين زيبنده يك كشور اسالمي نيست كه 
فقط كارگران، كارمندان و اقشار ضعيف ماليات بدهند و اقشار 
توانمند زير بار پرداخت ماليات نروند و ما فرار مالياتي داشته 
باشيم. نماينده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: از ديگر 
نكات مثبت بودجه ۹۹ مي توان به اين مورد اشاره كرد كه 
افزايش يك درصد هزينه   شركت هاي دولتي به 2 درصد از 
كارهاي بسيار خوب و مثبتي است كه درباره بودجه ۹۹ انجام 
شده كه از اين مبلغ 5 هزار ميليارد تومان به آموزش و پرورش 
و آموزش عالي تخصيص يافت كه از اين ميان حدود 3700 
ميليارد تومان سهم آموزش و پرورش و 1250 ميليارد تومان 
نيز سهم دانشگاه ها، موسسات پژوهش��ي براي كارهاي 
تحقيقاتي بود و بناست كه بين آنها توزيع شود. وي افزود: 
يكي ديگر از مواردي كه در جريان بررسي اليحه بودجه ۹۹ 
در كميسيون تلفيق تصويب شد،  بودجه كاهش فقر است 
كه حدود 18 هزار ميليارد تومان بودجه مربوط به اين بخش 
افزايش يافت. ذوالقدر خاطرنش��ان كرد: بيش از نيمي از 
جمعيت ما زير خط فقر هستند و قطعا اين گونه بودجه ها 
مي تواند به اقشار ضعيف و فقير كمك كند. نماينده مردم 
تهران در مجلس اظهار داشت: در بودجه ۹۹، 6 هزار ميليارد 
تومان براي يكسان سازي حقوق بازنشسته ها در نظر گرفته 
ش��ده و 3 هزار ميليارد تومان هم براي رتبه بندي معلمان 
تخصيص يافته كه قطعاً با افزايش يك درصدي شركت هاي 
دولتي ب��ه 2 درصد رتبه بندي معلمان نيز افزايش خواهد 
داشت. وي افزود: با پيشنهاد فراكسيون زنان 500 ميليارد 
تومان در كميسيون تلفيق براي بيمه زنان سرپرست خانوار 
و همچنين بدسرپرست بودجه تخصيص يافت، همين طور 
براي بيمه هنرمندان، صنايع دستي، قاليبافان و براي اولين بار 
هم بيمه راهنمايان تورهاي گردشگري بودجه تخصيص 
داده شد و ما پيشنهاد داديم كه حدود 2 هزار نفر از اين قشر 

هم تحت پوشش بيمه قرار گيرند.
ذوالقدر خاطرنشان كرد: در ارتباط با يارانه ها بايد گفت كه 
يارانه ها در سال ۹۹ هدفمند و يك كاسه شد، تمام هزينه ها 
كه ماهيت يارانه اي دارد زير تبص��ره 14 و جدول 14 قرار 
گرفت و افزايش درآمد خوبي را هم در اين حوزه داشتيم به 
ويژه براي مستمري مددجويان كميته امداد و بهزيستي كه 
در اين باره ما 20 درصد افزايش مستمري داشتيم همچنين 
در جدول شماره ۹ بودجه به هيات امناي صرفه جويي ارزي 
در معالجه بيماران جهت خريد عضو مصنوعي، پروتز، كاشت 
حلزون شنوايي، بيماران اوتيسم و... بودجه اختصاص داده 
شد. نماينده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: همچنين 
در بودجه اليحه بودجه سال ۹۹ و مصوبات تلفيق در اين 
راستا افزايش  اعتبارات سازمان بهزيستي كشور را داريم كه 
مبلغ 200 ميليارد تومان از محل افزايش جرايم راهنمايي 
و رانندگي به منظور تأمين هزينه هاي معلوالن ش��ديد، 
ضايعه نخاعي حاصل از تصادفات رانندگي و پيشگيري از 
معلوليت ها و همين طور 100 ميليارد تومان از محل افزايش 
قيمت هر پيامك براي اجراي مواد 5 و 8 قانون حمايت از 
افراد داراي معلوليت و س��اماندهي كودكان كار و خياباني 

تخصيص داده شد.
وي افزود: عالوه بر اين به سازمان ديه نيز بودجه مناسبي 
داده شد، 350 ميليارد تومان جهت كمك به آزادي زندانيان، 
زندانيان معسر با اولويت زنان زنداني معسر در بودجه سال 
۹۹ تخصيص يافت. عالوه بر اين 500 ميليارد تومان جهت 
توانمندسازي پرداخت تسهيالت و خريد انشعابات و توسعه 
تأسيسات خانگي و كارگشايي امور با پيشنهاد معاونت توسعه 
روستايي و مناطق محروم تخصيص يافت كه با اين مصوبه ما 
شاهد توسعه و آباداني روستاها و مناطق محروم مان باشيم.

ذوالقدر خاطرنش��ان كرد: موضوع ديگري كه با پيشنهاد 
فرهنگي در كميس��يون تلفيق در جريان بررسي اليحه 
بودجه سال ۹۹ تصويب شد افزايش وام ازدواج به 50 ميليون 
تومان بود، همگي مس��تحضريد وام ازدواج در سال ۹5 به 
ميزان 3 ميليون تومان بود كه ما در هر سال افزايش اين وام 
متناسب با تورم را داشتيم. امسال در بودجه ۹۹ اين افزايش 
به 50 ميليون تومان رسيد، با دوره بازپرداخت 7 ساله و يك 
ضامن كه اميدواريم مبلغي كه به اين امر تخصيص يافته 
كمكي براي تشكيل زندگي و خانواده باشد و به درستي و با 
نظارت اين وام واگذار شود.  نماينده مردم تهران در مجلس 
اظهار داشت: در اجراي بند »ب« ماده 83 قانون برنامه ششم 
توسعه و ماده 52 قانون احكام دايمي برنامه توسعه كشور، 
بانك مركزي مكلف ش��ده از طريق بانك هاي عامل مبلغ 
70 هزار ميليارد ريال از محل منابع سپرده هاي پس انداز 
و جاري قرض الحسنه به سازمان بهزيستي كشور با معرفي 
دستگاه هاي ذي ربط به مددجويان و كارفرمايان، طرح هاي 
اشتغال مددجويي با اولويت زنان سرپرست خانوار به صورت 
تسهيالت قرض الحسنه كه باز هم با بازپرداخت 7 ساله است 
تخصيص يابد كه اميدواريم از طريق اين مصوبه به اشتغال 
مددجويان و محرومان كمك شود. وي افزود: فراكسيون 
ورزش هم براي بودجه ۹۹ پيشنهادات خوبي داشت كه از 
جمله آن مي توان به اين مورد اشاره كرد كه عوارض خروج 
از كشور براي ورزشكاران به همان قيمت خروج اول حساب 
شود كه كمكي براي ورزشكاران مان باشد. ذوالقدر در پايان 
گفت: همچنين در اليحه بودجه سال ۹۹ و مصوبات تلفيق 
در اين باره آمده اس��ت كه از محل درآمد پخش مسابقات 

ورزشي مبلغي به وزارت ورزش داده شود.

   دولت خود را به صندوق توس�عه ملي بدهكار 
كرده است

مهرداد الهوتي نماينده مردم لنگرود 
در مجلس شوراي اسالمي هم در 
جلسه علني پارلمان، در موافقت با 
كليات اليحه بودجه سال 13۹۹ 
كل كشور در پاس��خ به انتقادات 
مخالفان اليحه بودجه گفت: برخي 
نمايندگان عنوان كردند كه در بودجه به استان ها توجهي 
نشده است، در حالي كه دولت در اين اليحه اختيار 600 طرح 
بزرگ ملي را به استان ها وگذار كرده و به جاي اينكه براي اين 
طرح ها در تهران تصميم گيري شود، به استان ها واگذار شده 
تا با توجه به شرايط آن استان تصميم گيري شود. وي با بيان 
اينكه برخالف ادعاي مخالفان بودجه، منابع درآمدي دولت 
كاماًل مشخص است، گفت: نمايندگان مجلس اگر پيشنهاد 
ديگري دارند مي توانند در جريان بررسي جزييات مطرح 

كنند و بودجه را تغيير دهند، اما بايد به اين نكته توجه كرد 
كه بودجه سال ۹۹ براساس واقعيات كشور بسته شده است. 
اين نماينده مجلس ادامه داد: در بودجه پيش بيني شده كه 
50 هزار ميليارد تومان از اموال مازاد خود را واگذار كند، در 
حالي كه همه مي دانيد دولت 7 هزار ميليارد تومان اموال 
مازاد دارد، پس چه اش��كالي دارد كه اين مجوز را به دولت 
بدهيم تا اموال مازاد خ��ود را واگذار كند. الهوتي افزايش 
درآمدهاي مالياتي در بودجه را از نقاط قوت آن دانس��ت و 
گفت: دولت پيش بيني ك��رده 175 هزار ميليارد تومان از 
ماليات كسب درآمد كند كه به نظر من يكي از تصميمات 
درس��ت دولت است، چرا كه ما بايد كشور را با ماليات اداره 
كنيم و با توجه به شرايط تورمي و تحريم، دولت مي تواند 
درآمدهاي خود را از ماليات تأمين كند.  وي افزود: يكي از 
اقدامات خوب دولت در بودجه سال آينده، اخذ ماليات از 
خانه هاي خالي، خانه هاي لوكس و خودروهاي لوكس است 
ك��ه 700 هزار ميلي��ارد تومان از مح��ل خانه هاي خالي 
پيش بيني شده اس��ت. همچنين بر خانه هاي باالي 10 
ميليارد تومان نيز ماليات تعلق مي گيرد كه تمام اينها دغدغه 
نمايندگان مجلس بود كه حاال در بودجه ۹۹ به آن رسيده ايم.  
نماينده مردم لنگرود در مجلس ادامه داد: دولت پيش بيني 
كرده كه 80 هزار ميليارد تومان اوراق منتشر كند كه مورد 
انتقاد برخي از دوستان است كه بايد به اين نكته توجه شود 
كه دولت بايد در سال آينده حدود 50 هزار ميليارد تومان از 
اوراق هاي قبلي كه فروخته برگشت بزند، بنابراين آنچه براي 
دولت مي ماند 30 هزار ميليارد تومان است. الهوتي با اشاره 
به مصوبات كميسيون تلفيق گفت: سقف درآمدهاي دولت 
را به 56 هزار ميليارد تومان و هزينه هاي جاري را به 430 
هزار ميليارد تومان رسانديم و 83 هزار ميليارد تومان بودجه 
عمراني پيش بيني كرديم كه تمام اين تصميمات از سوي 
مجلس گرفته شده است.  وي با اشاره به استقراض دولت از 
صندوق توسعه ملي گفت: در س��ال آينده سهم صندوق 
توسعه ملي بايد به 36 درصد مي رسيد كه دولت آن را 20 
درصد درنظر گرفته، اما قرار نيست اين 16 درصد را براي خود 
بردارد، بلكه آن را از صندوق قرض گرفته و در واقع دولت به 
صندوق بدهكار مي ش��ود و اين تنها كاري است كه دولت 
مي تواند در شرايط تحريمي انجام دهد. نماينده مردم لنگرود 
در مجلس در ادامه گفت: يكي از نكات مثبت بودجه، توجه 
دولت به معيشت مردم است كه كف حقوق كارمندان را از 
يك ميليون و 500 هزار تومان به 2 ميليون و 800 هزار تومان 

رساند كه اين نكته بارزي است. 
الهوتي در پايان سخنان خود گفت: شايد برخي از انتقادات 
دوستان درست باش��د، اما بايد توجه كنيم كه در شرايط 
تحريمي هستيم و دولت تمام تالش خود را كرده تا بودجه 
خود را به بانك ها تحميل نكند كه اگر اين كار را مي كرد، تورم 

زيادي ايجاد مي شد.

  كميسيون تلفيق اعتبارات دانشگاه ها را
 به ميزان قابل قبولي افزايش داده است

صديف بدري نماينده مردم اردبيل 
در مجلس شوراي اسالمي هم در 
نشس��ت علني ديروز )دوشنبه( 
پارلمان در موافقت با كليات اليحه 
بودج��ه ۹8، گف��ت: يك��ي از 
ويژگي هاي مصوبه كميس��يون 
تلفيق اين است كه طبق آن دولت موظف شده تا اعتبارات 
جاري دستگاه هاي اجرايي را بر مبناي عملكرد انجام دهد.

وي با بيان اينكه يكي از ويژگي هاي بودجه ريزي مبتني بر 
عملكرد افزايش بهره وري دولت است، افزود: يكي ديگر از 
نكات مثبت مصوبه كميسيون تلفيق شفاف سازي يارانه ها 
اس��ت، همه اعتباراتي كه ماهيت يارانه داشته در جدول 
تبصره 14 آورده شده كه قابل رصد و كنترل است. وي يكي 
ديگر از نكات مثبت كميسيون تلفيق را تجميع يارانه هاي 
كلي و معيشتي از بابت افزايش قيمت بنزين دانست. بدري 
با بيان اينكه در بند د تبصره 16 اليحه به دولت اجازه برداشت 
يك درصد از بودجه ش��ركت هاي دولتي براي اختصاص 
به آموزش و پرورش داده ش��ده بود، ادامه داد: كميسيون 
تلفيق اي��ن رقم را به 2 درصد افزاي��ش داد و در كنار آن به 
مسائل پژوهشي آموزش عالي هم عنايت ويژه داشته است. 
ب��دري افزايش بودجه عمراني وزارت آم��وزش و پرورش، 
همسان سازي حقوق بازنشستگان، همسان سازي حقوق و 
مزاياي فرهنگيان را از ديگر نكات مثبت كميسيون تلفيق 
دانست و تاكيد كرد: همچنين كميسيون تلفيق اعتبارات 
دانش��گاه ها را نيز به ميزان قابل قبولي افزايش داده است. 
سخنگوي كميس��يون عمران مجلس از ديگر نقاط قوت 
مصوبه كميسيون تلفيق را مبحث ماليات برشمرد و گفت: 
در اين زمينه ماليات بر خانه هاي باالي يك ميليارد، ماليات 
بر خودروهاي ب��االي 700 ميليون و همچنين ماليات بر 
خانه هاي خالي در نظر گرفته شده كه اقدام مناسبي است. 
بدري افزايش مبل��غ وام ازدواج به ازاي هر نفر 50 ميليون 
تومان را از ديگر ويژگي هاي مصوبه كميسيون تلفيق اعالم 
كرد. سخنگوي كميسيون عمران نظام پرداخت ها، افزايش 
پلكاني ماليات بر حقوق ها، برداشت از صندوق توسعه ملي 
بيش از سال گذشته، بدهكار كردن آينده با فروش كالن 
اسناد خزانه اس��المي و همچنين عدم نظارت مجلس در 
اجراي بودجه س��االنه را از نقاط ضعف مصوبه كميسيون 

تلفيق دانست.

  براي افزايش حقوق ها به جاي درصد ثابت رقم 
ثابتي در نظر گرفته شود

محمدحسين فرهنگي نماينده 
م��ردم تبريز در مجلس ش��وراي 
اس��المي به عنوان يك��ي ديگر از 
موافقان كليات اين اليحه با اشاره به 
جنبه ه��اي مثب��ت گ��زارش 
كميس��يون تلفيق گفت: سقف 
پايين و حداقل حقوق يكي از مشكالت بودجه سال گذشته 
بود كه افزايش قابل توجهي داش��ت از طرفي يكي كردن 
يارانه ها يكي از نكات مثبت بودجه سال ۹۹ است چرا كه 

مشكالت و ناعدالتي هاي زيادي را ايجاد كرده بود.
نماينده مردم تبريز، آذرش��هر و اسكو در مجلس شوراي 
اسالمي با بيان اينكه بودجه ريزي عملياتي يكي از اقدامات 
بسيار مهم دولت در تنظيم بودجه سال آتي است، ادامه داد: 
بودجه ريزي عملياتي در شرايط فعلي اقتصادي كشور كار 
آساني نبوده و اقدام دولت قابل تقدير است. وي با اشاره به 
يكي از مشكالت در روند بررسي كليات بودجه ۹۹ افزود: 

متأسفانه نمايندگان فرصت كافي براي ارايه پيشنهادات 
خود نداش��ته اند چرا كه اكثر آنها درگير انتخابات بوده اند 
و اين اليحه بودجه بدون پيش��نهادات بس��ته شد از اين 
رو خواهش��مندم هيات رييسه مجلس ش��وراي اسالمي 
تدبيري بينديش��د و حتي با ايجاد فرصت يك روزه براي 
ارايه پيشنهادات مي تواند تأثير بسياري بر آراي مخالفان 
اليحه بودجه داشته باشد. عضو كميسيون صنايع و معادن 
مجلس شوراي اسالمي نحوه افزايش حقوق ها را يكي ديگر 
از مشكالت بودجه سال آينده دانست و گفت: بهتر است براي 
افزايش حقوق ها به جاي درصد ثابت رقم ثابتي در نظر گرفته 
شود. مسعود پزشكيان، نايب رييس مجلس بعد از موافقت 
و مخالفت نمايندگان با كليات اليحه بودجه سال ۹۹ گفت: 
اگر نمايندگان به اين كليات رأي منفي دهند بررسي اليحه 

بودجه به مجلس آتي سپرده خواهد شد.

   قوامي: 8 هزار پيشنهاد نمايندگان
 براي بودجه 99 ثبت شده است

هادي قوامي سخنگوي كميسيون 
تلفيق مجلس شوراي اسالمي هم 
پس از موافق��ت و مخالفت تعداد 
زيادي از نمايندگان گفت: بودجه 
سند دخل و خرج است و بايد تالش 
كنيم ميانگين و باالنسي را در اين 
خصوص در نظر بگيريم تا در نهايت كسري بودجه را جبران 
كنيم. وي افزود: ما به اثرات تحريم هاي ظالمانه به كشورمان 
واقف بوده و كاهش درآمدهاي نفتي را مشاهده مي كنيم. 
اين در حالي است كه ما در سال هاي پيش 2 ميليون و 400 
هزار بش��كه نفت مي فروختيم، اما امروز اين ميزان به يك 
ميليون بشكه تنزل پيدا كرده است. قوامي ادامه داد: بايد به 
دليل كاه��ش درآمدهايمان، كاهش هزينه ه��ا را در نظر 
بگيريم. سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس تصريح كرد: 
براي اولين ب��ار ماليات ب��ر خانه هاي لوك��س، ماليات بر 
خودروه��اي لوكس و ماليات ب��ر خانه هاي خال��ي را در 
كميسيون تلفيق به تصويب رسانديم كه منجر به درآمد 4 
هزار ميليارد توماني براي دولت خواهد شد، ضمن اينكه اين 
كار براساس ماليات بر عايدي بر سرمايه و دارايي بوده است 

كه اميدواريم در سال ۹۹ اين موضوع هم عملياتي شود.
قوامي گفت: فروش اوراق باعث ش��ده اس��ت كه خيلي از 
پروژه هاي عمراني در كش��ورمان مانند راه و راهس��ازي و 
آزادراه، سدسازي، راه آهن و... انجام شده و پيمانكاران در 
زمان سررس��يد اوراق به بانك مراجعه كرده و پول خود را 
بگيرند و وقتي اين اعتبار صفر شود، عمال پروژه هاي عمراني 
در كشورمان متوقف خواهد شد و تورم افزايش مي يابد. وي 
گفت:  در كميسيون تلفيق براي افزايش حقوق ها 15 درصد 
را در نظر گرفتيم، ضمن اينكه طبق نظر كميسيون تلفيق 
س��ال آينده حقوق بگير زير 2 ميليون و 800 هزار تومان 
نخواهيم داشت، اين در حالي است كه ما كوشيديم فشار 
به مردم و اقشار ضعيف جامه را بكاهيم. وي تصريح كرد: 
معافيت هاي مالياتي را به 3 ميليون تومان افزايش داديم و 
با اين كار حداقل 4 هزار ميليارد تومان به سمت عدالت در 
جامعه حركت كرديم و تالش كرديم حمايت از گروه هاي 
فرودس��ت و مس��تضعف را افزايش دهيم. س��خنگوي 
كميس��يون تلفيق مجلس افزود: 3 هزار و 750 ميليارد 
تومان طبق اليحه بودجه سال۹۹ به آموزش و پرورش و 
بازنشستگان فرهنگي و همچنين كمك به دانشگاه ها در 
نظر گرفتيم. وي افزود: اصل بر ساالنه بودن بودجه است 
و بودجه چنددوازدهم زماني قابل ارايه اس��ت كه كشور 
دچار بحران ش��ود، ولي وقتي مجلس محكم و استوار در 
هفته هاي بعد هم حضور دارد و مي توانيم مشكالت را كم 
كنيم، چرا به سمت بودجه چنددوازدهم برويم. سخنگوي 
كميسيون تلفيق مجلس تصريح كرد: اگر اليحه بودجه 
۹۹ به كميسيون تلفيق بازگردد، فرصت را از كشور گرفته 
و خسارات و آثار زيانباري را به اقتصاد كشورمان تحميل 
خواهيم كرد. وي با بيان اينكه نبايد به دليل ايرادات جزيي 
به كلي��ات بودجه رأي ندهيم، گفت: 8 هزار پيش��نهاد از 
س��وي نمايندگان مجلس براي جزيي��ات اليحه بودجه 
س��ال ۹۹ در نظر گرفته شده اس��ت. قوامي افزود: يكي از 
نقاط قوت بودجه ۹۹ آن است كه سياست ها را به سمت 
كنترل هزينه ها و كنترل تورم ببريم. وي گفت: با اتفاقي كه 
در تبصره 4 اليحه بودجه رخ داده است، 2 ميليارد دالر از 
محل صندوق توسعه ملي براي تقويت بنيه دفاعي كشور 
در نظر گرفته شده اس��ت. سخنگوي كميسيون تلفيق 
مجلس تصريح كرد: امكان ورود پول و درآمد فروش نفت به 
كشورمان بسيار سخت است و وقتي شرايط اين گونه است 
چگونه 60 ميليارد دالر سرمايه گذاري خارجي دركشورمان 
ايجاد شود. قوامي خاطرنشان كرد: در تبصره بودجه 260 
هزار ميليارد تومان منابع وجود دارد كه از افتخارات دولت 
فعلي است و توانس��ته ايم ضمن تأمين نيازهاي داخلي، 
به س��مت فروش بنزين و استحصال درآمدهاي ارزي آن 
برويم. همچنين اگر پااليشگاه ستاره خليج فارس افتتاح 
نمي شد، دقيقا به ميزان فروش نفت مان بايد بنزين وارد 
مي كرديم. سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس تصريح 
كرد: 75 درصد بودجه اجراي كشورمان مربوط به حقوق و 
دستمزد است كه كاري نمي توانيم درباره آن انجام دهيم، 
ضمن اينكه 25 درصد ديگر بودجه جاري هم با تدبير الزم به 
سمت كارايي و اثربخشي رفته است. قوامي گفت: در تبصره 
18 با مصوبه كميسيون تلفيق تالش كرديم منابع مختلف 
بانكي در قالب كمك هاي يارانه اي و تسهيالت ارزان قيمت 
به سمت اشتغال يك ميليون نفري سوق پيدا كند كه اين 
هم از نقاط قوت بودجه است. سخنگوي كميسيون تلفيق 
مجلس افزود: وام ازدواج در اليحه بودجه س��ال ۹۹ از 30 
ميليون تومان به 50 ميليون تومان و دوره بازپرداخت آن 
از پنج سال به هفت سال افزايش يافته است. وي در پايان 
گفت: براساس مصوبه كميسيون تلفيق، يارانه مددجويان 
بهزيستي در سال ۹۹، 20 درصد افزايش پيدا خواهد كرد. 
در نهايت اما نمايندگان در نشست علني خود پس از استماع 
نظرات موافقان و مخالفان، كليات بودجه سال ۹۹ را با 67 
 راي موافق، 114  راي مخالف و 3  راي ممتنع از مجموع 1۹1 
  نماينده حاضر در مجلس رد كردند و جلسه ديروز هم در 
يك شيفت برگزار شد. بر اساس اين گزارش، هيات رييسه 
مجلس قبال اعالم كرده بود كه نشس��ت ديروز به منظور 
بررسي اليحه بودجه سال ۹۹ كل كشور در دو نوبت صبح 
و عصر برگزاري  شود كه با رد اين اليحه از سوي نمايندگان 

مجلس جلسه ديروز فقط در يك نوبت برگزار شد.

برنامه و بودجه گفت: در سال ۹۹ قرار است 1200 كيلومتر 
راه آهن افتتاح شود ضمن اينكه 430 كيلومتر آزادراه هم 
به بهره برداري خواهد رسيد؛ چرا بايد زحمات اين مجلس 
را به مجلس آتي بدهيم؟ وي تصريح كرد: شما نمايندگان 
مجلس باز هم مي توانيد خدمات خود را به مردم ادامه دهيد؛ 
در دوره هاي مختلف شاهد آن بوده ايم كه نماينده اي رأي 
نياورده اما در دوره بعدي توانسته نظر مردم را جلب كند و 
رأي بياورد؛ از چه نگران هستيد در حالي كه شما مي توانيد 
در مجالس آت��ي به خدمات به مردم ادامه دهيد. نوبخت 
گفت: 14 ميليارد دالر براي آنكه قيمت كاالهاي اساسي 
گران نشود، با ارز 4 هزار و 200 توماني در اليحه بودجه سال 
۹۹ در نظر گرفته ايم.  وي افزود: موضوعات منفي اي كه 
برخي نمايندگان از نكات انتقادي بودجه ۹۹ بيان كرده اند 
اتفاقا كاماًل مثبت است. رييس سازمان برنامه و بودجه افزود: 
تغييرات در كش��ورمان چيزي عادي است و دوستان به 
فعاليت هاي خود بازگشته اند؛ تاريخ هم در مورد خدمات 
مجلس ده��م قضاوت خواهد ك��رد. وي افزود: كمترين 

وابستگي بودجه به نفت در تاريخ ايران به نام مجلس دهم 
ثبت خواهد ش��د، اين در حالي اس��ت كه هم��ه دنيا به 
جمهوري اس��المي نگاه مي كنند تا توق��ف ايران و عدم 
عملياتي شدن بودجه ايران را ببينند. رييس سازمان برنامه 
و بودجه گفت: كاهش تورم در كشورمان يا از طريق رونق 
توليد به دست مي آيد يا از طريق مهار نقدينگي. نوبخت 
گفت: بخش بزرگي از طرح هاي عمراني ما به اعتبار فروش 
اوراق اس��ت كه منجر به افزايش اشتغال خواهد شد. وي 
تأكيد كرد: ما در ش��رايط گذار هستيم و تاريخ،  خدمات 
مجلس دهم را براي عبور از فشار ثبت خواهد كرد. نوبخت 
افزود: مجلس فرصت دارد تا پيشنهادات مختلفي را براي 
افزايش حقوق كارمندان ارايه دهد كه اين افزايش حقوق 
به صورت يكسان براي همگان باشد يا به صورت پلكاني. 
رييس سازمان برنامه و بودجه در پايان گفت: دولت براي 
افزايش حقوق كارمندان، هم متوسط افزايش حقوق را 15 
درصد در نظر گرفته و هم افزاي��ش 50 درصدي تفاوت 

تطبيق را ديده است.

دولت

نوبخت: چرا بايد افتخارات مجلس دهم را به مجلس بعدي بدهيم؟



دانش و فن10گزارش

از فيشينگ تا باج افزار؛ امكاناتي كه  براي مجرمان و سوءاستفاده از فضاي سايبري وجود دارد

چگونه از حمالت سايبري در امان باشيد
گروه دانش و فن|

اينترنت امكانات نامحدودي را براي كاربران فراهم 
كرده است تا بتوانيم از اطالعات استفاده كرده و با 
ساير نقاط جهان ارتباط برقرار كنيم. با وجود اين، 
امكانات زيادي هم براي مجرمان و سوءاس��تفاده 
از اين فضا وجود دارد. جرايم س��ايبري يك پديده 
نس��بتا جديد اس��ت و به هر جرمي گفته مي شود 
كه توسط ش��خصي با اس��تفاده از رايانه يا وسيله 
الكترونيكي و به ويژه از طريق اينترنت انجام دهد. 
در صورت هدف قرار دادن يا اس��تفاده از دستگاه 
رايانه اي، تقريبًا هر چيزي ممكن اس��ت يك جرم 
سايبري محسوب شود. وب سايت سيفتي ديتكتيو 
به بررسي جرايم سايبري و چگونگي محافظت از 

خود در برابر آنها پرداخته است.
اگرچ��ه هرگز نمي ت��وان تضمين ك��رد كه فردي 
قرباني جرايم سايبري نش��ود، اما اقدامات بسيار 
مهم و اساسي براي جلوگيري از حمالت سايبري 
وجود دارد تا شانس ايمن ماندن به طور چشمگيري 
بهبود يابد. يكي از آن موارد اين اس��ت كه هميشه 
بايد از آنتي ويروس استفاده كنيد. يك آنتي ويروس 
قوي در رايانه ها و گوش��ي هاي همراه ش��ما بايد 
اولين خط دفاعتان باش��د. بهتري��ن آنتي ويروس 
مي تواند در رديابي هاي خود بدافزارها و ويروس ها 
را شناس��ايي كند، مي تواند از شما در برابر سرقت 
فيشينگ و سرقت هويت محافظت كند، داراي يك 
فايروال قدرتمند است و منجر به محافظت از خريد 

آنالين مي شود. 
البته يك آنتي ويروس خوب هم يك روش درماني 
كامل نيست و نمي توان زماني كه يك آنتي ويروس 
داريد، رفتار مرور آنالين ايمن را رها كنيد، با وجود 
اين بهتر است كه همواره از يك آنتي ويروس خوب 

استفاده كنيد.
يكي ديگ��ر از موارد امنيتي اين اس��ت كه از ورود 
ب��ه وب س��ايت هاي غير قابل اعتم��اد جلوگيري 
كنيد. وب س��ايت هايي از جمله وب س��ايت هايي 
كه مخصوص بزرگس��االن يا قمار است، مي تواند 
امنيت اينترنت ش��ما را نابود كن��د. گاهي ممكن 
اس��ت رايانه ش��ما اقدام به دانلود يك فايل كند و 
ش��ما حتي از اين فرآيند خبر نداشته باشيد؛ اين 
اتفاق درصورت مراجعه به برخي از وب سايت هاي 
نامطمئن يا كليك ك��ردن روي برخي از تبليغات 
امكان پذير اس��ت. زماني كه يك وب سايت شروع 
به دانلود فايلي مي كند كه ش��ما درخواست آن را 

نداده ايد، مي توانيد اطمينان حاصل كنيد كه اين 
فايل چيزي نيس��ت كه شما بخواهيد و به احتمال 

 زياد يك بدافزار يا تبليغ ابزار مزاحم است.
نكته ديگري كه بايد توجه داشته باشيد، اين است 
كه از دانلود نرم افزارهاي كرك شده يا نرم افزارهاي 
ديگ��ر از بازارهاي غيررس��مي جلوگي��ري كنيد. 
اگرچه دريافت اين فايل ها مي تواند وسوسه انگيز 
باش��د، اما به هم��ان اندازه هم ام��كان دانلود يك 
برنامه مخرب وجود دارد. بنابراين الزم است براي 
جلوگيري از نصب ناخواسته نرم افزارهاي مخرب 
روي رايانه خ��ود، فقط از منابع قابل اعتماد دانلود 
كنيد. اين منابع مي تواند ش��امل وب س��ايت هاي 
رس��مي نرم افزار، آي تونز، فروش��گاه هاي آنالين 

اندرويدي، آمازون و ساير بازارهاي رسمي باشد.
همچنين الزم اس��ت كه از حمالت فيشينگ آگاه 
باشيد. گاهي اوقات مجرمان سايبري حساس ترين 
اطالعات شما را به روش هاي كالهبرداري دريافت 
مي كنند؛ آنه��ا مي توانند اين كار را با ادعاي اينكه 
نماينده يك بانك يا دولت هستند انجام دهند و از 
شما نام كاربري و رمز عبورتان را درخواست كنند. 
بايد هوشمند باشيد و فريب اين مجرمان را نخوريد 
و هميش��ه هويت اشخاص را قبل از ارايه اطالعات 

شخصي يا مالي بررسي كنيد.
يكي از مواردي كه بايد به آن توجه داشته باشيد، 
به روزرساني مداوم نرم افزارها و سيستم عامل است. 
حتما با هش��دار آزاردهنده اي كه به شما مي گويد 
آخرين نس��خه به روزرساني را براي سيستم عامل 
خود دانلود كني��د، به خاطر داريد ام��ا بايد دقت 
كنيد كه از ناديده گرفتن اين اخطار دست بكشيد. 
آس��يب پذيري هاي امنيتي منجرب��ه بروز يك در 
پشتي آس��ان براي هكرها و مجرمان مي شوند تا 
بتوانند دس��تگاه هاي شما را آلوده كنند. به همين 
دليل الزم اس��ت زمان��ي كه وصله ه��اي امنيتي 
و به روزرس��اني توس��ط ارايه دهن��دگان نرم افزار 
عرضه مي ش��ود، اقدام ب��ه دانلود آنها ك��رده تا از 

سوء استفاده هاي مرسوم در امان بمانيد. 
اس��تفاده از رمزهاي عب��ور قوي ه��م از مواردي 
اس��ت كه همواره بايد به آن توجه داش��ته باشيد. 
رمزهاي عبوري كه به سادگي قابل حدس باشند، 
ممكن اس��ت ش��ما را در معرض خطر قرار دهند. 
تكنيك هاي مدرني براي رمزگشايي حساب هايي 
كه رمزهاي عبور معم��ول و غيرپيچيده اي دارند، 
هس��تند كه مي توانند منجربه ل��و رفتن اطالعات 

حساب شما ش��وند. به همين دليل الزم است كه 
براي بيش��تر وب س��ايت هايتان از رمزهاي عبور 

طوالني با كاراكترهاي خاص استفاده كنيد.
همچنين الزم است والدين بر كودكان خود نظارت 
داشته باشند. اگر فرزندانتان از تلفن يا رايانه شما 
اس��تفاده مي كنند يا وس��يله الكترونيكي خود را 
دارند، بهتر است كه فعاليت آنها را از نزديك نظارت 
كنيد، مطمئن شويد كه آنها به اطالعات پرداخت 
ذخيره شده شما دسترسي ندارند و وب سايت ها و 
محتواهاي نامناسب در دس��تگاهي كه در دست 
آنهاست، مسدود ش��ده  است. برخي از برنامه هاي 
ضدويروس شامل ويژگي هاي نظارتي والدين است 
كه مي توانيد از آنها اس��تفاده كنيد. براي استفاده 
نوجوان��ان هم برخي نرم افزاره��اي نظارتي وجود 
دارد كه به آنه��ا آزادي و حف��ظ حريم خصوصي 

 مي دهد اما همچنان ش��ما را نس��بت به تهديدها 
آگاه مي كند.

ش��ما ممكن اس��ت از آنچه يك هك��ر مي تواند با 
آگاهي از چند بيت اطالعات در مورد ش��ما مانند 
تولد يا آدرستان انجام دهد، شگفت زده شويد، اما 
مجرمان سايبري با استفاده از مهندسي اجتماعي 
)يك فرم پيشرفته فيشينگ( مي توانند با دسترسي 
به چند نكته اصلي از اي��ن اطالعات، نام كاربري، 
ش��ماره حس��اب بانكي يا موارد ديگر را استنتاج 
كنند. بنابراين الزم اس��ت كه اطالعات خود را در 
ش��بكه هاي اجتماعي زياد از ح��د در معرض ديد 
عموم قرار ندهيد و آدرس خود را در عكس هايتان 
محو كنيد و س��رنخ هايي ندهيد ك��ه مي توانند به 
رمزهاي اصلي شما منجر شود )مانند نام كودكان 
يا حيوانات خانگي( حتي ممكن است در صورتي 

كه مي دانيد تاريخ تولد شما يكي از اعداد مهم در 
حساب هاي كاربري تان به شمار مي رود، بخواهيد 

آن را از ديد عموم پنهان كنيد.
نكته ديگر اينكه جرايم آنالي��ن را گزارش دهيد، 
هرچند برخي از مردم اي��ن كار را نمي كنند. همه 
مي دانند كه سرقت هويت و كالهبرداري از كارت 
اعتباري جرم اس��ت، اما اگر شخصي شما را آزار و 
اذي��ت آنالين كند، وانمود كند كه شماس��ت و به 
حرفه يا ش��هرت شما آس��يب وارد كند، يا از شما 
باج گيري كند، اقداماتي مجرمانه صورت داده است. 
بنابراين الزم اس��ت تا حد امكان با استفاده از يك 
آنتي ويروس قوي و رعايت رفتارهاي ايمن، خود را 
در امان نگه داريد و البته درصورتي كه در مواجهه 
با جرايم سايبري قرار گرفتيد، از اطالعاتي كه در 
اختيار پليس قرار مي دهيد، هراسي نداشته باشيد.

س�ي نت|يكي از فروشندگان ماريجوانا كه كدهاي 
بيت كوين خود را روي كاغذ A4 چاپ كرده بود، ۵۸ 
ميلي��ون دالر از درآمد كثيف خود را از دس��ت داد به 
گزارش زوميت، كليف كاليسون بين سال هاي ۲۰۱۱ 
و ۲۰۱۲ به كاش��ت و فروش ماريجوانا مشغول بود و 
درآمد حاصل از فروش را ازطريق بيت كوين دريافت 
مي كرد. در آن زمان، هر واحد بيت كوين بين چهار تا 
شش دالر ارزش داشت و كاليسون در اين بازه  زماني، 
حدود ۶ هزار بيت كوين درآمد كس��ب ك��رد. او اين 
كدها را روي كاغ��ذ A4 چاپ كرده بود و در جعبه اي 
نگهداري مي كرد. در س��ال ۲۰۱۷، كاليس��ون براي 
محافظت بيش��تر از س��رمايه  اش، آن  را با ۱۲ حساب 
كاربري مختلف به بيت كوي��ن تبديل كرد. البته اين 
خالفكار ايرلندي نمي تواند از درآمدش استفاده كند 
كه حاال به رقمي هنگفت تبديل شده است. بعد از اينكه 
كاليسون به جرم كاشت و فروش ماريجوانا بازداشت 
و راهي زندان ش��د، صاحبخانه او ك��ه متوجه حكم 
پنج سال زندانش ش��د، تمام وسايلش را دور ريخت. 
مهم ترين وس��يله اي كه اين صاحبخانه دور انداخت، 
جعبه  ح��اوي كاغذهايي بود كه كاليس��ون كدهاي 
بيت كوين خود را در آن نگهداري مي كرد. ارزش اين 
كدها با احتساب ارزش فعلي بيت كوين )حدود 9۷۰۰ 
دالر( رقمي معادل ۵۸ ميليون دالر برآورد مي ش��ود. 
صاح��ب بيت كوين براي دسترس��ي به اي��ن رمزارز 

به كد ني��از دارد و دارنده  آن ك��د، صاحب بيت كوين 
شناخته مي شود. به همين دليل، صاحبان بيت كوين 
باي��د به دقت از كدهاي خود حفاظ��ت كنند. پرونده 
كاليسون بزرگ ترين پرونده  از دست دادن بيت كوين 
در سال هاي اخير نيست؛ زيرا در سال ۲۰۱۷، مردي 
در بريتانيا هاردي را به اش��تباه دور انداخت كه در آن، 
كده��اي بيت كوين ب��ه ارزش ۱۲۷ ميلي��ون دالر را 
نگهداري مي ك��رد. جرالد كاتن، مالك صرافي رمزارز 
در بريتانيا، هم س��ال ۲۰۱۸ در حالي از دنيا رفت كه 
رمزعبور براي دسترسي به ۱9۰ ميليون دالر بيت كوين 
موجود در حس��اب صرافي اش را به كسي نگفته بود. 
براساس اين گزارش، كاليس��ون در هر صورت امكان 
استفاده از سرمايه خود را نداشت؛ چراكه مالكيت اين 
بيت كوين ها به دليل تأمين از راه غيرقانوني، دراختيار 
بخش مالي اداره مبارزه با جرايم ايرلند قرار گرفته بود.

اسپيدتست| شاخص اوكال نشان مي دهد در ماه 
ژانويه ۲۰۲۰ امارات متحده عربي پرس��رعت ترين 
اينترن��ت موبايل جهان را ارايه كرده اس��ت. در اين 
رده بندي ايران در رده هفتادم قرار دارد. به گزارش 
مهر، تست س��رعت جهاني اينترنت هر ماه سرعت 
انتق��ال اطالع��ات در اينترنت را در سراس��ر جهان 
بررس��ي مي كن��د. اطالعاتي كه ب��راي تنظيم اين 
ش��اخص به كار مي رود بر اساس تست هاي سرعت 
اينترنتي اس��ت كه افراد مختلف در سراس��ر جهان 
انجام مي دهند. ش��اخص تس��ت جهاني س��رعت 
اينترنت موبايل Ookla نش��ان مي دهد در ژانويه 
۲۰۲۰ ميالدي امارات متحده عربي پرسرعت ترين 
اينترنت موبايل جهان را ارايه كرده و از كره جنوبي 
پيشي گرفته است. اين در حالي است كه طبق آمار 
ماه دسامبر ۲۰۱9 ميالدي سرعت اينترنت موبايل 
امارات متح��ده عربي از قطر بيش��تر، اما همچنان 
كمت��ر از كره جنوب��ي بود. در حال حاضر س��رعت 
متوس��ط دانلود اين كش��ور ۸۷.۰۱ مگابيت برثانيه 
و س��رعت آپلود ۲4.۵۱ مگابيت برثانيه است. حال 
آنكه متوس��ط س��رعت دانلود و آپلود اينترنت اين 
كش��ور در ماه دس��امبر به ترتيب ۸۶.۷۷ و ۲۵.۵۵ 
مگابيت برثانيه است. اين درحالي است كه طبق اين 
رده بندي، متوسط س��رعت دانلود اينترنت موبايل 
در اي��ران ۲۷.۵۳ مگابيت برثانيه اس��ت. س��رعت 

آپلود اطالع��ات در ايران نيز ۱۲.۵۲ مگابيت برثانيه 
 اس��ت و كش��ور ما در رده بندي مذك��ور در مرتبه

 ۷۰ قرار دارد.

  جايگاه كره جنوبي
در رده دوم اين فهرس��ت ك��ره جنوبي ق��رار دارد 
كه س��رعت دانل��ود اينترن��ت موباي��ل آن ۸۳.9۰ 
مگابيت برثاني��ه و س��رعت آپل��ود اطالع��ات آن 
۱۷.۶۲ مگابيت برثانيه اس��ت. در رده سوم فهرست 
پرسرعت ترين اينترنت موبايل جهان نيز كشور قطر 
قرار دارد كه س��رعت دانلود اطالع��ات آن ۸۲.۵9 
مگابيت برثانيه و سرعت آپلود اطالعات آن به ۲۱.۰4 
مگابيت برثانيه مي رس��د. در اين رده بندي در رتبه 
چهارم كانادا با سرعت دانلود ۷۱.۰۳ مگابيت برثانيه، 
در رده پنجم هلند با سرعت ۶۸.۲۱ مگابيت برثانيه، 

شش��م چين با ۶۸.۲۱ مگابيت برثانيه، هفتم نروژ با 
س��رعت ۶۶.49 مگابيت برثانيه، هشتم بلغارستان 
ب��ا س��رعت ۶۵.۰9 مگابيت برثانيه، نهم اس��تراليا 
ب��ا س��رعت ۶۳.۸۵ مگابيت برثاني��ه و در رده دهم 
كرواس��ي با س��رعت دانلود ۶۲.۱۱ مگابيت برثانيه 
قرار دارند. همچنين اين فهرس��ت نش��ان مي دهد 
س��رعت دانلود اينترنت موبايل برخي از كشورهاي 
خاورميان��ه از جمله عربس��تان س��عودي )۵۷.4۶ 
مگابيت برثانيه( و كويت )4۷.۲۳ مگابيت برثانيه(، 
باالتر از س��وئد )4۷.۲۳ مگابيت برثانيه( و فرانس��ه 

)4۶.۸۲ مگابيت برثانيه( بيشتر است. 

    امريكا در رده 35 اين فهرست
عالوه برآن در اين فهرس��ت اياالت متحده امريكا در 
رده ۳۵ قرار دارد. سرعت دانلود اينترنت موبايل در اين 
كشور 4۱.۲۳ مگابيت برثانيه و سرعت آپلود آن ۱۰.۵۵ 
مگابيت برثانيه است.  در كنار اين موارد رده بندي جهاني 
سرعت اينترنت موبايل Ookla نشان مي دهد سرعت 
دانلود اينترنت موباي��ل آلمان ۳۶.۲9 مگابيت برثانيه 
اس��ت. اين كش��ور در رده 4۳ فهرس��ت ق��رار دارد. 
انگليس نيز با س��رعت دانلود اينترنت موبايل ۳۵.۵۶ 
مگابيت برثانيه در رده 4۷ فهرس��ت مذكور قرار دارد. 
تركيه نيز با س��رعت دانلود اينترن��ت موبايل ۳4.۶۱ 

مگابيت برثانيه در رده 4۸ قرار دارد.

بيت كوين هايي كه به باد رفتند كشورهاي داراي پرسرعت ترين اينترنت موبايل
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تك اكسپلوريست| محققان امريكايي از توليد تراشه 
جديد واي فاي خبر داده اند كه براي نصب در محصوالت 
اينترنت اشيا طراحي ش��ده و مصرف انرژي آن ۵۰۰۰ 
برابر كمتر از تراش��ه هاي مشابه اس��ت. به گزارش مهر، 
توليد تراشه هاي كم مصرف براي استفاده در محصوالت 
مختلف مانند اينترنت اشيا مانند دوربين هاي امنيتي، 
حسگرها، بلندگوهاي هوش��مند و غيره كار پرچالشي 
اس��ت و يك علت آن يافتن راهي مقرون به صرفه براي 
كاهش مصرف باالي برق توس��ط آنهاس��ت. محققان 
دانشگاه كاليفرنيا براي اولين بار موفق به توليد يك تراشه 
بسيار كم مصرف واي فاي شده اند كه ابعادي كوچك تر 
از ي��ك دانه برنج دارد و روي ان��واع محصوالت اينترنت 
اش��يا قابل نصب است. اين تراش��ه تنها ۲۸ ميكرووات 
برق مصرف مي كند كه ۵۰۰۰ برابر كمتر از تراشه هاي 
استاندارد واي فاي است. اين تراشه مي تواند داده ها را در 
فاصله حداكثر ۲۱ متري خود با س��رعت ۲ مگابيت در 
ثانيه منتقل كند. اين تراش��ه بعد از دريافت سيگنال ها 
از وسايل و محصوالت نزديك به خود مانند گوشي هاي 
هوشمند يا نقطه دسترس��ي واي فاي آنها را رمزگذاري 
كرده و از طريق مجاري واي فاي ديگري منتقل مي كند. 
 ISSCC نمونه اوليه اين تراشه در كنفرانس بين المللي

در سان فرانسيسكو به نمايش درخواهد آمد.

آس�ين ايج| جي ميل ابزار تازه اي موسوم به تراشه هاي 
جس��ت وجو را به كار گرفته كه به كاربران امكان مي دهد 
تا نتايج جس��ت وجوي خود را سريع تر مشاهده كنند. به 
گزارش مهر، ابزار يادشده با درك بهتر منظور كاربران در 
زمان وارد كردن كليدواژه هاي مختلف، مدت زمان مورد 
نياز براي مرتب كردن اقالم يافته شده را كاهش مي دهد 
و تنها نتايجي را در مع��رض ديد كاربران قرار مي دهد كه 
واقعًا مورد نياز هستند. همچنين از اين ابزار مي توان براي 
جست وجوي دقيق تر محتواي ايميل ها استفاده كرد تا زمان 
كمتري براي يافتن يك فايل ضميمه خاص، محتوايي در 
يك بازه زماني مشخص و غيره صرف شود. ابزار مذكور هنوز 
به طور عمومي در دسترس همه كاربران گوگل و سرويس 
جي ميل قرار نگرفته است. اما گوگل وعده داده كه به تدريج 

عموم كاربران خواهند توانست از اين ابزار بهره بگيرند.

 )DDoS( آسين ايج| ميزان حمالت منع سرويس
در س��ه ماهه چهارم سال ۲۰۱9 نسبت به مدت مشابه 
سال قبل دو برابر شده است. به گزارش مهر، بررسي هاي 
موسسه امنيتي كاسپراسكاي نشان مي دهد ابزار امنيتي 
مختلف اين شركت در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱9 تا ۵۶ 
درصد بيشتر براي بلوكه كردن حمالت مختلف به كار 
گرفته شده اند. از مجموع حمالت منع سرويس حدود 
۲۸ درصد از اين حم��الت در آخر هفته ها رخ داده اند و 
يكشنبه ها محبوب ترين روز براي انجام حمالت يادشده 
بوده است. همچنين در س��ه ماهه چهارم سال ۲۰۱9 
تعداد حمالت پردامنه و گس��ترده منع س��رويس نيز 
افزايش يافته و برخي از بزرگ ترين آنها عليه سازمان ها و 
نهادهاي مالي در آفريقاي جنوبي، سنگاپور و كشورهاي 
اسكانديناوي رخ داده است. برخي احزاب سياسي نيز 
هدف اين حمالت قرار گرفته اند كه از جمله آنها مي توان 
به حزب كارگر انگليس و رايانه هاي س��رور در واتيكان 
اش��اره كرد. يكي از مهم ترين روش هاي حمالت منع 
سرويس، شامل اشباع سيستم هدف با ارسال انبوهي از 
درخواست هاي ارتباط خارجي است به طوري كه ماشين 
هدف، نمي تواند به ترافيك دريافتي پاسخ دهد يا پاسخ ها 
با سرعت كم داده مي شوند يا در دسترس نيستند. چنين 

حمالتي منجر به سربارشدن زياد سرور مي شوند. 

انگجت| گوگل با هدف جلب رضايت رگوالتورهاي 
كشورهاي اروپايي از نمايش سايت هاي شركت هاي 
ارايه دهن��ده خدمات مش��ابه با خود در اي��ن قاره در 
جست وجوگر اين ش��ركت خبر داده است. به گزارش 
مهر، گوگل از چند س��ال قبل مته��م به رفتار تجاري 
انحصارطلبان��ه و ع��دم نمايش س��ايت هاي رقبا در 
جست وجوگر خود بوده است. به دنبال تهديد جدي و 
جريمه گوگل در اروپا طي دو س��ال اخير، اين شركت 
فناوري امريكايي س��رانجام رفتار خود را تغيير داده و 
اطالعات برخي س��ايت هاي رقيب خود را در صورت 
جست وجوي كليدواژه هاي مرتبط در گوگل نمايش 
مي دهد. اين تغييرات توسط برخي كاربران در فرانسه 
و اسپانيا تأييد ش��ده و مربوط به سرويس هايي مانند 
يلپ است. به نظر مي رسد گوگل قصد دارد با اين كار 
نظر مثبت اتحاديه اروپا را به خود جلب كند و از افزايش 
جريمه ها عليه خود جلوگيري كند. گوگل هم اكنون 
در حال آزمايش اين تغييرات در آلمان اس��ت و گفته 
مي ش��ود كاربران انگليس��ي هم به زودي از آن متأثر 
مي ش��وند. بايد منتظر ماند و ديد اين تحول در رفتار 
گوگل جلوي ش��كايت هاي جدي��د اروپايي ها از اين 
شركت به علت اقدامات انحصارطلبانه تجاري را خواهد 

گرفت يا خير.

آسين ايج| محققان موفق به توليد يك برچسب 
شناس��ايي كاالي رمزگذاري ش��ده ب��راي مقابله با 
توليد محصوالت تقلبي شده اند كه ابعادي كمتر از 
يك ميليمتر دارد. به گ��زارش مهر، توليد كاالهاي 
تقلبي ساالنه ميلياردها دالر به شركت هاي تجاري 
جهان ضرر مي زند و از همين رو محققان دانش��گاه 
ام آي تي، برچس��ب شناسايي كاالي تازه اي را ابداع 
كرده اند كه مي تواند اصالت يك كاال را بدون اشغال 
 فضاي زياد يا امكان دستكاري شدن و سوءاستفاده 

تشخيص دهد.
 اين برچس��ب ت��ازه ميليمت��ري انرژي م��ورد نياز 
خ��ود را از طريق ديوده��اي فتوولتايي��ك تأمين 
مي كند. هر ي��ك از اين برچس��ب ها اطالعاتي كه 
نشان دهنده اصالت محصول است را به طور بي سيم 
براي دس��تگاه مقص��د بررس��ي كننده اين موضوع 
ارس��ال مي كنن��د. برچس��ب هاي يادش��ده كه در 
عمل تراش��ه هاي س��يليكوني يكپارچه محس��وب 
مي شوند، دربرگيرنده مجموعه اي از آنتن ها هستند 
ك��ه مي توانند ب��راي انتقال بي س��يم داده ها اقدام 
كنند. برد اين برچس��ب ها در حال حاضر تنها پنج 
 سانتي متر است كه قرار اس��ت در آينده بر اين رقم

 افزوده شود.

تراشه كم مصرف واي فاي 
ساخته شد

افزايش سرعت جست وجوي 
جي ميل با فيلترهاي جديد

دو برابر شدن ميزان حمالت 
منع سرويس 

گوگل سايت هاي رقيب را در 
نتايج جست وجو نشان مي دهد

توليد برچسب رمزگذاري شده 
براي شناسايي كاالهاي تقلبي

دنياي فناوري

بازار ICT ايران بالغ نيست
به گفته رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي، رگوالتوري ايران در حوزه ICT در نس��ل 
۳ قرار دارد و دليلش هم اين اس��ت كه بازار ما هنوز 
به بلوغ كافي نرس��يده است. اين در حالي است كه 
برخي از رگوالتورهاي حوزه ICT و برادكستينگ 
در جهان به نسل 4 هم رسيده اند. به گزارش ايسنا، 
وضعيت رگوالتوري در ايران تلفيقي از نسل هاي دوم 
و سوم است و حركت به سمت استقرار نسل چهارم 
با ويژگي هاي مورد نياز كش��ورمان از ضرورت هاي 
اجتناب ناپذير است. جامعيت و انسجام رگوالتوري 
نيز به عنوان يك ويژگي مهم بايد در ارايه چارچوب 
تنظيمي مناس��ب براي كش��ور م��ورد توجه قرار 
گيرد. مايكل پورتر، انديشمند معروف در راستاي 
تبيين فضا و روندهايي كه استقرار نسل هاي نوين 
رگوالتوري را ضروري ساخته است، مي گويد: »موج 
اول و دوم IT متناظر با ظهور كامپيوترها و اينترنت، 
تحوالت اساسي در بهره وري و بهبود زنجيره ارزش 
توليد ارايه ك��رد ولي ماهيت محصوالت و خدمات 
كمتر دستخوش تغيير شد. در موج سوم IT متناظر 
با اش��ياي متصل، ماهيت خود اشيا و خدمات نيز 
متحول ش��ده و موجب ايجاد تغييرات بنيادي در 
تمامي حوزه ها، كسب وكارها و روش زندگي مردم 
خواهد شد.« بدين ترتيب با توجه به تغيير ماهيت 
پديده ها و خدمات و كس��ب وكارهايي كه در عصر 
جديد فضاي مجازي با آن مواجه هستيم، همان طور 
كه درOTTها، ش��بكه هاي اجتماعي و بسياري از 
خدمات جديد فضاي مجازي مشهود است، طبيعتا 
روش هاي مرس��وم رگوالتوري نيز بايد بازنگري و 

بازطراحي شوند.

    تعريف نسل هاي رگوالتوري در مركز 
ملي فضاي مجازي

در تعريف نس��ل هاي رگوالت��وري در مركز فضاي 
مجازي، در نس��ل اول رگوالتوري، انحصار نسبي 
حاكميت بر تصدي گري و تمرك��ز رگوالتوري بر 
فناوري ها وجود دارد؛ رگوالتوري نسل اول بر مبناي 
تنظيم نوع فناوري ها و زيرساخت ها انجام مي شده 
است. براي مثال چالش بين نهادهاي متولي پخش، 
رسانه هاي ديجيتال و شبكه هاي ارتباطي )تلفن 
و موبايل( در كش��ور مي تواند مبين استفاده از اين 
نوع رگوليش��ن باشد. بديهي اس��ت كه اين روش 
رگوالتوري عمدتا فناوري محور ديگر به هيچ عنوان 
پاسخگوي نيازهاي امروزي كشور نيست. در نسل 
دوم تمركز بر شكس��ت انحصارهاي حاكميتي به 
سمت تصدي گري غيردولتي و ترجيحا خصوصي 
است و س��اير ويژگي هاي نس��ل اول عموما در آن 
حفظ مي ش��ود. رويكرد رگوالتوري كشور از دهه 
۸۰ به ص��ورت ضمني موكد گرايش به اين نس��ل 
از رگوالتوري در كش��ور را نشان مي دهد. در نسل 
س��وم تمركز بر اصالح س��اختارهاي تصدي گري 
به سمت خصوصي س��ازي واقعي و بهبود ساختار 
و رقابت و توس��عه خدمات پايه و USO )خدمات 
عمومي اجباري( اس��ت. در اين نس��ل گرايش به 
اصالح س��اختارهاي تصدي گري بخش به جهت 
توس��عه و بهبود آن غلبه داش��ته و امتداد طبيعي 
رگوالتوري نسل دوم است. رگوالتوري نسل چهارم، 
عالوه بر حفظ ويژگي هاي نسل هاي قبلي در حوزه 
خصوصي سازي و اصالح بخش، بايد قابليت تطبيق 
و هدايت بخشي را داشته باشد كه نه تنها به صورت 
تصاعدي در حال رشد است، بلكه از طريق مداومت 
در ن��وآوري، تغييرات بنيادين در كس��ب وكارها و 
خدمات ايجاد مي كند. در اين نس��ل از رگوالتوري 
بر طبيعت دينامي��ك و پوياي بخ��ش و خدمات 
جديد كه دايما بر مبناي فرآيندهاي نوآوري به روز 
مي شوند تاكيد ويژه وجود داشته و توسعه متوازن و 

هدايت شده آن از اهداف اصلي است.

    رگوالتوري ايران در نسل سه است
حس��ين فالح جوشقاني،  رييس س��ازمان فناوري 
اطالعات با اشاره به نس��ل بندي رگوالتورها اظهار 
كرد: »طبق آخرين ارزيابي ITU )اتحاديه بين المللي 
مخابرات( رگوالتوري ايران در نسل سه قرار دارد، البته 
اين لزوما بدان معنا نيست كه تكنولوژي ما هم نسل 
سه است. اين در حالي است كه برخي از رگوالتورهاي 
حوزه ICT و برادكستينگ در جهان به نسل چهار هم 
رسيده اند و دليلش هم اين است كه بازار ما هنوز به 
بلوغ كافي نرسيده و همچنين بخشي از اين حوزه در 
اختيار صدا و سيماست، اما ما بايد پاسخگو باشيم.« 
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با اشاره به 
 ICT وجود انحصار قانوني در برخ��ي از حوزه هاي
گفت: »براي مثال در حوزه برادكس��تينگ رقابت 
نيست و ما نمي توانيم در اين بخش امتياز بگيريم و به 
همين دليل سخت است كه بخواهيم رگوالتور نسل 
چهار ش��ويم، چون در برخي حوزه ها قانونا انحصار 
وج��ود دارد.« پيش از اين س��يد باب��ك ابراهيمي، 
معاون راهبردي و توس��عه بازار رگوالتوري- با بيان 
اينكه براساس رتبه بندي اتحاديه جهاني ارتباطات 
)ITU( سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
امتياز رگوالتوري نسل سوم را كسب كرده، گفته بود: 
»رگوالتوري ايران در سال ۲۰۱۷ با ۷۷ امتياز رتبه 
۸۷ را در ميان رگوالتوري هاي عضو ITU كس��ب 
كرده بود كه در سال ۲۰۱۸ با كسب ۵ امتياز باالتر 
به رتبه ۷۵ ارتقاء يافت.« وي درباره ش��اخص هاي 
ارزياب��ي ITU اظهار كرده ب��ود: »اتحاديه جهاني 
ارتباطات عملكرد رگوالتوري كشورهاي عضو را در 
چهار حوزه اختي��ارات، وظايف، نظام رگوالتوري و 
چارچوب رقابتي و براساس شاخص هايي همچون 
ميزان رقابتي بودن بازارهاي مختلف، اجراي طرح 
ترابردپذيري، نظارت بر خدمات و طيف فركانس، 
نوع مجوزهاي صادرشده، نظارت بر كيفيت خدمات 
ارزيابي و رتبه بندي مي كند و سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباط��ات راديويي س��عي دارد با ت��داوم ارتباط 
نزديك با سازمان هاي تخصصي بين المللي و اجراي 
برنامه هاي عملياتي و كسب حداقل ۸۵ امتياز، جايگاه 

نسل چهارم رگوالتوري را كسب كند.« 
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ظرفيت توليد ماسك در كشور چقدر است

استمرار رشد سهم بازار همراه اول در سال 98 

گروهبنگاهها|
يكي از موضوعاتي كه بالفاصله پس از مطرح شدن بحث 
كرونا در كشورمان پرس��ش هاي فراواني را در سطح افكار 
عمومي ايجاد كرد، ظرفيت هايي اس��ت كه اقتصاد ايران 
براي توليد اقالم بهداشتي و درماني مانند ماسك، كيت هاي 
بهداشتي، لوازم سلولزي، محصوالت يك بار مصرف درماني 
و...از آن برخوردار اس��ت؛ اين ابهامات زماني ابعاد و زواياي 
بيشتري پيدا كرد كه بعد از ظهور كرونا در ايران مشكالتي در 
زمينه تهيه ماسك و مواد ضدعفوني كننده در سطح جامعه 
ايجاد شد. مردم كوچه وبازار كه پيش از اين هر عدد ماسك 
را به قيمت 1500 تا 2هزار تومان تهيه مي كردند، ناگهان 
با قيمت هايي نجومي 30 هزار توماني، 50هزار توماني و در 
برخي موارد 100هزارتوماني براي خريد هر ماسك مواجه 
مي شدند؛ در خصوص خريد محلول هاي ضدعفوني كننده 
نيز يك چنين شرايطي حاكم شد؛ بر اساس مشاهده ميداني 
خبرنگار »تعادل« محلول ضدعفوني كننده اي كه بر اساس 
تعرفه ها حداكثر 5هزار تومان خريد و فروش مي شد در روز 
يكشنبه به قيمت 65 هزار تومان و در روز دو شنبه با قيمت 
100هزار تومان به خريداران پيشنهاد مي شد؛ اعداد و ارقامي 
كه نشان مي دهد فرآيند تامين مايحتاج بهداشتي مردم در 
زمان بروز بحران هايي از جنس كرونا با اشكاالتي همراه است 
كه بايد هرچه سريع تر براي حل و فصل اين كمبودها اقدامات 
عملي در دس��تور كار قرار بگيرد.  مطابق اعالم مسووالن 
وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اكنون 15 واحد 
توليدكننده ماسك در كش��ور با ظرفيت توليد روزانه 1.5 
ميليون عدد ماسك فعالند كه 13 مورد آنها زير مجموعه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت فعاليت مي كنند. روز يكشنبه 
رييس جمهوري به وزير بهداشت دستور داد كه ستاد ملي 
مديريت بيماري كرونا تشكيل شود؛ در همين زمينه در 
آخرين ساعات يكشنبه شب نيز وزير صنعت، معدن و تجارت 
با تشكيل جلسه ستاد مقابله با كرونا در وزارتخانه دستور داد 
تا همه امكانات واحدهاي توليدي انواع ماسك بهداشتي 
)جراحي و پرستاري( فيلتردار و ضدعفوني كننده ها با بسيج 
امكانات خود توليد محصوالت مورد نياز براي مقابله با كرونا 
ويروس را به صورت شبانه روزي انجام دهند. در اين زمينه 
»كيوان گردان«، مديركل دفتر صنايع برق و الكترونيك 
وزارت صنعت، معدن و تج��ارت ديروز در خاتمه بازديد از 
يكي از واحدهاي بزرگ توليد ماسك در استان مركزي به 
خبرنگاران گفت: در تالشيم تا امكانات و تسهيالت الزم را 
براي واحدهاي توليدي فعال در زمينه ماسك فراهم كنيم تا 
با همه قوا به توليد بپردازند. وي بيان داشت: عمده مشكالت 
اين واحدها تامي��ن انرژي، مواد اوليه، اجزا و قطعات توليد 
و همچنين نيروي انس��اني است. گردان خاطرنشان  كرد: 
اكنون توليد در كارخانجات مختلف در جريان است و ما به 
دنبال توليد با حداكثر ظرفيت هستيم، اما توزيع ماسك ها 
بر عهده وزارت بهداشت است كه اكنون از داروخانه ها گرفته 

شده و به خانه ها و مراكز بهداشت سپرده شده است. واحد 
توليدي ماسك زيرنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
كشور فعالند و به دليل قرار داشتن در محدوده شهرك هاي 

صنعتي از اين وزارتخانه مجوز توليد دارند.

      توليد با  ظرفيت كامل
مدي��ركل دفتر صنايع ب��رق و الكتروني��ك وزارت صنعت 
خاطرنشان كرد: مطابق آمار اعالمي وزارت بهداشت، ظرفيت 
اس��مي واحدهاي توليدكننده ماسك )اعم از زيرمجموعه 
وزارت بهداشت يا وزارت صنعت( يك ميليون و 500 هزار 
عدد در روز است كه همه آنها در تالشند با 100 درصد ظرفيت 
خود در سه شيفت كار كنند. وي گفت: به دستور وزير صنعت، 
معدن و تجارت، مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز توليد ماسك 
از طريق هوايي و با كمترين زمان رسوب در گمرك بايد تامين 
شود. پيشتر »سيدحسين صفري«  مديركل امور تجهيزات 
و ملزومات پزش��كي وزارت بهداش��ت اعالم كرده بود: 15 
توليدكننده ماسك در كشور، روزانه يك ميليون و 500 هزار 

عدد ماسك توليد مي كنند كه پاسخگوي نياز كشور است.

      قيمت مواد اوليه ماسك افزايش نداشته است
در شرايطي كه برخي افراد از گران شدن مواد اوليه اين نوع 

محصوالت در بازار صحبت مي كنند، فيصل مرداسي مشاور 
عالي انجمن توليد كنندگان لوازم سلولزي و بهداشتي در 
خصوص آخرين وضعيت تولي��دات محصوالت مصرف 
بيمارستاني مي گويد: عالوه بر شركت هايي كه به صورت 
رس��مي ماس��ك توليد مي كنند واحدهاي توليد البسه 
بيمارستاني نيز در كنار خط توليد خود برخي از دستگاه ها 
را به توليد ماسك اختصاص داده اند. ضمن اينكه عالوه بر 
واحدهاي توليدي رسمي، واحدهاي زير پله اي نيز با تمام 
ظرفيت توليد ماسك مي كنند. مرداسي در گفت وگو با ايلنا 
ادامه داد: به نظر مي رسد ما در بحث توليد مشكلي نداريم 
بلكه بايد در بخش توزيع مديريت صورت بگيرد و اگر دولت 
قصد مداخله دارد بايد سيستم جديدي براي توزيع پيدا 
كند. اكنون دولت به دنبال مديريت قيمت ها اس��ت كه 
اين امر بايد با حساسيت پيگيري شود چون ممكن است 
هرگونه بي دقتي به توليد ضربه بزند. زيرا برخي به لحاظ 
نگراني هاي تعزيراتي ترجيح مي دهند كه اصال وارد پروسه 
توليد و توزيع ماسك نشوند. وي افزود: از طرف ديگر عده اي 
مشغول احتكار هستند و سپس به صورت قطره چكاني 
نياز بازار را تامين مي كنند. اين موضوع را بايد در نظر داشت 
كه افزايش عرضه مهم ترين عامل در شرايط كنوني است. 
بنابراين كمك به افزايش توليد و نظارت بر فرآيند توزيع 

از توليد تا مراكز رس��مي توزيع و مبارزه با احتكار اولويت 
اول است. مرداسي تصريح كرد: نكته ديگر بحث كيفيت 
است يك ماسك داراي سه اليه است كه هر سه اليه آن در 
داخل توليد مي شود اما به لحاظ وضعيت فعلي و گسترش 
ويروس كرونا ممكن اس��ت برخي با سوءاس��تفاده از نياز 
بازار اقدام به توليد ماسك نامرغوب كنند. به طور مثال ما 
مواردي را مي شنويم كه اليه مياني ماسك كه مهم ترين 
قسمت ماسك است و اصطالحا به آن ملت بلون مي گويند 
اصال وجود نداشته است. يعني آن ماسك مانند يك پارچه 
معمولي است. عالوه براين بايد نظارت شود كه مواد اوليه 
ماس��ك مرغوب و از تامين كنندگان مطمئن تهيه شده 
باش��د. وي افزود: با وجود افزايش نياز بازار اما قيمت مواد 
اوليه هيچ گونه افزايشي نداش��ته و اين افزايش قيمت ها 
فقط نتيجه سوءاس��تفاده و داللي است .  وي در خصوص 
ماسك هاي تقلبي گفت: مردم عادي نمي توانند ماسك هاي 
تقلبي را تشخيص دهند پس تنها راه اين است كه وزارت 
بهداشت بر مراكز عرضه نظارت داشته باشد و داروخانه ها 
فقط از شركت هاي رسمي خريداري كنند. ما اكنون 12 
شركت رسمي توليد كننده ماسك داريم . وي درخصوص 
ساير تجهيزات مصرفي بيمارستان ها گفت: ما در اين حوزه 
مي توان گفت بهترين ظرفيت را در خاورميانه داريم و حتي 

بخش عمده اي از توليدات ما صادر مي شود. پس هيچ گونه 
كمبودي در حوزه لباس هاي بيمارستاني و دستكش و ساير 

مواد مصرفي بيمارستاني نخواهيم داشت.
وي در پايان تصريح كرد: در گذشته نه چندان دور مردم به 
پزشك و سيستم درماني اعتماد داشتند، نبايد بگذاريم اين 
اعتماد خدشه دار ش��ود. در صورتي كه ما اعتماد مردم را از 
دست بدهيم آنها به سمت كانال هاي غير رسمي مي روند 
و استرس ناشي از خبرهاي منفي از كانال هاي غيررسمي 
بدتر از خود بيماري است و اين امر باعث مي شود كه روح و 
روان مردم آسيب ببيند و آن زمان هر اتفاقي ممكن است 
رخ دهد. بهتر است مردم نيز به جامعه پزشكي كشور اعتماد 

كنند و اخبار درست را از كانال هاي رسمي پيگيري كند.

       زنج�ان، جزو بزرگ تري�ن توليدكنندگان  
ماسك در كشور

در شرايطي كه مردم در برخي استان ها نسبت به كمبود 
برخي اقالم بهداشتي گاليگي مي كنند، مسووالن اقتصادي 
استان ها اعالم مي كنند كه از طريق افزايش دامنه نظارت ها 
تالش مي كنند تا اق��الم مرود نياز مردم را تامين كنند. در 
همين خصوص رييس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان زنجان مي گويد: در مورد ماسك نيز با توجه به اينكه 
واحدهاي توليدي زنج��ان، جزو بزرگ ترين توليدكننده 
ماسك كشور هستند. ناصر فغفوري در گفت وگو با ايسنا، 
با اشاره به نتايج بازرسي بازرسان اين سازمان، اظهار كرد: 
به دنبال شيوع كرونا عده اي اقدام به سوءاستفاده از شرايط 
موجود كرده اند. اين مسوول ادامه داد: پس از بازرسي هاي 
انجام ش��ده يك كارگاه توليد غيراس��تاندارد ماسك هاي 
تقلبي و غيربهداش��تي در شهرس��تان زنجان كشف شد 
كه در اين كارگاه ۴5 هزار ماس��ك غيربهداشتي توقيف و 
كارگاه پلمب شد. وي با اشاره به اينكه در اين كارگاه ماسك 
غيربهداشتي و غيراستاندارد توليد مي شد، گفت: ماسك 
بايد در فضاي استرليزه توليد شود؛ همچنان كه در استان 
كارگاه هاي مخصوص اين كار را داريم. فغفوري با هشدار به 
سوءاستفاده كنندگان از شرايط موجود در جامعه از تشديد 
بازرسي ها و برخوردهاي جدي با متخلفان خبر داد و تصريح 
كرد: گزارش هاي مردمي در اين زمينه بسيار موثر است و از 
مردم مي خواهيم تخلفات را در اين حوزه به مراجع مربوط 
گزارش كنند. رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان يادآور شد: زنجان در تامين مواد ضدعفوني كننده، 
جزو استان هاي اول كشور است و از روز چهارشنبه توليد 
الكل ضدعفوني كننده در شركت پديده شيمي قرن آغاز 
مي شود. اين مسوول خاطرنشان كرد: در مورد ماسك نيز 
با توجه به اينكه واحدهاي توليدي زنجان، جزو بزرگ ترين 
توليدكننده ماسك كشور هستند، نبايد كمبود وجود داشته 
باشد. كمبود ماسك يا گران فروشي آن، بحث رواني است، در 

حالي كه توليد ماسك در زنجان بسيار ساده است.

مقايس��ه گزارش هاي دوره اي وزارت ارتباطات از جايگاه 
رقابتي اپراتورها در ش��اخص هاي كليدي نظير »ضريب 
نفوذ« و »سهم بازار«، نش��ان از توقف ايرانسل در ريزش 
»سهم بازار« دارد، در حالي كه رايتل ظاهراً هيچ انگيزه اي 
براي جلوگيري از ريزش هايش ندارد!  به گزارش »تعادل« 
از موج، جديدترين گزارش فصلي سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي از شاخص هاي آماري بخش ارتباطات و 
فناوري اطالعات، همچنان حكايت از رشد »ضريب نفوذ« 
تلفن همراه در كش��ور دارد و به رغم اينكه بازار ارتباطات 
همراه رو به اشباع است، اما ضريب نفوذ اين حوزه تا پايان 
آذر ماه سال جاري از 1۴2 درصد گذشته است. آمار و ارقام 
نشان مي دهد برخالف اينكه ضريب نفوذ اغلب اپراتورهاي 
موبايل در تابستان كاهشي بوده، اما تنها اپراتور اول تلفن 
همراه توانسته دامنه رشد ضريب نفوذ خود را حفظ كند 

و اين رويه افزايش��ي را تا پايان سه ماهه سوم )آذر ماه( نيز 
داشته باشد. با وجود اينكه اپراتور سوم ارتباطي از ابتداي 
سال همواره با كاهش ضريب نفوذ مواجه بوده، اما اپراتور 
دوم توانس��ته در پاييز امسال جلوي كاهش ضريب نفوذ 
خود را بگيرد. همانطور كه گفته شد با توجه به تناسب اين 
شاخص با جمعيت كشور، مي توان به اين نتيجه رسيد كه 
اپراتور اول تلفن همراه شبكه پر ترافيك تري به نسبت دو 
اپراتور ديگر دارد كه روند جذب مشترك آن از ابتداي سال 
صعودي بوده اس��ت. با وجود اينكه »همراه اول« توانسته 
مبناي صعود را بر شاخص »ضريب نفوذ« خود حاكم كند، 
اما »ايرانسل« و »رايتل« به عنوان اپراتورهاي دوم و سوم 
تلفن همراه در تابستان با ريزش مشترك و كاهش »سهم 
بازار« مواجه شدند. رايتل ظاهرا بنايي بر تغيير وضعيت خود 
ندارد و با وجود قرار گرفتن در قعر جدول رقابتي اپراتورهاي 

س��يار كش��ور، همچنان در حال ريزش مشترك است؛ 
اما جديدترين گزارش رگوالتوري مي گويد كه ايرانس��ل 
توانسته كمي جلوي ريزش مشتركانش را بگيرد. جدول 
زير آمار و ارقام مستند دولت در حوزه رقابتي »سهم بازار« 
اپراتورهاست كه به وضوح وضعيت هر اپراتور خدمات دهنده 
در حوزه تلفن همراه را به نمايش گذاشته است. »سهم بازار« 
شاخص ارزش��مندي در حوزه رفتار اقتصادي بنگاه هاي 
تجاري به حساب مي آيد و تحليل رويه آن در بازه هاي زماني 
مشخص )اعم از س��االنه و...(، مبنايي براي ارزش گذاري 
برندها به حساب مي آيد. به عنوان مثال شركت ارتباطات 
سيار ايران با تثبيت رشد »ضريب« و »سهم بازار« خود، 
تمامي امتيازات بخش هاي رقابت��ي را از آِن خود كرده و 
جاي نقدي در فضاي رقابتي با س��اير اپراتورها ندارد. اما از 
سوي ديگر رايتل به عنوان سومين اپراتور موبايل كشور 

كه ظاهرا تمايلي براي تغيير وضعيت خود در بازار رقابتي 
ندارد، قطعا بايد پاسخي قانع كننده براي سهامداران خود كه 
مداوم در حال پايش شاخص ها و ارزش سرمايه گذاري هاي 
خود هستند، داشته باشد. »ايرانسل« هم به عنوان اپراتوري 
بينابين، اواسط سال توانس��ته جلوي ريزش مشترك و 

كاهش سهم بازارش را بگيرد و براي نخستين بار در سال 98 
با افزايش سهم بازار به اندازه 0.3 درصد مواجه شود. چارت 
زير هم »سهم بازار« تمامي اپراتورهاي اصلي تلفن همراه 
كشور را به صورت كلي نمايش مي دهد تا از وضعيت رقابتي 

آنها بيشتر مطلع شويد.

توزيعتجهيزاتبهداشتي
دررستورانهايمشهد

خراسانرضوي|رييس 
اتحادي��ه رس��توران داران 
مش��هد با اش��اره به اينكه 
تعطيلي رستوران ها باعث 
وحش��ت مردم مي شود، 
گفت: حدود يك هفته است 
كه تجهيزات بهداش��تي و 
ضدعفوني كننده در رس��توران ها توزيع شده است. 
حسن اميريان در گفت وگو با ايسنا با اشاره به شيوع 
ويروس كرونا در كش��ور اظهار كرد: رس��توران داران 
بايد تمامي م��وارد ضدعفوني كننده در اين خصوص 
را خريداري كنند و اس��تفاده از دستكش در واحدها 
اجباري اس��ت. طبق سركش��ي هاي انجام ش��ده از 
واحدهاي صنفي مشهد متوجه شديم كه مراجعه مردم 
به رستوران ها كمتر شده و اين نشان دهنده احتياط 
مردم اس��ت، هيچ گونه نگراني از لحاظ بهداشتي در 
رستوران ها وجود ندارد. طي جلساتي كه با كارشناسان 
بهداشت داش��تيم در خواست ش��د تا مميزي ها به 
واحدهاي صنفي ما فرستاده شود و در آن جا گزارش 
كار و آموزش در رابطه با پيش��گيري از شيوع كرونا به 
آنها داده شود. رييس اتحاديه رستوران داران مشهد 
گفت: حدود يك هفته است كه تجهيزات بهداشتي و 
ضدعفوني كننده در رستوران ها توزيع شده است، يك 
از روساي صنفي در استان خراسان پيشنهاد تعطيلي 
رس��توران ها را داد، اما انجام اين كار صالح نيس��ت و 

بيشتر باعث وحشت مردم مي شود. 

قرنطينهقمراهكاركارآمدي
برايمقابلهباكرونانيست

قم|در شرايطي كه برخي 
از كارشناس��ان از ضرورت 
قرنطينه شدن شهر قم به 
عنوان كانون شيوع بيماري 
كرونا صحب��ت مي كنند 
اما اس��تاندار قم مي گويد: 
قرنطينه كردن قم راهكار 
موثري براي مقابله با بيماري كرونا نيس��ت و ما بايد 
دنبال راهكارهاي كارآمدتري برويم. بهرام سرمست 
ديروز در پايان جلس��ه ستاد پيشگيري، هماهنگي و 
عمليات پاسخ به بحران قم در سالن اجتماعات اداره 
كل مديريت بحران در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار 
داشت: تجربه كشور چين در خصوص قرنطينه موفق 
نبوده و در ابتداي انتش��ار خبر شيوع كرونا در قم هم 
موضوع قرنطينه مطرح شد و نظرها نيز متفاوت بود. وي 
ادامه داد: ما بايد دنبال راهكاري برويم كه امكان پذير، 
كارآمد و موثر باشد، قم  به لحاظ جغرافيايي در نقطه 
مواصالتي 1۷ استان كش��ور قرارگرفته و يك نقطه 
زيارتي و يك جهان شهر به شمار مي آيد، ازاين رو اگر 
مي شد راهكار قرنطينه را اتخاذ كرد در همان اوايل ما 
اتخاذ مي كرديم. سرمست تصريح كرد: ما از اين گزينه 
عبور كرديم و قرنطينه گزينه كارآمد شناخته نمي شود. 
بهترين سياست اين است كه مردم در خانه ها بمانند 
و خودشان  را از هرگونه اجتماع دور نگه دارند و حداقل 
حضور را داشته باشند، و بهترين و به رسميت شناخته 

شدن ترين راه نيز همين است. 

زنجيرهارزشگوجهفرنگي
دركرمانشاهتكميلميشود

ن  و معا | ه نش�ا ما كر
هماهنگي ام��ور اقتصادي 
استاندار كرمانشاه با اشاره به 
ظرفيت توليد گوجه فرنگي 
در اس��تان، تكميل زنجيره 
ارزش اين محص��ول را در 
دستور كار برنامه هاي استان 
دانست. هدايت حاتمي ديروز در جلسه زنجيره ارزش  
توليد گوجه فرنگي در استانداري، گفت: بر اساس آماري 
كه سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد )فائو( اعالم 
كرده ايران ششمين كشور توليد كننده گوجه در جهان 
است و در استان كرمانشاه هم بيش از پنج هزار هكتار از 
زمين هاي كشاورزي به كشت اين محصول اختصاص 
دارد كه س��االنه نزديك به ۴00 هزار تن از آن برداشت 
مي شود. اوافزود: بهبود روش كشت، ايجاد گلخانه هاي 
توليد گوجه فرنگي، توس��عه مراكز توليد نشا در سطح 
20 هكت��ار، پرداخت به موقع مطالبات كش��اورزان و 
ايج��اد فراوري هاي جدي��د در ح��وزه گوجه فرنگي از 
مهم ترين دستوركارهاي اين جلس��ه بود كه بر آنيم با 
حل موانع موجود به توسعه كشت، افزايش توليد و ايجاد 
فرآوري هاي مرتبط با تكميل زنجيره هاي ارزش به اهداف 
مورد نظر در اين رابطه برسيم. چشم انداز مطلوبي كه در 
نظر داريم اين است كه با ايجاد سردخانه ويژه نگهداري 
گوجه فرنگي، ايحاد شركت هاي دانش بنيان براي توليد 
بذر هيدرو گوجه، ايجاد صنايع بسته بندي مخصوص 

گوجه و فرآوري هاي آن، اين زنجيره را تكميل كنيم. 

احتمالورودملخهايصحرايي
بهاستانكرمان

كرمان|ريي��س جه��اد 
كش��اورزي جنوب استان 
كرم��ان گف��ت: احتم��ال 
مي دهيم ك��ه در چند روز 
آينده استان كرمان ميزبان 
ملخ هاي صحرايي باش��د. 
س��عيد برخ��وري، ضمن 
يادآوري هجوم ملخ هاي صحرايي به ايران از چند روز 
گذشته گفت: باتوجه به اينكه در منطقه جنوب استان 
كرمان ردياب داريم، لذا هنوز گزارش��ي مبني بر وارد 
ملخ هاي صحرايي به منطقه جنوب اس��تان كرمان، 
نداشته ايم اما با توجه به اينكه هم اكنون استان هرمزگان 
درگير مبارزه با اين آفت است، لذا احتمال مي دهيم كه 
در چند روز آينده استان كرمان ميزبان اين ملخ ها باشد. 
وي از امكانات استان براي مقابله با ملخ صحرايي سخن 
به ميان آورد و اظهار كرد: تمهيداتي انديش��يده شده 
است و به طور نسبي به لحاظ فني و سيستمي آماده ايم 
به گونه اي كه مقداري س��م خريداري و سمپاش ها و 
آمادگاه هاي ما آماده هستند كه بسته به حجم ملخ ها، 
مورد استفاده قرار خواهند گرفت. رييس جهادكشاورزي 
جنوب اس��تان كرمان با اش��اره به هجوم ملخ ها از سه 
منطقه پاكستان، عربستان و داخل كشور، عنوان كرد: 
پيش بيني مي كنيم حجم ملخ هايي كه امسال به ايران 
هجوم مي آورند، نسبت به سال گذشته بيشتر باشد كه 
هم اكنون حجم ملخ هاي به اس��تان هرمزگان، جزيره 

خارك و بخشي از استان بوشهر حمله كرده اند.

مطالبمنطبقباواقعيات
دربارهكرونابهمردمگفتهشود
اردبيل|در شرايطي كه اين 
روزها اخبار ضدونقيضي در 
خصوص بيمارزي كرونا در 
فضاي مجازي و شبكه هاي 
اجتماعي بازنشر مي شوند، 
استاندار اردبيل معتقد است: 
در ي��ك چنين ش��رايطي 
ضروري اس��ت، مطالب منطبق با واقعيات در ارتباط با 
بيماري كرونا به مردم گفته شود. به گزارش تسنيم، اكبر 
بهنام جو ديروز در نشست قرارگاه پدافند زيستي استان 
اردبيل اظهار داشت: بايد مطالب منطبق با واقعيات در 
ارتباط با بيماري كرونا به مردم گفته شود، گفتن حقايق 
مربوط به اين بيماري مي تواند مردم را با راه هاي درست 
مقابله با آن آشنا كند اما در عين حال نبايد با بيان بعضي 
مطالب غيرواقعي بر ميزان نگراني و اضطراب كاذب در 
جامعه دامن زد. وي افزود: خوشبختانه اقدامات مطلوبي 
از زمان انتشار خبر شيوع اين ويروس در نقاطي از ايران 
از جمله در اس��تان اردبيل با همكاري ارگان ها و ادارات 
ذي ربط آغاز ش��ده است و اين استان در زمان حاضر در 
وضعيت نگران كننده نيست و با انتشار خبرهاي نادرست، 
متناقض و اغلب هراس آور در بعضي از سايت ها و فضاي 
مجازي باعث سردرگمي مردم و ايجاد فضاي ملتهب در 
جامعه مي شود كه اثر مخرب آن شايد از خود اين بيماري 
بدتر باشد. استاندار اردبيل بيان كرد: تا آنجا كه امكان دارد 
بايد تجمعات مردم را در مكان هاي عمومي با مديريت 

هنرمندانه و درست به حداقل رساند.
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توضيح مترو در خصوص انتشار 
يك عكس در فضاي مجازي

در پي انتشار عكسي در فضاي مجازي در خصوص 
رسيدگي به يك بيمار در مترو، شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه به اطالع مي رساند اين عكس 
متعلق به فردي 32 س��اله است كه به علت بيماري 
صرع حالش بد ش��ده ب��ود. به گ��زارش »تعادل« 
از مديري��ت ارتباط��ات و امور بين الملل ش��ركت 
بهره برداري متروي تهران، صبح روز يكشنبه ۴اسفند 
ماه 98در ساعت 6:30 صبح حال فردي كه مبتال به 
بيماري صرع بود در ايستگاه شهرك شريعتي واقع 
در خط س��ه بد شد، بالفاصله مس��ووالن ايستگاه 
با اورژانس تم��اس گرفته و طب��ق راهنمايي هاي 
اورژانس فرد را در همان وضعيت نگه داش��تند. بعد 
از آمدن اورژانس به ايس��تگاه و بهتر شدن وضعيت 
حال بيمار، پدر ايشان به ايستگاه رسيده و با رضايت 
وي بيمار به منزل منتقل شد. گفتني است با توجه 
به شرايط حس��اس اين روزهاي كش��ور، از تمامي 
خبرنگاران كه مسووليت اطالع رساني به جامعه را 
دارند انتظار مي رود در انتش��ار اخبار و تصاوير دقت 
بيشتري كنند و قبل از اطالع رساني نسبت به صحت و 
سقم اطالعاتي كه به دست شان مي رسد از مسووالن 
ذي ربط استعالم كنند تا باعث ايجاد اضطراب بيهوده 
در ميان شهروندان و مسافران مترو نشوند، چرا كه 
متروي تهران با توجه به گستردگي و ميزان مخاطبي 
كه روزانه در آن تردد مي كند از حساس��يت بااليي 
برخوردار است و انعكاس اخبار كذب باعث ايجاد تنش 

در ميان شهروندان و مسافران مي شود.

مراسم اعتكاف
در زنجان برگزار نمي شود

زنجان|معاون فرهنگي، آموزش��ي و پژوهشي 
اداره كل تبليغات اسالمي اس��تان زنجان گفت: 
مراس��م اعتكاف در زنج��ان برگزار نمي ش��ود. 
حجت االسالم يوسف اماملو در گفت وگو با ايسنا، 
با اش��اره به اعالم وضعيت پيش��گيري از انتقال 
بيماري كرونا، اظهار كرد: بر اين اس��اس امس��ال 
مراس��م اعتكاف برگزار نخواهد ش��د تا از تجمع 
مردم و احتمال ش��يوع اين بيم��اري جلوگيري 
ش��ود و س��تادهاي مردمي اعتكاف ني��ز در اين 
خصوص اطالع رس��اني مي كنند. وي با اشاره به 
برنامه ضدعفوني مس��اجد، ابراز كرد: با همكاري 
دانشگاه هاي علوم پزشكي تدابير الزم انديشيده 
ش��ده و پوس��ترهاي اطالع رس��اني در ارتباط با 
پيش��گيري از بيماري كرونا در مس��اجد توزيع 
مي ش��ود. معاون فرهنگي، آموزشي و پژوهشي 
تبليغات اسالمي اس��تان زنجان اعالم كرد: ائمه 
جماعت مساجد هم رعايت مسائل بهداشتي را به 
مردم گوشزد مي كنند تا در هنگام تردد در فضاهاي 
عمومي و مس��اجد بهداش��ت فردي و عمومي را 
مدنظر قرار دهند. اين مس��وول در مورد كنترل 
رفت و آمد طالب و مبلغان به ش��هرهاي مذهبي 
و مناطق مختلف، عن��وان كرد: رفت و آمد طالب 
برنامه شخصي اس��ت و سامانه اي وجود ندارد كه 
بتوانيم رفت و آمد افراد را كنترل كنيم اما رعايت 
موارد پيشگيرانه در دستور كار شبكه تبليغي است.

رتبه نخست ايران  در
ذخيره خون بندناف خاورميانه

بوشهر|مديرعامل بانك س��لول هاي بنيادي 
خون بند ناف كشور گفت: ايران با 12۷ هزار و 100 
نمونه ذخيره بند ناف در رتبه نخست خاورميانه 
ق��رار دارد كه از اين ش��مار 120 ه��زار نمونه در 
بانك خصوصي يا خانوادگي و مابقي آن در بانك 
عمومي ذخيره شده است. مرتضي ضرابي درجمع 
خبرنگاران بوش��هر افزود: بانك خون بند ناف 2 
نمونه است كه يكي از بانك ها عمومي و ديگري 
خانوادگي و خصوصي است. نمونه اي كه در بانك 
عمومي ذخيره مي شود مي تواند در اختيار همه 
قرار گيرد ولي خصوصي براي استفاده خانوادگي 
ذخيره مي شود. ضرابي ادامه داد: يك بانك عمومي 
خون بند ناف در بيماستان شريعتي تهران با حدود 
سه هزار نمونه و و يك بانك ديگر در سازمان انتقال 
خون با 2 هزار نمونه وجود دارد. وي بيان كرد: خون 
بندناف حاوي 80 تا 200 سي سي است كه اين 
خون سلول هاي بنيادي خون ساز دارد و پس از 
جمع آوري مي ت��وان آن را در بانك خون بند ناف 

نگهداري كرد.

افزايش دما
مانع شيوع كرونا مي شود

زاهدان|مدي��ركل هواشناس��ي سيس��تان و 
بلوچستان گفت: پيش بيني مي ش��ود تا اواخر 
هفته بيشينه دماي برخي نقاط اين استان به 33 
درجه سلسيوس برسد كه كارشناسان معتقدند 
با افزايش دما و گرماي هوا ش��يوع بيماري كرونا 
كاهش مي يابد. محس��ن حيدري اظهار داشت: 
از روز سه ش��نبه جريانات جنوبي در سيستان و 
بلوچستان تقويت ش��ده و وزش بادهاي گرم در 
نواحي غربي اين استان و از چهارشنبه در زاهدان 
و نواحي مركزي آغاز مي ش��ود. وي با بيان اينكه 
انتظار مي رود ب��ا تقويت جريانات جنوبي دماي 
هواي سيستان وبلوچستان افزايش يابد، گفت: 
براس��اس خروجي مدل هاي هواشناسي انتظار 
مي رود بيشينه دماي برخي نقاط سطح استان 
همچون هيرمند، نيكشهر و ميرجاوه به محدوده 
33 درجه سلسيوس برسد. انتظار مي رود دماي 
13 شهرستان اين اس��تان در اواخر هفته به 30 

درجه سلسيوس و بيشتر از آن برسد.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

چند فرد مبتال به كرونا ويروس در ايران بهبود يافتند

كرونا را سياسي نكنيم
گروه اقتصاد اجتماعي|

تعداد تلف��ات بيماري كرون��ا در ايران ب��ه ۱۲ و تعداد 
مبتاليان شناسايي ش��ده به ۶۱ نفر رسيد. با اين حال 
اگرچه كرونا همچنان در كشور پيش مي رود و استان به 
استان مردم را درگير مي كند اما همچنان متخصصان 
بيماري هاي عفوني بر اين موضوع تاكيد دارند كه كرونا 
ويروس كش��ندگي كمتر از آنفلوآ نزا داشته و با رعايت 
بهداشت فردي مي توان تا حد زيادي از ابتال به بيماري 
پيشگيري كرد از سوي ديگر اخبار نگران كننده به ويژه 
در شبكه هاي اجتماعي درباره اين ويروس در حالي است 
كه تاكنون سه بيمار مبتال به كرونا در كشور بهبود يافتند 
و كيت تشخيص كرونا هم از سوي متخصصان داخلي 
شبيه سازي شد اما هنوز حواشي درباره اين بيماري ادامه 
داش��ته و آمارهاي متناقضي از سوي برخي مسووالن 
درباره مبتاليان به اين بيماري در كشور منتشر شده كه 
وزارت بهداشت آنها را تكذيب كرد. اين درحالي است كه 
علي ربيعي، سخنگوي ستاد مقابله با كرونا در ششمين 
روز اعالم مشاهده مواردي از كرونا و شيوع آن در برخي 
استان هاي كشور با اعالم اينكه ستاد مقابله با ويروس 
كرونا از امروز تشكيل مي شود، معتقد است اين بيماري 

را نبايد تبديل به يك موضوع سياسي كرد.
 او بيان كرد: ش��اهد س��وداگري هايي در زمينه وسايل 
و تجهيزات بهداشتي هس��تيم؛ در زمينه شوينده ها و 
وسايل اس��ترليزه، خطوط توليد جديد در كشور ايجاد 
ش��ده و از همين امروز به بازار عرضه مي شود.ماس��ك 
توسط مراكز بهداشت و درمان به صورت گسترده توزيع 
مي ش��ود.اطمينان مي دهيم كه هيچ كم گويي از اين 
اتفاق انجام نشود و هر چند نفري كه جانشان را در اين 
زمينه از دست بدهند را اعالم مي كنيم. هراس بيش از 
اندازه از كرونا مقابله اجتماع��ي با آن را هم تخت تاثير 
قرار مي دهد. به توصيه هاي وزارت بهداشت عمل شود. 
ربيعي با بيان اينكه رييس جمهور و همه افراد مسوول در 
اين زمينه تعهد و وظيفه قانوني و اخالقي در برابر كرونا 
دارند، گفت:  به هيچ وجه در مواد اوليه براي توليد وسايل 
بهداشتي كمبود نداريم، يك امر مذموم اين است كه از 
رنج مردم سوءاستفاده شود و ماسك معمولي را به قيمت 
۲۵ هزار تومان بفروشند با كمك رسانه ها مي تواند اين 

مساله برطرف شود.

   وزارت بهداشت آمار نماينده قم 
از مبتاليان به كرونا را تكذيب كرد

در همين حال روز گذشته وزير بهداشت در يك جلسه 
غيرعلني، گزارشي از وضعيت كرونا در ايران به نمايندگان 
ارايه كرد. اسداهلل عباسي سخنگوي هيات رييسه مجلس 
درباره اين موضوع گفت: طبق گزارشي كه وزير بهداشت 
به نمايندگان ارايه كرد بسياري از بستري شدن اشخاص 
در بيمارستان ها مربوط به بيماران مبتال به آنفلوآنزا است 
و تقريبًا 47 نفر در كشور به كرونا مبتال شدند و متأسفانه 

۱۲ نفر تا روز دوشنبه بر اثر اين بيماري فوت كردند.  
او با بيان اينكه طبق گزارش وزارت بهداشت دو نفر مبتال 
به ويروس كرونا در تهران شناسايي شده اند، ادامه داد: 
اين ۲ نفر از قم به تهران آمده بودند، در استان قم نيز به 
هر كدام از خانواده ها يك »پك« ش��امل ماسك و مايع 
ضدعفوني كننده داده شده اس��ت، عامل ابتال افرادي 
بودند كه از پاكستان، افغانستان و چين وارد كشور شده 
بودند، برخي از اين افراد از مبادي ورودي غيرقانوني وارد 
كشور شده بودند.طبق گزارش وزارت بهداشت از نظر 
امكانات بهداشتي و پزشكي كمبودي در كشور وجود 
ندارد و نبايد شهروندان در اين خصوص نگراني داشته 
باشند، فقط توصيه اين است كه براي پيشگيري افراد از 
ماسك و مايع ضدعفوني كننده استفاده و از دست دادن 

و روبوسي خودداري كنند.
نماينده رودسر و املش در مجلس دهم، بيان كرد: طبق 
گزارش وزير بهداشت با گرم شدن هوا اين ويروس از بين 
خواهد رفت، وضعيت تعطيلي مدارس و دانشگاه ها نيز 
بر اساس شرايط موجود در كشور تصميم گيري خواهد 

شد و از طريق رسانه هاي رسمي كشور اعالم مي شود.
عباس��ي با تأكيد براينكه افراد از حض��ور در تجمعات 
ورزش��ي و اردوهاي دانش آموزي خ��ودداري كنند تا 
شيوع اين ويروس كنترل شود تا با مشكالت حادي رو 
به رو نشويم، عنوان كرد: طبق گزارش وزير بهداشت در 
برخي مناطق كشور مواردي از »كرونا« شناسايي شده 
از اين رو مبادي ورودي كش��ور و پروازها تحت كنترل 
قرار دارد، افرادي كه وارد كشور مي شوند از طريق دماي 
بدن و عالئم كرونا مورد بررسي قرار مي گيرند. گزارش 
وزارت بهداشت در جلسه غيرعلني روز گذشته مجلس 
درحالي است كه احمد اميرآبادي، نماينده مردم قم در 
حاشيه جلسه مجلس شوراي اسالمي، با بيان اينكه آمار 
فوتي هاي منتشر ش��ده در قم از سوي وزارت بهداشت 
درست نيست، خواستار تعطيلي سريع هرچه سريع تر 
حرم حضرت معصومه)س( ش��د. اميرآبادي بيان كرد: 
پرس��تاران در خطر هستند به آنها تجهيزات الزم براي 
قرنطينه را نداده اند البته وزير گفته امروز 7۰۰۰ لباس 
و ماسك به قم مي فرستند. پرستاران در خطر هستند 
بي��ش از ۲۵۰ نفر در قرنطينه بوده اند اما امكانات كافي 
براي قرنطينه در قم وجود ندارد. بسته هاي پيشگيري 
به دس��ت مردم نرس��يده اس��ت در برخي داروخانه ها 

ماسك پيدا نمي شود يا گران است. بايد سريعا وضعيت 
پيگيري شود.

او افزود: اوضاع قم نگران كننده است مي خواهند اخبار 
را به مردم ندهند تا اس��ترس باال نرود. ۵۰ نفر در قم بر 
اثر كرونا جان خود را از دس��ت دادند. وقتي مي گويند 
همه اين ميزان فوتي مربوط به كرونا نيست اما آنهايي 
كه در بيمارس��تان كامكار از دنيا رفته اند قطعا مبتال به 
كرونا بوده اند. جواب آزمايش دو كودك هم مثبت اعالم 
شده كه اين هم خطرناك است نمي دانم چرا وزير اعالم 

نمي كنند.
اظهارات اميرآبادي درحالي است كه كيانوش جهانپور، 
رييس مرك��ز روابط عموم��ي و اطالع رس��اني وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آن را تكذيب كرده و 
درباره آخرين وضعيت ويروس كرونا در ايران بيان كرد: 
آمار ۵۰ نفري كه يكي ازنمايندگان قم در مورد فوتي ها  
اعالم كرده كذب محض اس��ت و ايشان حق اظهارنظر 
در اين مورد را ندارد و دسترس��ي به اطالعات هم ندارد. 
رفتار مشمئز كننده اي داشته كه از شايعه سازان خارج از 

كشور هم بدتر است. 
او افزود: از بين موارد بررس��ي شده تا ظهر روز گذشته 
براس��اس نتايج آزمايش هاي تاييد شده تعداد ۱۸ نفر 
ديگ��ر مبتال به كووي��د ۱۹ يا وي��روس كروناي جديد 
شناسايي شدند. از اين تعداد ۸ نفر در قم، سه نفر تهران، 
يك نفر اس��تان همدان, دو نفر اصفهان و دو نفر استان 
مركزي بودند و از اين افراد طي ۲4 ساعت گذشته چهار 

نفر جان خود را از دست دادند.

   از بهبود سه فرد مبتال به كرونا در ايران
 تا توليد كيت تشخيص

افزايش آمار مبتاليان به ويروس كرونا در حالي اس��ت 
كه بيمار ۳۹ ساله مبتال به كرونا ويروس در بيمارستان 
فيروزگ��ر تهران، پ��س از ۳ روز ت��الش كادر درمان، از 
بيمارستان مرخص ش��د. اين در حالي است كه يكي از 
بيماران مبتال به همين ويروس در بيمارس��تان مسيح 
دانشوري نيز، از بخش  آي سي يو به بخش ايزوله منتقل 
شده است و تاكنون سه نفر از مبتاليان به كرونا ويروس 
از بخش هاي مراقبت ويژه با حال عمومي خوب خارج 
شدند. از سوي ديگر فوق تخصص بيماري هاي عفوني 
و استاد دانش��گاه علوم پزشكي ش��هيد بهشتي هم از 
شبيه سازي كيت تش��خيصي كرونا، خبر داد. مسعود 
مردان��ي درباره اين موضوع بيان ك��رد: همكاران ما در 
بيمارستان مسيح دانش��وري تهران، كيت تشخيصي 
كرونا را شبيه س��ازي كردند و با آن در حال شناس��ايي 
اين بيماري هستند. اين كيت هاي تشخيص از كيفيت 
بس��يار خوبي برخوردار بوده و با آن به درستي مي توان 
اين بيماري را تشخيص داد. در حال حاضر در خصوص 
كيت هاي تشخيصي كرونا هيچ مشكلي نداريم، عالوه 
بر شبيه س��ازي آن در بيمارستان مس��يح دانشوري، 
چند محموله كيت تشخيص از سوي سازمان بهداشت 
جهاني به كشور اهدا شده است. او بيان كرد: بيماراني كه 
مشكوك به كرونا هستند و عالئم خفيف يا حتي متوسط 
اين بيماري را دارند هم نيازي به انجام تست اين بيماري 
ندارند ولي افراد مبتال به نوع شديد اين بيماري بايد اين 
تست را انجام دهند.ه اين تست در دسترس است، فقط 
عده اي محدود نياز به انجام آن دارند و الزامي براي همه 
افراد وجود ندارد. افراد فقط س��رماخورده مي خواهند 
اين تس��ت را انجام دهند كه اين موضوع بي مورد است.  
فوق تخصص بيماري ه��اي عفوني ادامه داد: مبتاليان 
به كرونا مانند بيماران آنفلوآنزا و سرماخوردگي نيازي 
به مصرف آنتي بيوتيك ندارند بلكه آنان بايد تحت نظر 
پزشك باش��ند و در صورت نياز در بيمارستان بستري 
ش��وند. عفونت هاي ويروس��ي معموال نيازي به درمان 
آنتي بيوتيك ندارند و پس از س��پري شدن دوره خوب 
مي شوند. مرداني افزود: مرگ و مير ناشي از كرونا در افراد 
باالي ۸۰ سال، كساني كه دچار نقص ايمني هستند، 
بيماران سرطاني، ايدزي و استفاده كنندگان از شيمي 
درماني و داروهاي سركوب گر ايمني، بيشتر از افراد عادي 
است. در دستورالعمل كشوري اين بيماري تاكيد شده 
كه اين افراد مي توانند از تعدادي داروهاي تجربي كه در 
چين هم استفاده شده و ما در ايران آنها را داريم، استفاده 
كنند. هرچند اين داروي اختصاصي كرونا محس��وب 
نمي شود ولي مجموعه اي از داروها هستند كه در كنترل 
بيماري موثر مي باش��ند.  او با اشاره به اينكه اين دارو در 
اختيار همه بيماران مبتال به كرونا قرار نمي گيرد، افزود: 
اين دارو فقط در اختيار گروه هاي پرخطر قرار مي گيرد، 
به عبارتي افرادي كه كرونا گرفته اند و دچار سرطان، ايدز 
و نقص سيستم ايمني هستند، مي توانند از اين داروها 
استفاده كنند. اين داروها فقط با دستور پزشك متخصص 
عفوني، ريه و داخلي در اختيار اين بيماران قرار مي گيرد.

   وزارت بهداشت اعتقادي به قرنطينه ندارد
درحالي كه برخي اخبار در شبكه هاي اجتماعي درباره 
قرنطينه دو ش��هر قم و تهران منتش��ر ش��ده و برخي 
اين راهكار را براي مقابله با كرونا مناس��ب مي دانند اما 
مسووالن وزارت بهداشت معتقدند قرنطينه راهكاري 
قديمي اس��ت. كيانوش جهانپور، ريي��س مركز روابط 
عموم��ي و اطالع رس��اني وزارت بهداش��ت درباره اين 

موضوع بيان كرد: وزارت بهداشت اعتقادي به قرنطينه 
ندارد. قرنطينه يك ش��يوه كارآمد و م��درن در حوزه 
مديريت و پيشگيري از بيماري از جمله بيماري كرونا 
ويروس جديد نيس��ت. در اين زمينه سازمان بهداشت 
جهاني هم توصيه اي نداشته است. آنچه كه در ووهان 
هم اتفاق افتاد، يك استثناء است. به عالوه اينكه ساختار 
اجتماعي، اقتصادي و مديريتي ما كامال با ووهان و چين 
متفاوت است و اين موضوع قابل تعميم و تسري نخواهد 
بود و نمي توان نسخه مشتركي براي ما و چين پيچيد. او 
افزود: قرنطينه اي كه در تهران مطرح شده، به هيچ وجه 
صحت ندارد و در دس��تور كار هم نبوده است و شايعه 
است. حتي اگر روزي قرار باشد قرنطينه مطرح شود، قم 
در اولويت بود كه براي قم هم بحثي به عنوان قرنطينه 
نداريم. آنچه كه ما دنبال مي كنيم، ايجاد محدوديت در 
ترددهاي داخل شهري و بين شهري و كاهش مراودات 
است و توصيه مي كنيم كه تا حد امكان مردم از سفرهاي 
درون شهري و بين ش��هري بپرهيزند. در خانه ماندن 
براي بسياري از افراد به ويژه افراد پرخطر مثل بيماران 
خاص، افراد داراي سن باالي ۶۰ سال و... توصيه مي شود، 
اما اينطور نيس��ت كه ما بخواهيم شهر را به يك زندان 
بزرگ تبديل كنيم. در عين حال فعال ارزيابي ريسك هم 

ضرورت اين اقدام را نشان نمي دهد.

   فرآيند پذيرش بيماران
 و چگونگي دفن فوتي هاي كرونايي

رييس مركز مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني 
وزارت بهداشت ضمن تشريح فرآيند پذيرش بيماران 
مشكوك به كرونا در بيمارس��تان  و درباره شرايط دفن 

فوت شدگان ناشي از كرونا، توضيحاتي ارايه كرد. 
رضا گلپيرا درباره اين موضوع بيان كرد: اگر قرار باش��د 
هر كسي با كوچك ترين عالئم به سمت بيمارستان ها 
برود، در بيمارس��تان ازدحام ايجاد ش��ده و خود مردم 
دچار مشكل مي ش��وند. در عين حال ازدحامي كه در 
بيمارستان ها تشكيل مي شود، خودش مي تواند منجر 
به انتقال بيماري شود.  او افزود: بر همين اساس وزارت 
بهداشت در تمام محالت مركز جامع سالمت دارد. در 
اين مراكز پزشكان مستقر هستند و به آنها اعالم كرديم 

كه به مردم آموزش هاي درست ارايه دهند. 
در عين حال امروز هم با سازمان نظام پزشكي هماهنگ 
كرديم ك��ه تمام مطب هاي پزش��كي ه��م بتوانند اين 
بيماران را كه داراي عالئم هستند، ويزيت كنند. حال اگر 
بيمار به مطب مراجعه كرد و پزش��ك به او اعالم كرد كه 
به نظر من شما مشكوك به كرونا هستيد، پزشك بيمار 
را به مركز جامع س��المت ارجاع مي دهد و بعد از بررسي 
آنها، اگر در مركز جامع سالمت تشخيص دادند كه اين 
فرد مشكوك به كرونا است، از آنجا فرد را به بيمارستان 
اعزام مي كنيم.  گلپيرا با بيان اينكه اصال لزومي ندارد كه 
براي اطمينان از ابتال يا عدم ابتاليمان به كرونا، در همان 
ابتدا به بيمارستان مراجعه كنيم، گفت: مردم به هيچ وجه 
به بيمارستان ها مراجعه نكنند، بلكه بهترين روش اين 
است كه به مطب يا مركز جامع سالمت مراجعه كرده و 
در صورتي كه مورد مشكوك محسوب مي شدند، مركز 
جامع سالمت هماهنگ كرده و مشخص مي كند كه فرد 
به كدام بيمارستان اعزام شود.  وي تاكيد كرد: بنابراين 
مردم خودشان مستقيما به بيمارستان ها مراجعه نكنند تا 
اين اقدام باعث ازدحام نشود. به عنوان مثال ما بيمارستاني 
مانند مسيح دانش��وري را فقط براي بيماراني كه ۱۰۰ 
درصد مورد مثبت كرونا هستند، قرار داده ايم. رفتن به 
اين بيمارستان ها خودش مي تواند منجر به انتقال ويروس 
شود. گلپيرا درباره پروتكل دفن افرادي كه به دليل ابتال 
به كرونا فوت شده اند، ضمن رد برخي شايعات مبني بر 
عدم دفن بهداشتي اين افراد، گفت: ما بر اساس پروتكلي 

از قبل تعيين شده در اين زمينه عمل مي كنيم كه البته 
فقط براي كرونا نيست، متوفي را طبق پروتكل بهداشتي 
خاص دفن مي كنيم، به طوري كه فرد را در بيمارستان به 
صورت كامل كاور مي كنند و ديگر كسي حق ندارد كاور را 
باز كند. در نهايت متوفي با نظارت بهداشتي دفن مي شود، 

نه اينكه جسد را بدون كاور به خانواده تحويل دهند.

   فوتي هاي كرونا در ايران 
از متوسط جهاني پايين تر است

آمار فوتي هاي ناش��ي از كرونا در حالي اس��ت كه ايرج 
حريرچي، دبير ستاد ويژه مديريت پيشگيري از آلودگي 
ويروس كرونا معتقد اس��ت درصد فوتي هاي ناش��ي از 
كرونا در ايران از متوسط جهاني پايين تر است. او درباره 
اين موضوع بيان كرد: متاسفانه عموم كشورهاي دنيا به 
ويژه برخي كشورهاي همسايه ايران از انتشار اطالعات 
واقعي كشورش��ان خودداري مي كنند و لذا آمار واقعي 
كه ما منتش��ر مي كنيم بيشتر به چش��م آمده است. با 
توجه به اينكه كشور در فصل آنفلوآنزاي موسمي قرار 
دارد سياست وزارت بهداشت صرفا اعالم آمار مبتالياني 
است كه آلودگي آنها به ويروس كرونا اثبات شده است. 
به گفته حريرچي، اكثر كشورها نسبت مرگ ومير را بر 
اساس ميزان مبتاليان قطعي و مشكوك اعالم مي كنند 
و بر اين اساس نسبت افراد فوت شده پايين مي آيد. در 
صورتي كه بخواهيم آمار افراد فوت شده ناشي از ويروس 
كرونا در كشور را بر اساس كسري از افراد مبتال و مشكوك 
به بيماري سنجش نماييم نسبت فوتي ها در ايران حدود 

يك درصد خواهد بود.  
حريرچي با بيان اينكه عمده موارد فوتي ناش��ي از اين 
ويروس در چين و ديگر نقاط جهان، در سنين باال و در 
بيماران زمينه اي رخ داده است، اين را هم گفت: بالغ بر 
۸۰ درصد مبتاليان به اين ويروس به صورت س��رپايي 
درمان مي شوند و تمام تمهيدات الزم براي پيشگيري 
و درمان اين بيماري در داخل كش��ور پيش بيني شده 

و همكاران ما فداكارانه در حال انجام وظيفه هستند.

   تصميم  درباره تعطيلي مدارس
 با وزارت بهداشت

تعطيلي مدارس براي مقابله با كرونا يكي از راهكارهاي 
مقابله با اين ويروس است چرا كه هرچه تجمع افراد در 
مكان هاي عمومي كمتر باشد، امكان پيشگيري افزايش 
مي يابد با اين حال س��خنگوي آموزش و پرورش شهر 
تهران معتقد اس��ت اعالم تصميم گيري درباره داير يا 
تعطيل بودن مدارس براي مقابل��ه با »كرونا« با وزارت 
بهداشت اس��ت و معلوم نيس��ت براي هفته آينده هم 

تعطيلي مدارس ادامه داشته باشد يا خير.
مس��عود ثقفي بيان كرد: طبق دستور رييس جمهور، 
هرگونه تصميم گيري درباره داير يا تعطيل بودن مدارس 
براي مقابله با »كرونا« با وزارت بهداشت است.آموزش 
و پ��رورش نيز به محض تصميم گي��ري و اعالم وزارت 
بهداشت، به مردم اطالع رساني مي كند اظهارات ثقفي 
درحالي است كه در راستاي پيشگيري و كنترل بيماري 
كرونا دس��تورالعمل مقابله با عفونت هاي حاد تنفسي 
ناش��ي از كرونا ويروس به ادارات كل آموزش وپرورش 
اس��تان ها و مدارس روز گذش��ته ابالغ ش��د. بر اساس 
دس��تورالعمل ابالغ��ي، ادارات كل آموزش وپ��رورش 
استان ها بايد در يك طرح ضربتي و سراسري نسبت به 
برگزاري دوره آموزشي و توانمندسازي باهدف انتقال 
مفاهيم اصول بهداشت فردي و توصيه هاي پيشگيرانه 
بهداش��تي در قالب محتواه��اي آموزش��ي ديداري و 
شنيداري به دانش آموزان كاركنان، اقدام كنند. اظهارات 
سخنگوي آموزش و پرورش شهر تهران درحالي است 
كه بنابر گفته هاي رييس مرك��ز روابط عمومي وزارت 

بهداشت تعطيلي مدارس مش��كلي را حل نمي كند و 
اين وزارتخانه به دنبال تعطيل كردن مدرسه ها نيست. 

كيانوش جهانپور درباره اي��ن موضوع بيان كرد: از نظر 
كميته فني وزارت بهداشت، تعطيلي مدارس همچنان 
ب��راي ما به عنوان عاملي كه بتواند پيش��گيري كرده و 
كاهش شيوع و انتشار بيماري موثر باشد، شناخته نشده 
و ما همچنان اعتق��اد نداريم كه لزوما تعطيلي مدارس 
مي تواند به كاهش شيوع و محدوديت انتشار منجر شود. 
چنانچه بعضا كارشناسان معتقدند كه حتي تعطيلي 
مدارس و مهدكودك ها ممكن اس��ت ت��ردد خانوارها 
را افزايش دهد. به گفته ريي��س مركز روابط عمومي و 
اطالع رس��اني وزارت بهداش��ت، حتي شواهدي نشان 
مي دهد ك��ه تعطيلي هاي اخير، منجر ب��ه رفت و آمد 
بين شهري بس��ياري از خانوارها ش��ده و اين مي تواند 
ريسك ابتال به بيماري و شيوع را افزايش دهد. بر همين 
اساس ما تاكنون ابالغيه يا توصيه اي مبني بر تعطيلي 
مدارس نداريم. او تاكيد كرد: البته اين موضوع با تعطيلي 
كالس هاي آموزشي دانشگاه ها، سينماها، سالن هاي 
تئاتر، برگزاري مسابقات ورزشي بدون حضور تماشاگر 
و... متفاوت است. تعطيلي تجمعات، همايش ها، اردوهاي 
دانشجويي، س��ياحتي و زيارتي و... همچنان و حداقل 
تا پايان هفته جاري اس��ت و پنجشنبه و جمعه ارزيابي 
ريسك كرده و ممكن است اين تعطيلي ها تمديد شود.

رييس مرك��ز روابط عموم��ي و اطالع رس��اني وزارت 
بهداشت با بيان اينكه تعطيلي مدارس فعال در دستور 
كار ما وجود ندارد و توصيه اي در اين زمينه نداريم، گفت: 
اگر در جايي هم اين تعطيلي اتفاق افتاده از طرق ديگري 
بوده است. حتي شايد در برخي جاها به تعطيلي مدارس 

انتقاد هم داشته باشيم.

   توصيه هايي درباره 
نحوه دفع زباله هاي ويروسي

به دنبال گزارش شدن مواردي از ابتال به »كروناويروس« 
در ايران و لزوم رعايت اقدامات پيشگيرانه براي كاهش 
انتقال اين ويروس رييس اداره محيط زيس��ت انساني 
استان تهران با اش��اره افزايش اس��تفاده از ماسك ها، 
ژل هاي ضدغفوني كننده و... توصيه كرد: ماس��ك ها و 
دستمال هاي كاغذي  پس از استفاده داخل كيسه هاي در 
بسته قرار داده و به سطل زباله يا مخازن زباله منتقل شود.

فاطمه اكبرپور با اشاره به اينكه انواع ويروس هاي ديگر 
نيز در گذشته وجود داشته است و پيش بيني هاي الزم 
در مراكز درماني شده است، اظهاركرد: در مراكز درماني 
پس��ماندها را به چند دس��ته تفكيك مي كنند مانند 
پسماندهاي عادي در بخش هاي اداري، آشپزخانه و...، 
پس��ماندهاي عفوني و تيز و برنده. پسماندهايي كه در 
بخش هاي ايزوله و قرنطينه مراكز درماني توليد ش��ود 
حكم پس��ماند عفوني را دارند و بايد جداگانه به همراه 
پسماند تيز و برنده در مبدا يعني مراكز درماني توسط 

دستگاه هاي سترون ساز ضدعفوني شوند.
رييس اداره محيط زيس��ت انساني استان تهران تاكيد 
كرد: بيمارس��تان ها و به ويژه بيمارستان هايي كه براي 
بيماران مش��كوك يا مبت��ال به وي��روس كرونا در نظر 
گرفته شده اند بايد حتما قبل از انتقال پسماندها به مراكز 
دفع مانند »آراد كوه« يا هرجاي ديگر در سطح استان 
آنها را سترون سازي كنند چرا كه ضدعفوني كردن ديگر 
كفايت نمي كند.در حال حاضر استفاده بيشتر از ماسك ، 
دستكش، دستمال كاغذي و... موجب افزايش چند ۱۰ 
ميليوني اين پس��ماندها طي هر روز شده است. در اين 
شرايط چه مراكز درماني و چه مردم بايد مراقبت هاي 
الزم را انجام دهند و حتما زباله هاي خود را در كيسه هاي 
در بس��ته قرار دهند همچنين مس��ووالن شهرداري 

تمهيدات الزم را براي گندزدايي اتخاذ كنند. 

كاهش نرخ تكرار پايه در دوره ابتدايي
معاون اس��بق وزارت آموزش و پرورش چندي پيش 
نسبت به موضوع فقر يادگيري ابراز نگراني كرده و اعالم 
كرد كه طبق تحقيقات انجام شده ۳۶ درصد ايراني ها 
پس از پايان دوره ابتدايي در خواندن يك متن به طور 
كامل توانمند نيستند. امروز مهارت خواندن و رفع فقر 
آموزش و يادگيري يك دغدغه جهاني اس��ت و حتي 
يونسكو را برآن داشته تا در قالب پروژه مشتركي با بانك 
جهاني و حضور ۱۰۰ كشور، شاخص هاي فقر آموزش 

را بس��نجد و اقداماتي در اين ب��اره انجام دهد.  رضوان 
حكيم زاده، معاون آموزش ابتداي��ي وزارت آموزش و 
پرورش، درباره وضعيت فقر يادگيري و عدم كس��ب 
مهارت خوان��دن در ۳۶ درصد ايراني��ان پس از پايان 
دوره ابتدايي توضيحاتي ارايه و اظهار كرد: بايد مبناي 
اين تحقيقات مشخص ش��ود. اين آمار را نه تاييد و نه 
رد مي كنم. وي افزود: اما معتقديم دوره ابتدايي دوره 
اساسي براي يادگيري مهارت هاي پايه خواندن، نوشتن 

و حساب كردن اس��ت. نتايج آزمون هاي بين المللي 
تيمز و پرلز حكايت از آن دارد كه ممكن اس��ت در اين 
زمينه ضعف هايي داشته باشيم. معاون آموزش ابتدايي 
وزارت آم��وزش و پرورش با بي��ان اينكه تراكم كالس 
درس و كيفيت معلمان مدارس ابتدايي نيز در ميزان 
يادگيري دخيل است، گفت: در بسته تحولي تهيه شده 
به عنوان برنامه كار آموزش ابتدايي، ارتقاي مهارت هاي 
خواندن، نوشتن و حساب كردن مورد توجه قرار گرفته 

و اصلي ترين كاري اس��ت كه پيگي��ري خواهيم كرد. 
حكيم زاده درباره نرخ تكرار پايه در دوره ابتدايي و ارتباط 
آن با فقر يادگيري نيز عنوان كرد: به طور كلي نرخ تكرار 
پايه در دوره ابتدايي كاهش داش��ته است؛ به ويژه در 
مناطقي كه پيش دبستاني را گسترش داده ايم. وي با 
اشاره به اينكه بايد يك برنامه پايش را بر اساس مصوبه 
۹۱۱ شوراي عالي آموزش و پرورش در سال ۹4 انجام 
مي داديم كه به دليل نبود اعتبار انجام نشد، گفت: امسال 

وزير دستور اكيد داده كه اين پايش در ارديبهشت ۹۹ 
انجام شود. كارگروهي را تشكيل داديم و سه جلسه نيز 
برگزار شده است. معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش 
و پرورش ادامه داد: يكي از مس��ووليت هاي اساس��ي 
ما ارتقاي اين س��ه مهارت اس��ت و پايش عملكردي 
ارديبهشت ۹۹ در حوزه خواندن، نوشتن، حساب كردن 
و علوم اس��ت و در پايان دوره اول و دوم ابتدايي يعني 

كالس هاي سوم و ششم انجام خواهد شد.
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آموزش عشاير به روايت آمار
مديركل دفتر توس��عه عدالت آموزشي و آموزش 
عش��اير وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اهتمام 
جدي ب��راي بهب��ود ش��رايط فيزيك��ي تحصيل 
دانش آم��وزان عش��ايري گفت: م��دارس چادري 
كاهش پيدا كرده است. در سال ۹4 تعداد مدارس 
كانتينري 774 عدد بود و امسال به ۱۳۳۵ مدرسه 
افزايش يافت و اكنون ۸۰۰ مدرسه چادري با توجه 
به مقتضيات جغرافيايي و عدم دسترسي به جاده 
داريم. محمدرضا سيفي به اعالم آخرين آمار آموزش 
عشايري پرداخت و افزود: در حال حاضر ۱۸۵ هزار 
و ۲۸۰ دانش آم��وز در مدارس ثابت، س��يار و نيمه 
سيار عشايري مش��غول به تحصيل هستند.از اين 
تعداد ۱۳۰ هزار و 7۵۸ دانش آموز در دبس��تان ها 
و ۳۸ هزار و ۲۳4 دانش آموز در متوس��طه اول و ۱۶ 
هزار و ۲۳4 دانش آموز در متوس��طه دوم تحصيل 
مي كنند. مديركل دفتر توس��عه عدالت آموزشي و 
آموزش عش��اير وزارت آموزش و پرورش با اشاره به 
اينكه ۱۲ هزار و ۵۲7 كالس در مدارس عش��ايري 
تشكيل شده كه بيش از ۱۰۰ مدرسه يك كالسه با 
يك دانش آموز هستند گفت: تعداد مدارس عشايري 
۶۱۳۲ مدرسه است كه از اين تعداد ۵۲۲۶ مدرسه 
چندپايه دبستاني است. سيفي ادامه داد: بر اساس 
آمار احصاء شده 4۳۹ كالس عشايري با جمعيتي 
بيش از 4۵ نف��ر و ۱۲۱7 كالس درس با جمعيت 
دانش آموزي يك تا پنج نفر تش��كيل ش��ده است. 
۲۲4۹ كالس درس شش تا ۱۰ دانش آموزه هستند. 
۲۶۵۳ كالس درس ۱۱ ت��ا ۱۵ نفره، ۲47۱ كالس 
عشايري ۱۶ تا ۲۰ نفره، ۱74۲ كالس درس ۲۱ تا 
۲۵ نف��ره، ۹۳۹ كالس درس ۲۶ تا ۳۰ نفره و 444 
كالس درس بين ۳۰ تا 4۰ نفره هستند. وي با بيان 
اينكه 4۶.۹۲ درصد از كل دانش آموزان عشايري را 
دختران تشكيل مي دهند و از سال گذشته تاكنون 
تعداد دختران شاغل به تحصيل ۵۰/۲ درصد افزايش 
داشته است، عنوان كرد: همچنين بيش از 4۱۶7 
هنرآموز عشايري در 7۹ هنرستان كارودانش و ۱۱ 
هنرستان فني و حرفه اي مهارت آموزي مي كنند. 
مديركل دفتر توس��عه عدالت آموزشي و آموزش 
عش��اير وزارت آموزش و پرورش به توانمند سازي 
۱۲۵۰ معل��م عش��ايري چندپاي��ه از طريق دوره 
آموزش ضمن خدمت اش��اره كرد و گفت: ۱7۶۰ 
معلم كالس چند پايه در دوره افزايش مهارت هاي 
علمي با كمك سازمان هاي فرهنگي شركت كرده 
و در حال حاضر 7۲ درصد معلمان عشايري داراي 
مدرك كارشناسي هستند.تا امسال ۲۰ دوره اردوي 
سراسري با شركت ۳۰ هزار دانش آموز دختر و پسر 
برگزار و آنها در اردوهاي زيارت اولي ها شركت كردند.  
وي با بيان اينكه طي پنج سال گذشته تعداد مدارس 
شبانه روزي عشايري ۳۰ درصد افزايش داشته است 
اظهار كرد: در س��ال ۹4 تعداد مدارس شبانه روزي 
۱۸۱ بوده كه امس��ال به ۲۳۵ م��ورد افزايش پيدا 
كرده است. مديركل دفتر توسعه عدالت آموزشي 
و آموزش عش��اير وزارت آموزش و پ��رورش افزود: 
۹۰۸ دانش آموز دختر و پسر عشايري امسال وارد 
دانشگاه و مراكز آموزش عالي شدند كه ۲۰ درصد كل 
فارغ التحصيالن پيش دانشگاهي مدارس عشايري 

كشور را تشكيل مي دهند. 

مبارزه عليه ملخ صحرايي 
معاون كنترل آفات سازمان حفظ نباتات كشور گفت: 
سال گذشته عمليات مبارزه با ملخ صحرايي در سطح 
7۵۰ هزار هكتار انجام ش��د اما امس��ال پيش بيني 
مي ش��ود اين ميزان به يك ميليون هكتار بسته به 
شرايط افزايش يابد. عليمراد سرافرازي افزود: در اين 
ارتباط كار مبارزه با ملخ صحرايي در زمان حاضر در 
سطح هشت هزار هكتار در استان هاي درگير از جمله 
خوزستان، بوشهر و هرمزگان انجام شده است.امسال 
جمعيت آفت ملخ صحرايي در مبدا آن كه ش��رق 
آفريقا اس��ت شامل كشور كنيا در 7۰ سال گذشته 
و در كشورهاي اريتره و اتيوپي در۲۵ سال گذشته 
بي سابقه بوده است و با توجه به اينكه مسير حركت 
جمعيت اين آفت با باد است وارد عربستان شده و پس 
از آن به س��مت ايران مي آيد برهمين اساس انتظار 
مي رود سطح مبارزه گسترش پيدا كند. سرافرازي 
اضافه كرد: احتمال مي رود در صورتي كه كار مبارزه 
دراس��تان هاي ورودي ملخ صحرايي به قوت انجام 
نش��ود احتمال نفوذ آنها به استان هاي شمالي تر و 
آلوده شدن استان هاي بيشتري در كشور وجود دارد. 
وي يادآور شد: امسال آفت ملخ صحرايي درمنطقه 
سيريك و جاسك استان هرمزگان از مناطق تابستان 
گذران هند و پاكستان وارد شده است و كار مبارزه با 
آنها در حال انجام است.همچنين هفته گذشته در 
جريان باد ش��ديدي كه از سمت جنوب غرب ايران 
اتفاق افتاد هجوم بخشي از آفت ملخ صحرايي از شبه 
جزيره عربستان به ايران را نيز داشتيم كه بخش هايي 
از استان هاي هرمزگان درمنطقه پارسيان، بوشهر 
و منطقه مهر و المرد در اس��تان فارس جمعيت به 
نسبت بااليي رصد شده اس��ت. وي افزود: با توجه 
به ش��رايط آب وهوايي و اقليمي حاكم بر منطقه و 
پيش بيني هواشناسي در آينده بسيار نزديك شاهد 
هجوم گس��ترده ملخ صحرايي از عربستان باشيم. 
تاكنون خس��ارتي به محصوالت زراع��ي و باغي در 
مناطق درگير وارد نشده اس��ت و تالش مي شود با 
همكاري همه ارگان ه��اي ذي ربط از ورود ملخ هاي 
صحرايي به مزارع و باغ ها جلوگيري شود. وي ادامه داد: 
تفاوت امسال با سال گذشته در سرمايه هاي نيروي 
انساني و امكاناتي است كه نسبت به سال گذشته به 
مراتب بهتر شده است و اعتبارات خوبي كه با حمايت 
س��ازمان برنامه و بودجه تاكنون ۲۰ميليارد تومان 
اعتبار تخصيص و در اختيار ۱۰استان درگير توزيع 
شد. وي تاكيدكرد:  به اندازه كافي سم تامين شده و در 
بحث سوخت نيز   به اندازه كافي در اختيار سازمان هاي 
جهاد كشاورزي قرار گرفته است. با توجه به امكانات 
پشتيباني كه وجود دارد انتظار مي رود هيچ مشكلي در 
مورد اعتباري نخواهيم داشت. در صورت رويارويي با 
جمعيت بيشتر امكان كمك مالي بيشتري وجود دارد.
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مدير كميته پيشگيري از آلودگي ناوگان حمل و نقل مشخص شد 

رييس كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران خبر داد 

پيامدهاي اقتصادي كرونا براي خطوط هوايي ايراني

مكان اختصاصي براي دفن پسماندهاي عفوني كرونا

گروه راه و شهرسازي|
با گذشت يك هفته از تاييد رسمي ورود ويروس كرونا به 
كشور و مرگ حدود 12 نفر و ابتالي 61 نفر از هموطنانمان 
و با توجه به ضرورت پيش��گيري از آلودگي ناوگان حمل 
ونقل عمومي به اي��ن ويروس، وزير بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشكي و رييس ستاد ملي مديريت بيماري كرونا، 
مديريت پيشگيري از آلودگي ناوگان حمل و نقل را به وزير 

راه و شهرسازي محول كرد.
البته پيش از اين اقداماتي براي جلوگيري از شيوع ويروس 
كرونا در ناوگان حمل و نقل ريل��ي، جاده اي و هوايي آغاز 
شده بود اما به نظر مي رسد كه با تفويض مديريت كميته 
پيشگيري از آلودگي ناوگان حمل و نقل به محمد اسالمي، 
مقابله با ويروس كرونا در كشور، وارد فاز جدي تري شده 
است.در اين ميان و با افزايش تعداد قربانيان ويروس كرونا 
در ايران، اغلب كش��ورهاي همسايه )تركيه، گرجستان، 
ارمنس��تان، كويت، ع��راق و...( از چن��د روز پيش و براي 
جلوگيري از گسترش اين بيماري، پذيرش مسافران ايراني 
از مرزهاي زميني و هوايي را ممنوع كرده اند و تنها كشور 
امارات، مسافر ايراني مي پذيرد، در تازه ترين خبر منتشر 
شده، سازمان گذرگاه هاي مرزي عراق ضمن تمديد 1۵ 
روزه ممنوعيت ورود افراد از ايران به اين كشور، سفر اتباع 
خود به ايران را هم براي مدت مشابهي ممنوع كرد، درواقع 
عراق در يك اقدام احتياطي باهدف پيشگيري از سرايت 
ويروس كرونا به اين كش��ور، تردد شهروندان دو كشور را 
ممنوع كرده است.همچنين قطرايرويز هم با انتشار بيانيه اي 
از قرنطينه مسافراني كه از ايران و كره جنوبي به اين كشور 

سفر مي كنند، خبر داد.
شركت هواپيمايي قطرايرويز روز دوشنبه با انتشار بيانيه اي 
اعالم كرد كه تمامي مسافراني كه از اين دو كشور به قطر 
سفر كرده و وارد آن مي شوند، را به مدت 1۴ روز قرنطينه 
خواهد كرد، اين اقدام تنها به منظور جلوگيري از شيوع و 
انتشار ويروس كرونا در اين كشور انجام مي شود و مسافران 
بعد از انجام تست و آزمايش هاي مربوطه، مرخص خواهند 
شد. در اين شرايط كه ورود ايراني ها به كشورهاي همسايه 
تقريبا غيرممكن شده است به گفته دبير انجمن شركت هاي 
هواپيمايي، امارات با كنترل پزشكي مس��افران ايراني را 
مي پذيرد.مقصود اسعدي ساماني در گفت وگو با ايلنا گفت: 
پروازهاي ايران- كويت كنسل و لغو شده و در حال حاضر 
پروازها به كشورهاي تركيه، عراق، گرجستان، افغانستان، 
ارمنستان، تركمنستان و ساير كشورهاي همسايه انجام 
مي ش��ود اما پروازها خالي از مس��افر هس��تند و به قصد 
مسافرگيري از اين كشورها كه عمدتا هم ايراني هستند در 

فرودگاه ها اجازه نشست دارند.
او درباره آخرين وضعيت پذيرش مسافر هوايي ايراني در 
كشور هاي همس��ايه اظهار كرد: تالش اين است كه براي 
افرادي كه از قبل بليت خري��داري كرده اند، جريمه اي از 
بليت كسر نشود و همان هزينه بليت به افراد برگردانده شود.

ساماني گفت: قاعدتا بليت مسافران ايراني كه براي سفر به 

اين كشورها گرفته شده بود، كنسل مي شود. دبير انجمن 
شركت هاي هواپيمايي با تاكيد بر اينكه تعداد بليت هاي 
كنسل شده بسيار زياد است، بيان كرد: در مسير تركيه روزانه 
به طور ميانگين 1۵ پرواز و در ماه 90 پرواز انجام مي شود.

اسعدي ساماني با اشاره به خسارت هاي وارد آمده بسيار 
زياد به ايرالين ها و صنعت گردشگري گفت: چه گردشگري 
داخلي و چه گردشگري خارجي در ايران با توجه به اينكه به 
ايام نوروز نزديك هستيم، به شدت آسيب مي بيند و دولت 
بايد تدابيري اتخاذ كند تا جلوي افزايش زيان را بگيرد يا 

اينكه بخشي از اين خسارت ها را جبران كند.
او تاكيد كرد: اميدواريم اين شرايط طوالني نباشد وگرنه 
شاهد تعديل نيرو در اين صنعت خواهيم بود چراكه بخش 
خصوصي در اين صنعت دچار خس��ارت بس��يار زيادي 
مي ش��ود.اين مقام مس��وول با بيان اينكه نمي دانيم اين 
شرايط تا چه زماني ادامه دارد، اضافه كرد: بهبود اين شرايط 
در اختيار كسي نيست مگر اينكه بهداشت جهاني و وزارت 
بهداشت كشورمان گزارش هايي دال بر اينكه اين بيماري 

در كشورمان متوقف شده است را ارايه كنند.

   انجام 9 پرواز به چين توسط ماهان 
پس از ورود و گسترش ويروس كرونا در كشور، بسياري از 
فعاالن صنعت حمل و نقل هوايي، نوك پيكان اتهام را به 
سمت هواپيمايي ماهان گرفتند، به نظر آنها عدم تبعيت اين 
ايرالين از ابالغيه 11 بهمن ماه معاون اول رييس جمهوري 
مبني بر لغو تمامي پروازها به مبدا و مقصد چين، موجب 

ورود اين ويروس به كشور شده است.
البته سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري و همچنين 
خود شركت هواپيمايي ماهان طي روزهاي گذشته بارها 
اعالم كردند كه اين ايرالين در اين زمينه تخطي نداشته و 
پروازهايي هم كه پس از اعالم ابالغيه انجام شده فقط در 
راستاي انتقال مسافران ايراني به كشور و انجام كمك هاي 
بشردوستانه بوده اس��ت اما همچنان انتقادهايي به اين 
شركت هواپيمايي درباره عدم رعايت اصول بهداشتي پس 
از پروازها به چين و بي توجهي به دستورات باالدست وجود 
دارد.اين شركت هواپيمايي در تازه ترين واكنش خود به 
انتقادهاي وارد شده ضمن تاييد انجام ۴ پرواز باري به مقصد 
دو شهر »شانگهاي« و »پكن« و همچنين ۵ پرواز مسافري 
بعد از دس��تور توقف پروازها به چين، اطالع  داد كه اكنون 
اين شركت پرواز برنامه اي مسافربري به مقصد چين ندارد 
و برقراري احتمالي پروازها به چين مبتني بر مجوز سازمان 
هواپيمايي كشوري است.هواپيمايي ماهان، در يك پست 
اينستاگرامي كه به تعبير خود براي »تنوير افكار عمومي« 
است، آورد: پروازهاي برنامه اي شركت هواپيمايي ماهان كه 
پيش از اين 12 پرواز هفتگي بود از روز شنبه 12 بهمن ماه 
برابر با اول فوريه 2020 بنا بر نظر هيات دولت تا اطالع ثانوي 
متوقف شده است و رزرو بليت هم اكنون در مسيرهاي چين 

تا آخر ماه فوريه سال 2020 متوقف است.
ماهان توضيح داد: نظر به اينكه براساس مصوبه روز يكشنبه 

1۳ بهمن 9۸ برابر با 2 فوريه 2020 هيات دولت، اين شركت 
طبق مجوزهاي صادر شده توس��ط سازمان هواپيمايي 
كشوري ايران مجاز به انجام پروازهاي باري به مقصد چين 
شده است، از آن تاريخ تاكنون دو پرواز باري به مقصد پكن و 
دو پرواز باري به مقصد شانگهاي انجام داده كه محموله آن بار 
صنايع كشور و كمك هاي بشر دوستانه جمهوري اسالمي 
ايران به چين بابت كنترل بحران ويروس كرونا بوده است.

در اين مدت، بر اساس مصوبه هيات دولت و مجوز سازمان 
هواپيمايي كشوري ايران ۴ پرواز مسافري از تاريخ 12 بهمن 
تا 16 بهمن برابر اول فوريه تا پنجم فوريه 2020 به مقاصد 
پكن، شانگهاي، گوانگجو و شنزن انجام شده براي انتقال 
مسافران چيني اين شركت حاضر در ايران و ساير كشورها و 
ايراني هاي حاضر در چين با نظارت وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي و رعايت دستورالعمل هاي مربوط انجام 
شده است. همچنين يك پرواز به مقصد »ووهان« در تاريخ 
۴ فوريه برابر با 1۵ بهمن 9۸ براي انتقال دانشجويان ايراني 
بر اساس درخواست دولت جمهوري اسالمي ايران انجام 

گرفته است.
ماهان تاكيد دارد كه تمامي دس��تور العمل هاي سازمان 
بهداشت جهاني و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
جهت گندزدايي از بار و هواپيما و نحوه رفتار خدمه پروازي 
قبل، حين و پس از پرواز بر اساس باالترين استانداردهاي 

ابالغي و با نظارت وزارت مذكور انجام گرفته و مي گيرد.

  توقف ثبت اثر انگشت 
درحالي كه در روزهاي گذشته خبرهايي منتشر شد مبني بر 
اينكه پايانه هاي اتوبوسراني، اتوبوس ها و مجتمع هاي رفاهي 
بين راهي براي جلوگيري از شيوع ويروس كرونا ضد عفوني 
مي شوند، در تازه ترين اقدام سازمان راهداري، مديركل دفتر 
حمل و نقل كاالي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 
از حذف برخي الزامات در شبكه حمل و نقل جاده اي كشور 
تا اطالع ثانوي به منظور پيشگيري از شيوع ويروس كرونا 
خبر داد.به گزارش روابط عمومي سازمان راهداري و حمل و 
نقل جاده اي، »غالمحسين دغاغله« اظهار كرد: اجراي طرح 
ثبت اثر انگشت در كليه مراحل دريافت بار، از جمله هنگام 
تبديل نوبت مجازي به حقيقي و اخذ نوبت در پايانه هاي بار 
 تا اطالع ثانوي به طور موقت، متوقف ش��ده است.او افزود: 
ضدعفوني سالن هاي اعالن بار و محل تجمع رانندگان، تعبيه 
محلول هاي ضدعفوني كننده در مكان هاي مناسب، كنترل و 
جلوگيري از ورود افراد متفرقه به سالن هاي اعالن بار، خروج 
حتي االمكان بارهاي قابل ارايه در خارج از سالن هاي اعالن 
بار به منظور محدود كردن تردد در سالن ها تا اطالع ثانوي نيز 
در دستور كار است.مديركل دفتر حمل و نقل كاالي سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي، گفت: به مراكز انجام معاينات 
شغلي رانندگان طرف قرارداد سازمان راهداري هم جهت 
رعايت اصول بهداشتي و تعبيه محلول هاي ضدعفوني كننده 

در محل مراجعه كنندگان تاكيد شده است.

  اقدامات احتياطي در ايستگاه هاي ريلي
شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران كه پيش از اين 
اعالم كرده بود كه اقدام به ضد عفوني كردن مس��تمر 
اماكن، ابينه و تجهيزات ايستگاهي و قطارهاي مسافري 
مي كند، از توزيع بيش از 2۵ هزار ماسك بين مسافران 

ريلي خبر داد.
به گ��زارش روابط عمومي راه آهن جمهوري اس��المي 
ايران، توزيع بيش از 2۵ هزار ماسك به مسافران و استقرار 
گروه هاي اورژانسي در برخي ايستگاه هاي ريلي و ابالغ 
دستورالعمل مراقبت تشخيص درمان و ارايه خدمات 
باليني و انتقال بيماران مش��كوك ب��ه مراكز درماني و 
همكاري مس��ووالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي از ديگر اقدامات شركت راه آهن براي مقابله با 

اين ويروس است.
دراين راستا، دستورالعمل ضرورت همكاري با واحدهاي 
اورژانس مستقر در ايستگاه هاي راه آهن تهران، مشهد 
و تبريز ابالغ ش��د و هماهنگي هاي الزم با سازمان هاي 
بين المللي از جمله UIC )اتحاديه بين المللي راه آهن ها( 
و يونس��كاپ )يكي از واحدهاي وابسته به سازمان ملل 
متحد كه وظيفه هماهنگي كاهش مخاطرات طبيعي 
در آسيا را عهده دار است( جهت بررسي راه هاي مقابله با 
ويروس كرونا در ساختمان هاي اداري و اماكن مورد نظر 

در دستور كار قرار گرفت.

گروه راه و شهرسازي|
 اسفند امسال با خبر شيوع كرونا در تهران شروع شد. خبري 
كه بعد از اعالم ورود اين ويروس به ش��هر قم خيلي دور از 
انتظار نبود، اما هيچ اقدامي براي پيشگيري از آن به پايتخت 
انجام نشد و وزارت بهداشت اول اسفند از وجود چند بيمار 
مبتال به كرونا در تهران خبر داد. روز شنبه جاري نيز خبر 
ابتالي شهردار منطقه 1۳ به كرونا نگراني مسووالن شهري 
را دوچندان كرد. محسن هاش��مي، رييس شوراي شهر 
تهران، تست كرونا انجام داد كه جواب آن منفي بود و 7 نفر از 
اعضاي شوراي شهر كه در جلسه با شهردار منطقه 1۳ حضور 
داشتند نيز به طور خودخواسته قرنطينه شدند. روز يكشنبه 
نيز شهردار تهران با حضور در جلسه شوراي شهر گزارشي از 
اقدام هاي اين نهاد براي مبارزه و پيشگيري از شيوع ويروس 
كرونا ارايه كرد. اما به نظر مي رس��د اين ابتداي كار است و 
مسووالن شهري تصميم هاي مختلفي از چگونگي تخصيص 
بودجه براي مبارزه با كرونا و راه اندازي س��ايت جديد براي 
دفن پسماندهاي عفوني بيمارستان هاي معين كرونا اتخاذ 
كردند. همچنين يكي از اعضاي شوراي شهر سابق پيشنهاد 
لغو موقت »طرح هاي ترافيكي« براي كاهش اس��تفاده از 

حمل ونقل عمومي را مطرح كرد.

    دفن پسماندهاي عفوني كرونا
با توجه به اينكه چندين بيمارس��تان در تهران به عنوان 
بيمارستان معين براي مبتاليان اين ويروس در نظر گرفته 
شده، بنابراين نياز اس��ت تا پسماند اين بيمارستان ها نيز 
جدا از ديگر پسماندها امحا ش��ود. زهرا صدراعظم نوري 
رييس كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات شهري 
شوراي شهر تهران از راه اندازي سايت جديدي در نزديكي 
آرادكوه براي دفن زباله هاي عفوني بيمارستان   هاي معين 
كرونا خبر داد و گفت: سايت دفن بهداشتي پسماندهاي 
بيمارستاني يعني پسماندهاي عفوني و خطرناك مدت ها 
است كه در محل دفن زباله هاي تهران، آرادكوه است، اما با 
توجه به آنكه ظرفيت اين سايت تكميل شده است، مكان 
ديگري تعبيه ش��ده تا پسماندها در آن محل دفن شود. او 
درباره موقعيت مكاني سايت جديد، گفت: اين سايت نيز در 
همان محدوده آرادكوه قرار دارد و زباله ها با رعايت تمهيدات 
بهداشتي و شرايط مناسب به آنجا انتقال داده مي شوند.نوري 
در خصوص ش��رايط انتقال پسماندهاي بيمارستان هاي 
معين كرونا به محل  دفن اظهار كرد: زباله هاي بيمارستاني 
حتما بايد در كيسه ها و سطل هاي مجزا قرار گيرند و بعد از 
اتوكالو و بي خطرسازي جمع آوري و از زباله هاي عادي جدا 
شوند. همچنين هنگام حمل به صورت جداگانه منتقل 
و در محل هاي جداگانه دفن مي شوند.رييس كميسيون 
س��المت، محيط زيست و خدمات ش��هري شوراي شهر 
تهران درخصوص اقدامات بهداش��تي ك��ه براي كارگران 

خدمات شهري حين نظافت و پاكسازي شهر درنظر گرفته 
شده است، گفت: در جلسه اي كه به همين منظور برگزار 
شد، مديرعامل س��ازمان پسماند شهرداري و نمايندگان 
مناطق نيز حضور داش��تند و مقرر شد، تاكيد بيشتري به 
پيمانكاران شود تا دستورات الزم را به كارگران بدهند، موارد 
پيشگيري را رعايت كنند، بهداشت فردي كارگران بيش از 
گذشته رعايت شود و همچنين شستن مرتب دست ها و 
استفاده از دستكش و ماسك حين كار نيز در دستور كار قرار 
گيرد. نوري با تاكيد بر اينكه شهرداري و پيمانكاران بايد بر 
سالمت و بهداشت كارگران و كارمندان نظارت حداكثري 
داشته باش��ند، ادامه داد: كارگران نيز بايد به سالمت خود 
توجه داشته باشند و موارد بهداشت فردي را رعايت كنند، 
به ع��الوه بايد امكانات و ل��وازم فراهم باش��د و تاكيدات و 
توصيه هاي بهداشتي نيز به كارگران گفته شود، اما اين خود 
كارگران هستند كه بايد موارد بهداشتي را رعايت كنند و يك 
همكاري دوسويه براي رعايت بهداشت وجود داشته باشد.
رييس كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات شهري 
شوراي شهر تهران گفت: رسانه هاي ارتباط جمعي نيز بايد 
در جهت آگاه سازي و اطالع رساني به ويژه به طبقه كارگر كه 
بيشتر در معرض آسيب هستند، كمك كنند تا مشكالت و 
ضايعات اين ويروس به حداقل برسد و دوره آن سپري شود.

   نحوه دفن متوفيان مبتال به كرونا
متاسفانه تاكنون چند تن از شهروندان تهراني بر اثر ابتال به 
اين ويروس جان خود را از دست داده اند. در اين خصوص 

شايعاتي مبني بر نحوه خاكسپاري جان باختگان ويروس 
كرونا در شبكه هاي مجازي مطرح شد اما به گفته رييس 
مركز مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني وزارت 
 بهداشت اين ش��ايعات واقعيت ندارد و جان باختگان در 
بهشت زهرا)س( و بر اس��اس موازين ديني و شرعي دفن 
مي شوند.به گزارش تسنيم، اخباري مبني بر پاشيدن آهك 
روي اجساد افراد مبتال به ويروس كرونا، در برخي رسانه ها 
منتشر ش��ده اس��ت . رضا گلپيرا، رييس مركز مديريت 
بيمارستاني و تعالي خدمات باليني وزارت بهداشت در اين 
باره عنوان كرد: متوفي را طبق پروتكل بهداش��تي خاص 
دفن مي كنيم، به طوري كه فرد را در بيمارستان به صورت 
كامل كاور مي كنند و ديگر كسي حق ندارد كاور را باز كند. 
در نهايت متوفي با نظارت بهداشتي دفن مي شود، نه اينكه 
او را به خانواده تحويل دهند.اما ظاهرا منظور از به»شيوه 
خاص« آن چيزي نيست كه در شبكه هاي مجازي دست 
به دس��ت مي چرخد. در واقع س��ازمان بهشت زهرا)س( 
تمهيداتي را ب��راي دفن اين افراد پيش بيني كرده اما اين 
تمهيداتي به گونه اي نيست كه نشان دهنده شيوه خاص و 
نگران كننده براي شهروندان باشد.روابط عمومي شهرداري 
تهران نيز در اين باره توضيحاتي ارايه كرد. بر اين اساس اگر 
فردي جان خود را بر اثر ابتال به ويروس كرونا از دست بدهد، 
مراسم تشييع، شست و ش��و و تدفين او زيرنظر دانشگاه 
علوم پزشكي انجام مي شود. همچنين وضعيت تشييع، 
 انتقال، شست و شو و تدفين افرادي كه بر اثر ويروس كرونا 
مي ميرند، با فوت شدگان عادي متفاوت است و به صورت 

 ويژه انجام مي ش��ود.بنا به اعالم مسووالن ذي ربط، تعداد
1۴ بيمارستان و مركز درماني وابسته به دانشگاه هاي علوم 
پزشكي تهران و ايران شامل مس��يح دانشوري، شهداي 
گمنام، طرفه، مدرس، زعيم، ياس، ضياييان، رازي، بهارلو، 
مروستي، شهداي يافت آباد، فيروزآبادي، فيروزگر و رسول 
اكرم)ص( نيز در نقاط مختلف تهران براي خدمات رساني 
به بيم��اران مبتال به ويروس كرون��ا پيش بيني و تجهيز 

شده است.

   بودجه اضطراري شهرداري 
مجيد فراهاني، رييس كميته بودجه شوراي شهر تهران 
نيز در مورد بودجه اضطراري شهرداري تهران براي انجام 
اقداماتي در خصوص عدم ش��يوع ويروس كرونا گفت: بر 
اساس تبصره هايي از بودجه، به شهردار تهران اختيار داديم 
كه در مواقع بحراني بتواند تا ۴ درصد بودجه تملك سرمايه 
را هزينه كند كه بسته به مصوبه اين ۴ درصد قابل محاسبه 
است.او با بيان اينكه فعال اين تبصره قابل نقد شدن است و 
نيازي به اينكه بودجه ديگري را براي اين مهم مصوب كنيم 
نداريم، مگر اينكه شيوع حادتر شود و نيازمند كمك مالي 
بيشتري باشيم، تصريح كرد: البته دقت داشته باشيد كه 
وظيفه و مسووليت اصلي كنترل و مقابله با بيماري هاي 
واگيردار از جمله كرونا با وزارت بهداشت است؛ اما شهرداري 
تهران با تمام قوا بر اساس دستورالعمل هاي وزارت بهداشت 
عمل مي كند.فراهاني با بيان اينكه ش��هردار تهران در دو 
جبهه به وزارت بهداشت كمك مي كند، گفت: شهرداري 

تهران در وهله اول با آموزش و آماده سازي پرسنل و مردم، 
آگاهي آنها را افزايش مي دهد و در مرحله بعد با اطالع رساني 
عمومي از طريق تمامي بيلبوردهاي سطح شهر در زمينه 
افزايش آگاهي هاي مردم فعاليت مي كند.رييس كميته 
بودجه شوراي شهر تهران با بيان اينكه شهرداري تهران با 
بودجه نقد و غيرنقد به وزارت بهداشت كمك مي كند، افزود: 
شهرداري تهران با در اختيار قرار دادن تمام امكانات خود 
به صورت غيرنقد به وزارت بهداشت كمك خواهد كرد و 
همچنين بودجه مستقيم هم طبق اختيار شهردار در هزينه 
كرد ۴ درصد بودجه تملك س��رمايه اي وجود دارد؛ البته 
دقت داشته باشيد كه شهردار تهران از محل ماده 16 و 17 
مي تواند كمك كند اما اگر حالت حاد پيدا كند عالوه بر اين 

بودجه ها، مي توان بودجه مجزا در نظر گرفت.

   پيشنهاد لغو موقت »طرح هاي ترافيكي« 
همچنين ابوالفضل قناعتي، عضو سابق شوراي شهر تهران 
پيش��نهاد داد با توجه به ش��رايط فعلي پايتخت و شيوع 
ويروس كرونا ش��هرداري تهران در ارس��تاي پيشگيري 
از اين وي��روس طرح ترافيك و طرح كنت��رل هوا را لغو تا 
شهروندان از خودروهاي ش��خصي خود استفاده كنند.
قناعتي با اشاره به ابتالي تعدادي از شهروندان به ويروس 
كرونا در پايتخت اظهار كرد: در اين زمينه اقداماتي از سوي 
دستگاه ها و س��ازمان هاي مختلف آغاز شده است اما اين 
برنامه ها و اقدامات بايد مستمر و ادامه دار باشد.وي با اشاره 
به اينكه ش��هرداري تهران اعالم كرده است تمهيداتي را 
براي ضدعفوني وسايل حمل و نقل عمومي از جمله مترو 
و اتوبوس انجام مي دهد، گفت: اين اقدامات خوب است اما 
كافي نيست و بايد تمهيدات بهتري براي اين شرايط انجام 
شود.عضو سابق شوراي شهر تهران همچنين پيشنهاد داد 
با توجه به شرايط فعلي، شهرداري تهران تمهيداتي را انجام 
دهد تا طرح هاي ترافيك��ي از جمله طرح ترافيك و طرح 
كنترل كاهش آلودگي هوا مدتي در پايتخت اجرا نشود و 
قطعاً اين كار مي تواند اثرات مثبتي را در پيشگيري و مقابله 
با ويروس كرونا داشته باشد.قناعتي گفت: اين مساله بايد 
مورد توجه مديريت شهري قرار گيرد و چنانچه مسووالن 
شهري پيشنهاد اشاره ش��ده را اجرايي كنند اثرات آن به 
سرعت در پايتخت احساس خواهد شد چرا كه بسياري از 
خانواده ها مي توانند با لغو طرح ترافيك با استفاده از وسايل 
شخصي خود ديگران نگران انتشار ويروس كرونا نباشند.
يوس��ف حجت، سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافيك 
شهرداري تهران نيز از مطرح كردن پيشنهاد لغو طرح هاي 
ترافيكي در شوراي شهر تهران خبر داد و گفت: اين پيشنهاد 
قابل بررسي است و آن را با شوراي شهر در ميان مي گذاريم 
چراكه معاونت حمل و نقل نمي تواند در اين باره به تنهايي 

تصميمي اخذ كند.
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 نشست برج آزادي
شبيه شوخي است

سيدمصطفي موسوي، سرپرست شهرداري منطقه 
9 در واكن��ش به برخ��ي از ش��ايعات در خصوص 
مشكالتي كه ساماندهي گذشته برج آزادي براي 

اين سازه ايجاد كرده است پاسخ داد.
 موسوي در پاسخ به اين سوال كه به تازگي شنيده 
شده به دليل ساماندهي اشتباه اين برج در گذشته به 
تدريج اين سازه نشست مي كند، گفت: اين شايعات 
به شوخي بيشتر شبيه است تا واقعيت. مانند شايعه 
كج شدن برج ميالد كه يك شوخي بود اما در سطح 
جامعه فراگير ش��د. براي س��اخت چنين بناهايي 
تدابير الزم انديشيده شده و به دليل عدم ساماندهي 
مناسب كفپوش ها مشكلي مانند نشست برج براي 
آن ايجاد نخواهد شد.موسوي افزود: در اطراف برج 
آزادي ما فضاي س��بز و باغچه هاي زيادي داريم و 
تنها زيرسازي اطراف برج نيست. بنابراين، اينگونه 
اخبار بيشتر به شوخي شبيه اس��ت.وي ادامه داد: 
رايزني هايي براي فعال ك��ردن آب نماهاي اطراف 
برج آزادي انجام شده كه اميدواريم با برطرف كردن 
نواقص آن از سوي سازمان زيباسازي دوباره شاهد 
راه ان��دازي آب نماهاي اطراف برج آزادي باش��يم.

سرپرست شهرداري منطقه 9 در خصوص اختصاص 
رديف بودجه ويژه براي مرمت برج آزادي گفت: اين 
رديف بودجه هر ساله در بودجه منطقه 9 بوده است 
و پيش بيني ش��ده است و امسال درخواست كرده 
بوديم كه به دليل آنكه س��ازه برج آزادي يك سازه 
ملي است بودجه به صورت منطقه اي نباشد و براي 
بهسازي بودجه متمركزي براي آن پيش بيني كند 
و اگر قرار باشد منطقه فعاليتي انجام دهد از همان 

بودجه متمركز به آن تخصيص داده خواهد شد.

 فضاهاي بي دفاع شهري 
عاملي براي فرسودگي محله ها

زهرا نژاد بهرام، عضو هيات رييسه شوراي اسالمي 
شهر تهران در رابطه با فضاهاي بي دفاع شهري گفت: 
آن چيزي كه باعث مي شود ما در بافت فرسوده دچار 
فرسودگي مضاعف شويم ش��كل گيري فضاهاي 

بي دفاع شهري است.
به گزارش مهر، نژادبهرام با تاكيد بر ارتباط خوب اداره 
برق استان و مديريت شهري در حوزه بافت فرسوده 
گفت: خوب است كه دستور عمل مشخصي فقط 
براي بافت فرسوده تهيه شود و در اين دستورالعمل 

اقدامات اولويت بندي شود.
او افزود: با اين اقدام مديران در واقع منبعي قانوني 
داش��ته كه اقدامات خود را انجام دهند و بخشي از 
بودجه هايي كه مربوط به اين حوزه اس��ت را در آن 
هزينه كنند.نژادبهرام در رابطه با فضاهاي بي دفاع 
شهري گفت: آن چيزي كه باعث مي شود ما در بافت 
فرسوده دچار فرسودگي مضاعف شويم و از طرفي 
فرس��ودگي تداوم پيدا كند، شكل گيري فضاهاي 
بي دفاع شهري است. به دليل توسعه شهري، تغيير 
در نقشه ها يا ساخت و ساز معابر جديد اين فضاها 
در قالب قطعه هاي ۵0 متري يا 100 متري شكل 
گرفته اند.عضو ش��وراي اسالمي شهر تهران اظهار 
كرد: اگر اين دستورالعمل ارايه شود، مي توان نسبت 
به تأمين برق اين فضاها مس��اعدت جدي به عمل 
آورد.نژادبهرام در ادامه در خصوص مش��كالت آب 
و فاضالب منطقه 7 افزود: خوشبختانه ۸0 درصد 
مشكالت در اين بخش ها حل شده است، اما با توجه 
به اينكه عبور بزرگراه امام علي و اتوبان صيادشيرازي 
كاماًل محالت منطقه را تقسيم كرده اند چنانچه هر 
چه زودتر ش��بكه فاضالب را بتوانيم تأمين كنيم، 

پيوستگي الزم بين منطقه فراهم خواهد شد.
نژادبهرام در رابطه با بازسازي مدارس گفت: به نظر 
مي رسد سازمان نوس��ازي و تجهيز مدارس، طبق 
برنامه خودش عمل مي كند فارغ از اينكه مدارس در 
بافت فرسوده هستند و فكر مي كنند شرايط عادي 
است و ماهم در ش��رايط عادي قدم برمي داريم در 
حالي كه اينچنين نيس��ت.وي عنوان كرد: ۳ هزار 
2۸6 هكتار بافت فرس��وده موضوع مهمي است و 
انتظار داريم، س��ازمان نوس��ازي و تجهيز مدارس 
خيلي جدي تر پاي كار بيايد. بسياري از مدارس در 
بافت فرسوده ايمني الزم را ندارند. 6 مدرسه به طور 
مشخص توسط سازمان آتش نشاني تأييد نشده اند 

كه از اين موضوع نمي توان به سادگي گذشت.

 اقدامات ترافيكي 
در محدوده آزادراه شمال

علي نوذرپور ش��هردار منطقه 22 از اقدامات انجام 
شده ترافيكي و عمراني در محدوده بزرگراه تهران- 
ش��مال خبر داد و گفت: نصب دوربين هاي پالك 
خ��وان و كنت��رل س��رعت در مح��دوده ورودي و 

خروجي هاي آزادراه از جمله اين اقدامات است.
به گزارش تسنيم، نوذرپور با اشاره به بازگشايي فاز 
اول آزاد راه تهران- ش��مال اظهار كرد: در آس��تانه 
بازگش��ايي فاز اول آزادراه تهران- شمال، مديريت 
شهري منطقه22 اقدامات ترافيكي و عمراني را در 

محدوده اين بزرگراه انجام داده است.
ش��هردار منطقه 22 گفت: اصالح هندس��ي رمپ 
راستگرد بزرگراه خرازي به آزادراه مذكور همراه با 
اصالح دماغه تندرو به كندرو بزرگراه خرازي، اصالح 
هندسي لوپ دسترسي بزرگراه خرازي به بزرگراه 
آزادگان جن��وب، نصب دوربين هاي پالك خوان و 
كنترل سرعت در محدوده ورودي و خروجي هاي 
آزادراه و نصب دوربين ثبت تخلف س��رجناغي در 
محل اتصال تندرو به كندرو بزرگراه خرازي محدوده 
رمپ ورودي به آزادراه از اقدامات انجام شده از سوي 
شهرداري منطقه 22 محس��وب مي شود.نوذرپور 
تصريح كرد: نصب تابلوهاي هدايت مس��ير آزادراه 
در محدوده ش��هري )بزرگراه هاي ش��هيد خرازي 
و آزادگان( و تمام��ي تجهي��زات و عالئم ترافيكي 
هشداردهنده در راستاي افزايش ايمني، نمونه اي 
از اقدامات انجام شده در محدوده اين بزرگراه است.

محمود ميرلوحي، عضو ش�وراي اس�امي ش�هر 
تهران با تاكيد بر لزوم هم�كاري، تعامل و همدلي 
همه ش�هروندان براي مقابله موثر با ويروس كرونا 
و مراقبت از مرزهاي بهداشتي كشور، گفت: هر ۲ 
ساعت يك بار قطارها و ايستگاه هاي متروي تهران 
ضدعفوني و گندزدايي مي شود.به گزارش ايسنا، 
ميرلوحي، در تشريح بازديد خود از مجموعه متروي 
تهران و روند مقابله با ويروس كرونا در مترو گفت: 
در تهران با توجه به شرايط موجود و اعام آمادگي 
كه ش�ده در هر روز مت�رو و اتوبوس ها ضدعفوني 
مي ش�وند؛ اين در شرايطي اس�ت كه اتوبوسراني 
و مترو روزانه ميليون ها مس�افر دارند. هرچند در 
ش�رايط فعلي تعداد مس�افران كاهش پيدا كرده  
است و خود شهروندان توجه ويژه اي به اين بيماري 
دارند و سفرهاي غيرضرور خود را كاهش داده اند.

وي افزود: همكاران ما در مجموعه مترو آماده باش 
هستند تا با انجام اقدامات پيشگيرانه از طغيان اين 
ويروس در مترو جلوگيري كنند. بر همين اس�اس 
در مترو س�تادي تشكيل ش�ده و من از آن بازديد 
كردم. در حقيقت براي نظافت، ضدعفوني كردن و 
گندزدايي ايستگاه ها و قطارهاي مترو تاش قابل 
توجهي انجام مي شود. از سوي ديگر براي آموزش 
نيز تاش خوبي انجام شده است.ميرلوحي ادامه 
داد: برخي اقدام هاي ديگر از جمله تعطيل ش�دن 
دستفروشي در مترو نيز خود در مقابله با انتقال اين 
ويروس موثر خواهد بود. همچنين در نحوه برخورد 
با افراد مشكوك مبتا به كرونا در مترو و انتقال آنها 
نيز تمهيدات الزم پيش بيني ش�ده است، به اين 
ترتيب لحظه به لحظه دستورالعمل ها بومي مي شود 
و با توجه به وضعيت تهران و كشور تاش مي شود 

آمادگي ها افزايش پيدا كند.او تاكيد كرد: در حوزه 
اتوبوسراني، خطوط BRT كه در اختيار شهرداري 
قرار دارد، با مواد ضدعفوني كننده و گندزدا نظافت 
مي شوند و در بخش خصوصي نيز رانندگان بايد از 
هر فرصتي كه مسافران حضور ندارند براي اين كار 
استفاده كنند و به اين موضوع توجه كنند كه خانواده 
آنها در همين شهر و از اتوبوس ها استفاده مي كنند. 
اتوبوس ها در هر روز ۲ بار و مترو هر ۲ ساعت با مواد 
ضد عفوني كننده نظافت مي شوند.وي با تاكيد بر 
لزوم مراقبت از مرزهاي بهداشتي كشور افزود: ما 
فداكاري براي هموطن را در دوره هاي مختلف بارها 
تجربه كرده ايم بي ترديد كسي به تنهايي و با جدا 
كردن خود نمي تواند در مقابل اين ويروس مصونيت 
پيدا كند؛ بنابراين با همكاري بايد قبل از غلبه اين 

ويروس آن را محاصره و ما بر آن غلبه كنيم.

در شهر
هر 2 ساعت مترو ضدعفوني مي شود
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»تعادل« در گفت وگو با فعاالن اقتصادي از عدم همكاري سفارتخانه ها براي حضور در بازارهاي جهاني گزارش مي دهد 

گاليه از سفراي كم كار 
تعادل | ارغوانقاسميمهر |

چرا فعاالن اقتصادي از عدم همكاري سفارتخانه هاي 
ايران در خارج از مرزها گاليه مندند؟ آيا سفراي اقتصادي 
ايران حاضر در بازارهاي هدف كم كار هستند؟ »تعادل« 
براي دستيابي به پاسخي منطقي، اين موضوع را هم از 
دريچه ديد فعاالن اقتصادي و هم متوليان امر واكاوي 
كرده است. فعاالن اقتصادي بر اين باورند در شرايطي 
كه كشور در شرايط تحريمي به سر مي برد، بايد بر روي 
صادرات تمركز بيش��تري كرد، اين در شرايطي است 
كه كمترين همكاري از سوي سفراي ايراني حاضر در 
بازارهاي هدف براي معرفي پتانس��يل و ظرفيت هاي 
داخلي صورت مي گيرد. به گفته آنها، عواقب اين عدم 
همكاري را مي ت��وان »از دس��ت دادن بازارهاي هدف 
صادرات��ي، هدررفت س��رمايه بازرگانان و مش��كالت 
عديده براي تج��ار در بازارهاي جهاني و...« عنوان كرد. 
اما در ضلع ديگر اين ماجرا، دولتمردان قرار دارند، كه به 
گفته خودشان در تالش براي پيوند و تعامل بيشتر اين 
بازرگانان و سفرا در مسيرهاي تجاري هستند. به طوري 
ك��ه در تازه ترين اقدام ي��ك تفاهم نامه همكاري ميان 
حوزه امور بازرگاني وزارت صمت با معاون ديپلماس��ي 
اقتصادي وزارت امور خارجه منعقد ش��ده، كه در راس 
اين ماموريت ها توسعه صادرات غيرنفتي با همكاري هاي 
دوطرفه وجود دارد. از س��وي ديگر، رييس كل سازمان 
توسعه تجارت نيز، از ايجاد دفاتر جديد تجاري در خارج 
كشور با همكاري وزارت امور خارجه و اتاق هاي بازرگاني 
و همچنين رايزن بازرگاني به برخي كش��ورها از جمله 

»هند و روسيه« خبر مي دهد. 

    گاليه فعاالن اقتصادي
 از عدم همكاري سفارتخانه ها 

رفع مشكالت صادرات از اولويت هاي امروز كشور است، 
اين در حالي اس��ت كه اين مسير همچنان با موانعي از 
جمله عدم همكاري س��فراي ايران در ساير كشورها، با 
تجار روبرو اس��ت. از همين رو، »تعادل« به سراغ چند 
تن از فعاالن اقتصادي رفته تا نظرات آنها در اين زمينه 

جويا شود . 
سيد مرتضي هاشمي يكي از همين فعاالن اقتصادي 
اس��ت كه از عدم همكاري سفارتخانه ها با بازرگانان و 
صادركنندگان گاليه مي كند و به »تعادل« مي گويد: 
همكاري ضعيف سفارتخانه هاي ايران در ساير كشورها 
با بازرگانان ايراني قابل پذيرش نيس��ت. او در اين باره 
اظه��ار مي كند كه ما امروزه حت��ي در بحث برگزاري 
نمايش��گاه هاي بين المللي كه با ه��دف نمايش توان 
توليد داخل ايران و فراهم س��ازي بستر توسعه روابط 
ش��ركت هاي ايراني با ش��ركت هاي خارجي صورت 
مي گيرد، شاهد كم كاري س��فارتخانه ها هستيم، به 
نحوي كه براي بعضي از اين نمايشگاه هاي بين المللي 
كه در ايران برگ��زار مي ش��ود، كوچك ترين تبليغ و 
اطالع رساني از سوي سفارتخانه ها صورت نمي گيرد. و 
در عمل جاي شركت هاي خارجي در اين نمايشگاه ها 
خال��ي مي مان��د. او همچنين ابراز ناخرس��ندي كرد 
ك��ه وزارت ام��ور خارج��ه در جهت تس��هيل حضور 
شركت كنندگان خارجي درنمايش��گاه هاي ايراني، 
هيچ گونه تسهيالتي را در زمينه پرواز، ويزا و... در دستور 
كار قرار نمي دهد. در حالي كه در ساير كشورها وضعيت 

متفاوتي حاكم است.
هاشمي در مقايسه عملكرد سفارتخانه هاي ايران با ديگر 
كشورها چنين اظهار كرد كه در ساير كشورها وضعيت 
به گونه اي است كه وقتي يك تاجر براي سرمايه گذاري 
به كشور ديگري مي رود، سفارتخانه كشور متبوع وي، 
نهايت همكاري را با سرمايه گذار و تاجر دارد؛ به طوري كه 

ما ش��اهد نمونه عملي همكاري س��فارتخانه تركيه با 
شركت هاي تركيه اي در عراق هستيم، اما تاجران ايراني 

از همكاري هايي از اين جنس محروم هستند.
او افزود: اين روند به گونه اي است كه حتي صادركنندگان 
و بازرگانان ايراني، در جريان س��رمايه گذاري در ديگر 
كش��ورها ضررهاي جاني، مالي، حيثيتي و... زيادي را 
متحمل مي شوند. به عنوان نمونه در كشور تركمنستان 
تعداد زي��ادي بازرگانان ايراني وجود دارند كه به داليل 
مختلف زنداني شده اند و تاكنون در وضعيت نامعلومي به 
سر مي برند. درحالي كه همكاري سفارتخانه ايران با اين 
بازرگانان مي توانست تا حدود زيادي از چنين پيشامدي 

جلوگيري كند. 
او، همچني��ن عملكرد تعدادي ديگر از س��فراي ايران 
را م��ورد انتقاد ق��رار داده و مي گوي��د: در همين ميان 
همچنين شاهد كم كاري سفارتخانه ايران در روماني با 
فعاالن اقتصادي هستيم. هاشمي در توصيف همكاري 
سفارتخانه ايران با بازرگانان ايراني در »هند« نيز گفت: 
پيدا كردن رايزن بازرگاني و سفير ايران در هند از مالقات 

با رياست جمهوري هم سخت تر است.
از س��وي ديگر، محمد اميرزاده عضو هيات نمايندگان 
اتاق تهران هم در اين باره به »تعادل« مي گويد: معاونت 
اقتصادي س��فارتخانه ها براس��اس دس��تورات مدون 
ابالغي به آنها، مي تواند نقش مهمي هم در زمينه كسب 
فرصت هاي اقتصادي براي شركت هاي ايراني و هم در 
باب اخذ خدمات از آن كش��ورها براي بازرگانان داشته 
باشند؛ مشروط به اينكه سفرا در اين زمينه نقش فعال 

و موثري ايفا كنند. 
اميرزاده معتقد است كه س��فرا و رايزنان بازرگاني بايد 
همانند ساير همتايان خارجي خود براي شركت هاي 
دولت متبوع ب��ه چانه زني بپردازند. ام��ا در عمل آنچه 
مشهود است اينكه سفراي ايران تا حدودي فاقد روحيه 

همكاري در اين زمينه هستند. 
او در ادامه در يك دس��ته بندي سفرا را از حيث كيفيت 
خدمت رس��اني تفكيك مي كند و مي گوي��د: عده اي 
از س��فرا به تابعيت از قانون، حضور فع��ال و موثري در 
همكاري با بازرگانان و شركت هاي ايراني دارند وهمكاري 
عده اي نيز مشروط به اخذ دستورالعمل، عقيم مي ماند. 
امير زاده توصي��ه مي كند كه دولت در اين باره مي تواند 
با سياست گذاري مناس��ب، بهبودي در روند همكاري 
سفرا با بازرگانان رقم بزند. او در پاسخ به اين پرسش كه 
چه انتظاراتي از سفرا مي توان داشت، اظهار مي كند كه 
در بعضي از كشورها متاثر از فضاي تحريم، كارفرمايان 
همكاري الزم را با بازرگانان ندارند، بنابراين نياز است كه 
در اين شرايط سفارتخانه ها وارد عمل شده و با ترتيب 
دادن مالقات و انجام مباحثاتي، مسير را راهگشايي كند. 
اميرزاده همچني��ن در ادامه با ابراز نگراني، فرجام عدم 
همكاري س��فرا را براي فعاالن اقتصادي ناگوار عنوان 

مي كند.
امي��رزاده همچني��ن كوتاه��ي فعاالن اقتص��ادي در 
اطالع رساني عملكرد ضعيف س��فرا به مسووالن را نيز 
مورد نقد قرار مي دهد و مي گويد: س��كوت بازرگانان به 
اين عملكرد ضعيف نيز دامن مي زند؛ به گونه اي كه اگر 
فعاالن اقتصادي و بازرگانان در برابر عملكرد آنها واكنش 
نش��ان مي دادند و مسائل را به س��ازمان هاي مسوول و 
متوليان امر اطالع مي دادند، شايد تغييري در اين باره 
صورت مي گرفت. او همچنين با بيان اينكه چالش هاي 
صادراتي در ارتباط با سفارتخانه ها نبايد صرفا در جمع 
فعاالن اقتصادي و محافل آنها مطرح شود، تاكيد مي كند: 
ضروري است اين مسائل از طريق مكاتبه با اتاق بازرگاني، 
وزارت ام��ور خارجه و اتاق هاي مش��ترك ايران و ديگر 

كشورها مورد پيگيري قرار گيرد. 

    سفرا ملزم به گزارش عملكرد شوند
محمدرضا انصاري نايب رييس اتاق ايران نيز در گفت وگو 
با مي گويد: س��طح همكاري س��فارتخانه هاي ايران در 
كشورهاي مختلف، تا حدودي متفاوت است و اين مساله 
از تمايزهاي شخصيتي سفرا متاثر است. به گونه اي كه 
تعدادي از سفرا در بعضي از كشورها همكاري هاي خوبي با 
فعاالن اقتصادي دارند. در حالي كه در معدودي از كشورها 

نيز بيگانگي كامل سفير با امور بازرگانان مشهود است.
انصاري در عين حال بر دو نكته تاكيد مي كند و مي گويد: 
در وهله نخس��ت وزارت امور خارجه خواهان فعاليت و 
همكاري حداكثري س��فرا در زمينه مراودات اقتصادي 
و همكاري با فعاالن اقتصادي و بازرگانان اس��ت كه اين 
نقطه قوت ماجراست. اما در سوي ديگر اين ماجرا، سفرا 
در يك احتياط نابجا، خ��ود را ملزم مي كنند كه از هيچ 
ش��ركت بخصوصي حمايت نكنند تا تبليغي براي يك 
شركت خاص صورت نگيرد. به عبارتي ديگر، سفرا نگران 
هستند كه با حمايت از بازرگانان به طور ناخواسته براي 

يك شركت خاص تبليغ كرده باشند. 
نايب رييس اتاق ايران البته مي گوي��د: اين احتياط در 
نوع همكاري سفرا با فعاالن اقتصادي در حالي است كه 
در قانون و دستورالعمل هاي س��فارتخانه بر حمايت از 
بازرگانان تاكيد شده است. انصاري براي رفع اين مشكل 
پيش��نهاد مي كند كه وزارت امور خارجه امكاني فراهم 
كند تا سفرا در راستاي حمايت كامل از فعاالن اقتصادي، 
ملزم به ارايه گزارش عملكرد باشند و به اين ترتيب در اين 

زمينه پاسخگو باشند. 
انصاري در پاسخ به اين پرسش كه سفارتخانه ها چگونه 
مي توانند در راس��تاي تس��هيل و بهبود روند صادارت 
عملكرد مثبتي داشته باشند مي گويد: سفارتخانه هاي 
ايران در س��اير كش��ورها و در رأس آن سفرا مي توانند 
همكاري ويژه اي در شناس��ايي بازاره��اي صادراتي و 
پتانسيل هاي صادراتي با صادركنندگان داشته باشند. 
همچنين پس از شناسايي پتانسيل بازار كشورهاي محل 
ماموريت خود، ترتيبي بدهند تا صادركنندگان ايراني در 

بازارهاي اين كشور حضور يابند.
او همچنين به چالش ضمانتنامه ها براي صادركنندگان 

خدم��ات فني و مهندس��ي گريزي زدو گف��ت: وزارت 
امورخارجه و س��فارتخانه ها مي توانن��د در جهت رفع 
مش��كل ضمانتنامه ها نقش پررنگ و موثري ايفا كنند، 
كه در صورت رفع اين چالش مي توان 6 تا 7 ميليارد دالر 
ارزآوري داش��ت؛ چرا كه صادركنندگان خدمات فني 
و مهندس��ي عملكرد موفقي در بازار كشورهاي مقصد 

صادراتي دارند.

    رويكردهاي جديد دولتمردان
اين گاليه ها در حالي مطرح مي ش��ود كه در آن س��وي 
ماجرا، متوليان دولتي نيز از عملي شدن سياست هايي 
به منظور دستگيري از فعاالن اقتصادي خبر مي دهند. 
در همين رابطه چندي پيش، حسين مدرس خياباني 
قائم مقام وزير صمت، از انعقاد تفاهم نامه همكاري ميان 
حوزه امور بازرگاني وزارت صمت با معاون ديپلماس��ي 
اقتصادي وزارت امور خارجه خبر داد. براساس اظهارات 
او، در راس ماموريت هاي اين تفاهم نامه در حوزه فعاليت 
سفارتخانه ها، توسعه صادرات غيرنفتي در كشورهاي دنيا 
قرار دارد. به عالوه تالش شده تا در قالب يك نامه 20 بندي 
مواردي كه وزارت امور خارجه در آن زمينه قادر به ارايه 
خدمات به صادركنندگان است را به سمع و نظر وزير امور 
خارجه برسانيم. قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني بر 
اين باور است كه با توجه به وضعيت فعلي كشور، عمده 
مساعدتي كه سفارتخانه ها مي توانند با شرايط بهتري 

انجام دهند، در زمينه اقتصادي خواهد بود.
اما ب��ه منظور كنكاش بيش��تر براي بررس��ي عملكرد 
سفارتخانه ها به سراغ رييس كل سازمان توسعه تجارت 
رفتيم تا نظر او را در اين باره جويا ش��ويم. حميد زادبوم 
رييس سازمان توسعه تجارت، در گفت وگو با »تعادل« 
از برنامه ريزي ب��راي حضور پررنگ فعاالن اقتصادي در 
بازارهاي هدف خبر مي ده��د و اظهار مي كند: با وزارت 
امور خارجه، اتاق بازرگاني ايران، اتاق تعاون و شركت هاي 
بزرگ وابسته به وزارت صمت در حال برنامه ريزي طرحي 
براي حضور قوي تر از س��ابق در بازارهاي هدف هستيم 
كه البته اجرايي كردن آن نيازمند برنامه ريزي است. به 
همين منظور جلساتي برگزار و پيشرفت هايي حاصل 

شده كه اميدواريم بتوانيم در اسفند جزييات بيشتري از 
اين برنامه را منعكس كنيم.  براساس اظهارات رييس كل 
سازمان توس��عه تجارت، در حال حاضر امكاني در همه 
سفارتخانه هاي ما فراهم شد تا در جايي كه صادركنندگان 
و وارد كنندگان ايراني با مشكالتي مواجه مي شوند، به آنها 
رسيدگي شود. او در ادامه تاكيد كرد كه فعاالن اقتصادي 
مي توانند در صورت نياز براي طرح و رفع مشكالت خود 
به طور مستقيم به معاونت ديپلماسي وزارت امور خارجه 
مراجعه كنند. زادبوم همچنين از وضعيت فعلي همكاري 
سفارتخانه ها با بازرگانان اعالم رضايت كرده و در اين باره 
نيز عنوان كرد: در حال حاضر سفرا و كارشناسان وزارت 
امور خارجه در خارج از كش��ور همكاري هاي خوبي را 
با ما دارند. زادبوم در بخش ديگري از س��خنان خود، از 
افزايش تعداد رايزنان بازرگاني خبرداد و گفت: پيش از 
اين يك رايزن به بصره اعزام شد و هم اكنون نيز 6 رايزن 
بازرگاني ايران در 5 كش��ور همس��ايه از قبيل »عمان، 
تركيه، ارمنستان، پاكستان و عراق« فعاليت مي كنند، 
كه در آينده اي نزديك به »روس��يه و هن��د« نيز رايزن 
اعزام خواهي��م كرد. او همچنين از ايج��اد دفاتر جديد 
تجاري در خارج كشور با همكاري وزارت امور خارجه و 
اتاق هاي بازرگاني خبر داد وگفت: با اين روش اگر امكان 
اعزام رايزن بازرگاني به كشوري ميسر نبود، دفتر تجاري 
مس��تقر در آن كش��ور بتواند با همكاري اتاق بازرگاني، 
خدم��ات و همكاري هاي الزم را ب��ه بازرگانان و فعاالن 

اقتصادي ارايه كند.
با اين تفاس��ير، از يكسو ش��اهد گاليه فعاالن اقتصادي 
از كم كاري س��فرا براي همكاري بيشتر با آنها هستيم 
و در مقابل متوليان امر بر روند همكاري س��فارتخانه با 
س��ازمان هاي دخيل در امر تج��ارت و بازرگانان تاكيد 
دارند. در همين حال وعده هايي نيز در راستاي رفع موانع 
و تنگناهاي موجود، از س��وي برخي مس��ووالن مطرح 
مي شود كه هنوز تا اجراي كامل آنها فاصله زيادي است، 
اما در صورت محقق ش��دن، قطعا مي تواند گره گشاي 
برخي از مش��كالت بازرگانان باشد. به هر حال بايد ديد 
كه تا چه ميزان وعده هاي يادشده رنگ اجرايي خواهند 

گرفت.

واگذاري رتبه بندي به اتاق اتالف هزينه است
رييس مركز توس��عه تجارت الكترونيكي وزارت صمت با 
بيان اينكه وضعيت فعلي رتبه بندي كارت هاي بازرگاني 
منجر به كاهش تخلفات ارزي و واردات كاال به كشور شده 
است، گفت: بر اين اساس از كميسيون تلفيق مي خواهيم 
روند مطل��وب فعلي را بر هم نزند.به گ��زارش خبرگزاري 
فارس، اخيراً كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسالمي در 
قالب بررسي اليحه بودجه سال 99، رتبه بندي كارت هاي 
بازرگاني كه تاكنون با استناد به قانون مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز در اختي��ار وزارت صنعت، مع��دن و تجارت در قالب 
سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري بود را 
به اتاق بازرگاني واگذار كرده اس��ت. اين در حالي است كه 
استنادات قانوني مربوط به رتبه بندي كارت هاي بازرگاني 
توس��ط اتاق بازرگاني از جمله ماده 10 آيين نامه اجرايي 
قانون مقررات صادرات و واردات پيش��تر از سوي معاونت 
حقوقي رياست جمهوري منسوخ اعالم شده بود. از سوي 
ديگر اعطاي اختيار صدور مجوز براي موسسات رتبه بندي 
به اتاق بازرگاني توسط كميسيون تلفيق مجلس، واكنش 
برخي مسووالن سازمان بورس و همچنين فعاالن تجاري را 
در پي داشته است، به طوري كه اين افراد به صراحت از ايجاد 
موازي كاري ميان س��ازمان بورس و اتاق بازرگاني در پي 
تصميم كميسيون تلفيق خبر داده اند. در همين رابطه علي 
رهبري، رييس مركز توسعه تجارت الكترونيكي در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با اشاره به تعارضات 
قانوني تصويب بند الحاقي در اليحه بودجه سال 99 مبني بر 
واگذاري رتبه بندي كارت هاي بازرگاني به اتاق هاي بازرگاني 
گفت: از لحاظ قانون گذاري اگر مجلس قانوني تصويب كند، 
ساير احكام قانوني بالتبع منسوخ خواهد شد. او افزود: اما در 
اين مورد ايرادي كه به عملكرد كميسيون تلفيق بودجه وارد 
مي شود، اين است كه تغيير قوانين دايمي در خالل قانون 
موقت بودجه يكساله برخالف قواعد تنقيحي تدوين قوانين و 
سياست هاي كلي قانون گذاري است. وي با بيان اينكه از نظر 
فني و قواعد كسب وكار، پيش تر قوانيني وجود داشته كه بر 
اساس آن سرمايه گذاري و هزينه شده است، اظهار داشت: به 

عنوان مثال در ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز، »سامانه 
يكپارچه اعتبارس��نجي و رتبه بندي اعتب��اري« با هدف 
ساماندهي كارت هاي بازرگاني يك بارمصرف پيش بيني 
شده و بر اساس اين قانون، استقرار اين سامانه بر عهده وزارت 
صنعت، معدن و تجارت است. رهبري افزود: وزارت صمت به 
استناد قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز، سامانه اعتبار سنجي 
و رتبه بندي بازرگانان را ايجاد و دستورالعمل هاي مربوط به 
اين سامانه را با توجه به بخش هاي مختلف تدوين كرد كه 
در نهايت اين دستورالعمل  ها در مردادماه 97 توسط وزير 
وقت صنعت، معدن و تجارت براي اجرا ابالغ شد. او با بيان 
اينكه در حال حاضر نيز طبق اين سامانه، اطالعات بازرگانان 
جمع آوري شده و بر اين اساس رتبه بندي آنها نيز صورت 
مي گيرد، اظهارداشت: تخصيص ارز به بازرگانان در فرآيند 
واردات بر مبناي رتبه بندي آنها ساماندهي شده است؛ به 
همين دليل كمتر شاهد اين مساله هستيم كه بازرگاني براي 
واردات كاال ارز دريافت كند و در ازاي آن به كشور كاال وارد 
نكرده باشد. وي با تشريح سازوكار فعاليت سامانه رتبه بندي 
اعتباري گفت: بر اساس فعاليت اين سامانه، اگر بازرگانان 
به تعهدات قبلي خود عمل نكرده باشند، براي واردات كاال 
ارزي دريافت نمي كنند. بنابراين بازرگان ابتدا بايد تعهدات 
پيشين خود را انجام داده و سپس اقدام به دريافت ارز كند. 
رهبري همچنين با بيان اينكه در صورت بازنگري كميسيون 
تلفيق نسبت به واگذاري رتبه بندي كارت هاي بازرگاني به 
اتاق بازرگاني، مديريت منابع كشور با مشكل مواجه خواهد 
شد، عنوان كرد: سازوكار فعلي توانسته است سوءاستفاده 
از ارز دولتي را به حداقل برس��اند و در حال حاضر با كاهش 
محسوس تخلفات در اين حوزه مواجه هستيم. او با تاكيد بر 
اينكه تغيير مسير قانوني كه قباًل ايجاد شده، به صالح كشور 
نيست و يك نوع عقب گرد محسوب مي شود، افزود: براي 
اينكه اين قوانين به مرحله اجرا برسند، هزينه هاي زيادي 
صرف شده كه البته نتايج خوبي هم به دنبال داشته است، 
بنابراين از كميسيون تلفيق درخواست داريم تا روند مطلوب 
فعلي را بر هم نزند. رهبري در بخ��ش ديگري از اظهارات 

خود با بيان اينكه اساس��ًا رتبه بندي مبتني بر شاخص ها 
انجام مي شود، گفت: اين ش��اخص ها به دو دسته كمي و 
كيفي تقسيم بندي مي شود كه در خصوص شاخص هاي 
كمي بايد گفت داده هاي آن معمواًل در سطح كشور وجود 
دارد و مي توان به صورت برخط به آنها دسترسي پيدا كرد. 
او افزود: بر اساس شاخص هاي كيفي از آنجايي كه داده ها 
به طور متمركز وجود ندارد، به روش هايي همچون مصاحبه، 
مشاهده و نمونه گيري نياز است كه البته در اين خصوص بايد 
توجه ويژه اي به نقش عامل انساني داشت. رهبري با اشاره 
به تجربه ساير كش��ورها در زمينه رتبه بندي خاطرنشان 
كرد: در حال حاض��ر در دنيا ش��اخص هاي رتبه بندي به 
سمت شاخص هاي كمي رفته است چرا كه اين شاخص ها 
نقش مهمي دارند و نبايد آنها را از اختيار سامانه رتبه بندي 
خارج كرد. وي همچنين با بر شمردن شاخص هاي كيفي 
در خصوص رتبه بن��دي كارت هاي بازرگاني گفت: در اين 
خصوص قوانيني در حوزه سازمان بورس وجود دارد كه به 
موسسات رتبه بندي مجوز مي دهد. او با اشاره به درخواست 
و اقدامات اتاق بازرگاني براي ورود به مساله رتبه بندي گفت: 
اگر اتاق بازرگاني قصد فعاليت در حوزه رتبه بندي را دارد، 
بهتر است به جاي اخذ مجوز جداگانه از مجلس در قانون 
بودجه سال آينده، از سازمان بورس به عنوان يك نهاد قانوني 
مجوز بگيرد. رهبري ايجاد موازي كاري ميان اتاق بازرگاني و 
سازمان بورس به عنوان متولي قانوني در خصوص موسسات 
رتبه بندي را امري ناپسند تلقي كرد و ادامه داد: در واقع اين 
جالب نيست كه اتاق بازرگاني صدور مجوز براي موسسات 
رتبه بندي را انجام بدهد و به موازات آن سازمان بورس نيز 
همان فعاليت را انجام دهند. رهبري در ادامه با بيان اينكه 
دريافت اطالعات به صورت برخط از س��امانه هايي كه در 
اختيار حاكميت است از خطاي كمتري برخوردار است، 
اظهارداشت: به عنوان مثال وقتي داده هاي گمركي يا مالياتي 
و غيره به صورت برخط و با استفاده از سامانه ها در دسترس 
است، نيازي نيس��ت كه اتاق بازرگاني به صورت كاغذي و 

كارشناس محور براي رتبه بندي به اين كار اقدام كند.
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صادرات ۸.۸ ميليون تن شمش 
و توليدات فوالدي

ايرنا|آمارهاي صادرات شمش و توليدات فوالدي 
در دوره 10 ماهه امس��ال به بيش از ۸.۸ ميليون 
تن رسيد كه از اين ميزان بيش از 66 درصد سهم 
ش��مش اس��ت. براس��اس جداول آماري انجمن 
توليد كنن��دگان فوالد ايران، در م��دت 10 ماهه 
امسال پنج ميليون و ۸21 هزار تن شمش فوالدي 
و دو ميليون و 9۸۴ هزار تن توليدات فوالدي صادر 
شده است. صادرات ش��مش فوالدي در دوره 10 
ماهه )منتهي به دي( نسبت به مدت مشابه پارسال 
كه رقم س��ه ميليون و 972 هزار تن بود، رشد ۴7 
درصدي را نشان مي دهد كه در اين ارتباط صدور 
بيلت و بلوم ب��ا رقم چهار ميليون و 95 هزار تن در 
مقايس��ه با دو ميليون و 511 هزار تن دوره مشابه 
سال گذشته افزايش 6۳ درصدي دارد. همچنين 
ميزان اسلب صادراتي در مدت اين گزارش به رقم 
يك ميليون و 726 هزار تن رسيد كه نسبت به يك 
ميليون و ۴61 هزار تن در 10 ماهه 97 رش��د 1۸ 
درصدي را نش��ان مي دهد. عالوه براين در بخش 
صادرات توليدات فوالدي )مقاطع طويل و تخت( 
در مجموع رقم دو ميليون و 9۸۴ هزار تن ثبت شد 
كه نسبت به دو ميليون و ۳96 هزار تن در 10 ماهه 
سال 97 افزايش 25 درصدي يافت.سهم مقاطع 
طويل فوالدي در 10 ماهه امسال دو ميليون و 271 
هزار تن شد كه در مقايسه با يك ميليون و 665 هزار 
تن عملكرد دوره مشابه پارسال افزايش ۳6 درصدي 
دارد. صادرات مقاطع تخت فوالدي نيز در مدت اين 
گزارش 71۳ هزار تن ثبت شد و در مقايسه با دوره 
مشابه سال گذشته كه 7۳1 هزار تن بود، كاهش دو 
درصدي داشت. بيشترين ميزان صادرات توليدات 
فوالدي در دوره مورد بررسي مربوط به ميلگرد با 
رقم يك ميليون و 919 هزار تن است و نسبت به 
دوره مشابه در سال 97 كه يك ميليون و 292 هزار 
تن بود، ۴9 درصد رشد دارد. همچنين در بخش 
صدور مقاطع تخت فوالدي بيشترين سهم مربوط 
به ورق گرم با رقم ۴67 هزار تن است كه در مقايسه 
با 5۴9 هزار ت��ن عملكرد 10 ماه��ه 97 كاهش 
15 درصدي را نش��ان مي دهد. عملكرد 10 ماهه 
امس��ال در زمينه صادرات آهن اسفنجي نيز رقم 
۸۸6 هزار تن را به ثبت رساند كه در مقايسه با 50۳ 
هزار تن مدت مشابه سال 97 رشد 76 درصدي را 
نشان مي دهد. آمارهاي انجمن مزبور صادرات دو 
ميليون و ۴15 هزار تن گندله سنگ آهن در دوره 
اين گزارش را نشان مي دهد و در مقايسه با مدت 
مشابه سال گذشته كه دو ميليون و ۳۳ هزار تن بود، 

رشد 19 درصدي دارد. 

افزايش 17.3 درصدي بازرسي  
از مراكز توليدي و خدماتي

شاتا|طبق گزارش 10 ماهه معاونت طرح و برنامه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد بازرس��ي هاي 
صنفي، توليدي و خدماتي در 10 ماهه سال 9۸، سه 
ميليون ۳۸0 هزار فقره بوده كه در مقايس��ه با مدت 
مشابه سال گذشته با رشد 17.۳ درصدي مواجه شده 
است. در همين راستا براي 229 هزار متخلف صنفي، 
توليدي و خدماتي پرونده تخلف تشكيل شده كه در 
مقايسه با 10 ماهه س��ال 97 رشد 27.2 درصدي را 
نشان مي دهد. تعداد تخلفات كشف شده 29۳ هزار 
فقره اعالم شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
از رشد 2۴.2 درصدي برخوردار شده است. واردات 
رسمي انواع س��يگار در طول سال 9۸ همانند سال 
97، صفر بوده و بر اساس برآوردهاي انجام شده حجم 
قاچاق اين كاال نيز حدود ۴5 درصد كاهش داش��ته 
است. بنابراين گزارش برآورد مصرف انواع سيگارت در 
كشور بالغ و 5۴ ميليارد نخ مي باشد كه بخش بزرگي از 

آن، از محل توليدات داخلي تامين شده است.
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در پي باال گرفتن اختالفات، نخست وزير مالزي استعفا كرد

سفر انتخاباتي رييس جمهوري امريكا به احمدآباد هند 

قهر سياسي ماهاتير محمد

نمايش ديپلماتيك »ترامپ« و »مودي«

گروه جهان|
 نخست وزير مالزي در پي تشديد جدال در داخل ائتالف 
سياسي اش، از سمت خود استعفا كرده است. منابع آگاه 
گفته اند ماهاتير محمد پس از آن تصميم به استعفا گرفت 
كه جدال سياسي در داخل ائتالف حاكم ميان حزب او و 
حزب انور ابراهيم كه قرار بود در آينده نزديك نخست وزير 

جديد مالزي شود باال گرفته است.
به گزارش رويترز، حزب ماهاتي��ر محمد و ديگر گروه ها 
يكشنبه گفت وگوهاي غافلگيركننده اي را درباره تشكيل 
دولت جديد آغاز كردند و حاميان نخست وزير مالزي در 
داخل ائتالف حاكم براي كنار گذاشتن حزب انور ابراهيم 
از ائتالف تالش كرده اند. اين در حالي است كه انور ابراهيم 
پيش از انتخابات سال ۲۰۱۸ ميالدي با ماهاتير محمد بر 

سر جانشيني او در نخست وزيري توافق كرده بود.
در پي اعالم تس��ليم استعفاي ماهاتير محمد به سلطان 
عبداهلل س��لطان احمد شاه، پادش��اه مالزي، حزب او نيز 
ائتالف حاكم موسوم به ائتالف »پاكاتان هاراپان« را ترك 
كرده است. گزارش ش��ده، ماهاتير محمد در واكنش به 
تحوالت اخير، حزب سياس��ي خودش موسوم به حزب 
برس��اتو را نيز ترك كرده اما هنوز دليل اين اقدام خود را 
اعالم نكرده است. با اين حال برس��اتو با صدور بيانيه اي 
اعالم كرده اس��ت كه همچنان از او به عنوان نخست وزير 

مالزي حمايت مي كند.
در اين ميان حزب انور ابراهيم حاميان ماهاتير محمد را 
به سازماندهي »كودتاي خودي ها« متهم كرده است. انور 
ابراهيم يكشنبه شب حاميان ماهاتير محمد و عده اي از 
اعضاي حزب خودش را متهم به خيانت به خود كرده است. 
او روز دوشنبه پس از نشست شتابزده اش با ماهاتير محمد 
گفته كه هنوز شانس برقراري صلح موقت در داخل ائتالف 
حاكم وجود دارد. انور ابراهيم به حاميانش گفته است كه 
ديدارش با ماهاتير محمد بسيار خوب بوده و تحت تاثير 
نگرش و موضعش در مخالفت با كساني كه به دنبال غصب 

قدرت بدون يك دستور كار هستند قرار گرفته است.
نش��ريه جاكارتاپس��ت نوش��ته: »در حالي كه حزب و 
هواداران ماهاتير همچن��ان برحمايت از او تاكيد دارند 

گروه ديگري از نمايندگان پارلمان كه از حزب عدالت 
مردم به رهبري انورابراهيم حمايت مي كنند، با ايجاد 
تش��كلي كه تعدادي از قانونگذاران مستقل نيز در آن 
حضور دارند در تالش هستند تا انور ابراهيم را به عنوان 
نخست وزير معرفي كنند.« با اين حال هنوز مشخص 
نيست كه آيا انور ابراهيم رياست دولت جديد را برعهده 
خواهد گرفت يا اينك��ه انتخابات جديدي براي تعيين 
نخس��ت وزير آتي در مالزي برگزار خواهد شد. عالوه بر 
ابراهيم ابراهيم از »عزمين علي« معاون سياس��ي انور 
ابراهيم در حزب عدالت و وزير كنوني اقتصاد، و »مخريز« 

فرزند ماهاتير محمد نيز به عنوان جانشين هاي احتمالي 
نخست وزير كهنسال اين كشور ياد مي شود.

استعفاي غيرمنتظره ماهاتير محمد بازارهاي مالزي را 
تحت تاثير قرار داده است. گفته شده، شاخص بورس 
س��هام مالزي دوش��نبه با۲۰درصد افت پس از سال 
۲۰۱۸ روبه رو شده اس��ت. همچنين ارزش پول اين 
كشور )رينگيت( هم دوشنبه به پايين ترين سطح خود 
نسبت به ارزهاي خارجي در ۶ ماه گذشته رسيد و هر 

دالر به ازاي 4.۲۲4 رينگيت معادله شد.
ماهاتير محمد س��ال ۲۰۱۹ ميالدي در حالي كه ۹۲ 

س��اله بود به عنوان مس��ن ترين رهبر جهان مجددا 
نخست وزير مالزي شد. او در حالي كه چند سال پيش 
از دنياي سياست كناره گيري كرده بود، در پي رسوايي 
فساد نجيب رزاق نخست وزير سابق مالزي، به مخالفان 
پيوست و در انتخابات نامزد شد و توانست ائتالف حاكم 
باريسان ناسيونال را كه براي بيش از ۶۰ سال در قدرت 
بود، شكست دهد. ائتالف چهار حزبي ماهاتير با وعده 
اصالحات و مبارزه با فس��اد روي كار آمد. نجيب رزاق 
نخست وزير پيشين كه از سوي ماهاتير شكست خورد، 
در بحبوحه يك رسوايي فساد چندين ميليارد دالري 

بابت صندوق دولتي ۱ام دي بي گرفتار اس��ت. نجيب 
اكنون بابت فساد در حال محاكمه است. 

ماهاتير محمد در حالي از س��مت خود استعفا كرده كه 
بارها تاكيد كرده بود زمان��ي قدرت را تحويل خواهد داد 
كه چالش هاي جدي مالزي از جمله مشكالت اقتصادي 
ناشي از فساد گسترده دولت پيشين حل شده باشد. او دو 
ماه پيش هشدار داده بود چنانچه تغييراتي صورت نگيرد 
و دعواهاي داخلي متوقف نشود، دولت ائتالفي اش ممكن 
اس��ت يك دوره اي باش��د. ماهاتير در جمع خبرنگاران 
گفته ب��ود: »ما در پنج انتخابات ميان دوره اي شكس��ت 
خورده اي��م اما آنها هنوز نمي فهمند. من به آنها گفتم كه 
در يك دموكراسي، شما به حمايت قاطع مردم نياز داريد. 
اما در عوض آنها در ميان خودشان نزاع مي كنند و مردم 
را دودسته مي كنند... آنها پيروز نخواهند شد، مگر اينكه 

راهشان را تغيير دهند.«
ماهاتير محمد دوسال پيش به محض رسيدن دوباره 
به قدرت مبارزه با فس��اد را مهم ترين اولويت دولتش 
خواند و تاكيد كرد كه تم��ام اعضاي هيات دولت بايد 
ميزان دارايي هاي خود را اعالم كنند و همچنين هيچ 
نوع هديه يي از ديگران غير از گل و غذا دريافت نكنند. 
او همچنين با افتتاح يك صن��دوق ملي از همه مردم 
مالزي براي پرداخت اين بدهي ها درخواس��ت كمك 
كرد. مهم ترين موضوع فس��اد مالي در مالزي كه بعد 
از روي كار آمدن دولت ماهاتير محمد مورد پيگيري 
مستمر قرار گرفت فساد مالي در صندوق دولتي توسعه 
مالزي واحد )وان ام دي بي( مرتبط با نجيب رزاق بود. 
رزاق ۲۰۰۹ به عنوان نخست وزير ششم براي طرح هاي 
عمراني »شركت توسعه مالزي واحد« را بنيانگذاري 
كرد و رياس��ت هيات مديره آن را بر عهده گرفت. اين 
ش��ركت بعدها به همراه ش��ركت عربس��تاني »پترو 
سعودي« سرمايه گذاري هاي مشتركي در برنامه هاي 
عمراني مالزي داش��تند و اگرچه دول��ت همواره اين 
طرح را در راس��تاي با توسعه مالزي مطرح مي كرد در 
سال ۲۰۱5 گزارش هايي از پولشويي و فساد مالي در 

سرمايه گذاري هاي اين صندوق منتشر شد.

گروه جهان|
 رييس جمهوري امريكا به همراه خانواده خود دوش��نبه 
براي سفري دو روزه وارد هند شد. دونالد ترامپ در فرودگاه 
احمدآباد، بزرگ ترين ش��هر ايالت گجرات در غرب هند 
مورد اس��تقبال نارندرا مودي نخس��ت وزير اين كشور، و 
هزاران نفر از شهروندان هند قرار گرفت. دونالد ترامپ پيش 
از اين گفته بود كه »ميليون ها و ميليون ها نفر« در سفر 
به هند از او استقبال خواهند كرد. او همچنين پيش بيني 
كرده بود كه مراسم اس��تقبال از او بزرگ ترين رويدادي 

خواهد بود كه هند تاكنون به خود ديده است.
به گزارش يورونيوز، اولين برنامه س��فر ترامپ، حضور در 
منزل مهاتما گاندي رهبر جنبش استقالل هند بود. سفر 
دو روزه ترامپ به هند اولين س��فر رسمي او به اين كشور 
داراي يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون نفري است. گفته شده، 
ايوانكا ترامپ و جرد كوشنر، دختر و داماد دونالد ترامپ نيز 
او را در سفر هند همراهي مي كنند. رييس جمهوري امريكا 
عالوه بر بازديد از بناي تاريخي تاج محل، به همراه نارندرا 
مودي در يك گردهمايي ۱۱۰هزار نفري در بزرگ ترين 

ورزشگاه كريكت جهان شركت كرده است. 
س��فر دونالد ترامپ به هند در حالي صورت مي گيرد كه 
روابط واش��نگتن با دهلي نو در ماه هاي اخير تحت تاثير 
تنش هايي قرار گرفته بود كه در روابط تجاري دو كشور 
وجود داش��ت. هر دو كش��ور در عرصه تجاري، سياست 
حمايت گرايي اقتصادي را دنبال مي كنند. به نظر مي رسد 

كه ترامپ و م��ودي اميدوارند با اين دي��دار روابط ميان 
دو كشور بهبود يابد. ترامپ دوش��نبه پس از رسيدن به 
احمدآباد ب��ا بيان اينكه اياالت متح��ده به دنبال فروش 
بهتري��ن و مدرن ترين تجهيزات نظام��ي جهان به هند 
است، گفته: »نمايندگان ما قرارداد تجهيزات نظامي به 
ارزش سه ميليارد دالر را با دهلي نو امضا خواهند كرد.« 
رييس جمهوري امريكا با بيان اينكه هند و امريكا در زمينه 
هوا و فضا همكاري نزديكي دارند، گفته كه اياالت متحده 
امريكا عالقه مند به گس��ترش همكاري ها با هند در اين 
زمينه است. نارندرا مودي نخس��ت وزير هند، هم گفته: 
»امروز هند نه تنها ركورددار ارسال بيشترين ماهواره ها 
به طور همزمان به فضا است، بلكه بزرگ ترين طرح بيمه 

درماني در جهان را نيز در اختيار دارد.«
گفته شده، مذاكرات رسمي رهبران دو كشور قرار است 
سه ش��نبه )ام��روز( در دهلي نو انجام ش��ود. هند متحد 
راهبردي امريكا در آس��يا محسوب مي ش��ود. برخي از 
تحليلگران بر اين باور هستند كه ترامپ با سفر به هند در 
سال انتخابات رياست جمهوري امريكا قصد دارد با تاكيد بر 
حضورش در عرصه جهاني خود را از رقبايش متمايز كند.

دويچه وله نوشته: »اين ديدار براي ترامپ، در سال برگزاري 
انتخابات رياس��ت جمهوري مهم است چون مهاجران از 
ايالت گجرات در امريكا معموال ثروتمند و بانفوذ هستند 
و از ترام��پ حمايت مي كنند. بس��ياري از آنها به كارزار 
انتخاباتي ترامپ كمك كردند و هدف از اين ديدار تشويق 

اين گروه به حمايت از ترامپ اس��ت. اين براي مودي نيز 
اهميت دارد. نخس��ت وزير هند به دلي��ل تصويب قانون 
مجادله برانگيز شهروندي با اعتراض هاي گسترده روبرو 
شده است و جامعه بين المللي نيز از او به اين خاطر بسيار 

انتقاد كرده است.«
اياالت متحده امريكا با حجم مبادالتي ۱4۲ميليارد دالر 
در ۲۰۱۸ يكي از مهم ترين شركاي تجاري هند است. با 
وجود توسعه روابط سياسي و راهبردي بين دو كشور اما 
تنش هايي درميان آنها وجود داشته است. ترامپ براي به 
دست آوردن توافق تجاري جديد با هند، با به راه انداختن 
جنگ تعرفه اي، فشارها بر اين كشور را افزايش داده است. 
پيش تر ترامپ گفته بود كه تعرفه هاي بازرگاني يا ماليات 
بر صادرات در هند غيرقابل قبول است. رييس جمهوري 
امريكا هند را كشور تعرفه ها توصيف كرده بود. امريكا در 
ژوئيه ۲۰۱۹ به برنامه اي كه به هند اجازه مي داد كاالهايش 
را بدون پرداخت مالي��ات وارد كند، خاتمه داد. اين اقدام 
امريكا واكنش هند را در پي داشت و اين كشور براي ۲۸ 
محصول امريكايي تعرفه بازرگاني تعيين كرد و اين اقدام 

موجب تنش بين دو كشور شد.
با اين حال بر اساس داده هاي اخير وزارت تجارت، امريكا 
از نظر تجارت دوجانبه با هند از چين جلو زده است. بنا 
بر گزارش وزارت تجارت، مجموع تجارت هند با چين 
در سال مالي ۲۰۱۸-۲۰۱۹ ميالدي ۸7.۰7 ميليارد 

دالر بوده است.

    سفر 3 ساعته 13ميليون دالري 
منتقدان مي گويند ديدار سه ساعته ترامپ از شهر احمدآباد 
۱۳ ميليون دالر هزينه خواهد داشت. گفته شده، در شهر 
احمدآباد در امتداد مسافت ۲۲ كيلومتري، بيلبوردهايي 
بس��يار بزرگي با تصاوير مودي، ترامپ و مالنيا نصب شده 
است و هزاران تن كه بيشتر آنان حاميان و كارمندان حزب 
ملي گ��راي هندوي »بهاراتيا جاناتا« )BJP( هس��تند، در 
امتداد جاده اي كه به تازگي اسفالت شده ايستاده و از كاروان 
خودروهاي ترامپ اس��تقبال كردند. »شي جين پينگ« 
رييس جمهوري چين، و »آبه شينزو« نخست وزير ژاپن، 
نيز سفرهاي مشابهي به احمدآباد داشته اند اما مقام هايي 
كه نمي خواستند نامشان فاش شود، به خبرگزاري رويترز 
گفته اند ميزان تداركات براي ديدار ترامپ، بي سابقه بوده 
است. براساس برخي برآوردها، ممكن است كه ديدار سه 

ساعته ترامپ از احمدآباد براي ادارات مسوول ۱۳ميليون 
دالر هزينه داشته باشد. هزينه ساخت يك ديوار براي پنهان 
كردن محالت فقيرنشين )زاغه( شامل اين مبلغ است. اين 
محالت فقيرنشين در امتداد جاده اي قرار دارند كه كاروان 
خودروهاي ترامپ از آن جا عبور كردند.  نيويورك تايمز با 
اشاره به سفر ترامپ به هند و توييتش درباره اطمينان مودي 
به او مبني بر استقبال ميليوني نوشته: »اين روزها اين چند 
كلمه مي تواند براي هر رهبري در جهان استرس زا باشد: 
»ترامپ قرار است به كشور شما بيايد.« مساله اين است كه 
تمام سفرهاي ديپلماتيك پروتكل ها و تشريفات خاص خود 
را دارند اما تشريفات الزم براي ترامپ فهرستش طوالني تر و 
متفاوت است. شما به عنوان رهبر كشور ميزبان بايد بتوانيد 
ملزومات سرگرم كردن رييس جمهوري را فراهم كنيد كه 

عالقه خاصي به اولين ها و بزرگ ترين ها دارد.«

دريچه

كوتاه از منطقه

افزايش دستمزد، وعده دولت 
شيلي براي كنترل ناآرامي ها

گروه جهان| رييس جمهوري ش��يلي ضمن اعالم 
آمادگي دولتش براي مواجهه با اعتراض هاي احتمالي 
ماه آينده، به مردم وعده داده در آينده نزديك اصالحات 
مهمي از جمله در زمينه دستمزدها انجام خواهد شد. 
به گزارش تله س��ور، سباس��تين پينرا با اشاره به اينكه 
بس��ياري ماه آينده را ماهي خشونت آميز براي شيلي 
پيش بيني كرده اند، گفته دولت با برنامه هاي اصالحي از 
جمله افزايش حقوق بازنشستگي، تضمين حداقل درآمد 
مردم و بهبود شرايط سالمت به دنبال حفظ نظم و امنيت 
عمومي خواهد بود. او همچنين توافق و عدم خشونت 
را راه دستيابي به اهداف دانست. اين در حالي است كه 
موضوعات طرح شده از سوي پينرا در جواب مطالبات 
معترضان كه از مدت ها قبل در دس��تور كار اجتماعي 
دولت قرار داشته، پيشرفت چنداني نداشته اند و همچنان 
در انتظار تصويب كنگره ملي هستند. بخش هاي سياسي 
مخالف همچون اتحاديه ها و ساير سازمان ها نيز معتقدند 
كه ارزش تدابير طرح شده توسط سباستين پينرا، بسيار 
كمتر از خواس��ته هاي مردم بوده و هيچ گونه تغييرات 
اساس��ي و عميقي را در جهت حذف نابرابري ها ايجاد 
نمي كند. اولويت دولت تاكن��ون اجراي پروژه هايي به 
منظور تقويت نهادهاي نظامي و پليسي بوده، كه به زعم 
مخالفان هدفي جز افزايش سركوب ها و نقض حقوق 
انس��اني مورد تاييد سازمان هاي محلي و بين المللي را 
دنبال نمي كند. از آغاز اعتراض هاي شيلي تاكنون چهار 
ماه مي گذرد و با توجه به بي تفاوتي دولت به خواسته هاي 
معترضان، تظاهرات خيابان��ي و جنبش هاي مردمي 
شديدتري قابل پيش بيني اس��ت. تا پيش از آغاز سال 

جديد ميالدي ۳۳57 نفر در اعتراض ها زخمي شدند. 

جهش چشمگير سبزها 
همزمان با افت حزب مركل

گروه جهان| حزب س��بزهاي آلم��ان در انتخابات 
ايالتي هامبورگ جهش چشمگيري داشت و توانست 
رتبه دوم را كسب كند اما حزب راست افراطي آلترناتيو 
براي آلمان احتماال تمام كرسي هاي پارلماني خود را از 
دست مي دهد و حزب صدراعظم آلمان هم شاهد يكي 
از بدترين نتايج انتخاباتي خود بود. به گزارش يورونيوز، 
حزب سبزهاي آلمان نسبت به انتخابات سال ۲۰۱5 
توانست ۱۳ درصد بيشتر آراي شهروندان هامبورگي 
را به دس��ت آورد و برنده اصلي اين انتخابات معرفي 
مي شود. طبق نتايج اوليه انتخابات، حزب سوسيال 
دموكرات آلمان با كسب ۳7.5درصد آرا در صدر قرار 
گرفت و حزب س��بزها با ۲5.5درصد آرا در مقام دوم 
قرار دارد. گرچه حزب سوسيال دموكرات آلمان برنده 
انتخابات ايالتي هامبورگ شد اما اين حزب نسبت به 
انتخابات دوره قبل ضعيف تر ظاهر ش��د و راي هايش 
با كاه��ش ۸.5 درصد روبرو ش��ده اس��ت. همزمان 
حزب آن��گال مركل صدراعظم آلم��ان، متحمل يك 
ضربه انتخاباتي ديگر شد. حزب دموكرات مسيحي 
مركل تنها توانست ۱۱.5 درصد آرا را كسب كند كه 
4.5درصد كمتر از انتخابات س��ال ۲۰۱5 است. اين 
حزب در انتخابات امروز در رده سوم قرار گرفت. حزب 
راست افراطي، آلترناتيو براي آلمان نيز تنها توانست 
4.7درصد آرا را كسب كند كه نسبت به انتخابات قبلي 
شاهد كاهش ۱.4درصدي آرا بود. اين حزب با توجه به 
اينكه در نتايج اوليه كمتر از 5 درصد آرا را كسب كرده 
است بنابراين اگر نتايج نهايي نيز به همين شكل باشد 
هيچ كرس��ي را در پارلمان محلي در اختيار نخواهد 
داشت و هشت كرسي فعلي خود را از دست خواهد داد.

شاخص تجارت امريكا به 
پايين ترين رقم از ۲۰۱۳ رسيد
گروه جهان| فعاليت تجاري امريكا در فوريه با تأثير 
ويروس كرونا بر زنجيره هاي عرضه و ترديد شركت ها 
براي ثبت س��فارش براي اولين بار به پايين ترين رقم 
از ۲۰۱۳رسيده اس��ت. به گزارش بلومبرگ، كرونا به 
زنجيره هاي عرضه آسيب زده و شركت ها را براي ثبت 
س��فارش مردد كرده كه هش��داري براي بزرگ ترين 
اقتصاد جهان است.  ش��اخص مديران خريد شركت 
تحقيقاتي آي اچ اس ماركيت كه توليد در كارخانه ها 
و فعاليت شركت هاي خدماتي را نشان مي دهد، ۳.7 
امتياز پايين آمده و به 4۹.۶رسيده كه پايين ترين حد 
از اكتبر سال ۲۰۱۳ ميالدي، زمان بسته شدن دولت 
امريكا است. امتياز كمتر از 5۰ نشان دهنده ركود است. 
همچنين سود۳۰ ساله خزانه داري امريكا به پايين ترين 
حد خود رسيده و بازار سهام امريكا رو به كاهش است. 
اي��ن اولين اطالعات اقتصادي امريكاس��ت كه ضربه 
اقتصاد را از ويروس كرونا نشان مي دهد. اقتصاددان ها 
پيش بيني مي كنند اين ويروس رشد اقتصادي آسيا را 
بيش از پيش كاهش دهد. ش��اخص هاي مشابهي در 
ژاپن و استراليا هم ضعيف شده اند. كريس ويليامسون 
اقتصاددان آي اچ اس ماركيت گفته: »شيوع ويروس 
كرون��ا با تأثير ب��ر تقاضا در بخش هايي مثل س��فر و 
گردشگري و از طريق كاهش صادرات و اختالل زنجيره 
عرضه بر اقتصاد تأثير مي گذارد« لري كودلو مش��اور 
اقتصادي كاخ سفيد، اما مي گويد اين ويروس تأثير كمي 
بر اقتصاد امريكا خواهد داشت. او گفته: »تا حاال به نظر 
نمي رسد مشكالت به وجود آمده براي زنجيره عرضه 
ضربه مهمي به اقتصاد امريكا زده باشد، شايد اين آسيب 

بسيار ناچيز باشد ولي بزرگ نيست.«

آغاز رسيدگي به پرونده 
استرداد آسانژ به امريكا 

گروه جهان| دادگاهي در بريتانيا از دوشنبه جلسات 
دادرسي را درخصوص مساله ضرورت استرداد جوليان 
آسانژ به امريكا تقريبا يك دهه بعد از آنكه او با افشاي 
اسناد محرمانه دولت واشنگتن باعث خشم اين كشور 
ش��د، آغاز كرد. به گزارش رويترز، مقام هاي امريكا از 
جوليان آسانژ به عنوان دش��من خطرناك كشور كه 
امنيت غرب را به خطر انداخته ياد مي كنند. آس��انژ با 
اين حال مي گويد مساله استردادش به امريكا در پشت 
خود داراي انگيزه سياس��ي بوده و از سوي كساني كه 
به دليل افشاگري هاي او رسوا شدند، حمايت مي شود. 
اياالت متحده جوليان آسانژ 4۸ ساله را بر مبناي ۱۸ 
فقره جرم مرتبط با دسيس��ه چيني براي هك كردن 
رايانه هاي دولتي و نقض قوانين جاسوسي تحت پيگرد 
قرار داده  و او در صورت محاكمه در امريكا ممكن است 
با حكم مجازات چند دهه حبس روبرو شود. او حدود 
۱۰ماه پيش از محل س��فارت اكوادور در شهر لندن، 
جايي كه نزديك به هفت سال در آن پناهنده شده بود، 
بيرون انداخته شد و حاال وانسا باريتسر قاضي انگليسي، 
به پرونده استرداد او به امريكا رسيدگي مي كند. جنيفر 
رابينسون وكيل آسانژ، مي گويد پرونده موكلش ممكن 
است منجر به جرم دانستن يك سري فعاليت هايي كه 
براي خبرنگاري تحقيقي مهم هستند بشود، در حالي 
كه كارهاي آسانژ سبب روش��نگري بي سابقه درباره 
عملكرد امريكا در جنگ هايش در عراق و افغانستان شد. 
وكيل آسانژ مي گويد: »درباره قتل هاي متعدد و مدارك 
مربوط به جنايات جنگي صحبت مي كنيم. اين اسناد 
منابع قابل توجهي است براي كساني كه مي خواهند 
دولت ها را در برابر سوءاستفاده هايشان پاسخگو كنند.«

قطر۱۰هزار فرصت شغلي 
در اختيار اردن مي گذارد

گ�روه جهان| امير قطر در جريان س��فر به اردن 
۱۰هزار فرصت ش��غلي جديد در اختيار اتباع اين 
كش��ور قرار داد و ۳۰ميلي��ون دالر هم به صندوق 
بازنشستگي نظامي آن كمك مالي كرد. شيخ تميم 
بن حمد آل ثاني امير قطر، در اولين ايستگاه سفرش 
به سه كشور عربي به اردن رفت. رسانه هاي قطري 
دوش��نبه نوشتند با سفر امير اين كش��ور به اردن، 
افزون بر تعداد فرصت هاي شغلي كه در سال ۲۰۱۸ 
ميالدي براي اردني ها در قطر فراهم ش��د، اين بار 
نيز زمينه۱۰هزار فرصت ش��غلي براي اردني ها در 
قطر به وجود آمد. قطر سال ۲۰۱۸ از ايجاد ۱۰هزار 
فرصت شغلي براي اردني ها در اين كشور كوچك 
حاشيه خليج فارس خبر داده بود كه از اين تعداد تا 
۱5 دسامبر ۲۰۱۹ حدود سه هزار و ۶۱5 اردني در 
قطر مشغول به كار شده اند. دوحه همچنين در همان 
سال اعالم كرده بود براي كمك به اقتصاد اردن كه 
با ركود مواجه شده 5۰۰ ميليون دالر در اين كشور 
س��رمايه گذاري مي كند. همچنين امير قطر و شاه 
اردن در امان بر راه اندازي كميته عالي همكاري هاي 
مشترك تاكيد كردند و توسعه همكاري ها به ويژه در 
زمينه هاي ان��رژي، زيربنايي، آموزش عالي، تبادل 
تجربه و آموزش براي آمادگي جهت برگزاري جام 
جهاني ۲۰۲۲ را خواستار شدند. اهميت سفر امير 
قطر به اردن در آن است كه با وجود حمايت اوليه و 
نسبي امان از تحريم هاي عربستان عليه قطر اين روند 
در سال هاي دگرگون شده و »عبداهلل دوم« به جاي 
مقابله روند نزديكي به دوحه و دوري از رياض را در 

پيش گرفته است. 
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درخواست از بانك هاي مركزي 
جهان براي  بسيج  عليه كرونا

گروه جه�ان| وزير خزان��ه داري امريكا خواهان 
اتحاد بانك هاي مركزي جهان در مقابله با كرونا شد. 
به گزارش رويترز، اس��تيون منوچين از بانك هاي 
مركزي خواسته تا با بررس��ي راهكارهاي موجود 
به دنبال راه حلي براي مقابله با ويروس كرونا باشند. 
منوچين در حاشيه اجالس وزراي اقتصادي گروه۲۰ 
گفته هنوز براي برآورد خس��ارات ناشي از ويروس 
كرونا زود اس��ت با اين حال انتظار مي رود در سه تا 
چهار هفته آينده جمع بندي مقدماتي آماده شود. 
منوچين همچنين گفته: »نمي خواهم نظري راجع 
به سياس��ت گذاري پولي بدهم اما واضح است كه 
بانك هاي مركزي به دنبال راهكارهاي مختلفي براي 
كاستن از پيامدهاي شيوع ويروس كرونا روي اقتصاد 
جهاني هستند.« به گزارش رسانه ها، شمار قربانيان 
ويروس جديد كرون��ا در چين و تعداد مبتاليان در 
كره جنوبي طي يك روز به شكل بي سابقه اي افزايش 
يافته است. كره جنوبي پس از چين بيشترين موارد 
شناسايي شده ابتال به ويروس كرونا در جهان را دارد. 
كميسيون ملي بهداشت پكن نيز مي گويد طي يك 
روز بيش از ۱5۰ م��ورد مرگ بر اثر ابتال به ويروس 
جديد كرونا موسوم به كوويد۱۹ در چين ثبت شده 
است. اين ميزان تلفات در يك روز از ابتداي شيوع 
كرونا در چين در روزهاي پاياني ماه دسامبر تاكنون 
سابقه نداشته است. خبرگزاري آلمان به نقل از منابع 
محلي گزارش داده تعداد مبتاليان به ويروس كرونا 
در كره جنوب��ي نيز طي ي��ك روز ۱۶۱ نفر افزايش 
يافته اس��ت. در كره جنوبي با فاصله زياد نسبت به 
ديگر كشورها، بيشترين موارد ابتال به ويروس كرونا 
شناسايي شده اما اين تعداد مورد جديد در يك روز 
تاكنون سابقه نداش��ته است. مطابق اطالعاتي كه 
وب سايت رهگيري گسترش كرونا در جهان منتشر 
كرده تعداد مبتاليان به كوويد۱۹در كره جنوبي تا 
صبح دوش��نبه بيش از 7۶۰ نفر بوده است. به اين 
ترتيب تعداد مبتاليان به ويروس كرونا در كره جنوبي 
بيش از تمام موارد شناسايي شده در همه كشورهاي 
جهان منهاي چين اس��ت. در كره جنوبي تاكنون 
هفت نفر بر اثر ابتال به كرونا جان باخته اند. در ميان 
كشورهاي اروپايي ايتاليا با ۱5۰ مورد بيشترين موارد 
شناسايي شده ابتال به ويروس كرونا را دارد. بيشترين 
تعداد قربانيان در چين ساكن استان هوبئي بوده اند 
كه كانون اصلي شيوع و گس��ترش ويروس كرونا 
محسوب مي شود. بنابر گزارش ها، تاكنون بيش از 
سه هزار پزشك و پرستار چيني هم به ويروس كرونا 

آلوده و تعدادي از آنها كشته شده اند. 

ترامپ: توافق صلح با طالبان 
را خودم امضا مي كنم

رييس جمهوري امريكا گفته در صورت موفقيت  آميز 
بودن مذاكرات براي پايان دادن به بيش از ۱۸ سال 
جنگ در افغانستان، شخصا توافق صلح با طالبان 
را امضا مي كند. به گ��زارش يورونيوز، ترامپ پيش 
از عزيم��ت به دهلي نو گفته: »بله. نام��م را زير اين 
توافق ثبت مي كنم.« از ش��نبه آتش بس موقت در 
افغانستان، پيش از امضاي نهايي توافق تاريخي بين 
واشنگتن و طالبان در ۲۹ فوريه  آغاز شده است. در 
صورتي كه دوره كاهش خشونت با موفقيت سپري 

شود، توافق صلح نيز امضا مي شود. 

 ادامه روابط گردشگري 
تركيه و چين 

روابط گرددش��گري چين و تركيه با وجود شيوع 
گسترده ويروس كرونا ادامه دارد. به گفته مسووالن 
تركيه اي حتي پروازهاي شركت هواپيمايي تركيه 
به مناطق مختلف چين نيز برقرار اس��ت. در بين 
گردش��گران خارجي كه از تركي��ه ديدن كردند، 
روس��يه با هفت ميليون، آلمان ب��ا پنچ ميليون و 
بلغارستان با ۲.7ميليون گردشگر خارجي در بين 
سه كشور عمده قرار دارند. در اين رده بندي بريتانيا 
با ۲.5ميليون و ايران با ۲.۱ميليون گردش��گر در 

رده هاي چهارم و پنجم جاي دارند. 

افزايش رشد اقتصادي امارات
بانك مركزي امارات از رشد ۲.۹ درصدي اقتصاد 
اين كشور خبر داده است. به گزارش رويترز، رشد 
اقتصادي امارات ۲.۹ درصدي امارات در ۲۰۱۹ در 
مقايسه با رقم ثبت شده در سال پيش ۱.۲درصد 
افزايش داشته است. در بين بخش هاي مختلف، 
رشد بخش هيدروكربن 7.۶درصد و رشد بخش 
غيرهيدروكربني ۱.۱ درصد اندازه گيري ش��ده 
اس��ت. طبق اعالم بانك مركزي امارات، رش��د 
اقتصادي اين كشور در سه ماهه پاياني سال نيز 

۱.۳درصد اندازه گيري شده است.

كرونا، تجارت پاكستان و چين 
را نشانه رفت

پاكستان به عنوان بزرگ ترين مصرف كننده كاالي 
چيني، متحمل ضررهاي اقتصادي ناشي از شيوع 
ويروس كرونا شده است. اكسپرس تريبيون نوشته، 
بازرگانان و جامعه تجار پاكستاني از ادامه بسته ماندن 
مرز زميني پاكستان با چين به دليل جلوگيري از شيوع 
كرونا نگران هستند زيرا اين ماجرا تمام فعاليت هاي 
تجاري و كسب و كار آنان را تاثير قرار داده است. گفته 
شده، تاخير ورود كاالها از چين به مقصد پاكستان يا 
حتي لغو سفارش محصوالت چيني، باعث شده تا 
بازرگانان پاكستاني متحمل خسارات زيادي شوند. 
بازرگانان پاكستاني ماهانه نزديك به ۱.5ميليارد كاال 
از چين وارد مي كنند اما اين روند در هفته هاي گذشته 

با تاخير بي سابقه انجام شده است.
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عكسروز

چهرهروز

كاكايي: فعال غلبه با جيغ و فرياد است
عبدالجبار كاكايي مي گويد: زماني كه پاي لحن وسط مي آيد و ملوس بازي  و بازيگوشي و التي و لوندي رخ مي دهد، احتياجي نيست 
كه در زبان تغييري ايجاد كنيم. همان زبان معمول، همان چت هاي تلگرامي با لحن مستانه، كوچه باغي و قلندري را با جز و بلوز قاطي 
كنيد،در اين صورت نيازي به تغيير زبان نيست. اين شاعر و ترانه سرا به ايلنا مي گويد: تالشم اين بوده به سمت اصالت روم و آن تغزل 
قديم و آن عشقي كه در ادبيات ما هست و آن روايت افالطوني يا غير افالطوني را مورد توجه قرار دهم. مي توان گفت درآمد حاصل از 
شعرهايم را صرف ترانه و ترانه سرايي كرده ام و از اين روند اميد بهره برداري دارم. تصورم اين است كه اين تالش بايد روزي ديده و شنيده 

شود. البته برخي از آثارم شنيده شده اند و مخاطبان جدي پيدا كرده اند اما در حال حاضر غلبه جيغ و فرياد بازار فعلي غالب است. 

بازارهنر

درخواست كانون كارگردانان براي نمايش فيلم »رسول اف« 
كانون كارگردانان س��ينماي ايران در 
نامه اي خطاب به مديرعامل خانه سينما 
درخواست كرد تا شرايطي فراهم شود 
و در س��الن »خانه سينما« جديدترين 
س��اخته محمد رس��ول اف به نمايش 
دربيايد. در اين نامه، كانون كارگردانان 
س��ينماي اي��ران خطاب ب��ه منوچهر 
شاهس��واري درخواست كرده است كه 

با توجه به اينكه تالش ها براي رفع ممنوعيت خروج 
از كشور محمد رس��ول اف براي نمايش فيلمش در 
جش��نواره برلين نتيجه نداده است، شرايطي براي 
اكران فيلم »شيطان وجود ندارد« براي اعضاي كانون 
كارگردانان و ديگر اصناف س��ينمايي فراهم شود تا 

در ي��ك نمايش خصوص��ي همزمان با 
جشنواره برلين، در سالن خانه سينما اين 
فيلم به نمايش دربيايد.  فيلم »شيطان 
وجود ندارد« در بخش رسمي جشنواره 
فيلم برلين 9 اس��فند ماه اولين نمايش 
خود را تجربه خواهد كرد. اين فيلم كه 
محصول ايران، آلمان و جمهوري چك 
اس��ت حول محور چهار داستان درباره 
موضوع قدرت اخالقي روايت مي ش��ود و احس��ان 
ميرحسيني، شقايق شوريان، كاوه آهنگر، عليرضا 
زارع پرست، ساالر خمسه، دريا مقبلي، مهتاب ثروتي، 
محمد ولي زادگان، محمد صديقي مهر، ژيال شاهي و 

باران رسول ُاف بازيگران اين فيلم هستند.

تاريخنگاري

اعتراف شاه به همكاري ساواك و موساد 
ششم اس��فند 1352، روزنامه رژيم صهيونيستي يديعوت آحرونوت متن گفت وگوي 
محمدرضا پهلوي با ش��بكه تلويزيوني س��ي بي اس امريكا را كه وي در آن به همكاري 
اطالعاتي و آموزشي ساواك و موساد اشاره كرده بود، به چاپ رساند. با سوق دادن ساواك 
به سمت موساد، سازمان اطالعات جاسوسي اسراييل جايگزين سازمان سيا در ساواك 
شد. بنابراين، با توجه به نياز شديد ساواك به آموزش ها، تجهيزات و متخصصان موساد و 
تقويت ساختار آن، موقعيت و زمينه مناسبي براي حضور و فعاليت هاي مختلف موساد 
به وجود آمد. عمليات مشترك و همكاري هاي موساد و ساواك از جنبه هاي مختلف قابل 
بررسي و ارزيابي است؛ اما در اين مقاله تنها به نقش موساد در ساختار و سازماندهي ساواك، 
مبادله اطالعات، تقويت س��اواك از طريق آموزش، تقويت ساواك از طريق تجهيزات و 
وسايل كمك آموزشي موساد و برگزاري كنفرانس هاي چندجانبه مي پردازيم. هرچند 
در دوران حكومت محمدرضا پهلوي، سازمان اطالعات و امنيت كشور )ساواك( از سوي 
سازمان سيا پايه گذاري شد؛ اما، بر اساس يك برنامه ريزي هدايت شده، سازمان جاسوسي 
اسراييل )موساد( جايگزين سازمان جاسوسي امريكا شد و در واقع، ساواك به توسط موساد 
در راستاي تحقق اهداف اسراييل، تقويت و گسترش يافت. براي ايجاد ارتباط بين ساواك و 
سرويس اطالعاتي اسراييل داليل متعددي وجود داشت: اول اينكه شاه و مشاوران وي به 
اين نتيجه رسيدند كه به منظور حفظ روابط ايران و اسراييل، سرويس هاي اطالعاتي هر دو 
كشور بايد اين روابط را اداره و كنترل كنند. به عقيده شاه، روابط آشكار ديپلماتيك بين دو 
كشور به نفع ايران نبود و بهترين راه براي حفظ و اطمينان از روابط پنهاني اين بود كه وظيفه 
انجام ارتباط با اسراييل به ساواك واگذار شود. دوم اينكه شاه و افسران ساواك بر اين عقيده 
بودند كه سازمان سيا تمركز خود را بر رقابت با كا.گ.ب قرار داده و شكل گيري و فعاليت 
آن سازمان در زمينه جنگ سرد بوده است. چيزي كه كارآموزان ساواك نياز داشتند، و 
شاه نيز آن را تأييد مي كرد، فعاليت در سطح منطقه اي براي جمع آوري اطالعات و عمليات 

ضد جاسوسي بود؛ به ويژه، با توجه به تهديدات انقالبيون عرب نسبت به رژيم شاه، موساد 
با ارايه تجربيات وسيعش در خاورميانه، كامل ترين و بهترين همكار براي ساواك محسوب 
مي شد. سوم اينكه چند تن از روساي بخش هاي مختلف ساواك از آموزش كادر ساواك به 
وسيله سيا ناراضي بودند. در نهايت، افسران ساواك معتقد بودند كه مهارت هاي فني اي كه 
موساد در اختيار آنها خواهد گذاشت، در كار آنها در برابر مخالفان داخلي و خارجي شاه بسيار 
ارزشمندتر از هر سازمان اطالعاتي ديگر است. بر همين اساس، در اوايل سال ١٩٥٧ م/ 
١٣٣٦ شمسي شاه از سپهبد بختيار نخستين رييس ساواك خواست تا مراتب عالقه مندي 

ايران را درخصوص همكاري اطالعاتي با اسراييل به مقامات آن كشور اعالم كند.

جشنواره اي كه كرونا ناتمامش گذاشت 
در حال��ي نمايش��گاه دوازدهمي��ن 
جش��نواره هنرهاي تجس��مي فجر 
عصر روز دوشنبه )پنجم اسفند ماه( 
به پايان مي رس��د كه به دليل شيوع 
ويروس كرونا در كشور اختتاميه آن به 
زمان ديگري موكول و همين امر باعث 
شده كه دفتر جشنواره دوازدهم فجر 
فعال باز بماند. اين نخستين سالي است 

كه تمام بخش هاي جشنواره تجسمي فجر در يك 
مجموعه واحد گرد همه آمده اند. جش��نواره اي 
ك��ه از 29 بهمن ماه در موسس��ه فرهنگي هنري 
صبا و با نمايش 9۰۰ اثر در بخش هاي نقاش��ي، 
گرافيك، عكس، مجسمه، سراميك، خوشنويسي، 
نگارگري، تصويرس��ازي، كارت��ون و كاريكاتور و 
هنرهاي جديد و همچنين بخش هاي چارسوي 
هنر و چارخانه كار خود را آغاز كرد. در نخستين 
بخش نمايش��گاه يعن��ي پيش از ورود به س��الن 
اصلي، چيدماني به چش��م مي خورد كه با هدف 
زنده نگه داشتن ياد و خاطره جان باختگان سانحه 
هواپيماي مس��افربري اوكراين به آثار جشنواره 
تجسمي اضافه شده اس��ت. نام اين اثر »فرجام« 
اس��ت كه در روي زمي��ن چيدماني فل��زي قرار 
گرفته و يادآور الش��ه سوخته شده هواپيما است 
و روي ديوار نيز نام تمام جانباختگان اين حادثه 
تلخ حك شده است. در استيتمنت اين چيدمان 
آمده اس��ت: »گاه نام اش��خاصي كه هرگز آنها را 
نديده ايم و هيچ تصوري از آنها نداريم به واس��طه 
مواردي خاص برايمان مهم مي شوند و سواالتي 
را در ذهن  ما مي س��ازند كه ش��ايد هيچ وقت به 
پاسخي شفاف نرسيم. درست مانند چمداني كه 
با هزاران آمال و آرزو بس��ته مي شود و در ابتداي 
حركت متالش��ي مي ش��ود! و ما هيچ نمي دانيم 

كه صاحبان اين نام با چه انديش��ه و 
انگيزه ايي در سفر بوده اند و چراهاي 
بس��يار ديگر...  مسير نمايشگاه با آثار 
بخش طوباي زرين جشنواره دوازدهم 
تجس��مي فجر ادامه مي يابد. در اين 
بخ��ش آث��ار گوناگوني در س��بك ها 
و اندازه ه��اي مختل��ف در حوزه هاي 
نقاش��ي، مجسمه و س��راميك ديده 
مي شود كه برخي از آثار نيز داراي قيمت هستند. 
مديركل دفتر هنرهاي تجس��مي در توضيح اين 
قيمت گذاري گفته است كه در جشنواره تجسمي 
امسال براي نخستين بار برخي از آثار به خواست 
خود هنرمندان قيمت گذاري مي شوند تا شايد از 
اين طريق بازار هنر نيز تقويت شود. در واقع قرار 
است جشنواره تجسمي فجر مسيري باشد براي 
رس��يدن آثاري كه هنوز به حراج هاي هنري راه 
پيدا نكرده اند.  با ادامه مس��ير، بخش عكس آغاز 
مي شود. تك عكس ها يا مجموعه هاي عكسي كه 
اغلب نگاهي اجتماع��ي و گاهي اعتراضي دارند. 
البته در اين س��الن نيز آثار مجسمه، سراميك و 
چيدمان هم ديده مي شود. همچنين بخش پاياني 
اين س��الن به عنوان يكي از بخش هاي ويژه اين 
دور از جشنواره هنرهاي تجسمي فجر به شهيد 
قاسم سليماني اختصاص يافته است.  فضايي كه 
در مركز آن تابلوي معروف حس��ن روح االمين به 
همراه دس��ته  گل هايي در مقابل آن، قرار گرفته 
اس��ت و در طرفين آن دو هنرمند مشغول خلق 
آثاري از چهره اين س��ردار ملي هس��تند. عباس 
برزگ��ر گنجي نقاش��ي چهره اين س��ردار ملي و 
علي لوايي س��اخت سرديس ش��هيد سليماني را 
برعهده دارند. قرار است اين آثار همزمان با اتمام 

نمايشگاه جشنواره نيز به پايان برسند. 

آخرين وضعيت جسمي شجريان از زبان دوست و فرزندش
عل��ي جهاندار از دوس��تان محمدرضا 
ش��جريان، آخرين وضعيت جس��مي 
وي در بيمارس��تان را تشريح كرد. اين 
خواننده ك��ه از دوس��تان محمدرضا 
شجريان است، در ارتباط زنده تلفني 
با برنامه تلويزيوني »ش��ب موسيقي« 
ش��بكه چهار س��يما، گفت: دو ش��ب 
گذشته كه ش��ايعاتي درباره وضعيت 

جسمي استاد شجريان منتشر شد، به بيمارستان 
جم رفتم. در آنجا عده اي از طرفداران استاد تجمع 
كرده و نگران بودند. من لباس مشكي پوشيده بودم 
و به م��ن گفتند كه تو از چيزي خب��ر داري و به ما 
نمي گويي. من هم به آنها اطمينان دادم كه اطالعات 
دقيق را مي پرس��م و مي گويم. پس از آن به همراه 
همايون}شجريان{ تصميم گرفتيم، نزد مردمي كه 
تجمع كرده اند برود و با آنها صحبت كند و واقعيت 
را به آنها بگويد. به همي��ن ترتيب مردمي كه آنجا 
بودند حرف ه��اي او را باور كرده، به خانه هاي خود 

رفتند. آن شب وقتي كه به مالقات استاد 
رفتم، با كمك اكسيژن نفس مي كشيد 
و جاي نگراني خاصي نبود. دوشنبه هم 
همايون جان و افسانه عزيز به من گفتند 
كه حال پدرشان بهتر است. همچنين 
همايون ش��جريان ش��امگاه يكشنبه 
)۴ اس��فند( با انتش��ار مطلبي جديد 
در صفحه اينس��تاگرام خود نوش��ت: 
»دوستان عزيز و گرامي، اميدوارم سالمت و برقرار 
باش��يد. همانطور كه خدمتتان وعده داده بودم به 
اطالعتان مي رسانم، خوشبختانه در دو روز گذشته 
تغييرات مثبتي در وضعيت پدر حاصل ش��ده كه 
نياز ايشان به دستگاه تنفس��ي رو بسيار كم كرده 
است.« از روز جمعه، دوم اسفند، خبرهايي درباره 
درگذشت محمدرضا شجريان، استاد آواز ايران در 
برخي رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي منتشر شد 
كه همايون ش��جريان، پزشكان معالج وي و روابط 
عمومي بيمارستان جم اين خبرها را تكذيب كردند.

میراثنامه

قلعه سلجوقي »سموران« حق خود را پس گرفت
بعد از گذشت حدود 5 سال از انتشار نخستين هشدارها 
از تخريب تدريجي قلعه »سموران« در نزديكي روستاي 
»رودقرق« شهرستان عنبرآباد، سرانجام شكايت هاي 
ميراث فرهنگي و فعاالن ميراث��ي كرمان نتيجه داد و 
دادگاه عنبرآب��اد، بهره بردار معدن س��نگ در عرصه و 
حريم قلعه سلجوقي سموران را متهم رديف اول دانست. 
بيش از شش سال پيش كوه سموران كه روي آن »قلعه 
سلجوقي س��موران« در منطقه عنبرآباد جيرفت قرار 
داشت، با نام يك بهره برداِر معدن سند خورد و از آن زمان 
كار بهره برداري از سنگ هاي اين كوه آغاز شد، هرچند در 
ميانه هاي راه ميراث فرهنگي متوجه احتمال تخريب قلعه 
»سموران« كه درست روي قله كوهِ در دست بهره برداري 
قرار دارد ش��د و نخس��ت قلعه س��لجوقي را به صورت 
اضطراري ثبت و سپس تالش كرد كار را متوقف كند. اما 
به نظر مي رسيد هر چه قدر تالش ها به خصوص از سوي 
دوستداران ميراث فرهنگي زيادتر مي شود، آن طور كه 
بايد كاري از پيش نمي رود.  آذر سال 139۶ بود كه يكي 
از فعاالن ميراثي كرمان به ايسنا اعالم كرد »حريم قلعه 
در حدود يك ماه گذشته كامال شكسته شده و چيزي 
نمانده تا بهره برداري از معدن به عرصه قلعه سموران هم 
برسد. از دامنه كوه جاده كشيده شده و ورودي به كوه را 
بسته و حتي جلوي در نگهبان گذاشته اند و كسي حق 
ورود به محوطه و قلعه را ندارد. يك ماه گذشته با چشم 
خود ديدم كه نيروي يگان حفاظت ميراث فرهنگي كار 
را متوقف كرد، اما از فرداي آن روز بار ديگر كار بهره برداري 
آغاز شد. از سوي ديگر بهره بردار كوه در حال كشيدن يك 
راه زيِر ديواره هاي قلعه است كه با اين كار، آن ديواره ها 
به طور كامل فرومي ريزد و حريم قلعه و دور تا دور قلعه از 
بين مي رود.« بعد از آن نيز، ساالر ساالري فر، فعال ميراث 

فرهنگي شهرس��تان عنبرآباد كرمان نيز گفت: »اين 
محوطه پيش از اين در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده 
بود، اما به مرور از سوي سازمان ميراث فرهنگي عرصه 
قلعه سموران را كوچك كردند. علت اين كار درخواست 
خس��ارت 7۰ – ۶۰ ميلياردي سرمايه دار بود، بنابراين 
ميراث فرهنگي علت اين كاهش عرصه و حريم را اين 
مي داند كه سازمان صنعت و معادن و تجارت نمي خواهد 
به سرمايه گذار خسارت بدهد، بنابراين عرصه را كوچك 
كرده ايم تا اين اتفاق رخ ندهد.« و س��رانجام با شكايت 
رسمي اداره ميراث فرهنگي و گردشگري كرمان و يك 
موسسه مردم نهاد ديد بان در كرمان، راي دادگاه كيفري 
عنبرآباد در 13 بهمن امسال، بهره برداري از كوهي كه 
قلعه تاريخي س��موران روي آن قرار داشت را »حفاري 
غيرمجاز« اعالم كرد. قلع��ه اي تاريخي كه 23 آبان به 
ش��ماره 31139 در فهرس��ت آثار ملي به ثبت رسيد. 
اقدامي كه حتي در حكم راي صادر شده نيز درباره آن 
اين طور نوش��ته شده اس��ت »مديرعامل يك شركت 
سنگ به وارد كردن آس��يب و خرابي به اثر فرهنگي و 
تاريخي قلعه سموران عنبرآباد متهم شد، اقدامي كه به 
تزلزل بنيان اثر فرهنگي از طريق انجام عمليات معدني 

استخراج س��نگ رخ داده اس��ت.«  بهره بردار معدن از 
زمان آغاز انجام عمليات معدني و استخراج سنگ در آن 
محدوده، براساس تفاهم نامه ها متعهد به تجاوز نكردن به 
قلعه سموران شده بود، اما طبق گزارش بازديد ماموران 
ميراث فرهنگي و كارشناسان رسمي كه گزارش آنها 
در پرونده شكايت ها وجود دارد، به محدوده توافق شده 
اكتفا نشده و به فعاليت ادامه داده شده است، به همين 
دليل نيز با شكايت اداره ميراث فرهنگي و فعاالن اين 
حوزه تقاضاي تعقيب موضوع و مجازات بهره بردار معدن 
مطرح شد و دادگاه با توجه به شكايت شاكيان تحقيقات 
انجام شده كيفرخواست دادس��تان، گزارش بازديد و 
بررسي سرپرست پژوهشكده باستان شناسي و براساس 
تصاوير ارايه شده از عرصه و حريم قلعه سموران و نقشه 
محدود شده آن و ثبت ملي اين اثر و مالحظه نظريه هيات 
كارشناسان كه اعالم كردند، با برداشتن دماغه شمال 
ش��رقي و تعريض جاده دسترسي و تردد ماشين آالت 
و تسطيح دامنه كوه باعث تزلزل بنيان اين اثر فرهنگي 
شده و با ادامه برداشت حدود ۶ متر به عمق عرصه مصوب 
جديد نيز تجاوز و مقداري نيز تخريب انجام شده و عنايت 
به تفاهم نامه منعقد شده في مابين ميراث فرهنگي در 
جهت همكاري براي ادامه فعاليت و رد دفاعيات مبني 
بر اينكه تجاوز صورت نگرفته و در چارچوب تفاهم نامه 
بوده، اما براساس نظر كارشناسان بهره بردار از محدوده 
تفاهم شده هم تجاوز ش��ده و به چارچوب توافق شده 
اكتفا نشده است و با توجه به اينكه مجوز بهره بردار مبني 
بر استخراج سنگ در آن محدوده نبايد باعث تزلزل يك 
اثر ثبت شده فرهنگي شود، بنابراين راي دادگاه درباره 
معدن صادر و مجازات تعيين شد؛ هرچند طبق روال، 

قابل تجديدنظرخواهي است.

ايستگاه

 زور »آواي وحش« 
به »سونيك خارپشت« نرسيد

چيني ها پسر يك ثروتمند 
را آنالين تماشا مي كنند

در رقاب��ت تنگاتن��گ 
»س��ونيك« ب��ا فيل��م 
تازه اكران ش��ده »آواي 
وحش« با بازي هريسون 
فورد، اين »سونيك« بود 
كه در روز آخر توانست 
جايگاه نخستش را حفظ 
كند. به گزارش ورايتي، 

پس از نبردي تنگاتنگ در باكس آفيس امريكا، 
»سونيك خارپشت« توانست مانع صدرنشيني 
»آواي وحش« اقتباس جديد از كتاب مش��هور 
جك لندن ش��ود. ب��ا اك��ران »آواي وحش« از 
تعطيالت آخرهفته، اين دو فيلم نبرد جانانه اي را 
براي كسب جايگاه نخست پشت سر گذاشتند. در 
حالي كه انتظار مي رفت »سونيك« بتواند جايگاه 
هفته پيش خود را حفظ كند، فيلم هريس��ون 
فورد تا جمعه فيلمي بود كه راس جدول فروش 
را در اختيار گرفت؛ اما در نهايت اين »سونيك« 
بود كه تا پايان يكش��نبه يعني پايان تعطيالت 
آخر هفته، با فروش 2۶.3 ميليون دالر توانست 
»آواي وحش« را با ف��روش 25 ميليون دالر در 
رده دوم قرار دهد. انيميشن »سونيك« در نهايت 
شگفتي هفته پيش در تعطيالت آخر هفته 7۰ 
ميليون دالر فروش كرد و اكنون در دومين هفته 
اكرانش فروشش را از 1۰۰ ميليون دالر هم عبور 
داد. اين فيلم در مجموع در سراسر جهان در اين 
مدت 2۰۰ ميليون دالر فروخته اس��ت. در عين 
حال »آواي وحش« كه با رقم بزرگ 125 ميليون 
دالر ساخته شده و محصول ديزني و قرن بيستم 
اس��ت، در ۴۰ بازار خارج��ي 15.۴ ميليون دالر 
فروخت و فروش��ش در سطح جهاني را به ۴۰.2 

ميليون دالر رساند.

ي��ك  »پس��ر  فيل��م 
ثروتمند« كه در روسيه 
ب��ه پرفروش ترين فيلم 
تاري��خ اين كش��ور بدل 
ش��ده، از طري��ق ي��ك 
سرويس استريم مشهور 
چين��ي، در اين كش��ور 
به صورت آنالي��ن ارايه 

مي شود. به گزارش اسكرين ديلي، غول استريم 
 )iQiyi( »چيني يعني سرويس »آي كيو اي وي
پرفروش ترين فيلم روسي را به صورت آنالين در 
چين توزيع مي كند. »پسر يك ثروتمند« كه براي 
نخستين بار در برلين در بازار فروش ظاهر شده در 
حال حاضر در روسيه به يك پديده بدل شده است. 
اين فيلم به كارگرداني كليم شيپنكو در روسيه با 
عنوان »خولوپ« به معني »س��رف« اكران شده 
و نام خود را به عنوان پرفروش ترين فيلم روس��ي 
همه تاريخ در باكس آفيس اين كشور ثبت كرده 
است. اين فيلم كه 2۶ دسامبر 2۰19 يعني آخرين 
روزهاي سال پيش راهي پرده ها شد تاكنون ۴۸ 
ميليون دالر فروش كرده است. اين فيلم در آلمان، 
صربستان و بالتيك نيز 1.7 ميليون دالر فروخته 
است. »پسر يك ثروتمند« داستان يك پسر پولدار 
است كه يك زندگي ممتاز دارد. او در تالش است تا 
رفتارش را اصالح كند و باور مي كند در قرن نوزدهم 
به عنوان يك رعيت وابسته به زمين )سرف( زندگي 
مي كند. »سنترال پارتنرشيپ« اكنون به دنبال 
فروش حق بازسازي اين فيلم و معتقد است: هر 
فرهنگي چنين شخصيت هايي دارد. آنها بسيار 
قابل تشخيص هستند و مي توانند به راحتي در هر 
مكان جغرافيايي ديده شوند. اين كمپاني حقوق 

فيلم را در بازار فيلم اروپا ارايه مي كند.

تاشكند؛  ميزبان  ديدار  سپاهان  با  النصر عربستان

چه كسي نخواست سپاهان به ميدان برود

روزنام��ه عربس��تاني اع��الم ك��رد ك��ه 
كنفدراس��يون فوتبال آسيا تاشكند را به 
عنوان ميزبان ديدار سپاهان برابر النصر 
انتخاب كرده اس��ت. ب��ه گزارش س��ايت عربي كوره، 
ديدارهاي نماينده ه��اي ايران با عربس��تان در زمين 
بي طرف برگزار خواهد شد. روزنامه الرياضيه عربستان 
اعالم كرد كه باش��گاه النصر نامه اي را از كنفدراسيون 
فوتبال آسيا دريافت كرده كه در آن تاكيد شده است كه 
بازي رفت النصر با سپاهان كه به ميزباني تيم ايراني است 
در تاشكند ازبكستان برگزار خواهد شد. النصر از دو بازي 
خود چهار امتياز به دست آورده است و در رده دوم جدول 
رده بندي جاي دارد اين در حالي است كه سپاهان با سه 
امتياز در رده سوم است.  تيم هاي ايراني در اين مرحله 
امكان رقابت در كشور ايران را ندارند و در مرحله بعدي 

درباره ميزباني تيم هاي ايراني تصميم گيري مي شود. 

جنجال بر س��ر بازي پرسپوليس و سپاهان در اصفهان 
بدون حضور هواداران، منتج به برگزار نشدن اين ديدار 
شد چرا كه س��پاهاني ها در زمان مقرر در زمين حاضر 
نشدند و پرسپوليس ورزشگاه را ترك كرد. براي اولين بار 
در طول تاريخ ليگ برتر ايران، تيم ميزبان به مس��ابقه 
نرسيد اما تيم مهمان در زمين حاضر شد و يك ساعت 
براي مهمان وقت تلف كرد اما اين ميزبان بود كه نيامد. 
س��پاهاني ها كه از س��اعت 1۴ قصد عزيمت به سمت 
ورزشگاه نقش جهان را داشتند، با تاخير زياد به ورزشگاه 
رسيدند و باالخره بعد از گذشت حدود دو ساعت از زماني 
كه بازي بايد آغاز مي شد )15: 1۶( يعني ساعت 1۸:3۰ 
وارد زمين چمن شدند اما نه براي برگزاري مسابقه بلكه 
براي برگزاري يك جلس��ه تمريني در ورزشگاه نقش 
جهان. مسووالن س��پاهان و هواداران اين تيم با انتشار 
تصويري از مقابل هتل اين تيم در اصفهان مبني بر تجمع 
هواداران در مقابل در هتل و جلوگيري از خروج اين تيم و 
عزيمت به ورزشگاه، خودشان را از هر گونه كم كاري براي 
ورود به ورزشگاه مبري دانستند. حتي در اين ميان خبري 
هم مبني بر پنجر شدن اتوبوس حامل بازيكنان سپاهان 

منتشر شد كه صحت آن از سوي سپاهاني ها تاييد نشد. 
البته فرمانده يگان ويژه استان اصفهان تاكيد كرد كه هيچ 
تعرضي به كاروان سپاهان نشده و آنها »خودشان دير از 
هتل درآمدند.« در ادامه و در حالي كه دقايق اندكي به 
بازي مانده بود، س��پاهان از هتل راهي ورزشگاه شد اما 
اين زمان براي رسيدن كافي نبود تا بازي طبق قوانين، 
نيم ساعت عقب بيفتد. در نهايت و در حالي كه سپاهان 
دقايقي بعد از به تاخير افتادن بازي به ورزشگاه رسيده 
بود، گروه داوري و پرسپوليس��ي ها وارد زمين شدند و 
مراس��م ابتدايي را برگزار كردند اما باز هم خبري از تيم 

قلعه نويي نبود. در نهايت، طاقت داور و پرسپوليسي ها 
سرآمد و همگي راه خروج از ورزشگاه را در پيش گرفتند 
تا در بهت و تعجب همگان، مهم ترين بازي هفته بيستم 
لغو شود و مسووالن سپاهان از مديرعامل تا سرمربي، 
اتفاقات اين ديدار را با بازي فينال جام حذفي مقايس��ه 
كنند و بگويند كه داور مي توانست تا چهار ساعت صبر 
كند! پرسپوليس��ي ها از جمله گل محمدي مي گويند 
س��پاهان دقايقي قبل از س��وت آغاز بازي به ورزشگاه 
رسيد اما وارد زمين نشد تا بعد از چند دقيقه گرم كردن 
آماده مسابقه شود. اين ادعايي است كه سپاهاني ها هم 
آن را رد نمي كنند و مي گويند در تونل ورزشگاه حاضر 
شدند. در واقع تيم ميزبان به جاي ورود به زمين مسابقه 
يا گرم كردن در زمين چمن، به گفته مديرعامل باشگاه، 
راهروهاي ورزشگاه نقش جهان را براي اين كار انتخاب 
كرد تا كماكان در زمين آفتابي نشود. اكنون تصميم با 
كميته انضباطي فدراسيون فوتبال است. آنها تصميم 
مي گيرند كه بازي تكرار يا 3 بر صفر به سود تيم مهمان 
ش��ود. بايد ديد كميته انضباطي كدام يك را به عنوان 

ادعاي درست و صحيح انتخاب خواهد كرد.

ورزشي
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