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عضو كميس��يون بهداش��ت و درمان مجلس شوراي 
اسالمي گفت: در جلسه مشترك كميسيون بهداشت 
با علي الريجاني و وزير بهداشت پيش��نهاد شد ۲ تا ۳ 
ميليارد دالر از صندوق ذخيره ارزي براي تامين اقالم، 
تجهيزات و داروهاي مورد نياز ب��راي مبارزه با ويروس 
كرونا در اختيار وزارت بهداشت قرار گيرد. بهروز بنيادي 
عضو كميسيون درمان مجلس شوراي اسالمي به ايرنا 
گفت: اين جلس��ه با هماهنگي كميسيون بهداشت و 
درمان مجلس و حضور بي��ش از ۵۰ نفر از نمايندگان 
مجلس ش��وراي اس��المي در محل صحن مجلس با 
رعايت موازين بهداش��ت فردي و حفظ فاصله صورت 
گرفت. بنيادي با اش��اره به گزارش ارايه شده از سعيد 
نمكي وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي در ابتداء 
جلسه درباره اقدامات انجام شده در زمينه مبارزه با شيوء 
كرونا، افزود: ششم بهمن به طور رس��مي اولين اعالم 
خطري بود كه از سوي سازمان جهاني بهداشت به همه 
كشورها داده ش��د، وزارت بهداشت هم به وزير خارجه 
نامه اي را ارسال كرد و در اين نامه محدوديت ورود كليه 
اتباع خارجي به ويژه مسافراني را كه از مبدا چين وارد 
كشور مي شوند، درخواست كرد، همزمان درخواست 
شد كه مرزهاي مختلف زميني، هوايي و دريايي براي 
ورود مسافران كنترل شده و مس��افران داراي گواهي 
سالمت باش��ند. اما اينكه: دستگاه هاي متولي چگونه 
به وظاي��ف خود عمل كردن��د جاي بح��ث دارد كه با 
توجه به بروز و شيوع بيماري در كشور نشان مي دهد 
كه دستگاه هاي متولي به هشدارهاي وزارت بهداشت 
توجه كافي نداشته اند كه با تش��خيص اولين بيماران 
مبتال به كرونا به طور تخصصي با كيت آزمايش��گاهي 
در ۲۹ بهمن ماه در ش��هر قم، بحث به صورت علني تر 
دنبال شده و هشدارها جدي تر گرفته شده پس از آن 
نيز ستاد ملي مبارزه با كرونا تحت مصوبه شوراي عالي 
امنيت ملي فعاليت خود را آغاز كرد. نماينده كاش��مر 
بردس��كن خليل آباد كوهس��رخ افزود: در اين جلسه 
تاكيد شد مردم حتما هش��دارها و توصيه هاي ستاد 
ملي مبارزه با كرونا را ج��دي بگيرند و حتي المقدور از 
خانه هاي خود خارج نش��وند؛ مردم با طرح ملي بسيج 
كرونا همكاري كنند و براي قرنطينه خانگي اختياري 
خود تصميم بگيرند در غير اين صورت ه��ر اندازه كه 
براي تهيه تخت هاي بيمارستاني و تجهيرات پزشكي 
تالش كنيم باز هم ممكن اس��ت دچار مشكل شويم؛ 
جدي نگرفتن هشدارها ممكن است شرايط را سخت 
كند و ممكن است با وضعيتي كه اكنون در گيالن و قم 
جاري است در ساير نقاط روبرو ش��ويم. وي در ادامه با 
بيان اينكه نمايندگان پيشنهاداتي را براي تامين مالي 
اين شرايط در حوزه حساس س��المت مطرح كردند، 
افزود: نمايندگان درخواس��ت كردند س��ران سه قوه 
تصميم بگيرن��د از طريق صندوق ذخي��ره ارزي براي 
اين مهم اقدام ش��ود و ۲ تا ۳ ميلي��ارد دالر در اختيار 

وزارت بهداش��ت قرار گيرد تا در شرايطي كه در سطح 
بين المللي با آن مواجه هستيم، بتوانيم در اين فضاي 
رقابتي اقالم و تجهيزات و داروهاي مورد نياز را تامين 
كنيم. همچنين صدور مجوز براي اس��تخدام حداقل 
۴۰۰۰ پرس��تار و تبديل وضعيت نيروهاي تبصره اي 
و شركتي به رسمي را خواستار ش��دند. بنيادي ادامه 
داد: در اين جلس��ه همچنين بر نق��ش نظارتي ديوان 
محاسبات و سازمان بازرس��ي تاكيد شد كه با اعتماد 
به وزارت بهداشت و دانش��گاه هاي نگاه كنند؛ در اين 
شرايط سخت، مسائل نظارتي بايد انجام شود، اما بايد 
فراغ فكر براي مديران تصميم گير كشور فراهم شود. 
عضو كميسيون بهداش��ت و درمان مجلس با اشاره به 
پيشنهادات مطرح ش��ده درباره محدوديت هاي سفر 
نيز گفت: در اين جلسه همچنين بر قطع سفرها تاكيد 
ش��د؛ بايد به مردم آموزش داده شود و براي جلوگيري 
از آلودگي مب��ادي ورودي اس��تان هاي كمت��ر آلوده 
تحت كنترل قرار گيرد و خروجي اس��تان هاي درگير 
براي خروج افراد مبتال و مش��كوك به بيماري كنترل 
شود. همچنين بر فعاليت هر چه بيش��تر وزارت امور 
خارجه در اين زمينه تاكيد ش��د؛ س��فراي كشورمان 
دركشورهاي مختلف جهان بايد هر چه در توان دارند 
براي تامين امكانات مورد نياز كش��ور به كار گيرند و از 
ظرفيت ايرانيان خارج از كش��ور در حد توان استفاده 
ش��ود؛ رييس مجلس و همچنين گروه هاي دوستي 
پارلماني با اس��تفاده از ديپلماس��ي عمومي براي اين 
منظور هم فعاليت نماين��د وي با اش��اره به تعطيلي 
دستگاه هاي اجرايي كشور در ش��رايط كنوني گفت: 
تاكيد شد اين تعطيلي ها يكنواخت باشد و هر تصيمي 
كه براي كشور گرفته مي شود بايد يكسان باشد، عدم 
هماهنگي سبب بي توجهي مردم به تصميمات اتخاذ 
شده مي شود. بنيادي با اش��اره به ضرورت هماهنگي 
بيشتر بين وزارتخانه ها و دس��تگاه ها به عنوان يكي از 
موضوعات جلسه كميسيون بهداشت و درمان مجلس 
با وزير بهداشت گفت: در اين جلسه ضرورت فرماندهي 
ارشد براي اين منظور پيشنهاد شد؛ همه متفق القول 
بودند اين فرماندهي يا به شوراي هماهنگي اقتصادي 
سه قوه يا شخص رييس جمهور سپرده شود زيرا هنوز 
برخي دستگاه هاخطر بيماري را به طور جدي دريافت 
نكردند و ممكن است هماهنگي الزم را نداشته باشند و 
دوشادوش وزارت بهداشت به وظايف خود عمل نكنند. 
وي افزود: در صحبت هاي نمايندگان بر حمايت از اقشار 
آس��يب پذير و كس��ب و كارهاي خرد براي حداقل دو 
ماه آينده تاكيد شد، زيرا الزمه رعايت قرنطينه خانگي 
توس��ط مردم منوط به آرامش فكري آن��ان در تامين 
نيازهاي معيشتي است؛ تمام نمايندگان از تالش همه 
جامعه خدوم سالمت تقدير و تش��كر فراوان نمودند و 
برتامين تجهيزات حفاظت فردي اين عزيزان توسط 

دولت تاكيد زيادي نمودند.

كميسيون بهداشت مجلس پيشنهاد كرد 

برداشت از صندوق ذخيره ارزي براي مبارزه با كرونا محمود خاقاني|
كارشناس انرژي|

امروز سواالت متعددي پيرامون چرايي نتيجه اجالس 
اخير اوپك وج��ود دارد. در اين خصوص معتقدم بايد 
به روند يكسري سياست ها از سال هاي قبل تاكنون 
توجه داش��ت. آقاي ترامپ در پيگيري سياست هاي 
ديپلماسي انرژي خود، دنباله رو سياست آقاي اوباما 
بوده اس��ت؛ اوباما به دنبال آن بود كه نقش عربستان 
به عنوان اهرم تاثيرگذار بر بازار نفت را از اين كش��ور 
گرفته و اين نقش را براي امريكا در بازار جهاني نفت 
بازتعري��ف كند. اي��االت متحده در س��ال هاي اخير 
توانست از طريق شركت شيل، خود را به عنوان يكي 
از صادركنندگان نفت در ب��ازار جهاني معرفي كند. 
از سويي در س��ال ۲۰17 يك شبهه كودتايي توسط 
امريكا در عربستان رخ داد كه به تبع آن بن سلمان به 
قدرت رسيد؛ در همان سال بود كه ترامپ اعالم كرد 
كه امريكا به دنبال برنامه اي براي تسلط بر بازار انرژي 
جهان است كه همين مساله برخي از مصرف كنندگان 
بزرگ انرژي جهان از جمله هند و چين را نگران كرد. 
به دنبال همين مس��اله چين در مارس ۲۰18 بورس 
نفت ش��انگهاي را راه اندازي كرد كه در آنجا نفت را با 
يوان معامله كند. در عين حال از آن زمان چين تالش 
كرد تا ظرفيت پااليشگاهي خود را افزايش دهد. اين 
تصميم بدان جهت بود كه اگر روزي امريكا مديريت 
بازار جهاني نفت را در دس��ت گرفت، چين با عرضه 
فرآورده هاي نفتي بتواند نقشي در ايجاد تعادل در بازار 

ايفا كرده و بر قيمت ها در حوزه فرآورده هاي نفتي اثر 
بگذارد.  اما در اين ميان، جهان با يك رخداد تازه يعني 
شيوع ويروس كرونا مواجه شد. كرونا همان برنامه اي 
بود كه چين براي كاهش قيم��ت نفت خام و كاهش 
تقاضا، آن را مدنظر داش��ت. در واقع كرونا اين امكان 
را براي چين فراهم كرد ك��ه تاثير توليد فرآورده هاي 
نفتي را به مرحله آزمايش بگذارد به طوريكه اگر تقاضا 
براي فرآورده هاي نفتي كاه��ش يابد، قيمت و تقاضا 
براي نفت خام نيز كاهش پيدا مي كند.  اما اين سوال 
مطرح است كه چرا روسيه حاضر به همراهي با اوپك 
براي كاهش عرضه نفت نش��د و اين سياست موجب 
شد تا قيمت نفت سقوط كند. پيش از اين حدود ۹۰ 
درصد اعضاي اوپك براي كاهش بيش��تر عرضه نفت 
به بازار موافقت كرده بودند اما يك باره روس��يه با اين 
تصميم مخالفت كرد. در مقطعي پس از آنكه امريكا 
و اروپا اقدام به تحريم اقتصادي روسيه كردند، پوتين 
با مردم كشورش به صورت ش��فاف صحبت كرد و به 
آنها اعالم كرد كه بايد اقتصاد روسيه را تاب آور كنيم. 
در همين راستا دولت روسيه اقدام به كاهش بسياري 
از هزينه هاي خود كرد و مردم را نيز براي پيش بردن 
رويكرد خود و همراهي با دولت متقاعد س��اخت. در 
حال حاضر براساس همين سياس��ت پوتين معتقد 
است اقتصاد كشورش قيمت هاي پايين نفت را تحمل 
خواهد كرد، چه بس��ا به دنبال آن اس��ت ك��ه در اين 
برهه ميزان تحمل     پذيري اقتصاد روسيه را به مرحله 
ادامه در صفحه 7 آزمايش گذاشته است.  

جنگ سياسي قدرت ها بر سر نفت
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س��واالت  ام��روز 
پيرام��ون  متع��ددي 
چرايي نتيجه اجالس 
اخي��ر اوپ��ك وج��ود 
دارد. در اين خصوص 
معتقدم باي��د به روند 
سياست ها  يكس��ري 
قب��ل  س��ال هاي  از 
تاكنون توجه داش��ت. آقاي ترامپ در پيگيري 
سياست هاي ديپلماسي انرژي خود، دنباله رو 
سياست آقاي اوباما بوده است؛ اوباما به دنبال آن 
بود كه نقش عربستان به عنوان اهرم تاثيرگذار 
بر بازار نفت را از اين كش��ور گرفته و اين نقش 
را براي امريكا در بازار جهان��ي نفت بازتعريف 
كند. اياالت متحده در سال هاي اخير توانست 
از طريق شركت شيل، خود را به عنوان يكي از 
صادركنندگان نفت در بازار جهاني معرفي كند. 

محمود  خاقاني

صفحه 12  

اقتصاد اجتماعي

روند كاهشي تعداد مبتاليان 
روزانه كرونا

بر اساس آخرين آمارهاي وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي تاكنون 7هزار و 1۶1 مورد قطعي 
ابتال به كرونا در كشور شناسايي شده است. بررسي 
آمار مبتاليان قطعي اين بيماري در سه روز گذشته 
حكايت از آن دارد كه كاهش نس��بي در آمارهاي 
روزانه وزارت بهداش��ت از مبتاليان ديده مي شود، 
به طوري كه روز 17 اسفند، 1۰7۶ مورد جديد ابتال 
در ۲۴ ساعت، روز هجدهم، 7۴۳ مورد جديد مبتال 

و روز گذشته تعداد ۵۹۵ مورد جديد قطعي ابتال...

پرونده

سرنوشت مبهم تازه ترين 
طرح اجاره داري دولتي

گروه راه و شهرسازي| شهال روشني|
به تازگي دفت��ر برنامه ريزي و اقتصاد مس��كن 
طرحي براي تس��هيل امور در بازار ملك در نظر 
گرفته اس��ت. طرحي كه بنا به ادعاي اين دفتر 
اجراي آن مي تواند هم س��ازنده ها را از ش��رايط 
ركود فروش خارج كند و ه��م به افزايش عرضه 
مسكن اجاره اي منجر شود. بر اساس اين طرح، 
وزارت راه و شهرس��ازي به نمايندگ��ي از دولت 
پيش��نهاد كرده كه آپارتمان هاي ساخته شده 
يا در حال تكميل متعل��ق به بخش خصوصي با 
زمين هاي دولتي تهاتر شوند تا دولت واحدهاي 
مس��كوني را به مردم اجاره دهد و سازندگان نيز 
با دريافت زمي��ن دولتي به س��اخت واحدهاي 
مس��كوني ادامه دهند.  در واكنش به طرح تهاتر 
واحدهاي مس��كوني س��اخته ش��ده يا در حال 
ساخت متعلق به بخش خصوصي با زمين دولتي، 

بسياري از كارشناسان مسكن معتقدند ...
9

اخبار

وزير تجارت تركيه در تماس تلفني با دكتر محمود 
واعظي رييس دفتر رييس جمه��ور اعالم كرد كه 
مشكل كاميون هاي ايراني در مرزهاي تركيه حل 
شد. به گزارش ايسنا، همچنين كاميون هاي ايراني 
مجوز يافته اند براي بارگيري راهي بندر مرس��ين 
ش��وند. پيرو گفت وگوي تلفني دو روز گذش��ته 
دكتر واعظي و خانم »رخسار ِپكجان« درخصوص 
مش��كالت كاميون هاي ايراني در مرزهاي تركيه، 
وزير تجارت اين كش��ور روز يكش��نبه در تماس 
تلفني با رييس دفتر رييس جمهور گفت كه دستور 
حل مش��كل عبور و مرور كاميون ه��اي ايراني در 
مرزهاي تركيه با بلغارس��تان، گرجستان و يونان 
صادر شده اس��ت. محمود واعظي و خانم پكجان 
توافق كردند كه پروتكل بهداش��تي تهيه شده دو 
كشور، هر چه س��ريع تر امضا و نهايي شود تا با به 
اين ترتيب وضعيت رفت و آمد كاميون هاي ايران 

به طور دايم به حالت عادي بازگردد.

 مشكل كاميون هاي ايراني
در مرزهاي تركيه حل شد

مجلس

يك عضو كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت 
خارجي مجلس با اش��اره به جلس��ه فوق العاده 
امروز كميسيون بهداشت براي بررسي اقدامات 
انجام ش��ده جهت مقابله با ويروس كرونا گفت: 
طبق توضيحات وزير بهداشت بخشي از ويروس 
كرونا در گيالن متفاوت از ويروس ووهان چين و 

با منشأ متفاوت است.
ش��هروز برزگر در گفت وگو با ايسنا، در توضيح 
جلس��ه ديروز كميس��يون بهداش��ت با حضور 
وزير بهداش��ت، ريي��س مجلس و تع��دادي از 
نمايندگان براي بررس��ي اقدامات انجام ش��ده 
ب��راي مقابله ب��ا كرونا ك��ه در مح��ل برگزاري 
جلس��ات علني مجلس برگزار ش��د، گفت: در 
اين جلسه وزير بهداشت توضيح داد كه بخشي 
از وي��روس كرونا در گي��الن كامال ب��ا ويروس 
ووهان چين متفاوت اس��ت كه حتي به پرستار 
۲۵ س��اله هم رحم نكرد لذا بايد تمهيدات الزم 
انديشيده ش��ود. وي توضيح داد: اين شامل قم 
هم مي شود كه بخشي از ويروس كرونا در قم با 
ويروس ووهان چين متفاوت اس��ت. به عبارت 
دقيق تر مشخص نيس��ت كه منشأ ويروس دوم 
از كجاست؟ آنچه از صحبت هاي وزير بهداشت 
برداشت كردم اين اس��ت كه دو نوع ويروس در 
كشور هس��ت. يكي ويروس ووهان چين و يكي 
ديگر ويروسي با منش��أ نامعلوم كه به نظرم در 
اين باره اين احتمال وج��ود دارد كه ويروس از 
نوع بيوتروريسم امريكا باشد كه در ايران پخش 
شده است. اين نماينده مجلس با اشاره به انتشار 
گسترده كرونا در استان گيالن گفت: مسافران 
از قم ويروس را به گيالن بردند. همچنين قبل از 
آنكه ايران درگير كرونا شود زواري از افغانستان 
و پاكس��تان و حتي امارات به ايران آمده بودند 
كه حتي خودش��ان هم از ابتال به كرونا اطالعي 
نداشتند. برزگر درباره توضيحات وزير بهداشت 
براي مقابله با كرونا گفت: بهترين راهكار در خانه 
ماندن است. البته ما پيشنهاد داديم كه از تمام 
ابزارهاي قهري، جبري، اجباري، خواهش و تمنا 
استفاده شود تا مردم در خانه بمانند. همچنين 
پيشنهاد شد كه از صندوق توسعه ملي پتانسيل 
بنياد علوي، بنياد مس��تضعفان، ه��الل احمر، 
سپاه، ارتش و س��اير نهادها استفاده شده و همه 
پاي كار آيند تا زنجيره كرونا قطع شود. برزگر در 
عين حال گفت: با توجه به اينكه درخواست ما از 
مردم ماندن در خانه براي پيش��گيري از ابتال به 
كروناست بايد اعتبارات و تمهيداتي به خصوص 
براي طبقه كارگر و روزمزدها در نظر گرفته شود 
تا آنها از نظر امرار معاش و معيشت شان با مشكل 
مواجه نشوند. وي در پايان تاكيد كرد: با همكاري 

مردم زنجيره كرونا قطع خواهد شد.

 وجود دو نوع ويروس كرونا 
با منشأ متفاوت در كشور

راه وشهرسازي

چالش ها و چشم اندازهاي 
قرنطينه پايتخت
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كرونا تمامي معادالت نهادهاي بين المللي اقتصادي از پيش بيني  رشد بازارهاي جهاني در سه ماه نخست سال جديد ميالدي را تغيير داد و سقوط يكپارچه بازارها را رقم زد. بيش از يك ماه قبل تمام تبعات شيوع 
ويروس كرونا به شاخص هاي اقتصادي چين در شرق آسيا محدود بود؛ اما حاال تبعات آن وسعتي فراتر را مورد تهديد قرار داده است. بازارهاي بين المللي- ديروز،  دوشنبه - 9 مارس 2020 سقوط همزماني را تجربه 
كردند و بازارهاي جهاني بورس و نفت يك به يك ريزش كرده و در سطحي پايين تر از پيش بيني ها قرار گرفتند. نفت به دنبال عدم توافق روسيه با اوپكي ها و سياست عربستان براي به زانو درآوردن روسيه سقوط 

كم سابقه اي را به ثبت رساند و به حدود 30 دالر رسيد و تركش هايش بازارهاي مالي جهان از جمله بورس لندن را به لرزه در آورد و فقط زياني 130 ميليارد پوندي براي شاخص بورس لندن بر جاي گذاشت.
   صفحات 5 و 7  

سقوط بي سابقه قيمت نفت و شاخص هاي بازار سهام در دنيا 

دوشنبه سیاه بازارهاي جهاني

 دومين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده محتكران 
ماسك و اقالم بهداشتي كه قرار بود ديروز دوشنبه 
1۹ اس��فند در ش��عبه چهارم دادگاه وي��ژه جرايم 
اقتصادي به رياس��ت قاضي صلواتي برگزار ش��ود 
به تعويق افتاد. به گزارش ايس��نا، نخستين جلسه 
دادگاه رسيدگي به پرونده محتكران ماسك و اقالم 
بهداشتي شنبه 17 اسفندماه در شعبه چهارم دادگاه 
ويژه جرايم اقتصادي به رياست قاضي صلواتي برگزار 
شد. در جلسه اول دادگاه، نماينده دادستان ضمن 
تشريح مشخصات متهمان پرونده گفته بود: متهم 
رديف اول رضا ستوده فرزند يداهلل متولد سال ۵۳، 
باسواد، پزشك عمومي و بازداشت از تاريخ 7 اسفند 
ماه ۹8، مته��م ردي��ف دوم ابوبكر كوواي��وو فرزند 
بيك مراد با تابعيت تاجيكس��تان بازداشت از تاريخ 
7 اس��فند ماه ۹8، متهم رديف سوم يونس احراروو، 
با سواد متاهل اهل تاجيكستان بازداشت از تاريخ 7 
اسفند ۹8، متهم رديف چهارم كريم ستوده فرزند 
يداهلل متولد س��ال ۴7 باس��واد متاهل فاقد سابقه 
كيفري بازداشت از تاريخ 7 سفند ۹8، متهم رديف 
پنجم ناظم ميزايف با تابعيت آذربايجان، بازداشت از 
تاريخ 7. 1۲. ۹8، متهم رديف ششم سعيد عباسي 
قله جوق فرزند علي، متولد سال 71، باسواد مجرد 
فاقد سابقه كيفري بازداشت از تاريخ 7 اسفند ۹8، 
متهم رديف هفتم مهرداد حاذقي كلوانق فرزند علي 
متولد سال ۶8 با س��واد مجرد فاقد سابقه كيفري و 
بازداشت از تاريخ 7 اس��فند ماه ۹8 كه اتهام ايشان 
اخالل كالن در نظام اقتص��ادي از طريق اخالل در 

نظام توزيع مايحتاج عمومي است.

تعويق دومين جلسه دادگاه   
محتكران ماسك و اقالم بهداشتي 

وزارت مي��راث فرهنگي مس��وول امض��اي موقت 
موافقت نامه ميان ايران و يونسكو درخصوص ادامه 
فعاليت مرك��ز مطالعاتي منطق��ه اي حفظ ميراث 
فرهنگي ناملموس در تهران از س��وي هيات دولت 
ش��د. به گزارش روز دوش��نبه پايگاه اطالع رساني 
دفتر هي��ات دول��ت، هي��ات وزي��ران در جلس��ه 
چهاردهم اس��فند 1۳۹8 به پيشنهاد وزارت ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دس��تي و در اجراي 
آيين نام��ه چگونگي تنظي��م و انعق��اد توافق هاي 
بين المللي- مصوب 1۳71، ب��ا انجام مذاكره، پيش 
امضا )پاراف( و امض��اي موق��ت موافقت نامه ميان 
دولت جمهوري اس��المي ايران و سازمان آموزشي، 
علمي و فرهنگي س��ازمان ملل متحد )يونس��كو( 

درخصوص ادامه فعاليت مركز مطالعاتي منطقه اي 
حفظ مي��راث فرهنگي ناملموس در آس��ياي ميانه 
و غربي تحت نظارت يونس��كو )گ��روه ۲( در تهران 
موافقت كرد. مطاب��ق اين تصمي��م، وزارت ميراث 
فرهنگي، گردش��گري و صنايع دس��تي مجاز است 
نس��بت به انج��ام اقدام��ات الزم، اق��دام و مراحل 
قانوني را ت��ا تصويب نهاي��ي پيگيري كن��د. قانون 
موافقت نامه بين دولت جمهوري اس��المي ايران و 
س��ازمان آموزش��ي، علمي و فرهنگي سازمان ملل 
متحد )يونسكو( راجع به تأس��يس مركز مطالعاتي 
منطقه اي حف��ظ مي��راث فرهنگ��ي ناملموس در 
آسياي ميانه و غربي تحت نظارت يونسكو )گروه ۲( 

در سال 1۳۹۰ به تصويب رسيد.

از سوي هيات دولت صورت گرفت

دولت

صدور مجوز امضاي موافقت نامه ايران و يونسكو به  ميراث فرهنگي

 سامانه پیامكي روزنامه تعادل 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 
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اشرف غني و عبداهلل،  سوگند رياست جمهوري ياد كردند

دو  رييس جمهور در افغانستان!



روي موج خبر

  استفتادرباره نگراني از كرونا و ثبت نام حج 
تمتع 99؛ فارس|

نام نويسي حج تمتع ۹۹ در حال انجام است، اما برخي با 
توجه به شايعه پراكني رسانه هاي بيگانه، از ترس كرونا 
نام نويسي براي تشرف به حج تمتع ۹۹ را به سال هاي 
بعد موكول كرده اند كه به منظور سهولت در نام نويسي 
زائران و جلوگي��ري از نگراني براي تش��رف به حج 
تمتع، از دفتر مقام معظم رهبري استفتاء انجام شد تا 
مشخص شود كه در صورت نگراني از كرونا و نامشخص 
بودن زمان مهار آن، آيا ثبت نام براي افرادي كه داراي 
استطاعت مالي و توان بدني هستند، در اين شرايط 
وجوب ش��رعي دارد يا خير؟پاسخ دفتر مقام معظم 
رهبري به شرح ذيل است: »تا وقتي از طرف نهادهاي 
مسوول منعي اعالم نشده در صورت استطاعت بايد 

براي انجام اين فريضه مهم الهي اقدام نماييد.«

  وزارت دف�اع آماده راه اندازي بيمارس�تان 
صحرايي در همه نقاط كشور است؛  ارتش نيوز|
جانشين فرمانده نيروي زميني ارتش از آمادگي اين 
نيرو براي راه اندازي بيمارس��تان صحرايي در همه 
نقاط كشور خبر داد. سرتيپ نوذر نعمتي ديروز اظهار 
داش��ت: هموطنان بايد بدانند كه رسانه هاي معاند 
و برخي ها در فضاي مج��ازي به دنبال ايجاد رعب و 
وحشت در جامعه هستند؛ لذا از مردم مي خواهيم به 
اين موضوعات توجهي نداشته باشند و اطالعات خود 
را از طريق مراجع رسمي دريافت كنند. نيروي زميني 
ارتش با گستردگي خود در سطح كشور و بهره گيري 
از تجهيزات و توانمندي نيروي انساني، خود را در خط 
مقدم مقابله و مبارزه با اين ويروس مي داند و نيروهاي 
ما امروز با به كارگيري تجهيزات الزم، كار ضدعفوني و 
گندزدايي معابر شهري را انجام مي دهد. خوشبختانه 
با كارهاي پيشگيرانه و اقدامات درماني تا به امروز مورد 
مثبتي از ويروس كرونا در ميان كاركنان پايور و وظيفه 
خود نداشته ايم و اين خودش جوابي است به كساني 
كه به دنبال ايجاد حاشيه و شايعه سازي هستند. او 
افزود: نيروي زميني ارتش اي��ن آمادگي را دارد كه 
در صورت نياز در اس��تان هاي ديگر هم بيمارستان 

صحرايي راه اندازي كند.

  بررسي احتمال حمله بيولوژيك امريكا در 
مساله كرونا  ؛ ايسنا|

سخنگوي قرارگاه مبارزه با كرونا در ستاد كل نيروهاي 
مس��لح به احتمال حمله بيولوژيك امريكا از طريق 
انتشار ويروس كرونا اش��اره و تاكيد كرد: در اين باره 
برخي ش��واهد و احتماالت وج��ود دارد كه بايد بر 
اساس آنها قضاوت كرد. همه ما مي دانيم كه امريكا 
در برخي كشورها آزمايش��گاه هايي دارد كه درباره 
انواع ويروس ها آزمايش هاي بيولوژيك و مهندسي 
ژنتيك انجام مي دهد. قباًل هم سابقه داشته كه امريكا 
از اين ويروس ها به عنوان سالح استفاده كرده باشد 
و از آنجا كه اين ويروس، ويروسي جديد است ممكن 
است در همين آزمايشگاه ها ايجاد شده باشد البته 
هنوز به طور قطعي نمي توان گفت اما به عنوان يك 
احتمال مي تواند مطرح باشد. اين احتمال را بررسي و 
اگر به نتيجه قطعي برسيم اعالم خواهيم كرد. سردار 
عراقي زاده با اشاره به تناقضات رفتاري امريكا گفت: 
واقعيت اين است كه امريكا از تمام ظرفيت ها و امكانات 
و نيز ايادي خودش در ديگر كشورها استفاده كرده و 
تحريمي سخت و دشوار را ضد مردم ايران طراحي و 
اجرا كرده است. روز به روز هم در حال تشديد فشار 
بر ايران است به گونه اي كه در زمينه مبادالت پولي و 
بانكي نمي توانيم با پرداخت هزينه ها، براي واردات دارو 
اقدام كنيم. بنابراين به رغم شعارهايي كه مي دهند، 

واقعيت چيز ديگري است.

      »محمدرضاراه چمني« درگذشت؛خبرآنالين|
محمدرضا راه چمني دبيركل حزب وحدت و همكاري 
ملي روز دوش��نبه بر اثر ابتال به ويروس كرونا در ۶۴ 
سالگي در بيمارستان مسيح دانشوري درگذشت. 
راه چمني موسس حزب همبستگي و نامزد انتخابات 
يازدهمين دوره مجلس ش��وراي اس��المي بود.وي 
نماينده ادوار دوم تا پنجم مجلس ش��وراي اسالمي 
از حوزه انتخابيه سبزوار بود و در سال هاي ۸۰ تا ۸۴ 
رياست سازمان بهزيستي كل كشور را برعهده داشت. 
راه چمني همچنين مديرمس��وول روزنامه اسرار و 

دبيركل حزب وحدت و همكاري ملي بود.

  ايران با آژانس همكاري كند؛ ايلنا|
مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي از ايران خواست 
تا با آژانس همكاري كند. رافائل گروس��ي مديركل 
آژانس بين المللي انرژي اتمي در نشست شوراي حكام 
درباره ايران گفت: آژانس سواالتي در خصوص وجود 
فعاليت ها و موارد هسته اي اعالم نشده از سوي ايران 
در 3 منطقه اي كه تاكنون ايران آنها را اعالم نكرده، 
دارد. آژانس مي خواهد به اين مكان ها دسترسي داشته 
باشد اما ايران اجازه بازديد از آنها را نداده و تاكنون در 
اين راستا گفت وگويي انجام نشده است. وي افزود: من 
از ايران مي خواهم هرچه سريع تر با آژانس، از طريق 
ارايه امكان دسترسي به مكان هاي مورد نظر آژانس 

همكاري كند.

  تمديد »عدم الزام ثبت اثر انگشت« ؛ ميزان|
معاون منابع انس��اني قوه قضاييه طي بخشنامه اي 
تمديد »الزامي نبودن ثبت اثر انگشت« را ابالغ كرد. 
در بخشنامه ابالغي از سوي حجت االسالم علي رضا 
اميني اشاره شده اس��ت كه به منظور پيشگيري از 
هرگونه مشكالت احتمالي ناشي از شيوع بيماري هاي 
واگيردار، تا اط��الع ثانوي ثبت اثر انگش��ت الزامي 
نبوده و همكاران محترم مي توانند از طريق فرآيند 
اصالح تردد در سامانه راهكار سازماني ورود و خروج 
خود را ثبت نمايند. براس��اس اين گزارش، شش��م 
اسفندماه در بخشنامه ابالغي از سوي حجت االسالم 
والمسلمين علي رضا اميني اشاره ش��ده بود كه به 
منظور پيشگيري از هرگونه مشكالت احتمالي ناشي از 
شيوع بيماري هاي واگيردار، به مدت دو هفته تا تاريخ 
13۹۸/12/17 ثبت اثر انگشت الزامي نيست كه اين 

تاريخ مجددا تمديد شد.

ايران2

رییس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:

مسووالن پشتیبانی از افسران و سربازان خط مقدم مقابله با کرونا را در اولویت قرار دهند

تاکید بر ضرورت جبران خسارات کارگران روزُمزد و فعاالن اقتصادی

در روزهايي كه ارگان ها، نهادها و س��ازمان هاي مختلف از 
طريق گسترش هماهنگي هاي سازماني تالش مي كنند تا 
سد محكمي براي مقابله با بحران برآمده از ويروس كرونا ايجاد 
كنند، رييس قوه قضاييه گفت: حفظ سالمت كادر پزشكي 
ضروري است و مسووالن با اولويت و سرعت نسبت به جبران 
كاستي ها و پشتيباني از اين سربازان خط مقدم جبهه اقدام 
كنند. حجت االسالم رييسي همچنين از مسووالن خواست 
تا نس��بت به جبران خس��ارات كارگران روزمزد و فعاالن 
اقتصادي اقدامات الزم را در دستور كار قرار دهند. در كنار اين 
موضوعات، رييس قوه قضاييه از دستگاه قضايي هند خواست 
با مجازات مسببين و عاملين جنايات  اخير در اين كشور اجازه 
ندهد به جان و مال مظلومان تعرض ش��ود.به گزارش اداره 
كل روابط عمومي قوه قضاييه، حجت االسالم سيد ابراهيم 
رييسي در جلسه شوراي عالي قوه قضاييه با تبريك ميالد با 
سعادت اميرالمومنين حضرت علي)ع( و اعياد رجبيه، ايام 
البيض را بهترين فرصت ب��راي دعا و تضرع به درگاه خدا و 
طلب خير براي امت اسالم و رفع باليا از بالد اسالمي دانست.
رييس قوه قضاييه شيوع ويروس كرونا را از باليا و مصائب امروز 
جهان دانست و از مجاهدت هاي خادمان عرصه بهداشت و 
درمان كشور كه با ايثار و ازخودگذشتگي وارد ميدان مبارزه 
با اين ويروس منحوس شده اند و همچنين نيروهاي مردمي 
پش��تيبان آنها در بخش هاي مختلف كشوري و لشكري 
قدراني كرد.حجت االسالم رييسي افزود: در ميدان جنگ، 
نيروهاي رزمنده در خط مقدم مقابله با دشمن قرار دارند و 
نيروهاي بسياري نيز در پشت جبهه آنها را ياري مي دهند 
و االن هم كادر درماني و بهداش��تي ما به عنوان افس��ران و 
س��ربازان ميدان جنگ با ويروس كرون��ا نيازمند حمايت 
هستند. رييس قوه قضاييه با اشاره به حضور وزارت بهداشت 
در خط مقدم مقابله با كرونا و تأكيد بر لزوم كمك همه جانبه 
به اين وزارتخانه، تأكيد كرد: در جبهه جنگ هم كار كسي 
كه در خط مقدم مشغول رزم است، تأمين ادوات و پشتيباني 
نبوده و اين امر بر عهده مجموعه اي به نام پشتيباني است. 
امروز هم الزم است مسووليت تأمين نيازهاي لجستيكي 
و بهداش��تي مراكز درماني توس��ط مراكزي غير از وزارت 
بهداشت صورت گيرد تا اين وزارتخانه بر ماموريت هايش 
در عرصه بهداش��ت و درمان متمركز شود. در اين جلسه، 
مسجدي رييس سازمان پزشكي قانوني به ارايه گزارشي 
پيرامون روند مقابله با ويروس كرونا در كشور پرداخت و از 
پيشنهاد شعار همگاني »#درخانه_مي مانيم_تا_كرونا_ 
را_شكس��ت_دهيم« به عنوان شعار اصلي پويش مقابله 
با كرونا خبر داد و بر لزوم تش��كيل يك ستاد مشترك در 
سطح عالي اجرايي براي مقابله متمركز، موثر و موفق براي 

ريشه كني ويروس كرونا تأكيد كرد. رييس دستگاه قضا در 
واكنش به اظهارات رييس سازمان پزشكي قانوني با تأكيد 
بر لزوم ايجاد يك قرارگاه مركزي منسجم براي برنامه ريزي 
و تصميم گيري براي مقابله با كرونا، اظهار داش��ت: امروز 
الزم اس��ت براي تعطيل كردن يا تعطي��ل نكردن برخي 
بخش ها و تهيه پروتكل هاي الزم براي اجتماعات به ويژه 
در شهرهايي كه وضعيت شان خاص است، در يك قرارگاه 
مركزي به صورت كاماًل حساب شده و با استفاده از نظرات 
كادر درماني و پزش��كي و وزارت بهداشت تصميم گيري 
شود. حجت االسالم رييسي با اش��اره به آمادگي دستگاه 
قضايي براي همكاري و پشتيباني از نيروهاي درگير در مساله 
كرونا، يكي از جلوه هاي اين همكاري و همياري را رسيدگي 
فوري و خارج از نوبت به پرونده محتكران كاالهاي پزشكي 
دانست و افزود: هنگامي كه محرز شد كاالي احتكارشده از 
اقالم بهداشتي و درماني موردنياز مردم بوده است، بالفاصله 
بايد در شبكه توزيع قرار گيرد و از طريق مراجع بهداشتي و 

درماني به دست مردم برسد.

     برخورد قاطع با محتكران
رييس قوه قضاييه متذكر ش��د: هم��كاران قضايي بايد با 
افراد محتكر، مستند به قانون به عنوان اخاللگران در نظام 
اقتصادي برخورد كنند و خوشبختانه دوستان و همكاران ما 
در سراسر كشور نيز به اين موضوع توجه دارند و اولين جلسه 
دادگاه اين افراد هم برگزار شده و ان شاءاهلل با قاطعيت ادامه 
مي يابد و مردم عزيز ما در جريان كيفر آنها قرار مي گيرند. 
حجت االسالم رييسي همچنين خواستار برخورد با عناصر 
شايعه پراكن در جامعه شد و گفت: برخي افراد از روي غفلت 
يا مغرضانه نقش ستون پنجم دشمن را ايفا مي كنند و در اين 
شرايط خاص با تكرار حرف هاي سعودي ها و لندن نشينان 
در جامعه، الته��اب و اضطراب به وجود مي آورند كه بايد با 
آن برخورد ش��ود.  رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از 
سخنانش با اشاره به حركت خودجوش جوانان در برخي 
شهرها براي كمك به شبكه بهداشت و درمان و تقدير از اين 
اقدام ارزشمند آنها، اظهار داشت: امروز ما نياز به يك عزم 
همگاني و اتحاد ملي براي برخورد با پديده منحوس كرونا 

داريم و انسجام همه بخش ها در اين موقعيت، يك ضرورت 
اجتناب ناپذير است. حجت االسالم رييسي با تقدير از مراجع، 
علما و حوزه هاي علميه براي همكاري و همياري در مقابله 
با شيوع ويروس كرونا اظهار داشت: اولين مراكزي كه براي 
تعطيلي اجتماعات خود اع��الم آمادگي كردند، نهادهاي 
مرتبط با روحانيت، مساجد، نمازهاي جمعه و مراكز مذهبي 
بود. البته تشخيص وزارت بهداشت به عنوان فرمانده قرارگاه 
مقابله با كرونا اين نبود كه شهر خاصي قرنطينه شود و در 
اين موضوع تصميم گيري به صورت كامل و بدون هيچ گونه 

ممانعتي در اختيار اين قرارگاه بود.

    مديريت خسارات اقتصادي كرونا
رييس قوه قضاييه در ادامه در واكنش به پيشنهادي در 
خصوص ضرورت تنظيم و ابالغ نظام جبران خسارت براي 
مديريت تبعات اقتصادي شيوع كرونا در اقشار مختلف 
مردم اعم از كارگر روزُمزد و فعاالن ُخرد و كالن اقتصادي، 
از لزوم حمايت از كسب وكارهاي ُخرد در شرايط موجود 

سخن گفت و اقدام برخي بخش هاي دولتي در استمهال 
به بدهكاران و حمايت از كاس��بان ُخ��رد و رفتار برخي 
افراد جامعه در فرصت دادن براي پرداخت بدهي شان را 
اقدامي انساني و اسالمي دانست.حجت االسالم رييسي 
گفت: نظام بانكي و مالياتي اعالم كرده اند اين چند ماه 
كه وضعيت كسب وكار به ويژه كسب وكارهاي ُخرد دچار 
آسيب ش��ده، حتمًا رعايت حال مردم را مي كند كه اين 
كار خوبي است و به نظرم براي آنكه در اين وضعيت شاهد 
چك هاي برگشتي و مراجعات به دادگستري ها و بروز 
مشكل براي چنين كس��ب وكارهايي نباشيم بايد حال 
ديگران را رعايت كنيم تا نگراني مضاعفي در جامعه به 
وجود نيايد. در ادامه جلسه، فروزانمهر معاون پشتيباني 
قوه قضاييه و رييس س��ازمان پدافند غيرعامل در اين 
قوه، گزارشي از اقدامات بهداشتي پيشگيرانه در اماكن و 
مراكز عمومي تحت اداره قوه قضاييه از جمله ضدعفوني 
روزانه و سنجش عالئم بيماري كرونا در مبادي ورودي 
اين اماكن ارايه كرد. همچنين جهانگير رييس سازمان 
زندان هاي كش��ور از اعطاي مرخصي به حدود 7۰ هزار 
نفر از زندانيان سراسر كشور در اجراي بخشنامه رييس 
قوه قضاييه براي پيش��گيري و مقابله با شيوع ويروس 
كرونا و تأمين سالمت زندانيان خبر داد و تأكيد كرد كه 
فرآيند اعطاي مرخصي به زندانيان با لحاظ شرايط قانوني 
مندرج در بخشنامه رياست قوه قضاييه ادامه دارد.رييس 
سازمان زندان ها همچنين از جداسازي زندانيان باسابقه 
بيماري هاي زمينه اي همچون ديابت و آسم براي مراقبت 
بيشتر و جلوگيري از ابتالي آنها به كرونا خبر داد و اعالم 
كرد با توجه به تمهيدات صورت گرفته در ماه گذشته در 
سطح زندان ها، شرايط بهداشتي زندانيان تحت كنترل 
كامل قرار گرفته است. رييس قوه قضاييه پيرو گزارش 
رييس سازمان زندان ها متدكر شد: الزم است ترخيص 
زندانيان تا جايي كه موجب ناامني در جامعه نش��ود و با 
اولويت دادن به كساني كه بيماري زمينه اي دارند، تداوم 
يابد.حجت االسالم رييس��ي بار ديگر به لزوم رسيدگي 
خارج از نوبت به پرونده هاي مربوط به احتكار تأكيد كرده 
و گفت: اگر محرز شد كااليي احتكاري است، لزومي به 
پلمب انبارها وجود ندارد و آن كاال بايد س��ريعًا تحويل 
مراجع ذي ربط شود تا سريع و عادالنه بين مردم توزيع 
شود. رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنانش با 
اشاره به حوادث و درگيري هاي تلخ و خونبار هند، از دولت 
هند خواست به افراط   گراها مجال ندهند دست به كشتار 
و جنايت بزنند چرا كه نتيجه آن بحراني تر شدن وضعيت 

منطقه خواهد بود.

ایران به یکی از محورهای کنفرانس خبری گروسی پس از نشست شورای حکام بدل شد

درخواست مجدد مديرکل آژانس اتمی برای دسترسی به دو مکان در ايران
مديركل آژانس اتمي با تكرار ادعاي ممانعت ايران از دسترسي 
بازرس��ان آژانس به دو مكان در تهران، از ايران خواست اين 
امكان را فراهم كند. هرچند مديركل آژانس اتمي بالفاصله 
پس از اين گفت وگو با انشتار توييتي اعالم كرد كه مطالبات 
آژانس ربطي به درخواس��ت هاي رژيم صهيونيستي ندارد 
اما پيگيري اظهارات گروسي بعد از به دست گرفتن سكان 
هدايت اين نهاد بين المللي نسان مي دهد كه هماهنگي هاي 
دامنه داري ميان مطالبات اين نهاد و ادعاهاي اعالم شده از 
سوي رژيم صهيونيستي دارد. مديركل آژانس بين المللي 
انرژي اتمي اما بار ديگر ادعاي خود مبني بر عدم دسترسي 
آژانس به دو مكان در ايران را تكرار كرد وگفت كه تهران به 
درستي درباره سواالت آژانس شفاف سازي نكرده است. اين 
اظهاراتي است كه رافائل گروسي مديركل آژانس بين المللي 
انرژي اتمي در بيانيه آغازين خود در نشست شوراي حكام 
در وين به آن اش��اره كرد وبه جديدترين گزارش��ات خود 
درخصوص نظارت و راستي آزمايي فعاليت هاي هسته اي 
ايران ذيل قطعنامه 2231 ش��وراي امنيت س��ازمان ملل 

همچنين در ارتباط با اج��راي توافقنامه پادماني آژانس با 
ايران و پروتكل الحاقي اشاره كرد. بر اساس گزارش پايگاه 
اينترنتي آژانس، وي در بيانيه مدعي شد: آژانس سواالتي را 
در رابطه با احتمال وجود فعاليت ها و مواد مرتبط هسته اي 
اعالم نشده از سوي ايران در سه مكان كه تاكنون جمهوري 
اسالمي آنها را اعالم نكرده، مش��خص كرده است. آژانس 
خواهان دسترس��ي به دو مورد از اين مكان هاس��ت. ايران 
اجازه دسترسي به آنها را نداده و براي روشن شدن سواالت 
آژانس )در اين زمينه( وارد گفت وگوهاي اساسي نشده است. 
گروسي ادامه داد: اين مساله به شكل منفي بر توانايي آژانس 
براي شفاف سازي و رفع اين سواالت و ارايه تضمين معتبر 
درخصوص نبود مواد و فعاليت هاي هسته اي اعالم نشده در 
ايران تاثير مي گذارد. من از ايران مي خواهم تا هرچه فوري و 
به طور كامل با آژانس، ازجمله از طريق ارايه دسترسي مناسب 
به مكان هاي مورد نظر آژانس همكاري كند. مديركل آژانس 
همچنين اظهار داشت: درخصوص اجراي تعهدات مرتبط 
هس��ته اي ايران ذيل برنامه جامع اقدام مشترك )برجام(، 

اين كشور روز پنجم ژانويه اعالم كرد كه برنامه هسته اي اش 
ديگر تحت هيچ محدوديتي در زمينه عملياتي نخواهد بود. 
وي افزود: آژانس تا به امروز ش��اهد هيچ تغييري در اجراي 
تعهدات مرتبط هس��ته اي ايران تحت برجام مطابق با اين 
اعالميه اش يا در سطح همكاري ايران در رابطه با فعاليت هاي 
راس��تي آزمايي و نظارت آژانس ذيل برجام نبوده اس��ت. 
مديركل ديدبان هسته اي سازمان ملل در ادامه تصريح كرد: 
آژانس به راستي آزمايي نبود انحراف در مواد هسته اي اعالم 
شده از سوي ايران تحت توافقنامه پادماني اش ادامه مي دهد. 
ارزيابي ها درخصوص نبود مواد و فعاليت هاي هسته اي اعالم 

نشده از سوي ايران نيز ادامه خواهد داشت.

    گزارش هاي آژانس درباره ايران
گروسي طي سخنراني در آغاز جلسه شوراي حكام آژانس، 
با اشاره به گزارش چند روز پيش خود درباره برنامه هسته اي 
ايران، گفت: »ش��ما همچنين گزارش م��ن درباره توافق 
پادماني ان پي تي با جمهوري اس��المي اي��ران را دريافت 

كرديد كه تالش هاي آژانس براي شفاف س��ازي اطالعات 
مرتبط با صحت و كمال خوداظهاري هاي ايران ذيل توافقات 
پادماني و پروتكل الحاقي را تشريح مي كرد«.به نوشته وبگاه 
اطالع رساني آژانس اتمي، وي با طرح اتهاماتي عليه ايران 
مدعي شد: »سواالتي مرتبط با مواد و فعاليت هاي هسته اي 
اعالم نشده احتمالي در سه مكان كه توسط ايران اعالم نشده 
بود، براي آژانس پيش آمد. آژانس خواستار دسترسي به دو 
مكان از آنها شد. ايران دسترسي به اين مكان ها را فراهم نكرد 
و در مباحثات محتوايي براي پاسخ دادن به سواالت آژانس 
حاضر نشد«. مديركل آژانس اتمي در ادامه ادعاهاي خود 
افزود: »اين امر اثر منفي بر توانايي آژانس براي شفاف سازي 
و رفع اين س��واالت همچنين ارايه اطمينان معتبر درباره 
عدم وجود مواد و فعاليت هاي هسته اي اعالم نشده در ايران، 
گذاشته است. من از ايران مي خواهم فوراً و كاماًل با آژانس 
همكاري كند كه شامل فراهم كردن دسترسي مناسب به 
مكان هاي مشخص شده توسط آژانس مي شود«.گروسي با 
اشاره به گام پنجم كاهش تعهدات برجامي ايران و لغو تمام 

محدوديت هاي برنامه هسته اي ذيل برجام، اظهار داشت: »تا 
امروز آژانس هيچ تغييري در نحوه اجراي تعهدات برجامي 
ايران مرتبط با آن اعالميه اش يا در سطح همكاري با آژانس 
درخصوص راستي آزمايي و نظارت بر فعاليت هايش ذيل 
برجام مش��اهده نكرده است«.وي همچنين تصريح كرد: 
»آژانس به راس��تي آزمايي از عدم انحراف مواد هس��ته اي 
اعالم شده توسط ايران ذيل توافق پادماني ادامه مي دهد. 
ارزيابي ها درباره عدم وجود مواد و فعاليت هاي هس��ته اي 
اعالم نشده در ايران نيز ادامه مي يابد«. ادعاهاي مديركل 
آژانس اتمي در حالي است كه وي چند روز پيش در مصاحبه 
با خبرگزاري »رويترز«، مدعي ش��ده بود چنانچه ايران از 
پاسخگويي به آژانس درباره فعاليت هاي گذشته اتمي در 
سه سايت خود توضيح ندهد وارد بحران جديدي خواهد 
شد. جمهوري اسالمي ايران بارها ادعاهاي كشورهاي غربي 
و رژيم صهيونيس��تي درباره داشتن »فعاليت هاي پنهان 
هسته اي« را رد و تأكيد كرده كه برنامه هسته اي اين كشور 

براي مصارف صلح آميز است.
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تشریح برنامه سپاه براي 
كسب وكارهاي آسیب دیده

در روزهاي��ي ك��ه موضوع 
خسارات صاحبان مشاغل 
ب��ه يك��ي از مهم تري��ن 
دغدغه ه��اي عمومي بدل 
شده، جانشين فرمانده كل 
س��پاه از برگزاري جس��له 
مقابله با كرون��ا در قرارگاه 
ثاراهلل تهران و اتخاد تصميماتي براي جبران خسارت 
كسب وكارهاي آسيب ديده از اين بيماري خبر مي دهد. 
به گزارش تسنيم، سردار علي فدوي در حاشيه مراسم 
درختكاري در دانشگاه افس��ري امام حسين)ع( و در 
جمع خبرنگاران پيرامون اقدامات سپاه و بسيج براي 
مقابله با بيماري كرونا، اظهار داش��ت: براي مبارزه با 
بيماري هايي مانند كرونا، قرارگاهي دايمي در سپاه به نام 
شفا راه اندازي شده است و درباره همه امورات، امكانات 
و توانمندي هاي انساني سپاه و بسيج براي كمك به اين 
موضوع در اين قرارگاه تصميم گيري مي شود، عالوه 
بر اين با قرارگاه كش��وري مقابله با كرونا كه به رياست 
وزير بهداشت است نيز همكاري و تعامل وجود دارد.

س��ردار فدوي ادامه داد: روز  گذشته براي شهر تهران 
با حضور مسووالن دستگاه هاي مختلف جلسه اي در 
قرارگاه ثاراهلل به رياست فرمانده كل سپاه برگزار كرديم و 
تصميمات خوبي در اين جلسه اتخاذ شد كه از جمله آنها 
مي توان به بخشودگي اجاره اسفند و فروردين امالك 

وابسته به بنياد مستضعفان اشاره كرد.

نتیجه رسیدگي به هر تخلفي 
ابطال انتخابات نیست

سخنگوي شوراي نگهبان 
نوشت: هر گزارش و شكايتي 
كه با عنوان تخلف براي شورا 
ارس��ال ش��ده، لزومًا طبق 
قانون تخلف نيست، تخلف 
تنها مواردي اس��ت كه در 
»قانون« جرم تلقي ش��ده 
باشد. »عباسعلي كدخدايي« در صفحه شخصي خود در 
اينستاگرام نوشت: در وانفساي حمله ويروس منحوس، 
كار در ش��وراي نگهبان متوقف نبود و بررس��ي صحت 
انتخابات در حوزه هاي انتخابيه در حال انجام است كه 
صحت برخي حوزه ها به استحضار مردم رسيده است. وي 
در ادامه نوشت: اين روزها شكاياتي از جمله درخواست 
ابطال انتخابات در برخي از حوزه هايي كه رقابت ميان 
داوطلبان شديد بوده براي ما ارسال شده است.  كدخدايي 
در بخش هايي از اين ياداشت مي نويسد: گزارش هايي 
كه مستند و با جزييات بود براي بررسي بيشتر به دفاتر 
استاني ارسال شد. به برخي حوزه هايي كه شكايت هاي 
مستند از آنها واصل شده بود، بازرسان شورا اعزام شدند. 
در برخي موارد مثل حوزه زاهدان حتي بازش��ماري آرا 
نيز صورت گرفت، اما نتيجه تغيي��ري نكرد. او در ادامه 
خاطرنش��ان مي كند: برخورد با تخلف��ات انتخاباتي و 
رسيدگي به آنها صرفًا بر دوش شوراي نگهبان نيست 
و نهادهاي ديگر نظير فرمانداري ها، قوه قضاييه و نيروي 
انتظامي نيز در اين زمينه مسووليت ها و تكاليفي دارند. 

تبعیت از تصمیمات ستاد ملي 
مبارزه با كرونا

ريي��س مجل��س ده��م از 
مصوبات جديد شوراي عالي 
امنيت ملي مبن��ي بر لزوم 
تبعيت همه دس��تگاه ها از 
تصميمات ستاد ملي مبارزه 
ب��ا كرونا و نح��وه همكاري 
بخش هاي مختلف كشور با 
اين ستاد خبر داد. به گزارش خانه ملت، علي الريجاني 
در جلسه اي كه ديروز با حضور سعيد نمكي وزير بهداشت 
و درم��ان و جمعي از نمايندگان مجلس برگزار ش��د، 
اظهارداشت: مساله كرونا در كشور ما ابعاد گسترده اي پيدا 
كرد و به رغم آنكه تمهيداتي در مقابله با شيوع آن صورت 
گرفته بود، ولي متاسفانه از يكي، دو استان فراتر رفت. 
رييس مجلس دهم افزود: البته ريشه هاي موضوع و اينكه 
اين بيماري چگونه به بخش هاي مختلف تسري يافته 
است، از سوي وزير بهداشت شناسايي شد، لذا تدابيري 
انديشيدند و ستاد اصلي اين كار در وزارت بهداشت نيز 
مس��ووليت مديريت اين موضوع را به عهده گرفت. بر 
همين اساس در شوراي عالي امنيت ملي تصويب شد 
كه تمام بخش ها از تصميم اين ستاد ملي تبعيت كنند.  
روز گذشته مجدداً در شوراي عالي امنيت ملي گزارشي 
مبني بر اين ارايه شد كه دستگاه ها و بخش هاي مختلف 
چه كمك هايي بايد داشته باشند تا مردم كمتر متضرر 
شوند و مصوباتي نيز در خصوص نحوه همكاري دستگاه ها 

با ستاد مبارزه با كرونا به تصويب رسيد. 

تالش براي دستیابي به كنشگري 
بازدارنده در خصوص هند

دبيركل جمعيت حمايت 
حقوق بش��ر زنان گفت: ما 
مسووليت بيشتري در قبال 
فجايع هن��د داري��م و بايد 
مالحظات انساني و ديني را 
مقدم بر همه مالحظات ديگر 
در دس��تور كار قرار دهيم. 
شهيندخت موالوردي، عضو شوراي عالي سياست گذاري 
اصالح طلبان در گفت وگو با مهر درباره كشتار مسلمانان 
هندوستان گفت: با توجه به موضع گيري وزير خارجه 
كش��ورمان در رابطه با كشتار مسلمانان در هند معلوم 
مي ش��ود كه اصل اين موضوع در چارچوب دس��تگاه 
سياست خارجي ما در دستور كار اس��ت. وي افزود: اما 
كنش گري ما بايد به نحوي شكل بگيرد كه موثر و بازدارنده 
باش��د تا از تكرار چنين جناياتي جلوگيري كند. در اين 
باره الزم است كه ما هم در سطح منطقه و هم در سطح 
بين المللي يك سياست مشخصي را تعريف كنيم. وي 
همچنين گفت: بنابراين الزم است كه اين موضوع هم در 
 )OIC( جمع كشورهاي عضو سازمان همكاري اسالمي
مطرح شود و هم به نحوي از ساير سازوكارهاي بين المللي 
كه وجود دارد اس��تفاده كنيم.  در روزهاي اخير شاهد 
بوده ام كمپين هايي راه اندازي شده كه شخص بنده را نيز 
در برخي از اين كمپين ها عضو كرده اند كه مي تواند بسيار 
موثر باشد و افكار عمومي جهان را نسبت به اين فجايعي 

كه در هند انجام مي شود، حساس تر كند.

ضرورت انجام تمهیداتي
 در شعب بانك ها

در ش��رايطي ك��ه حج��م 
فعاليت بانك ها در روزهاي 
پاياني س��ال افزايش پيدا 
مي كن��د، نماين��ده مردم 
اليگ��ودرز در مجلس دهم 
خواستار انجام تمهيداتي 
در ش��عب بانك ه��ا براي 
جلوگيري از ازدحام جمعيت در راستاي پيشگيري از 
شيوع بيشتر ويروس كرونا شد. محمد خدابخشي در 
گفت وگو با ايسنا، با اشاره به فوت چند كارمند بانك بر 
اثر ابتال به ويروس كرونا، گفت: با توجه به گزارش هاي 
ارايه شده يكي از مكان هايي كه در حال حاضر بيشترين 
شيوع ويروس از آنجا صورت مي گيرد شبكه بانكي است 
كه محل تجمع افراد است، فضا محدود است و به خاطر 
تراكم و ازدحام جمعيت، اف��رادي كه به آنجا مراجعه 
مي كنند بيش��تر در معرض ابتال به اي��ن ويروس قرار 
مي گيرند. وي افزود: اگر مراجعه اي به شعب بانك ها 
داشته باشيد مي بينيد كه در آنجا فاصله بين افراد كم 
است كه همين امر سرعت انتشار ويروس را باالتر مي برد 
و بايد فكري براي آن شود. عالوه بر اين مراجعين بانك ها 
معمواًل از خودكار مش��ترك و اس��تامپ نيز استفاده 
مي كنند و همين خطر شيوع بيماري را بيشتر مي كند.  
الزم است در ش��عبي كه ازدحام بااليي دارند دستگاه 
تب سنجي قرار داده شود، ورود به شعب غربالگري شود 

و اگر كسي عالئم بيماري را دارد كنترل شود. 

چهره ها



3 كالن

نماينده كارگران در شوراي عالي كار در نقد تعديل نيروي كارگر  به بهانه پيدايش ويروس كرونا در كشور: 

كرونا موقتي است، دو ماه كارگران را تحمل كنيم
گروه اقتصاد كالن|ريحانه مهدوي|

نماين�ده كارگ�ران در ش�وراي عال�ي كار از 
تعديل هايي كه اين روزها با بهانه شيوع ويروس 
كرونا در كش�ور اتفاق مي افتد انتقاد مي كند و 
مي گويد: سهم دس�تمزد در قيمت تمام شده 
كاال و خدمات در كش�ور در حدي نيس�ت كه 
كارفرماي�ان بزرگنمايي مي كنن�د. وي تاكيد 
مي كند: كارفرمايان اگر ديد بازتري داشتند يا 
اگر آنهايي كه در مذاكرات شركت مي كنند حس 
كرده بودند كه يك كاركرد افزايش دس�تمزد 
هزينه است و كاركرد دوم قدرت خريدي است 
كه قرار اس�ت در چرخه اقتصاد ق�رار بگيرد و 
خريدار محصوالت توليدي كارفرمايان ش�ود 
قطعا با ن�گاه آگاهانه تري به موض�وع افزايش 
دس�تمزد نگاه مي كردند. نماينده كارگران در 
ش�وراي عالي كار معتقد اس�ت ويروس كرونا 
سبب شده به نوعي عيار برخي كارفرمايان در 
روزهاي سخت مشخص ش�ود. همان هايي كه 
دايما شعار مي دهند ما اهل يك خانواده هستيم 
و توليد ملي را رونق مي بخشيم اما حاضر نشدند 
با بحران موقتي و پيش آم�ده دو ماه كارگران 

خود را تحمل كنند. 
به گزارش »تعادل« كمتر از 10 روز ديگر تا پايان 
سال جاري باقي نمانده با اين وجود هنوز تكليف 
دس�تمزد كارگران در سال 99 مشخص نشده 
است. از طرفي اين روزها با آمدن ويروس كرونا 
و در مقابل بحث افزايش دستمزد كارگران در 
ش�وراي عالي كار برخي كارفرماي�ان به بهانه 
ورشكست ش�دن و عدم توانايي در پرداخت 
دس�تمزد نيروي كار اقدام به تعديل نيروهاي 

خود كرده اند.
رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار در رابطه 
با دستمزد كارگران و سبد معيشت به »تعادل« 
مي گويد: نمايندگان كارگري سعي مي كنند به 
هر طريق ممكني به عدد 4 ميليون و 940 هزار 
تومان برس�ند. وي دس�تمزد كارگران را تابعي 
از دس�تمزد كارمندان نمي داند و معتقد است: 
طبق دستمزد كارگران بايد طبق ماده 41 قانون 
كار و تورمي كه نهادهاي قانوني اعالم مي كنند 

تعيين گردد. 
فرامرز توفيقي رييس كميته دستمزد شوراي 
عالي كار در گفت وگو با »تعادل« با اشاره به افق 
دستمزد كارگران در سال 99 گفت: در ماده 41 
قانون كار راجع به دس�تمزد كارگران صراحتا 
اعالم شده كه دستمزد با نگاهي به تورم اعالمي 
از سوي نهادهاي قانوني تعيين مي شود. در بند 
2 آن هم قيد شده كه سبد معيشت خانوار فارغ 

از هرشغل و سمت و عنواني كه كارگر دارد و در 
هر مكاني كه مشغول به كار است بايد به صورت 
معمول بتواند درآمد يك خانوار را كه باز هم از 

طريق مراجع قانوني اعالم مي شود بچرخاند. 
وي افزود: ما سه سبد معيشت را 4 ميليون و 940 
هزار تومان اعالم كرديم. آنچه براي نمايندگان 
كارگري محرز است رسيدن به عدد 4 ميليون 

و 940 هزار تومان به هر طريق ممكني است. 

   فاصله سبد امسال و سال گذشته 
توفيقي در رابطه با فاصله سبد معيشت امسال و سال 
گذشته بيان كرد: فاصله سبد معيشت امسال تا سبد 
سال گذشته 1 ميليون و 180 هزار تومان بوده است 
كه اگر روي حداقل دستمزد و مولفه هاي تاثيرگذار 
بر دستمزد مانند حق مسكن، حق خاروبارو غيره، 1 
ميليون و 180 هزار تومان را اضافه كنيم تازه قدرت 
خريد جامعه كارگري به اول فروردين 1398 مي رسد. 
وي در رابطه با روند ورود به دس��تمزدها در جلس��ه 
شوراي عالي كار گفت: ورود ما به بحث شوراي عالي 
كار به دو علت اس��ت. اول اينكه اف��زودن اين عدد به 
حداقل دستمزد و مجموع حداقل دستمزد است و دوم 
افزايشي كه بتواند حداقل تورم سال 99 را لحاظ كند. 
اما همان گونه كه مي دانيد تعيين دستمزد سه جانبه 
است. دس��تمزد كارگران مانند دستمزد كارمندان 
نيست كه دولت براي خود ببرد و بدوزد چون متولي 

پرداخت دستمزد خود اوست.

   دولتمردان را به قانون مداري
و قانون مندي توصيه مي كنم

توفيقي تصريح كرد: بس��ياري س��عي دارند بگويند 
دستمزد كارگران تابعي از حقوق كارمندان است در 
صورتي كه اينگونه نيس��ت. اين موضوع چند سالي 
است كه توسط سازمان برنامه و بودجه القا مي شود و 
راه را اشتباه مي رود. من دولتمردان را به قانون مداري 
و قانون مندي توصيه مي كنم چرا كه در قانون مداري 
و قانون من��دي امكان خطا به صفر مي رس��د. حقوق 
كارمن��دان و كارگران به هم گره نخ��ورده و نخواهد 
خورد. اما خب قطعا كارمن��دان مانند كارگران بايد 

بتوانند حداقل ها را براي خانواده خود مهيا كنند.
وي در رابطه با زمان برگزاري جلس��ه ش��وراي عالي 
كار گفت: جلس��ه ش��وراي عالي كار حتم��ا پيش از 
س��ال جديد برگزار خواهد ش��د اما تاريخ دقيق آن 
هنوز مشخص نشده است و ما دعوت نامه اي دريافت 
نكردي��م. اميدواريم در اين جلس��ه پيش رو تكليف 

دستمزد نهايي شود.
اين در حالي است كه علي خدايي نماينده كارگران در 
شوراي عالي كار در گفت وگو با »تعادل« از برگزاري 

جلسه شوراي كار در هفته آينده خبر مي دهد. خدايي 
در اين باره مي گويد: طبق ش��نيده ها جلسه شوراي 
عالي كار حتما هفته آينده برگزار مي شودو ما در اين 
جلس��ه رايزني هاي الزم را انج��ام خواهيم داد چون 
هنوز به صورت جدي پاي ميز مذاكره ننشس��ته ايم 
پيش گويي در رابطه با اين جلس��ه دشوار است اما در 
هر صورت در حداقل ترين حالت آنچه گروه كارگري 
در رابطه با آن بحث خواهد كرد احيا و ارتقاي قدرت 
خريد از دست رفته كارگران طي سال گذشته خواهد 
بود. بعد از جبران قدرت خريد از دست رفته در رابطه 

با افزايش دستمزدها مباحثه خواهيم كرد. 

  ايجاد رقابت بين كارمند و كارگر
منطقي نيست

علي خدايي در رابطه با نحوه تعيين دستمزد كارگران 
در جلس��ه ش��وراي عالي كار گفت: جلسات كميته 
دس��تمزد ش��وراي عالي كار طي چند ماه گذش��ته 
مشغول به كار بود. سبد معيش��تي را استخراج كرد 
و ما بر مبناي اين س��بد معيشتي بدون اينكه نگاهي 
به كارمندان دولت داش��ته باش��يم مذاكرات خود را 
انجام خواهيم داد. ايجاد نوعي رقابت بين كارمندان 
و كارگران خيلي منطقي نيست اما براي سال جديد 

با دو مولفه بايد حقوق كارگران را افزايش دهيم . اول 
توجه به نرخ تورم كه در ماده 41 قانون كار ذكر شده 
و بايد طبق اين قانون دس��تمزد تعيين ش��ده بتواند 

حداقل هاي يك زندگي را تامين كند.
وي در رابط��ه با افزايش حقوق كارمن��دان بيان كرد: 
بس��ياري از كارمندان دولتي كه ب��ه صورت پيماني و 
قراردادي و شركتي به بخش خصوصي واگذار شده اند 
مشمول افزايش نخواهند شد.تعداد كمي از اين افراد 
هستند كه از افزايش حقوق متنفع خواهند شد. نحوه 
افزايش دس��تمزد كارمندان مبهم است. اگر آنچه در 
رسانه ها مطرح ش��ده كه 50 درصد حقوق كارمندان 
اضافه خواهد شد به نظر مي رسد كه 50 درصد افزايش 
براي حفظ قدرت خريد كارمندان در سال آتي كافي 
باشد. اما واقعيت اين است كه همواره در اجراي آن با اما 
و اگرهايي رو به رو مي شويم كه شيريني افزايش دستمزد 
به كام كارمندان تلخ مي شود. اما اميدواريم كه اين اتفاق 

مانند سال هاي پيش رخ ندهد.

  گل به خودي كارفرمايان با تعديل نيرو
نماينده كارگران در شوراي عالي كار با اشاره به برخي 
كارفرمايان كه در اين روزها اقدام به تعديل نيروهاي 
خود كرده اند بيان كرد: س��هم دس��تمزد در قيمت 

تمام ش��ده كاال و خدمات در كشور در حدي نيست 
كه كارفرمايان بزرگنمايي مي كنند. كارفرمايان اگر 
ديد بازتري داش��تند يا اگر آنهايي ك��ه در مذاكرات 
ش��ركت مي كنند حس كرده بودند كه يك كاركرد 
افزايش دستمزد هزينه اس��ت و كاركرد دوم قدرت 
خريدي اس��ت كه قرار اس��ت در چرخه اقتصاد قرار 
بگيرد و خريدار محصوالت توليدي كارفرمايان شود 
قطعا با نگاه آگاهانه تري به موضوع افزايش دستمزد 
ن��گاه مي كردند. ويروس كرونا س��بب ش��د به حال 
برخي از كارفرمايان افسوس بخوريم كه دايما شعار 
مي دهند ما اهل يك خانواده هس��تيم و توليد ملي را 
رونق مي بخشيم اما حاضر نش��دند با بحران موقتي 
و پيش آم��ده دو ماه كارگران خ��ود را تحمل كنند. 
ش��عارهايي كه مي دهيم با عملكردم��ان همخواني 
ندارد. كرونا موقتي اس��ت اما دستمزدي كه تعيين 
مي كنيم يك تصميم بلندمدت اس��ت و س��ال هاي 
سال زندگي و معيشت مردم را متاثر مي كند بنابراين 
تصميم عقالني اين است كه دولت بايد براي اين دو 
ماه بحراني حمايت هايي را براي افراد آسيب پذير در 
نظر بگيرد و ما هم در جلسه شوراي عالي كار موظف 
هستيم تصميمات خود را بدون توجه به اين بحران 

مقطعي اتخاذ كنيم.

»اف اي تي اف« هيچ تاثيري در نظام ارزي كشور ندارد
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: قبل از اينكه 
ايران در ليست سياه »اف اي تي اف« قرار بگيرد، هيچ 
مراوده اقتص��ادي بين ايران و ديگر كش��ورها انجام 
نمي ش��د، لذا »اف اي تي اف« هي��چ تأثيري در نظام 
ارزي ما ن��دارد. محمدرضا پورابراهيمي در گفت وگو 
با مه��ر درباره وضعيت بازار ارز گف��ت: وضعيت بازار 
ارز نش��ان دهنده اين است كه بانك مركزي تا حدي 
توانسته بر اوضاع تسلط داشته باشد و بازار را در بحث 

عرضه و تقاضا مديريت كند.
عضو كميس��يون اقتصادي مجلس ادام��ه داد: ما با 
س��خت ترين تحريم هاي دش��من روبه رو هس��تيم 
و امريكايي ها اج��ازه نمي دهند ي��ك دالر مراودات 
اقتصادي ايران با كشورهاي مختلف انجام شود. بعد 
از خروج امريكايي ها از برجام و ش��رايط جديدي كه 
در اقتصاد كشور پيش آمد، شرايط سختي بر اقتصاد 

ايران تحميل شد.
وي گفت: در طول يك س��ال گذش��ته ح��دود 80 
ميلي��ارد دالر م��راودات اقتصادي اي��ران در بخش 
ص��ادرات و واردات انجام ش��ده اس��ت، ل��ذا تالش 

امريكايي ها براي توقف اقتصاد ايران شكست خورد. 
البته محدوديت هايي در اين خصوص وجود دارد.

پورابراهيمي در خصوص علت تشديد التهابات ارزي 

تصريح ك��رد: تصميم اخي��ر »اف اي تي اف« موجب 
تشديد التهاب بازار ارز شد. البته تأثير واقعي تصميم 
»اف اي تي اف« در قرار دادن ايران در ليست سياه در 

اقتصاد كشور تأثير محسوسي نيست. وي بيان كرد: 
قبل از اينكه ايران در ليست سياه »اف اي تي اف« قرار 
بگيرد، عماًل هيچ مراوده علني اقتصادي بين ايران و 
كشورهاي مختلف انجام نمي شد، لذا قرار گرفتن ايران 
در بلك ليست هيچ تأثيري در نظام ارزي ما نداشت اما 

اعالم اين خبر تأثير رواني بر بازار ارز گذاشت.
پورابرهيمي اظهار كرد: زماني كه امريكايي ها برجام 
را امضا كردند، »اف اي ت��ي اف« هيچ گونه همكاري 
ارزي با جمهوري اسالمي نداشت و اجازه ندادند حتي 
جمهوري اسالمي به صورت رسمي اعتبارات اندك 

ارزي را در مبادالت جابه جا كند.
وي تصري��ح ك��رد: تصمي��م اخي��ر »اف اي تي اف« 
نش��ان دهنده تأييد رفتار اروپا و امري��كا عليه ايران 
است. قبل از اين تصميم نيز، جمهوري اسالمي با دور 
زدن تحريم ها اقتصاد كشور را پيش مي برد و االن هم 
همان مسير را ادامه مي دهد. فضاي رواني كوتاه مدتي 
در بازار ارز حاكم است و موجب التهابات اين بازار شده 
است اما دولت بايد تمام تالش خود را به كار بندد كه 
صادرات غيرنفتي خود را افزايش دهد. نماينده مردم 

كرمان ادامه داد: از يك سو كاالهايي كه قباًل به كشور 
وارد مي شدند از طريق س��اماندهي توليد در داخل 
توليد مي شوند و از سوي ديگر صادرات غيرنفتي روند 
خوبي دارد، لذا علي رغم همه تحريم ها و مش��كالت 

اقتصادي، تراز بازرگاني ما مثبت است.
وي افزود: البته بايد سياس��ت هاي ارزي متناسب با 
شرايط سال آينده اصالح ش��ود، ما از اقدامات بانك 
مركزي حمايت مي كنيم. با توجه به اينكه امس��ال 
به دليل شرايط بيماري كرونا تقاضاها براي ارز جهت 
خروج از كش��ور كاهش يافته اس��ت، بانك مركزي 
مي تواند با تعادل بخش��ي به بازار، التهاب بازار ارز را 

مديريت كند.
پورابراهيمي در پايان به مردم توصيه كرد: به بازار ارز 
به عنوان بازار سرمايه گذاري نگاه نكنند. كساني كه 
در تابستان 9۷ ارز را به نرخ 1۷ هزار تومان خريدند، 
مجبور ش��دند همان ارز را با ن��رخ 11 هزار تومان به 
فروش برس��انند. در حال حاضر امن ترين بازار براي 
س��رمايه گذاري بازار بورس و سرمايه است كه بازده 

بسيار بااليي دارد. 

ارايه خدمات الكترونيكي براي اخذ ماليات نقل و انتقال

وضع معافيت مالياتي 3 ماهه براي واحدهاي توليدي

رييس امور مالياتي ش��هر و اس��تان تهران گف��ت: ارايه خدمات 
الكترونيكي منجر به كاهش حضور موديان مالياتي در ادارات كل 
تابعه مي شود كه اين امر سالمت مردم و همكاران ما را در پي خواهد 
داشت. به گزارش ايسنا، محمدرضا نوري درباره تسهيل فرآيند امور 
اداري و جلوگيري از شيوع بيماري كرونا در ادارات مالياتي استان 
تهران و بخش ه��اي تابعه، اظهار كرد: با توج��ه به تاكيد معاونت 
درآمدهاي مالياتي در خصوص برون س��پاري فرآيند اخذ ماليات 
نقل و انتقال قطعي، قطعي رهني امالك مسكوني داراي پايان كار با 
كاربري مسكوني واقع در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به دفاتر اسناد 
رسمي، اطالع رساني در اين زمينه و به منظور تكريم ارباب رجوع و 
خدمات رساني بهينه به صورت الكترونيكي در دفاتر اسناد رسمي 

صورت مي گيرد.
وي افزود: به همين منظور طي نامه اي به رييس كانون سردفتران و 

دفترياران تهران درخواست شده در اين خصوص با توجه به شرايط 
كنوني و حفظ سالمت جامعه مشاركت بيشتري داشته باشند. در 
اين زمينه اين بخش نيز از زيرمجموعه خود خواست جهت انجام 
امور اداري اين دست از موديان به دفاتر اسناد رسمي راهنمايي شوند 
تا با ترغيب موديان به اس��تفاده از خدمات الكترونيكي مراجعات 
حضوري به حداقل برسد و بهداشت فردي رعايت شود و سالمت 
موديان و كاركنان امور مالياتي به خطر نيفتد. رييس امور مالياتي 
شهر و استان تهران با اشاره به فرهنگ سازي مالياتي و مودي مداري، 
تاكيد كرد: در حال حاضر در خصوص مواردي كه امكان پاسخگويي 
در دفاتر اسناد رسمي به موديان فراهم نشود، همكاران مستقر در 
حوزه هاي مالياتي با س��عه صدر به ارايه خدمات و پاسخگويي به 
مراجعات حضوري موديان مالياتي و با رعايت شيوه نوبت دهي و 

عدم ارجاع ايشان به دفاتر مذكور تالش مي كنند.

منتخب مردم تبريز در مجلس يازدهم گفت: با توجه 
به سايه سنگين كرونا بر بخش اقتصاد و توليد كشور 
دولت بايد با معافيت س��ه ماهه مالياتي و ايجاد يك 
تناسب در بخش هاي توليدي از بدتر شدن شرايط 
 بخش تولي��د جلوگيري و راه را ب��راي آنها هموارتر

كند.

محمدرضا ميرتاج الديني منتخ��ب مردم تبريز در 
مجلس يازدهم در گفت وگ��و با فارس، گفت: امروز 
شاهد سايه سنگين ويروس كرونا در بخش اقتصاد 
و توليد كشور هس��تيم كه عالوه بر تحريم ها فشار 

بيشتري را                                          بر اين بخش وارد كرده است.
وي افزود: دولت بايد براي كمك به توليدكنندگان 

حمايت ه��اي الزم را                                          از آنه��ا به عم��ل آورد تا چرخ 
توليد كه بر اثر تحريم ها كند ش��ده، ديگر به خاطر 
كرونا متوقف نشود. منتخب مردم تبريز در مجلس 
يازدهم اظهار ك��رد: دولت بايد براي بهبود وضعيت 
توليدكنندگان معافيت مالياتي سه ماهه براي آنها در 
نظر بگيرد تا از شرايط بحراني خارج شوند و تدابيري 

را                                          نيز براي اس��تمهال بدهي هاي آنها به بانك ها در 
نظر بگيرد. ميرتاج الديني بيان كرد: امروز تعدادي 
از واحدهاي توليدي جديدي ايجاد شده اند كه گام 
در توليد لوازم ضدعفوني كننده و بهداشتي موردنياز 
مردم نهادند كه بايد مورد حمايت جدي قرار گيرند.

وي در پاي��ان گفت: س��ازمان غ��ذا و داروي وزارت 

بهداشت بايد نسبت به تأمين الكل موردنياز مراكز 
توليدكننده مواد شوينده و همچنين وزارت صنعت 
ب��راي تأمين م��واد اوليه توليدكنندگان ماس��ك و 
ديگر ل��وازم موردنياز بخش بهداش��ت اقدام كنند 
و حمايت ه��اي الزم و كاف��ي از توليدكنندگان به 

عمل  آيد.

تدوين اطلس نقاط بحراني استان تهران
 رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي اس��تان تهران اعالم كرد: 
اطلس نقاط بحراني استان تهران تدوين شده است و براي تصويب 

نهايي منتظر تشكيل جلسه شوراي عالي آمايش كشور هستيم.
نعمت اهلل تركي اعالم كرد: اطلس نقاط بحراني استان تهران تدوين 
شده است و براي تصويب نهايي منتظر تشكيل جلسه شوراي عالي 
آمايش كشور هستيم كه علت تاخير در برگزاري آن پيشگيري از 

شيوع ويروس كرونا است.
وي افزود: در اين اطلس اس��تان تهران به 5 منطقه تقسيم شد و 
تمامي قلمروهاي مناسب و نامناسب در 3 پهنه دسته بندي و به پهنه 

مجاز، مشروط و ممنوع تعيين و نشانه گذاري شده اند.
رييس سازمان مديريت تهران اظهار كرد: در پهنه مجاز محدوده 
ش��هر و روستا تعيين شده و در پهنه مش��روط با رعايت اصول و 
مقررات و قوانين امكان اجراي فعاليت و ساخت و ساز وجود دارد، 

اما در پهنه ممنوع خط قرمزهاي اس��تان تهران در سند آمايش 
تعيين شده يعني هرگونه ساخت و ساز غيرمجاز و غيرقانوني است 
و به سرعت بايد تخريب شود. تركي گفت: براي نخستين بار است 
كه ابزار قانوني محكمي براي مقابله با حاش��يه نشيني و ساخت 
و س��از غيرمجاز در اس��تان تهران تعريف ش��ده و به نوعي جرم 
انگاري شده است. فرقي هم ندارد كه تخلف را دهيار يا شهردار يا 
شركت و نهاد دولتي و غيردولتي انجام داده باشند. وقتي تخلف 
در منطقه ممنوع رخ مي دهد جرم محس��وب شده و به سرعت 

برخورد خواهد شد.
وي افزود: با تصويب و اب��الغ اين اطلس و همچنين اجراي كامل 
طرح كاداستر و داشتن ابزارهايي مانند GIS شاهد كمترين مورد 
زمين خواري و تصرف غيرقانوني و تغييركاربري هاي غيرمجاز در 

استان تهران خواهيم بود.
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فصل يازدهم 
    بازپس گيري امريكا

يك دستور العملي كه بر پيش بردن پيشرفت متمركز 
است بايد بر فهم و درك عميقي از منابع ثروت ملل قرار 
داشته باشد و بايد تضمين دهد كه پيشرفت در فناوري 
و جهاني س��ازي در راه هايي شكل بگيرد و مديريت 
ش��ود كه بتواند به همه منفعت برساند: چالش ها و 
درگيري هاي فعلي روي اين دو موضوع غيرضروري 
اس��ت. اين كتاب س��عي دارد تا پي بنيان هاي اين 
پيشرفت و سياس��ت هايي كه بتواند آنها را رو بياورد 
بريزد. دولت در اين دستورالعمل پيشرفت يك نقش 
كليدي را بازي مي كند هم در تضمين اينكه بازارها 
همانطور كه قرار بر آن است كار كنند و هم در ارتقاي 
رفاه عمومي به شيوه اي كه افراد و بازارها به تنهايي 
نمي توانند. اگر اين برنامه مورد قبول واقع شود بايد 
خودمان را از اين ايده اشتباه كه دولت هميشه و در 
همه جا ناكارآمد و مزاحم اس��ت درآوريم و جاي آن 
را با اين نكته پر كنيم كه دولت مانند تمامي نهادهاي 
بش��ري از جمله بازارها جايزالخطا است و مي تواند 
تصحيح شود. اين نگاه كه دولت خود مشكل است 
و نمي تواند راه حل باشد، غلط است. بلكه برعكس، 
بس��ياري از مش��كالت، اگر اكثر اين مشكالت هم 
مشكالت جامعه ما نباشد، از افزايش آلودگي گرفته 
تا بي ثباتي مالي و نابرابري اقتصادي، توسط بازارها و 
بخش خصوصي ايجاد شده است. كوتاه سخن آنكه، 
بازارها به تنهايي مشكالت ما را حل نخواهند كرد. فقط 
دولت مي تواند از محيط زيست حمايت كند و عدالت 
اقتصادي و اجتماعي را تضمين دهد و يادگيري پويايي 
اجتماعي را از طريق سرمايه گذاري ها در تحقيقات 
پايه اي و فناوري كه بنيان هاي پيشرفت مداوم است 
را ارتقا بخشد.  آزاديخواهان در جناح راست، دولت را 
به عنوان مداخله گر در آزادي شان مي بينند. شركت ها 
در جناح راست، دولت را به عنوان نهادي كه مقررات 
و مالياتي را تحميل مي كند كه منافع شان را كاهش 
مي دهد، مي بينند. آن يك درصد نسبت به توانايي ها 
يك دولت قوي كه از قدرتش براي گرفتن پول از آنها 
و توزيع آن بين نيازمندان اس��تفاده مي كند، نگران 
هستند. تمامي اين كنشگران انگيزه دارند كه دولتي 
را به تصوير بكشند كه ناكارآمد است و در بيماري هاي 
كشور مشاركت دارد. اما اس��اس فرضيات هر كدام 
از اين ها، بسيار ناقص اس��ت. امروزه، آن يك درصد 
في الواقع كمتر از سهم عادالنه شان در ماليات پرداخت 
مي كنند و سهم كمتري از درآمدشان را براي حمايت 
از به زيس��تي عمومي از جمله دفاعي مي دهند. در 
همين حال آنها بيشتر از سهم متناسب شان از درآمد 

و ثروت ملت، به ويژه در »رانت ها« بر مي دارند. 

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

تحويل ماسك و اقالم بهداشتي 
در گمركات به وزارت بهداشت 

معاون فني گمرك از وجود ماسك و اقالم بهداشتي در 
گمركات خبر داد و گفت: اين اقالم به وزارت بهداشت 
تحويل داده مي شوند. به گزارش مهر، مهرداد جمال 
ارونقي در برنامه تلويزيوني با اشاره به اينكه در حال 
حاضر اقالم ماسك و ضد عفوني كننده و دستكش 
در گم��ركات وجود دارند، گفت: ماس��ك ها و اقالم 
بهداشتي موجود در گمركات در اختيار دانشگاه هاي 
علوم پزشكي و وزارت بهداشت قرار مي گيرد. وي به 
ارايه توضيحاتي درباره روند صادرات ماسك و اقدامات 
انجام شده از سوي گمرك براي كنترل در اين زمينه 
پرداخت و گفت: صادرات انواع ماس��ك پزش��كي و 
بهداشتي و مواد ضد عفوني و آب ژاول ممنوع شده 
اس��ت. معاون گمرك ايران با اشاره به اينكه در حال 
حاضر اقالم ماسك و ضد عفوني كننده و دستكش در 
گمركات وجود دارند، گفت: همه اين اقالم صادراتي 
بودند كه بايد برگردند. وي گفت: همه ماس��ك ها و 
اقالم بهداشتي در اختيار دانشگاه هاي علوم پزشكي و 

وزارت بهداشت قرار مي گيرد.

تامين بودجه با فشارهاي مالياتي 
كار درستي نيست

منتخب مردم شيراز در مجلس يازدهم گفت: دولت 
اگر به دنبال افزايش درآمدهاي مالياتي خود است بايد 
امروز از توليدكنندگان حمايت كند، افزايش بودجه با 
فشارهاي مالياتي در شرايط فعلي كار غلطي است. 
جعفر قادري منتخب مردم شيراز در مجلس يازدهم 
در گفت وگو با فارس، گفت: با توجه به شرايطي كه 
امروز شاهد آن هستيم و عالوه بر تحريم ها ويروس 
كرونا نيز بر بخش هاي مختلف و از جمله بخش توليد 
سايه انداخته، ضروري است تا از بخش توليد كشور 
حمايت هاي الزم به عمل  آيد. اگر دولت به فكر افزايش 
درآمدهاي مالياتي خود است، اگر ما به فكر كم كردن 
بيكاري هستيم، اگر به دنبال رونق توليد و... هستيم 
بايد امروز به حمايت از توليد و رفع موانع پيش روي 
آن بپردازيم. منتخب مردم شيراز در مجلس يازدهم 
اظهارك��رد: دولت امروز بايد با معافيت هاي مالياتي 
كوتاه مدت و همين طور استمهال وام توليدكنندگان 
شرايط مناس��ب تري را                                          فراهم كند و با ايجاد تنفس 
براي بخش توليد، شرايط اين بخش را                                          بهبود بخشد. 
قادري اذعان كرد: از سوي ديگر دولت بايد با واگذاري 
بخش هاي اقتص��ادي خود به بخ��ش خصوصي و 
حمايت از اين بخش كارهاي خود را                                          سبك تر كند. وي 
در پايان گفت: اينكه در اين شرايط دولت به فكر تأمين 
بودجه خود از طريق فشارهاي مالياتي باشد امر غلطي 
است و دولت در شرايط فعلي بايد با حمايت هاي خود 
موجبات رونق اين بخش را                                          فراهم كند تا پس از عادي 

شدن شرايط بتوان به فكر درآمدهاي مالياتي بود.

اخبار كالن



اخبار

»تعادل«ازتحوالتبازارارزوطالگزارشميدهد

بحران بازارهاي جهاني و تاثير آن بر بازار طال و ارز كشور
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

روز دوشنبه 19 اسفند 98، به دنبال كاهش قيمت نفت، ابراز 
نگراني از اثرات شيوع ويروس كرونا بر اقتصاد جهان، كاهش 
0.5 واحدي نرخ بهره در امريكا، كانادا و بسياري از كشورهاي 
جهان، نرخ اونس جهاني طال افزايش يافت و ابتدا به 1700 
دالر و سپس به 1675 دالر رسيد و ارزش دالر در برابر ساير 
ارزها كاهش يافت. برخي كارشناسان پيش بيني كرده اند كه 
به دليل كاهش ارزش دالر و قيمت نفت، نرخ طال به زودي 
از مرز 1700 دالر خواهد گذشت. به دنبال اين افزايش نرخ 
طال، نرخ دالر در برابر ريال نيز در بازار آزاد و معامالت نقدي 
به 15490 تومان   و در نتيجه قيمت انواع سكه و طال در بازار 
طال افزايش يافت.  به گزارش تعادل، معامالت ارزي و داد و 
ستدهاي سكه و طال شاهد افزايش قيمت بود . صرافي هاي 
مجاز بانك مركزي نرخ خريد هر اسكناس يورو را 16 هزار 
و 700 تومان اعالم كردند و اين اسكناس را 16 هزار و 800 
تومان فروختند.قيمت ارز مسافرتي نيز با احتساب كارمزد 
بانك مركزي و كارمزد بانك عامل به ازاي هر يورو نزديك 
به 17 هزار تومان است.بانك ها روز دوشنبه نرخ خريد هر 
دالر را 14 هزار و 567 تومان اعالم كردند و هر يورو را به نرخ 
16 هزار و 440 تومان از فروشندگان خريدند.همچنين نرخ 
فروش هر اسكناس دالر در صرافي هاي مجاز بانك مركزي 
15 هزار و ۲00 تومان اعالم شد و نرخ خريد اين نوع ارز 15 
هزار و 100 تومان است. در بازار ارز و معامالت نقدي در روز 
دوشنبه، يورو 17 هزار و درهم 4۲35 تومان معامله شد در 
بازار طال نيز هر گرم طالي 18 عيار 608 هزار، مظنه مثقال 
17 عيار ۲ ميليون و 630 هزار، س��كه جديد 6 ميليون و 
145 هزار، س��كه قديم 5 ميليون و 955 هزار، نيم سكه ۲ 
ميليون و 980 هزار، ربع سكه 1 ميليون و 770 هزار، سكه 
گرمي 960 هزار تومان معامله شد.  همچنين نرخ لحظه اي 
فروش دالر در سامانه سنا به 15۲00 و نرخ يورو به 16800 
تومان رسيد. س��امانه سنا، نيز نرخ ميانگين معامالت روز 
شنبه را براي دالر 15174، لير تركيه ۲509، يورو 16478، 
درهم 4015، يوآن ۲۲63 و پوند 19580 تومان اعالم كرد.  
كاهش نرخ برابري دالر در برابر طال و ساير ارزها، تحوالت 
مختلفي در بازارهاي ارز، بورس و طال رخ داده و تحليلگران 
معتقدند كه درجهت مقابله با ويروس كرونا و احتمال ركود 
بيشتر در اقتصاد جهاني، احتمال دارد كه كشورهاي جهان، 
نرخ بهره را بيش از اين افزايش دهد و در نتيجه روي افزايش 
نرخ طال و س��اير ارزها اثرگذار خواهد بود. از س��وي ديگر، 
صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و ساير نهادهاي مالي 
جهان براي تزريق بيشتر پول به بازار و جلوگيري از ركود 
ابراز آمادگي كرده اند اما در عين حال بس��ياري از صنايع و 
خدمات مانند صنعت گردشگري با ركود قابل توجهي مواجه 
شده است و شركت هاي هواپيمايي با بحران هاي مختلفي 

مواجه  هستند. 

   طال به باالي ۱۷۰۰ دالر رسيد 
قيمت طال پس از اينكه براي نخستين بار در بيش از هفت 
سال گذش��ته به دليل نگراني ها از ش��يوع كرونا به باالي 
1700دالر صعود كرد، در معامالت روز دوشنبه با سودگيري 

سرمايه گذاران روبه رو شد و يك درصد سقوط كرد. 
هر اونس طال براي تحويل ف��وري در معامالت روز جاري 
بازار سنگاپور 0.6 درصد كاهش يافت و به 1663 دالر و 35 
سنت رسيد. بهاي معامالت اين بازار در ابتدا تا مرز 170۲ 
دالر صعود كرده بود كه باالترين حد از دسامبر سال ۲01۲ 
بود.در بازار معامالت آتي امريكا، هر اونس طال با 0.4 درصد 

كاهش، 1665 دالر و 30 سنت معامله شد.
آوتار ساندو، مدير كاال در شركت فيليپ فيوچرز اظهار كرد: 
اين فروش بيش��تر از هر چيزي فني بود، زيرا معامله گران 
هدف قيمت خود را 1700 دالر تعيين كرده بودند و وقتي 
به اين قيمت رسيدند به فروش اقدام كردند. با اين حال اين 
فروش موقتي خواهد بود، زيرا شيوع ويروس كرونا بازارهاي 

سهام را دچار ريزش شديدي كرده است.
بازارهاي س��هام جهان نيز قرمزپوش شدند، در حالي كه 
ش��اخص هاي سهام امريكا با خروج س��رمايه گذاران پنج 
درصد ريزش كردند.ارزش ين در برابر دالر به باالترين حد 
در بيش از سه سال گذشته صعود كرد و بازده اوراق خزانه 
10 ساله امريكا ركورد پايين جديدي زد. به گفته جفري 

هالي، تحليلگر ارشد بازار در شركت OANDA، قيمت 
طال در معامالت روز جمعه به دليل هجوم سرمايه گذاران 
به سوي دارايي هاي امن 1.7 درصد صعود كرده بود. اخبار 
نشان داد كه آمار تجارت چين وخيم تر از حد انتظار بود و 
ايتاليا به دليل شيوع ويروس كرونا يك چهارم از جمعيت 

خود را قرنطينه كرده است.
نظرسنجي رويترز نشان داد كه اين ويروس كه احتماال بيش 
از 110 هزار نفر را در سراسر جهان مبتال كرده است، احتماال 
رشد اقتصادي چين را در سه ماهه دوم در مقايسه با سه ماهه 

قبلي به نصف كاهش خواهد داد.
بر اس��اس گزارش رويترز، پس از اقدام هفته گذشته بانك 
مركزي امريكا در كاهش 50 واحدي نرخ هاي بهره بازارها 
منتظر كاهش مجدد نرخ هاي بهره در نشست 18 مارس اين 
بانك مركزي هستند. در بازار ساير فلزات ارزشمند، هر اونس 
نقره براي تحويل فوري با 3.9 درصد كاهش، 16 دالر و 63 
سنت معامله شد. هر اونس پاالديم براي تحويل فوري با چهار 
درصد كاهش، ۲463 دالر بود و هر اونس پالتين براي تحويل 

فوري با سه درصد كاهش، به 873 دالر و 50 سنت رسيد.
به دنبال نوسان بازار پس از آشفتگي بازار نفت، شيوع ويروس 
كرونا، كاهش قيمت اوراق و افزايش انتظارات براي تسهيل 
سياست هاي پولي، قيمت هر اونس طال به باالي 1700 دالر 
جهش كرد.به گزارش رويترز، پيش از ريزش قيمت نفت 
برنت، س��قوط قيمت معامالت آتي شاخص S&P و تمام 
منحني بازدهي اوراق براي نخستين بار به زير يك درصد 
نزول كند، فلز گرانبها باالترين سطح خود را از سال ۲01۲ 
تجربه كرد. اين سرمايه گذاري سنتي سال جاري و بدنبال 
جهش 18 درصدي در سال ۲019، با افزايش قيمت مواجه 
شد؛ اين در حالي بود كه بحران بهداشت جهاني بسط پيدا 
مي كرد و بانك هاي مركزي براي كاهش خسارت هاي ناشي 
از آن، اقدام به كاهش نرخ بهره كردند.گروه گلدمن ساكس 
كه طال را آخرين پناهگاه سرمايه گذاران ناميده و پيش بيني 
كرده است كه قيمت آن به 1880 دالر برسد، در مطلبي طال 

را برابر ويروس مصونيت خواند.
»مايكل مك كارتي« استراتژيست ارش��د بازار در سي ام 
سي ماركتس گفت: در حال حاضر سرمايه گذاران به سوي 
سرمايه گذاري هاي امن هجوم مي برند و سرمايه گذاري در 
طال سودآوري بزرگي است. پيش از آنكه شرايط بهتر شود، 
اوضاع ناخوشايندتري را پيش رو داريم كه البته براي طال 

خبر خوبي محسوب مي شود.
شاخص اسپات گلد 1.8 درصد رشد داشت و هر اونس طال با 
قيمت 1703.39 دالر معامله شد؛ اين رقم باالترين قيمت 
آن از دس��امبر ۲01۲ بود.حتي با وجود اينكه فدرال رزرو 
هفته گذشته در اقدامي اضطراري نرخ بهره را كاهش داد، 

پيش بيني ها از كاهش بيشتر نرخ بهره مطرح شده است كه 
بالطبع به سود طال اس��ت. عالوه بر اين، سرمايه گذاران در 
هفته جاري نشست سياست گذاري بانك مركزي اروپا را 

نيز به دقت رصد خواهند كرد.

   حباب بازار درگير داللي و سودجويي
از سوي ديگر، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس، بر ضرورت دوري مردم از خريد و فروش هاي كاذب 
طال و ارز خبر تاكيد كرد و گفت: حباب نرخ ها به زودي از بين 
مي رود. غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي در گفت وگو با ايِبنا با 
بيان اينكه نوسانات بازار ارز و طال به علت ركود رخ داده بر اثر 
كرونا در ساير بازارها بوده است، گفت: متاسفانه همواره يك 
عده سودجو براي برهم زدن نظم بازار پيشقدم مي شوند كه 
اين در مورد بازار ارز و طال در اين اواخر به شدت صادق بوده 
است. نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسالمي با تاكيد 
بر اينكه در شرايط اقتصادي فعلي كشور جوالن سودجويان 
در بازار ارز و طال حباب قيمت ها را بيشتر كرده است، افزود: 
متاسفانه جوالن سوداگران در بازار ارز و طال و حبابي كردن 
قيمت ها به ضرر افرادي است كه پول خود را در اين دو بازار 

سرمايه گذاري مي كنند.
وي با بيان اينكه شكي در كاهش حجم حباب رخ داده در 
قيمت طال و ارز نيست، تصريح كرد: بارها تاكيد كرده ايم كه 
بازار ارز و طال محل مناسبي براي سرمايه گذاري نيست و 
ادامه اعتماد به اين قيمت هاي فعلي متضرر شدن افراد را 
در پي خواهد داشت. اين نماينده مردم در مجلس دهم با 
تاكيد بر اينكه در شرايط فعلي كه كشور درگير ويروس كرونا 
است نمي توان مداخله اي در قيمت ارز و طال داشت، گفت: 
بيش��ترين علت تورم رخ داده در قيمت ارز و طال تعطيلي 
بازارهاي موازي بوده كه برخي از اين شرايط سوءاستفاده 

كرده و از آب گل آلود ماهي مي گيرند.
وي از عمر كوتاه حب��اب رخ داده در نرخ ارز و طال خبر داد 
و افزود: طبق بررسي هاي انجام ش��ده دوامي در نرخ هاي 
فعلي طال و ارز نبوده و به زودي بازار با ثبات نسبي و تركيدن 

حباب ها مواجه خواهد شد.
جعفرزاده ايمن آبادي ادامه داد: با برگشتن چرخه اقتصاد به 
شرايط عادي طال و ارز نيز در نتيجه عرضه و تقاضا به قيمت 
اصلي خود خواهند رسيد. عضو كميسيون برنامه بودجه و 
محاسبات مجلس شوراي اسالمي در پاسخ به اين سوال 
كه آيا ارز به زير ١٠ هزار تومان خواهد رسيد يا خير، گفت: 
بررس��ي ها امكان پيش بيني كاهش نرخ ارز را مي دهد اما 
اينكه بخواهيم رقم براي آن در نظر بگيريم به نوعي دخالت 
در بازار است از اين رو ايستادن در نرخ نهايي را بر عهده بازار 
مي گذاريم. وي با بيان اينكه نرخ هاي فعلي ارز و طال منطقي 

نبوده و بيشتر متاثر از شرايطي كلي حاكم بر كشور است، 
افزود: حبابي شدن مجدد نرخ ارز و طال نتيجه افزايش تقاضا 
نيست از اين رو توجيه منطقي براي ثابت ماندن اين نرخ هاي 

حبابي موجود ندارد.

   ريزش دالر
ارزش دالر در برابر بسياري از همتايانش مجددا كاهش يافت. 
به گزارش رويترز، در جريان معامالت دوشنبه، بسياري از 
ارزهاي مختلف در برابر دالر در موقعيت برتر قرار گرفتند 
و دالر به عقب رانده ش��د.  همان طور كه انتظار مي رفت به 
دنبال افزايش شمار قربانيان ويروس كرونا در امريكا به ۲1 
نفر، فدرال رزرو نرخ بهره را در اقدامي كم سابقه با 0.5 درصد 

كاهش به محدوده يك تا 1.۲5 درصدي كاهش داد. 
اميدواري ها از روند كاهشي شمار مبتاليان به چين اكنون 
جاي خود را به نگراني از شيوع گسترده ويروس در خارج از 
مرزهاي چين داده و گزارشات جديد حاكي از آن هستند كه 
كرونا در حال ادامه پيشروي در مناطق مختلف جهان بوده 

و شمار بيشتري را نيز مبتال كرده است.
تاكنون بيش از 109 هزار و ۲70 مورد ابتال به كرونا گزارش 
شده اس��ت كه در اين بين 3816 نفر جان خود را از دست 
داده اند. در بين كشورهاي مختلف، باالترين تلفات مربوط 
ب��ه چين با 3119 نفر، ايتاليا با 366 نفر، ايران با 194 نفر و 
كره جنوبي با 51 نفر بوده است. مارك اشليف، تحليلگر بازار 
ارز در موسس��ه »ابوت داونينگ« گفت: هنوز به يك مدل 
سنجي قابل اطمينان براي تعيين خسارت هاي احتمالي 
كرونا نرسيده ايم و معامله گران اين روزها كامال احساسي 
رفتار مي كنند. رفتار بازار با هيچ كدام از مباني تحليل هاي 

بنيادين همخواني ندارد. 
رقابت هاي انتخاباتي درون حزبي امريكا اكنون به ايستگاه 
پنجم رس��يد و انتخابات درون حزبي دموكرات ها در 14 
ايالت اين كشور كه نقش بسيار مهمي در تعيين نامزد اين 
حزب خواهد داشت، به طور همزمان در ايالت هاي آالباما، 
آركانزاس، كاليفرنيا، كلرادو، مين، ماساچوست، مينه سوتا، 
كاروليناي شمالي، اوكالهاما، تنسي، تگزاس، يوتا، ورمونت 
و ويرجينيا برگزار شد. دور بعدي انتخابات درون حزبي در 
شش ايالت: آيداهو، ميشيگان، مي سي سي پي، واشنگتن، 

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

حزب جمهوري خواه قطعي شده است.

شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت امروز با ريزش سنگين 
0.75 درصدي نسبت به روز قبل و در سطح 95.۲13 واحد 
بسته ش��د. نرخ برابري هر فرانك سوييس معادل 1.086 
دالر اعالم ش��د. از سوي ديگر روند رشد ضعيف اقتصادي 
كش��ورهاي اروپايي كماكان ادام��ه دارد و ويروس كرونا 
نيز به س��رعت در حال گسترش در نقاط مختلف اين قاره 
است. در نتيجه وخيم تر شدن وضعيت در ايتاليا، بسياري 
از شركت هاي هواپيمايي پروازهاي خود به اين كشور را لغو 
كرده اند.  از طرف ديگر مقامات انگليس و اتحاديه اروپا پس 
از يك وقفه يك ماهه، مذاكرات خود را براي امضاي پيمان 
تجاري جديد آغاز كردند. اظهارات اخير مذاكره كننده ارشد 
اتحاديه اروپا نشان داد كه طرفين چقدر تا رسيدن به يك 
توافق فراگير فاصله دارند. ميشل بارنيه گفت: اگر بخواهم 
با شما صادق باش��م هنوز اختالفات زيادي وجود دارد كه 
كامال هم جدي هستند.  يك سخنگوي دولت انگليس در 
گفت وگو با رويترز با تاييد وجود اختالفات تهديد كرده است 
كه اگر اتحاديه اروپا با انگليس به توافقي نظير آنچه با كانادا 
دارد دست پيدا نكند، اين كشور در روابط آينده تجاري تابع 
مقررات سازمان تجارت جهاني خواهد بود و اولويت خود را 
از اتحاديه اروپا به استراليا و امريكا تغيير خواهد داد. با اين 
حال آملي مونتشلين، دستيار رييس جمهور فرانسه در امور 
اروپايي آب پاكي را روي دست انگليسي ها ريخته و گفته 
است: شما )انگليسي ها( كانادا نيستيد، استراليا هم نيستيد. 
شما يك كشور اروپايي هستيد.  سام لووه، كارشناس ارشد 
تحقيقات در مركز اصالحات اروپايي گفت: رسيدن به يك 
توافق كلي بين انگليس و اتحاديه اروپا تا پايان سال ۲0۲0 
هنوز هم ممكن است اما چنين مساله اي نيازمند آن است كه 
دو طرف اندكي از مواضع سرسختانه خود كوتاه بيايند و اين 
به نفع همه خواهد بود. خبرگزاري بلومبرگ از برنامه ريزي 
مقامات چيني براي تزريق نقدينگي بيش��تر به بازارها در 
صورت لزوم خبر داده اس��ت. بانك مركزي چين نيز براي 
جلوگيري از ريزش بيش��تر بازارها به تزريق بيش از ۲40 
ميليارد دالر نقدينگي اقدام ك��رده كه اين اقدام اندكي در 

تقويت ارزش يوان موثر بوده است.
پيش تر شكسته شدن محدوده مقاومتي مهم هفت يواني 
در برابر ه��ر دالر موجب نگراني از ري��زش بازارهاي مالي 
در چين ش��ده بود. بانك مركزي ژاپن ني��ز از ورود خود به 
بازارهاي مالي براي حمايت از اقتصاد اين كش��ور در برابر 
كرونا خبر داده اس��ت.  در تازه ترين دور از معامالت، پوند 
با صعود 1.01 درصدي نس��بت به روز قبل خود و به ازاي 
1.3181 دالر مبادله ش��د. يورو 1.51 درصد باال رفت و با 
عبور از كانال 1.14 به 1.1461 دالر رسيد. همچنين نرخ 
برابري هر دالر امريكا معادل 1.3659 دالر كانادا اعالم شد. 
در برابر همتاي سنگاپوري، هر دالر به ازاي 1.3857 دالر 

سنگاپور مبادله شد.
انتظار مي رود به تدريج روند بازگشايي شعبات شركت هاي 
بزرگ خارجي در چين از ابت��داي ماه  آينده ميالدي آغاز 
شود. با وجود متوقف ماندن بس��ياري از پروازها به چين، 
شركت هاي خارجي در حال برنامه ريزي از سرگيري توليد 
خود هس��تند؛ هر چند كه موج جديدي از تعليق پروازها 
و تعليق فعاليت ها در كشور همسايه يعني كره جنوبي به 
راه افتاده اس��ت. سامسونگ و هيونداي دو شركت مهمي 
هستند كه بخشي از خطوط توليد خود در كره جنوبي را به 
دليل ويروس كرونا تعطيل كرده اند. كره جنوبي پس از چين 
دومين كانون كرونا از نظر تعداد مبتاليان در آسيا به شمار 
مي رود. دولت ژاپن اعالم كرده است از ورود اتباع چين و كره 
جنوبي ممانعت به عمل مي آورد. برخي از كشورهاي ديگر 
نيز محدوديت هاي مشابهي عليه اتباع چيني، ايراني، كره اي 

و ايتاليايي وضع كرده اند.
سام استوول، استراتژيست سرمايه گذاري در موسسه سي 
اف آر اي گفت: معامله گران منتظر رس��يدن لحظه مهار 
بيماري هستند و تا آن زمان شيب نزولي بازارها و شاخص ها 
ادامه خواهد داش��ت. در معامالت بازارهاي ارزي جهاني، 
همچنين هر دالر با 3.15 درصد كاهش به 101.9965 ين 
رس��يد. در برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 
1.5۲55 دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل 

6.9445 يوان چين اعالم شد.

دومين شوك منفي و توقع از سياست گذاري پولي
تيمور رحماني|  عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد |

برخي پيش بيني ها حكاي��ت از آن دارد كه اقتصاد جهان 
حدود ۲.7 تريليون دالر بر اثر ش��يوع ويروس كرونا زيان 
خواهد دي��د.  بزرگ ترين اقتصاد دنيا به دليل وحش��ت 
از پيامده��اي ويروس كرونا و عواقب رك��ودي آن در يك 
تصميم گيري خارج از جدول منظم سياس��تگذاري آن، 
نرخ بهره سياستي را به طور محسوسي كاهش داد و فعال 
شاخص هاي عمده سهام دنيا نش��انه اي از بهبود را نشان 
نمي دهند و مي دانيم كه پايين ماندن نرخ بهره سياستي 
در سال هاي اخير امكان بهره گيري از سياست پولي براي 
جلوگيري از ركود را از طريق كاهش نرخ بهره محدود كرده 
است و ش��ايد نگراني منعكس شده در بازارهاي سهام نيز 
از همين موضوع سرچش��مه مي گيرد. نكته با اهميت آن 
اس��ت كه پيامد ويروس كرونا براي اقتصاد جهاني از نوع 
شوك منفي عرضه است و مي دانيم كه سياستگذاري پولي 
توانايي محدودي در مقابله با ش��وك منفي عرضه دارد. با 
توجه به اين مقدمه به بررس��ي پيامد ويروس كرونا براي 
اقتصاد ايران مي پردازيم و اينكه چه تغيير مسيري محتمل 
است در وضعيت اقتصاد كالن ايران بر جاي بگذارد و چه 
توقعي از سياست گذاري و از جمله سياست گذاري پولي 
داشته باشيم. مي دانيم كه اقتصاد ايران بر اثر شوك منفي 
عرضه ناشي از تحريم هاي امريكا در سال 1397 دچار ركود 
تورمي ش��ديدي ش��د كه خود را در جهش تورمي و رشد 
منفي توليد نشان داد. نرخ تورم نقطه به نقطه در ارديبهشت 
1398 به باالي 50 درصد رسيد و نرخ تورم متوسط ساالنه 
هم در بهمن 1398 به 37 درصد رسيده است. الزم به ذكر 
است كه در كنار تحريم ها، تخليه شدن اثر تورمي رشدهاي 

باالي نقدينگي س��ال هاي قبل از 1397 در شدت جهش 
تورمي و به ويژه در جهش قيمت دارايي ها موثر بوده است. 
رشد توليد نيز در سال هاي 1397 و نه ماهه 1398 منفي 
4.9 درصد و منفي 7.6 درصد بوده اس��ت كه در تركيب با 
تورم اشاره شده، اثر شوك منفي عرضه ناشي از تحريم ها 
به همراه ساير عوامل را به خوبي منعكس مي نمايد. با وجود 
اثر شديد تحريم ها و ساير عوامل در دشواري هاي دو سال 
اخير، مجموعه شواهدي حكايت از آن داشت كه اقتصاد 
ايران در نيمه دوم سال 1398 از مرحله خطرناك ورود به 
وضعيت تورم هاي بسيار شديد و تعميق بيشتر ركود فاصله 
گرفته است و در حال احياي خود مي باشد )البته بايد توجه 
داشت كه اين بدان معني نيست كه اقتصاد ايران به وضعيت 
مطلوب برگشته است بلكه بدان معني است كه از وخيم 
شدن وضعيت جلوگيري شده است(. در جلوگيري از اين 
وخامت اوضاع تنها ابزار ممكن سياست گذار پولي يعني 
تثبيت بازار ارز و آن هم نه با تزريق ارز و از دست دادن ذخاير 
ارزي بلكه با مداخله هدفمند در بازار ارز و ايجاد انگيزه و زمينه 
براي برگشت عوايد ارزي و جلوگيري از شكاف قابل توجه 
بين نرخ سامانه نيما و نرخ بازار و محدود كردن سفته بازي 

در اين بازار، نقش اساسي را داشت.
 اين ثبات سازي سبب نزولي شدن روند صعودي نرخ تورم 
نقطه به نقطه از خرداد س��ال 1398 و متعاقب آن نزولي 
شدن نرخ تورم متوسط ساالنه شد و حتي افزايش شديد 
قيمت بنزين در آبان ماه تغيير چنداني در اين روند نزولي 
ايجاد نكرد. از طرف ديگر، منفي بودن رشد بخش غيرنفتي 
اقتصاد در نيمه دوم سال متوقف شد و با توجه به اينكه رشد 
شديد بخش نفت كه سبب منفي شدن رشد كل اقتصاد در 

نه ماهه اول سال 1398 شده است، امكان تداوم نداشت، پس 
تداوم همان وضعيت و با فرض عدم وقوع شوك جديدي به 
اقتصاد ايران، اين امكان را فراهم مي كرد كه اقتصاد ايران در 
سال 1399 رشد منفي را تكرار ننمايد و حتي رشد ماليم 
مثبتي تجربه نمايد و نرخ تورم نيز به حول و حوش مقدار 
بلندمدت آن يعني ۲0 درص��د برگردد. حتي تنش هاي 
پي در پي ايجاد ش��ده در اقتصاد در طول ماه هاي گذشته 
نمي توانست اين مسير را دچار تغيير اساسي نمايد. اما آيا 
بايد توقع تداوم همان وضعيت را داشت يا اتفاقات جديد 
و به ويژه شيوع كرونا در اقتصاد جهاني و همچنين در ايران 
مي تواند سبب بازنگري در پيش بيني هاي قبلي شود و ما را 
آماده دوران گذاري براي تحمل شرايط دشوار و شكل دادن 
توقع معقول از سياست گذاري پولي نمايد. در ماه هاي اخير 
با وجود آنكه سياست گذار پولي در تالش شديد براي تداوم 
ثبات بخش��ي به بازار ارز و لذا پايين نگهداشتن انتظارات 
تورمي بوده است، مواردي چون تشديد فشار ناشي برنامه 
هسته اي، ليست س��ياه اف اي تي اف، انباشت ريسك در 
برخي بازارها در ايران و مواردي از اين دست رخ داده است 
كه مي تواند تا حدي تالش هاي سياست گذار پولي را كم اثر 
نمايد. اما مهم تر از همه اين حوادث، شيوع ويروس كرونا 
در جهان و ايران اس��ت. وقوع اين حادثه از دو منظر مانند 
يك شوك منفي عرضه شديد براي اقتصاد ايران محسوب 
مي شود و به طور طبيعي انتظار تشديد يا تداوم ركود تورمي 
موجود را ايجاد مي نمايد. منظر اول آن اس��ت كه ش��يوع 
ويروس در ايران كه يكي از كشورهاي به شدت درگير با اين 
مشكل بوده است و آن هم در آستانه سال جديد، سبب افت 
شديد فعاليت هاي بخش خدمات شده و با توجه به اينكه 

بخش خدمات نزديك به 50 درصد اقتصاد كشور را تشكيل 
مي دهد، مي تواند به رشد منفي اقتصادي بينجامد و البته 
با وجود تشويق برخي توليدات مانند محصوالت بهداشتي 
و درماني، بر توليد بخش ديگري از اقالم صنعتي اثر منفي 
دارد. در آن ص��ورت، از منظر تاثير بر فعاليتهاي اقتصادي 
شيوع اين ويروس مي تواند سبب تداوم رشد منفي اقتصادي 
شود. اما شيوع اين ويروس و اثرات آن در اقتصاد جهاني نيز 
بازهم نوعي شوك منفي عرضه براي اقتصاد ايران محسوب 
مي شود. دليل آن است كه شيوع اين ويروس سبب كاهش 
قابل توجه قيمت نف��ت و در حال��ت كلي تر محصوالت 
پاي��ه )Commodities( كه اقالم اصلي صادراتي ايران 
هستند، شده است كه در نتيجه ضمن اثر منفي بر توليد 
توليدكنندگان اين محصوالت با دشوار كردن واردات مواد 
اوليه و واسط سبب كاهش توليد ساير كاالهاي متكي به 
واردات مي ش��ود. همچنين، قيمت پايين تر نفت سبب 
كاهش توان خرج كردن دولت شده و از اين نظر هم اثر منفي 
بر رش��د اقتصادي دارد. اگر اين شوك منفي عرضه سبب 
كاهش توليد شود، به طور طبيعي سبب فشار براي افزايش 
قيمت كاالها و خدمات شده و مي تواند روند نزولي تورم را 
موقتا متوقف نمايد. تمام آنچه اشاره شد، بدان معني است 
كه براي سال 1399 آنچه ثبات سازي در بازار ارز براي اقتصاد 
ايران فراهم كرده بود، بر اثر دومين شوك منفي عرضه در دو 
سال متوالي، تا حدي خنثي شده و متوقف شود. تنها چيزي 
كه مي تواند مايه اميدواري باش��د آن است كه شيوع اين 
ويروس امري موقتي بوده و برخالف شوك ناشي از تحريم، 
مدت زيادي دوام نمي آورد. اگر اميدوار باش��يم كه شيوع 
ويروس كرونا در ارديبهشت خاتمه يابد، آنگاه اثر آن در وارونه 

كردن تورم و تداوم رشد منفي هم بر طرف شده و اقتصاد 
ايران مجددا پس از يك دوره انتقالي حدود 4 تا 5 ماهه به 
تداوم روند رو به بهبود ادامه دهد. نكته با اهميت آن است كه 
سياست پولي ابزار چنداني براي مقابله با اين شوك منفي 
در اختيار ندارد )همان طور كه در دنيا نيز همين طور است( . 
لذا، توجه به دو نكته بسيار با اهميت است. نكته اول آن است 
كه پيامد شوك منفي ناشي از شيوع ويروس كرونا امري 
جهاني است و بايد با آن كنار آمد و از ترويج چشم انداز منفي با 
مشاهده آثار مقطعي اين ويروس بر اقتصاد كشور، خودداري 
كنيم. نكته دوم آن است كه توقع چنداني براي مقابله با آثار 
منفي ناشي از شيوع اين ويروس از سياست گذار پولي شكل 
ندهيم چرا كه شكل دادن توقع نامناسب مي تواند به اتخاذ 
اقداماتي منجر شود كه نه تنها به بهبود اقتصادكمكي نكند 
بلكه سبب بدتر شدن وضعيت شود. بايد متوجه باشيم كه 
حتي اقتصادهاي بزرگ در مقابل دو شوك متوالي منفي 
عرضه نمي توانند ايمن باشند تا چه برسد به اقتصاد ايران كه 
در مقايسه با سايز خود شوك هاي شديدي را تجربه كرده 
است. الزم است اشاره شود كه با وجود شكل دادن انتظارات 
بدبينانه در مورد وضعيت اقتصاد ايران از سوي برخي از ما 
تحليلگران اقتصادي، هنوز جامعه ايران رفتاري قابل قبول 
از خود به نمايش گذاشته است و غير از جمعي محدود كه از 
مصيبت مردم براي احتكار و ثروت اندوزي از اقالم بهداشتي 
و درماني پرداخته اند، مورد قابل سرزنش چنداني مشاهده 
نشده است. شايد تنها ايراد به رفتار ما، اندكي كم توجهي 
به رعايت نكات ايمني و دستورات مقامات درماني كشور 
اس��ت كه دوستان جامعه شناس قاعدتا تحليل بهتري از 

چرايي آن دارند. 
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 سقف كارت به كارت
 ۱۰ ميليون تومان شد

مدير اداره نظام ه��اي پرداخت بان��ك مركزي از 
افزايش سقف كارت به كارت به 10 ميليون تومان 
در ابزارهاي خودپرداز، كيوس��ك، اينترنت بانك و 
همراه بانك خبر داد. داوود محمدبيگي، در گفت وگو 
با ايِبنا در خصوص اعمال تمهيدات جديد از سوي 
بانك مركزي براي پيشگيري از شيوع ويروس كرونا 
و كاهش حضور مش��تريان در شعب بانكي گفت: 
سقف عمليات كارت به كارت در ابزارهاي خودپرداز، 
كيوس��ك، اينترنت بانك و همراه بانك در راستاي 
كاهش مراجعه شهروندان به شعب بانكي تا اطالع 
ثانوي با ابالغ جديد به شبكه بانكي به 10ميليون 
توم��ان افزايش پيدا ك��رد. مدي��ر اداره نظام هاي 
پرداخت بانك مركزي تاكيد كرد: سقف كارت به 
كارت در نرم افزارهاي پرداخت سازان همچنان تا 
اطالع ثانوي 3 ميليون تومان است. گفتني است، 
كه پيش از اين س��قف عمليات كارت به كارت در 
ابزارهاي خودپ��رداز، كيوس��ك، اينترنت بانك و 
همراه بانك از 3 ميليون تومان به صورت روزانه به 5 
ميليون تومان افزايش پيدا كرده بود كه اين ميزان 
با تمهيدات جديد افزايش پيدا كرده است. سقف 
كارت ب��ه كارت در نرم افزارهاي پرداخت س��ازان 

همچنان تا اطالع ثانوي 3 ميليون تومان است.

انسداد همه حساب هاي بانكي 
فاقد شناسه معتبر تا خرداد ۹۹

مطابق اليحه بودجه سال 99، همه حساب هاي 
بانكي فاقد شناس��ه هوي��ت الكترونيكي بانكي 
)شهاب( معتبر با هدف مقابله با پولشويي و فرار 
مالياتي تا پايان خرداد سال آتي مسدود مي شوند.

به گزارش ايرنا، بر اس��اس بن��د الحاقي 9 اليحه 
بودجه سال 99 كه به تصويب كميسيون تلفيق 
مجلس رس��يده و براي تاييد نهايي به ش��وراي 
نگهبان ارس��ال شده اس��ت، به منظور افزايش 
شفافيت تراكنش هاي بانكي، مبارزه با پولشويي 
و جلوگيري از فرار مالياتي، بانك ها و موسسه هاي 
اعتباري غيربانكي موظف هستند حداكثر تا پايان 
خرداد 1399 همه حساب هاي بانكي فاقد شناسه 
هويت الكترونيكي بانكي )شهاب( معتبر متعلق 
به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي را 
مسدود كنند.بر اين اس��اس بانك ها بايد از ارايه 
هرگونه خدمت يا پرداخت سود به آنها خودداري 
كنند. بانك مركزي موظف است ضمن نظارت بر 
عملكرد بانك ها و موسسه هاي اعتباري غيربانكي 
تا تاريخ مورد اش��اره، اراي��ه هرگونه خدمات در 
سامانه هاي تس��ويه و پرداخت اعم از ساتنا، پايا، 
شتاب، شاپرك، چكاوك و صياد به حساب هاي 
فاقد شناسه شهاب معتبر را متوقف كند. همچنين 
بانك مركزي موظف است بسترهاي الزم براي 
تكميل اطالعات هويتي مشتريان بانكي و اخذ 
تاييديه صح��ت اطالعات از مراج��ع ذي ربط و 
اختصاص شناس��ه هوي��ت الكترونيكي بانكي 
)ش��هاب( يكتا را فراهم كند. اليحه بودجه سال 
99 پس از تصويب در كميسيون تلفيق به صحن 
مجلس فرستاده ش��د اما نمايندگان مجلس به 
كليت آن راي منفي داده و اليحه را به كميسيون 
بازگرداندند.در اين حال رييس مجلس شوراي 
اس��المي با اس��تفاده از اصل 85 قانون اساسي 
و حك��م حكومتي رهبر معظ��م انقالب، بودجه 
تصويب شده در كميسيون تلفيق را براي تاييد به 
شوراي نگهبان ارسال كرد.اين در شرايطي است 
كه جلسات علني مجلس به دليل شيوع ويروس 

كرونا تا اطالع ثانوي تعطيل است.

۶ نكته در مورد فرصت ۵ ساله 
به بدهكاران بانكي

بدهكاران شبكه بانكي فرصتي 5 ساله دارند كه 
در اين خصوص نكاتي مهم وجود دارد. به گزارش 
ايِبنا، موسس��ات اعتباري موظف هس��تند تا به 
درخواست مشتري، مطالبات واحدهاي توليدي 
كه تمام يا بخش��ي از آن غيرجاري شده را براي 
يك بار و حداكثر به مدت 5 س��ال با اخذ ميزان 
7.5درصد از ميزان بدهي و با تنفس 6 ماهه امهال 
كنند. س��ازوكار اجرايي اين اقدام در چارچوب 
روش هاي امهال موسسات اعتباري است كه در 
شهريورماه امسال به شبكه بانكي ابالغ شد و مدت 
استفاده از اين تسهيالت نيز تا پايان شهريورماه 
1399 تعيين شده است.  در دستورالعمل قبلي 
كه شهريور امسال ابالغ شده، عنوان شده بود كه 
تصميم گيري در خصوص اخذ وثيقه در اختيار 
هيات مديره بانك ها است ولي بخشنامه اخير همه 
را مكلف كرده تا با اخذ 7.5 درصد از مانده بدهي، 
تسهيالت را امهال كنند. در صورتي كه واحدهاي 
توليدي مشمول اقساط تسهيالت جديد امهالي 
را به موقع پرداخت كنند، عنوان بدهي آنها امهالي 
گزارش مي شود و مش��مول ممنوعيت ناشي از 
بدهي افراد داراي بدهي غيرجاري مانند دريافت 
دسته چك يا تس��هيالت جديد نمي شوند.  در 
دستورالعمل شهريوماه بانك مركزي آمده بود كه 
امهال تنها براي مشترياني انجام مي شود كه بانك 
با اعتبارسنجي انجام شده تاييد كند كه بدهكار 
توانايي پرداخت اقساط خود را در سررسيدهاي 
جديد دارد ولي اين موضوع در بخشنامه جديد 
تغيير كرده و در تبصره ش��ماره پنجم آمده كه 
واحدهاي توليدي داراي مج��وز از وزارت جهاد 
كشاورزي يا صنعت، معدن و تجارت و همچنين 
معرفي ش��ده از سوي ستاد تسهيل نيز مشمول 
اين مصوبه هستند كه احتماال اين افراد از شرط 
اعتبارسنجي معاف هستند.. در بخشنامه اخير 
آمده كه امهال بايد حداكثر به ميزان 5 سال باشد 
ولي با اين حال بسياري از عقودي كه بانك ها ملزم 
به استفاده از آن هستند بازه زماني يك تا 3 ساله 

دارند و به طور عملي 5 سال امكان پذير نيست.



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

»تعادل«فرازوفرودقيمتدربازارهايسهامرابررسيميكند

نگاه بورس تهران به ريسك هاي خارجي يا داخلي
گروه بورس| محمدامين خدابخش|

واكنش هيجاني بازارهاي مالي جهان به بيماري نوظهور 
ش��رقي همچنان تداوم يافته و اين روزه��ا »كرونا« به 
غير از بيمارستان ها در بازارها نيز قرباني مي گيرد. روز 
گذشته شروع به كار بازارهاي عمده جهان با افت بيشتر 
قيمت ها همراه شد و بورس تهران كه روز شنبه را نيز با 
سيري نوزلي به اتمام رسانده بود، دوشنبه را هم با كاهش 

حداكثري قيمت در بسياري از نمادها به پايان برد. 
در اين روز سقوط 14 هزار و 805 واحدي شاخص كل 
بورس تهران ك��ه كاهش 2.7 درص��دي ارزش بورس 
تهران منتهي شد، نشان از آن داشت كه سرمايه گذاران 
با نزديك  ش��دن به روزهاي پايان سال و اتفاقاتي كه در 
روزهاي اخير ميان سازمان بورس و اوراق بهدار كشور 
رخ داد ديگر عالقه چنداني به ماندگاري در بورس تهران 
ندارند و برآنند، حداقل تا مشخص شدن وضعيت و بهبود 
ريسك هايي پيش رو امنيت سرمايه خود را حفظ كنند. 
با اين حال ديروز شاهد آن يوديم كه برخي از تحليلگران 
بازار داخلي سعي كردند تا با برقراري ارتباطي معني دار 
ميان افت بيش��تر قيمت ها در بورس تهران و س��قوط 
قيمت ها در بازارهاي كاالي��ي بين المللي به خصوص 
نفت بر قرار كنند. اين نظري��ه اگرچه در ابتدا جذاب به 
نظر مي آيد اما با اندكي بررسي بيشتر مي توان دريافت 
كه شرايط كنوني كش��ور تا حد زيادي پذيراي صحت 

گفته هايي از اين دست نيست.

  بازتابي مشابه از داليلي متضاد
بررسي روند اتفاقات طي دو سال اخير حكايت از آن دارد 
كه صعود شاخص ها در بورس و فرابورس بيش از آنكه 
مرهون افزايش بهره وري و توليد در اقتصاد كشور باشد، 
مديون رشد افسار گسيخته قيمت ارز و به عبارتي سقوط 
ارزش ريال است. اين مساله سبب شد تا در شرايطي كه 
بسياري از ش��ركت ها با تغييرات منفي در مقدار توليد 
مواجه شدند و سايرين نيز با پذيرش مشكالت عديده به 
صادرات ادامه دادند، شاهد رشد سودآوري ريالي باشيم. 
اين سودآوري ريالي كه به موازات رشد ارزش جايگزيني 
در دارايي شركت ها رخ مي داد در نهايت شرايطي را پديد 
آورد كه به موجب آن بازار سرمايه طي دو سال در حدود 

6 برابر رشد كرد.
اين در حالي است كه در همين زمان سياست هاي پولي 
اثربخش به همراه بهبود تكنول��وژي و مقدار فروش در 
ساير كشورها به روندي صعودي در بازارهاي مالي دنيا 
منتهي ش��ده بود. همين امر وضعيتي را سبب شد كه 

بازارهاي داخلي كشور همگام با رونق بازارهاي جهاني 
رشدي جدي را شاهد باشند. رش��د ياد شده اگر چه از 
بعد زماني شباهت بس��ياري داشتند اما از لحاظ پيش 
زمينه ه��ا و عوامل موثر بر صعود قيمت ه��ا از دو دليل 
كامال متفاوت تغذيه مي كردند. بنابراين چندان معقول 
به نظر نمي رسد كه به رغم اثرپذيري بازارهاي داخلي از 
تحوالت جهاني بخواهيم روند صعودي اين بازارها را با 
هم مقايسه كنيم. مضاف بر آنكه عوامل شكل دهنده به 
تغييرات قيمت ها نيز از لحاظ ماهوي طي روزهاي اخير 
كامال متفاوت بوده اند.در حالي كه بازارهاي بين المللي 
من جمله بازار سهام در خارج از مرزهاي كشور به دليل 
ترس از شيوع كروناي جديد و تبعات بعدي آن هر روز 
ميزان بيشتري از ارزش خود را از دست مي دهند، بورس 
تهران با داليلي همچون ترس از قفل شدن نقدينگي و 
افزايش ريسك سيستماتيك رو به رو است و اين روزها را 
با ترس از عواملي همچون كاهش احتمالي دامنه نوسان 
و تاثير منفي افزايش حجم مبنا س��پري مي كند. اين 

عوامل در حالي روي مي دهد كه ماهيت رشد قيمت ها 
در بورس تورمي است و چش��م انداز قيمت ارز در سال 
آينده همچنان صعودي به نظر مي آيد. در بررسي شرايط 
فعلي بورس تهران بايد به خاطر داشت كه اگر قرار بود 
افت قيمت در بازارهاي جهاني مهم ترين عامل ريزش 
قيمت سهام در كشور باشد بايد پيش از اينها و حداقل 
از زمان اعالم ورود كرونا به ايران شاهد گفته هايي از اين 

دست مي بوديم.

  سيلي محكم حقيقت بر صورت خوش بيني
روز گذش��ته  بازارهاي جهاني سقوط بيشتري را شاهد 
بودن��د به طوري كه ش��اخص S&P500 تا مرز عبور از 
ميانگين متحرك 100 هفته اي نيز پيش رفت. در اين 
روز جنگ قيمتي شكل گرفته ميان عربسان و روسيه كه 
ناشي از عدم توافق دو غول نفتي جهان بر سر كاهش 1.5 
بشكه اي عرضه نفت، شرايطي را سبب شد كه عربستان 
 س��عودي را عرضه س��نگين نفت در بازارهاي جهاني 

وا داشت. با اين حال اثر اين شرايط كه به افت قيمت نفت 
برنت به محدوده 33 دالر منتهي شد و ارزش هر بشكه 
نفت وست تگزاس را تا 31 دالر در هر بشكه كاهش داد، 

به بازار طالي سياه محدود نشد.
در حالي كه تا كمتر از س��ه ماه قبل و در روزهاي پاياني 
زمستان سال 2019 بازارهاي عمده سهام در دو سوي 
اقيانوي آرام، با حساس��يت اخبار جنگ تجاري ميان 
امري��كا و چين را دنبال مي كردن��د و با فروكش كردن 
آتش آن به استقبال فوابد آرامش در اقتصاد جهاني رفته 
بودند. حاال شرايطي را شاهد هستيم كه در آن كرونا زير 
سايه تابلوهاي معامالت در نيويورك و شانگهاي قرباني 
مي گيرد و در س��ايه مبهم بودن تبعات شيوع »كوييد 
19«، قيمت ها هر روز بيش از ديروز افت مي كنند. اين 
در حالي اس��ت كه تا پيش از معرفي اين ويروس هيچ 
تحليلگري حتي به خواب هم نمي ديد كه يك ويروس 
برآمده از بدن خفاش روزي به بزرگ ترين تهديد بازارهاي 
مالي و اقتصاد جهاني بدل شود. در حال حاضر افت قابل 

توجه تقاضا براي توليد كاال و خدمات در سراسر جهان 
به خصوص كشورهاي ثروتمند، زمين گير شدن صنعت 
ش��يل امريكا در مواجهه با قيمت ه��اي پايين انرژي و 
كاهش حاشيه سود شركت هاي وابسته به قيمت نفت 
نظير پااليشي ها و پتروشيمي ها شرايطي را سبب شده 
كه به موجب آن ديگر نمي توان چش��م اندازي دقيق از 
محدوده افت بازارها اراي��ه داد. در واقع مازاد عرضه در 
بازار انرژي تا اينجاي كار به حدي باالست كه در آغاز روز 
دوشنبه »گلدمن ساكس« احتمال افت قيمت نفت تا 
مح��دوده 20 دالر را مطرح كرد؛ عاملي كه مي تواند به 
سقوط بيشتر قيمت ها در بازارهاي مالي منتهي شود.  
در روز گذشته شاخص هاي »داوجونز«، »اس اند پي« 
و »نزدك« طي اندك زماني از بازگشايي بازارها در روز 
دوش��نبه هر كدام بيش از 5 درصد از ارتف��اع خود را از 
دست دادند. در آسيا نيز وضعيت به همين منوال بود و 
شاخص هاي »شانگهاي« و »شنزن« در چين هر كدام 
ب��ه ترتيب افتي برابر ب��ا 3.01 و 4.09 درصد را به ثبت 
رساندند. سار ش��اخص هاي مطرح آسيايي نيز شامل 
»نيكي«، »كاس��پي« و »هنگ س��نگ« با افت 5.38، 
4.19و 4.23درصدي به به داد و ستدهاي روزانه خاتمه 
دادند.  در اروپا نيز فشار فروش در بازارهاي لندن، فرانسه 
و آلمان به افت بيش از 6 درصدي ش��اخص ها انجاميد 
و حت��ي بورس مادري��د را تا مرز س��قوط 10 درصدي 

پيش برد.

  فلزات گرانبها و عطش حفظ ارزش
در بازار فل��زات گرانبها اوضاع به بدي س��اير بازارهاي 
مالي نبوده است. در حالي كه افت تقاضا و تيره تر شدن 
چشم انداز آن در ماه هاي پيش رو به كاهش قيمت فلزات 
رنگين نظير آلومينيوم، مس، سرب و روي منتهي شده و 
قيمت آنها را به ترتيب هزار و 668، 5 هزار و 502، هزار و 
815 و هزار و 961 دالر در هر متريك تن رسانده است، 
بازار فلزات گرانبها همچنان خشنود از افزايش ريسك 

در بازارهاي موازي به پيش مي رود.
روز گذش��ته قيمت هر اونس طال براي نخستين بار از 
دس��امبر 2012، هزار و 700 دالري شد. اين در حالي 
اس��ت كه يك س��ال قبل در چنين روز به��اي اونس 
جهاني طال از 1300 دالر نيز فراتر نمي رفت و رسيدن 
به قيمت فعلي براي آن از ديد بس��ياري از تحليلگران 
امري غيرممكن بود. گفتني اس��ت بهاي فلزاتي نظير 
نقره و پالتين نيز در روزهاي گذشته روندي مشابه طال 

داشته است.

ورود خون  تازه به رگ هاي بازار سرمايه در سال جاري
به طور سنتي اشخاص حقوقي و كدهاي قديمي در بازار 
سرمايه فعاليت و معامله گري بيشتري دارند اما در سال 
جاري شاهد ورود خون هاي تازه به رگ هاي بازار بوديم. 
در واقع امسال بازار سرمايه توانست نقش بسيار مهمي در 
اقتصاد كشور ايجاد كند. به گزارش ايكنا، احسان عامري ، 
مدي��ر آموزش كانون كارگزاران ب��ورس و اوراق بهادار به 
بيان نكاتي درباره عملكرد بازار سرمايه در يك سال اخير 
پرداخت و گفت: در اين زمين��ه بايد به چند مولفه مهم 
اش��اره كرد كه يكي بازدهي ش��اخص كل بورس و بازار 
سرمايه بود كه امسال برخالف سال قبل و شايد دو سال 
قبل كه در مقابل بازارهاي مالي و موازي نظير دالر، سكه، 
طال و حتي امالك، رقابت را به نوعي باخته بود، اما در سال 
جاري از همان يكي دو ماه اول، با فروكش كردن بازدهي 
و جذابيت بازارهاي ديگر توانس��ت رقابت را از بازارهاي 

موازي برنده شود.
وي ادامه داد: در ماه هاي بعدي تا انتهاي سال، بازار سرمايه ما 
نه تنها اين روند را حفظ كرد بلكه با اختالف زياد ركوردشكني 

كرد. نكته ديگر در مورد جذب نقدينگي است. اين يكي از 
كاركردهاي مهم بازارهاي س��رمايه است. ما هم به خاطر 
شرايط خاص كش��ور، در مواقع گذشته هم خيلي خوب 
مي توانستيم از اين كاركرد بازار سرمايه استفاده كنيم اما 
امسال به دليل عدم جذابيت بازارهاي موازي، سياست هاي 
خوب و عرضه هاي اوليه، فضايي ايجاد شد تا عموم مردم كه 
خيلي هم به بازار سرمايه آشنايي نداشتند به آن ورود كردند. 
عامري بيان كرد: اين موضوع از دو ُبعد قابل بحث است كه 
يكي جذب نقدينگي است. در سال 84 ميزان نقدينگي در 
بازار سرمايه حدود 70 هزار ميليارد تومان و حجم معامالت 
روزانه حدود 10 الي 15 ميليارد تومان بود اما االن تقريباً بين 
6 تا 10 هزار ميليارد تومان متوسط حجم معامالت هفتاد 
روز گذشته بوده است و نقدينگي هم به حدود 2300 هزار 

ميليارد تومان رسيده است.

  ورود افراد جديد به بازار سرمايه
مدير آموزش كانون كارگزاران بورس با اشاره به افزايش 

عمق بازار سهام كشور تصريح كرد: اين وضعيت نشان 
مي دهد بازار س��رمايه در چهارده سال گذشته عمق 
زيادي پيدا كرده و نسبت حجم معامالت روزانه نسبت 
به مجموع نقدينگي در اقتصاد كش��ور بسيار باال رفته 
و اين نش��انه گس��ترش ضريب نفوذ و اعتماد به بازار 

سرمايه است.
اين كارشناس بازار س��رمايه يادآور شد: از حيث ورود 
اف��راد جديد به بازار س��رمايه و كدهاي س��هامداري 
براي اش��خاص حقيقي جديد نيز در سال جاري روند 
بسيار خوبي داش��تيم و هرچه به انتهاي سال نزديك 
مي شديم صف هاي انتظار در برخي شعب كارگزاري ها 
در كل كشور و حتي مناطق كوچك تر شكل گرفته بود 
چراكه عدم بازدهي در ساير بازارها باعث شد فرهنگ 

سرمايه داري در بازار سهام تقويت شود.

  نقش مثبت بازار سرمايه در تأمين مالي
عامري با اش��اره به اثر ورود نقدينگ��ي جديد به بازار 

س��رمايه بيان كرد: به طور سنتي اشخاص حقوقي و 
كدهاي قديمي در بازار سرمايه فعاليت و معامله گري 
بيشتري دارند اما در سال جاري شاهد ورود خون تازه 
به رگ هاي بازار بوديم. در واقع امس��ال بازار سرمايه 
توانست نقش بسيار مهمي را در اقتصاد كشور ايجاد 
كن��د. مدير آموزش كانون كارگ��زاران بورس درباره 
اقدامات بازار س��رمايه در تأمين مالي در سال جاري 
اضافه كرد: امس��ال عرضه هاي اوليه و انتش��ار اوراق 
خوبي داش��تيم و از ُبعد تأمين مالي ه��م نقش بازار 
س��رمايه مفيد و ارزنده بود و افرادي كه براي تامين 

مالي مراجعه كردند راضي بودند.

  اصالحاتي كه بايد در بازار سرمايه انجام شود
اين كارشناس بازار س��رمايه با اشاره به اصالحاتي كه 
در بازار س��رمايه الزم اس��ت صورت گيرد تأكيد كرد: 
چند اصالح بايد صورت گيرد كه يكي در مورد ظرفيت 
سامانه معامالتي و هسته معامالت است. با استقبالي 

كه اخيراً از بازار سرمايه صورت گرفته است و با ترافيك 
و افزايش حجم درخواس��ت، بعضًا كارگ��زاران و خود 
سازمان بورس، از ُبعد نرم افزاري با مشكل مواجه شدند 
و الزم است فكري اساسي براي آن شود. البته اين قابل 
پيش بيني نبود ولي بايد در اين حوزه كار زيادتر صورت 
گيرد. عامري ادامه داد: نكته اي كه از بعد مالي- رفتاري 
بايد اشاره كرد اين است كه بعد از حادثه دردناك ترور 
سپهبد سليماني، چند روز بازار ريزش كرد اما دوباره 
به حالت عادي بازگشت و تصميم گيري ها هم منطقي 
بود. حوادث ديگري هم داشتيم كه نشان مي دهد عمق 
تحليل و نگاه بلندمدت سرمايه گذاراني كه وارد بورس 
مي شوند بر فضاي رواني بازار حاكم مي شود و اين كمك 
مي كن��د از فضاي هيجاني دور ش��ويم. مدير آموزش 
كانون كارگزاران ب��ورس در پايان گفت: صندوق هاي 
سرمايه گذاري هم در سال جاري عملكرد بسيار خوبي 
داش��تند و بعضًا ظرفيت آنها تكميل شد لذا از طريق 

نامه نگاري هاي قانوني، ظرفيت خود را افزايش دادند.

نگاهيبهداليلريزشقيمتهادربورس
شاخص كل بازار سرمايه كه عليرغم بورس هاي جهاني، 
رشدي افسار گسيخته داشت، طي با ريزش مواجه شد؛ 
ريزشي كه كارشناسان، دليل اصلي آن را كاهش قيمت 
جهاني نفت مي دانند و بر اين باورند كه اپيدمي كرونا در 
جهان روي اين موضوع بي اثر نيس��ت. به گزارش ايسنا، 
بورس هفته جاري را بر خالف هفته هاي گذشته با چراغ 
قرمز آغاز كرد و به حركت خود ادامه داد. به طوريكه شاخص 

كل اين بازار روز گذشته بيش از 14 هزار واحد ريخت. اين 
در حالي است كه نگاه اجمالي به حركت اين بازار در ايران 
در حداقل يك ماه گذشته حاكي از آن است كه همواره و جز 
سه- چهار روز حركت بازار بر مدار صعود بوده است. در اين 
راستا، فردين آقا بزرگي تحليلگر بازار سرمايه درباره دليل 
سقوط ش��اخص كل توضيح داد: مهم ترين و اصلي ترين 
ريزش ديروز ش��اخص كل بورس تهران، كاهش قيمت 

جهاني نفت است كه بي س��ابقه ترين كاهش را در طول 
20 سال گذشته داشته است. قيمت نفت ظرف يك هفته 
گذشته بالغ بر 20 درصد افت و در فاصله يك روز 10 درصد 
افت را تجربه كرد. وي با اشاره به شيوع كرونا در جهان گفت: 
اما به طور كلي طي دو هفته گذشته بورس هاي جهاني به 
دليل اپيدمي ش��دن كرونا كه مقدمه اي براي افت تقاضا 
در سطح جهان و اخالل در رشد اقتصادي چين به عنوان 

كش��وري كه تاثير زيادي در تقضاي خريد چه در عرصه 
نفت و فروارده نفتي دارد ريزش داشتند. اما بورس ايران به 
واسطه تك بعدي بودن و صرفا ورود نقدينگي به بازار روند 

معكوسي را پي گرفته بود.
اين تحليلگر بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه ريزش روز گذشته 
ربطي به كرونا نداشت و مستقيما از قيمت نفت تاثير گرفته 
است، اظهار كرد: اما به طور كلي بازار سرمايه ايران درحال 

تطبيق پيدا كردن با روند كاهش��ي بازارهاي مالي است. 
چشم انداز وضعيت اقتصادي دنيا با توجه به بحران كرونا 
و در كنار آن اختالف نظر بين عربستان و روسيه به عنوان 
دو كشور پرقدرت روي همه كشورها مي گذارد. وي ادامه 
داد: از سوي ديگر براي بودجه سال آينده 100 هزار ميليارد 
تومان كسري پيش بيني شده بود كه كاهش قيمت جهاني 
نفت روي بودجه و كسري بودجه هم تاثيرگذار خواهد بود.
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  س�ود هر س�هم »كفپارس« به نيمه رسيد:  
شركت فرآورده هاي نسوز پارس در دوره 12 منتهي 
به 30 دي آذر 1398، به ازاي هر س��هم خود 5 هزار و 
11 ريال كنار گذاشت كه نس��بت به دوره مشابه در 
سال گذشته كه س��ود هر سهم 11 هزار و 418 ريال 
اعالم شده بود، از كاهش 56 درصدي برخوردار است.

به گزارش س��نا، ش��ركت فرآورده هاي نسوز پارس 
با س��رمايه 100 ميليارد ريال، صورت هاي مالي 12 
ماهه دوره مالي منتهي به 30 آذر 1398 را به صورت 
حسابرسي شده منتشر كرد. ش��ركت فرآورده هاي 
نس��وز پارس در دوره ياد ش��ده، مبلغ 501 ميليارد 
100 ميليون ريال س��ود خالص كسب كرد و بر اين 
اس��اس مبلغ 5 هزار و 11 ريال سود به ازاي هر سهم 
خود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه در سال 
گذش��ته از كاهش 56 درصدي برخوردار است. اين 
شركت بورسي، سود انباشته پايان سال را با كاهش 
51 درصدي نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، 
يك هزار و 214 ميليارد و 48 ميليون ريال اعالم كرده 
است. »كفپارس« در دوره 12 ماهه سال مالي منتهي 
به آذر 97، به صورت حسابرسي شده، مبلغ يك هزار 
و 141 ميليارد و 768 ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بدين ترتيب مبلغ 11 هزار و 418 ريال سود به 

ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود.

  س�رمايه »س�مگا« افزايش مي يابد:  سازمان 
بورس و اوراق بهادار با افزايش س��رمايه 50 درصدي 
گروه س��رمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري 
ايران از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي هام وافقت 
كرد. افزايش س��رمايه 5 هزار و 362 ميليارد و 407 
ميلون ريالي گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و 
گردشگري ايران از مبلغ يك هزار و 260 ميليارد ريال 
به مبلغ 6 هزار و 662 ميليارد و 407 ميليون ريال از 
محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي از 
سوي سازمان بورس بالمانع اعالم شد. افزايش سرمايه 
گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران 
به منظور جبران مخارج انجام ش��ده بابت مشاركت 
در افزايش سرمايه ش��ركت توسعه گردشگري آريا 
زيگورات )س��هامي خاص( و افزايش توان عملياتي 

شركت خواهد بود.

  پيشنهاد افزايش سرمايه »غشان«:  هيات مديره 
شركت شير پاستوريزه پگاه خراسان پيشنهاد افزايش 
سرمايه يك هزار و 466 ميليارد و 42 ميليون ريالي، 
معادل 743 درصد س��رمايه اين شركت را به مجمع 
عمومي فوق العاده اين شركت پيشنهاد داد. شركت 
شير پاستوريزه پگاه خراسان عنوان كرده است برنامه 
افزايش سرمايه از مبلغ 200 ميليارد ريال به يك هزار 
و 686 ميليارد و 42 ميليون ريال دارد. بر اساس اين 
گزارش، افزايش سرمايه »غشان« از محل مازاد تجديد 
ارزيابي دارايي ها به منظور اصالح ساختار مالي كه در 
تاريخ 15 بهمن 1398 به تصويب هيات مديره رسيده 
و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانوني ارسال 
شده، خواهد بود. بديهي است انجام افزايش سرمايه 
ياد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار 
و تصويب مجمع عمومي فوق العاده اس��ت و در اين 

خصوص اطالع رساني خواهد شد.

  »كس�اوه« صورت هاي مالي ۹ماهه منتشر 
كرد:  شركت صنايع كاشي و سراميك سينا، گزارش 
صورت ه��اي مالي مي��ان دوره اي 9ماهه منتهي به 
30آذر1398 را منتش��ر كرد. شركت صنايع كاشي 
و سراميك س��ينا در گزارش 9ماهه سود هرسهم را 
728ريال اعالم كرد كه نس��بت به مدت مشابه سال 
مالي گذش��ته 132درصد افزايش داشته است. اين 
شركت سود عملياتي دوره مورد گزارش را 480ميليارد 
ريال و سود خالص آن را 385ميليارد ريال اعالم كرده 
است. همچنين سود انباشته آن نيز به 527ميليارد 
ريال بالغ شده است. »كساوه« در برنامه هاي خود به 
توليد با استفاده حداكثري از ظرفيت قابل دسترس 
اشاره دارد. همچنين فروش محصوالت نيز با تمركز بر 
بازارهاي صادراتي در دستور كار شركت قرار دارد. اين 
شركت در خصوص جزييات منابع تامين مالي در پايان 
دوره اعالم كرد كه تأمين مالي شركت عمدتًا از محل 
فعاليت هاي عادي عملياتي شركت صورت پذيرفته 
است. عالوه بر اين با توجه به تعهد شركت در خصوص 
حفظ منافع سهامداران، سياست شركت در جهت 
تامين سرمايه در گردش از محل درآمدهاي حاصل 
از عمليات جاري شركت، و جهت اجراي پروژه ها اخذ 
تسهيالت بانكي بلندمدت و تأمين بخشي از محل سود 
انباشته است. »كساوه« اجراي پروژه افزايش ظرفيت 
توليد محصوالت پرسالني لعاب پوليش و اجراي پروژه 
توليد محصوالت سايز بزرگ پرسالني )اسلب( را از 

ساير برنامه هاي با اهميت خود اعالم كرد.

سرمايه »كوير« افزايش مي يابد:  سازمان بورس 
و اوراق بهادار با افزايش سرمايه 50 درصدي شركت 
توليدي فوالد سپيد فراب كوير از محل سود انباشته 
موافقت كرد. افزايش سرمايه يك هزار و 200 ميليارد 
ريالي شركت توليدي فوالد سپيد فراب كوير از مبلغ 
100 ميليارد ريال به مبلغ 3 هزار و 600 ميليارد ريال 
از محل سود انباشته از سوي سازمان بورس بالمانع 
اعالم شد. افزايش سرمايه شركت توليدي فوالد سپيد 
فراب كوير به منظور تأمين بخش��ي از منابع جهت 
احداث و بهره برداري خط توليد شمش و بيلت خواهد 
بود. همچنين براساس اين گزارش، مجمع عمومي 
فوق العاده مي تواند با انجام افزايش س��رمايه از مبلغ 
3 هزار و 600 ميليارد ري��ال به مبلغ 10 هزار و 800 
ميليارد ريال از محل مطالبات حال شده سهامداران 
و آورده نقدي موافقت و اختيار عملي كردن آن را به 
مّدت 2 سال به هيات مديره تفويض كند تا هيات مديره 
شركت پس از أخذ مجوز از سازمان نسبت به عملي 

كردن آن اقدام كند.
بر اساس اين گزارش، انجام افزايش سرمايه »كوير« 
حداكثر تا 60 روز پس از تاريخ اين مجوز امكان پذير 
خواهد بود. عدم انجام افزايش سرمايه در مهلت مقرر، 
موجب ابطال اين مجوز شده و انجام آن مستلزم اخذ 

مجوز جديد از اين سازمان خواهد بود.

كارشناسامورمالياتيتاكيدكرديككارشناسبازارسهاممطرحكرد

اعمالفشاربربازارسرمايهسندسهسالهفرهنگسازينيازبلندمدت
تصميم براي تصويب مقررات جديد در شوراي عالي بورس گرفته 
شد و س��ازمان بورس آن را تصويب كرد و اجراي آن نيز به كانون 

كارگزاران سپرده شد.
به گزارش سنا، عليرضا تاجبر، عضو هيات مديره كانون كارگزاران 
بورس و اوراق بهادار گفت: در خصوص آموزش سرمايه گذاران در 
بازار سرمايه هرچقدر كار انجام شود، كم است و همه متوليان بازار 
بايد در اين امر سهيم باشند. ما شاهد هستيم شركت بورس تهران 
و شركت اطالع رساني و خدمات بورس، گام هاي خوبي را در حوزه 
فرهنگ س��ازي برمي دارند اما انتظار مي رود تا بقيه متوليان بازار 

نيز در اين امر، همگام باشند.
 وي در اين خصوص ادامه داد: جاي خالي س��ند آموزش در بازار 
سرمايه مشاهده مي ش��ود و اين مس��اله به اينچنين تصميماتي 
ختم مي شود كه براي جلوگيري از رفتارهاي توده وار و هيجانات 

مقطعي بازار، ورود كدها با محدوديت همراه شود.
تاجبر با اشاره به اينكه يكي از راهكارها، الزام سرمايه گذاران تازه 
وارد به آموزش، پيش از خريد در بازار س��رمايه است، ابراز داشت: 
عدم آگاهي منجر به رفتار توده وار و ضرر و زيان مي ش��ود. شايد 
تصميم��ي كه در خصوص كد اولي ها گرفته ش��ده، بهانه اي براي 
تقويت مبحث آموزش در بازار س��رمايه باش��د. عضو هيات مديره 
كانون كارگزاران در ادامه با اش��اره ب��ه تغييرات حجم مبنا گفت: 

افزايش حجم مبنا براي سهام شركت هاي بورسي و فرابورسي نيز، 
به دليل كنترل هيجانات سرمايه گذاران تازه وارد در اين بازار است.

وي در ادام��ه در خصوص كاهش هيجانات ب��ازار گفت: با اجرايي 
شدن اين دو مصوبه، در كوتاه مدت شاهد كاهش ميزان هيجانات 
در بازار خواهيم بود. به نظر مي رسد پس از گذشت از روند هيجاني 
ايجاد ش��ده در بازار و ثبات نسبي در روند معامالت بايد يك سند 
آموزش��ي ميان متوليان بازار نوشته ش��ود تا تمام نهادهاي مالي 
و اركان بازار س��رمايه به شركت اطالع رس��اني و خدمات بورس و 

كانون ها در زمينه آموزش سهامداري كمك كنند.
اين كارشناس بازار س��رمايه در ادامه خاطرنشان ساخت: بايد در 
زمينه آموزش، هزينه كنيم و اين درست نيست كه تمامي اركان 
از اين مهم ش��انه خالي كنند و مسووليت آن فقط بر عهده شركت 
اطالع رس��اني و خدمات بورس، كانون ها و شركت بورس آموزش 
باش��د. بنابراين بايد يك سند سه ساله نوش��ته شود، بخش هاي 
جامعه و تحصيالت افراد در آن مش��خص ش��ود، و براي هر بخش 
يك آموزش منس��جمي ديده ش��ود و مطمئنا از هيجانات افراد با 
آموزش ديدن كم مي ش��ود. به همين دليل، براي كوتاه مدت اين 
دو مصوبه جديد را مفيد مي دانم ولي اگر مي خواهيم يك تصميم 
بلندمدت بگيريم، بايد يك سند چشم انداز آموزش در بازار سرمايه 

با مشاركت تمام اركان داشته باشيم.

فارغ از اينكه اخذ ماليات از عايدي بازار سرمايه منطقي و منصفانه هست يا 
نه، بايد منتظر هر اقدامي از طرف دولت براي تامين مالي باشيم. پس هيچ 
عجيب نيست اگر دولت اقدام به اخذ ماليات از بازار سرمايه كند. به گزارش 
بورس نيوز، ش��نيده ها حاكي از اين بود كه ش��وراي عالي بورس قرار بوده 
جلسه اي داشته باشد و در ازاي لغو قانون كاهش دامنه نوسان بازار سرمايه، 
در خصوص ماليات بر عايدي سرمايه گذاري در بازار سرمايه، تصميم گيري 
كند؛ اما فعال اين جلسه ملغا شده است. اگرچه اخذ ماليات اقدام منصفانه اي 
به نظر مي رسد، ولي بازار سرمايه ما هميشه مثل يك سال گذشته، پر بازده 
نبوده و فعاالن با تجربه تر اين بازار، زيان هم كم نديده اند. با اين حال در زمان 
معامالت، چه سود كرده بودند و چه زيان، به اندازه 0.5 درصد ارزش سهم، 
ماليات داده بودند. ضمن اينكه شركت هاي بازار سرمايه اي هم قبل از تقسيم 
سود در مجامع، ماليات پرداخته اند! حاال گاليه فعاالن بازار سرمايه اين است 
كه با وجود پرداخت 2 ماليات )ماليات بر عملكرد شركت ها و ماليات در زمان 
معامله سهم(، چرا بايد ماليات بيشتري بدهند؛ در حالي كه سپرده گذاران 
بانكي كال از پرداخت ماليات معاف هس��تند؟ مرتضي اكبريان كارشناس 
امور مالياتي در اين خصوص بيان كرد: سازمان امور مالياتي قوانيني دارد كه 
مختص همه شركت ها است. اينكه شركت هاي بورسي ماليات بر عملكرد 
پرداخت مي كنند، كامال منطبق بر قوانين مالياتي است. بانك ها هم مانند 
ساير صنايع و شركت ها مشمول مقررات ماليات بر عملكرد هستند؛ ولي اخذ 
ماليات از سپرده گذاران بانكي چندان منطقي به نظر نمي رسد؛ چرا كه نرخ 

سود سپرده هاي بانكي، كمتر از نرخ تورم در كشور ماست. وي افزود: ماليات 
بازار سرمايه، ماليات مقطوعي است كه چه سهامداران سود كرده باشند و 
چه زيان، بايد آن را پرداخت كنند. افزايش بازدهي بازار سرمايه، ناشي از افت 
ارزش پول ملي بوده و سودآوري شركت ها رشد چنداني نداشته است. رشد 
قيمت برخي سهم ها هم با در نظر گرفتن روند سودآوري شركت ها، توجيه 
ندارد. اگر تورم در كشور ما كنترل شده بود، اخذ ماليات ديگري از بازار سرمايه 
منطقي بود و به عنوان يك عامل بازدارنده از رشد غيرمنطقي بازار، محسوب 
مي شد؛ ولي در شرايط تورمي، چنين نگرشي صحيح نيست. اما نكته اينجا 
است كه درآمد فروش نفت افت زيادي داشته و دولت براي تامين بودجه بايد 
از جايي تامين مالي كند. اكبريان تاكيد كرد: بنابراين فارغ از اينكه اخذ ماليات 
از عايدي بازار سرمايه منطقي و منصفانه هست يا نه، بايد منتظر هر اقدامي از 
طرف دولت براي تامين مالي باشيم. پس هيچ عجيب نيست اگر دولت اقدام 
به اخذ ماليات از بازار سرمايه كند. البته هر اقدام و تصميمي كه اثر منفي بر 
بازار سرمايه داشته باشد، منجر به خروج نقدينگي از اين بازار و تالطم بازار ارز 
و طال و... خواهد شد. اين كارشناس مالياتي تاكيد كرد: از اين رو، بعيد است 
كه فعال فشاري به بازار سرمايه وارد شود. كما اينكه با وجود شيوع كرونا، باز 
هم مجوزهاي تشكيل مجامع افزايش سرمايه شركت هاي زيادي صادر شد 
و به نظر مي رسد سياست گذاران اقتصادي با توجه به تبعات خروج نقدينگي 
از بازار سرمايه، فعال تمايلي براي اعمال فشار بر اين بازار ندارند. ضمن اينكه 

شاهد بوديم موضوع كاهش دامنه نوسان بازار سرمايه هم لغو شد.



تشكلها6اخبار

نايب رييس كميسيون تسهيل تجارت و مديريت واردات اتاق ايران

خروج از انزواي تجاري به واسطه شيوع كرونا نيازمند اهتمام دولت است
محمدرضا فاروقي نايب رييس كميس��يون تسهيل 
تج��ارت و مديري��ت واردات ات��اق ايران ب��ر اين باور 
اس��ت كه خروج از انزواي تجاري ايجادشده به واسطه 
ش��يوع بيماري كرونا، نيازمند اهتمام جدي دولت در 
راستاي جبران آس��يب هاي اقتصادي ناشي از شيوع 
اين ويروس اس��ت. با ش��يوع ويروس كرون��ا در ايران 
و چالش ه��اي موجود در خص��وص تأمين تجهيزات 
پزشكي ضروري مقابله با اين ويروس ازجمله ماسك 
و م��واد ضدعفوني كننده، رييس س��ازمان غذا و دارو 
بخشنامه اي به منظور عرضه انواع ماسك در كشور ابالغ 
كرد كه بر اساس آن داروخانه ها تا اطالع ثانوي مجاز به 
خريد ماسك نيستند و ماسك رايگان از سوي هيات 
امناي صرفه جويي ارزي خريداري و توزيع خواهد شد. 

بر اين اساس مقررشده تا هيات امناي صرفه جويي ارزي 
ماسك ها را خريداري كرده و به معاونت بهداشتي وزارت 
بهداشت تحويل دهد تا آنها را در پايگاه هاي سالمت، 
خانه ها و مراكز بهداش��ت به خانواده ها تحويل  دهند. 
عالوه بر اين، در تازه ترين نشست كارگروه تنظيم بازار 
طي مصوبه اي مقرر شده تا حقوق ورودي واردات انواع 
ماسك ذيل رديف تعرفه ٦٣٠٧٩٠١٠ و ٩٠٢٠٠٠٠ و 
الكل اتيليك ذيل رديف تعرفه ٢٢٠٧١٠٩٠به ٥ درصد 
كاهش داده شود. در همين زمينه محمدرضا فاروقي 
نايب رييس كميس��يون تس��هيل تجارت و مديريت 
واردات اتاق ايران در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق ايران 
اعالم كرد: در خصوص تأمين ارز اين كاالها، با توجه به 
دستور رييس جمهور به بانك مركزي و تغيير اولويت 

كاالهايي مثل ماسك و مواد ضدعفوني كننده در اولويت 
اول تخصيص ارز و فهرست كاالهاي اساسي، تخصيص 
و تأمين ارز موردنياز در كمترين زمان ممكن صورت 
خواهد گرفت. همچنين گمرك نيز طي دستورالعملي 
جام��ع، كليه تمهي��دات الزم را به منظور تس��هيل و 
تسريع تش��ريفات گمركي اقالم مربوطه به گمركات 
اجرايي متذكر ش��ده تا محموله ه��اي فوق به صورت 
حمل يكسره و شبانه روزي و همچنين با صدور حكم 
و با حداقل اسناد ترخيص شوند. او همچنين افزود: با 
توجه به ماهيت فعاليت گمرك به عنوان يك دستگاه 
ناظر و مجري مقررات گمرك��ي و همچنين ضرورت 
همراهي سازمان هاي هم جوار در رعايت مفاد ١٢و ٨ 
قانون امور گمركي و آيين نامه مربوطه، س��ازمان هاي 

مجوز دهنده نيز ضم��ن اعالم همراهي با گمرك طي 
دستورالعمل هاي جداگانه ضرورت تسهيل و تسريع 
در صدور مجوزهاي الزم از قبيل استاندارد، بهداشت 

و...را به نمايندگان خود اعالم كردند.
نايب رييس كميس��يون تس��هيل تجارت و مديريت 
واردات اتاق ايران ضمن اشاره به وجود برخي نگراني ها 
در خصوص كمبود ذخاير داروي��ي و افزايش تقاضا و 
ظرفيت واحدهاي درماني به تجهيزاتي از قبيل انواع 
دستگاه هاي تنفس مصنوعي، تب سنج ها و تخت هاي 
بيمارس��تاني و...، با تاكي��د بر بهره گي��ري از تمامي 
ظرفيت هاي تولي��د داخل خواس��تار تمهيدات الزم 
دولت به منظور تأمين و واردات به موقع اين كاالها قبل 
از كمبود جدي آنها در كشور شد. او همچنين با اشاره 

به قرار گرفتن ايران در ليست سياه FATF تأكيد داشت: 
تأثيرات تحريم هاي خارجي و قرار گرفتن در ليس��ت 
سياه FATF در بسته ش��دن كانال هاي بانكي و تجار 
از يك س��و و انزواي تجاري ايجادشده به واسطه شيوع 
بيماري كرونا از سوي ديگر، شرايطي را ايجاد كرده است 
كه براي برون رفت از آنها نيازمند اهتمام جدي دولت 

براي توسعه روابط تجاري هستيم.
فاروقي بابيان اينكه عبور از بحران ويروس كرونا كه در 
سطح جهاني سالمت جوامع و اقتصاد كشورها را درگير 
كرده است، در گروي استفاده از همه پتانسيل هاست، 
افزود: فعاالن بخش خصوصي آمادگي دارند كه ضمن 
حضور جهادي و كارآمد، بازوي دولت و ملت در عبور از 

تنگناهاي موجود باشند.
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توليد خودجوش روزانه 
30هزار ماسك توسط صنعتگران

فارس| نايب رييس اتحاديه توليد و صادرات پوشاك 
با بيان اينكه در ح��ال حاضر توليدكنندگان از نظر 
تامين پارچه و همچنين تأمين منابع مالي براي توليد 
ماسك با مش��كل روبرو هستند، گفت: با اين وجود، 
روزانه حدود 30 هزار ماسك در حركت خودجوش 
صنعتگران در كشور توليد مي شود. مجيد نامي با بيان 
اينكه هيچ خبري از تأمين پارچه براي توليد ماسك 
از سوي دولت نيس��ت، اظهار داشت: در حال حاضر 
توليد كنندگان پوشاك به صورت خودجوش در حال 
توليد ماسك هستند كه عمدتا براي مصارف مردمي 
كاربرد دارد و البته برخي نيز براي مصارف پزشكي قابل 
استفاده است. او تصريح كرد: برخي توليد كنندگان 
پارچه، مواد اوليه مورد نياز توليدكنندگان ماس��ك 
را تامي��ن كرده اند كه عمدتا م��واد اوليه و دوخت به 
صورت رايگان و توزيع ماس��ك ها به صورت رايگان 
انجام مي ش��ود. نامي ادامه داد: ميزان توليد يكي از 
توليدكنندگان از چند روز پيش تا روز چهارش��نبه 
هفته جاري به حدود 100 هزار عدد ماسك مي رسد 
و توليدكنندگان ديگر نيز در اندازه هاي مختلف توليد 
دارند به طوري كه يكي از توليدكنندگان روزانه 10 تا 
15 هزار ماسك توليد مي كنند. به گفته نائب رييس 
اتحاديه توليد و صادرات پوش��اك، توليدكنندگان 
زيادي درگير توليد ماس��ك هستند و خط دوخت 
مخصوص ماسك در برخي كارخانه ها راه اندازي شده 
اس��ت. او با بيان اينكه امكان افزايش ظرفيت توليد 
ماسك در صورت تامين مواد اوليه وجود دارد، افزود: 
در حال حاضر توليدكنن��دگان از نظر تامين پارچه 
و همچنين تامين منابع مالي براي توليد ماس��ك با 
مشكل روبرو هس��تند.  نايب رييس اتحاديه توليد و 
صادرات پوشاك افزود:  ماسك هاي توليدي عمدتا به 
صورت رايگان در مراكز پزشكي، شهرداري ها و برخي 
بخش هاي نيازمند عرضه مي شود. نامي با بيان اينكه 
تاكنون روزانه حدود 30 هزار ماسك به اين صورت در 
كشور توليد شده است، گفت: حدود 7 يا 8 شركت در 
اين امر دخيل هستند و چند شركت ديگر نيز در حال 
راه اندازي خط توليد ماسك هستند، به طوري كه براي 
مصارف پزشكي نيز ماسك توليد خواهند كرد. او تاكيد 
كرد: در صورت حمايت دولت در زمينه تأمين پارچه، 
امكان پاسخگويي به همه نياز كشور به ماسك توسط 

توليدكنندگان داخلي وجود دارد.

درخواست كمك اصناف 
تعطيل شده از 3 دستگاه دولتي

تسنيم| رييس اتاق اصناف تهران از تصميم جديد 
جلس��ه صبح ديروز وزارت صمت و بهداشت مبني 
بر افزايش تعداد توليدكنندگان ماس��ك خبر داد و 
گفت: با برنامه ريزي هاي انجام ش��ده، تا پايان هفته 
توليدكنندگان جديد، وارد چرخه توليد ماس��ك 
مي شوند. قاسم نوده فراهاني درخصوص جلسه ديروز 
با وزارت صنعت و بهداشت، اظهار داشت: اين جلسه 
كه صبح ديروز برگزار شد، در خصوص اعطاي مجوز 
براي افزايش توليد ماسك بود كه در حال برنامه ريزي 
و انجام اين كار هستيم. او با بيان اينكه انشاهلل تا پايان 
هفته توليد كنن��دگان جديد با درياف��ت مجوز در 
كمترين زمان، به چرخه توليد ماسك اضافه مي شوند، 
گفت: بايد بپذيريم كه يك مهمان ناخوانده وارد كشور 
شده كه پيش بيني براي آن نداشيم، بنابراين تا بتوانيم 
اوضاع را دردست بگيريم و اقدامات الزم را انجام دهيم 
كمي زمان مي برد. در حال حاضر نيز شرايط نسبت 
به هفته گذشته از نظر توليد و توزيع بهتر شده است. 
به گفته او، انشاهلل تا پايان هفته برخي توليدكنندگاني 
كه پيش از اين براي مثال توليدي لباس داشتند با 
تغيير الگوي دوخت و پارچه اقدام به توليد ماسك هاي 
معمول��ي ي��ا N95 مي كنند. رييس ات��اق اصناف 
تهران در خصوص توزيع مواد ضدعفوني كننده نيز 
خاطرنشان كرد: در حال حاضر مواد ضدعفوني كننده 
و ماس��ك در داروخانه ها توزيع مي شود ولي وزارت 
بهداشت معتقد اس��ت اگر داروخانه ها پاسخگوي 
نياز مردم نباشند، ش��بكه توزيع ديگري را تعيين 
خواهد كرد.  نوده فراهاني در پاسخ به اين سوال كه آيا 
اقدامات انجام شده براي كمك به اصناف در شرايط 
فعلي ادامه دارد، گفت: در اين شرايط برخي صنوف 
از جمله هتل ها، تاالرها، سفره خانه ها كامال تعطيل 
و حتي رستورانها، اغذيه فروشي ها و كبابي ها نيز به 
نوعي تعطيل است، بنابراين اصناف نيازمند كمك 
دولت و مسووالن هس��تند.  او تصريح كرد: در نامه 
به بانك مركزي درخواس��ت كرديم تا اقساط بانكي 
به دليل اينكه اصناف فروشي نداشته و درآمدي نيز 
ندارند، تعويق بيفتد كه دستور اين كار از سوي بانك 

مركزي صادر شده است.

ترخيص نهاده هاي دام و طيور 
مشروط به تامين ارز

رييس اتحاديه واردكنن��دگان نهاده هاي دام و 
طيور ايران از ضرورت تخصيص ارز براي ترخيص 
2ميليون تن نهاده هاي دامي از بنادر كشور خبر 
داد. ابوالحسن خليلي با تاكيد بر ضرورت تامين ارز 
براي ترخيص نهاده هاي دام و طيور از بنادر كشور 
گفت: در حال حاضر 2 ميليون تن نهاده هاي دامي 
براي ورود به بازار كشو ر نيازمند تخصيص ارز از 
سوي بانك مركزي هستند. او افزود: اين حجم از 
نهاده ها به كشور وارد شده و در بنادر هستند تا پس 
از پرداخت ارز ترخيص شده و در بازار توزيع شود.

رييس اتحاديه واردكنن��دگان نهاده هاي دام و 
طيور ايران درباره مصوبه ستاد تنظيم بازار مبني 
بر تهاتر نهاده ها با مرغ و تخم مرغ تصريح كرد: اين 
مصوبه س��تاد تنظيم بازار مشمول شركت هاي 
بخش خصوصي كه تامين كننده نهاده هاي دام و 
طيور هستند، نمي شود و شركت پشتيباني امور 
دام ملزم است به منظور تامين نهاده هاي دامي 
مرغداران و حمايت از مرغداران تهاتر محصول با 

نهاده ها را انجام دهد.

»تعادل« از مجوز ورود خودروهاي سبك و سنگين گزارش مي دهد

اثرپذيري دوگانه بازار از آزادسازي واردات خودرو 
تعادل | گروه صنعت |

»واردات خودرو پس از گذشت دو سال آزاد شد.« 
مطابق بند الحاقي ۷ اليحه بودجه س�ال ۹۹، در 
سال آينده واردات خودروهاي سبك و سنگين 
)با اولوي�ت خودروهاي تركيب�ي )هيبريدي( 
و ماش�ين آالت معدني و راهس�ازي با ارز منشأ 
خارجي طبق قوانين و مقررات مجاز است. اين 
تصمي�م اما اي�ن موضوع را پيش مي كش�د كه 
واردات خودرو چه تاثيري بر باز خودرو و تعديل 
قيمت ها خواهد گذاشت. در اين ميان ديدگاه هاي 
متفاوتي وجود دارد؛ برخي از آزادسازي واردات 
خودرو حمايت مي كنن�د و آن يك اقدام مثبت 
قلمداد مي كنند، امابرخي ديگر آن را در شرايط 
كنوني به دليل تنگناه�اي ارزي مثبت ارزيابي 
نمي كنند. برخي ه�م اين مصوبه را يك حركت 
نمايشي براي ايجاد آرامش رواني در بازار عنوان 
مي كنند. اما به طور مشخص اگر بخواهيم به دو 
ديدگاه متفاوت درباره آزادسازي واردات خودرو 
بپردازيم؛ براس�اس ديدگاه نخس�ت؛ با درنظر 
گرفت�ن چالش هايي چون »افزاي�ش تعرفه ها، 
سختگيرانه شدن استانداردها، افزايش نرخ ارز 
وافزايش عوارض و حق�وق گمركي«، نمي توان 
انتظار داشت كه خودرو وارداتي ارزان به دست 
مصرف كننده برسد. اما براساس ديدگاه ديگري، 
از آنجاي�ي ك�ه دولت ب�ا جلوگي�ري از واردات 
خودرو به پيش�واز كنترل واردات و مصرف ارز 
رفت، مجاز ب�ودن واردات خودروهاي س�بك 
و س�نگين در بودجه ۹۹ مي تواند مصرف ارز را 
افزايش دهد. از طرفي، به دليل تشنه بودن بازار، 
واردات خودروه�اي خارج�ي افزايش خواهد 
يافت و اين عمل هر چند ش�ايد در ابتدا كاهش 
قيمت خودروهاي خارجي را در بازار رقم بزند، 
ام�ا در نهايت موج�ب افزايش ش�ديد نرخ ارز 
مي شود كه نتيجه آن افزايش ۴۰ تا ۵۰ درصدي 
نرخ تورم خواهد بود و جامعه تاب آن را نخواهد 
داشت. باوجود اين ديدگاه ها، اما هنوز اظهارنظر 
قطعي در مورد اين مصوبه زود است و بايد منتظر 
چگونگي اجرايي شدن آن در سال آتي و تاثيري 

كه بر بازار خودرو خواهد گذاشت، بود. 

   ورود خودرو مجاز شد
چهارشنبه 1۴ اس��فندماه؛ متن بودجه سال 99 كل 
كشور كه در كميسيون تلفيق مجلس تصويب و براي 
تاييد شوراي نگهبان به عنوان »قانون بودجه 1399 
كل كشور« به اين شورا ارسال شده، منتشر شد. آنچه 
در قانون بودجه جلب توجه مي كرد مجاز بودن واردات 
خودرو بود كه پس از گذش��ت 2 سال اجازه داده شده 
بود. مطابق بند الحاقي 7 اليحه بودجه س��ال 99، در 
س��ال آينده واردات خودروهاي س��بك و سنگين )با 
اولويت خودروهاي تركيبي )هيبريدي( و ماشين آالت 
معدني و راه س��ازي با ارز منش��أ خارجي طبق قوانين 

و مقررات مجاز اس��ت. اليحه بودجه سال 99 پس از 
تصويب در كميسيون تلفيق به صحن مجلس فرستاده 
ش��د؛ اما نمايندگان مجلس به كلي��ت آن راي منفي 
داده و اليحه را به كميسيون بازگرداندند. در اين حال 
رييس مجلس ش��وراي اسالمي با استفاده از اصل 85 
قانون اساس��ي و حكم حكومتي رهبر معظم انقالب، 
بودجه تصويب شده در كميسيون تلفيق را براي تاييد 
به شوراي نگهبان ارسال كرد. اين در شرايطي است كه 
جلسات علني مجلس به دليل شيوع ويروس كرونا تا 
اطالع ثانوي تعطيل اس��ت. بررسي ها نشان مي دهد 
تا 2 سال پيش، ۶80 شركت در زمينه واردات خودرو 
فعاليت مي كردند كه با ممنوعي��ت واردات، اكنون 9 
شركت واردكننده خودرو باقي مانده اند كه آنها نيز با 
حداقل ظرفيت خود كار مي كنند. از سوي ديگر، بازار 
خودروهاي وارداتي حدود دو سال گذشته با تغييرات 
پي در پي سياس��ت ها روبرو بود؛ بس��ته شدن ۶ماهه 
سامانه ثبت سفارش، افزايش تعرفه هاي گمركي آن، 
تغيير نرخ ارز و يكسان سازي آن، سبب شده تا در اين 
بازار جهش قيمت ها را مشاهده كنيم. بازار خودروهاي 
وارداتي دس��ت دوم نيز از اين تغييرات بي تاثير نبود و 
بي آنكه رونقي در آن ايجاد ش��ده باش��د، دچار حباب 
قيمتي شده و هر كس در آن قيمتي را اعالم مي كند. 
بسياري واردكنندگان خودرو در اين بازه زماني، از اين 
بازار خارج شده و سرمايه هاي خود را در جاي ديگر به 
كار بسته اند. اما كارشناسان خودرويي درباره اين مصوبه 

چه نظري دارند و چه مي گويند؟ 

   پيش شرط تعديل قيمت خودرو چيست؟ 
در همين راس��تا، دبير انجمن واردكنندگان خودرو 
بااشاره به گفته هاي رييس كل بانك مركزي مبني 
بر اينك��ه »مخالف هرگون��ه واردات ب��دون انتقال 
ارز هس��تم«، مي گويد: بعيد اس��ت اين بند از قانون 
بودجه 99 قابليت اجرايي پي��دا كند. مهدي دادفر  
معتقد است كه اين يك حركت نمايشي براي ايجاد 
آرامش رواني در بازار اس��ت؛ زيرا با در نظر داش��تن 
چالش هايي همچون »افزايش تعرفه ها، سختگيرانه 
شدن استانداردها، افزايش نرخ ارز و افزايش عوارض 
و حقوق گمرك��ي«، قطعا خودرو نمي تواند با قيمت 
ارزان به دس��ت مصرف كننده برسد. وي يادآور شد: 
امروز فعاالن بازار خودرو و نمايشگاه داران، به دليل 
افزايش شديد قيمت ها از يك طرف و شيوع ويروس 
كرونا از طرف ديگر، با تعطيلي گستره مواجه شده اند 

و چنين شعارهايي به هيچ عنوان كارگشا نيست.
البته به گفته او، در صورتي اين مصوبه كارگشا است 
كه دولت واردات را آزاد ك��رده و تعرفه گمركي را تا 
حداكثر 20 درصد پايين بياورد و در اين صورت شايد 
بتوان اي��ن بند از قانون بودجه را اجرايي كرد. دادفر، 
در ادامه با بيان اينكه خودروي خارجي با هر قيمتي 
هميش��ه مش��تري خاص خود را دارد، بيان كرد: اما 
نبايد فراموش كنيم كه واردات خودرو هميش��ه به 
عنوان ش��اخصي براي قيمت گ��ذاري خودروهاي 
داخلي محسوب مي شود و روي قيمت خودروهاي 
داخلي تاثيرگذار است. او افزود:  بنابراين بازار هدف 

آن فقط پنج درصد جامعه را ش��امل نمي شود، بلكه 
تعيين كننده قيمت در بازار داخلي نيز هست. دبير 
انجم��ن واردكنندگان خودرو پي��ش بيني كرد اوج 
تقاضا براي خودروهاي خارجي در نهايت 100 هزار 
دستگاه باش��د و پنج درصد جامعه كه در سال هاي 
گذش��ته متقاض��ي خودروهاي خارج��ي بودند، به 
نيم ت��ا يك درصد كاه��ش يابند.او، ب��ه ممنوعيت 
واردات خودرو در دو س��ال گذشته اش��اره كرد كه 
س��رمايه گذاران زيادي را از اي��ن بخش خارج كرد و 
گفت: امروز نيز شرايط اطمينان بخشي براي فعاالن 
اين عرصه و بازگشت آنها وجود ندارد. دادفر در عين 
حال تاكيدك��رد: بايد در تدوي��ن قوانين، مقررات و 
بخش��نامه ها نظر تش��كل ها يا فعاالن واقعي بخش 
خصوصي اخذ شود؛ كاري كه كمتر شاهد آن هستيم.

   اما واگرهاي واردات خودرو
از سوي ديگر، يك اس��تاد دانشگاه درباره آزادسازي 
وادرات خ��ودرو به »ايرنا« مي گويد: دولت در س��ال 
9۶ و پيش از شروع دور تازه تحريم ها، با جلوگيري از 
واردات خودرو به پيشواز كنترل واردات و مصرف ارز 
رفت. اميرحسن كاكايي مي افزايد: امروز در شرايطي 
به سر مي بريم كه صادرات نفت بسيار كاهش يافته و 
با مشكالتي كه ويروس كرونا در سطح جهان به وجود 
آورد، قيمت نفت تا چند ماه آينده روند نزولي خواهد 
داش��ت، بنابراين درآمدهاي ارزي سال آينده پايين 
 آمده و شرايط از سال هاي 97 و 98 سخت تر مي شود.

كاكاي��ي كه البت��ه او را مي ت��وان يك��ي از مدافعان 
خودروس��ازان داخلي دانس��ت، معتقد اس��ت مجاز 
بودن واردات خودروهاي سبك و سنگين در بودجه 
99 مي تواند مصرف ارز را افزايش دهد، زيرا به دليل 
تحري��م نبودن واردات خودرو و تش��نه ب��ودن بازار، 
واردات خودروهاي خارجي افزايش خواهد يافت. به 
گفته او، اين عمل هر چند شايد در ابتدا كاهش قيمت 
خودروهاي خارجي را در بازار رقم بزند، اما در نهايت 
موجب افزايش ش��ديد نرخ ارز مي شود كه نتيجه آن 
افزايش ۴0 ت��ا 50 درصدي نرخ ت��ورم خواهد بود و 

جامعه تاب آن را نخواهد داشت.
او بر اين باور است كه لحاظ كردن چنين تصميمي كه 
در بودجه نيز گنجانده شده، در شرايط كنوني خيلي 
عجيب اس��ت و تبعات منفي زيادي خواهد داش��ت، 
»ش��ايد هم دولت پيش بيني بهتر ش��دن صادرات را 

داشته است.«
عضو هيات علمي گروه مهندسي خودرو دانشگاه علم و 
صنعت با اشاره به نياز ناوگان سنگين حمل و نقل كشور 
به نوسازي بيش از 200 هزار دستگاه خودرو، يادآور شد: 
طرح نوسازي اين ناوگان در سال هاي گذشته به دليل 
نبود بودجه الزم انجام نش��د و احتمال مي رود در اين 

حوزه بتوان به واردات پرداخت.
او همچنين با بيان اينكه در 2 سال گذشته با فعال شدن 
نهضت داخلي سازي، حتي براي ارتقاي ساخت داخل 
خودروهاي سنگين و تجاري حركت هاي خوبي را شاهد 
بوديم، تاكيد كرد: هر چن��د معتقديم ارز بايد به جاي 
واردات خ��ودروي كامل ب��ه واردات فناوري، قطعات 
حساس و خطوط توليد تخصيص يابد، اما با ديد مثبت 
واردات خودروهاي سنگين و تجاري نيز مي تواند در اين 

شرايط گزينه خوبي باشد.
 او يادآوري كرد: اينكه در قانون بودجه 99 به اولويت 
واردات خودروهاي هيبريدي اش��اره ش��ده، ظاهر 
قش��نگي دارد، اما بايد پرس��يد مگر مشكل آلودگي 
تهران و كالن ش��هرها موضوع خودرو است؟ چراكه 
امروز ثابت ش��ده دليل اصلي آلودگي شهرها وجود 
نيروگاه ها و كارخانجات و همچنين تردد خودروهاي 
فرس��وده به وي��ژه اتوبوس ها و خودروه��اي تجاري 
سنگين فرسوده است. به گفته او، واقعيت اين است 
كه هر زمان دولت ارز در اختيار داش��ته، هيچ كس 
نتوانسته جلوي واردات را بگيرد. كاكايي، همچنين 
افزود: حتي با وجود اين بند قانوني در بودجه، محال 
است مونتاژكاري خودرو در كشور رونق بگيرد، زيرا 
تحريم هاي امريكا صنعت خودرو و قطعه س��ازي را 
نشانه گرفته است. او تاكيد كرد: بازار واردات خودرو 
بين دو تا سه ميليارد دالر پتانسيل جذب ارز دارد كه 
با افزايش نرخ ارز، مي تواند تورم باالي 50 درصدي 
را رقم بزند كه براي جامعه بس��يار خطرناك است؛ 
به ج��اي آن بايد روي كمك به تولي��د از جنبه هاي 
مختلف كار كرد. با اين حال به نظر مي رسد، تا زماني 
كه بودجه شكل اجرايي به خود نگيرد، اتفاق خاصي 

در انتظار بازار خودرو نخواهد بود.

بسياري از شركت ها به واسطه بازار عراق زنده هستند
عضو اتاق بازرگاني تهران گفت: در حال حاضر كه دولت نمي تواند 
نقدينگي به واحدها بدهد پس بهتر اس��ت مواد اوليه صنعت را به 
صورت اعتباري در اختيار واحدهاي توليدي قرار دهد. به گزارش 
ايلنا محمدرضا كالهي در خصوص ش��يوع ويروس كرونا و وظايف 
دول��ت براي كمك به فعالين اقتصادي در ش��رايط حاضر گفت: ما 
بايد در اين مواقع از تجارب ساير كشورها بهره ببريم و اتاق بازرگاني 
نيز با توجه ب��ه همين مس��اله در كنار كمپين هايي كه تش��كيل 
داده، در كارگروه اقتصاد كالن اين مس��اله را بررسي مي كنند و با 
توجه به محدوديت هاي موجود در كش��ور از جمله كسري بودجه 

پيشنهاداتي به دولت ارايه دادند.
او ادامه داد: به تعويق انداختن هزينه هاي مالياتي و بيمه اي يكي از 
اين موارد است كه مي تواند به فعالين اقتصادي كمك زيادي كند. 
ضمن آنكه بنده نيز پيشنهاد دادم در حال حاضر كه دولت نمي تواند 
نقدينگي به واحدها بدهد پس بهتر اس��ت مواد اوليه صنعت را به 
صورت اعتباري در اختيار واحده��اي توليدي قرار دهد. كالهي با 
اشاره به صورت هاي مالي شركت هاي پتروشيمي و فوالدي گفت: 
با يك نگاه ساده به عملكرد مالي شركت ها مي توان فهميد كه سود 
مالي آنها از سود عملياتي بيش��تر است يعني اين شركت ها منابع 
عظيمي را در بانك ها و ساير فعاليت هاي غيرمولد حبس كرده است 
كه اين كار نتيجه اي جز باال رفتن تورم ندارد فلذا با استفاده از همين 
منابع مي توان طرح فروش اعتباري را انجام داد. از سوي ديگر اين 
كار به نفع خود اين شركت ها نيز هست زيرا شرايط امروز به گونه اي 
است كه مانند زنجيره بر روي همه كسب و كارها تاثير گذاشته است. 
وقتي كارگر روزمزد نمي تواند سر كار برود در نتيجه قدرت خريد آن 
كاهش پيدا مي كند و اين امر به ساير حوزه هاي اقتصادي نيز تسري 

پيدا مي كند. او ادامه داد: مطابق آمار، فروش شركت هاي پتروشيمي 
و فوالدي كاهش يافته زيرا فعاليت هاي اقتصادي به حداقل رسيده 
و واحدهاي توليدي مانند قبل فعاليت نمي كنند. از س��وي ديگر با 
قرنطينه شدن ايران و بسته شدن مرزها فعاليت هاي صادراتي نيز 
به كمترين ميزان خود رسيده است. عضو اتاق بازرگاني تهران افزود: 
ويروس كرونا يك مش��كل جهاني است و كشورهاي مختلف براي 
كمك به فعالين اقتصادي خود تمهيدات مختلفي به كار بسته اند. 
به طور مثال بانك مرك��زي امريكا نرخ بهره را كاهش داده يا دولت 
چين نقدينگي عظيمي را به بازار تزريق كرده اس��ت. ما كه چنين 
امكاناتي نداريم بايد با اين قبيل كارها از اقتصاد خود حمايت كنيم.

كالهي در خصوص بسته شدن مرزهاي عراق گفت: دولت اين كشور 
اع��الم كرده كه براي جلوگيري از ش��يوع كرونا به مدت يك هفته 
مرزهاي خود را با ايران خواهد بست. اين در حالي است كه بسياري از 
شركت ها و واحدهاي توليدي امروز به واسطه بازار عراق زنده هستند 
و اگر اين مرز بسته شود فاجعه اي در اقتصاد كشور رخ خواهد داد. 
او افزود: متاسفانه ما نتوانستيم تصوير خوبي از فعاليت هاي خود در 
مبارزه با شيوع ويروس كرونا نشان دهيم و همين امر باعث شد كه 

كشورهاي همسايه تصميم به بستن مرزهاي خود بگيرند.
عضو اتاق بازرگاني تهران گفت: اكنون نيازمند ديپلماسي اقتصادي 
هستيم. سياستمداران ما بايد بدانند كه تا چه اندازه ما به بازار عراق 
وابس��ته هس��تيم. همزمان بايد پروتكل هاي مشترك بهداشتي با 
اين كشور اجرا شود و به طرف هاي خود نشان دهيم كه ما برعكس 
تفكرات آنها به دنبال اجراي اي��ن پروتكل ها و داراي يك مديريت 
منسجم هستيم تا آنها نيز از اين بابت خيالشان راحت شود. در آن 

صورت است كه مي توانيم به درآمدهاي صادراتي اميدوار باشيم.

جزييات واردات ماسك با ارز نيمايي
مديركل دفتر خدمات بازرگاني وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: واردات 
ماسك و لباس يك بار مصرف با تاييد وزارت بهداشت و تخصيص ارز نيمايي 
امكان پذير است. به گزارش خبرگزاري فارس، محمد قبله در پاسخ به اين 
سوال كه واردات ماسك به چه صورت انجام مي شود، گفت: تاييد يا رد ثبت 
سفارش ماسك بر عهده وزارت بهداشت و درمان است و اين وزارتخانه بر 
اساس موارد مورد نظر از جمله كيفيت ماسك وارداتي، در مورد تاييد و رد 
درخواست واردات آن اقدام مي كند. مديركل دفتر خدمات بازرگاني وزارت 
صنعت معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه كاالهاي وارداتي حتما بايد داراي 
كيفيت مورد تاييد وزارت بهداشت باشد، گفت: در شرايط فعلي كه براي 
واردات اين كاالها ارز نيمايي تخصيص مي يابد، قطعا بايد كاالي وارداتي 
از كيفيت الزم برخوردار باشد. او افزود: با توجه به ضرورت واردات ماسك و 
اقالمي مانند لباس يك بار مصرف )گان(، بانك مركزي هم آمادگي دارد، 
بالفاصله پس از تاييد ثبت سفارش ارز آن را تامين و ارز نيمايي در اختيار 
وارد كنندگان قرار گيرد. قبله اظهار داشت: هيات امناي ارزي وزارت بهداشت 
لباس يك بار مصرف و ماس��ك n95 كه مورد نياز كادر درماني است، را از 
وارد كننده خريداري مي كند و سپس از طريق وزارت بهداشت يا سازمان غذا 
و دارو در اختيار كادر درماني و مراكز توزيع قرار مي گيرد. او گفت: ماسك سه 
اليه هم در صورت واردات در شبكه هاي توزيعي كه وزارت بهداشت تعيين 
مي كند، عرضه خواهد شد. مديركل دفتر خدمات بازرگاني وزارت صنعت 
معدن و تجارت اظهار داشت: وزارت صنعت براي تامين اين اقالم در كنار 
وزارت بهداشت است تا كاالي توليدي و وارداتي در يك شبكه منظم توزيع 
شود. قبله در پاسخ به اين سوال كه با توجه به افزايش قيمت جهاني ماسك، 
چه قيمتي براي ماسك وارداتي در نظر گرفته شده است، گفت: همانطور 
كه اشاره شد، هيات امناي ارزي وزارت بهداشت ماسك n95 و لباس يك 
بار مصرف را از واردكنندگان خريداري مي كند، لذا اين اقالم مصرف كننده 

مستقيم ندارد كه نگراني بابت قيمت عرضه آن در كشور وجود داشته باشد. 
او گفت: ضمن اينكه در هنگام ثبت سفارش قيمت آن هم در نظر گرفته 
مي شود و سپس ثبت سفارش اقالم وارداتي مانند ماسك يا لباس پزشكي 
مورد تاييد قرار مي گيرد يا رد مي شود. مديركل دفتر خدمات بازرگاني وزارت 
صنعت معدن و تجارت افزود:  اما در مورد ماسك هاي سه اليه كه مصرف 
عمومي تري دارد، در حال حاضر دغدغه ما تامين نياز مردم است. هر چند 
قيمت آن بيش از قيمت مصوب فعلي باش��د.  قبله در ادامه اظهار داشت: 
قيمت هاي اعالم شده براي ماسك سه اليه و n95 مربوطه به قيمت ماسك 
توليد داخلي است و براي ماسك وارداتي قيمتي اعالم نشده است. او در پاسخ 
به اين سوال كه آيا از زمان آزاد شدن واردات ماسك تاكنون محموله اي از 
اين كاال به كشور وارد شده گفت: با توجه به اينكه حدود دو هفته از اعالم 
آزاد شدن واردات ماسك گذشته است، وارد كنندگان فعال در حال شناسايي 
كشورهاي عرضه كننده اين كاال و همچنين اقداماتي براي ثبت سفارش و 
تخصيص ارز هستند. ضمن اينكه ممكن است نمونه هايي از كاالهاي مورد 
نظر وارداتي خود را به وزارت بهداشت اعالم كرده باشند. بنابراين در حال 
حاضر اقداماتي براي واردات ماسك و لباس پزشكي در حال انجام است، اما 
فعال محموله اي از گمرك ترخيص و به كشور وارد نشده است. مديركل دفتر 
خدمات بازرگاني وزارت صنعت معدن و تجارت در پاسخ به اين سوال كه 
آيا اقالم و تجهيزات پزشكي مورد نياز براي مبارزه با ويروس كرونا بايد ثبت 
سفارش شود يا خير،  گفت: با توجه به لزوم تخصيص ارز به واردات ماسك 
و اقالم بهداشتي ثبت سفارش اين كاالها الزامي است، اما موضوع مطرح 
شده در مورد عدم ثبت سفارش مربوط به تجهيزات پزشكي وارداتي توسط 
هيات امناي ارزي وزارت بهداش��ت است. قبله گفت: بخش توليد وزارت 
صمت مكلف شده واحدهاي توليدي را سرخط كند تا با سه شيفت كاري 
نياز به اقالم بهداشتي از جمله ماسك و مواد ضدعفوني كننده را تامين كند.



ادامه از صفحه اول

كوتاه از دنياي انرژي

7 انرژي

آيا اوپك توانايي تنظيم بازار نفت را خواهد داشت

رقابت نفتي در زمين سوخته
گروه انرژي|

به دنبال شكس��ت در توافق كاهش بيش��تر توليد نفت از 
سوي اوپك و برخي كش��ورهاي غيراوپكي توليدكننده 
نفت به رهبري روسيه و تمديد نشدن توافق هاي كاهش 
توليد 1.7 ميليون بشكه اي پيشين اوپك پالس، عربستان 
س��عودي آغازگر جنگ نفتي شد و تخفيف هاي زيادي را 
براي مشتريان نفتي خود قائل شد. ديروز با گشايش بازار در 
اول هفته ميالدي، اثرات اين اقدام عربستان نمايان شدند و 
قيمت هاي نفت به حدي سقوط كردند كه خاطره سقوط 
آزاد قيمت نفت در سال 1991 كه در جريان جنگ خليج 
فارس و درگيري نظامي امريكا با عراق رخ داد را زنده كرد. 
برنت ديروز به محض آغاز معامالت بيش از 30 درصد كاهش 
قيمت را تجربه كرد و به 31 دالر در هر بشكه رسيد. شاخص 
نفت امريكا نيز سرنوشتي مشابه داشت و حتي به 27 دالر 
به ازاي هر بشكه نيز رسيد. با وجودي كه شاخص هاي نفتي 
اواسط روز گذشته كمي رشد كردند و برنت در بازه 36 دالر 
در هر بشكه متوقف شد، اما برخي كارشناسان پيش بيني 
كردند كه احتماال طي روزهاي آينده شاهد نفت 20 دالري 
هم خواهيم بود. سيد حميد حس��يني كارشناس حوزه 
انرژي و عضو اتحاديه صادركنندگان فراورده هاي نفت، گاز 
و پتروشيمي به »تعادل« گفت: درست است كه قيمت هاي 
پايين نفت در كوتاه مدت براي كشورهاي توليدكننده نفت 
متعارف س��نتي دردآور است، اما در بلندمدت به نفع آنان 
اس��ت. زيرا توجيه پذيري اقتصادي نفت شيل و مياديني 
مثل نفت شمال كه هزينه توليد بااليي دارند با اين قيمت ها 
سازگار نيست و آنها قادر به ادامه توليد نخواهند بود. از طرفي 
توليدكنندگان فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي ها نيز بايد 
منتظر كاهش چشمگير قيمت محصوالت خود باشند. اين 
به معناي وضعيت درآمد ارزي سخت تر براي ايران است كه 
هم از طريق فروش نفت تحت تحريم هاي امريكا و هم فروش 
محصوالت پتروشيمي ارزآوري مي كند. با اين حال حسيني 
گفت كه برخي محصوالت پتروشيمي احتماال چندان تحت 
تأثير قيمت هاي پايين نفت قرار نخواهند گرفت. به عقيده 
او، اوپك اين توانايي را دارد كه به تنهايي تنظيم گري بازار 
را به دس��ت گرفته و قيمت ها را در بازه 40 الي 50 دالر در 
هر بشكه حفظ كند. پس از شكست در توافق كاهش 1.5 
ميليون بش��كه ديگر توليد نفت از سوي كشورهاي عضو 
اوپك پالس، بيشتر كارشناسان حوزه انرژي فكر مي كردند 
كه با وجود عدم توافق، هم اوپك و هم غيراوپكي هايي كه 

3 سال براي باال نگه داشتن قيمت نفت با اين گروه متحد 
بودند س��عي نخواهند كرد جنگي نفتي عليه يكديگر راه 
بيندازند و به عبارتي »كژ دار و مريز با هم تا مي كنند.« اما 
اقدام عربستان در تخفيف گسترده به مشتريان نشان داد 
كه اين برآوردها اشتباه بودند و عمال دنياي درگير انقالب 
نفت شيل امريكا، ويروس كرونا و كاهش تقاضاي نفت خام، 
وارد يك جنگ نفتي هم بشود. ديروز كه روز نخست هفته 
ميالدي بود، بازارها به محض گشايش شاهد سقوط آزاد 
قيمت هاي نفت خام بودند. بهاي معامالت آتي نفت برنت 
در بازار لندن 14 دالر و 25 سنت سقوط كرد و به 31 دالر 
و 2 سنت در هر بشكه رسيد كه بزرگ ترين كاهش قيمت 
روزانه از زمان حمله امريكا به عراق در ژانويه س��ال 1991 
بود كه قيمت نفت از 22 دالر در هر بشكه به 17 دالر در هر 
بشكه رسيد. بهاي معامالت آتي وست تگزاس اينترمديت 
امريكا نيز 34 درصد كاهش يافت و به 27 دالر و 34 سنت در 
هر بشكه رسيد. معامالت به دليل حجم ريزش قيمت براي 
چند دقيقه متوقف شد. در ادامه اما قيمت ها كمي تعديل 
ش��دند و برنت به 36 دالر و 65 سنت در هر بشكه رسيد و 
دبليوتي آي نيز با 33 دالر و 75 سنت در هر بشكه معامله 
شد. سيد حميد حسيني، كارشناس حوزه انرژي و عضو 

اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي 
در خصوص سرنوش��ت نفت در س��ال 2020 ميالدي به 
»تعادل« گفت: »كاهش قيمت نفت هم آثار كوتاه مدت و 
هم بلندمدت دارد. ممكن است كه آثار بلندمدت بازه فعلي 
قيمت نفت به نفع كشورهاي سنتي صادركننده نفت تمام 
شود، زيرا برخي از توليدكنندگان نفت مثل نفت شيل، خليج 
مكزيك و نفت شمال كه هزينه توليدشان باال است را از بازار 
بيرون كند. يعني قيمت هاي پايين نفت باعث مي شود كه 
انگيزه ها براي سرمايه گذاري در اين حوزه هايي كه گفته 
شد، از بين برود و در درازمدت ممكن است كشورهايي كه 
نفت متعارف قابل استخراج با هزينه كرد پايين دارند، از اين 
فرآيند نفع ببرند.« اما حسيني اضافه كرد كه در كوتاه مدت 
ماجرا فرق مي كند و »همه كشورهاي نفتي لطمه مي خورند 
و نه تنها در نفت، بلكه در پتروشيمي هم با كاهش قيمت ها 
مواجه خواهيم ش��د و در ص��ادرات فراورده هاي نفتي نيز 
بايد انتظار قيمت هاي پايين تر را داش��ته باشيم. بنابراين 
قيمت هاي پايين نفت براي همه كشورهاي نفتي سخت 
و دردآور خواهد بود.« حسيني معتقد است كه با همه اين 
اوصاف وضعيت فعلي پايدار نخواهد بود و كشورهاي عضو 
اوپك توانايي اين را دارند كه كف قيمت نفت مورد نظر خود 

را حفظ كنند. از نظر او قيمت هاي بين 40 تا 50 دالر براي 
كش��ورهاي عضو اوپك قابل تحمل اس��ت و اگر اين اعضا 
جلسه اي فوق العاده برگزار كنند و توليد خود را يك ميليون 
بشكه در روز كاهش دهند، مي توانند قيمت هاي نفت را در 
بازه 40 الي 50 دالر بازگردانند. به گفته اين كارشناس حوزه 
ان��رژي »حاال كه آن وضعيت اي��ده آل توافق ميان اوپك و 
متحدان براي باقي نگه داشتن قيمت نفت بين 50 تا 60 دالر 
در هر بشكه به نتيجه نرسيد و اين كشورها در رقابت با هم قرار 
گرفتند، قيمت هاي فعلي قابل تحمل براي هيچ يك از دو 
گروه نيست. نه عربستان قدرت دوام آوردن با اين قيمت ها 
را دارد و نه روسيه. بنابراين با در نظر گرفتن اين چشم انداز 
كه چين در حال خروج از بحران شيوع ويروس كرونا است، 
اين امكان وجود دارد كه هم قيمت ها به طور طبيعي تقويت 
شوند و هم كشورهاي اوپك تصميمي براي تقويت قيمت ها 
بگيرند.« البته همه كارشناس��ان به خوش بيني اين عضو 
اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي 
نيس��تند. به گزارش ايسنا، علي خدري، مشاور سابق امور 
خاورميانه شركت اكسون و مديرعامل شركت دراگومان 
ونچر در توييتر نوشت: نفت 20 دالري در سال 2020 در راه 
است. به گزارش تسنيم، سيد محمدعلي خطيبي، نماينده 

سابق ايران در اوپك نيز از احتمال افت بيشتر قيمت نفت 
خبر داد و بيان كرد كه معتقد است عربستان با به راه اندازي 
اين جنگ قيمتي، به دنبال اين است كه روسيه را مجبور به 
همراهي كند و احتماال تا زماني كه روسيه با كاهش توليد 

موافقت نكند، اين جنگ قيمتي عربستان ادامه مي يابد.

   تاثير نفت 30  دالري بر ايران چيست؟
حس��يني در پاسخ به اين پرس��ش »تعادل« كه وضعيت 
فعلي بازار نفت چه معنا و مفهومي براي اقتصاد ايران دارد؟ 
بيان كرد: »باالخره امسال قرار است كه حدود 17 ميليارد 
دالر در درآمدهاي ارزي كش��ور از صادرات پتروش��يمي و 
فرآورده هاي نفتي حاصل شود. طبعا قيمت فرآورده ها هم 
تابعي از قيمت نفت خام است و به همان ميزان قيمت نفت 
كاهش مي يابد. از طرف ديگر در بودجه 99 پيش بيني حدود 
45 هزار ميليارد تومان درآمد ارزي حاصل از فروش نفت خام 
انجام شده است و تأمين اين درآمد هم بايد با فروش بيشتر 
نفت صورت بگيرد. البته خوش بختانه به دليل تحريم ها، 
وابستگي ايران به درآمد نفتي به حداقل رسيده است و دولت 
عمده بودجه را از نفت منفك كرده است. اينكه ايران در اين 
عدم وابستگي به درآمد ارزي چقدر موفق خواهد بود هنوز 
معلوم نيس��ت، اما به هر حال، تحريم ها وابستگي ايران به 
درآمد نفتي را به شدت كاهش داده است.« اين عضو اتحاديه 
صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي در پاسخ 
به پرسش ديگر »تعادل« مبني بر اينكه با كاهش قيمت هاي 
محصوالت پتروشيمي، آيا يكي ديگر از ستون هاي ارزآور 
و تكيه گاه اقتصاد ايران متزلزل خواهد ش��د؟ گفت: »اين 
احتمال هم وجود دارد كه كاهش قيمت نفت تأثيرگذاري 
زيادي در برخي از اقالم پتروشيمي نداشته باشد.«  حسيني 
در خصوص سرنوشت توليد نفت امريكا با وجود قيمت  هاي 
20 الي 30 دالري هر بشكه از اين كاال بيان كرد كه »چون 
ميزان برداشتي كه از چاه هاي شيل انجام مي شود بسيار كم 
اس��ت، صنايع نفتي شيل مجبور هستند به صورت مرتب 
حفاري هاي جديد انجام دهند و حدود 70 هزار دستگاه به 
صورت مستمر در حال حفاري هستند و بنابراين اين صنايع 
نيازمند سرمايه گذاري مداوم هستند. كافي است كه به مدت 
3 ماه قيمت ها حالت كاهشي خود را حفظ كنند تا توليد نفت 
شيل به شدت كاهش يابد و ديگر كسي به دنبال توسعه نفت 
شيل نرود. قيمت هاي 20 دالري يا 30 دالري نفت مي تواند 
تمام صنايع نفتي شيل را از رقابت در بازار نفت بيرون كند.«

زنگنه: به زودي شاهد كاهش عرضه نفت در بازار جهاني خواهيم بود
وزير نفت كه پس از شركت در نشس��ت اوپك؛ آن را يكي از 
بدترين نشست هاي اين سازمان به لحاظ عدم تحقق نتيجه 
مثبت دانسته بود، در تازه ترين اظهارات خود در شرايطي كه 
قيمت نفت به كمترين سطح در طول سال هاي اخير رسيده، 
نسبت به آينده مذاكرات با روسيه ابراز اميدواري كرد. او معتقد 
اس��ت به واسطه شرايط فعلي به زودي شاهد كاهش عرضه 
نفت در بازارهاي جهاني خواهيم بود كه اين كاهش عرضه چه 
با سازش ميان اوپك و اوپك پالس و چه بدون سازش، محقق 
خواهد شد.به گزارش وزارت نفت، بيژن زنگنه در گفت وگوي 
اختصاصي با شبكه خبري بلومبرگ درباره ناكامي سازمان 

كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( و متحدانش براي توافق 
درباره تمديد و تشديد كاهش توليد نفت، گفت: نتيجه نشست 
اخير براي من غيرمنتظره بود.وزير نفت افزود: بايد بگويم كه 
اوپك اكنون همچون يك پيرمرد است با 60 سال سن و اوپك 
پالس يك كودك نوپاست حداكثر با دو سال سن، اما پايان 
هشتمين نشست مشترك اوپك و غراوپك يك نتيجه بسيار 
بد براي اين اتحاد بود.زنگنه گفت: به نظر من الزم است اعضاي 
اوپك به خودشان متكي باشند، همانند گذشته و تصميمي 
نگيرند كه نيازمند پذيرش كشورهاي غيرعضو اوپك باشد. 
غيراوپك تنها روسيه تا حدي مكزيك و عمان است. عمان 

همواره با تصميم اوپك همراه بوده و اين همراهي يك مساله 
تازه نيست، اما روسيه بازيگر اصلي در اين زمينه است.وي اعالم 
كرد: به نظر من الزم است اوپك نقش خود را در بازار درك و ايفا 
كند. اين به آن معنا نيست كه ما به همكاري و كمك ديگران، 
به ويژه روسيه نياز نداريم، اما اگر مي خواهيم زندگي اوپك را با 
اتحاد با ديگران ادامه دهيم، بايد بيشتر بر تصميم هاي اوپك 
و اين س��ازمان تكيه كنيم.وزير نفت با ابراز اميدواري درباره 
مذاكره دوباره روسيه با اوپك در آينده اي نزديك گفت: ما و 
بازار نياز داريم شاهد كاهش عرضه جديد در بازار باشيم؛ اين 
ماهيت بازار است و تجربه هاي من مي گويد اين اتفاق بزودي 

مي افتد؛ چه با سازش و چه بي سازش، به هر حال ما بايد كاهش 
داشته باشيم.زنگنه تأكيد كرد: البته بهتر است روسيه و ديگر 
توليدكنندگان غيراوپك را قانع كنيم براي متوازن كردن بازار با 
ما همراهي كنند، زيرا اكنون يك بي توازني عمده و مازاد عرضه 
در بازار نفت وجود دارد و بايد كاري درباره آن انجام دهيم.  وي 
درباره تأثير ويروس كرونا بر اقتصاد جهاني و به ويژه در تقاضاي 
نفت گفت: اين يك واقعيت است و تأثير منفي در طرف تقاضا 
داشته و اين نبود توازن در بازار عمدتاً ناشي از اين ويروس است. 
برخي برآوردها حاكي از آن است كه اين يك چالش طوالني 
مدت نيس��ت و در ماه هاي آينده تغييري خواهيم داشت و 

اين ويروس مهار خواهد ش��د.وزير نفت گفت: همانطور كه 
پيش تر گفته ام، اوپك بايد كاري كند، هم براي ويروس كرونا و 
همچنين درباره رشد اقتصاد جهاني و استمرار رشد توليد نفت 
شيل امريكا.وي افزود: چه كسي باور مي كرد ما بتوانيم حدود 
دو سال تحريم ها را تحمل كنيم؟ وزير نفت گفت: بي گمان 
اين وضع تأثير منفي بر ص��ادرات ايران به طور كلي دارد، اما 
نه همانند ديگران، زيرا ما نفت چنداني صادر نمي كنيم.  وي 
افزود: همه موارد را به مردم خود مي گوييم، اما نمي خواهيم آنها 
را دچار وحشت كنيم. براي مهار اين ويروس در ايران بايد گام 

به گام جلو برويم و اين يك چالش جهاني است.
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جنگ سياسي قدرت ها
بر سر نفت

ام��ا قيمت هاي كنوني نفت به نف��ع امريكا هم 
هس��ت؛ امروز قيمت پايين نف��ت منجر به آن 
خواهد ش��د كه مردم امريكا ب��ا هزينه كمتري 
بنزي��ن بزنند و اين ب��ه نفع ترامپ در آس��تانه 
انتخاب��ات اس��ت. در عين حال برخ��ي عنوان 
مي كنند كه كاهش قيمت نفت به دليل قيمت 
تمام شده باالي توليد نفت در شيل امريكا، براي 
اين كشور مقرون به صرفه نبوده و زيان بار خواهد 
بود. در حالي كه معتقدم اين نگاه نياز به اصالح 
دارد؛ حدود دو س��ال قبل ب��ود كه يك گزارش 
نفتي در امريكا مطلبي منتشر شد مبني بر اينكه 
توليد نفت حتي با قيمت 12 دالر نيز براي اين 
شركت مقرون به صرفه خواهد بود زيرا با رشد 
تكنولوژي، هزينه تمام شده توليد شل كاهش 
قابل مالحظه اي يافته اس��ت. پس قيمت هاي 
فعلي نفت همچنان امريكا را در بازار فروش اين 

محصول حفظ خواهد كرد. 
اما به طور كلي امروز دنيا با شرايط ويژه اي روبرو 
اس��ت و بايد ديد اقتصاد ايران از اين محل تا چه 
اندازه آسيب خواهد ديد. در سال 2008 كه اقتصاد 
جهان با بحران اعتباري و ورشكستگي بانك ها 
روبرو شد، اقتصاد ايران به دليل تحريم هاي بانكي 
كه ب��ا آن روبرو بود، تاحدودي از ورشكس��تگي 
بانك ها و فروپاشي اقتصادي مصون ماند. حاال در 
اين شرايط بازار جهاني نفت، آقاي زنگنه عنوان 
مي كند كه اجالس اخي��ر اوپك يكي از بدترين 
اجالس هاي اين سازمان بود. اما اين سوال مطرح 
است كه مگر ايران چقدر نفت مي فروشد؟ معتقدم 
كه اين شرايط چندان براي ايران فرق ندارد زيرا در 
حال حاضر ايران در بازار نفت نقشي كليدي ندارد، 
كمااينكه امروز حتي اوپك هم نقشي كليدي در 

بازار نفت ندارد. 
معتقدم در شرايط بد اقتصادي كنوني كه كرونا 
نيز بر مشكالت آن افزوده، زمان آن رسيده كه 
يك برنامه ريزي جامع انرژي در كشور صورت 
گيرد. در اين راستا دولت نيز بايد به طور شفاف با 
مردم صحبت كند و با بيان مشكالت، اعالم كند 
كه كشور ديگر نمي تواند روي نفت حساب كند. 
از حدود سال 2011، برخي كارشناسان انرژي از 
جمله بنده، پيش بيني نفت زير 30 دالر را كرده 
بوديم زيرا روند پيشرفت تكنولوژي در صنعت 
نف��ت و انرژي هاي تجديدپذي��ر را مي ديديم و 
برهمين اس��اس از مس��ووالن مي خواستيم تا 
سهم نفت در بودجه هاي ساالنه را كاهش داده و 
وابستگي اقتصاد به نفت را كمتر كنند. موضوعي 
كه متاسفانه به آن توجه نشد و حاال كشور براي 
س��ال آينده با بودجه اي روبروس��ت كه تحقق 

درآمدهاي نفتي آن به ابهام همراه خواهد بود.

بنزين نوروزي پس از شكست 
كرونا اختصاص مي يابد

ايرنا| س��خنگوي دولت گف��ت: دولت تالش 
مي كند س��هميه بنزين ن��وروزي براي فرصتي 
مناسبت تر و بعد از شكست كرونا به كارت هاي 
سوخت واريز و مورد استفاده قرار گيرد.علي ربيعي 
درباره اختصاص سهميه بنزين نوروزي و زمان 
واريز آن به كارت هاي سوخت گفت: اختصاص 
سهميه بنزين نوروزي در بحث بودجه سال آينده 
مطرح شده است؛ بودجه هم كه هنوز به تصويب 
نهايي مجلس نرس��يده و قطعا شامل ايام نوروز 
99 نخواهد شد.سخنگوي دولت اظهار داشت: 
دول��ت از ابتداي اجراي ط��رح مديريت مصرف 
سوخت نسبت به محل تامين منبع مالي اين نوع 
سهميه بنزين دغدغه جدي داشت و معتقد بود 
بايد به گونه اي عمل شود كه به بسته هاي حمايت  
معيشتي حاصل از اين طرح، آسيبي وارد نشود.
ربيعي با تاكيد بر اينكه همه آنچه كه در مجلس 
شوراي اس��المي تصويب شود، دولت موظف به 
اجراي آن است، افزود: درصورت تصويب نهايي 
بودج��ه، تالش دول��ت اين خواهد ب��ود كه اين 
سهميه براي فرصتي مناسبت تر و ان شاءاهلل بعد 

از شكست كرونا مورد استفاده قرار گيرد.

تكليف سهميه سوخت 
استفاده نشده چه مي شود؟

ايسنا | شيوع ويروس كرونا برنامه هاي سفر را 
به چالش كشيده و موجب شده كه نگراني هايي 
براي سهميه بنزين خودروها بعد از شش ماه به 
وجود آيد كه بايد ديد دولت چه تصميمي براي 
حفظ سهميه بنزين پس از فروردين ماه اتخاذ 

خواهد كرد.
 طبق اعالم قرار اس��ت كه س��هميه 60 ليتري 
ماهانه بنزين افراد در صورت عدم اس��تفاده به 
صورت خودكار به ماه بعد منتقل ش��ود. البته با 
اين توضيح كه س��قف بنزين موجود در كارت 
360 ليتر بوده و پس از شش ماه و در صورت عدم 
استفاده افراد از سهميه 360 ليتر، ديگر كارت 
سوخت آنان شارژ نخواهد شد؛ مگر اينكه فرد از 

سهميه بنزين خود استفاده كند.
ش��هرام رضايي، مدير برنامه ريزي شركت ملي 
پخش فرآورده ه��اي نفتي در اي��ن باره گفت: 
در حال حاضر مش��كلي وجود ن��دارد؛ چراكه 
س��هميه بندي از آب��ان ماه آغاز ش��ده و تا آخر 
فروردين نيز ذخي��ره بنزين افراد حفظ خواهد 
شد.وي با بيان اينكه در حال حاضر از اين بابت 
نگراني وجود ندارد؛ چراكه قرار نيست آخر اين 
ماه )اسفند( سهميه اي كم شود يا به عبارت عامه 
س��هميه بنزين افراد بسوزد، تصريح كرد: زمان 

شش ماهه انتهاي فروردين به پايان مي رسد.

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 
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آيا شاهد تغيير سياست هاي اقتصادي در دهه آينده خواهيم بود؟

كرونا از اثر گذاري بر اقتصاد جهاني تا رفتارهاي مردمي 
تعادل|

 زماني كه چين اعالم كرد كه ويروس كرونا در 
منطقه ووهان آن كشور شيوع يافته، بسياري 
از كش�ورها از جمل�ه خ�ود ايران، باورش�ان 
نمي شد كه در كمتر از يك ماه و نيم اين ويروس 
بيش از 100 كشور جهان را در بر بگيرد . آن طور 
كه برآورد مي ش�د و در اين باره تحليل هايي 
ارايه ش�ده وي�روس كرون�ا نه تنها س�اختار 
اقتصادي جهان بلكه امكان آن هم هست كه 
ساختارهاي سياسي را هم تغيير دهد . اما اين 
تغيير چگونه خواهد بود . اين موضوعي است 
كه موسس�ه واش�نگتن،  خاورميانه را از اين 
بابت مورد بررسي قرار داده است . آن طور كه 
ديپلماسي ايراني اين گزارش را ترجمه كرده، 

اين موسسه در گزارش خود آورده است:
 

اگر ش��يوع بيماري هاي��ي مانند كرون��ا ويروس از 
رويدادهاي »نادر« به رخدادهاي منظم و هميشگي 
تبديل ش��ود، گرايش هاي جهاني سازي در منطقه 
وارونه ش��ده و پيامدهاي جدي ب��ه همراه خواهد 

داشت.
كم اهميت جلوه دادن تاثير بيماري هاي همه جاگير 
به مقامات دولت ايران محدود نمي شود و پديده اي 
رايج در ميان كارشناس��ان خاورميانه است كه در 
پيش بيني هايشان تمايل دارند بيشتر روي خطرات 
جنگ و تروريس��م تمركز كنند. اما گسترش كرونا 
ويروس در بس��ياري از قديمي تري��ن و بزرگ ترين 
تمدن هاي جهان، تحولي مهم است كه پيامدهاي 
بلندمدت براي منطق��ه و جهان دارد. بيماري هاي 
همه جاگير به زودي هم بسيار رايج و هم پيشراني 

كليدي براي آينده جامعه خواهند شد.
يكي از اصلي ترين ايده   آينده   نگران اين اس��ت كه 
بيماري ه��اي همه جاگي��ر، ابعاد جهاني س��ازي را 
كاهش يا حتي آن را متوق��ف خواهند كرد. اكنون 
نشانه هايي از اين افول را مي توان در خاورميانه ديد. 
جنگ، فس��اد، خدمات ضعيف سالمت و بهداشت 
و رژيم هاي فريبكاري كه تالش مي كنند گس��تره  
همه جاگيري هاي آينده را پنهان كنند خاورميانه 

را ضعيف كرده است. 
اردوگاه هاي آوارگان بس��يار آس��يب پذير هستند. 
پناهندگان و س��اير مهاجران كه كنترل نش��ده به 
اروپا سرازير مي ش��وند عوامل ريسك ديگري براي 
گس��ترش همه جاگيري ه��ا از طري��ق خاورميانه 
هس��تند. ارتباط��ات اجتماعي ب��از و جوامع فاقد 
كنترل هاي سختگيرانه در معرض همه جاگيري هاي 
آينده، مانن��د كرونا ويروس، خواهن��د بود. يكي از 
ويژگي هاي جهاني شدن اين است كه ما در دنيايي 
زندگي مي كنيم كه هر لحظه كوچك تر مي ش��ود، 
يعني سفر و سفارش كاال آسان تر، سريع تر و ارزان تر 
مي شود. اما اگر جهاني شدن تحت تاثير بيماري هاي 
همه جاگير محدود شود يا از بين برود، در منطقه اي 
مانند خاورميانه تا زماني كه به هيدروكربن ها نياز 
است جريان كاالها ادامه خواهد داشت، چرا كه ادامه  
فعاليت بخش نفت و گاز با حداقل نيروي انساني به 
خوبي محافظت شده امكان پذير است و كارشناسان 
انرژي تقريبا هيچ ظرفيتي براي پذيرش ريس��ك 

سرايت بيماري ندارند.
برعكس، تحرك مردم كامال دگرش خواهد يافت كه 
تاثيرات اجتماع��ي و اقتصادي عميقي در برخي از 
بخش هاي منطقه خواهد گذاشت. مثال، محدوديت 
جريان زائ��ران به مكه، مهاج��رت تكنوكرات هاي 
تبعيدي از دوبي و پايان مهاجرت كارگران آسيايي 
به خليج فارس شاهدي بر اين ادعاست. بسياري از 
جوامع بر پايه سفر بنا شده اند. در صورت محدوديت 
تحرك مردم، بسياري از پادشاهي هاي خليج فارس 

بايد قوانين شهروندي خود را دگرش دهند.
يكي ديگ��ر از چالش هاي كش��ورهاي خاورميانه، 
بومي س��ازي اقتصادش��ان خواهد بود. اين عاملي 
خواهد بود براي كشورهاي خاورميانه تا از وابستگي 
وارداتي رهايي يافته و به كارآفريني روي آورند. به 
اين ترتيب، محدوديت هاي گسترش بيماري هاي 
 همه جاگي��ر مي توان��د افزاي��ش ملي گراي��ي، 
بومي گرايي و حمايت از توليدات داخلي را افزايش 
ده��د. در اين ص��ورت از بي��ن رفت��ن تفاوت هاي 
فرهنگي و ايجاد فرهنگي غالب در تمام مناطق دنيا 
كه يكي از پيامدهاي احتمالي جهاني شدن بود، از 

بين مي رود.
در آينده  اي ك��ه بيماري ه��اي همه جاگير عاملي 
تعيين كنن��ده هس��تند، دولت هاي مل��ي قوي تر 
خواهند شد چرا كه آنها به روشني تعيين مي كنند 
كه چه كساني مي توانند بر مبناي مليتشان به كشور 
وارد يا از آن خارج ش��وند همچنين اين دولت هاي 
ملي از مرزهايي برخوردار خواهند بود كه به خوبي 
از آنها حفاظت و نگهباني خواهد شد. در عين حال، 
دولت ها فقط زماني مشروعيت پيدا خواهند كرد كه 
هنگام بروز همه جاگيري ها و ساير تهديدات كارايي 

خود را ثابت كنند.
كش��ورهاي ناكارآمد با مرزهاي زميني گس��ترده 
و سيس��تم هاي س��المت عمومي ضعيف احتماال 
در اكوسيس��تم تازه  بروز مك��رر همه جاگيري ها، 
مستعدترين كشورها خواهند بود. در اين كشورهاي 
آس��يب پذير، تفكيك نظام به سيس��تم هاي فرعي 
كوچك ت��ر، منس��جم تر و اس��تبدادي تر مي تواند 
پيامد طبيعي اس��تيالي بيماري هاي همه جاگير 

در آينده باشد.
اما سياس�ت تنها موضوعي نيس�ت كه كرونا 
آن را تحت تاثير ق�رار داده بلكه رفتارها هم 
تحت تاثير اين ويروس قرار گرفته است . اين 
موضوع يادداشت اعظم مواليي است كه در آن 

به بررسي رفتارهاي ايراني ها در زمان ويروس 
كرونا پرداخته است.

 اعظم ماليي در يادداش��تي براي ديپلماسي ايراني 
مي نويسد: با شيوع ويروس كرونا در ايران به فاصله 
اندكي بع��د از گران ش��دن بنزي��ن و ناآرامي هاي 
داخلي بع��د از آن، ترور غيرقانون��ي و ناجوانمردانه 
سردار س��ليماني و البته سقوط دردناك هواپيماي 
مس��افربري اوكراي��ن، ش��ايد بتوان گف��ت فاصله 
فراگيري و وق��وع بحران ها در ايران، تا اندازه زيادي 
كاهش يافته و ب��ه راحتي ركورد دولت اصالحات را 
كه مدعي بود هر 9 روز با يك بحران مواجه مي شود، 

شكسته است!
در چنين شرايطي دولت و وزارت خانه هاي مربوطه 
با جدي��ت و به صورت ش��بانه روزي در حال تالش 
هستند تا با ايجاد همدلي و بسيج اجتماعي به مقابله 
با كرونا بروند و كش��ور را از اين گردنه خطرناك نيز 
عبور دهند. با اين حال نگاهي به وضعيت جامعه، بازار 
و البته شبكه هاي اجتماعي نشان مي دهد كه رويكرد 
مردم به اين بح��ران نوظهور تا حدي عجيب و البته 

قابل تأمل است. در واقع برخي رفتارهاي اجتماعي 
مانند احتكار، كم فروش��ي، ايجاد ج��و رواني براي 
گران كردن كاالها و البته تبديل كرونا به موضوعي 
براي طنز، شوخي و ابراز ش��ادي كه در زمان ديگر 
رويداده��اي مهم مانن��د خروج امري��كا از برجام و 
بازگشت تحريم ها يا حمله ايران به پايگاه عين االسد 
هم انجام ش��ده بود، بار ديگر رونق گرفت. هر چند 
چني��ن رفتارهايي قابل انتصاب ب��ه كل ملت ايران 
نيس��ت و در مقابل برخوردهاي سودجويانه شاهد 
رفتاره��اي فداكارانه و اخالقي م��ردم و بازاريان در 
اهداي ماسك و لوازم ضد عفوني به ساير هموطنان 
نيز بوده ايم، اما تكرار برخي خلقيات ناصواب كه تأثير 
زيادي نيز بر جو رواني جامعه و وضعيت معيش��تي 
مردم مي گذارد، مس��اله اي قابل تأمل است و نياز به 

بررسي هاي دقيق و موشكافانه دارد. 
گراه��ام فول��ر در بخش��ي از كتاب خود ب��ا عنوان 
»ژئوپليتي��ك ايران؛ قبل��ه عالم« ك��ه حاصل 20 
س��ال كار و فعاليت او در غرب آسياس��ت و در سال 
1990 به رشته تحرير درآمده، به برخي از خلقيات 
و نمودهايي از فرهنگ سياس��ي مردم ايران اشاره 
مي كند كه اي��ن روزها نيز در اوج بح��ران كرونا به 
خوبي به چشم مي آيند. وي مي نويسد: »مردم ايران 
معتقدند اگر ترتي��ب امور همواره ... ب��ه ناپايداري 
زندگي دام��ن مي زند، پس هر زم��ان كه موقعيتي 
پيش آيد، بايد فرصت را غنيمت ش��مرد؛ كه نوعي 
حس فرص��ت طلب��ي غيراخالقي اس��ت...، از نظر 
ايرانيان در صورتي كه نظام اجتماعي غيرعادالنه يا 
آلت دست نيروهاي فرصت طلب يا خارجي قلمداد 
ش��ود، رعايت اخالقيات ش��خصي در آن احمقانه، 
بي معنا و نابخردانه تلقي مي شود. در نظامي كه هيچ 
سمت و سويي ندارد، شخص بايد در پي منافع خود 
باشد«. حس��ن نراقي نيز در كتاب ارزشمند خود با 

عنوان »باز هم خودماني« ك��ه معروف ترين كتاب 
درباره خلقيات ايراني پس از انقالب است، به موارد 
متعددي اشاره مي كند كه »بي برنامگي، رياكاري و 
فرصت طلبي، احساساتي بودن و شعارزدگي، توهم 
دايمي توطئه، مس��ووليت ناپذيري، قانون گريزي، 
توقع و نارضايتي دايمي، حس��ادت و حس��دورزي، 
و همه چيزدان��ي« ج��زو مهم ترين و البت��ه امروزه 

ملموس ترين آنها هستند. 
صادق هدايت از ديگر نويس��ندگاني اس��ت كه در 
داس��تان »حاجي آقا«ي خود از زب��ان اين بازاري 
منتظرالوكاله كه جزو رجل سياسي است، به برخي 
از راه هاي كس��ب موفقيت در ايران اشاره مي كند: 
»توى دنيا دو طبقه مردم هستند؛ بچاپ و چاپيده؛ 
اگر نمي خواهي جزو چاپيده ها باشي، سعي كن كه 

ديگران را بچاپي...«. 
بنابراين به نظر مي رس��د رفتاره��اي غير اخالقي و 
فرصت طلبانه اي كه امروز در بخش هايي از جامعه 
و بازار شاهد آن هستيم، داراي پيشينه اي تاريخي 
است و متأسفانه به عنوان جزئي از فرهنگ سياسي 

و اجتماعي در بين مردم نهادينه شده است.
 البته رويكرد ايراني��ان به بحران كرونا رويه ديگري 
نيز دارد و آن هم تبديل اين ويروس خطرناك به يك 
سوژه طنز و راه انداختن موجي از مطالب خنده دار 
در فضاي مجازي پيرامون اين بيماري، ريش��ه هاي 

آن و شيوه هاي برخورد با آن است. 
طنز در فرهنگ سياسي ايران به ويژه از دوره پس 
از مشروطه، همواره ابزاري كارآمد بوده كه با بياني 
خنده آور و اغ��راق آميز به انتقاد غيرمس��تقيم از 
مفاس��د، معايب و حقايق تلخ سياسي و اجتماعي 
كش��ور مي پرداخته و هدف آن ني��ز اصوال تالش 
براي اصالح مفاسد و معايب به شيوه اي كم هزينه 

بوده است.
 هر چند عرصه ادبيات و فرهنگ ايران زمين در اين 
زمين��ه از آثار بزرگاني همچون اي��رج ميرزا، فرخي 
ي��زدي، بهار، ميرزاده عش��قي و ابوالقاس��م حالت، 
بهره مند بوده اس��ت، اما اين ميل به بيان مشكالت، 
كمبودها و بحران ها در قال��ب طنز تنها مختص به 
ب��زرگان فرهنگ و ادب ايران نيس��ت و به نوعي در 
ذات و جوهره همه ايرانيان نهفته است. در واقع مردم 
ايران در طول تاريخ هرگاه احساس كرده اند كه در 
مقابل مش��كالت و تحوالت پي در پي، كاري از آنها 
ساخته نيس��ت و انتقادات و اعتراضات مستقيم نيز 
بي نتيجه و پرهزينه بوده و به دستاوردهاي مطلوب 
آنها منجر نشده، به ابزار طنز روي آورده اند؛ طنزي 
كه با كنايه هاي مش��خص دولتمردان و مس��ووالن 
كشور را خطاب قرار مي دهد، با شيوه اي رندانه آنها 
را به خاطر سوء مديريت سرزنش مي كند و به تغيير 
رويه فرا مي خواند يا حداقل در كمترين كاربرد خود، 
تحمل سختي ها و مشكالت در زمان بحران را براي 
عامه مردم آسان تر مي كند. نكته اينجاست كه اگر 
صادق هدايت در س��ال 1324 مي كوشيد انتقادات 
خود به وضع موج��ود را در قالب طن��ز بيان كند و 
البته جامعه و ب��ازار زمان وي نيز راه و رمز كس��ب 
موفقيت در ايران را اينگونه مي دانسته كه »بچاپ يا 
چاپيده مي ش��وي«! و در سال 1398 يعني نزديك 
به 75 سال بعد نيز همچنان شاهد چنين خلقيات و 
رفتارهايي هستيم، مشخص است كه اين گرايش ها 
و الگوه��اي رفتاري ريش��ه دار تر از ام��روز و ديروز 
هستند و متأس��فانه در گذر تاريخ در سطح جامعه 
و فرهنگ ايراني نهادينه ش��ده و جا افتاده است، اما 

چه بايد كرد؟
راهكارهاي جامعه شناسانه احتماال بيشتر بر تالش 
براي تجديد و به س��ازي نحوه جامعه پذيري مردم 
تأكيد خواهند كرد و رس��انه ها، نهادهاي فرهنگي و 
اجتماعي را مسوول اين نقصان معرفي مي كنند، اما 
به نظر مي رسد سرمايه گذاري براي جامعه پذيري و 
فرهنگ سازي مجدد تنها سرگرم شدن به رو بناست. 
در نگاهي عميق تر، بايد ديد چ��را جامعه ايراني )يا 
حداق��ل بخش هاي��ي از آن( به چني��ن رفتارهايي 
متوس��ل ش��ده و راه بقاي خود را در سوءاستفاده از 
شرايط به بهاي ضايع كردن حقوق ديگران مي بيند؟ 

همان گونه كه گراهام فولر هم به درستي اشاره مي كند، 
احس��اس ناامني و ناپايداري مداوم ش��رايط زندگي، 
غيرعادالنه پنداش��تن نظام اجتماعي و شكل گيري 

اين تصور كه اداره برخي نهادهاي كشور به دست افراد 
فرصت طلب افتاده، سبب شده كه ايرانيان در مقاطع 
تاريخي مختلف چنين رفتارهايي از خود بروز دهند. 
در چنين شرايطي كارآمدي سخنان اساتيد دانشگاه، 
واعظان و معلمان اخالق در دعوت مردم به درستكاري و 
اخالق كاهش مي يابد و تالش هاي تبليغاتي رسانه ملي 
براي الگو سازي نيز راه به جايي نمي برد؛ چرا كه به قول 
فردوسي بزرگ »بزرگي سراسر به گفتار نيست دو صد 

گفته چون نيم كردار نيست.«
از اين رو به نظر مي رسد دولتمردان، ساير مسووالن 
سياس��ي و قضاي��ي و رس��انه ها به ج��اي ناليدن از 
رفتارهاي مردم )ك��ه البته الح��ق در برخي موارد 
آزاردهنده اس��ت( و گرفتن ژس��ت هاي تبليغاتي 
به خاط��ر مقابل��ه روبنايي با اين مش��كل، درصدد 
ريش��ه يابي و درك آنها برآم��ده و در كنار برخورد 
قضايي و س��خت افزارانه با متخلف��ان، نهادي ويژه 
متش��كل از روانشناسان، جامعه شناسان و نخبگان 
سياسي تشكيل داده و بكوشند شرايط و زمينه هاي 

بروز چنين رفتارهايي را از بين ببرند. 

ام�ا اين رفتاره�ا را نه تنه�ا در اي�ران بلكه در 
كش�ورهاي خاورميانه باعث ب�روز يك رفتار 
ديگري هم ش�ده و آن نوعي فرضي�ه يا توهم 
اس�ت كه آيا اي�ن ويروس س�اخته و پرداخته 
آزمايشگاه هاست؟ اين را مي توان در شبكه هاي 
اجتماعي ديد. صادق الطايي به اين س�وژه در 

القدس العربي پرداخته و اينگونه نوشته: 
با ش��يوع ويروس جديد كرون��ا نظريه هاي توطئه و 
خرافات هاي مختلفي ظهور پيدا كرده است. نظريه 
توطئه اي كه بيش��ترين رواج را پيدا كرده، اين است 
كه اين ويروس در آزمايشگاه ها به عنوان يك سالح 

بيولوژيكي ساخته شده است. 
اين نظري��ه دو جهت گي��ري دارد. در جهت گيري 
نخست، ويروس از يكي از آزمايشگاه هاي شهر ووهان 
به بيرون درز كرده اس��ت. ام��ا در جهت گيري دوم 
اياالت متحده امريكا به علت رقابت و كشمكش هاي 
سياسي و اقتصادي با چين متهم شده كه اين ويروس 
را ساخته و در اين كشور منتشر كرده و االن در جهان 

فراگير شده است.
الزم به ذكر اس��ت اين نظريه توس��ط دانش��مندان 
بيماري هاي واگيردار و دانش��مندان علوم پزشكي 
كامال رد شده است. از جمله برخوردهاي غيرمنطقي 
و خرافاتي كه در شبكه هاي اجتماعي در جهان عرب 
شاهد آن بوديم، اين بود كه ويروس كرونا انتقام الهي 
از چين در نتيجه ظلم و ستم حكومت اين كشور به 
مسلمان اويغور اس��ت، اما بالفاصله اين ويروس در 

كشورهاي مسلمان از جمله ايران شيوع پيدا كرد.
شبكه هاي اجتماعي در گسترش ترس و وحشت از 
اين ويروس جديد به ميزان زيادي نقش داشته اند. در 
مقايسه، ويروس هايي كه در گذشته شيوع پيدا كردند 
خطر كمتر و ميزان مرگ و مير بيش��تري نسبت به 
كرونا داشتند، اما اين بار سيطره شبكه هاي اجتماعي 

بيشتر اس��ت بنابراين با پديده ترس از اين ويروس 
روبه رو شده ايم كه اين موضوع ابعاد تازه اي در جهت 

مقابله با اين ويروس ايجاد كرده است.
آنچه در برخورد با ش��يوع اين وي��روس جلب توجه 
مي كند بعد سياس��ي اين مس��اله اس��ت. از جمله 
اينكه انتقادهاي ش��ديدي عليه ايران صورت گرفته 
و ايراني ها متهم ش��ده اند كه اقدامات پيش��گيرانه 
ضعيفي انجام داده اند، حتي فراتر ادعا مي ش��ود كه 
ايراني ها شمار مبتاليان را پنهان مي كنند، در نتيجه 
اين بيماري به كشورهاي همسايه اين كشور انتقال 

يافته است.
اين وي��روس وارد محدوده درگي��ري ايران- امريكا 
نيز شده اس��ت. به اين ترتيب كه مايك پمپئو، وزير 
ام��ور خارجه اياالت متحده خواس��تار بيان واقعيت 
توسط ايران ش��ده و روحاني گفته اس��ت كه اجازه 
نمي دهيم امريكا ويروس��ي به نام ترس را به ويروس 

كرونا اضافه كند.
به نظر مي رس��د بعد سياس��ي اين ويروس در ايران 
پررنگ تر است زيرا نخس��تين كشوري است كه در 
آن شخصيت هاي رسمي و حكومتي برجسته به اين 

بيماري مبتال شده اند.
از س��وي ديگ��ر بس��ياري از هيات ه��اي ديني در 
كشورهاي اسالمي با اين بيماري برخورد آگاهانه اي 
داشته اند و برخي مراسم و عبادت ها مانند نماز جمعه 
را متوقف كرده اند و از تجمع در مراكز ديني جلوگيري 
مي كنند. به اين ترتيب عربستان سعودي اجازه ورود 
به اين كشور براي انجام مناسك عمره را نمي دهد. روز 
گذشته تصاويري منتشر شد كه نشان مي داد بيت اهلل 
الحرام و مس��جد نبوي براي جلوگيري از گسترش 

ويروس كرونا خالي از زوار است
ولي از هر چه بگذريم اين ويروس نشان داد كه 
امريكا برخالف ادعايي كه مي كند هيچ رفتار 
بشردوس�تانه اي ندارد و آن رفتار تروريسمي 
اس�ت كه نس�بت به داروهاي اي�ران در زمان 
ويروس كرونا دارد .. موضوعي كه محمدجواد 
ظريف در هفت�ه گذش�ته آن را توييت كرد و 
سعيد محمدي طي يادداش�تي به تشريح آن 

پرداخته است: 
ژائو ليجيان، س��خنگوي وزارت امور خارجه چين، 
با اش��اره به ش��يوع وي��روس كرونا در اي��ران تحت 
تاثي��ر تحريم هاي امريكا گفت: »چي��ن به دقت در 
حال پيگيري پيش��رفت شيوع اين بيماري در ايران 
اس��ت. چين اخيرا كيت  هاي تشخيص و تجهيزات 
پزش��كي ديگري را ب��راي ايران فراه��م كرده و يك 
گروه متخصص را هم به ايران اعزام كرده اس��ت. ما 
ه��ر كاري كه الزم باش��د براي كمك ب��ه آنها انجام 
مي دهيم. همچنين از جامعه بين المللي مي خواهيم 
ك��ه همكاري با اي��ران را تقويت كرده و مش��تركا از 
امنيت سالمت همگاني جهاني حفاظت كند. اشاره 
كنم كه دول��ت و ملت ايران در موقعيت حساس��ي 
در مبارزه ش��ان عليه اين بيماري مسري قرار دارند. 
ادامه تحريم هاي يك جانبه عليه آنها وضعيت را بدتر 
كرده و غيرانساني است. ما از طرف مربوطه )امريكا( 
مي خواهيم كه فورا تحريم ها عليه ايران را لغو كرده 
و مانع از تالش هاي ايران و جهان براي مبارزه با اين 

بيماري نشوند.«
ليجي��ان در حالي اين س��خنان را به زب��ان آورد كه 
دونالد ترامپ و مايك پمپئو، رييس جمهوري و وزير 
امور خارج��ه اياالت متحده امري��كا، طي اظهاراتي 
نمايش��ي و عوام فريبانه، براي ارسال كمك به ايران 
اعالم آمادگي كردند. ب��ا اين وجود و به رغم اهميت 
اتخاذ تصميم فوري در اين خصوص، آنها هيچ اقدام 
عملي در جهت لغو موانع ناشي از برقراري تروريسم 
اقتصادي عليه ايران يا ارس��ال كمك هاي پزشكي و 
تجهيزات الزم براي مبارزه با ويروس كرونا از طريق 
كانال هاي بين المللي يا كاهش تحريم هاي ضدبشري 
به منظور تامين نيازهاي اوليه بهداشتي درماني ملت 

ايران انجام نداده اند. 
اين در حالي است كه با توجه به اهميت مبارزه فوري 
و جدي با ويروس كرونا و ضرورت دريافت امكانات و 
تجهيزات پزش��كي و درماني از سوي ايران به منظور 
مهار گسترش ويروس در ايران، علي ربيعي، سخنگوي 
دولت ايران نيز پيشنهاد داد كه تحريم هاي ضد بشري 
امري��كا حتي به صورت محدود به عن��وان يك اقدام 

انساني و حائز اهميت لغو شود يا كاهش يابد. 
البته در اين ش��رايط خطير براي جامعه بين المللي 
و ملت ايران روش��ن اس��ت كه تحت تاثير تروريسم 
اقتصادي امري��كا، محدوديت و دش��واري هايي در 
مسير مبارزه دقيق و سريع با اپيدمي كرونا در ايران 
ايجاد شده و عمده آن به اين دليل است كه كانال هاي 
مبادالت مال��ي، تجاري و اقتصادي ايران از س��وي 
امريكا مسدود است. از اين جهت و خصوصا به خاطر 
محدوديت هاي مراسالتي و مبادالتي، درمان بيماران 
و جوانب مرتبط با كنترل و مهارسريع اپيدمي كرونا 

با دشواري انجام مي پذيرد.
بنابر اين چنانچه امريكا ب��ه رفتار غيرمنطقي و ضد 
بش��ري خود در قبال ملت ايران ادامه دهد، بي شك 
مسووليت همه عواقب اين امر را نيز بايد پذيرا شود. 
اين رفتار ترام��پ و مقامات دول��ت امريكا مصداق 
جنايت عليه بش��ريت محسوب مي ش��ود و بديهي 
است كه افرادي چون دونالد ترامپ مسوول مستقيم 
عواقب وخيم توس��عه و فراگيري اجتناب ناپذير اين 
بحران در جه��ان خواهند بود و حت��ي ملت امريكا 
هم از ش��يوع و گس��ترش آن در امان نخواهند ماند. 
از اين رو ضروري اس��ت دولت ترامپ سريعا به رفتار 
غيرمنطقي، ضد انس��اني و تروريسم اقتصادي عليه 
ملت ايران پايان دهد و امكان الزم را براي ايران براي 
مبارزه با اين اپيدمي شوم كه جامعه جهاني را تهديد 

مي كند، فراهم كند. 

  راهكاره�اي جامع�ه شناس�انه احتماال 
بيشتر بر تالش براي تجديد و به سازي نحوه 
جامعه پذي�ري مردم تأكي�د خواهند كرد و 
رس�انه ها، نهادهاي فرهنگي و اجتماعي را 
مسوول اين نقصان معرفي مي كنند، اما به نظر 
مي رسد سرمايه گذاري براي جامعه پذيري و 
فرهنگ س�ازي مجدد تنها س�رگرم شدن 
به رو بناس�ت. در نگاهي عميق تر، بايد ديد 
چرا جامع�ه ايراني )ي�ا حداقل بخش هايي 
از آن( به چنين رفتارهايي متوس�ل شده و 
راه بقاي خود را در سوءاس�تفاده از شرايط 
ب�ه به�اي ضاي�ع ك�ردن حق�وق ديگران 
مي بيند؟همان گون�ه كه گراه�ام فولر هم 
به درستي اشاره مي كند، احساس ناامني و 
ناپايداري مداوم شرايط زندگي، غيرعادالنه 
پنداشتن نظام اجتماعي و شكل گيري اين 
تصور كه اداره برخي نهادهاي كشور به دست 
افراد فرصت طلب افتاده، س�بب ش�ده كه 
ايراني�ان در مقاطع تاريخي مختلف چنين 

رفتارهايي از خود بروز دهند

برش
   البته رويكرد ايرانيان به بحران كرونا رويه 
ديگري ني�ز دارد و آن هم تبديل اين ويروس 
خطرن�اك به يك س�وژه طن�ز و راه انداختن 
موجي از مطالب خن�ده دار در فضاي مجازي 
پيرامون اين بيماري، ريشه هاي آن و شيوه هاي 
برخورد با آن است. طنز در فرهنگ سياسي 
ايران به ويژه از دوره پس از مشروطه، همواره 
ابزاري كارآم�د بوده كه با بيان�ي خنده آور و 
اغراق آميز به انتقاد غيرمس�تقيم از مفاسد، 
معايب و حقايق تلخ سياسي و اجتماعي كشور 
مي پرداخته و هدف آن نيز اصوال تالش براي 
اصالح مفاسد و معايب به شيوه اي كم هزينه 
بوده اس�ت. هر چند عرصه ادبيات و فرهنگ 
ايران زمي�ن در اي�ن زمينه از آث�ار بزرگاني 
همچون اي�رج مي�رزا، فرخي ي�زدي، بهار، 
ميرزاده عش�قي و ابوالقاسم حالت، بهره مند 
بوده اس�ت، ام�ا اين ميل به بيان مش�كالت، 
كمبودها و بحران ها در قالب طنز تنها مختص 
به بزرگان فرهنگ و ادب ايران نيست و به نوعي 

در ذات و جوهره همه ايرانيان نهفته است

برش
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افزايش مسموميت با الكل
رييس اداره پيشگيري و كاهش آسيب مصرف مواد و 
الكل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درباره 
افزايش مسموميت با الكل متانول و موارد فوت گزارش 
شده ناشي از نوشيدن الكل هش��دار داد. به گزارش 
وزارت بهداشت، سيدابراهيم قدوسي اظهار داشت: به 
دنبال افزايش خطر آلودگي با ويروس كرونا و توصيه 
به شست وشوي مكرر دست ها  همچنين ضد عفوني 
كردن سطوحي كه در تماس با دست قرار مي گيرند از 
قبيل ميز، لوازم، دستگيره ها، استفاده از محلول هاي 
ضدعفوني كنن��ده رو به افزايش اس��ت. نكته اي كه 
بايد به آن توجه ش��ود اينكه در راهنماي كاربردي 
نحوه ضدعفوني كردن دس��ت ها و س��طوح تماس 
ابالغي سازمان غذا و دارو، الكل متيليك يا متانول در 
تركيبات تشكيل دهنده محلول هاي ضدعفوني كننده 
جايگاهي ندارد و اين امر نشأت گرفته از سمي بودن 
اين ماده است كه در تماس با پوست، جذب بدن شده 
و متناسب با ميزان جذب پوستي، عوارضي همچون 
كوري، مسموميت كليوي و مرگ را به دنبال خواهد 
داشت. بر اين اس��اس، با توجه به اخطار و برچسب 
مندرج روي فرآورده هاي ضدعفوني كننده، در مجاز 
بودن استفاده از آن محلول براي سطوح داراي تماس 
با پوست بدن انسان اطمينان حاصل كنيد. رييس اداره 
پيشگيري و كاهش آسيب مصرف مواد و الكل وزارت 
بهداشت اظهار كرد: يافته هاي اخير علمي كه حاصل 
سال ها تحقيق دانشمندان و صاحب نظران علمي 
است نشان مي دهد كه شرب مشروبات الكلي حتي 
با حجم كم داراي عوارض بوده و سالمت انسان را در 
معرض تهديد قرار مي دهد، اين يافته ها عمال مويد 

نهي مصرف الكل مطابق شرع مقدس اسالم است.
قدوسي گفت: گزارش��اتي نگران كننده اي مبني بر 
مصرف خوراكي الكل با هدف جلوگيري از ابتال به كرونا 
ويروس دريافت مي شود؛ امري كه موجب به مخاطره 
افتادن س��المتي افراد مصرف كننده ش��ده است. 
متاس��فانه در اين روزها اين برداشت غلط، منجر به 
افزايش مراجعه شمار زيادي از بيماران مسموم به الكل 
به مراكز بيمارستاني شده و موارد متعددي از عوارض 
مسموميت ناشي از مصرف الكل از جمله كوري، الزام 

به دياليز و موارد منجر به مرگ گزارش شده است.
وي ادامه داد: عالوه بر حرمت ش��رعي مصرف الكل 
كه مورد تاكيد است، از آنجا كه راه هاي ورود ويروس 
كرونا به بدن انسان، مخاطات تنفسي )بيني، ناي و 
سلول هاي تنفس��ي ريه(، دهان و چشم ها هستند، 
بنابراين شرب مش��روبات الكلي و ورود آن به معده 
نقشي در از بين بردن ويروس كرونا در دستگاه گوارش 
نخواهد داشت. با ورود ويروس به معده، اسيد معده، 
بيشترين اثر حفاظتي را عليه ويروس اعمال خواهد 
كرد. قدوسي بيان كرد: هميشه در روند تهيه مشروبات 
الكلي به صورت غير قابل كنترلي مقدار اندكي متانول 
نيز حاصل مي ش��ود كه امكان سنجش و حذف آن 
در توليدات غيرصنعتي )خانگي( وجود ندارد، بدين 
لحاظ نظام بهداشتي هر چند وقت يك بار با طغيان 
موارد مس��موميت با متانول مواجه مي شود. نكته 
مهمي كه در اين طغيان ها بايد به كار گرفته ش��ود 
اطالع رس��اني فوري و همگاني بروز مسموميت در 
سطوح محلي، شهرستاني، استاني و حتي منطقه اي 
است تا بيماران مسموم ش��ده هرچه سريع تر خود 
را به نظام درماني معرفي كنند، زيرا هرچه مراجعه 
سريع تر و شروع اقدامات فوري درماني زودهنگام تر 
باشد با عوارض كوري، دياليز و مرگ كمتري مواجه 
خواهيم ش��د. بنابراين مراجعه در زمان طاليي در 
كاهش بروز عوارض نقش تعيين كننده اي دارد. رييس 
اداره پيشگيري و كاهش آسيب مصرف مواد و الكل 
وزارت بهداشت گفت: نيازها و نگراني هاي آحاد مردم 
در تقاضاي روزافزون محلول هاي ضدعفوني كننده 
منجر به سوءاستفاده عده اي سودجو و فرصت طلب 
ش��ده كه با اضافه كردن سفيدكننده )وايتكس( به 
الكل هاي صنعتي رنگي، محلولي بي رنگ را به عنوان 
الكل طبي )بي رنگ( به بازار عرضه مي كنند كه فاقد 
نش��ان اخطار رنگي بوده و و موجب افزايش درصد 
موارد مسموميت ها شده است.اين موضوع بايد مورد 
توجه بخش هاي نظارتي قرار گيرد و الزم است خطر 
مصرف خوراكي اين نوع تركيبات خطرناك، از طريق 

رسانه هاي گروهي مكرر اطالع رساني شود.

۲۰ هزار ليتر موادضدعفوني 
غيرمجاز در تهران كشف شد

رييس كالنتري 1۶3 ولنجك از دستگيري افرادي كه 
اقدام به تهيه و توزيع غيرقانوني مواد ضدعفوني كننده 
و محلول هاي بهداش��تي و ال��كل طبي غيرمجاز در 
منطقه س��عادت آباد مي كردند، خبر داد. به گزارش 
روز دوشنبه پايگاه اطالع رساني پليس تهران بزرگ، 
سرهنگ رضا صادقي پور با اشاره به اشراف پليس براي 
مقابله هرچه بيشتر با احتكار و سودجويان در روزهاي 
مقابله ملي با بيماري كرونا، گفت: ماموران كالنتري 
1۶3 ولنجك پس از دريافت مجوزهاي الزم از مراجع 
قضايي، به محدوده فرحزاد اعزام شدند كه مشخص 
شد، در اين محل 2 نفر به صورت غيربهداشتي مشغول 
تهيه و توزيع بسته هاي بهداشتي حاوي الكي طبي، 
مواد ضدعفوني كننده و محلول هاي شوينده هستند.

وي ادامه داد: 2 متهم دس��تگير ش��دند و از انبار آنها 
سه هزار ليتر الكي طبي محلول ضدعفوني و شوينده 
غيربهداشتي كشف شد، همچنين پس از بررسي هاي 
بيش��تر، دو انبار ديگر اي��ن افراد در جاده س��اوه نيز 
شناسايي شد. به گفته اين مقام انتظامي، در اين دو 
سوله، دو تبعه افغانستاني مشغول بسته بندي اقالم 
بهداش��تي بودند كه وجود موش، سگ و كبوترهاي 
فراوان در اين محل، نشان از غيربهداشتي بودن اين 
محلول ها و نوع بس��ته بندي هاي آنه��ا بود. رييس 
كالنتري 1۶3 ولنجك ادامه داد: در مجموع 20 هزار 
ليتر الكل طبي و مواد ضدعفوني كننده غيربهداشتي از 
اين انبارها كشف شد و در اين رابطه سه نفر نيز دستگير 
ش��دند. وي افزود: در 24 ساعت گذشته، وانت هاي 
بسياري به اين انبارها مراجعه كردند كه قصد انتقال 

اين مواد غيربهداشتي به ساير نقاط شهر را داشتند.



يادداشت 9 پرونده

»تعادل«طرح»تهاترواحدهايمسكونيمتعلقبهبخشخصوصيبازمينهايدولتي«رابررسيميكند

در جست وجوي نظام اجاره داري مطلوب

سرنوشت مبهم تازه ترين طرح اجاره داري دولتي
گروه راه و شهرسازي| شهال روشني|

به تازگي دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن طرحي براي 
تسهيل امور در بازار ملك در نظر گرفته است. طرحي كه 
بنا به ادعاي اين دفتر اجراي آن مي تواند هم سازنده ها را 
از شرايط ركود فروش خارج كند و هم به افزايش عرضه 

مسكن اجاره اي منجر شود.
بر اساس اين طرح، وزارت راه و شهرسازي به نمايندگي 
از دولت پيشنهاد كرده كه آپارتمان هاي ساخته شده يا 
در حال تكميل متعلق به بخش خصوصي با زمين هاي 
دولتي تهاتر شوند تا دولت واحدهاي مسكوني را به مردم 
اجاره دهد و س��ازندگان نيز با دريافت زمين دولتي به 

ساخت واحدهاي مسكوني ادامه دهند.
 در واكنش به طرح تهاتر واحدهاي مسكوني ساخته 
شده يا در حال س��اخت متعلق به بخش خصوصي 
با زمين دولتي، بس��ياري از كارشناس��ان مس��كن 
معتقدند اين پيشنهاد با اجراي مفادهاي انگيزشي و 
دستورالعمل هاي تشويقي قابل اجرا است، اما اينكه 
دولت اين نسخه را در تمامي مناطق تهران اجرا كند 
با شكست روبرو خواهد شد، چراكه برخي از مناطق 
تهران كش��ش اجراي اين اي��ده را ندارند. اما در اين 
خصوص گروه ديگري از كارشناس��ان حوزه مسكن 
معتقدند اين طرح، كام��ًا آبكي و براي رفع تكليف 
اس��ت، چراكه اين طرح در حالي از سوي مسووالن 
ارايه مي ش��ود كه دولت مردان حوزه ساخت وس��از 
مكرراً اعام كردند، دست دولت خالي از زمين است. 
به طور مثال، بر اساس اباغيه ستاد بازآفريني شهري 
همچنين دستور مستقيم رييس جمهوري در سال 
گذشته، دستگاه هاي دولتي موظف شدند كه اراضي 
بااس��تفاده خود را براي س��اخت مسكن در اختيار 
وزارت راه و شهرس��ازي قرار دهند. فروردين س��ال 
97، ستاد بازآفريني شهري در سي و نهمين جلسه 
خود اباغيه اي را به دستگاه هاي دولتي تسليم كرد 
كه بر اس��اس آن تمامي دستگاه هاي دولتي موظف 
مي شدند، بر اساس ماده ۶ قانون ساماندهي، اراضي 
در اختيار خود را به صورت رايگان براي اجراي طرح 
بازآفريني ش��هري در اختيار وزارت راه و شهرسازي 
قرار دهند. پس  از اي��ن اباغيه هم رييس جمهوري 
بارها به ضرورت هم��كاري دس��تگاه هاي دولتي با 
وزارت راه و شهرس��ازي و ارايه زمي��ن رايگان براي 
س��اخت مس��كن اش��اره كرد و اجراي اين دستور و 
اباغيه از س��وي ش��ركت بازآفريني ش��هري مورد 
پيگيري قرار گرفت. اما در اين ميان، مسووالن شهري 
طي سال گذش��ته و امس��ال بارها بر عدم همكاري 
دستگاه هاي دولتي در واگذاري زمين به وزارت راه و 
شهرسازي صحه گذاشتند و چندي پيش هم اعام 
كردند كه تنه��ا وزارت دفاع با توجه به تفاهم نامه اي 
ك��ه با اي��ن وزارتخانه براي س��اخت مس��كن براي 
نيروهاي مسلح امضا كرده، اقدام به واگذاري زمين 
كرده اس��ت. در اين حال، باگذشت يك سال و نيم از 
دس��تور رييس جمهوري و اباغيه ستاد بازآفريني 
ش��هري و همچنين اعام طرح هاي��ي مانند تام كاد 
كه بر واگ��ذاري زمين دولت��ي تكيه دارند، معاونت 
مسكن و ساختمان از نبود زمين براي ساخت مسكن 
در كان شهرها س��خن به ميان آورده است. حال به 
گفته كارشناسان دولت بايد پاسخ دهد با كدام زمين 

مي خواهد بازار اجاره را پوشش دهد؟

   كدام زمين ؟
در همين رابطه، فرش��يد پور حاج��ت، نايب رييس 
كانون سراسري انبوه سازان گفت: قانون ساماندهي 
مسكن در س��ال 8۶ تقديم مجلس شده و آيين نامه 
اجرايي آن در س��ال 88 در دولت مصوب ش��د. اين 
قان��ون ازنظر بخش خصوصي يك��ي از مترقي ترين 
قوانين موجود در حوزه مسكن است. در دل اين قانون 
ابزارها، روش ها و مدل هاي مختلف تأمين مس��كن 
كشور تعريف شده است. در ماده 2 قانون ساماندهي 
مسكن صراحت بر نظام اجاره داري اشاره شده است.

وي گف��ت: در اي��ن قان��ون تمامي سياس��ت ها در 
ارگان هاي مختلف در خصوص تأمين مسكن اقشار 
كم درآمد ديده شده است. تمامي تكاليف نهادهايي 
مانند س��ازمان بهزيس��تي، مس��تضعفان و تمامي 

ارگان هاي مربوطه دربند 2 اين قانون مشخص شده 
اس��ت. نايب رييس كانون سراس��ري انبوه س��ازان 
ادامه داد: بنابراي��ن به نظر بنده به جاي اينكه بياييم 
تكليف 31 درصد خانوار مس��تأجر كشور كه شامل 
7 ميليون خانوار اس��ت را به اين ابزارها گره بزنيم و 
آنه��ا را دل خوش كنيم باي��د از ظرفيت هاي قانوني 
به��ره ببريم. در ماده 2 قانون يادش��ده دولت مكلف 
اس��ت زمين را براي مبحث اجاره داري تأمين كند. 
در دل اين قانون به دولت تكليف ش��ده كه ساز و كار 
اجاره داري حرفه اي و ايجاد بسترهاي صنعتي سازي 
و فناوري نوين بابت تأمين مسكن اجاره را پيدا كند.

وي گفت: حال من نمي دانم اگر قانون براي اجرايي 
نش��دن مصوب مي ش��ود چه نيازي به تصويب اين 
قوانين وجود دارد. در دل همي��ن ماده 2 اين قانون 
به صراحت به بحث صندوق هاي زمين و مس��كن و 
سوبس��يد يارانه براي بخش توليد اشاره شده است. 
حال دولت به جاي اجرايي كردن اين قوانين به دنبال 
اين است كه ببيند كدام مالك تمايل به تهاتر دارد؟

به گفته اين انبوه ساز، اساس��ًا دولت بايد پاسخ دهد 
زمين هايش كجاست؟ همين چند وقت پيش عباس 
آخوندي وزير س��ابق وزارت راه و شهرس��ازي بيان 
كرد، در پروژه ملي بازآفريني ش��هري، زمين دولتي 
بيشتر از 45 متر نيست بنابراين نياز است دولت اول 
زمين هاي مورد تهاتر خود را به همگان معرفي كند تا 
اگر شخصي به دنبال تهاتر است تكليف خود را بداند.

وي گفت: تاكن��ون دولت در حوزه اج��اره داري دو 
طرح را برنامه ريزي كرده اس��ت. يكي از اين طرح ها 
در دول��ت اصاح��ات بوده اس��ت كه اتفاق��ًا طرح 
بس��يار مطلوبي بود و حتي برنامه هاي منس��جمي 
در اين خصوص اجرا ش��د اما اين ط��رح نيز همانند 
طرح هاي ديگر ابتر ماند و طرح ديگر اجاره به شرط 
تملك بود ك��ه اين مورد نيز اجرايي نش��د درحالي 

 كه ابزارهاي اين طرح بس��يار موفق و قابل اجرا بود.
پ��ور حاجت ادام��ه داد: مس��كن مه��ر از دل قانون 
س��امان دهي بيرون آمد. هرچند كه ب��ه اين قانون 
تع��رض كرد اما بايد قبول كنيم ك��ه اين طرح نيز از 
دل اين قانون س��ر برآورد و تا حدودي نيز موفق بود 
و اگر زيرس��اخت هاي آن به درستي اجرايي مي شد 
مي توانس��تيم ادعا كنيم اين طرح بسيار موفق بوده 
است. به هرحال مسكن 99 س��اله بخشي از مسكن 
اجاره اي بوده كه در مفاد قانون سامان دهي مسكن 

لحاظ شده بود.
وي گفت: حال س��وال ما اين است كه دولت به جاي 
تحلي��ل نق��اط ضعف و ق��وت طرح هاي مس��كني 
دولت هاي ديگر چرا مبدع طرح هاي جديدي است 
كه اميد ب��ه اجراي آن وجود ن��دارد. حكم عقل اين 
است كه دولت بنشيند و سياست گذاري هاي 20 ساله 
مسكن را مجدد مورد واكاوي قرار دهد و پاسخ دهد 
عاقبت طرح هاي گذشته چه شد؟ به طور مثال فرايند 
طرح مس��كن پاك كه در سال 74 در مورد استيجار 

بود به كجا انجاميد؟
نايب رييس كانون سراسري انبوه سازان افزود: دولت 
يك بار هم شده بنشيند و طرح ها گذشته را مرور كند 
و ببيند چرا تمامي كارهاي خود در بخش مس��كن 
را ابتر و دم بري��ده رها مي كند؛ بنابراين نياز اس��ت 
دولت چند وقتي به جاي اراي��ه طرح، عملكرد خود 
در طرح هاي گذش��ته را واكاوي كن��د و پس  از اين 
واكاوي ها برنامه منسجمي در خصوص مسكن ارايه 
دهد؛ و بعد از تمركز در هر بخشي از مالكيت گرفته 
تا استيجار، سياس��ت خاص همان موضوع را دنبال 
كند.وي گفت: دولت نبايد 7 ميليون خانوار مستأجر 
را به حال خود رها كند و با ارايه طرح هاي آبكي آنها 
را دل خوش كند. دولت بايد به صورت جدي اقدام به 

حل مشكات اين اقشار كند.

   زيرساخت هاي تهاتر بايد مهيا شود
همچنين منصور غيبي، كارش��ناس اقتصاد مسكن 
بابيان اينكه اين پيشنهاد ايده مطلوبي است، گفت: 
دولت با اين اقدام مي خواهد تعديلي در قيمت هاي 
زمين داشته باش��د. در حال حاضر، زمين مورد نياز 
براي ساخت و س��از از محل تخريب ساختمان هاي 
مسكوني تامين مي ش��ود و زمين جزو اصلي قيمت 

تمام شده ساخت مسكن را تشكيل مي دهد. 
وي گفت: در حال حاضر هزينه اي كه سازنده ها صرف 
تهيه زمين براي پروژه هاي ساختماني خود مي كنند 
۶0 درصد كل قيمت تمام شده ساخت مسكن است؛ اما 
به رغم اين ميزان نقش زمين در بازار ملك، ميزان توجه 
به تغيير و تحوالت بازار زمين از طرف سازنده ها و دولت، 
كمتر از تعقيب ساير متغيرهاي ملكي بوده است. غيبي 
با اشاره به اينكه پيشنهاد تهاتر زمين با اماك بيانگر 
ايجاد حساسيت در دولت اس��ت، افزود: بنده همواره 
نگران چگونگي اجراي اين پيشنهادها هستم، چراكه 
اجراي مفاد اين ايده ها نيازمند زيرساخت هاي متعدد 
اس��ت. اگر دولت بتواند زمين هاي خود را به درس��تي 
تهاتر كند باعث تعادل گردش اجراي توليد مس��كن 
توسط سرمايه گذاران و سازندگان، ايجاد حاشيه امن 
براي سرمايه هاي سازندگان وهمچينن تعديل قيمت 

ساخت وساز مي شود.
وي با تأكيد بر اينكه اگر اين پيشنهاد به درستي اجرا 
شود، قيمت مسكن كنترل شده و رونق بخشي جدي 
در عرصه ساخت ساز ايجاد مي شود، گفت: اما براي 
اينكه فرآيند اين پيش��نهاد منجر به اتفاقات خوبي 

شود نياز به بررسي هاي دقيق و زيرساختي دارد.
غيبي اف��زود: اگر زمين ه��اي تهات��ري دولت نظر 
سرمايه گذار و س��ازنده را جلب نكند، اين پيشنهاد 
عقيم خواهد ماند؛ بنابراين نياز است دولت در مورد 
تسهيات اين پيش��نهاد شفاف سازي كند و بايد در 

جهت اقدام اين روابط بينابيني تسهياتي از جمله 
كاهش عوارض ساختماني يا تضمين فروش از طريق 
صندوق سرمايه گذاري مسكن براي خانه اولي ها ارايه 
دهد. اين كارشناس اقتصاد مسكن با تأكيد بر اينكه 
دولت هم زمان ب��ا اين ايده بايد راهكارهاي حمايتي 
و پشتوانه اي به س��ازندگان ارايه دهد، اظهاركرد: تا 
زماني كه سازنده و س��رمايه گذار با امنيت روحي و 
رواني وارد اين ايده نشود اين طرح موفق نخواهد بود؛ 
بنابراين صرف اينكه دولت بيايد زمين هاي نامرغوب 
خود را پيشكش كند س��ازنده حاضر به ورود به اين 
ايده نخواهد شد. مگر اينكه دولت تضمين فروش نيز 

همراه با اين پيشنهادها ارايه دهد.
به گفته اين كارشناس، نياز است اين نسخه به صورت 
پايلوت در يك منطقه و در يك محدوده اجرايي شود 
تا مزايا و معايب آن شناخته شود؛ بنابراين با اطمينان 
مي توانم ادعا كنم پيشنهاد اين ايده بد نيست اما نحوه 

اجراي آن از اهميت بااليي برخوردار است.
غيبي در پاسخ به اينكه در شرايطي كه اغلب خانه هاي 
خالي در مناطق گران قيمت واقع شده اند، آيا با تغيير 
مالكيت از بخش خصوصي به دول��ت، امكان اجاره 
رفتن آنها وجود دارد به ويژه در اين شرايط اقتصادي 
كه ت��وان مالي مس��تأجران به ش��دت كاهش يافته 
اس��ت؟ گفت: هدف دولت با ارايه اين ايده ها تمركز 
بر مصرف كننده هاي واقعي اس��ت و مطمئنا دولت 
با ارايه اين نس��خه به دنبال كاهش بار فشار بر دوش 
مستأجران است و مي داند اگر اين ايده را در مناطق 
گران قيمت انجام دهد به هدف خود نخواهد رسيد؛ 
و خود دولت يقين دارد تغيير مالكيت از سرمايه گذار 
به دولت وضع بد را بدتر خواهد كرد. بر اين اساس با 
اطمينان معتقدم دولت در اين پروژه ها به دنبال اين 
نوع تغيير مالكيت نيست.وي گفت: نياز است دولت 
در هدف گ��ذاري خود تمامي جوان��ب احتياط را در 
نظر بگيرد تا اين ايده به بيراهه نرود. انتخاب اماك 
كوچك متراژ و ارزان قيم��ت مي تواند راهكار جدي 

براي اين پيشنهاد باشد.

   طرحي بدون فكر و تأمل
در همي��ن رابطه، جال صباغ، كارش��ناس مس��كن 
بابيان اينكه دولت به جاي ارايه طرح هاي يك ش��به، 
راهكارهايي ب��راي كاهش قيمت زمي��ن ارايه دهد، 
گفت: از آنجايي كه بخش اعظمي از هزينه هاي مسكن 
مربوط به قيمت زمين اس��ت، دولت بايد فكر اساسي 
براي كاهش تأثير اين فاكتور بر قيمت نهايي مسكن 
كند. وي گفت: بر اساس گزارش��ي از مركز آمار ايران 
كه چند ماه قبل ارايه شد، قيمت زمين در پايتخت در 
يك س��ال افزايش 131 درصدي را تجربه كرده است. 
در اين گزارش آمده اس��ت، ارزيابي ها نشان مي دهد 
كه متوسط قيمت زمين در تابستان امسال، نسبت به 
بهار سال جاري، 10 درصد افزايش و ميزان معامات 
زمين در تهران نيز حدود 50 درصد كاهش يافته است. 
قيمت زمين در تهران، در تابس��تان امسال در قياس 
با تابستان س��ال قبل، افزايش 131 درصدي داشته و 
ميزان معامات در همين مدت كاهش 55 درصدي را 
نشان مي دهد. متوسط متراژ زمين هاي معامله شده در 

تهران 270 متر بوده است.
صب��اغ در ادامه افزود: مركز آم��ار در بخش ديگري از 
اين گزارش به بررس��ي بازار اجاره بهاي خانه در تهران 
پرداخته اس��ت. بر اساس اين گزارش،  متوسط قيمت 
اجاره بها در تهران، در تابستان امسال در قياس با بهار 
س��ال جاري،  افزايش��ي 8 درصدي را نشان مي دهد 
و تعداد معامات در اين م��دت افزايش 40 درصدي 
داشته اس��ت. متوس��ط قيمت اجاره بها در تابستان 
امس��ال در مقايسه با تابستان س��ال قبل افزايش 31 
درصدي را نش��ان مي دهد و در اين مدت قراردادهاي 
اجاره در پايتخت كاهش 8 درصدي را نشان مي دهد. 
متوسط مساحت واحدهاي استيجاري تهران 82 متر 
و متوس��ط سن اين واحدها، 14 س��ال بوده است.اين 
كارشناس مسكن با بيان اينكه دولت بايد فكر اساسي 
براي مستأجران كند، گفت: بدون ترديد اين طرح نيز 
مانند طرح هاي ديگر غيرعملياتي خواهد شد چراكه 
تفكر اساسي و اجرايي در پشت اين طرح ها وجود ندارد.

آمارها نش��ان مي ده��د كه 7 
ميليون خانوار در ايران مستأجر 
هستند و هر خانوار ايراني را اگر 
س��ه نفر بدانيم مي توان گفت 
بيش از 20 ميليون نفر با موضوع 
جابه جايي و واژه مس��تأجري 
به خوبي آشنا هستند. حال اگر 
يك خانوار ايراني با درآمد پايين 
و حداقلي براي تأمين مسكن 
خود به طور ميانگين 12  ميليون توم��ان تا 15 ميليون 
تومان در سال هزينه  كند، مي توان گفت بيش از نيمي از 
درآمد خود را صرف اجاره بها مي كند. حال سوالي كه اين 
روزها مطرح است اين است كه در روزهاي پاياني سال چرا 
بايد نرخ اجاره بهاي مسكن افزايش يابد. اگر متوسط سهم 
هزينه مسكن از سبد هزينه ساالنه خانوارها، 50 درصد 
تا 70 درصد براي اين قشر باشد، به عبارتي بيش از نيمي 
از درآمدهاي مس��تأجران و هزينه هاي آنها را اين روزها 
اجاره بها در برمي گيرد و درآمدي براي هزينه در ساير موارد 

ضروري و روزمره وجود نخواهد داشت.
در اي��ن مي��ان، تاش براي دس��ت يافتن ب��ه يك نظام 
اجاره  داري حرفه اي در كشور، هميشه موردبحث و بررسي 
قرارگرفته است. متأسفانه علي رغم اثبات كارآمدي آن، 
تاش��ي در راس��تاي اجرا و بهره برداري از اين سيستم 
صورت نگرفت.اين در حالي است كه از قبل انقاب اسامي 

تاكنون، دولت هيچگاه در بازار مسكن استيجاري مداخله 
نكرده نبود اما وضعيت نابسامان اجاره مسكن، دولت را بر 
آن داشته تا براي نخستين بار به سيستم مسكن استيجاري 
از طريق اجاره داري حرفه اي ورود كرده و بازار اجاره مسكن 
را سامان بخشد. ماده 2 قانون ساماندهي و ماده 2 آيين نامه 
اجرايي اين قانون، اجاره داري حرفه اي و ايجاد موسسات 
حرفه اي در اين خصوص را تشريح كرده كه در يك برهه 
زماني بسيار اندك وزارت راه و شهرسازي تحقق اين مواد 
قانوني را دنبال كرد اما حال اين وزارت خانه بازهم وارد فاز 
و هواي ديگري شده و مي خواهد با باال رفتن از شانه هاي 
سازندگان و سرمايه گذاران راه كار جدي براي اجاره نشيني 

پيدا كند، اما غافل از اينكه اين راه به ناكجاآباد مي رود.
چراكه هيچ سازنده اي در صورت وجود زمين هاي دولتي 
حاضر به تهاتر نيست. جداي از اين مبحث كه آيا زميني 
وجود دارد نه؟ بايد ديد اين زمين ها در كجاها قرار دارند. 
اكثر زمين هاي دولتي مناسب زمين هاي خامي هستند كه 
خارج از محدوده شهرها قرار دارند؛ و مناسب تهاتر نيستند. 
در اين ميان اگر زميني واجد شرايط در محدوده شهرها 
وجود دارد اين زمين ها صاحب دارند از بنيادهاي مختلف 
گرفته تا ارگان هاي رنگارنگ كه حاضر نيستند اين بنيه 

مالي خود را با آپارتمان عوض كنند.
بنابراين با اطمينان مي توانم ادعا كنم دولت و مسووالن 
عزيز به جاي تأمين مسكن فرافكني نكنيد. اگر نمي توانيد 
براي اين معضل راهكاري ارايه دهيد، لطفاً نگاهي به تجربه 

كشورها در ساخت مسكن استيجاري و راهكارهاي كاهش 
هزينه هاي اجاره داشته باشيد.

به طوركلي قدرت خريد خانه در كشورهاي مختلف بسته 
به ميزان تورم و سطح درآمد مردم متفاوت است. در اين 
ميان، در كشورهاي اروپايي بيشتر مردم به اجاره نشيني 
عاقه دارن��د و هيچ وقت تصميم خود براي خريد خانه را 
عملي نمي كنند. در كشورهاي اروپايي شرايط و نرخ هاي 
ارايه ش��ده براي وام هاي بانكي توسط اتحاديه اروپا اعام 
مي ش��ود و ميزان تورم افزايش چنداني در اين كشورها 
ندارد. به طور مثال تنها 20 درصد از جوان ها در انگلستان 
صاحب خانه هس��تند و 80 درصد از افراد 25 تا 35 سال 
اجاره نشين هستند؛ و كاهش نرخ مالكيت در امريكا باعث 
شده تا افراد بيشتري به جمعيت اجاره نشين اين كشور 
اضافه ش��وند. همچنين طي س��ال هاي گذشته روسيه 
27 درصد از آمار جمعيت اجاره نش��ين را كاهش داده و 
صاحب خانه كرده است.در بسياري از كشورهاي غربي و 
اروپايي مردم عاقه اي به خريد خانه ندارند و اجاره نشيني 
را انتخاب مي كنند. جايگاه مس��كن و خريد خانه در هر 
كش��ور متفاوت اس��ت و همين امر باعث مي ش��ود آمار 
صاحب خانه ش��دن در كشورهاي مختلف تفاوت داشته 
باشد.تسهيات بانكي كه براي خريد خانه و هزينه هاي يك 
واحد مسكوني در ايران ارايه مي شود به نسبت كشورهاي 
غربي پايين تر اس��ت. در اين ميان بانك هاي ايراني سود 
بانكي باالتري براي اين تسهيات در نظر مي گيرند و به 

دليل شرايط فرهنگي ميزان اجاره نشيني در ايران پايين تر 
از كشورهاي اروپايي است.

 در اين ميان، سوييس و آلمان به عنوان دو كشور پيشرفته 
اروپايي آمار عجيبي مبني بر تعداد صاحب خانه ها ارايه 
مي دهند. حتي در ثروتمندترين كشورهاي دنيا كه قدرت 
خريد خانه و پس انداز براي شهروندان وجود دارد، بيشتر 
افراد تمايل به اجاره نشيني دارند. رفاه اجتماعي در سويس 
و آلمان به عنوان توسعه يافته ترين كشورهاي جهان زبانزد 
است اما اكثر ش��هروندان تمايلي به خريد خانه ندارند و 
خانه هاي اجاره اي را ترجيح مي دهند.5۶ درصد از افراد در 
كشور سوييس اجاره نشين هستند و از اين مساله رضايت 
دارند. يكي از داليل رضايت ش��هروندان از اجاره نشيني 
ثبات نرخ تورم اس��ت. ميزان تورم در كش��ورهايي مانند 
ايران بر شرايط اقتصادي تأثير مي گذارد و اين امر باعث 
مي شود افراد س��رمايه گذاري هاي هيجاني انجام دهند. 
س��رمايه گذاري هاي هيجاني نيز باعث س��قوط و ركود 

مي شود و بر اقتصاد كشور تأثير مي گذارد.
در كشورهاي اروپايي ش��رايط و نرخ هاي ارايه شده براي 
وام هاي بانكي توسط اتحاديه اروپا اعام مي شود و ميزان 
تورم افزايش چنداني در اين كشورها ندارد. به همين دليل 
بيشتر افرادي كه براي خريد خانه پس انداز مي كنند در 
سال هاي بعد مي توانند با همان قيمت سال هاي گذشته 
صاحب خانه شوند.بانك هاي اروپايي براي ارايه وام هاي 
مسكن شرايط خاصي را در نظر مي گيرند. دوره بازپرداخت 

وام مسكن در اتحاديه اروپا بر اساس واحد ارزي يورو 25 
سال است اما اين بازپرداخت با توجه به سن افراد تعيين 
مي شود. سن متقاضي با در نظر گرفتن مدت اقساط نبايد 
از 70 سال تجاوز كند. حداكثر مبلغ وام نيز مي تواند تا 70 
درصد ارزش ملك خريداري شده باشد و بازپرداخت وام 
بر اساس توانايي افراد، شرايط كاري و مالي آنها بررسي و 
تنظيم مي ش��ود. ميزان تورم در كشورهايي مانند ايران 
بر ش��رايط اقتصادي تأثير مي گ��ذارد و اي��ن امر باعث 
مي شود افراد س��رمايه گذاري هاي هيجاني انجام دهند. 
س��رمايه گذاري هاي هيجاني نيز باعث س��قوط و ركود 

مي شود و بر اقتصاد كشور تأثير مي گذارد.
اگر مثال هاي اروپايي را دوس��ت نداريد نگاهي به همين 
كش��ور همسايه داش��ته باشيد روس��يه يكي از بهترين 
كشورها در آمار اجاره نشيني است. طي سال هاي گذشته 
روس��يه 27 درصد از آمار جمعيت اجاره نشين را كاهش 
داده و صاحب خانه كرده اس��ت. به همين دليل مي توان 
روند رشد اجاره نشيني را در روسيه منفي دانست. در حال 
حاضر تنها 13 درصد از مردم اين كشور اجاره نشين هستند 
و اين امر نيز چندان باعث سختي افراد نيست زيرا تنها 21 
درصد از درآمد ماهانه افراد صرف مسكن مي شود. توسعه 
اقتصادي و توجه دولت به رفاه مردم اين كشور ستودني 
اس��ت و در طي شش سال گذش��ته نيز دولت اين كشور 
تاش اثربخشي درزمينه سطح درآمد مردم و پس انداز و 

قدرت خريد خانه افراد در اين كشور كرده است.
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سياست گذاري يكپارچه
به جاي مداخله در بازار

ايم�ان رفيعي| كارش�ناس بازار مس�كن| 
مجموعه تاش هاي بخش هاي مختلف دولت براي 
اثرگذاري در بازار مسكن در جهت توانمندسازي و 
تس��هيل عرضه و تقاضا براي مالكان و سازندگان و 
همچنين مصرف كنندگان مسكن نيازمند شناسايي 
و به ميدان آوردن حجم وس��يعي از امكانات مالي، 
فني و همچنين قانوني در كنار نظارت هاي شديد 
و همكاري گسترده دستگاه ها و نهادهاي متولي در 
امر مسكن است. تامين مسكن به دليل قرار داشتن 
در راس هرم تامين نيازهاي افراد جامعه، همواره به 
عنوان مهم ترين بخش هزينه اي از سبد خانوار به ويژه 
براي مستاجران به افراد كم درآمد مطرح بوده است. 
بخش مسكن به دليل اينكه مهم ترين نياز مصرفي 
افراد خانوار محسوب مي شود، همواره به عنوان يك 
كاالي سرمايه  اي نيز نگريسته شده است، به همين 
دليل در كنار مصرف كنندگان واقعي همواره عده اي 
با انگيزه كس��ب س��ود يا داللي در اين بازار حضور 
داشته اند. وجود اين افراد در زمان هاي مختلف با توجه 
به افت و خيزهاي موجود در بازار مسكن موجب رونق 
يا ايجاد هيجان كاذب در بازار بوده است. در كنار اين 
افراد، سازندگان كه به عنوان سرمايه گذاران حقيقي 
در اين بازار ش��ناخته مي ش��وند با توجه به شرايط 
اقتصادي جامعه و همچنين پيش بيني آينده بازار 
اقدام به توليد و عرضه مسكن مي كنند. در سال هاي 
اخير كه چرخه توليد و عرضه مسكن به دليل نوسانات 
شديد اقتصادي دچار اختاالت زيادي شد، دولت با 
طرح ايده هايي براي كنترل اين بازار سعي در برقراري 
توازن و كاهش هيجانات كرده است، اما به دليل عملي 
نشدن اين ايده ها شاهد ادامه دار بودن نوسانات در 
بازار مسكن به ويژه در نيمه دوم سال 97 و نيمه اول 
س��ال 98 بوديم. ايده هاي طرح شده توسط دولت 
كه عمومًا در جهت استفاده از ظرفيت هاي قانوني و 
نظارتي در اختيار مانند اخذ ماليات از واحدهاي خالي 
يا اجبار مالكان به تنظيم ق��رارداد اجاره با نرخ هاي 
مصوب بود نتوانست تاثير عملي در بازار داشته باشد. 
همچنين عدم اقدام مناسب دولت در تطبيق مبلغ 
تسهيات پرداختي براي ساخت و خريد مسكن با 
تورم موجود در اين بازار موجب كاسته شدن سهم 
بانك هاي دولتي از بازار مسكن شد.در نيمه دوم سال 
جاري كه بازار مسكن پس از پشت سر گذاشتن تورم 
بيش از صد درصدي تا حدودي به آرامش رس��يد، 
دولت ب��ا انجام اقداماتي نظير اع��ام ثبت نام براي 
ساخت مسكن ارزان قيمت در قالب طرحي موسوم به 
طرح ملي مسكن و همچنين انجام تغييراتي در ميزان 
تسهيات اعطايي به سازندگان و خريداران مسكن 
و وعده اجراي اخذ ماليات از واحدهاي خالي سعي 
در بازيابي جايگاه از دست رفته خود در بازار مسكن 
كرده است. البته به غير از افزايش مبالغ تسهيات 
تاكنون ساير ايده ها و ادعاها در عمل اجرايي نشده 
است و بعيد به نظر مي رس��د در سال پاياني دولت 
نيز بتوان اين طرح ها را به نتيجه رساند. در روزهاي 
اخير نيز در ادامه تاش هاي دولت براي تاثير گذاري 
در بازار رهن و اجاره مسكن، مديركل دفتر اقتصاد 
مسكن وزارت راه و شهرسازي پيشنهاد كرده تا بخش 
خصوصي واحدهاي ساخته شده يا در حال تكميل 
خود را با دولت تهاتر كند و با ارايه واحدهاي مسكوني، 
از دولت زمين براي احداث واحدهاي جديد بگيرد. 
اين پيشنهاد با توجه به اينكه در شرايط فعلي دولت 
امكانات مالي مورد نياز براي حمايت و پوشش افراد 
نيازمند به مسكن را در اختيار ندارد، طرح مناسب و 
قابل تاملي به نظر مي رسد. اما بايد توجه داشت ساز 
و كار اجرايي اينگونه ايده ها و پيشنهادات با توجه به 
گستردگي سطح طرح هاي مس��كن در حال اجرا 
در سراسر كشور و همچنين محدوديت زمين هاي 
دولتي در اختيار وزارت راه و شهرسازي در داخل بافت 
مسكوني شهرها نيازمند هماهنگي و كارشناسي 
بسيار طوالني مدت و هزينه بري است كه با توجه به 
سابقه بخش هاي دولتي در انجام اينگونه همكاري ها 
با بخش خصوص��ي بعيد به نظر مي رس��د بتوان با 
ديدي مثبت به اجرايي شدن اين پيشنهاد نگريست. 
اختاف هزينه بين ارقام اعامي از طرف بخش هاي 
دولتي با هزينه هاي واقعي اجراي مس��كن توسط 
بخش خصوصي يكي از مهم ترين نقاط اختاف نظر 
بين اين دو بخش بوده است. به عاوه ورود دولت به 
بخش اجاره داري و تصدي گري مس��تقيم در رهن 
و اجاره بالقوه آبس��تن مفاس��د و سوءاستفاده هاي 
بسياري اس��ت كه طي سال هاي گذشته كه دولت 
در اين زمينه فعاليت كرده مسبوق به سابقه است. به 
نظر مي رسد به جاي اعام و طرح اينگونه پيشنهادات 
زيبا و وسوس��ه انگيز كه در عمل قابليت اجرا ندارد، 
بهتر باش��د دولت در ابتدا دي��دگاه و جايگاه واقعي 
خود را در بخش مس��كن كه خصوصي ترين بخش 
اقتصاد نيز محسوب مي شود، پيدا كند. تقويت توان 
مصرف كنندگان واقعي مسكن بدون طي كردن ساز 
و كارهاي پيچيده و غير اجرايي دولتي و همچنين 
استفاده از ظرفيت هاي واقعي و كم هزينه در اختيار 
مي تواند موجب تقويت جايگاه دولت در اين بازار شود. 
به نظر مي رسد، اين اقدامات ضعيف و كم اثر عاوه بر 
عدم سياست گذاري صحيح در بازار مسكن، به دليل 
نداشتن بينش واقعي براي ورود به بازاري كه سهم 
30 درصدي از اقتصاد مملكت را در اختيار دارد، است. 
البته بايد اين نكته را نيز در نظر داشت كه با توجه به 
گستردگي و حجم قابل توجه مسكن در سطح كشور 
مطمئناً نمي توان فقط با اتكا به امكانات بخش دولتي 
اقدام به اثرگذاري در اين بازار كرد. سياست گذاري 
دولت در جهت اس��تفاده از ت��وان و ظرفيت بخش 
خصوصي كه در حال حاض��ر به دليل عدم هدايت 
صحيح جريان نقدينگي باعث ايجاد تورم كاذب و 
ركود عميق در بخش هاي مختلف اقتصاد شده است، 
مي تواند موجب رونق و افزايش توان و ايجاد رقابت 
سالم در بازار مسكن شود. در حال حاضر بازار مسكن 
بيش از نياز به دخالت و تصدي گري، تشنه مديريت 
قوي و يكپارچه براي سياست گذاري و هدايت صحيح 

منابع عظيم موجود است.

عليرضا به هاني 
كارشناس مسكن

    فرش�يد پورحاجت، نايب رييس كانون سراسري انبوه س�ازان: اساسًا دولت بايد پاسخ دهد زمين هايش كجاست؟ همين چند وقت پيش عباس 
آخوندي وزير سابق وزارت راه و شهرسازي بيان كرد، در پروژه ملي بازآفريني شهري، زمين دولتي بيشتر از 45 متر نيست بنابراين نياز است دولت 

اول زمين هاي مورد تهاتر خود را به همگان معرفي كند تا اگر شخصي به دنبال تهاتر است تكليف خود را بداند
   منصور غيبي، كارشناس اقتصاد مسكن: دولت هم زمان با اين ايده بايد راهكارهاي حمايتي و پشتوانه اي به سازندگان ارايه دهد. تا زماني كه سازنده 
و س�رمايه گذار با امنيت روحي و رواني وارد اين ايده نشود اين طرح موفق نخواهد بود؛ بنابراين صرف اينكه دولت بيايد زمين هاي نامرغوب خود را 
پيشكش كند سازنده حاضر به ورود به اين ايده نخواهد شد. مگر اينكه دولت تضمين فروش نيز همراه با اين پيشنهادها ارايه دهد. افزون بر اين، نياز 
است اين نسخه به صورت پايلوت در يك منطقه و در يك محدوده اجرايي شود تا مزايا و معايب آن شناخته شود؛ بنابراين با اطمينان مي توانم ادعا كنم 

پيشنهاد اين ايده بد نيست اما نحوه اجراي آن از اهميت بااليي برخوردار است
   جالل صباغ، كارشناس مسكن: دولت به جاي ارايه طرح هاي يك شبه، راهكارهايي براي كاهش قيمت زمين ارايه دهد. از آنجايي كه بخش اعظمي از 
هزينه هاي مسكن مربوط به قيمت زمين است، دولت بايد فكر اساسي براي كاهش تأثير اين فاكتور بر قيمت نهايي مسكن كند. بدون ترديد اين طرح 

نيز مانند طرح هاي ديگر غيرعملياتي خواهد شد، چراكه تفكر اساسي و اجرايي در پشت اين طرح ها وجود ندارد

برش



دانش و فن10نگاه

از ابهام در وضعيت بسته هاي فعلي مشتركان تا بي نصيب  ماندن اپراتورهاي همراه

دردسرهاي اينترنت رايگان آقاي وزير
گروه دانش و فن   

شيوع كرونا در كشور، افراد را به قرنطينه اختياري 
در خانه تشويق كرده و افزايش ۴۰ درصدي مصرف 
ديتاي كشور در مدت يك هفته، اتفاقي كه اپراتورها 
خود را براي آن آماده نكرده بودند، منجر به كاهش 
كيفيت اينترنت ش��د. از طرفي بسياري از كاربران 
خواس��تار امكاناتي از جمله اينترنت رايگان براي 
گذراندن اين اوقات در منازل بودند؛ موضوعي كه 
وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالع��ات با آن موافقت 
كرد و از ارايه ۱۰۰ گيگ اينترنت رايگان ثابت خبر 
داد و مقرر ش��د از تاريخ ۱8 اس��فند تا پايان سال، 
اپراتورهاي ارايه دهنده خدمات ثابت، اين اينترنت 
رايگان ۱۰۰ گيگابايتي را در اختيار مشتركان خود 
قرار دهند. پي��ش از اين نيز زماني كه اعالم ش��د 
مراكز آموزشي تعطيل هس��تند، وزير ارتباطات از 
صحبت با مديران تلويزيون هاي اينترنتي خبر داد 
براي اينكه پخش مخصوص به كودكان و در برخي 
از آنها تمامي فيلم ها و س��ريال ها رايگان شود، در 
حالي كه  ترافيك مصرفي اين تلويزيون ها نيز نيم بها 

محاسبه خواهد شد.
 از طرفي مقرر ش��ده بود با فعال ش��دن بسته هاي 
رايگان اينترنت تا پايان س��ال، بسته هاي فعلي كه 
مش��تركان از آنها اس��تفاده مي كنند، تمديد و به 
سال ديگر منتقل ش��ود. با وجود اين در حالي كه 
در حال حاضر اپراتورها اين بس��ته هاي اينترنتي 
را براي مش��تركان خ��ود فعال كرده ان��د، برخي 
اپراتورها كارش��كني كرده و اولوي��ت را به مصرف 
بس��ته هاي فعال كاربران داده اند و برخي ديگر در 
پيام فعال س��ازي اينترنت رايگان، به بس��ته هاي 
فعلي مشتركان هيچ اشاره اي نكرده اند. همچنين 
يكي ديگر از مواردي كه براي كاربران سوال ايجاد 
كرده، عدم برخ��ورداري خطوط همراه از اينترنت 
رايگان است. البته همانطور كه وزير ارتباطات هم 
اشاره كرده، علت تعلق گرفتن ۱۰۰ گيگ اينترنت، 
تش��ويق مردم به خانه نشيني اس��ت و اين موضوع 
ش��ايد با ارايه اينترنت به س��يم كارت هاي همراه 
در تناقض باش��د، با وجود اين در حال حاضر آمار 
اينترنت در كشور حاكي از ضريب نفوذ ۱۰ درصدي 
پهن باند ثابت و ضريب نفوذ 8۰ درصدي پهن باند 
سيار در كش��ور است، بدين معنا كه تعداد كاربران 
اينترنت سيار از كاربران اينترنت ثابت پيشي گرفته 
و بيش��تر مردم از خدمات اينترنت موبايل استفاده 

مي كنند.

محمدجواد آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات روز شنبه ۱۷ اسفندماه براي ترغيب مردم 
به خانه نشيني و نيز استفاده كاربران از اينترنت در 
زمان دوركاري در شرايط بحران كرونا از اپراتورهاي 
اينترنت ثابت خواس��ت تا بس��ته اينترنت با حجم 
مصرف ۱۰۰ گيگاباي��ت را به صورت رايگان از روز 
يكشنبه ۱8 اسفند تا پايان اسفند براي كاربرانشان 
فعال كنند اما به نظر مي رس��د موضوع باقي مانده 
حجم بسته هاي از پيش فعال شده كاربران، يكي از 

ابهامات اين طرح است. 
با وجود اينكه اين بس��ته از روز قبل براي بسياري 
از كاربران فعال شده، اما هنوز بسته اينترنت فعلي 
مشتركان تعيين تكليف نشده است و حتي برخي 
اپراتورها در يك ش��گرد جديد، اس��تفاده از هديه 
اينترنت ۱۰۰ گيگي را موكول به پايان بسته فعال 
فعلي مشترك كرده اند. براي مثال يكي از اپراتورها 
با ارس��ال پيامي به مش��تركان با اين مضمون كه 
»بسته رايگان اينترنت هم اكنون به صورت خودكار 
ب��راي همه كاربران فعال ش��ده و كاربر مي تواند از 
۱۰۰ گيگابايت ترافيك رايگان تا ۲۹ اس��فند ۹8 
بهره مند شود«، تاكيد كرده است كه »كاربراني كه 
چندين بس��ته فعال دارند، توجه داشته باشند، در 
زمان استفاده، اولويت مصرف با بسته هايي است كه 
قبل از تخصيص بسته ۱۰۰ گيگ، فعال بوده اند.« 
اين در حالي اس��ت كه حس��ين فالح جوشقاني، 
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، 
پس از اعالم ارايه اينترنت رايگان اظهار كرده بود: 
»كاربران در خصوص بسته هاي فعال فعلي خود نيز 
نگران نباشند. ما با اپراتورها وارد مذاكره مي شويم تا 
پس از اتمام بسته هديه ۱۰۰ گيگي، بسته اينترنتي 
كه در حال حاضر فعال بوده يا در پايان اس��فندماه 
مهلت آن به پايان مي رسد، بار ديگر براي كاربران 
تمديد و به ايام عيد و پس از آن تعميم داده شود.« 
با وجود اين هنوز وضعيت بس��ته هاي فعال فعلي 
اينترنت كاربران رس��مًا تعيين تكليف نشده است. 
برخي اپراتوره��ا اولويت را به مصرف بس��ته هاي 
فعال كاربران داده اند و برخي اپراتورها نيز در پيام 
فعال س��ازي اينترنت رايگان، به بس��ته هاي فعلي 

مشتركان هيچ اشاره اي نكرده اند.
اين در حالي است كه محمدرضا بيدخام، مديركل 
ارتباطات و امور بين الملل ش��ركت مخابرات ايران 
كه پركاربرترين ارايه دهنده اينترنت ثابت، محسوب 
مي ش��ود، درباره اينترن��ت رايگان ارايه  ش��ده به 

مشتريان اظهار كرد: »از ۱8 اسفند ۱۰۰ گيگابايت 
اينترنت راي��گان را به تمامي مش��تريان اينترنت 
ش��ركت مخابرات ايران اختص��اص داديم و طبق 
آمار اين اينترنت براي بالغ بر ۹۹ درصد مش��تريان 
فعال شده و مي توانند از آن استفاده كنند.« وي با 
اشاره به افزايش مصرف اينترنت در روزهاي اخير 
و كيفيت شبكه مخابراتي گفت: »مصرف ترافيك 
شبكه شركت مخابرات از اول اسفند تا شب گذشته 
حدود ۳۴ درصد افزايش پيدا كرده است و از ۴۴۰۰ 
ترابايت به ۵۹۰۰ ترابايت رسيده اما مشكلي از بابت 
ظرفيت ش��بكه نداريم. ش��بكه مخابرات در حال 
حاضر از پايداري برخوردار اس��ت و خرابي خاصي 
تاكنون گزارش نشده است. همچنين تالش بر اين 
اس��ت كه با پيش بيني هاي انجام شده، اگر مصرف 
اينترنت با اين روند ادامه داش��ته باش��د مشكلي 

ايجاد نشود.«
 سخنگوي ش��ركت مخابرات ايران با بيان اينكه از 
ارايه اينترنت رايگان اس��تقبال زيادي شده است، 

اف��زود: »در ح��ال حاضر مراكز آموزش��ي تعطيل 
هستند و دانش آموزان و دانشجويان از اينترنت براي 
حضور در كالس هاي مجازي اس��تفاده مي كنند و 
اين ترافيك براي دوركاري شركت ها و سازمان ها 
هم مورد اس��تفاده قرار مي گيرد.« بيدخام درباره 
وضعيت بس��ته هاي اينترنت كه پيش از اين براي 
مشتريان فعال بوده اس��ت، توضيح داد: »در حال 
حاضر اينترنت ۱۰۰ گيگابايتي براي همه مشتريان 
شارژ شده اس��ت، اما زمان بسته هاي اينترنتي كه 
افراد خريداري كرده اند س��ر جاي خود باقي است 
و مطابق ب��ا زمان قرارداد با مش��تريان محاس��به 

مي شود.« 

   اينترنت همراه بي نصيب ماند
همچنين يكي از موارد ديگ��ري كه براي كاربران 
و مش��تركان اينترنت دغدغه ايجاد كرده، استفاده 
حداكث��ري از اينترنت موبايل اس��ت، در حالي كه 
طرح اينترن��ت ۱۰۰ گيگابايتي تنها براي اينترنت 

ثابت فعال شده است. البته فالح جوشقاني درباره 
اين موض��وع اظهار ك��رده: »بس��ياري از كاربران 
تقاضاي اينترنت رايگان موبايل را داشتند اما از آن 
جايي كه در اپراتورها ظرفيت نزديك اشباع است، 
اكنون اين اقدام امكان پذير نيست و ظرفيت شبكه 
موبايل، اجازه عرض��ه اينترنت رايگان را نمي دهد. 
با تمام ظرفيت هايي كه از سوي شركت ارتباطات 
زيرساخت در اين مدت به اپراتورها اختصاص پيدا 
كرده تا بتوانند خدمات بهتري ارايه كنند. ترافيك 
اپراتورهاي موبايل بس��يار باالست و هنوز ظرفيت 
به اين حد نرس��يده كه بتوان براي مشتركان تلفن 
هم��راه اينترنت رايگان اختص��اص داد اما در حال 
صحبت با اپراتورها هس��تيم و اگر اتفاق خاصي رخ 
داد به مردم اطالع رساني خواهيم كرد. بحث اصلي 
اين روزها مربوط به داخل خانه ماندن مردم است و 
چون در اين شرايط بيشتر از اينترنت ثابت استفاده 
مي شود، سعي كرديم ظرفيت اينترنت رايگان را از 

اين طريق برايشان فعال كنيم.«

انگجت| توييتر ويديوهاي بازارسال شده از سوي دونالد 
ترامپ رييس جمهور امريكا را به عنوان ويديوهاي ساختگي 
كه به شكل فريبنده اي دستكاري ش��ده اند، از ويديوهاي 
غيرجعلي متمايز كرده است. به گزارش مهر، اين اولين بار 
است كه توييتر دس��ت به چنين اقدامي مي زند و ويديوي 
بازارسال ش��ده )ريتوييت( توس��ط يكي از كاربران خود را 
با برچس��ب فريبنده مش��خص مي كند. ويديوي يادشده 
توسط مدير حساب توييتر كاخ سفيد توليد و منتشر شده 
و توسط دونالد ترامپ بازارسال  شده است. در اين ويديو جو 
بايدن كانديداي اصلي جمهوري خواهان و رقيب احتمالي 
دونالد ترامپ در انتخابات آتي رياست جمهوري امريكا مورد 
تمسخر قرار گرفته است. توييتر دستورالعملي را در ارتباط با 
انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۲۰ امريكا منتشر كرده 
كه بر اساس آن هر ويديويي كه به شكلي فريبنده و با هدف 
گمراه كردن مردم در اين ش��بكه اجتماعي منتشر شود، 
برچسبي با هدف مطلع كردن مردم دريافت خواهد كرد. در 
ويديوي عالمت زده شده توسط توييتر جو بايدن به صراحت از 
انتخاب مجدد دونالد ترامپ به عنوان رييس جمهوري بعدي 
امريكا ياد مي كند. ترامپ پيش از اين هم با انتشار عكس ها و 
ويديوهاي هجوآميز بارها به تمسخر رقباي دموكرات خود در 

انتخابات رياست جمهوري امريكا پرداخته بود.

گاردين| كميسيونر اطالعات در استراليا به دليل افشاي 
اطالعات كاربران استراليايي در رسوايي كمبريج آنااليتيكا از 
فيس بوك شكايت كرد. به گزارش مهر، كميسيونر اطالعات 
استراليا به دليل افشاي اطالعات شخصي بيش از ۳۰۰ هزار 
استراليايي در رسوايي كمبريج آنااليتيكا از فيس بوك شكايت 
كرده است. در شكايت نامه اي كه به دادگاه فدرال اين كشور 
ارايه شده، آنجال فالك كميسيونر اطالعات استراليا ادعا كرده 
كه فيس بوك با جمع آوري اطالعات كاربران استراليايي و 
انتقال به اپليكيشن This is Your Digital Life توسط 
ش��ركت كمبريج آناليتيكا قوانين حفظ حريم شخصي 
كاربران در اين كشور را نقض كرده است. اين اطالعات شامل 
نام افراد، تاريخ تولد، آدرس ايميل، شهر محل اقامت، فهرست 
دوستان و پيام هاي افراد در فيس بوك بوده است. فالك در 
اين باره مي گويد: »به نظر ما طراحي پلتفرم فيس بوك به 
گونه اي بوده كه كاربران قدرت تصميم گيري و كنترل روي 
شيوه افشاي اطالعات شخصي شان نداشته اند.« فيس بوك 
در زمان افشاي رسوايي كمبريج آنااليتيكا اعالم كرده بود 
بين مارس ۲۰۱۴ تا مي ۲۰۱۵ ميالدي اطالعات ۳۱۱ هزار 
و ۱۲۷ كاربر اس��تراليايي در اپليكيشن مذكور به اشتراك 
گذاشته است. در رسوايي كمبريج آنااليتيكا اطالعات 8۷ 

ميليون كاربر در سراسر جهان فاش شد.

انگجت| يك واحد توليد برق به وس��يله گاز طبيعي در 
نيويورك با اس��تفاده از مازاد انرژي، بيت كوين استخراج 
مي كند. به گ��زارش مهر، واحدهاي توليد ب��رق كه از گاز 
طبيعي استفاده مي كنند، نمي توانند مازاد انرژي را به شبكه 
توزيع برق ارس��ال كنند. اين امر به هدر رفتن گاز طبيعي 
منجر مي شود. اما يك واحد توليد برق در درسدن واقع در 
ايالت نيويورك راه حلي براي اين مشكل يافته است. شركت 
»Greenidge Generation« اع��الم كرده از انرژي 
مازاد در اين واحد براي استخراج بيت كوين استفاده مي كند. 
به گفته اين شركت ۷۰۰۰ سيستم استخراج در اين واحد 
روزانه حدود BTC ۵.۵ توليد مي كنند. اين واحد و شريك 
استخراج ارز ديجيتال آن )اطلس هولدينگ( اين اقدام را به 
سود واحد توليد برق و البته مردم منطقه مي دانند. آنها ادعا 
مي كنند توليد ارز ديجيتال به واحد مذكور كمك مي كند به 
سودآوري دست يابد و همزمان مشاغل بيشتري ايجاد كند. 
البته محدوديت هايي نيز وجود دارد. استخراج ارز مجازي 
به وسيله گاز طبيعي ممكن است اما در سيستم هايي كه از 
انرژي هاي تجديدپذير استفاده مي كنند اين قابليت چندان 
قابل قبول نيست زيرا مي توان مازاد انرژي را ذخيره كرد. از 
سوي ديگر قابليت اجراي اين پروژه در بلندمدت نيز يك 

چالش ديگر به حساب مي آيد.

آس�ين ايج| تصويب يك اليحه جديد در كنگره 
امريكا به دولت اين كشور امكان خواهد داد تا براي 
نقض حريم شخصي كاربران و جاسوسي ديجيتال 
از شهروندان راحت تر اقدام كند. به گزارش فارس، 
س��ناتورهاي امريكايي قصد دارند به بهانه مقابله با 
سوءاس��تفاده از كودكان در اينترنت و هرزه نگاري 
در فض��اي مجازي، ش��ركت هاي فن��اوري را تحت 
فشار بگذارند تا آنها با نيروهاي قضايي و پليس براي 
رمزگشايي از توليدات و نرم افزارهاي خود همكاري 
كنند. ش��ركت هاي فناوري كه از اين مصوبه تخلف 
كنند به مجازات هايي محكوم خواهند شد. فعاالن 
حوزه ديجيتال در امريكا مي گويند اين اقدام دولت 
امريكا روش��ي جديد و غيرمس��تقيم براي تضعيف 
فناوري هاي رمزگذاري ديجيتال به بهانه تس��هيل 
دسترسي پليس و قوه قضاييه به جنايتكاران فضاي 

مجازي است.
 به گفته اما ليانس��و از مركز دموكراس��ي و فناوري 
امريكا، كاخ سفيد بدين ش��يوه قدرت بي سابقه اي 
براي قانون گذاري هاي تحميلي عليه آزادي بيان در 
اينترنت خواهد داشت. دولت به اين بهانه مي تواند 
از شركت هاي فناوري بخواهد تا آسيب پذيري هاي 
عم��دي در خدم��ات و نرم افزاره��اي خ��ود براي 
دسترس��ي پليس ايجاد كنند. اما بايد توجه داشت 
كه هكرها هم مي توانند از اين مس��اله سوءاستفاده 
كنن��د. مصوبه يادش��ده كه EARN IT ن��ام دارد، 
شركت هاي فناوري را ملزم مي كند كه تبعيت خود 
از قانون مذكور را به تاييد كميس��يوني متش��كل از 
اعضاي دولت، صنايع، مقامات قضايي و نمايندگان 

افراد قرباني و آسيب ديده برسانند.

آرس تكني�كا| نق��ص سيس��تم رمزگ��ذاري 
خودروه��اي ب��دون س��وئيچ ش��ركت هاي تويوتا، 
هيونداي��ي و كيا ب��ه هكرها امكان خواه��د داد تا با 
غيرفعال كردن سيستم ضدسرقت، براي دزديدن آنها 
اقدام كنند. به گزارش مهر، خودروهاي بدون كليد 
براي بازكردن در مبتني بر اس��تفاده از سيستم هاي 
بي سيم راديويي هستند و ضعف سيستم رمزگذاري 
آنها، س��رقت داده هاي ردو بدل شده و سوءاستفاده 
از آنها ب��راي هك ك��ردن خودروه��اي مختلف را 
تس��هيل مي كند. بررس��ي هاي محققان بلژيكي و 
انگليسي نش��ان مي دهد هكرها مي توانند از روش 
 ديگري ني��ز براي نفوذ ب��ه خودروهاي پيش��رفته 

استفاده كنند.
 اين روش مبتني بر هك تراش��ه هايي اس��ت كه در 
سيس��تم هاي ضد س��رقت خودروه��اي مذكور به 
كار مي رود. يك آس��يب پذيري امنيتي در سيستم 
رمزگذاري اين تراش��ه ها به هكرها امكان مي دهد تا 
تنها با استفاده از يك پيچ گوشتي بتوانند تراشه هاي 
مذكور را غيرفعال كرده و براي سرقت خودروها اقدام 
كنند. محققان هشدار مي دهند كه كل فرآيند مذكور 
چند ثانيه به طول مي انجامد و لذا شركت هايي مانند 
تويوتا، هيوندايي و كيا بايد هرچه سريع تر به منظور 
به روزرس��اني سيس��تم هاي رمزگذاري تراشه هاي 
ضدس��رقت خودروهاي خود اقدام كنند. مش��كل 
يادش��ده بخش زيادي از توليدات اين سه شركت از 
س��ال ۲۰۱۰ تا به امروز را در بر مي گيرد. خودروي 
مدل اس شركت تس��ال هم از اين مش��كل در امان 
نيست. هيچ يك از اين شركت ها در اين مورد واكنشي 

از خود نشان  نداده اند.

توييتر ويديوهاي ارسالي 
ترامپ را فريبنده دانست

استراليا از فيس بوك
شكايت كرد

استخراج بيت كوين
در نيروگاه گازي برق

تهديد حريم شخصي
كاربران اينترنت امريكايي

نگراني از هك گسترده خودروهاي 
تويوتا، هيوندايي و كيا
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دنياي فناوري

اخبار

ريي��س پژوهش��كده سياس��ت پژوهي و مطالعات 
راهبردي فاوا با بيان اينكه »س��ند تحول ديجيتال 
كشور« به زودي تكميل مي شود، از اجراي اين پروژه 
با همكاري پژوهشگاه ICT در آينده نزديك خبر داد. 
به گزارش پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات، 
عليرض��ا ياري تدوين س��ند تحول ديجيت��ال را از 
پروژه هاي حائز اهميت پژوهشكده سياست پژوهي 
و مطالعات راهبردي فاوا عنوان كرد و گفت: »در حال 
اجراي پروژه تدوين س��ند تحول ديجيتال با كمك 
دانشگاه تهران هس��تيم كه در اين سند به بررسي 
رون��د تحول ديجيتال در كس��ب و كارهاي متفاوت 
پرداخته و تاثيرگ��ذاري آن در صنايع متفاوت را از 
ابعاد متفاوت بررسي خواهيم كرد.« وي با بيان اينكه 
هم اكنون نداشتن سطح مناسبي از زيرساخت هاي 
فناوري اطالعات در كسب و كارها يك مشكل اساسي 
به شمار مي رود، گفت: »كسب وكارها به سمتي در 
حال حركت هس��تند كه غالب آنها مانند بانك ها يا 

شركت هاي بزرگ، وابستگي ش��ديدي به فناوري 
اطالعات پيدا كرده و اين نشان دهنده اهميت تحول 
ديجيتال سازمان ها بوده و اين نياز در آنها به شدت 
احساس مي شود كه از زيرساخت فناوري اطالعات 
مناس��بي براي توسعه كس��ب و كار خود برخوردار 

شوند.« 
ياري با بيان اينكه به دنبال استخراج نقشه راه تحول 
ديجيتال كش��ور هس��تيم، گفت: »با وج��ود اينكه 
مشتري اصلي اين پروژه وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات اس��ت اما در اين نقشه راه، س��اير نهادها 
و وزارتخانه ها مانند بهداش��ت، كش��اورزي و غيره 
مدنظر قرار خواهد گرفت.« وي اضافه كرد: دانشگاه 
تهران به عنوان مش��اور اصلي در تدوين اين سند با 
پژوهشكده سياست پژوهي و مطالعات راهبردي فاوا 
همكاري مي كند و اين پروژه با همكاري پژوهشگاه 
ICT در آينده اي نزديك وارد فاز عملياتي و اجرايي 

مي شود.«

رييس س��ازمان فضايي ايران با بيان اينكه در نيمه 
دوم س��ال آينده ايس��تگاه هاي ماهواره اي جديد 
افتتاح مي ش��ود، گفت: »در حال حاضر احداث دو 
ايس��تگاه ماهواره اي جديد در ش��هرهاي سلماس 
و چناران و توسعه ايس��تگاه ماهواره اي ماهدشت 
آغاز ش��ده اس��ت.« مرتضي برابري در گفت وگو با 
فارس، ب��ا بيان اينكه قراردادهاي ايجاد و توس��عه 
ايس��تگاه هاي ماهواره اي منعقد شده است، گفت: 
»يكي از مهم ترين برنامه هاي اين سازمان، توسعه 
ايس��تگاه هاي زميني اس��ت، به طوري كه در حال 
حاضر با انعقاد قرارداد با بخش خصوصي، عمليات 
عمراني ايجاد دو ايستگاه ماهواره اي جديد سلماس 
و چناران و توس��عه مركز فضايي ماهدش��ت آغاز 
شده است.« وي افزود: »توس��عه ايستگاه فضايي 
ماهدشت يكي از برنامه هاي اولويت دار اين سازمان 
اس��ت كه در دس��تور كار قرار گرفت��ه، كه اكنون 
توسعه اين ايس��تگاه آغاز شده و اميدواريم بتوانيم 

تا نيمه دوم سال آينده اين مركز را به بهره برداري 
برس��انيم.« براري تصري��ح كرد: »يك��ي ديگر از 
اقدامات اين است كه همزمان با ايجاد دو ايستگاه 
ماهواره اي جديد س��لماس و چن��اران و همچنين 
توس��عه ايس��تگاه مركز فضايي ماهدشت، تجهيز 
اقالم مورد نياز ايس��تگاه هاي فضايي را آغاز كنيم، 
به ط��وري كه طب��ق پيش بيني هاي انجام ش��ده، 
ايستگاه هاي فضايي در نيمه دوم سال آينده افتتاح 
خواهند شد.«  وي گفت: »راه اندازي مركز ذخيره، 

آرشيو و پردازش داد ه هاي ماهواره اي يكي ديگر از 
برنامه هاي مهم و استراتژيك سازمان فضايي ايران 
بوده كه اكنون عمليات عمراني آن به پايان رسيده 
است، البته توسعه زيرساخت ها و ارايه خدمات به 
كسب و كارهاي حوزه فضايي از جمله داليل احداث 
مركز آرش��يو و پردازش داده هاي ماهواره اي است 
كه در راستاي آن  ايجاد بستر نرم افزاري براي ارايه 
سرويس هاي ويژه به كس��ب و كارها هم آغاز شده 
است.« معاون وزير ارتباطات همچنين از  واگذاري 
سه سامانه پايش ماهواره اي گرد و غبار، آتش سوزي 
و پهنه هاي آبي به بخش خصوصي خبر داد و اضافه 
كرد: »قرارداد اين واگذاري بس��ته شد و با استفاده 
حداكثري از توانمندي و تخصص بخش خصوصي، 
آماده ارايه خدمات كاربردي به دستگاه هاي اجرايي 
كشور هستيم. در آينده نزديك عمليات واگذاري 
 س��امانه پايش محص��والت كش��اورزي به بخش 

خصوصي نيز انجام مي شود.«

سند تحول ديجيتال كشور به زودي تكميل مي شود احداث ۲ ايستگاه ماهواره اي جديد آغاز شد

ضرورت تنظيم گري
و  ويرانگري فيلترينگ

اس��تاد ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبايي معتقد 
است: »تنظيم گري به معناي نظم بخشيدن است 
نه محدوديت و فيلت��ر كردن؛ رگوالتوري مبتني بر 
نظارت قانوني اس��ت و ضرورت دارد اما فيلترينگ 
نگاهي سلبي دارد و بسيار ويرانگر است.« به گزارش 
ايرنا، اس��ماعيل قديمي در خصوص تببين مفهوم 
درست رگوالتوري و اهميت وجود و فعاليت سازمان 
تنظيم گري محتواي صوت و تصوير در فضاي مجازي، 
با تعريف مقوله تنظيم گري در فضاي مجازي گفت: 
»بايد دو ديدگاه، تفسير يا تجزيه و تحليل را در اين 
رابطه لحاظ كنيم. اصوال فعاليت كاربران در فضاي 
مجازي و مناس��بات ارتباطات جمعي بايد براساس 
آزادي هاي مدني، مبادالت آزاد، روابط انساني و البته 
مصلحت ها و نيازهاي جامعه باش��د. به موازات اين 
رويكرد، نهادهاي قانوني و نظارتي نيز بايد ناظر باشند 
تا قوانين وضع شده موجود مرتبط با فضاي مجازي و 
رسانه هاي جمعي و عمومي برآمده از آن نقض نشود. 
مقوله اي كه نقش حاكميت را پررنگ مي كند، همين 
تنظيم گري و رگوالت��وري مبتني بر آموزش مردم، 
ارتقاي توانمندي ها و قابليت هاي آنها در كاربرد اين 
فضا، بهبود مناسبات و در نهايت استفاده بهره ورانه 
از ابزارها است. سازمان يا سازمان هاي تنظيم گر بايد 
بر اعمال قوانين و قواع��د موجود نظارت كنند تا به 
حقوق و حريم شخصي افراد خدشه اي وارد نشود. از 
سوي ديگر، بايد تالش شود تا عالوه بر آموزش و ارايه 
اطالعات الزم، بسترها و امكاناتي فراهم  آيد تا مردم 
بتوانند در تمامي زمينه ه��اي فرهنگي، اقتصادي، 
اجتماعي و سياسي مش��اركت داشته باشند. نقش 
دولت، حاكميت و نهادهاي نظارت��ي، در وهله اول 
راهنمايي، آموزش و هداي��ت كاربران در هر فضاي 
رسانه اي است و نه دخالت، نگاه سلبي داشتن و محدود 
كردن آزادي هاي اوليه و مبرهن. در صورت تحقق اين 
مهم، خود كاربران در هر فضاي رسانه اي و از جمله 
شبكه هاي اجتماعي، احساس مس��ووليت كرده و 
بسياري از مالحظات و اقتضائات را در نظر مي گيرند.« 
وي با اشاره به اهميت تنظيم گري به خصوص در زمينه 
محتواي صوت و تصوير در فضاي مجازي و شبكه هاي 
اجتماعي اظهار كرد: »امروزه بيشتر صاحب نظران 
علوم ارتباطات و رسانه اعتقاد دارند دولت ها و متوليان 
و گردانندگان سازمان ها و نهادهاي نظارتي، در مرتبه 
اول وظيفه اي جز ارتقاي ظرفيت ها و پتانسيل هاي 
شهروندان، افراد، گروه ها و سازمان ها براي رسيدن 
به سطحي از توانمندي جهت حضور و مشاركت در 
رقابت هاي جهاني ندارند. اگر تعامالت سازنده ميان 
سازمان ها برقرار و گفتمان دموكراتيك و قانون گرايانه 
در جامعه پياده شود و از سوي ديگر، حاكميت و دولت 
ني��ز نقش خود را در اين زمين��ه به خوبي ايفا كنند، 
كاربران فضاي مجازي حتي در بحث صوت و تصوير به 
سمت نوآوري و خالقيت پيش مي روند. با تعامل بهتر و 
رضايتمندي بيشتر، مي توان شاهد توليد ملي در حوزه 

توليد محتوا و تصوير در شبكه هاي اجتماعي بود.« 
اين اس��تاد ارتباطات با بيان اينك��ه تنظيم گري به 
معناي نظم بخشيدن اس��ت نه محدوديت و فيلتر 
كردن، گفت: تنظيم گري بايد توسط خود كاربران، 
سازمان ها، متوليان و اس��تارت آپ ها صورت بگيرد. 
حاكميت هم در اين ميان بايد نقش نظارتي داشته 
باشد تا افرادي كه در اين فضا فعاليت دارند احساس 
آرامش كنن��د و از احقاق حق و حقوق خود مطمئن 
باشند. اگر رگوالتوري مبتني بر نظارت قانوني باشد 
نه رويكردهاي مداخله جويانه، بسيار هم خوب است 
و بايد انجام شود. در مقابل تنظيم گري، فيلترينگ 
نگاهي سلبي دارد و بسيار ويرانگر است و كامال بر عكس 
عمل مي كند. البته اين نكته را هم بايد در نظر داشت 
كه ماهيت فضاي مجازي، زمينه فيلترينگ و سانسور 
را تا حدود زيادي از بين برده است. در عصر گوتنبرگ 
اين باور وجود داش��ت كه اگر روزنامه يا كتابي چاپ 
شود و مشكلي داشته باشد به راحتي مي توان جلوي 
نشر و توزيع آن را گرفت اما اين باور در فضاي رسانه اي 
امروز ديگر كاركرد ندارد. فضاي مجازي آنقدر گسترده 
است كه اصوال قابل كنترل نيست. از سوي ديگر، اين 
فضا پتانسيل ها و قابليت هايي براي نشر در اختيار دارد 
كه به راحتي نمي توان فيلتر، سانسور و نظارت را بر آن 
اعمال كرد.« قديمي با تاكيد بر اهميت وجود يك نهاد 
قانوني و رسمي به عنوان متولي تنظيم گري محتواي 
صوت و تصوير در فضاي مجازي، بيان كرد: تنظيم گري 
در دنياي امروز بيشتر به سمت تنظيم كاربر است، چون 
كاربر يك رسانه به حساب مي آيد و به راحتي مي تواند 
گروه تش��كيل دهد و اخبار را نش��ر دهد و به مبادله 
اطالعات بپردازد. به عبارت ديگر، اين نهاد قانوني بايد 
با آموزش كاربران، نوعي خودتنظيم گري را در ميان 
فعاالن فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي برقرار 
سازد. در مجموع، تنظيم گري رويكردي سلبي نيست و 
از آنجا كه امكان اعمال فيلتر بر رسانه هاي جمعي نوين 
وجود ندارد، راهنمايي و آموزش كاربران كارساز خواهد 
بود.« وي با اشاره به تامين حقوق فعاالن توليد محتوا در 
فضاي مجازي گفت: »بايد مفاهيمي همچون آموزش، 
فيلترينگ و خودغربالگري را اصالح كرد. بايد قوانيني 
وضع كرد تا كسي كه در فضاي مجازي شايعه پراكني 
مي كند و اخبار فيك انتشار مي دهد، بداند كه تحت 
تعقيب قرار مي گيرد و مجازات خواهد ش��د. مباني 
اخالق حرفه اي و حقوقي جامعه نيز بايد اصالح شود. 
تنظيم گري و رگوالتوري در اصل يك نظام حقوقي 
اس��ت و جز از طريق آموزش محقق نمي شود. وقتي 
صحبت از آموزش در عرصه ارتباطات مي كنيم يعني 
محدوديت هايي وجود دارد ك��ه كاربر بايد آنها را به 
رسميت بشناس��د. به عنوان نمونه، افراد، گروه ها يا 
سازمان هايي كه براي كودكان توليد محتوا مي كنند 
بايد متخصص اين حوزه باشند و مجوزهاي الزم را از 
نهادهاي حافظ و تامين كننده حقوق كودك دريافت 
كنند. در عين حال، بايد دوره هاي آموزشي و توجيهي 
الزم را بگذرانند. در توليد محتوا بايد از ناهنجاري هايي 
همچون تبليغ خشونت پرهيز كرد و مالحظاتي مانند 
عدم افشاي اطالعات س��ري و مهم كشور را مدنظر 

داشت و اخالق عمومي را زير پا نگذاشت.«
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وعده اي كه محقق شد

راهكارهاي ارتباطي براي مقابله با بحران پيش رو چيست؟

بنياد بركت و ايجاد 120 هزار شغل در سال رونق توليد ملي

سه جبهه مشاركت همراه اول براي شكست كرونا

در شرايطي كه موضوع اشتغالزايي يكي از مهم ترين نيازهاي 
امروز كشور محسوب مي شود، بنياد بركت ستاد اجرايي 
فرمان امام )ره( با عمل به وعده هايش در سال رونق توليد 
ملي، 120 هزار ش��غل اجتماع محور را در مناطق محروم 
كشور ايجاد كرده است. مديرعامل بنياد بركت با اعالم اين 
خبر و با اشاره به تحقق وعده هاي اين بنياد براي اشتغال زايي 
در سال 1398 گفت: با راه اندازي 40 هزار طرح اشتغال زايي 
اجتماع محور در مناطق محروم روستايي و كمتر توسعه 
يافته كشور، 120 هزار فرصت شغلي در اين مناطق ايجاد 
شده است. اميرحس��ين مدني ادامه داد: 31 استان، 191 
شهرستان و 6 هزار و 103 روستا در سال 98 تحت پوشش 
فعاليت ها و اقدامات بنياد بركت در حوزه اشتغال زايي قرار 
داشتند. مديرعامل بنياد بركت با اشاره به حضور و فعاليت 
تس��هيل گران اين بنياد در مناطق محروم اظهار داشت: 
40 هزار طرح اشتغال زايي ايجاد شده در سال 98، حاصل 
تالش هاي شبانه روزي و جهادي 428 مجري و تسهيل گر 
در مناطق محروم و كمتر برخوردار است. مدني تصريح كرد: 
بنياد بركت در ابتداي س��ال 98، راه اندازي 13 هزار طرح 
اشتغال زايي و ايجاد 39 هزار شغل را پيش بيني كرده بود كه 
اين رقم به 40 هزار طرح و 120 هزار شغل افزايش يافت. به 
گفته مديرعامل بنياد بركت، براي را ه اندازي 120 هزار شغل 
مذكور در سال 1398 بيش از 36 هزار ميليارد ريال اعتبار 
تخصيص يافته اس��ت. مدني خاطرنشان كرد: اين تعداد 
فرصت شغلي در رسته هايي همچون پرورش دام سبك 
و سنگين، مشاغل فني و خدماتي، صنايع دستي، پرورش 
زنبور عسل، توليد فرش دستبافت، پرورش مرغ و بلدرچين و 
... ايجاد شده است. وي افزود: بنياد بركت در سال 1397 نيز 
10 هزار طرح اشتغال زايي اجتماع محور را راه اندازي كرده 

كه ايجاد 30 هزار شغل را به دنبال داشته است.

   تمركز بر اشتغالزايي
مديرعامل بنياد بركت با تاكيد بر تمركز فعاليت هاي اين 
بنياد بر مبحث اشتغال زايي بيان كرد: با توجه به منويات 
رهبر معظم انقالب و سياست هاي ابالغي از سوي ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام )ره( مبني بر توانمندسازي 
مناطق محروم از طريق فراهم آوردن فرصت هاي كسب 
و كار، بنياد عمده فعاليت ه��ا و اقدامات خود را بر ايجاد 
اشتغال در مناطق روستايي و كمتر توسعه يافته متمركز 
 كرده اس��ت. وي ادام��ه داد: براي اي��ن منظور به مدت 
2 سال مطالعاتي روي مدل هاي اشتغال زايي در مناطق 
روستايي انجام و در نهايت، مدل اقتصادي اشتغال زايي 
اجتماع محور طراحي و عملياتي شد. مدني يادآور شد: 
اجراي طرح هاي اشتغال زايي اجتماع محور بنياد بركت 
و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق محروم روستايي، عالوه 
بر توانمندس��ازي اقتصادي و اجتماعي و ارتقاي سطح 
زندگي و معيشت، مهاجرت معكوس را در اين مناطق 
به دنبال داشته اس��ت. مديرعامل بنياد بركت با اشاره 
به اينكه اين مشاغل با س��رمايه هاي كم و توسط خود 
مردم ايجاد مي ش��ود، تصريح ك��رد: زنان جامعه نقش 
مح��وري را در اج��راي اين طرح ها دارن��د، تا جايي كه 
41 درصد از 40 هزار طرح اش��تغال زايي بنياد توسط 
بانوان اجرا ش��ده اس��ت. وي اظهار اميدواري كرد كه با 
اجراي طرح هاي اشتغال زايي بنياد در 10 سال آينده، 
عالوه بر توقف كامل روند مهاجرت به ش��هرها، شاهد 
مهاجرت معكوس و بازگشت به روستاها باشيم. مدني 
تصريح كرد:  عمده طرح هاي اشتغال زايي بنياد بركت در 
روستاهاي بيش از 50 خانوار اجرايي مي شود. البته در 
20 درصد روستاهاي ما كم تر از 50 خانوار ساكن هستند 
كه طرح هايي نيز براي اين روستاها در نظر گرفته شده 

است. مديرعامل بنياد بركت رونق توليد را از ديگر نتايج 
اجراي طرح هاي اشتغال  زايي اين بنياد ذكر كرد و گفت: 
با اجراي اين طرح ها در يك سال گذشته، 22 هزار و 500 
تن گوشت قرمز و 2 هزار تن گوشت سفيد توليد شده 

است. همچنين 26 هزار مترمربع فرش هم در قالب اين 
طرح ها بافته شده است. مدني در پايان يادآور شد: بنياد 
بركت هيچ گونه محدوديتي براي حمايت از كارآفرينان 
در روستاهاي محروم كشور قائل نيست و با تمام توان در 

كنار مردمان اين مناطق ايستاده است. اين بنياد همچنين 
با پيش بيني پش��تيبان و بازار فروش براي محصوالت 
توليدي، يك زنجيره اقتصادي را تش��كيل مي دهد كه 

اشتغال پايدار را به دنبال دارد.

گروهبنگاهها|
در حال حاضر تع��داد مبتاليان به كرونا در ايران به بيش 
از 6 هزار مورد رس��يده، از اين رو تقويت پيشگيري براي 
جلوگيري از ش��يوع بيش��تر و كمك به بخش درمان از 
اهميت بااليي برخوردار اس��ت كه هم��راه اول با توزيع 
ماسك و تجهيزات و همچنين حمايت از آموزش از راه دور 
دانشگاه ها و مراكزآموزشي به جلوگيري از شيوع بيشتر اين 
بيماري اقداماتي را آغاز كرده است. به گزارش »تعادل« از 
موج، با افزايش شيوع كرونا در ايران شركت هايي همچون 
همراه اول ماموريت هاي جديدي در مسووليت اجتماعي 
تعريف كردند تا بتوانند نقش خود را در جبهه هاي سالمت 
و آموزش توسعه دهند، در واقع كميته HSE همراه اول با 
شناسايي و ارزيابي به موقع ريسك هاي موجود و با هدف 
كاهش ميزان مواجهه، در خصوص اقدامات پيشگيرانه 
از ابتال به ويروس كرونا يكم اس��فندماه تش��كيل جلسه 
فوق العاده داد و با تعريف اقدامات عاجل عملياتي در سه 
حوزه مديريت تغييرات مبتني بر زيرس��اخت هاي فني، 
ارتقاي آگاهي و فرهنگ س��ازي، ايمن سازي محيط كار 
در راستاي هدف تعيين شده حركت كرد. در حال حاضر 
نيز شركت همراه اول به سالمت و ايمني جامعه از طريق 
مبارزه با كرونا برنامه هايي را شروع كرده و اين رسالت نه 
تنها از طريق توزيع ماسك و محلول هاي استريل دنبال 
مي شود، بلكه ارسال پيامك هاي آموزشي و ارايه تخفيف 
در بسته هاي اينترنتي و حتي كمك به ساخت بيمارستان 

را نيز در دستور كار قرار گرفته است.

   مشاركت همراه اول در سه بخش مقابله با كرونا
به عب��ارت ديگر همراه اول اقدامات خود را در س��ه 
جبهه پيش برده اس��ت كه ش��امل؛ كمك به بخش 

آموزش، افزايش بهداش��ت عمومي، كمك به بخش 
درمان بوده است. 

در بخش نخست با گسترش ويروس كرونا در راستاي 
مس��ووليت اجتماعي و حفظ سالمت دانشجويان، 
همراه اول به عنوان اپراتور پيش��رو در ارايه خدمات 
نوين، تعرفه دسترس��ي ب��ه س��امانه هاي آموزش 
مجازي تمامي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي 
زيرنظر وزارت علوم، تحقيق��ات و فناوري را به يك 
سوم كاهش داده و در اطالعيه اعالم كرده است كه 
دانشگاه هاي متقاضي اين طرح مي توانند با ارسال 
eLearning@mci. درخواست خود به ايميل

ir براي اس��تفاده از شبكه اينترنت پرسرعت همراه 
اول ثبت نام كرده و پس از ارسال درخواست و انجام 

مراحل ثبت نام تا اطالع ثانوي اينترنت همراه اول با 
تخفيف خواهد بود.

   اقدامات در افزايش بهداشت عمومي
همچنين اين شركت در بخش بهداشت عمومي با توزيع 
ماسك و محلول شوينده در برخي استان ها همچون 
كردس��تان حركت جديدي را در راستاي مسووليت 
اجتماعي آغاز كرده تا ضمن پيوستن به كمپين كرونا 
را شكس��ت مي دهيم گام هاي را در مس��ير سالمت 
جامعه برداش��ته، زيرا در هفته ه��اي اخير بر ضرورت 
رعايت بهداشت فردي، و گندزدايي كردن مكان هاي 
عمومي تاكيد ويژه اي شده و از آنجايي كه قيمت اين 
محصوالت نيز افزايش يافته بسياري از كسبه توان مالي 

تامين آن را ندارند، از اين رو اين ش��ركت رسالت خود 
دانسته كه به همياري مردم بشتابد. همچنين فراهم 
ساختن زيرساخت هاي فني به منظور حداكثرسازي 
دوركاري كاركنان با ش��رط عدم اختالل در سرويس، 
اس��تقبال از همكاران با مواد ضدعفوني كننده دست، 
تدوين دس��تورالعمل ويژه كاركنان و اماكن شركت 
براي مقابله با ش��يوع كرونا، آموزش كاركنان مشاغل 
مرتبط با سالمتي نظير رستوران، خدمات، آبدارخانه ها، 
حراست، درمانگاه، تامين اقالم بهداشتي و پيشگيرانه، 
تغيير سيستم تردد از انگشتي به كارتي يا چهره نگاري، 
راه اندازي كانال اطالع رس��اني مختص پرسنل همراه 
اول جهت جلوگيري از انتش��ار اخبار غيرموثق و ارايه 
اطالعات به روز، شناس��ايي گروه هاي تحت ريس��ك 
نظير خانم هاي باردار، افراد باالي ٦٠ س��ال و بيماران 
صعب العالج، بررس��ي وضعيت س��المت كاركنان و 
شركت هاي پيمانكار، معرفي كانال ارتباطي مستقيم 
HSE به منظور پاسخ به ابهامات كاركنان، تهيه محتواي 
آموزش��ي جهت اطالع رس��اني از طري��ق كانال هاي 
ارتباطي شركت، لغو س��رويس سرو غذا در رستوران، 
توزيع غذاي كنسروي، فراهم ساختن امكان پذيرايي 
به صورت سلف سرويس، لغو ماموريت هاي غيرضروري، 
برگزاري جلسات به صورت غيرحضوري، تامين و توزيع 
تجهيزات حفاظت فردي مانند ماسك n95 و دستكش 
يك بار مصرف يا التكس، نصب مايع ضدعفوني كننده در 
تمامي طبقات و كنار درهاي ورود و خروج، گندزدايي 
و ضد عفوني روزانه و هفتگي تمامي س��طوح و اماكن 
در س��اختمان ها، افزايش زمان اقام��ه نماز به منظور 
متعادل سازي تراكم جمعيت، خريد تب سنج براي كليه 
مراكز پرتردد و تب سنجي تمامي كاركنان در بدو ورود 

به تمامي س��اختمان ها وهمچنين ممانعت از حضور 
كاركنان پر ريس��ك از جمله اقدامات همراه اول براي 

جلوگيري از شيوع بيماري كرونا بوده است.

  حمايت در بخش درمان
در بخش سوم ش��ركت همراه كشور در راستاي انجام 
مسووليت اجتماعي خود با اختصاص ٣٠ ميليارد ريال 
در ساخت، تجهيز و بهره برداري از يك بيمارستان سيار 
مشاركت مي كند. چراكه در حال حاضر تعداد مبتاليان 
به كرونا در حال افزايش است و از طرف ديگر ظرفيت 
بيمارستاني برخي استان هاي كشور پر شده، از اين رو 
اين اقدام مي تواند گامي در جهت ارتقاي سطح درماني 

كشور در اين شرايط بحراني باشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري م��وج، در حال حاضر 
ش��يوع كرونا در ايران در مرز بحران قرار دارد و تعداد 
مبتاليان به بيش از 6 هزار مورد رس��يده و بسياري از 
مراكز درماني ظرفيت پذيرش بيماران جديد را ندارند، 
در چنين شرايطي تقويت پيشگيري براي جلوگيري 
از شيوع بيشتر اين ويروس و كمك به بخش درمان از 
اهميت بااليي برخوردار اس��ت كه در اين راستا همراه 
اول با توزيع ماسك و تجهيزات پيشگيري از بيماري 
و همچنين حمايت از آموزش از راه دور دانش��گاه ها و 
مراكزآموزشي به جلوگيري از شيوع بيشتر اين بيماري 
كمك مي كن��د و در بخش درمان ني��ز با كمك مالي 
به ساخت و تجهيز بيمارستان سيار در مسير جبران 
بخشي از كمبودهاي بخش درماني برآمده است. اين 
اقدام اگر از سوي ساير بنگاه هاي بزرگ اقتصادي دنبال 
شود مي تواند به پيشبرد سريع تر سياست هاي شكست 

كرونا ختم شود.

۴ هزار و ۲۵۶ زنداني در استان 
كرمان به مرخصي رفتند

كل  يي��س  كرمان|ر
دادگستري استان كرمان 
از به مرخصي رفتن 4 هزار 
و 256 مددج��وي زنداني 
در استان كرمان در راستاي 
بخشنامه اخير رييس قوه 
قضاييه خبر داد. به گزارش 
ايلنا، يداهلل موحد اظهار كرد: براساس تصميمات جديد 
رياست قوه قضاييه از تاسيسات ارفاقي مندرج در قانون 
ايين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسالمي از جمله 
اعمال مجازات هاي جايگزين حب��س، تعويق اجراي 
مجازات، تعليق تعقيب و تعليق مجازات در چارچوب 
قوانين استفاده مي ش��ود تا كمترين ورودي جديد به 
زندان ها را داشته باشيم. نماينده عالي دستگاه قضايي در 
استان كرمان خاطرنشان كرد: از معرفي محكوماني كه 
آراء محكوميت آنها قطعيت يافته و در حال حاضر با قرار 
تامين آزاد هستند، جز در موارد ضروري از معرفي آنها به 
زندان تا پايان فروردين ماه خودداري خواهد شد. رييس 
شوراي قضايي اس��تان كرمان تصريح كرد: همچنين 
به تمامي محكومان به حبس كه واجد شرايط قانوني 
مرخصي بوده و در زندان به سر مي برند و محكومان به 
جزاي نقدي، رد مال، جبران خس��ارت، پرداخت ديه 
و س��اير محكومان مالي تا 15 فروردين ماه سال آينده 
مرخصي داده خواهد شد.موحد گفت: تمامي محكوماني 
كه به دليل عجز از پرداخت جزاي نقدي در بازداش��ت 
هستند و همچنين دارندگان محكوميت هاي مالي از 
جمله ديه، مهريه، رد مال و... با ارايه وثيقه متناس��ب با 
ميزان محكوميت و بر اساس تشخيص قضات مي توانند 

از مرخصي استفاده كنند. 

مصرف الكل در پيشگيري از 
كروناويروس هيچ تأثيري ندارد

خوزس�تان|معاون غذا و 
دارو دانشگاه علوم پزشكي 
دزف��ول گف��ت: مص��رف 
خوراك��ي اتانول ي��ا غرغره 
كردن آن در محوطه دهاني 
هيچ تاثيري در پيشگيري از 
كروناويروس ندارد و خطر 
بروز مس��موميت و مرگ را افزايش مي دهد. دكتر داود 
سلمانپور اظهار كرد: با توجه به شيوع گسترده بيماري 
ناشي از كروناويروس يا كوويد 19 در كشور، به منظور 
ضدعفوني كردن س��طوح و دس��ت از فرآورده هايي بر 
پايه اتانول )الكل اتيليك( استفاده مي شود. به گزارش 
معاونت غذا و داروي دانش��گاه علوم پزش��كي دزفول، 
وي اف��زود: در اين ميان افرادي بر اثر ناداني يا اطالعات 
اش��تباه، اقدام به خوردن يا قرقره كردن محلول اتانول 
و متانول )الكل متيليك( با هدف پيشگيري از عفونت 
كروناويروس كرده اند كه باعث مسموميت و حتي مرگ 
تعدادي از هموطنان شده است. سلمانپور افزود: متانول 
عالوه بر اينكه اثر ضد ميكروبي بسيار ناچيزي در مقايسه 
با اتانول دارد به علت س��ميت باال، مصرف خوراكي آن 
با بروز مس��موميت هاي شديد، نابينايي و مرگ همراه 
است.ميزان جذب پوستي متانول به ويژه در پوست هاي 
آسيب ديده، برخالف اتانول كه از پوست سالم بدن جذب 
نمي شود، باال است و مي تواند سبب بروز مسموميت و 
حساسيت هاي شديد پوستي شود.وي افزود: با توجه به 
خصوصيت سمي متانول، در مراجع و راهنماهاي معتبر 
بين المللي، هيچ توصيه اي مبني بر استفاده از آن جهت 
ضدعفوني دس��ت، پوست، لوازم و تجهيزات پزشكي و 

سطوح مانند دستگيره در، ميز كار و كف وجود ندارد. 

 مصرف اقالم بهداشتي 
در گيالن رو به افزايش است

گيالن|رييس س��ازمان 
صم��ت گي��الن گف��ت: 
توجه به افزايش مبتاليان 
مش��كوك به كرونا مصرف 
اقالم بهداش��تي در استان 
رو به افزايش اس��ت. فرهاد 
دلق پوش ديروز در كميته 
پشتيباني ستاد مقابله با كرونا از نظارت بازرسين مستقر 
در واحدهاي صنعتي بر زنجيره توليد اقالم بهداشتي 
خبر داد و گفت: بازرسين سازمان در واحدهاي صنعتي 
مرتبط مستقر شده اند و با اضافه شدن شش واحد صنعتي 
ديگر در اين هفته به ظرفيت توليد اقالم بهداشتي، تعداد 
توليدكنندگان اين اقالم به 14 واحد در گيالن رسيد. 
وي با بيان اينكه مديران فهيم واحدهاي صنعتي در اين 
شرايط بحراني پاي كار هستند، افزود: پيش از شرايط 
بحراني كنوني، تعداد واحدهاي توليدي اقالم بهداشتي 
مرتبط با پيشگيري از كرونا در استان فقط دو مورد بود كه 
با پيگيري همكاران سازمان صمت گيالن و به كارگيري 
ظرفيت هاي موجود در بخش خصوصي در هفته گذشته 
به هشت واحد رسيده بود كه هم اكنون شش واحد ديگر 
نيز به اين واحدها افزوده ش��ده است كه در مجموع 14 
واحد صنعتي براي تولي��د انواع ژل، محلول و مايع ضد 
عفوني كننده و ش��وينده و ماسك، آستين همت را باال 
زده اند. دلق پوش تصريح كرد: با توجه به افزايش تعداد 
بستري شدن مشكوك به كرونا و همچنين مبتاليان 
به كرونا، مصرف اين اقالم در مراكز درماني رو به افزايش 
است و حفاظت از تيم خط مقدم درمان؛ پزشكان مجاهد، 
پرستاران و كليه كادر درماني غيرتمند كه هر لحظه در 

مواجهه و مبارزه با بيماري هستند در اولويت است. 

۲۳۰۰ مشكوك به ويروس 
كرونا در گيالن بهبود يافته اند

گي�الن|در شرايطي كه 
اين روزها برخ��ي افراد و 
جريانات در ش��بكه هاي 
اجتماعي اخبار غيرواقعي 
فراوان��ي را در خص��وص 
كرونا منتشر مي كنند، اما 
نماينده تام االختيار وزارت 
بهداش��ت در گيالن گفت: از ابتداي شيوع ويروس 
كرونا ش��اهد بهبود دو هزار و 300 بيم��ار در مراكز 
درماني استان گيالن بوده ايم. محمدحسين قرباني 
در گفت وگو با مهر با اش��اره به اقدامات خوب انجام 
ش��ده در زمينه كنترل و پيشگيري بيشتر ويروس 
كرونا در استان گيالن، اظهار كرد: يكي از خبرهاي 
خوش��ي كه مي توان در اين زمينه داد بهبود دو هزار 
و 300 نفر از بيماران مش��كوك به ويروس كرونا در 
مراكز درماني استان گيالن است.نماينده تام االختيار 
وزارت بهداش��ت در گيالن ادامه داد: اين آمار تا ظهر 
روز گذشته بوده و قطعًا تا امروز به اين آمار اضافه شده 
است.وي همچنين به موضوع كمبود نيروي پرستاري 
و پزشكي در مراكز درماني استان گيالن اشاره كرد و 
افزود: با توجه به شرايط موجود كمبود در اين حوزه 
چيزي ملموس ب��وده كه ما نيز ت��الش كرده ايم تا 
بخشي از كمبود نيروها را با اعالم فراخوان براي جذب 
پرس��تاران و كادر درماني جبران كنيم.نماينده تام 
االختيار وزارت بهداشت در گيالن در ادامه با اشاره به 
جذب تعدادي نيرو بعد از انتشار اين فراخوان، گفت: 
امروز نيز جامعه درماني بخش خصوصي با محوريت 
سازمان نظام پزشكي براي كمك براي مقابله با اين 

ويروس اعالم آمادگي كرده اند. 

براي مقابله با كرونا از سفر 
پرهيز كنيد

دادس��تان مرك��ز اس��تان 
مازن��دران گف��ت: مطالبه 
جدي ما از مسووالن كشوري 
اين اس��ت كه جلوي ورود 
مسافران به مازندران گرفته 
شود، من از همه كساني كه 
قصد سفر به مازندران را دارند 
خواهش مي كنم كه برنامه سفر را لغو كنند چون تعداد 
مبتاليان در استان زياد است. سيديونس حسيني عالمي 
دادستان عمومي و انقالب ديروز در گفت وگو با فارس به 
آخرين وضعيت پيرامون ويروس كرونا در استان مازندران 
اش��اره و اظهار كرد: در حال حاضر شرايط براي مراجعه 
مردم به بيرون از خانه ها اصال فراهم نيست به مردم توصيه 
مي شود كه از منازل خارج نشوند چرا كه امكانات درماني 
و بيمارستاني در مازندران محدود شده است.وي با تاكيد 
بر اينكه مردم براي اينكه به اين ويروس مبتال نشوند بايد 
همراهي كنند، چرا كه شيوع اين بيماري سريع و تعداد 
تخت هاي بيمارستاني محدود اس��ت و مردم به شدت 
نيازمند خودمراقبتي هستند، خاطرنشان كرد: به تمام 
مردم ايران كه عالقه مند به مازندران هستند مي گويم؛ به 
مازندران سفر نكنند شرايط استان براي پذيرش مسافر 
اصال آماده نيست و ما به طور جدي اعتقاد داريم بايد جلوي 
سفرها به مازندران گرفته شود. دادستان عمومي و انقالب 
مركز مازندران تصريح كرد: مطالبه جدي ما از مسووالن 
كشوري براي اينكه تصميم مناسب گرفته شود اين است 
كه جلوي ورود مسافران به مازندران گرفته شود، بنابراين 
من از همه مسافران و كساني كه قصد سفر به مازندران 
را دارند خواهش مي كنم كه برنامه سفر را لغو كنند چون 

تعداد مبتاليان در مازندران زياد است.
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توزيع رايگان اقالم بهداشتي 
در بين شهروندان بندرعباس

بندرعباس|در ش��رايطي كه ويروس كوئيد 19 
)كرون��ا( باعث ب��روز كمبودهاي��ي در بخش اقالم 
بهداشتي ش��ده اس��ت، بار ديگر مردم و خيرين پا 
به عرصه گذاش��تند تا براي صيان��ت از جان خود و 
س��اير هموطنان قدم بر دارند.آرش حسيني جوان 
بندرعباس��ي در حركتي بش��ر دوس��تانه اقدام به 
توزيع رايگان اقالم بهداشتي مانند ژل ضد عفوني، 
ماسك و دس��تكش در سطح اين ش��هر كرد. وي 
ضمن بيان اينكه ما در پي ش��هرت و نام نيستيم و 
هدف اين پويش تنها كمك به همش��هريانم بوده 
است، گفت: من وظيفه خود مي دانم تا در حد توان 
خود به هموطنان و همشهري هايم كمك كنم كه 
خوشبختانه توانس��تيم در همين راستا پويشي را 
با ياري دوس��تان و اطرافيان راه اندازي كنيم. هدف 
از ايج��اد اين پوي��ش فرهنگس��ازي و ايجاد حس 
نوع دوستي در بين اقشار جامعه بود و يادآوري اين 
نكته كه چه زيباست در اين شرايط بحراني به جاي 
اينكه با گران فروشي و احتكار به نگراني ها دامن بزنيم، 
اگر توان مالي داريم اقالم بهداشتي را رايگان در اختيار 

همشهري هاي مان قرار دهيم.

 همه ظرفيت هاي سپاه
 براي خدمات رساني به مردم

رشت|فرمانده بهداري نيروي دريايي سپاه با اشاره 
به راه اندازي بيمارس��تان س��يار در رشت، گفت: در 
مقابله با كرونا از همه ظرفيت هاي س��پاه براي ارايه 
خدمت به مردم استفاده خواهد شد. سردار سيدعلي 
موسوي جزايري ديروز در افتتاح بيمارستان سيار 
سپاه در رش��ت، اظهار كرد: اين بيمارستان با هدف 
خدمت رساني بيشتر به مردم گيالن در شرايط شيوع 
ويروس كرونا برپا شده است. فرمانده بهداري نيروي 
دريايي سپاه با اشاره به تأكيدات فرماندهي كل سپاه 
پاسداران مبني بر بهره گيري از همه ظرفيت ها براي 
خدمات رساني به مردم، افزود: نيروي دريايي سپاه 
از يك ماه پي��ش آمادگي خود را ب��راي برپايي اين 
بيمارستان اعالم كرده بود. سردار موسوي جزايري با 
بيان اينكه اين بيمارستان ظرفيت پذيرش 120 بيمار 
را دارد، تصريح كرد: در حال حاضر بيمارستان سيار 
54 تخت خوابي سپاه در استان هرمزگان نيز برپا شده 
است. وي با اشاره به اينكه بيمارستان نيروي دريايي 
سپاه در استان بوشهر مشغول خدمات رساني در حوزه 
تروما است، ادامه داد: به زودي بيمارستان سيار 40 
تخت خوابي نيروي دريايي سپاه براي خدمت رساني 
به بيماران كرونايي در شهر برازجان نيز فعال مي شود.

 بيماران بروجردي مبتال به كرونا 
بهبود  يافتند

بروجرد|ريي��س ش��بكه بهداش��ت و درمان 
شهرستان بروجرد از بهبودي 2 بيمار مبتال به كرونا 
در اين شهرستان خبرداد. محمد كاكاوند در اين 
باره گفت: دو بيمار مبتال به كرونا با بهبودي كامل 
از بيمارستان ترخيص شدند.به گفته كاكاوند 16 
بيمار كرونايي هم در حال حاضردر بيمارس��تان 

بستري و تحت درمان قرار دارند. 

فوت ۲ نفر و بستري شدن ۳ نفر 
ديگر به دليل مسموميت الكلي

ساوه|رييس مجتمع بيمارستاني شهيد مدرس 
و 17 شهريور ساوه از فوت دو نفر طي 24 ساعت 
گذشته بر اثر مس��موميت الكلي خبر داد. دكتر 
اله��ام فرهادي دي��روز اظهار ك��رد: دو نفر بر اثر 
مسموميت به مواد الكلي به مركز درماني شهيد 
مدرس ساوه منتقل ش��دند كه متاسفانه قبل از 
رسيدن به بيمارستان جان خود را از دست دادند. 
فوت شدگان ش��امل يك مرد و يك زن بودند كه 
به دليل مسموميت به مواد الكلي جان باختند و 
بررسي دقيق و اعالم نظر در خصوص علت قطعي 
مرگ آنان از س��وي پزشكي قانوني اعالم خواهد 
شد.دكتر فرهادي افزود: همچنين سه نفر ديگر بر 
اثر مسموميت الكلي در اين بيمارستان بستري و 
تحت درمان هستند و در حال حاضر حال عمومي 
آنان مساعد گزارش شده اس��ت. براساس اعالم 
روابط عمومي دانش��كده علوم پزشكي ساوه اين 
افراد با فريب محتواهاي فضاي مجازي و به گمان 
مقابله با كرونا يا درمان آن، اقدام به مصرف الكل 
متانول كرده بودند كه پس از مسموميت جان خود 

را از دست دادند.

 توليد بيش از يكهزار تن
 بذر گندم توسط تعاون روستايي

بندرعباس|ريي��س اداره خدمات فني تعاون 
روس��تايي هرمزگان از توليد بيش از يكهزار تن 
بذر گندم گواهي ش��ده توس��ط اتحاديه تعاوني 
روستايي در شهرستان حاجي آباد خبر داد. عزيز 
سيدي اظهار كرد: در سال زراعي 98-99 بيش 
از هزارو200 تن بذر گندم گواهي ش��ده توسط 
اتحاديه تعاون روستايي حاجي آباد توليد مي شود. 
در راس��تاي توليد بذر محصوالت استراتژيك و 
به منظور رس��يدن به خودكفايي با برنامه ريزي 
انجام بيش از 200هكت��ار از اراضي حاجي آباد با 
كنترل و نظارت علمي و توسط كارشناسان تحت 
كشت بذر گندم قرار گرفته است. سيدي با اشاره 
به ارقام كشت ش��ده تصريح كرد: در حال حاضر 
فقط رقم چمران 2 كه بيشترين سطح زيركشت 
در استان داشته است كشت و توليد مي شود. وي 
با بيان اينكه اواخر فرودين ماه برداشت گندم آغاز 
مي ش��ود، افزود: حدود 3 ماه عمليات بوجاري، 
ضدعفوني و كيسه گيري انجام شده و بذر گندم 
از اوايل مهرماه تا نيمه آبان ماه 99 با قيمت مصوب 

بين كشاورزان توزيع مي شود.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

گزارش »تعادل« از آخرين اخبار شيوع كرونا در ايران 

روند كاهشي تعداد مبتاليان روزانه كرونا
بر اس��اس آخرين آماره��اي وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشكي تاكنون ۷هزار و ۱۶۱ مورد قطعي ابتال به 
كرونا در كشور شناسايي شده است. بررسي آمار مبتاليان 
قطعي اين بيماري در سه روز گذشته حكايت از آن دارد كه 
كاهش نسبي در آمارهاي روزانه وزارت بهداشت از مبتاليان 
ديده مي شود، به طوري كه روز ۱۷ اسفند، ۱۰۷۶ مورد جديد 
ابتال در 2۴ ساعت، روز هجدهم، ۷۴۳ مورد جديد مبتال و 
روز گذشته تعداد ۵۹۵ مورد جديد قطعي ابتال به بيماري 
كوويد-۱۹ از س��وي وزارت بهداشت ثبت و گزارش شده 
است. با اين حال اگرچه مسووالن وزارت بهداشت كاهش 
نسبي را تاييد مي كنند، اما معتقدند ابتال به كرونا روي نمودار 
همچنان روند صعودي داش��ته و متخصص��ان هم بر اين 
موضوع تاكيد مي كنند كه اين كاهش آمار اصال به معناي 
آن نيست كه ابتال به بيماري كم شده است بلكه همچنان 
كرونا گروه بيشتري از مردم را درگير مي كند و شدت شيوع 

بيماري كرونا تا پايان اسفند ادامه دارد. 
مسعود مرداني، متخصص بيماري هاي عفوني و عضو كميته 
كش��ور كرونا درباره كاهش اعداد مبتاليان به كرونا در سه 
روز گذشته كه از سوي وزارت بهداشت اعالم شد به تعادل 
گفت: كرونا اصال روند كاهشي ندارد. نكته اي كه بايد به آن 
توجه كنيم اين است كه 8۰ درصد عفونت اين بيماري بدون 
عالمت بوده و آمار وزارت بهداشت تنها مربوط به افرادي است 
كه عالمت داشته و با وضعيت حاد به بيمارستان ها و مراكز 

درماني مراجعه كرده اند. 
او افزود: درحالي كه گروه وسيعي از افراد را داريم كه ممكن 
است به كرونا مبتال باشند اما چون هيچ عالئم خاصي ندارند 
بنابراين به مراكز درماني هم مراجعه نكرده اند پس در آمار هم 
ثبت نمي شوند اما مي توانند ناقل بيماري باشند. در شرايط 
فعلي نگراني بابت اين گروه است كه اتفاقا به نظر مي رسد 
در حال افزايش هم باشند. از سوي ديگر گروه ديگري هم 
داريم كه عالئم خفيف دارند اما به س��بب هشدارهايي كه 
اعالم مي كنند مراكز درماني آلوده است در خانه قرنطينه 
بوده و به مراكز بهداش��تي مراجعه نكرده اند پس آمارشان 
هم در جايي ثبت نشده است. بنابراين بايد همچنان نكات 
بهداشتي را رعايت كرد، از تردد و سفر خودداري كرده و توجه 
كنيم كرونا همچنان روند افزايشي دارد. اظهارات مرداني در 
حالي است كه كيانوش جهانپور، رييس مركز اطالع رساني 
و روابط عمومي وزارت بهداشت روند تعداد مبتاليان جديد 
كرونا در كشور را همراه با كاهش نسبي اعالم كرد اما معتقد 
است همچنان نمودار ابتال به اين بيماري صعودي است. او 
درباره اين موضوع گفت: شاهد روند كاهش نسبي در تعداد 
مبتاليان جديد شاهديم، البته هنوز هم نمي خواهيم درباره 
اين روند كاهشي نسبي قضاوت كنيم. زيرا هنوز براي قضاوت 
در اين باره زود است، اما به هر حال اميدواريم كه اين كاهش 
نتيجه رعايت نكات بهداشت فردي و عمومي و توجه مردم 
به اصول خود مراقبتي و ديگر مراقبتي ظرف هفت تا ۱۰ روز 
اخير باشد كه امروز نتيجه آن را شاهد هستيم. همچنين 
اميدواريم با رعايت بيشتر نكات بهداشتي، توجه و تمركز 
بيشتر و همكاري و مشاركت عمومي در روزهاي آينده اين 
روند كاهشي ادامه يابد. وي افزود: البته بايد توجه كرد كه 

همچنان روند ابتال به بيماري در نمودار صعودي است. در 
عين حال مهار و كنترل اين بيماري به تالش، همكاري و 
هم افزايي نظام س��المت، مردم و ساير بخش ها در كشور 
وابسته است.  با اين وجود در بيستمين روز از شيوع كرونا 
در ايران براساس آمار وزارت بهداشت ۷۱۶۱ مورد قطعي 
ابتال به بيماري كوويد ۱۹ شناسايي شده است كه از اين 
تعداد 2۳۹۴ نفر بهبوديافته و 2۳۷ نفر نيز جان خود را 
از دست داده اند. تهران همچنان در صدر باالترين آمار 
مبتاليان ويروس كرونا و يكي از كانون هاي شيوع اين 
ويروس است. سخنگوي وزارت بهداشت با توجه به اينكه 
كانون شيوع اين بيماري تجمعات است، از مردم خواست 

تا در اين تجمعات حضور نداشته باشند. 

   برپايي بيمارستان صحرايي در رشت
آن طور كه متخصص��ان كادر درمان��ي در مقابله با كرونا 
مي گويند، شدت شيوع بيماري كرونا تا پايان اسفند ادامه 
دارد و اين در حالي است كه استان هاي شمالي براي مبارزه با 
كرونا با كمبود امكانات پزشكي و كادر درماني مواجه شده اند 
و عالوه بر وضعيت اضطراري در گيالن، آمار مبتاليان به كرونا 
در مازنداران نيز افزايش پيدا كرده اس��ت. از همين رو روز 
گذشته در محوطه بيمارستان رازي شهر رشت با همكاري 
سپاه استان يك بيمارستان صحرايي با ظرفيت 8۰ تخت از 
روز گذشته برپا شده است. محمود قاسم نژاد درويشي، معاون 
سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار گيالن با بيان اينكه 
اين بيمارستان قابليت افزايش 2۰ تخت ديگر نيز دارد تا به 

۱۰۰ تخت برسد، ادامه داد: بيمارستان هاي رازي و حضرت 
رسول )ص( در رش��ت ظرفيت هاي خوبي براي پذيرش 
بيماران مبتال به كرونا دارند و به ميزان ۵۰۰ تخت آمادگي 

پذيرش در اين بيمارستان ها و جود دارد. 
او درباره وضعيت شهرستان هاي اين استان تصريح كرد: در 
بيمارستان هاي شهرستان ها نيز يك بخش مجزا به صورت 
ايزوله براي بيماران مبتال به كرونا در نظر گرفته شده است. 
همچنين دانشگاه علوم پزشكي در سايت الكان اين آمادگي 

را دارد كه ۳۵۰ تخت بيمارستاني ايجاد كند.
قاس��م نژاد درباره كمبود امكانات ب��راي كادر درماني در 
اين استان گفت: پزشكان و پرس��تاران و كادر درماني در 
بيمارستان هاي استان گيالن به صورت سه شيفت فعاليت 
مي كنند و وسايل حفاظت شخصي مانند دستكش، گان و...

كه بايد بالفاصله بعد از پايان هر شيفت تعويض شود با توجه 
به ازدياد تقاضا كم است اما دانشگاه علوم پزشكي استان از 
طريق وزارت بهداشت توانسته است تاكنون تمام لوازم مورد 
نياز كادر درمان را به روز تامين كند. ممكن است كه كادر 
پزشكي نگراني و دغدغه دو روز آينده را داشته باشد اما  اقالم 

در اختيار كادر درمان قرار داده شده است.

   الكل هم دردسرساز شد
ش��يوع كرونا و آمار تلفات ناشي از اين بيماري درحالي 
است كه به موازات آن مصرف الكل هاي غيراستاندارد هم 
تبديل به معضلي جديد شده است تاجايي كه بنابر گفته 
رييس مركز روابط عمومي وزارت بهداشت تنها در استان 

خوزستان كه از ابتدا تاكنون ۷۳ ابتالي قطعي به ويروس 
كرونا داشته اس��ت، ظرف دو روز ۳۳۱ مراجعه ناشي از 
آشاميدن فرآورده هاي الكلي و فوت 2۰ نفر به همين علت 
رخ داده كه جهانپور از آن با عنوان يك فاجعه ياد كرده و 
افزود: مصرف الكل هيچ تاثيري در پيشگيري از ابتال به 
ويروس كرونا ندارد و فقط مي تواند از الكل براي ضدعفوني 
كردن سطوح استفاده كرد. از سوي ديگر شاهين شادنيا، 
رييس بخش مسموميت هاي بيمارستان لقمان هم در 
شرح وضعيت مسموميت  هاي ناشي از مصرف الكل يا 
محلول هاي الكلي كه افراد با ذهنيِت پيش��گيري ابتال 
به كرونا مصرف مي كنند، گفت: متاسفانه شيوع چنين 
مسموميت هايي را از هفته گذشته شاهد هستيم. سير 
اين نوع مسموميت ها صعودي است، اما خوشبختانه با 
اطالع رساني در چند روز گذشته، شيب صعودي نمودار 
اين مس��موميت كاهش پيدا كرده است. ما موارد قابل 
توجهي مسموميت با الكل هاي سمي داريم. متاسفانه 
شيوع اين نوع مس��موميت محدود به تهران نيست و 
در شهرهاي مختلف كشور مشاهده مي شود. اظهارات 
مسمومان نش��ان مي دهد با اين ذهنيت كه اگر الكل 
س��طوح را ضدعفوني مي كند و ويروس كوويد ۱۹ را از 
بين مي برد، خوردن آن نيز مي تواند باعث پيشگيري از 
اين ويروس شود.  او افزود: در پاره موارد الكلي كه مصرف 
شد، الكل سمي متانول بود كه منجر به بروز عوارض براي 
اين بيماران شد. الكل اتيليك و الكل اتانول هر دو بي رنگ 
هستند و افتراق اين دو نوع الكل از يكديگر نياز به تخصص 

دارد. ممكن است افراد به خاطر تبليغات يا به تشخيص 
فردي متانول را به جاي الكل اتيليك خورده باشند. اساس 
قضيه اين است كه نه متانول و نه اتيليك، هيچ تاثيري بر 
عفونت زدايي و پيشگيري در مقابله با هيچ ويروسي ندارند. 
به عبارت ساده تر مصرف خوراكي الكل بدن را ضدعفوني 

نمي كند. اين كامال يك استدالل غلط است. 
شادنيا در رابطه با ميزان مسموميت ها گفت: با توجه به اينكه 
اين نوع مسموميت نادر تلقي مي شود، ما وارد يك پيك از 
اين نوع مسموميت ش��ده ايم. از هفته گذشته به يك باره، 
روزانه شاهد بستري شدن ميانگين ۳ تا ۵ نفر در بيمارستان 
هستيم. همچنين گزارش فوت به دليل اين مسموميت در 
بيمارستان لقمان ۳ مورد بوده است. مسلما آمار مسمويت و 

فوتي در كشور بيشتر است.
همچنين مسعود مرداني، عضو هيات علمي بيمارستان 
لقمان هم با اشاره به اينكه ميزان مراجعه به اين بيمارستان 
به دليل مس��موميت هاي الكلي افزايش داشته بيان كرد: 
توصيه مي كنيم براي ضدعفوني كردن سطوح و لباس به 
هيچ عنوان از الكل استفاده نكنند. بهترين راه براي ضدعفوني 
كردن آب و وايتكس رقيق شده است، چراكه هم به صرفه و 
هم كم هزينه تر است. اگر خيلي سطوح آلوده باشد، مي توان 
از محلول يك ب��ه ده آب و وايتكس اس��تفاده كرد و براي 
ضدعفوني كردن جاهايي مانند ميز كار و پيشخوان مغازه 
استفاده از محلول يك به ۵۰ آب و وايتكس كفايت مي كند. 
او افزود: همانطور كه گفت��م، در حال حاضر آمار مراجعان 
مسمومان با الكل به بيمارستان لقمان افزايش پيدا كرده 
است. بايد اطالع رساني گسترده اي صورت بگيرد تا مردم 
بدانند، استفاده از ژل هاي ضدعفوني كننده اي كه اگر با پايه 
الكل متانول باشد، ممكن است باعث مسموميت و مرگ 
آنها شود و در شرايطي كه تمام بيمارستان ها درگير بيماران 
كرونايي هستند و امكانات براي رسيدگي اين بيماران كم 
است، نبايد اقداماتي انجام داد كه زحمت مضاعف هم براي 

خود افراد و هم كادر درمان و جامعه ايجاد كرد. 

   منع برگزاري مراسم سال نو در بقاع متبركه
حجت االس��الم محمد نوروزپور، مديركل بقاع متبركه و 
اماكن مذهبي سازمان اوقاف و امور خيريه درباره اقدامات 
سازمان اوقاف در خصوص جلوگيري از تجمعات در بقاع 
متبركه گفت: تمام تجمعات در بقاع متبركه لغو شده است، 
حتي مراسم ها و تجمعات را در بقاع متبركه استان هايي كه 
محدوديتي از سوي مسووالن بهداشتي ايجاد نشده بود، نيز 
لغو كرديم. همچنين برگزاري مراسم پنجشنبه آخرسال و 
سال تحويل نيز در تمام بقاع متبركه كشور لغو شده است. در 
ابالغيه اي كه روز سوم اسفندماه به تمامي ادارات كل اوقاف 
در استان ها ارسال شده است، اعالم كرديم، برگزاري هر نوع 

تجمعات در بقاع متبركه ممنوع است.
مديركل بقاع متبركه و اماكن مذهبي سازمان اوقاف و امور 
خيريه درباره تدفين فوت شدگان در آرمستان هاي بقاع 
متبركه گفت: در خصوص تدفين اموات نيز با هماهنگي 
و مجوز ش��بكه بهداشت تدفين در آرامستان هاي بقاع 

متبركه انجام مي شود. 
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 توزيع ۱۶ ميليون نهال
در كشور 

رييس مركز جنگل هاي خارج از ش��مال سازمان 
جنگل ها با بين اينك��ه در هفته منابع طبيعي ۱۶ 
ميليون اصله نهال قابل توزيع داريم، گفت: نزديك 
به ۹ ميليون از اين نهال ها جنگلي و ۷ ميليون اصله 
آن فضاي سبزي هس��تند. فريبرز غيبي ادامه داد: 
ما در راس��تاي تعهدات بين المللي و ملي خود بايد 
جنگل كاري و توس��عه جنگل را در كش��ور انجام 
دهيم و مقرر ش��ده است كه س��ازمان جنگل ها به 
عنوان متولي اين كار س��رانه جن��گل را از ۰.۱۷ به 
۰.2۵ افزايش دهد. رييس مركز جنگل هاي خارج 
از شمال سازمان جنگل ها افزود: سازمان جنگل ها 
بايد ضريب حفاظتي جنگل ها را از ۴۰ به ۹۰ برساند 
و در اين راستا برنامه توسعه جنگل ها را داريم و توزيع 
و كاشت نهال را انجام مي دهيم. توزيع نهال از طيف 
وسيعي از انواع گونه هاي بومي و غيربومي و فضاي 
سبز است كه بسته به مطالعات انجام مي شود. او با 
اشاره به اينكه اگر كسي بخواهد نهالي براي كاشت 
تهيه كند مي تواند به ادارات منابع طبيعي استان ها و 
شهرستان ها مراجعه كند، گفت: مردم مي توانند نهال 
مورد نظر خود اعم از نهال هاي جنگلي و فضاي سبز 
را تهيه كنند و با توصيه كارشناسان در مكان هاي 
مورد مطالعه بكارند.  رييس مركز جنگل هاي خارج از 
شمال سازمان جنگل ها با اشاره به اينكه شهرداري ها 
نيز در بوستان ها توزيع نهال انجام مي دهند، اظهار 
كرد: بيش از ۳۰۰ پارك جنگلي در كشور داريم كه 
توزيع نهال در آنها برعهده شهرداري ها است و مردم 
مي توانند داخل همين بوس��تان هاي جنگلي و در 
محل هايي كه شهرداري توصيه مي كند نهال بكارند. 
او با اشاره به اينكه از آذر ماه سال جاري پويش همگاني 
كاشت ۱۴ ميليون اصل نهال آغاز شده است، گفت: از 
۱۴ آذر تا قبل از هفته منابع طبيعي حدود ۱۳ ميليون 
نهال كاشته بوديم كه در هفته منابع طبيعي قطعا به 
هدف كاشت ۱۴ ميليون نهال رسيده ايم و بيشتر از 

اين هم خواهيم كاشت. 

واكنش تامين اجتماعي به فيلم 
عدم پذيرش بيمار كرونايي 

مدير درم��ان تامين اجتماعي گيالن ش��ايعه عدم 
پذيرش بيمار مبتال به كرونا در بيمارس��تان رسول 
اكرم رشت را تكذيب كرد. محمدحسين شهدي نژاد، 
مدير درمان تأمين اجتماعي گيالن درباره فيلم چند 
ثانيه اي منتشر ش��ده در فضاي مجازي از وضعيت 
ناراحت كننده مرد ميانس��الي مقاب��ل درب فرعي 
بيمارستان رسول اكرم رشت با عنوان نداشتن تخت 
خالي براي پذيرش بيمار كرونايي در اين بيمارستان 
گفت: اين بيمارستان به عنوان مركز درمان بيماران 
كرونا و ساير بيمارستان هاي تامين اجتماعي استان 
طبق تصميمات و سياس��ت هاي ابالغي ستاد ملي 
مبارزه با كرونا در كنار مراكز درماني وزارت بهداشت 
در حال پذيرش شبانه روزي بيماران هستند و در هر 
زمان هم كه ظرفيت پذيرش تكميل باشد، بيماران 
با هماهنگي به ساير بيمارستان ها انتقال مي يابند تا 
با ترخيصي هاي جديد شرايط پذيرش مجدد فراهم 
شود كه اين روند تقريبا هر روز جاري است . او با بيان 
اينكه درحال حاضر ظرفيت اين بيمارستان با حدود 
2۰۰ مورد بيمار بستري تكميل است، افزود: بررسي 
دوربين ها نش��ان داد كه تصاوير ضبط شده مربوط 
به هفته گذش��ته و در مقابل درب فرعي مربوط به 
پاركينگ تردد كاركنان بيمارستان است كه اساسا 
تردد بيمار و پذيرش در آن قسمت انجام نمي شود. 
مدي��ر درمان تأمين اجتماعي گي��الن افزود: طبق 
گ��زارش ماجرا و تصاوير كه ب��ه مراجع مربوطه نيز 
ارايه شده است، اين موضوع مربوط به هفته گذشته 
و روزهايي اس��ت كه اين بيمارس��تان تخت خالي 
براي پذيرش داش��ته و پذيرش بدون هيچ وقفه اي 
انجام مي ش��د و تاريخ ضبط و انتشار فيلم چند روز 
فاصله دارد. او با تش��ريح اقدامات صورت گرفته در 
خصوص فرد مذكور افزود: طبق تصاوير دوربين ها، 
پس از آنكه نگهبان درب متوجه اين صحنه مي شود 
بالفاصله با تماس نگهبان توسط پرسنل بيمارستان 
با برانكارد از همان محل به اورژانس منتقل مي شود.  
شهدي نژاد افزود: فردي كه اقدام به ضبط و پخش اين 
فيلم كرده است، همراه بيمار نبوده و خبرنگار يكي 
از خبرگزاري هاي اس��تاني بوده كه متعاقبا مديران 
اين رسانه رفتار غيرحرفه اي اين فرد را تقبيح كردند.

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

در شرايط كنوني كه ويروس كرونا در كشور شيوع پيدا 
كرده مس��ووالن امر از مردم خواسته اند كه براي قطع 
چرخه انتقال و انتشار ويروس كرونا در خانه بمانند؛ اما 
يكي از موضوعاتي كه خانواده ها را اين روزها درگير كرده 
اين است كه نمي دانند چطور با يكديگر ارتباط برقرار 
كنند به طوري كه در بس��ياري از مواقع والدين هنگام 
برقراري ارتباط با فرزندانشان با مشكل مواجه شده اند. 
گوهريسنا انزاني، روانش��ناس باليني، درباره مهارت 
ارتباط موثر اظهاركرد: مهارت هاي زندگي مجموعه اي 
از مهارت ها و شايس��تگي هاي فردي است كه افراد را 
براي زيستن در كنار يكديگر توانمند مي كند. افرادي كه 
اين مهارت ها را ياد مي گيرند عالوه بر احساس آرامش 
و تعادل مي توانند با پذيرفتن مس��ووليت هاي فردي 

روزهاي خوشي را براي خود و ديگران ايجاد كنند.
او افزود: امروزه بزرگ ترين مشكل و درماندگي انسان ها، 
ناتواني در دستيابي به تفاهم با ديگران به ويژه اعضاي 
خانواده است و در اين روزهايي كه افراد بيش از پيش در 
كنار يكديگر هستند اگر مهارت ارتباط موثر را نداشته 
نباشند دچار مشكالتي چون افسردگي، ترس، خشم و 
وسواس خواهند شد. اگرچه اين روزها اعضاي خانواده 
با يكديگر مذاكره مي كنند و تعامل دارند اما برقراري 
ارتباط موثر و سالم كار ساده اي نيست. انزاني با اشاره 
به اينكه در جامعه امروز انسان ها به دو صورت كالمي و 
غيركالمي با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند، به چگونگي 
پرورش مهارت ارتباط موثر اشاره و اظهاركرد: در حال 

حاضر اغلب ارتباطات مردم كالمي و به صورت صحبت 
كردن همچنين نوشتن است اما بايد توجه داشت كه در 
ارتباط كالمي محتواي كالم، نحوه جمله بندي، لحن 
كالم، نحوه عنوان كردن مطالب، مالحظات موقعيتي 

و جمع بندي بسيار مهم است.
او ادامه داد: در تعامالت انساني نحوه ارتباط غيركالمي 
مانند لمس كردن، تماس چش��مي هنگام صحبت، 
حالت صورت، نحوه ايستادن يا نشستن، ظاهر عمومي، 
سكوت كردن و... بسيار مورد اهميت است. در واقع در 
ارتباطات غي��ر كالمي اجزاي متفاوتي نقش دارند كه 
هركدام از آنها بر نحوه ارتباط كالمي اثرگذار هستند. 
بهتر است هنگام صحبت با افراد به ويژه اعضاي خانواده 
كه اين روزها بيش از پيش در كنار آنها هس��تيم اين 
عالئم را بشناس��يم و سعي كنيم با تماس چشمي هم 
با يكديگر هم كالم ش��ويم. بايد توجه كرد كه هنگام 
صحبت با اعضاي خانواده، حس اعتماد و توجه به فرد 
مقابل را به او نش��ان دهيم. اين روانش��ناس ادامه داد: 
احساس��ات خود را به صورت مثبت بيان و مثبت نگر و 
مثبت گو باشيم و تالش كنيم نيازهاي يكديگر را درك 
كنيم، خالصه گويي كنيم و رفتارهاي غيركالمي خود 
را با رفتارهاي كالمي هماهنگ كنيم، همدل باش��يم 
و تعارض ها و مش��كالت را به شيوه سازنده اي برطرف 
كنيم. سعي كنيم تمامي احساس، افكار، انتظارات و 
رفتار خود را به فرد مقابل نشان دهيم. در حال حاضر 
با توجه به شرايط موجود كه افراد اغلب اوقات خود را 

در خانه سپري مي كنند، ميزان اختالفات و سوءتفاهم 
را كاهش دهيم. 

انزاني در ادامه با تاكيد بر تفاوت »شنيدن« و »گوش 
دادن« اظهارك��رد: ش��نيدن عملي غيرارادي اس��ت 
اما گ��وش دادن يعني دريافت و تفس��ير محرك هاي 
شنيداري و فعاليتي انتخابي است. در گوش دادن فعال 
فرد بايد به صورت هدفمند به صحبت هاي فرد مقابل 
گوش دهد. در گوش دادن فعال، زوجين و والدين بايد 
به تماس چش��مي توجه كنند و عالقه مندي خود را 
نسبت به صحبت هاي فرد مقابل بروز دهند، احساسات 
او را درك كنند و حين صحبت كردن فرد مقابل، كمتر 
صحبت كنند و تحت هيچ شرايطي در مكالمات خود 
سلطه جويي نداشته باش��ند. او افزود: عموما افراد در 
ارتباط با نزديكان خود تماس چشمي برقرار نمي كنند، 
ب��ه حرف هاي فرد مقابل گ��وش نمي دهند، قضاوت، 
تحقير و انتقاد مي كنند، برچسب زني مي كنند و به جاي 
همدلي، همدردي مي كنند. موعظه، نصيحت ، توصيه ، 
راه حل ده��ي و ارزش يابي هاي بيش  از حد و اش��تباه 
مي كنند، فرد مقابل را با صحبت هاي خود گول مي زنند 
و بيش از حد از واژه هايي مانند »چرا« استفاده مي كنند 
اين درحالي است كه چنين رفتارها باعث مي شود نتوان 
ارتباط مناسبي با نزديكان خود برقرار كرد. اما هرقدر 
مهارت ارتب��اط موثر را در خود پرورش دهيم مي توان 
با اقوام نزديك به وي��ژه اعضاي خانواده ارتباط بهتري 
برقرار كرد همچنين بايد قبل از برقراري ارتباط افكار 

و احساسات خود را بشناسيم، رفتار و انتظارات خود را 
بدانيم. افراد هنگام برقراري ارتباط به خصوصيات فرد 
مقابل نيز توجه و سعي كنند اعمال و گفتارشان همسو 

و به لحن كالم و حركات بدن خود بسيار دقت كنند.
اين روانشناس سبك هاي برقراري ارتباط را تشريح كرد 
و گفت: در س��بك »جغدوار« منافع خود و فرد مقابل 
بسيار مهم است و حل تعارض به نفع طرفين است. در 
اين سبك شايد انرژي زيادي صرف شود اما در هر حال 
منجر به كاهش تنش مي شود. در سبك »كوسه وار« 
ي��ا رقابت جويانه فرد عالقه و خواس��ته خود را مهم تر 
از ديگران مي داند و اين موض��وع باعث صدمه ديدن 
ارتباط مي شود. در س��بك »خرس كوچولو« افراد از 
عاليق و خواسته هاي خود عبور مي كنند تا فرد مقابل به 
خواسته اش برسد. در سبك »روباه وار« نيز افراد به دنبال 
به دست آوردن عاليق خود نيستند و رسيدن به برخي از 
خواسته ها برايشان كافي است. وي تاكيد كرد: باتوجه به 
شرايط پيش آمده ممكن است برخي افراد دچار ترس 
شده باشند. انسان ها با يكديگر متفاوت هستند اما زماني 
مي توان برنده بود كه بتوانيم مذاكره برد- برد با يكديگر 
داشته باشيم، به طوري كه به حداكثر نقطه مشترك 
برسيم. همچنين با توجه به ترس، استرس و اضطرابي 
كه در ح��ال حاضر وجود دارد هرقدر والدين بتوانند با 
فرزندان خود بيشتر صحبت كنند و صحبت هاي آنها 
را گوش دهند مي توانند كمك كنند كه راحت تر از اين 

شرايط عبور كنيم.

در روزهاي »قرنطينه« چگونه رفتار كنيم؟

»آموزش« در سايه كرونا
تعطيلي مدارس همزمان با ش��يوع كرونا كه ابتدا در برخي 
استان ها و سپس تمام مدارس كشور را در برگرفته بود تا پايان 
سال تمديد شد و وضعيت آموزشي جديدي را براي آموزش 
و پرورش رقم زد كه البته بي سابقه هم نبود و تجربه  آن براي 
دوران دفاع مقدس بود. آموزش و پرورش، آموزش از طريق 
رسانه ملي و ارتباط معلمان با دانش آموزان با روش هاي نوين 
مجازي را براي ادامه آموزش در دستور كار خود قرار داده تا از 
عقب ماندگي هاي تحصيلي جلوگيري كند. هرچند آموزش 
تلويزيوني هنوز نوپا و در ابتداي راه است و اشكاالتي برنحوه اجرا 
و دسترسي به آن وجود دارد، اما مي تواند از حيث دسترسي 
به فرصت هاي برابر آموزشي براي آحاد دانش آموزان، مغتنم و 
ارزشمند باشد. هم افزايي و هماهنگي بين دستگاهي وزارت 
آموزش و پرورش و رسانه ملي نيز يكي ديگر از نكات خوب و 
قابل توجه طرح »مدرسه تلويزيوني« است كه وزير آموزش 
و پ��رورش از ادامه اين آموزش ها تا خرداد س��ال آينده خبر 
داده است. در كنار آموزش تلويزيوني دروس دوره ابتدايي و 

متوسطه، مدارس نيز دست روي دست نگذاشته اند و از طريق 
ايجاد كانال هاي ارتباطي در شبكه هاي اجتماعي، به تدريس 
دروس در تعطيالت اخير مي پردازند و طبق بخشنامه اعالمي 
از سوي آموزش و پرورش مدارس با حضور مدير و يك كادر 
اداري باز هستند و امر آموزش را هدايت و راهبري مي كنند. 
با وجود اقدامات انجام شده، تعطيلي مدارس- با توجه به روند 
شيوع ويروس كرونا و تدابير اتخاذ شده به منظور پيشگيري و 
كنترل بيماري- تا پايان سال قابل پيش بيني بود و آموزش و 
پرورش فرصتي طاليي در اختيار داشت تا به تدوين بسته هاي 
استاندارد آموزش��ي براي تمام دانش آموزان اعم از دولتي و 
غيردولتي بپردازد. اما به نظر مي رسد نه تنها اين كار به صورت 
كشوري و هماهنگ صورت نگرفته بلكه هر مدرسه اي بنابر 
س��ليقه خود و همت معلمانش جداي از اينكه برنامه تهيه 
شده تا چه ميزان استاندارد و قابل تعميم به همه دانش آموزان 
اس��ت، اقدام به توليد محتواهاي آموزش��ي كرده و آن را در 
فضاي مجازي در اختيار دانش آموزان قرار داده است. در اين 

ميان هنوز بسترهاي الزم براي استفاده همه دانش آموزان از 
شبكه هاي مجازي و حتي تلويزيون در مناطق دوردست و 
محروم وجود ندارد. از سوي ديگر حتي شيوه آموزش و هزينه  
توليد محتواي آموزشي در مدارس دولتي با غيردولتي تفاوت 
دارد.  يكي از معلمان مدارس غيردولتي ش��هر تهران درباره 
روند آموزش در اين روزها به ايسنا گفت: هر درس در مدرسه 
ما داراي يك دپارتمان است و سطح كيفي فيلم هاي آموزشي 
توليد شده بايد به تاييد مدير دپارتمان هر درس برسد. ايده هاي 
خالقانه معلمان، مهم است و مدرسه از آن استقبال مي كند. به 
عنوان مثال خودم جلوي دوربين صحبت نمي كنم بلكه فيلم 
يا انيميشني از طريق نرم افزارهاي مختلف مي سازم و روي آن 
تدريس مي كنم و توضيح مي دهم. او ادامه داد: بچه ها بايد فيلم 
را در سايت ببينند و تكاليف را در گروه بگذارند، معلم ارزيابي 
مي كند و اگر اشكالي وجود داشت و بچه ها سوال داشتند پاسخ 
مي دهد. حضور و غياب نيز در گروه انجام مي شود. اين معلم با 
بيان اينكه براي ساخت، اديت و صداگذاري يك فيلم چهار، پنج 

دقيقه اي بايد حدود پنج ساعت وقت بگذارم گفت: پدر و مادرها 
آموزش ها را جدي بگيرند و نظارت كنند كه فرزندانشان از اين 
فيلم ها استفاده كنند. والدين مي دانند كه معلم كارش را انجام 
مي دهد. ما تالش مي كنيم كار خوب انجام بدهيم. لپ تاپ 
و هر گونه امكانات ديگري در اختيار ما قرار گرفته و مدرسه 
نهايت همكاري را با معلمان براي آموزش از طريق مجازي دارد. 
همچنين »سميه بزرگي« معلم كالس سوم ابتدايي يكي از 
مدارس دولتي شهر تهران درباره چگونگي تدريس و آموزش 
به دانش آموزانش گفت: آموزش مجازي را از روز اول تعطيالت 
آغاز كرده ايم. كار بسيار سختي بود. يك تيم تشكيل داديم و 
دو نفر به عنوان متخصص آي تي و كامپيوتر در كنار ما حضور 
داشتند و فيلم هاي آموزشي براي دانش آموزان توليد كرديم. 
او ادامه داد: حجم فيلم ها پايين است، پرسش و پاسخ آنالين 
داريم و از طريق نرم افزارهايي كه در اختيار داريم جواب ها را 
مشاهده كنيم. البته امكانات ويژه نرم افزاري و سخت افزاري 
از اين حيث در اختيار نداريم و خودمان روش هاي نويني را به 
كار گرفتيم.  اين معلم دوره ابتدايي اظهار كرد: آزمونك هاي 
آناليني كه مي گيريم به ما كمك مي كند تا ارزيابي نسبي از 
سطح يادگيري بچه ها داشته باشيم. بزرگي درباره برنامه هاي 

آموزشي كه از شبكه آموزش پخش مي شود نيز گفت: تاكيد 
كرده ايم تا دانش آموزان دروس ش��بكه آموزش را مشاهده 
كنند و راس س��اعات مقرر آنالين باشند. بالفاصله دروس از 
دانش آموزان سوال مي شود تا متوجه شويم كه آيا آموزش ها 
را مشاهده كرده اند يا خير؟  البته دروس آموزشي با بودجه بندي 
ما متفاوت است و با توجه به تعطيالت ناشي از آلودگي هوا يكي 
دو درس عقب تر هس��تيم. اولياء هم در اين شرايط راغب تر 
هستند و از استرس شان كاسته شده است و مي دانند كه در 
حال كار با بچه ها هستيم. در همين راستا حاجي ميرزايي، 
وزيرآموزش و پرورش اين روزها را بس��يار حساس و خطير 
خوانده و خواستار در جريان بودن آموزش ها به رغم تعطيالت 
شده و گفته همه فرايندها مطابق قبل از تعطيالت بايد تداوم 
داشته باشد و برنامه ريزي درسي و ريتم زندگي دانش آموزان 
در بستر الكترونيك و رسانه ملي حفظ شود. وي اين امر را 
سياست امروز وزارتخانه متبوعش دانسته است. وزارت 
آموزش و پرورش كه برنامه هاي آموزشي خود را از طريق 
ش��بكه آموزش دنبال مي كرد اخيرا از افزايش ساعات 
پخش و تعميم آن به شبكه هاي ديگر رسانه ملي خبر 

داده است.
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۶۱  درصد تهراني ها موافق قرنطينه شدن شهر هستند

چالش ها و چشم اندازهاي قرنطينه پايتخت
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري |

ش��يوع ويروس كرونا در چين از اواخر س��ال ۲۰۱۹ 
آغاز ش��د و به  تدريج در ساير كشور ها هم شيوع پيدا 
كرد و در حال حاضر حدود ۵۰ كشور در جهان با اين 
بيماري دس��ت و پنجه نرم مي كنند. وجود ويروس 
كرونا در ايران رسما در تاريخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ تأييد 
ش��د و فرداي آن روز روابط عمومي وزارت بهداشت 
اعالم كرد، نتايج آزمايش اوليه ۲ مورد مش��كوك از 
نظر ابتال به ويروس كرونا، در شهر قم مثبت گزارش 
شده است. بيمارستان كامكار-عرب نيا قم نيز به عنوان 
محل قرنطينه و مراجعه بيماران و موارد مش��كوك 
به كرونا مشخص ش��د. همزمان با روند افزايشي اين 
ويروس بحث هاي��ي در خصوص قرنطينه كردن اين 
شهر كوچك مطرح شد كه به داليل مختلف اجرايي 
نش��د. بعد از قم نوبت تهران بود كه ب��ه اين ويروس 
ناشناخته مبتال شود و حاال شمار مبتاليان در تهران رو 
به افزايش است. دراين شرايط برخي شهرهاي درگير 
مانند گيالن و ديگر شهرهاي شمالي ووردي وخروجي 
شهر را كنترل كرده و از ورود افراد مشكوك به كرونا 
جلوگيري مي كنن��د اما هنوز ورودي و خروجي هاي 
تهران كنترل نمي شود و تردد مانند هميشه در اين 

كالن شهر جريان دارد. 
ب��ا افزايش آم��ار مبتاليان بحث هاي��ي در خصوص 
قرنطينه كردن تهران نيز مطرح شد اما فعال مسووالن 
قصد قرنطينه كردن پايتخت را ندارند. اين در حالي 
است كه در شرايط فعلي قرنطينه كردن شهر بهترين 
راه��كار ممكن به نظر مي رس��د. همانطور كه برخي 
كشورهاي اروپايي درگير اين ويروس از جمله چين و 
ايتاليا اين كار را انجام داده اند. در ايتاليا ۱6 ميليون نفر 
در منطقه لومباردي و همچنين در ۱4 استان قرنطينه 
اجباري هستند. ايتاليا اكنون بزرگ ترين محل شيوع 
ويروس كرونا در اروپا است و دولت اين كشور تدابير 
تازه اي را از روز يكش��نبه به اجرا درآورده است كه تا 

سوم آوريل ادامه خواهد داشت.
در شهر ووهان چين كه مركز انتشار اين ويروس است، 
بيماري مهار ش��د و چند روز پيش بيمارستان هزار 
تخت خوابي كه براي اين امر ساخته شده بود، تعطيل 
گشت. ووهان اولين شهري بود كه قرنطينه شد و حاال 
بعد از مهار ويروس از قرنطينه خارج شده است. اين دو 
مورد، مثال خوبي است كه قرنطينه مي تواند به مهار 
ويروس كمك كند هرچن��د در ايتاليا هنوز بيماري 
ادامه دارد اما قطعا كاهش تردد و عبور و مرور مي تواند 

كمك بزرگي به كاهش شيوع ويروس كند.

در اين مدت بحث هاي گوناگوني در خصوص قرنطينه 
كردن تهران نيز مطرح شده است در حالي كه محسن 
هاشمي رييس شوراي شهر تهران از احتمال قرنطينه 
كردن تهران در صورت افزايش شيوع كرونا خبر داده 
است، اما وزارت بهداشت عنوان مي كند كه فعال هيچ 
برنامه اي براي اين كار ندارد. روز گذش��ته نيز آرش 
نصراصفهان��ي،  مديركل دفتر مطالع��ات اجتماعي 
و فرهنگي ش��هرداري تهران گفت: در نظر س��نجي 
شهرداري تهران مشخص شده 6۱ درصد تهراني ها 
با قرنطينه ش��دن ش��هر موافق و ۳۳ درصد مخالف 

هستند. 
نصر اصفهاني افزود: چين با قرنطينه كردن ووهان به 
مقابله كرونا رفت. در ايران هم بحث قرنطينه ش��دن 
ش��هرها از همان روزهاي اوليه مطرح شد، گرچه در 
ضرورت آن اتفاق نظر وجود ندارد. در تهران 6۱ درصد 
از پاسخگويان با قرنطينه شدن شهر موافق و ۳۳ درصد 
مخالف اند. زنان بيش از مردان با قرنطينه شدن تهران 

موافق اند )66 درصد در برابر ۵6 درصد(.
زهرا صدر اعظم نوري، رييس كميس��يون س��المت 
محيط زيس��ت و خدمات شهري شوراي شهر تهران 
معتقد است تازماني كه اطالعات دقيقي درباره تعداد 
مبتاليان نداشته باشيم نمي توان در اين باره اظهارنظر 
كرد. او در گفت وگو با روزنام��ه »تعادل« در اين باره 
توضيح داد و گف��ت: اطالعات دقيق مي تواند تعيين 
كند چه شرايطي با چه ساز و كاري براي قرنطينه الزم 
اس��ت. مادامي كه اطالعات دقيق نباشد و شايعاتي 
مبني بر ش��يوع زياد اين ويروس ي��ا حتي كاهش و 
بهبودي وجود داش��ته باش��د، نمي ت��وان قضاوت و 

راه حلي انتخاب كرد.
او با بيان اينكه آمار و اطالعات قاعدتا در اختيار وزارت 
بهداشت قرار دارد، تاكيد كرد: تصميم براي قرنطينه 
كردن تهران بر عهده مس��ووالن مرتبط است و ما نه 
مي توانيم براي آنها تعيين تكليف كنيم يا بگوييم كه 
قرنطينه كردن كار درس��تي است يا نيست. در مورد 
قرنطينه گفته مي شود كه برخي كشورها آن را تجربه 
كرده اند و جواب نگرفته اند و برخي كشورها هم اين كار 
را انجام نداده اند.او ادامه داد: همانطور كه گفتم ما هيچ 
اطالعي از تعداد مبتالي��ان نداريم اما چنانچه تعداد 
مبتاليان و فوتي ها رو به افزايش باشد، بايد محدوديت 
ايجاد شود و امكان ترددها به حداقل برسد. اين را هم 
بايد در نظر گرفت هرچند آمار دقيق از مبتاليان به اين 
ويروس را نداريم اما در شهري به گستردگي تهران با 
اين حجم از جمعيت ثابت، هم قرنطينه كردن و هم 

قرنطينه نكردن تبعاتي در پي دارد.
او با بيان اينكه از مسووالن درخواست مي كنم تا آمار 
ش��فاف مبتاليان را منتش��ر كنند، افزود: هدف اين 
نيست كه ايجاد رعب، وحشت و استرس شود، اما بايد 
صادقانه با مردم صحبت كرد و توصيه هاي الزم را با آنها 
درميان گذاشت. بايد مرتبا به مردم آموزش داده شود 
و در كنار آن آمار هم اعالم شود. چنانچه آمار به شكل 
دقيق به مردم گفته شود، احساس اعتماد كرده وحس 
بهتري خواهند داشت تا اينكه اخبار و آمار را از طريق 
شبكه هاي اجتماعي و رسانه هاي خارج از كشور كه 
معاند بوده و دلسوز نيستند و به دنبال ايجاد استرس 
هستند، بشنوند. اگر مسووالن صادقانه با شهروندان 

صحبت كنند، مردم احساس آرامش خواهند كرد.
او با اشاره به اينكه قرنطينه كردن تهران چه تبعاتي 
براي اين شهر و شهروندان آن دارد، تصريح كرد: اگر 
ضرورتي براي اين كار نباشد اما شهر قرنطينه شود، 
در اين صورت همه كارها فلج مي شود. اكنون مردم به 
لحاظ اقتصادي در تنگنا و فشار قرار دارند و قرنطينه 

اين امر را ش��دت مي بخش��د. اما چنانچه ويروس در 
حال گسترش اس��ت بايد راهكارهايي براي آن پيدا 
كرد. بايد بررسي شود آيا شيوع ويروس از خارج شهر 
به داخل صورت مي گيرد و بالعكس يا شرايط داخل 
باعث انتشار آن شده است كه در اين صورت قرنطينه 

كردن مشكلي را حل نمي كند.
رييس كميسيون س��المت محيط زيست و خدمات 
شهري شوراي ش��هر، از مردم خواست تا حد امكان 
از من��زل خارج نش��وند و اين م��ورد را مهم ترين راه 
براي پيش��گيري از ابتال به ويروس كرونا برش��مرد 
و گف��ت: تاكنون كس��اني ك��ه در من��زل مانده اند و 
دستورالعمل هاي بهداشتي را رعايت مي كنند مشكلي 
پيدا نكرده اند، به خصوص كساني كه مشكالت ريوي 

وقلبي و تنفسي دارند نبايد از منزل خارج شوند. 

   دستورالعمل ها را جدي بگيريد
نوري با بيان اينكه به جاي صحبت از قرنطينه بايد 
مدام به مردم پيام دهيم كه اين دس��تورالعمل ها را 

جدي بگيرن��د، گفت: پيام ها بايد به گونه اي منتقل 
شود كه در شهروندان ايجاد ترس، نگراني و تشويش 
نكن��د. همه مردم به لحاظ دسترس��ي اطالعات در 
يك س��طح قرار ندارن��د و وقتي اطالع��ات الزم در 
اختيارش��ان قرار نمي گيرند، دچار ترس و وحشت 
مي ش��وند. بنابراين بايد جو را آرام كرد و اجازه داد، 
مسووالن در يك فضاي آرام تصميم درست و منطقي 

بگيرند كه به مصلحت شهر و كشور باشد.
نوري با اش��اره به اينكه يكي از مشكالت جامعه ما 
همواره دوري افراد خانواده از يكديگر بوده اس��ت، 
ش��رايط به وجود آم��ده را براي در كن��ار هم بودن 
اعضاي خان��واده مفيد دانس��ت و گف��ت: هر چند 
وضعيت مناسبي براي هيچ كس نيست اما مي توان 
با تغيير نگرش ش��رايط را براي خ��ود هموار كنيم.

اكنون فراهم شده كه افراد خانواده مي توانند بيشتر 
كنار يكديگر باشند، به كارهاي عقب افتاده برسند، 
زمان بيشتري براي مطالعه دارند و به مسائل فردي 

خود توجه كنند. 

پيشنهاد تجويز متادون تراپي در گرمخانه هاي شهر
سيد مالك حسيني، سرپرست س��ازمان رفاه، خدمات و 
مشاركت اجتماعي شهرداري تهران گفت: تاكنون هيچ 
موردي از ابتال به كرونا در گرمخانه هاي شهرداري گزارش 
نشده است.به گزارش مهر، حس��يني در پاسخ به سوالي 
مبني بر اينكه با توجه به افزايش مبتاليان به كرونا در كشور 
آيا موردي در گرمخانه ها مشاهده شده است يا خير، گفت: 
تاكنون هيچ موردي از ابتال به كرونا در گرمخانه ها مشاهده 
نشده اما حدود ۳۰ نفر مورد مشكوك به كرونا داشتيم كه 
هيچكدام از آنها جواب تست هايشان مثبت نبوده است. در 
حال حاضر به محض مشاهده موارد مشكوك مبتال به كرونا 
با اورژانس تماس مي گيريم و اين افراد به مراكز درماني اعزام 
و س��پس به ما اعالم مي كنند كه مورد آنها مثبت يا منفي 
بوده كه خوشبختانه تاكنون موردي در گرمخانه هاي تهران 
نداشتيم.او در پاسخ به پرسش ديگري در خصوص اينكه آيا 
با توجه به افزايش شيوع كرونا اقدامات جديدتري در حوزه 
پيشگيري انجام شده يا خير، گفت: تجربه اين مدت مي گويد 
چه در زمان تشديد يا در زمان معمول استانداردهاي الزم در 
خصوص پيشگيري در گرمخانه ها اجرايي شود احتمال ابتال 
و شيوع بسيار پايين است. ما از ابتدا در خصوص گرمخانه ها 
موضوع پيشگيري را به طور جدي مورد توجه قرار داديم. 
پس از چند روز از ابتالي نخس��تين فرد به كرونا در كشور 

مراكز را به تب سنج مجهز كرده و مددجويان كه قصد ورود 
ب��ه گرمخانه ها را دارند عالئم ت��ب و عالئم كلي آنها چك 
مي شود و تا زماني كه رسمًا اعالم نشود شيوع اين بيماري 
به اتمام رسيده و ريشه كن شده است، ذره اي از اين تدابير 
كاسته نخواهد شد.حسيني با اشاره به اينكه در گرمخانه هاي 
پايتخت ميان مددجويان ماسك توزيع شده است، تصريح 
كرد: ماس��ك ها به صورت روزانه ميان مددجويان توزيع 
مي شود كه اين ماسك ها توسط پيمان كاران خودمان توليد 
و بر اساس نياز گرمخانه ها توزيع مي شود تا به دنبال اين نوع 

نياز مددجويان در بازار نباشيم.
سرپرست سازمان رفاه و خدمات مشاركت هاي اجتماعي 
شهرداري تهران با اش��اره به دو چالش اصلي گرمخانه ها 
خاطرنشان كرد: بايد فكري براي مددجويان درگير اعتياد 
ش��ود و درخواس��ت مي كنيم در اين دوره حساس اجازه 
تجويز متادون تراپي با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر و 
دانشگاه علوم پزشكي داده شود زيرا بسياري از كساني كه 
از گرمخانه ها خارج مي شوند و تعدد رفت و آمد دارند براي 

تأمين مواد مخدر است. 
او افزود: ما به دنبال عادي سازي اين موضوع نيستيم اما در 
حال حاضر در ش��رايط خاص و ويژه اي قرار داريم و در اين 
ش��رايط براي آنكه مخاطرات كمتر شود و آسيب پذيري 

كمتري متوجه اين افراد باش��د ك��ه مي توانند در هنگام 
برگشت به يك فرد ناقل تبديل شوند و در بيرون از گرمخانه ها 
در معرض آسيب هستند، اين است كه اجازه متادون تراپي 
را پيدا كنيم. با اين كار ۳۰ درصد از مددجوياني كه به بيرون 
رفت و آمد دارند ترددهايشان قطع مي شود و نگهداشت اين 

مراكز براي ما آسان تر است.
حسيني ادامه داد: چالش ديگري كه با آن مواجه هستيم 
تصميمي است كه در خصوص عدم پذيرش موارد ماده 
۱6 در مراكز خاص خود است. در حال حاضر مراكز ماده 
۱6 پذيرش جديدي ندارند و برخي از افرادي كه در اين 
مراكز حضور داشتند نيز ترخيص شده اند. همچنين 
مرخصي اي كه به برخي از زندانيان داده شده كه تعدادي 
از آنها توسط خانواده هايشان پذيرفته نشده اند يا متعلق 
به شهرس��تان هاي ديگر هستند، هنوز نتوانسته اند به 
ش��هر خود بازگردند ميهمانان جديد گرمخانه هاي ما 
هستند. تقريباً در اين ايام ۵۰ درصد به مراجعه كنندگان 
گرمخانه ه��اي ما اضافه ش��ده و تقريب��ًا خدماتي كه 
مي دهيم از پيك سرما بيشتر است و افزايش مددجويان، 
اداره و مراقبت را براي ما دشوار كرده است و توجه به اين 
دو موضوع جدي و چاره جويي براي آن مي تواند در بهتر 

اداره كردن وضع موجود ما را كمك كند.

داليل آلودگي هواي  تهران در روزهاي اخير
شينا انصاري، مديركل محيط زيست و توسعه پايدار 
ش��هرداري ته��ران، وارونگي دما و ت��ردد خودروهاي 
ديزلي را از جمله علل اصلي آلودگي هواي اين روزهاي 
پايتخت عنوان مي كند.به گزارش مهر، انصاري با اشاره به 
اقدامات اين حوزه براي مقابله با ويروس كرونا در نشست 
خبري مجازي گفت: اداره كل محيط زيست شهرداري 
تهران به صورت مستقل كاري را انجام نداده اما در كنار 
مابقي ادارات و سازمان ها همكاري كرده است.او ادامه 
داد: پيگيري نحوه دفن پسماندهاي عفوني، بازديد از 
اس��كان هاي كارگري و لغو تمام برنامه هاي مناسبتي 
محيط زيست و همچنين نمايشگاه بين المللي محيط 
زيست از جمله پيگيري هاي اين اداره بوده است.انصاري 
همچنين در پاسخ به اينكه آيا مواد ضدعفوني كننده به 
گياهان و حيوانات ش��هري آس��يب مي رساند يا خير، 
گفت: غلظت مورد اس��تفاده ما از اين مواد، مورد تاييد 
سازمان بهداش��ت جهاني و وزارت ارشاد است و طبق 
پروتكل هاي آنها عمل مي شود.او در واكنش به ادعايي 
مبني بر اينكه آيا حيوانات ناقل بيماري كرونا هستند يا 
خير نيز گفت: براساس اعالم سازمان بهداشت جهاني 
هنوز ش��واهدي وجود ندارد اما بايد تماس با حيوانات 
چه خانگي و چه غيرخانگي كنترل شده باشد و بعد از 

تماس با پوست بدن حتمًا فرد خود را ضدعفوني كند.
انصاري از جمع آوري بنرهايي با محتواي تماس كنترل 
شده با حيوانات خبر داد و گفت كه؛ هرچند اين بنرها 
حيوان ستيزانه نبود اما با توجه به دغدغه اي كه برخي 
از فعاالن حقوق حيوانات داش��تند آنها را جمع آوري 
كرديم.مديركل محيط زيس��ت ش��هرداري تهران با 
بيان اينكه ش��هروندان بايد دستكش و ماسك خود را 
در نايلكس هاي در بس��ته بگذارند، گفت: همچنين از 
شهروندان مي خواهم كه از مصرف بي رويه شوينده ها 
به ويژه در فضاي بسته خودداري كنند.وي همچنين 
در پاس��خ به اينكه چ��را با وجود كاهش تردد ش��اهد 
آلودگي هوا در تهران هستيم، تاكيد كرد: ما در اين روزها 
ش��اهد وقوع پديده اينورژن و انباشت آالينده هستيم 
و همچنين حضور ذرات معلق كمت��ر از ۲.۵ ميكرون 
كه ناش��ي از تردد خودروهاي ديزلي است. با توجه به 
اينكه محدوديتي در اين مدت براي تردد اين خودروها 
نداشتيم احتمااًل بخشي از آلودگي به دليل حضور آنها 
اس��ت.انصاري در پايان تاكيد كرد: در عين حال نبايد 
ناديده بگيريم كه با وجود كاهش تردد اما بازهم استفاده 
از خودرو در تهران بسيار زياد است و اگر شيوع كرونا نبود 

قطعًا وضعيت از اين بدتر هم مي شد.

7 سال پس از افتتاح رخ داد 

رانش قسمت هايي از قطعه 4 آزادراه تهران- شمال
حدود 7 س��ال از افتتاح قطعه چهار آزادراه تهران- 
ش��مال مي گذرد و به تازگ��ي عكس هايي از رانش 
زمين در بخش هايي از اين قطعه منتشر شده است 
كه اما و اگرهايي را درباره كيفيت ساخت اين آزادراه 
ايجاد كرده اس��ت. ناگفته نماند كه برخي رسانه ها 
اين ران��ش را مربوط به قطعه ي��ك آزادراه تهران-

شمال دانسته و انتقادهايي را به شركت ساخت وارد 
كردند كه چرا چند هفته پس از افتتاح، بايد ش��اهد 
چنين رانش��ي در قطعه يك باش��يم اما معاون وزير 
راه و شهرسازي اين موضوع را تكذيب كرد و گفت: 
اين اتفاق در قس��متي از قطعه چهار آزادراه تهران-

ش��مال رخ داده كه در س��ال ۱۳۹۲ به بهره برداري 
رسيده است.

خيراهلل خادم��ي در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: 
هيچ اتفاقي در قطعه يك آزادراه تهران-ش��مال رخ 

نداده است.
به گفته او، اين حادثه در قطعه چهارم آزادراه تهران- 
شمال كه در سال ۱۳۹۲ به بهره برداري رسيده، رخ 

داده است. 
خادم��ي اظهار ك��رد: در اين قس��مت از آزادراه كه 
از لح��اظ تردد حج��م بااليي ه��م دارد، ب��ه دليل 
رانش زمين بخشي از ترانشه هاي )فرورفتگي هاي 
مصنوعي يا طبيعي در س��طح زمين( نصب ش��ده 
روي آزادراه ريخته است كه سعي مي كنيم به زودي 
مش��كل به وجود آمده را برطرف كنيم.مديرعامل 

شركت س��اخت و توس��عه زيربناهاي حمل و نقل 
همچنين گفت: ريزش بخشي از كوه و ترانشه هاي 
نصب شده روي آن س��بب مسدود شدن اين قطعه 
از آزادراه ش��ده كه عمليات بازس��ازي آن هم آغاز 

شده است.
در اين ميان و به دليل ريزش بخشي از قطعه چهارم 
آزادراه تهران-شمال، مركز مديريت راه هاي كشور، 
حد فاصل چالوس تا مرزن آباد مس��دود شده است؛ 
قطعه يك آزادراه تهران-ش��مال ه��م كه روزهاي 

گذشته در پي ش��يوع كرونا مسدود ش��ده بود، در 
محورهاي رفت و برگش��ت ب��از و داراي تردد روان 

است.

   رانش كوه در منطقه 4 بوده نه منطقه يك
عالوه بر معاون وزيرراه و شهرسازي كه رانش زمين 
در منطقه يك آزادراه تهران- شمال را تكذيب كرد، 
يك مقام مسوول در شركت س��اخت و توسعه هم 
اخبار منتشر شده در رابطه با رانش در منطقه يك 

آزادراه تهران- شمال را كذب دانست و گفت: رانش 
كوه در منطقه 4 اين آزادراه كه حدفاصل مرزن آباد 
تا چالوس است.به گزارش مهر، وحيد تشكري اعالم 
كرد: رانش كوه در منطقه 4 اين آزادراه كه حدفاصل 
مرزن آباد تا چالوس است رخ داده كه از سال ۱۳۹۲ 

افتتاح شده و زير عبور قرار دارد.
مديركل روابط عمومي ش��ركت س��اخت و توسعه 
زيربناه��اي حم��ل و نق��ل كش��ور ي��ادآور ش��د: 
كارشناسان شركت آزادراه تهران-شمال به عنوان 
بهره بردار و مسوول نگهداري و مهندسان مشاور ذي 
ربط از محدوده لغزشي بازديد و با استقرار اكيپ هاي 
عملياتي كار پاكس��ازي و تثبيت محل شروع شده 
اس��ت.او همچني��ن وضعيت عب��ور از منطقه يك 
آزادراه تهران-شمال حدفاصل تهران تا شهرستانك 
را كه اوايل اسفندماه افتتاح شد را عادي اعالم كرد.
از سوي ديگر، معاون برنامه ريزي سازمان راهداري 
و حمل ونقل جاده اي هم به اخبار منتشرش��ده در 
رس��انه ها درباره ريزش بخشي از قطعه يك آزادراه 
تهران-ش��مال واكنش نش��ان داد و با تكذيب اين 
خبر گفت: تصاوير منتش��ر شده مربوط به قطعه 4 

آزادراه است.
به گزارش ايلنا، خداداد مقبلي اعالم كرد: تصويري 
كه در برخي شبكه هاي اجتماعي از رانش در آزادراه 
تهران- ش��مال نشر يافته مربوط به قطعه 4 آزادراه 
تهران- ش��مال حدفاصل چالوس تا مرزن آباد بوده 

كه س��ال ۱۳۹۲ افتتاح شده و به قطعه يك آزادراه 
حدفاصل تهران تا شهرستانك كه هفته اول اسفند 

سال جاري به بهره برداري رسيده ارتباطي ندارد.
او اف��زود: عل��ت آن ناپاي��داري و رانش��ي ب��ودن 
قس��مت هاي محدودي از قطعه چه��ارآزادراه كه 
هفت سال پيش بهره برداري شده مربوط مي شود 
ك��ه مس��تلزم مطالع��ه هدايت آب هاي س��طحي 
زمين هاي مجاور و پايدارسازي ترانشه ها و عمليات 

اجرايي مربوطه است.
درحالي كه مس��ووالن شركت س��اخت آزادراه ها 
س��عي در طبيعي جلوه دادن رانش بخشي از قطعه 
چه��ار آزادراه تهران-ش��مال دارند اما س��وال اين 
است كه چرا پس از گذشت حدود 7 سال از افتتاح 
اين قطعه بايد شاهد چنين حجمي از رانش در آن 
باش��يم و آيا پاس دادن علت اين سانحه به مطالعه 
هدايت آب هاي سحطي زمين هاي مجاور، ابهامات 
درب��اره كيفيت س��اخت و زيربناي اي��ن آزادراه را 

مرتفع مي كند؟
گفتني اس��ت كه قطعه چهار آزادراه تهران- شمال 
حدفاصل سه راهي دشت نظير مرزن آباد - چالوس 
به طول حدود ۲۰ كيلومتر اس��ت، مسير داراي دو 
خط رفت و دو خط برگشت است و در قسمت هاي 
فراز، يك خط كندرو به مسير اضافه مي شود. اجراي 
اين قطعه از س��ال ۱۳7۵ آغاز شد و در سال ۹۲ به 

بهره برداري رسيد.

  Tue. Mar 10.  سه شنبه  20  اسفند 1398   15  رجب 1441  سال ششم    شماره   1617  2020 

ثبت نام مسكن ملي
در استان تهران از ۲۱ اسفند

معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي 
گفت: ثبت نام جاماندگان طرح اقدام ملي مسكن 
در ۹ استان باقي مانده از جمله تهران و شهرهاي 
جديد از صبح فردا چهارشنبه ۲۱ اسفندماه آغاز 

مي شود.
محمود محمودزاده در گفت وگو با ايس��نا اظهار 
كرد: مرحله دوم نام نويس��ي از متقاضيان طرح 
اقدام ملي مسكن در استان تهران و ۸ استان ديگر 
از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۲۱ اسفندماه 
آغاز مي ش��ود و در س��اعت ۲4 روز پنجش��نبه 
۲۲ اس��فند به پايان مي رس��د، متقاضيان براي 
 tem.mrud.ir نام نويسي به نشاني اينترنتي

مراجعه كنند.
او افزود: ثبت نام براي تمامي ش��هرهاي جديد 
از جمله ش��هرهاي اس��تان تهران و البرز شامل 
پرديس، پرند، ايوانكي و هش��تگرد در روزهاي 
چهارشنبه و پنجشنبه انجام مي شود. همچنين با 
توجه به اينكه نام نويسي از ابتداي هفته جاري در 
۲۱ استان شامل شهرهاي جديد نبوده در روزهاي 
چهارشنبه و پنجشنبه شهرهاي جديد استان هاي 
مذكور را هم شامل مي شود و در استان هايي كه 

شهرهاي جديد دارند ثبت نام صورت مي گيرد.
محمودزاده درباره اضافه شدن مواردي همچون 
در اولويت قرار گرفتن خانوارها براس��اس تعداد 
افراد تحت تكفل تصريح كرد: هيچگونه ش��رط 
جديدي براي ثبت نام اضافه نش��ده اس��ت اما با 
توجه به اينكه به دليل شيوع ويروس كرونا و در 
نظر گرفتن اين موضوع ك��ه همه مردم بتوانند 
صرف نظر از برخوردار بودن از اينترنت پرسرعت 
يا عدم برخورداري اقدام به ثبت نام كنند مكانيزم 
نام نويسي را تغيير داديم و ديگر مثل سابق كه پس 

از پر شدن ظرفيت سايت بسته مي شد نيست.

جزييات پايش مسافران
در ناوگان اتوبوسي

مدي��ركل دفتر حمل و نقل مس��افر س��ازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي با تأكيد بر اينكه 
مردم در شرايط فعلي به هيچ عنوان سفر نداشته 
باشند، گفت: مسافران در استان هاي تحت كنترِل 
بيشتر، اگر مشكوك به بيماري باشند، بازگردانده 
مي شوند.داريوش باقرجوان در گفت وگو با فارس، 
در تشريح آخرين وضعيت اعزام ناوگان اتوبوسي، 
ميني بوسي و سواري كرايه در حمل و نقل عمومي 
مس��افري جاده اي، اظهارك��رد: از مردم مصرانه 
خواهشمنديم از انجام سفر پرهيز كنند و ستاد 
مبارزه با كرونا هم بر همين امر تأكيد دارد.او ادامه 
داد: البته يكسري تصميمات منطقه اي و استاني 
وجود دارد كه هر استان با توجه به فراخور وضعيت 
شيوع، تصميمات منطقه اي دارند و به آن عمل 
مي كند اما آنچه كه محرز و مس��لم است، مردم 

بايد از سفر غيرضروري اجتناب كنند.
مدي��ركل دفتر حمل و نقل مس��افر س��ازمان 
راه��داري و حمل و نقل ج��اده اي افزود: طبق 
مصوبه س��تاد كرونا، مردم نبايد س��فر كنند با 
هر وس��يله اي؛  حال اگر مس��افري قصد سفر 
داشت، ناوگان اتوبوسي  طبق وظايف خود براي 
جابه جايي مس��افران آماده هستند.باقرجوان 
تأكيد ك��رد: اتوبوس هايي كه در مس��يرهاي 
مختلف فعاليت مي كنند، تعطيل نش��ده اند و 
ت��ردد اتوبوس ها وجود دارد چ��ون مصوبه اي 
مبني بر توقف تردد ناوگان عمومي مس��افري 
جاده اي وجود ندارد، البته مسافران نمي توانند 
با اتوبوس هم در شهرهايي كه قرنطينه هستند، 
وارد شوند و قطعًا اگر مشكلي از نظر جسمي و 
بيماري داشته باش��ند، يا آنها را برمي گردانند 
يا ۱4 روز قرنطين��ه وجود دارد.او بيان كرد:  در 
پايانه هاي مسافري، مسافران قبل از سوار شدن 
به اتوبوس، معاينه مي شوند و اگر دچار مشكل 
باش��ند يا تب داشته باشند از س��وار شدن آنها 
جلوگيري مي شود.مديركل دفتر حمل و نقل 
مسافر سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 
اضافه كرد: ضمن آنكه معمواًل در مسيرهايي كه 
حساسيت بيشتري وجود دارد، نظير استان هاي 
گيالن و مازندران، شركت هاي تعاوني مسافري 
س��عي مي كنند مس��افران بومي آن منطقه را 
بپذيرند كه البته اين موضوع به صورت رسمي 
اعالم نشده است اما مي دانيم پيش از سفر از آنها 
پرسيده مي شود كه آيا ساكن آن استان هستند 
يا خير.باقرجوان اضاف��ه كرد: البته همان گونه 
كه اعالم ش��د معاينه مسافر قبل از سوار شدن 
به اتوبوس در پايانه ها توس��ط همكاران وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي هم  انجام 
مي ش��ود.او تأكيد كرد: در حال حاضر موضوع 
 رسمي و مصوبي كه اعالم كنيم در فالن مسير، 
حركت ناوگان عمومي تعطيل ش��ده يا نشده 

است، نداريم.

افزايش 4 روزه دما
در اكثر مناطق كشور

سازمان هواشناس��ي با پيش بيني افزايش دما 
در اكثر مناطق كش��ور طي ام��روز تا آخر هفته 
از بارش ب��اران در ۳ اس��تان و درياي عمان طي 

امروز خبر داد.
به گزارش تسنيم، بر اساس نقشه هاي همديدي و 
آينده نگري سازمان از امروز تا پايان هفته در اكثر 
مناطق كشور جو آرام همراه با افزايش نسبي دما 
پيش بيني ش��ده كه اين افزايش در نيمه شرقي 

كشور محسوس تر است.
روزهاي پنجش��نبه و جمعه هم به دليل سكون 
نس��بي هوا در ش��هرهاي صنعتي و ُپرجمعيت 
احتمال افزاي��ش غلظت آالينده ه��اي جوي و 

كاهش كيفيت هوا پيش بيني شده است.
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كمبود مواد اوليه فوالدسازي زير ذره بين 

سنگ آهن، پاشنه آشيل زنجيره فوالد
تعادل|

فوالدس�ازان در هفته هاي اخي�ر از احتمال 
كاه�ش توليد در س�ال آتي به دلي�ل كمبود 
مواد اوليه، مي گويند. اي�ن گاليه ها درحالي 
مطرح مي ش�ود كه وزارت صنع�ت، معدن و 
تجارت در نيمه سال 1398 با هدف تامين نياز 
فوالدس�ازان، تعرفه 25 درصدي بر صادرات 
سنگ آهن اعمال كرد. با اين وجود همچنان 
اعتراض ها درباره كمبود مواد اوليه اين زنجيره 
ادامه دارد. البته بايد خاطرنش�ان ساخت كه 
اين اعتراض ها يك جانبه نيس�ت. در همين 
حال، س�نگ آهني ه�ا نيز اعتق�اد دارند، در 
شرايطي كه با تشديد تحريم هاي بين المللي، 
صادرات به مراتب دش�وارتر از گذشته شده 
اس�ت، اعمال تعرفه 25 درصدي بر صادرات 
سنگ آهن، عمال فعاليت صاحبان اين صنايع 
را فلج كرده اس�ت. اين افراد معتقد هستند: 
»اتخ�اذ چنين سياس�ت هايي زمينه كاهش 
س�رمايه گذاري در بخش معدن و اس�تخراج 
س�نگ آهن را فراهم مي كند و در بلندمدت 
به عدم توازن هرچه بيشتر در زنجيره فوالد، 
منتهي خواهد ش�د«. در چنين شرايطي اين 
سوال مطرح مي شود كه راه حل صحيح براي 
گريز از اين چالش چيست؟ »تعادل« با هدف 
ارايه راه�كار منطقي با فعاالن زنجيره فوالد، 
گفت وگو كرده است. بس�ياري از اين فعاالن 
اعتقاد دارند »كاهش دخالت دولت«، »حذف 
روند قيمت گذاري دستوري« و »قيمت گذاري 
بر مبناي عرضه و تقاضا«، چالش كمبود مواد 

اوليه را برطرف خواهد كرد.

در روزهاي پاياني سال 1398، گاليه هايي از سوي 
فوالدسازان منتشر شده اس��ت كه معتقد هستند 
وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد هرچه سريع تر 
درخصوص توزيع مواد اوليه موردنياز آنها در س��ال 
آينده تصميم بگيرد. اين معترضان اعتقاد دارند، اين 
بالتكليفي در تامين مواد اوليه، زمينه كاهش توليد 
فوالد كش��ور را فراهم مي كند و ب��ه التهاب در بازار 
فوالد، دامن مي زند. نكته عجيب آنجاست كه چنين 
موضوعاتي در س��ال هاي گذش��ته مطرح نبود. در 
همين حال برخي فوالدسازان اين بحث ها را ناشي 
از نگراني فوالدسازان درخصوص تامين مواد اوليه 

مي دانند. درواقع افزايش هيجان در بازار سنگ آهن، 
نگراني آنها را براي تامين مواد اوليه مورد نياز براي 
توليد را تشديد كرده است. گويي اين توليدكنندگان 
در پي كشف حاشيه امني هستند تا مطمئن باشند 
در سال آتي كمبودي در تامين مواد اوليه مورد نياز 
خود نخواهند داشت. اما اين سوال مطرح مي شود 
كه ايجاد اين حاشيه امن، به چه قيمتي است و چه 

تاثيري بر عملكرد سنگ آهني ها دارد؟
در همي��ن ح��ال س��يدرضا شهرس��تاني، عض��و 
هيات مدي��ره انجمن توليدكنندگان ف��والد ايران 
چن��دي پيش كمبود س��نگ آهن را در كش��ور رد 
كرد و گفت: حجم س��نگ آهني كه در حال حاضر 
توليد مي ش��ود براي توليد ف��والدي كه در زنجيره 
كنوني ما را به توازن برساند كافي است. شهرستاني 
مشكل اساسي اين زنجيره را دخالت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و قيمت گذاري دستوري دانست و 

افزود: قيمت گذاري دستوري باعث شده معدني ها 
تمايلي به فروش سنگ در داخل نداشته باشند و با 
وجود تعرفه ۲۵درصدي كه بر صادرات وارد است، 
همچنان فروش در بازار جهاني، سود بيشتري براي 
آنها داشته باشد. او تاكيد كرد: حجم صادرات سنگ 
آهن كش��ور در س��ال جاري بالغ ب��ر 8 ميليون تن 
خواهد بود. اين ميزان دقيقا برابر كمبود سنگ آهن 
در بازار داخلي است. در چنين شرايطي اگر دخالت 
در قيمت گذاري حذف ش��ود و كشف قيمت ها به 
عرضه و تقاضا س��پرده شود، بس��ياري از مشكالت 

اين حوزه برطرف خواهد شد.
ب��ا وجود تمام م��وارد ياد ش��ده بايد خاطرنش��ان 
س��اخت، تامين اين جايگاه امن براي فوالدسازان 
به قيمت اعم��ال تعرفه ۲۵ درصدي ب��ر صادرات 
س��نگ آهن كشور، تمام شده اس��ت. البته كه بايد 
اذعان كرد اس��تفاده از اين م��اده معدني در داخل 

كش��ور و ايجاد ارزش افزوده هرچه بيش��تر، به نفع 
اقتصاد كشور است؛ اما آيا اين هدف، با اعمال تعرفه 
محقق مي شود؟ آيا اتخاذ سياست ياد شده، زمينه 
كاهش سرمايه گذاري در بخش سنگ آهن را فراهم 
نمي كن��د؟ و در بلندمدت هم نفع اي��ن زنجيره را 

تامين خواهد كرد؟

  دخالت دولت؛ چالش اساسي زنجيره فوالد
»تعادل« براي بررس��ي موضوع ياد ش��ده به سراغ 
مهرداد اكبريان رييس انجمن س��نگ آهن كشور 
رفته و نظر او را در اين خصوص جويا ش��ده اس��ت. 
مهرداد اكبريان، رييس انجمن سنگ آهن ايران در 
گفت وگو با »تع��ادل« اعمال تعرفه ۲۵ درصدي بر 
صادرات سنگ آهن را از مهم ترين موضوعات مورد 
انتقاد از س��وي فعاالن بخ��ش خصوصي و فعال در 
صنعت سنگ آهن دانست و افزود: اين فعاالن با ارايه 

نامه مكتوب به مسووالن ذي ربط در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، راهكاره��اي جايگزين و متفاوتي 
را به صورت مكت��وب ارايه دادند ت��ا اين زنجيره به 
تعديل برسد و نيازي به اعمال تعرفه ۲۵ درصدي بر 
صادرات سنگ آهن نيز نباشد؛ با اين وجود مسووالن 

امر با پيشنهادات مطرح شده موافقت نكردند.
رييس انجمن س��نگ آه��ن ايران افزود: بررس��ي 
كارنامه اعمال تعرفه ۲۵ درصدي بر صادرات سنگ 
آه��ن، حكاي��ت از آن دارد كه اي��ن تصميم، نتايج 
مثبت و حتي قابل قبولي به دنبال نداش��ته است. 
بلكه خس��ارت هاي عظيم و غير قابل جبراني را به 
اين حلقه از زنجيره فوالد كشور وارد كرده است. او 
افزود: توجه به اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه 
در افق 1404كش��ور، توليد ۵۵ ميليون تن فوالد، 
هدف گذاري شده است. براي تحقق اين هدف بايد 
زنجيره فوالد از معدن تا فوالد رشد متوازني، داشته 
باشد. اما در حال حاضر شاهد آن هستيم كه چنين 
رش��د متوازني در حلقه هاي اين زنجيره، عملياتي 

نشده است. 
نتيج��ه  ر د همچني��ن   : گف��ت ن  ي��ا كبر ا
سياس��ت گذاري هاي غل��ط دول��ت، ش��اهد افت 
س��رمايه گذاري در حلقه هاي ابتدايي اين زنجيره 
هستيم. در چنين شرايطي طبيعي است كه توليد 
در حلقه هاي ابتدايي كاهش مي يابد و با برنامه هاي 
توسعه اي نيز منطبق نمي شود. همه اين كاستي ها 
در حال��ي هس��تند كه اگر ق��رار بر تحق��ق اهداف 
توسعه اي ياد ش��ده باش��د، بايد تمامي حلقه هاي 
زنجيره فوالد، مورد حمايت دول��ت قرار گيرند. بر 
همين اساس نير فعاالن سنگ آهني كشور انتظار 
دارند از ابتداي بهار 99، اعمال تعرفه ۲۵ درصدي 
بر صادرات س��نگ آهن، مورد بازبيني قرار گيرد و 
حذف شود. او تاكيد كرد: در حال حاضر توليد داخلي 
س��نگ آهن كفاف مصرف داخل��ي آن را مي دهد و 
كمبودي وجود ندارد. با اين وجود چنانچه اكتشاف، 
استخراج و توليد سنگ آهن با روند رو به رشد توليد 
فوالد كشور هماهنگ نباش��د، در چند سال آتي با 
مش��كل تامين خوراك روبرو خواهيم شد. رييس 
انجمن س��نگ آهن در ادامه دخال��ت بيش از حدو 
دولت در قراردادهاي ميان معدني ها و فوالدي ها را 
چالش اساسي، فعاالن اين صنعت دانست و افزود: 
اين دخالت ها، باعث شده هر دو طرف گمان ببرند 

حقي از آنها ضايع شده است. 

رييس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگاني تهران گفت

پرونده ورود موقت۲ ساله شد
پرون��ده ورود موق��ت كااله��ا و رف��ع تعه��د ارزي 
صادركنندگان از اين روش، در حالي براي دو س��ال 
است بالتكليف مانده كه در مقابل ۶00 ميليون دالر 
واردات، يك ميليارد دالر ارز به كشور برگشته است. 
به گزارش مهر، حدود دو س��ال اس��ت كه چانه زني 
فعاالن اقتصادي، توليدكنن��دگان، واردكنندگان و 
صادركنندگان با بان��ك مركزي براي تعيين تكليف 
ورود موقت در جريان است و هنوز هم نتيجه خاصي 
حاصل نشده است. مدت ها است كه جلسات مشتركي 
ميان فعاالن اقتصادي، سازمان توسعه تجارت ايران، 
بانك مركزي و سازمان امور مالياتي برگزار مي شود 
تا بلكه ميردامادنش��ين ها بپذيرند ك��ه ورود موقت، 
يكي از ابزارهاي كنوني ارزآوري براي كش��ور است و 
مي تواند ارزش افزوده اي حداقل دو برابر را براي كشور 

به ارمغان آورد.
واقعيت آن است كه از سال 9۷ كه دولت، آيين نامه ها 
و مقررات جديدي را پيش روي صادركنندگان قرار 
داد تا مطمئن شود كه ارز حاصل از صادرات به كشور 
برمي گردد، موض��وع ورود موقت ني��ز در تنگنا قرار 
گرفته است؛ روشي كه مي تواند با رايزني ها و تدابيري 
كه واردكنندگان كه عمدتًا توليدكننده هم هستند، 
منابع ارزي خارج از كشور را به سمت ايران روانه كرده 

و در مقابل واردات مواد اوليه، كاالهاي با ارزش افزوده 
باالتري را صادر نمايد و از اين محل، ارزآوري مناسبي 
هم براي كش��ور داش��ته و در كنار آن، عالوه بر فعال 
كردن ظرفيت هاي خالي توليد، اشتغال موثري را هم 
به دنبال داشته باشد. در واقع، بانك مركزي بر اين باور 
است كه با توجه به محرز نبودن منشأ ارز وارداتي اين 
قبيل كاالها كه عمدتًا مواد اوليه هم هستند، نمي تواند 
پرونده واردكنن��دگان صادركننده را تعيين تكليف 
ش��ده بداند و در مقابل، نام آنها را در فهرس��ت هاي 
ارسالي به سازمان امور مالياتي براي رفع تعهد ارزي 
قرار داده و بازگشت ماليات بر ارزش افزوده صادرات 

را نيز بدون مانع اعالم كند.
محمد الهوتي با بيان اينكه مشكل ورود موقت براي 
توليدكنندگان و صادركنندگان هنوز پابرجا اس��ت، 
گفت: موضوع ورود موقت يكي از موضوعاتي است كه 
از پس از تصميم بانك مركزي مبني بر اخذ تعهد ارزي 
و شرايط و الزاماتي كه براي صادركنندگان تعيين شد، 
كماكان بالتكليف باقي مانده اس��ت؛ به اين معنا كه 
حتي افرادي كه پيش از ۲۲ فروردين سال 9۷ كه آغاز 
تصميم گيري دولت براي شرايط جديد ارزي كشور 
بود نيز، هم اكنون در تعيين تكليف صادرات حاصل از 

ورود موقت خود، دچار مشكل هستند.

رييس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات 
اتاق بازرگان��ي تهران افزود: مطابق قانون، بين 3 تا ۵ 
سال پس از واردات كاال و مواد اوليه، امكان صادرات 
آن وجود دارد؛ در حال��ي كه هم اكنون حتي افرادي 
كه كاالهاي خود را ص��ادر كرده اند، با بانك مركزي 
دچار مشكل هستند؛ چراكه متأسفانه بانك مركزي 
به دليل عدم تش��خيص منشأ ارز كاالهاي واردشده، 
آنها را به عنوان ورود موقت تلق��ي نكرده و در ادامه، 
سازمان امور مالياتي نيز به دليل عدم موافقت بانك 
مركزي ب��ا رفع تعه��د ارزي اين واردكنن��دگان در 
صادرات كاالهايشان، آنها را مشمول معافيت ماليات 
بر ارزش افزوده نمي داند. او تصريح كرد: بر اين اساس 
هم اكن��ون، واردكنندگاني كه از پي��ش از فروردين 
سال 9۷ با ش��رط ورود موقت، كاال وارد كرده اند، هم 
در بحث مالي��ات بر ارزش افزوده ص��ادرات و هم در 
رفع تعهد ارزي با مش��كالت جدي مواجه هس��تند؛ 
اين در حالي اس��ت كه بانك مركزي معتقد است كه 
بايد منشأ ارزي كاالهاي وارد شده به اين شيوه براي 
اين دستگاه محرز باشد؛ در حالي كه به دليل شرايط 
تحريمي، عماًل واردكنندگان امكان آن را ندارند كه 
به هر طريقي، ارز منشأ واردات خود را احراز نمايند؛ 
كما اينكه هنوز بانك مركزي دستورالعمل مشخصي 

را براي اين موضوع تدوين نكرده تا واردكنندگان اين 
حوزه كه عمدتًا توليدكنندگان و صادركنندگان كشور 

هستند، تكليف خود را بدانند.
الهوت��ي با بيان اينكه طبق اذع��ان بانك مركزي در 
جلسات متعدد برگزار شده، تاكنون افرادي كه كاال با 
قيد ورود موقت وارد كشور كرده اند، اسناد مثبته اي 
دال بر منشأ ارزي ارايه نداده اند، اظهار داشت: همين 
امر باعث ش��ده تا پس از برگزاري جلسات متعدد در 
كميس��يون تسهيل تجارت و توس��عه صادرات اتاق 
تهران، به رغم طرح پيشنهادات متعدد، بانك مركزي 
هنوز پاسخ قطعي به روش هاي طرح شده نداده است. 
او اظهار داشت: در اين جلسات از سوي بانك مركزي 
پيشنهاد شده تا ثبت سفارش با تأمين ارز نيمايي يا 
ارز صادراتي صورت گيرد، در حالي كه دفتر مقررات 
واردات و ص��ادرات وزارت صم��ت، ات��اق بازرگاني و 
س��ازمان توس��عه تجارت، متفق القول مخالف ثبت 
س��فارش در مورد ورود موقت بوده ان��د كه اگر عماًل 
قرار بوده موضوع ثبت س��فارش ب��ه ورود موقت هم 
تعميم يابد، عماًل ورد موقت مثل واردات قطعي تلقي 
ش��ده و در سيستم مقرراتي كش��ور، حتي در حوزه 
كاالي اولوي��ت 4 نيز قرار گرفته و عماًل اجازه واردات 
نخواهند داش��ت؛ چراكه سيستم روي ثبت سفارش 

اين كاالها قفل اس��ت. الهوتي به ارايه پيشنهادي از 
س��وي فعاالن اقتصادي در حوزه رفع مش��كل ورود 
موقت اشاره و خاطرنشان كرد: ما به عنوان نمايندگان 
بخش خصوصي، پيش��نهاد داديم براي ورود موقت 
منب��ع ارز در نظر گرفته نش��ود؛ چراكه توليدكننده 
يا واردكننده، از س��رمايه گذار خارجي در اين حوزه 
استفاده كرده يا اعتبار خود را به عنوان يك مشتري 
نزد يك فروش��نده خارجي هزينه كرده و مواد اوليه 
را دريافت مي كند تا پس از پ��ردازش و ايجاد ارزش 
افزوده، آن را مجدد صادر كند؛ پس عماًل ممكن است 
نقل و انتقال پولي صورت نگي��رد. او افزود: براي اين 
پيش��نهاد، بانك مركزي معتقد است كه بايد اسناد 
مثبته دال بر اينكه اين كاال اماني در اختيار واردكننده 
قرار گرفته، ارايه شود تا بانك مركزي مطمئن باشد 
كه وجهي رد و بدل نمي ش��ود و اگر واردكننده اي از 
منابعي خارج از منابع داخل نظير درآمد واردكننده در 
خارج از كشور استفاده مي كند آن را به بانك مركزي 
اثبات كند كه ارز از داخل تأمين نشده است. الهوتي 
گفت: به هر حال بانك مركزي بايد بپذيرد با توجه به 
موضوعاتي كه وجود دارد، راه حل ارايه دهد؛ در حالي 
كه كماكان جلسات ورود موقت به نتيجه نرسيده است 
و هنوز راهكار مشخصي براي آن تعريف نشده است.

جلسه آنالين UITP با كشورهاي عضو براي مقابله با ويروس كرونا
اتحاديه جهاني حم��ل و نقل عموم��ي UITP براي 
مقابله با ويروس كرونا صبح روز دوش��نبه 19 اسفند 
ماه 98 اقدام به برگزاري جلسه كنفرانس تصويري با 
كشورهاي عضو كرد. به گزارش مديريت ارتباطات و 
امور بين الملل شركت بهره برداري متروي تهران وحومه 
يكي از مهم ترين چالش هايي كه اين روزها گريبانگير 
كشورهاي جهان شد نگراني از شيوع وگسترش ويروس 
كرونا و افزايش شمار افراد مبتال به اين ويروس است. 

اتحاديه جهاني حمل و نقل عمومي نيز با هدف كنترل 
و ارايه راهكار هاي مناس��ب براي جلوگيري از انتشار 
اين ويروس در وس��ايل حمل ونق��ل عمومي اقدام به 
برگزاري كنفرانس تصويري با حضور شركت كنندگاني 
از متروهاي آس��يا و اقيانوس��يه كرد. در اين جلسه در 
خصوص راه هاي مقابله با شيوع ويروس كرونا و تجارب 
ش��ركت هاي مختلف در اين خصوص گفت وگو شد 
و روش هاي پيش��گيرانه جهت عدم ابتالي پرسنل و 

مسافران به اين بيماري مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
در اين كنفرانس كش��ورهاي مختلفي از جمله چين، 
سنگاپور، روسيه، مالزي، ژاپن، استراليا، اندونزي و ايران 
شركت داشتند. گفتني است از جمهوري اسالمي ايران، 
ش��ركت بهره برداري متروي تهران و حومه و شركت 
بهره برداري متروي مش��هد حضور داشتند و به ارايه 
اقدامات، تبادل تجربيات و موضوعات مختلف درمورد 

ويروس كرونا و روش هاي مقابله با آن پرداختند.

گره گشايي صنعت قطعه سازي با تسهيالت ۵۰۰۰ ميلياردي
ايس�نا| به گفت��ه نايب ريي��س انجم��ن صنايع همگن 
قطعه سازي، با توجه به اينكه كمبود نقدينگي قطعه سازان 
به شدت دس��ت و پاي آنها را بسته و توان خريد و موجودي 
انبارها آنها را با مش��كل مواجه كرده است، در صورت عدم 
پرداخت تسهيالت ۵000 ميليارد توماني، آينده اين صنعت 
به شدت با چالش روبرو خواهد ش��د. در حالي كه چند روز 
گذشته دبير انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه سازان  
در رابطه با تعطيلي حداقل دو ماهه قطعه سازان در صورت 
عدم پرداخت تسهيالت ۵000 ميليارد توماني وعده داده 
شده، هشدار داد؛ مهدي مطلب زاده، نايب رييس اين انجمن، 
با بيان اينكه در حال حاضر طبق محاسبات صورت گرفته 
توسط قطعه سازان ميزان بدهي خودروسازان به قطعه سازان 
حدود 3۵ هزار ميليارد تومان است، اظهار كرد: طبق مصوبه، 

تسهيالت ۵000 ميليارد توماني كه قرار بود توسط بانك هاي 
عامل در اختيار دو خودروس��از بزرگ ق��رار گيرد تا آنها نيز 
بدهي خود را به قطعه سازان پرداخت و نقدينگي قطعه سازان 
را تامين كنند تا در حقيقت چرخ صنعت خودروسازي كشور 
همچنان بچرخد، تاكنون فقط 1۵ درصد از ۵000 ميليارد 
تومان، آن هم به يكي از دو خودروساز پرداخت شده است و 

خودروساز ديگر مبلغي هنوز دريافت نكرده است.
او افزود: شيوع ويروس كرونا و تصويب نشدن اليحه FATF در 
بلوكه شدن تمامي نقل و انتقاالت مالي با مبدأ ايران تاثيرگذار 
بوده است. ضمن اينكه پيش از اين، واردات مواد اوليه براي 
ما دش��وار بود. باوجود اينكه قطعه س��ازان مهارت دور زدن 
تحريم ها را بلد بودند اما كمبود نقدينگي دست آنها را بسته و 
توان خريد مواد اوليه را از آنها سلب كرد؛ . بنابراين رشد توليد 

براي موجودي انبارهاي قطعه سازان كاهش يافت. نايب رييس 
انجمن صنايع همگن قطعه سازي ضمن يادآوري اين نكته كه 
خريد مواد اوليه داخلي به صورت نقدي انجام مي شود و اين 
كمبود نقدينگي دست قطعه سازان را خالي گذاشته است، 
تصريح كرد: پرداخت تسهيالت مي تواند نقدينگي مورد نياز 
قطعه سازان را تامين و قدرت خريد آنها را افزايش دهد. لذا 
الزم است كه هرچه سريع تر انبارهاي قطعه سازان با دريافت 
تسهيالت تكميل شوند اما در صورت عدم پرداخت تسهيالت، 
به دليل كمبود مواد اوليه، توليد در سال آينده با چالش جدي 
مواجه خواهد شد. اين در حالي است كه با توجه به اينكه در 
روزهاي پاياني هستيم و قطعه سازان نسبت به اشتغال ۵۵0 
هزار نفري مجموعه خود تعهداتي دارند، در شرايط نامساعدي 

قرار خواهيم گرفت.
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توليد 90  درصد پوشاك 
كشور در واحدهاي صنفي

شاتا| رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان تهران با بيان اينكه 90 درصد از پوشاك 
مورد نياز كشور توسط واحدهاي صنفي توليد 
مي ش��ود گفت: فقط حدود 10 درصد پوشاك 
موجود از طريق واحدهاي صنعتي تهيه مي شود 
كه الزم اس��ت از فعاليت ه��اي صنفي حمايت 
بيشتري ش��ود. يداله صادقي افزود: نتايج طرح 
مبارزه با قاچاق پوش��اك باعث فعال تر ش��دن 
واحدهاي پوشاك داخلي شدند و موجب شده تا 
با ظرفيت بيشتري به فعاليت خود ادامه دهند. او 
افزود: ممنوعيت واردات پوشاك و افزايش قيمت 
ارز موج��ب رونق واحدهاي توليدي پوش��اك 
داخلي شده اس��ت؛ از طرفي با افزايش قيمت 
ارز، واردات پوش��اك صرفه اقتصادي ندارد، در 
حالي كه پوشاك خارجي قبال از طريق كولبري 

و مناطق آزاد به كشور وارد مي شد.
 صادقي با اشاره به تشكيل كارگروه مواد اوليه 
واحدهاي توليد پوش��اك اظهار داش��ت: اين 
كارگروه از حدود يك سال پيش فعاليت خودرا 
آغ��از كرد و يك��ي از اهداف تش��كيل آن تهيه 
امكانات و مواد اوليه واحدهاي توليدي پوشاك 
اس��ت. او در پايان اضافه كرد: بازار پوشاك در 
اختيار توليدكنندگان داخلي اس��ت و كاالي 
قاچاق بسيار اندك شده اس��ت و اميدواريم با 
كاهش قيمت تم��ام ش��ده و افزايش كيفيت 
به س��مت تولي��د محصوالت ص��ادرات محور 

حركت كنيم.

 بسته شدن موقت 
پنج مرز عراق با ايران

ايسنا| بر اساس اعالم هيات گذرگاه هاي مرزي 
عراق، اين كش��ور پنج مرز زميني خود با ايران 
را به صورت موقت از روز گذش��ته تا يك هفته 
بست و در حال حاضر مرزهاي مشترك با اقليم 
كردستان عراق باز است. اين اقدام دولت عراق 
با هدف افزايش تجهيزات بهداشتي در مرزهاي 
زميني ب��راي مبارزه با ش��يوع كرونا و اقدامات 
پيش��گيرانه بهداش��تي و افزايش كنترل هاي 

مرزي به مدت يك هفته صورت گرفته است.
بر اساس اعالم مسووالن گمركات مرزي ايران، 
رايزني ها و مذاكرات براي تجهيز س��ريع مرزها 
به امكانات بهداش��تي و بهبود كنترل ها ميان 
دو طرف در حال انجام اس��ت و پيش��نهاداتي 
به طرف عراقي اعالم ش��ده ت��ا مدت زمان يك 
هفته اي به چن��د روز كاهش يابد. مطابق اعالم 
هيات گذرگاه هاي مرزي عراق، پنج مرز زميني 
شلمچه، شيب، زرباطيه، منذريه و مندلي ميان 
ايران و عراق از روز گذش��ته بسته شدند و اين 
گذرگاه ها از هش��تم مارس تا 1۵ مارس بسته 
خواهند بود. همچنين مرزهاي مشترك ايران و 
عراق در منطقه اقليم كردستان عراق همچنان 
باز اس��ت، اما تردد كاميون ه��ا در اين مرزها با 
ترافيك همراه شده اس��ت. همچنين با تدابير 
مسووالن گمركات مرزي، تمرچين پيرانشهر، 
باشماق مريوان و پرويزخان، شيفت هاي كاري 
كاركن��ان افزايش پي��دا ك��رده و در گمركات 
تمرچين و باش��ماق كاركنان گم��رك بعد از 

نيمه شب هم خدمات گمركي ارايه مي كنند.

 صادرات محدود شير خشك 
تا پايان فروردين 99 آزاد شد

مهر|مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات 
وزارت صنعت اعالم كرد بر اس��اس تصميمات 
معاون��ت اقتص��ادي رييس جمه��ور، صادرات 
10هزار تن شيرخش��ك تا پايان فروردين 99 
بالمانع است. طي نامه سعيد عباسپور مديركل 
دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، 
مع��دن وتجارت خطاب به مهدي ميراش��رفي 
رييس كل گمرك ايران، بر اساس تصميم گيري 
س��تاد مبارزه با آث��ار كرونا به رياس��ت محمد 
نهاونديان مع��اون اقتص��ادي رييس جمهور، 
ص��ادرات 10 هزار تن شيرخش��ك صنعتي با 
معرفي دو انجمن شير خشك و صنايع لبني تا 

پايان فروردين 99 بالمانع است.



15 جهان

اشرف غني و عبداهلل هر دو در افغانستان سوگند رياست جمهوري ياد كردند

معاون اول اوباما از برني سندرز  پيشي گرفته است

دو  رييس جمهور در يك كشور

حزب دموكرات در مسير حمايت از بايدن

گروه جهان|
 محمد اش��رف غني و عبداهلل عبداهلل دو رقيب اصلي 
انتخابات رياست جمهوري افغانستان، همزمان با هم 
مراس��م تحليف برگزار كردند. با وجود اينكه پيروزي 
غني رييس جمهور فعلي، در انتخابات به طور رسمي 
اعالم شده ولي رقيب ديرينه او، عبداهلل عبداهلل با متهم 
كردن غني به تقلب در انتخابات خود را پيروز اين رقابت 
مي دان��د. در اين ميان طالبان اعالم كرده كه برگزاري 
دو مراسم تحليف مي تواند به روند صلح در اين كشور 

آسيب جدي وارد كند.
به گ��زارش يوروني��وز، محمد اش��رف غن��ي در ارگ 
رياس��ت جمهوري و عبداهلل عبداهلل در قصر س��پيدار 
مراسم اداي سوگند رياست جمهوري را روز دوشنبه 
برگزار كردن��د. بالفاصله پس از پايان س��وگند غني، 
امراهلل صالح، معاون اول او و سرور دانش، معاون دوم او 
نيز سوگندنامه خود را قرائت كردند. در مراسم همزمان، 
عنايت اهلل بابر فرهمند و اسداهلل سعادتي هم به عنوان 

دو معاون عبداهلل سوگند ياد كردند.
غني پس از برگزاري مراسم تحليف گفت كه رقابت هاي 
انتخاباتي ديگر پايان يافته و تمامي گروه هاي سياسي 
بايد با هدف توسعه، رفاه و صلح در افغانستان به دولت 
كمك كنند. او همچنين وعده داد كه ظرف دو هفته 
كابينه اي فراگير و مورد قبول تمامي گروه هاي سياسي 

تشكيل دهد.
در مقاب��ل عبداهلل نيز در س��خنراني دوش��نبه خود 
گفت كه اگر در س��ال ۲۰۱۴ دول��ت وحدت ملي را 
نمي پذيرفتم، كش��ور درگير بحران مي شد ولي اگر 
اين ب��ار دولت برآمده از تقل��ب را بپذيرم، بايد فاتحه 
دموكراسي را خواند. او همچنين به مردم افغانستان 
وعده داده تا ضمن برقراري صلح با همكاري كشورهاي 
منطقه، افغانستان را از وجود تروريست ها پاك كند و 
رفاه و آرامش را براي مردم اين كشور به ارمغان بياورد.

در حال��ي كه عب��داهلل در جريان س��خنراني خود از 
تعيين هيات مذاكره كننده با طالبان خبر داد، اشرف 
غني هم اعالم كرد كه نه تنها سه شنبه )امروز( هيات 
مذاكره كننده با طالبان نهايي خواهد شد بلكه در مورد 
رهايي زندانيان طالبان هم كه اخيرا مورد توافق اين 
گروه و امريكا قرار گرفته، فرماني را صادر خواهد كرد. 

گفته شده، در جريان سخنراني هر دو مراسم تحليف 
رياس��ت جمهوري صداي انفجارهايي نيز ش��نيده 
ش��ده كه برخي منابع آن را ناشي را شليك خمپاره 

اعالم كرده اند.
بر اس��اس راي نهايي كميسيون مس��تقل انتخابات 
افغانستان كه ماه دس��امبر گذشته اعالم شد، اشرف 
غني از مجموع يك ميليون و ۸۲۳ هزار ۴۸ راي معتبر 
با كسب ۹۲۳ هزار و ۵۹۲ راي، حائز اكثريت مطلق آراء 
و پيروز قطعي انتخابات شده است. همچنين عبداهلل 
عبداهلل، رقيب اصلي غني با كسب ۳۹.۵۲ درصد آراء 
جاي��گاه دوم را به خود اختصاص داده اس��ت. به رغم 
تالش هاي زلمي خليل زاد فرستاده ويژه امريكا براي 
صلح افغانس��تان، هنوز عبداهلل پيش��نهاد ۴۰درصد 

كابينه و رياست شوراي عالي صلح را كه از سوي غني 
مطرح ش��ده، نپذيرفته اس��ت و براي پايان دادن به 
اختالف ها خواهان سمت نخست وزيري و نيز رياست 

شوراي وزيران است.
طالب��ان در واكنش به برگزاري همزمان دو مراس��م 
تحليف گفته كه در چنين شرايطي آغاز مذاكرات صلح 
با دولت افغانستان نامحتمل است. اين گروه همچنين 
از دو رقيب سياسي درخواست كرده به جاي مناقشه، 

بر پايان دادن به جنگ متمركز باشند.
امريكا نيز در تالش است تا دولت افغانستان را به سمت 
مذاكره با طالبان كه قرار بود سه شنبه )امروز( برگزار 
شود، سوق دهد اما تهديد تشكيل دولت هاي موازي 

روند پايان دادن به جنگ را به خطر انداخته است.

  افغانستان درقلب سه بحران
روزنامه افغانستاني ماندگار نوشته: در چهار دهه گذشته 
كه از بحران افغانستان سپري مي شود، هرگز به اندازه امروز 
اين كش��ور در محاق توجه نبوده است، از يك سو بحران 
نتيجه انتخابات از ديگر س��و نزديك شدن زمان امضاي 
توافق صلح ميان امريكا و طالبان و از جانبي ديگر شيوع 
بيماري كرونا افغانستان را به يكي از مهم ترين چالش هاي 
ملي، منطق��ه اي و جهاني تبديل كرده اس��ت. انتخابات 
آنگونه كه تصور مي شد توانس��ت به بحران پايان دهد و 
عمال فاز تازه اي از بحران هاي جدي��د را كليد زد. اكنون 
نه تنها تيم هاي انتخاباتي نتيجه انتخابات را مهندس��ي 
شده و سراسر تقلب آميز مي دانند بلكه همان تعداد اندك 
راي دهندگان نيز از رفتن ش��ان به پاي صندوق هاي راي 

پشيمان به نظر مي رسند. نتيجه انتخابات نه تنها افغانستان 
را وارد فاز بحران هاي فراسايشي و خطرناك كرده بلكه بر 
ارزش هاي مثل جمهوريت، انتخابات و دموكراس��ي نيز 

نقطه پايان گذاشت. 
ديگر افغانس��تان آن كشوري نيست كه ۱۹سال پيش با 
كمك جامعه جهاني روند اميدواركننده رفتن به س��وي 
جامعه باز را آغاز كرد. اين كشور حاال در باتالقي از فجايع 
سياس��ي و اجتماعي فرو رفته و هيچ روزنه اميدي براي 
فرداهاي روشن و شكوهمند به چشم نمي خورد. استبداد 
و زورگويي از همين حاال در تمام س��طوح خود را نش��ان 
مي دهد؛ به ويژه اينكه زخم چركين عقده گش��ايي هاي 
سياسي سرباز كرده است. وقتي رهبران سياسي تحمل 
شنيدن چند انتقاد را نداشته باشند و هنوز بر كرسي هاي 
قدرت جلوس نكرده، افراد را به نهادهاي عدلي و قضايي به 
اتهام اظهارنظر در فضاي مجازي معرفي مي كنند، بدون 
شك آينده چنين رهبراني بس��يار خطرناك و غيرقابل 

پيش بيني است. 
اين در ش��رايطي است كه قرار اس��ت به زودي توافقنامه 
صلح امضا شود. اين توافقنامه به طرف امريكايي و طالبان 
امتيازهايي مي دهد؛ هر چند كه برد طالبان بدون شك 
در چنين وضعيتي بيش��تر از هر ط��رف ديگري خواهد 
بود. نكته مهم اين جاست كه دولت فعلي به هيچ صورت 
توانايي، مش��روعيت و صالحيت پيشبرد گفت وگوهاي 
صلح ميان افغان ها را ك��ه احتمال مي رود پس از امضاي 
توافقنامه صلح امريكا و طالبان به واقعيت بپوندد، ندارد. از 
همين حاال طالبان مخالفت خود را با هرگونه گفت وگو با 
نمايندگان غني نشان داده است. هيات شش نفري غني كه 
براي گفت وگو درباره آزادي زندانيان طالبان به قطر رفته 
با واكنش منفي هيات مذاكره كننده طالبان روبرو شده 
اس��ت. وقتي طالبان نخواهد با دولت غني وارد گفت وگو 
شود، بدون شك آينده مذاكرات صلح كه بتواند منجر به 
آتش بس در افغانستان شود، نيز به مخاطره خواهد افتاد. 

موضوع بيماري كرونا نيز نگراني ديگري اس��ت كه اين 
روزها اذهان عمومي را تحت فش��ار قرار داده اس��ت. اگر 
چاره انديش��ي به موقع براي مهار اي��ن بيماري واگيردار 
در كش��ور صورت نگيرد با توجه به سطح پايين وضعيت 
بهداشت و مراقبت هاي پزشكي در افغانستان، شيوع آن 

مي تواند به فاجعه بزرگ انساني تبديل شود. 

گروه جهان|
در آس��تانه يكي ديگ��ر از رقابت ه��اي داخلي حزب 
دموكرات ب��راي انتخابات رياس��ت جمهوري، كامال 
هريس سناتور برجسته حزب دموكرات و كوري بوكر 
سناتور نيوجرسي و كانديداي سابق حزب دموكرات 
اع��الم كردند كه از جو بايدن ب��راي رويارويي نهايي 
با دونال��د ترامپ حمايت مي كنن��د. انتخابات درون 
حزبي سه شنبه )امروز( در حالي برگزار مي شود كه با 
كناره گيري نامزدها اكنون تنها سه نامزد حضور دارند: 

جو بايدن، برني سندرز و »تولسي گابارد«.
به گ��زارش اينديپندن��ت، ك��وري بوك��ر ك��ه خود 
پيش��تر كانديداي ح��زب دموك��رات در انتخابات 
رياست جمهوري بوده دوشنبه اعالم كرده از جو بايدن 
كانديداي انتخابات رياست جمهوري ۲۰۲۰ امريكا 
حمايت مي كند. پيش از كوري، كامال هريس سناتور 
دموك��رات ايالت كاليفرنياف نيز با انتش��ار ويدئويي 

حمايت خود را از بايدن اعالم كرده بود.
هريس پس از پيت بودجج، امي كلوبوچار، بتو اورورك 
و مايك بلومبرگ، آخرين رقيب درون حزبي است كه 
از نامزدي جو بايدن پشتيباني مي كند. او در ويدئوي 
خود گفته: »با اش��تياق ف��راوان از ج��و بايدن براي 
رياست جمهوري امريكا حمايت مي كنم... اكنون به 

رهبري نياز داريم كه واقعا مردم برايش مهم باش��ند 
و بتواند م��ردم را متحد كند و ج��و مي تواند اين كار 
را بكند.« وقتي س��ناتور هريس در ماه دسامبر سال 
گذشته از رقابت  مقدماتي انتخاباتي كنار رفت، بايدن 
گفت قطعا براي سمت »معاونت رياست جمهوري« 
در آينده به او فكر مي كند. سي ان ان دوشنبه نوشته: 
»بايدن از زمان پيروزي در انتخابات سه شنبه بزرگ 
توانس��ته حمايت بي��ش از ۴۰ س��ناتور و فرماندار 
دموكرات را به دس��ت بياورد كه كوري بوكر و كامال 
هريس تازه ترين هاي آنهاست. در ابتداي رقابت هاي 
انتخابات��ي در بهترين حالت انتظار مي رود كه بايدن 
بتواند حمايت ۱۱ درصد از س��ناتورها و فرمانداران 
دموكرات را به دست بياورد ولي اكنون اين رقم به ۲۸ 
درصد رسيده و اين در حالي است كه او هنوز فرصت 
دارد تا به اين فهرست بيفزايد. اين نشانه روشني است 
كه حزب حزب دموكرات قصد دارد از او حمايت كند.«  
جو بايدن در رقابت هاي هفته گذشته سه شنبه بزرگ 
كه در ۱۴ ايالت برگزار ش��د، در ۱۰ ايالت به پيروزي 
رسيد. ناظران سياسي بر اين باورند كه حمايت هاي 
اخير چهره ه��اي مطرح حزب دموكرات از جو بايدن 
به ويژه پس از پيروزي او در انتخابات هفته گذشته در 
ايالت كاروليناي جنوبي، كمپين انتخاباتي بايدن را 

احيا كرده است. نتايج نظرسنجي ها نيز چنين نظري 
را تاييد مي كنند. نظرسنجي سي ان ان نشان مي دهد 
كه جو بايدن در ميان راي دهندگان حزب دموكرات 
با اختالفي دو رقمي از برني سندرز سناتور چپگراي 
ورمونت پيش افتاده است. در اين نظرسنجي كه در 
روزهاي هفتم تا يازدهم مارس انجام شده، ۵۲ درصد 
از مشاركت كنندگان در نظرسنجي از جو بايدن و تنها 

۳6 درصد از برني سندرز حمايت كرده اند.  
اين در حالي است كه سناتور ايالت ورمونت درصدد 
جبران شكست در انتخابات سه شنبه بزرگ است و با 
اتكاي به پيروزي مهمش در ايالت كاليفرنيا )كه ۴۱۵ 
موكل انتخاباتي داشت( به جمع آوري آراي موكالن 
در شش ايالت آيداهو، ميش��يگان، مي سي سي پي، 
ميزوري، داكوتاي ش��مالي و واشنگتن مي انديشد. 
برخي ناظران بر اين باورند كه با توجه به حمايت اكثر 
كانديداهاي حزب دموكرات از بايدن، برني س��ندرز 
براي كاهش شكافش با معاون اول سابق باراك اوباما، 
مجبور خواهد شد كه در برخي از استراتژي هاي خود 
بازنگري كند.  نش��ريه پوليتيكو دوشنبه در اين باره 
نوشته: »برني سندرز تالش مي كند تا جلوي پيشرفت 
بايدن را در ايالت ميشيگان بگيرد، جايي كه متحمل 
شدن شكست در آنجا مي تواند فعاليت هاي انتخاباتي  

سناتور ورمونت را زمينگير كند. اما واقعيت اين است 
كه يك شكس��ت انتخاباتي فاجعه بارتر در غرب هم 
انتظار سندرز را مي كشد. در واشنگتن نيز كه سندرز 
هميش��ه حاميان قابل توجهي داشته و در انتخابات 
۲۰۱6 نيز راي قابل توجهي داش��ت، دو نظرسنجي 
تازه پس از سه شنبه بزرگ نشان مي دهد كه بايدن از 
او � گرچه با اختالف اندك � پيش��ي گرفته است. اگر 
شكست احتمالي سندرز در ايالت ميشيگان را عامل 
تضعيف موقعيت او در رقابت هاي انتخاباتي بناميم، 
شكست او در واش��نگتن كه همواره به عنوان پايگاه 
حاميانش در نظر گرفته مي ش��ده مي تواند به معني 

فروپاشي كامل پايگاهش باشد.« انتخابات مقدماتي 
در امري��كا كه نزديك به پنج م��اه زمان مي برد. پس 
از پايان يافتن انتخاب��ات مقدماتي، هريك از احزاب 
همايش حزبي خود را براي تعيين نامزد نهايي برگزار 
مي كند. حزب دموكرات همايش حزبي خود را بين 
۱۳ تا ۱6 جوالي در شهر ميلواكي ايالت ويساكنسين 
برگزار مي كند؛ البته ديگر شهرهاي هوستون، تگزاس، 
ميامي و فلوريدا نيز براي اين منظور در نظرگرفته شده 
است. حزب جمهوري خواه نيز همايش حزبي خود را 
قرار است در شهر شارلوت در ايالت كاروليناي جنوبي 

بين ۲۴ تا ۲۷ اوت برگزار كند.

دريچه

 تدبير قزاقستان براي مقابله
 با كاهش قيمت نفت 

گروه جهان|قزاقس��تان در پي شكست مذاكرات 
توليدكنندگان در وي��ن و كاهش قيمت نفت براي 
مقابله با كاه��ش قيمت و درآمده��اي نفتي قصد 
دارد با تدابيري هزينه ه��ا را كاهش دهد. به گزارش 
رويترز، نورالن نوگايف وزير نفت قزاقس��تان، گفته: 
»ما بهاي نفت را در بودجه بين ۵۰ تا ۵۵ دالر تعيين 
كرده ايم و اگر قيمت نفت به ۴۰دالر و پايين تر برسد 
ما برنامه اي براي بهينه سازي هزينه ها داريم و همين 
االن در حال كار روي اين برنامه هستيم.« وزير نفت 
قزاقستان برگزاري جلسه ديگر سازمان اوپك و ساير 
توليدكنن��دگان نفت تا پايان ماه م��ارس را منتفي 
ندانست. توليد نفت و ميعانات گازي قزاقستان سال 
گذش��ته )۲۰۱۹( با ۱۰۰هزار بشكه نسبت به سال 
پيش از آن به ۹۰ ميليون و ۵۰۰ هزار تن رسيد. پس از 
آنكه روسيه پيشنهاد سازمان كشورهاي صادركننده 
نفت )اوپك( براي كاهش توليد را رد كرد و اوپك در 
پاسخ محدوديت هاي توليد خود را برداشت، قيمت 
نف��ت جمعه با ش��ديدترين كاهش خ��ود در مدت 
۱۱سال اخير رو به رو شد. قيمت نفت خام برنت در 
معامالت آتي جمعه با بيش��ترين كاهش از دسامبر 
۲۰۰۸ تاكنون با ۴دالر و ۷۲سنت معادل ۹.۴درصد 
كاهش به هربشكه ۴۵دالر و ۲۷سنت رسيد. سي ان ان 
نيز در همين زمينه از جنگ قيمت نفت بين عربستان 
و روسيه خبر داده و نوشته عربستان با راه اندازي جنگ 
قيمت نفت با روسيه بازارهاي نفت را وارد شوك كرد. 
در حالي كه همه انتظار داشتند طرفين در نشست 
اوپك پالس به نتيجه برسد و قيمت ها افزايش پيدا 

كند، روسيه با توافق همراه نشد. 

رشد اقتصادي فرانسه
 به زير يك درصد مي رسد

گروه جهان| وزير دارايي فرانسه با اشاره به تاثيرات 
وي��روس كرونا، از احتم��ال كاهش رش��د اقتصادي 
در۲۰۲۰ به زير يك درصد خبر داده است. به گزارش 
راديو فرانس انِتر، برونو لومر دوش��نبه گفته كشورش 
پيش از اين، رش��د ۱.۳درصدي را براي س��ال جاري 
در تولي��د ناخال��ص داخلي پيش بيني ك��رده بود اما 
تاثير ويروس كرونا بر رش��د اين كشور شديد خواهد 
بود و چند دهم در توليد ناخال��ص داخلي اثر خواهد 
گذاشت. او همچنين خواستار بسيج عمومي در اروپا 
عليه كرونا براي كاهش تاثيرات اقتصادي اين بحران 
بهداشتي شده و گفته: »اروپا بايد عليه ويروس كرونا 
بسيج عمومي تصويب و روي يك برنامه بهبود شامل 
اقدام ه��اي مالي، بودجه و كاه��ش ماليات كار كند تا 
بتوانيم با اتمام اين بحران اپيدميولوژيك ماشين اقتصاد 
را دوباره راه اندازي كنيم.« لومر گفته: »اروپا در مقابل 
مسووليت هاي خود قرار دارد و بايد اثبات سودمندي 
و اثربخشي سياسي خود را ارايه كند. بنابراين از اروپا 
انتظار يك پاس��خ قوي، گسترده و هماهنگ را دارم.« 
او گفته ك��ه به همتايان اروپايي اش در نشس��ت آتي 
وزراي دارايي اروپا كه در روز ۱6 مارس برگزار مي شود، 
مجموعه اقدام هاي اقدامات مال��ي و بودجه اي كه به 
آنها امكان تعريف يك برنامه عظي��م احياي اروپايي 
را مي دهد پيشنهاد خواهد كرد. وزير دارايي فرانسه، 
پيشتر، ويروس كرونا را »تغييردهنده بازي« خوانده و 
تاكيد كرده بود: »ما بايد همه پيامدهاي اين بيماري را 
مد نظر داشته باشيم و آن را بسيار جدي بگيريم. شيوع 
ويروس كرونا اوضاع جهاني سازي را تغيير مي دهد و اين 

زنگ خطري براي اقتصاد جهاني است.«

ماموريت دشوار اردوغان 
در بروكسل

گروه جهان|رجب طيب اردوغان رييس جمهوري 
تركي��ه، براي مذاك��ره درباره بح��ران پناهجويان به 
بروكس��ل رفته اس��ت. از س��وي ديگر نيز كرياكس 
ميتسوتاكيس نخست وزير يونان، در برلين ميهمان 
آنگال مركل صدراعظم آلمان، است. تنش هاي تركيه 
و يونان بر س��ر مهاجران در ش��رايطي باال گرفته كه 
مقام هاي ارشد اتحاديه اروپا با س��فر به يونان بر عزم 
اين اتحاديه بر حمايت از آتن تاكيد كرده اند. به اعتقاد 
ناظران، حمايت هاي سياس��ي و مالي اتحاديه اروپا از 
يونان و انتقاد بروكسل از گسيل پناهجويان از تركيه 
به خاك اروپا، س��فر رييس جمهوري تركيه به بلژيك 
را به ماموريتي دشوار براي جلب حمايت اروپا از آنكارا 
تبديل كرده است. در پي حضور غيرقانوني ارتش تركيه 
در خاك سوريه و اوج گيري درگيري هاي طرفين در 
استان ادلب كه به جان باختن تعداد زيادي از سربازان 
تركيه منجر شد، آنكارا اعالم كرده ديگر مانع حركت 
پناهجويان به اروپا نخواهد ش��د. چندي پيش پس از 
حمله نيروي هوايي سوريه به نيروهاي تحت حمايت 
تركيه، يك مقام ارشد تركيه اعالم كرد آنكارا تصميم 
گرفته ت��ا مرزهايش را به روي آوارگان س��وري براي 
رفتن ب��ه اروپا باز بگذارد. آنكارا باره��ا اتحاديه اروپا را 
متهم كرده از عملياتش در خاك سوريه حمايت نكرده 
و وعده هاي مالي براي حمايت از ميزباني پناهجويان را 
عملي نكرده اند. با ادامه درگيري ها و در پي ورود بيش 
از ۹ هزار پناهجو به خاك يونان، آتن ضمن انتقاد شديد 
از تركيه درخواست كمك بيشتري از اتحاديه اروپا كرد 
و سازمان مرزباني اتحاديه اروپا نيز مرزهاي مشترك با 

تركيه را در وضعيت هشدار باال قرار داده است. 

ضربه سنگين كرونا 
به سومين اقتصاد جهان

گروه جه�ان| اقتص��اد ژاپن در س��ه ماهه پاياني 
۲۰۱۹حدود ۷.۱درصد كوچك شده است. به گزارش 
آسوشيتدپرس، اين بدترين عملكرد فصلي اقتصاد 
ژاپن در هفت س��ال اخير محس��وب مي ش��ود. در 
بي��ن بخش هاي مختلف، مصارف خصوصي رش��د 
منفي ۲.۸درصد، مخارج كسب و كارها رشد منفي 
۴.6درصد و سرمايه گذاري نيز رشد ۰.۴درصد را به 
ثبت رس��انده اند؛ در حالي كه دول��ت مخارج خود را 
۰.۲درصد افزايش داده است. در بخش تجارت خارجي 
نيز صادرات ۰.۱درص��د و واردات ۲.۷درصد كاهش 
داشته اس��ت. »آبه شينزو« نخست وزير ژاپن، گفته: 
»شاهد اثرگذاري باالي كرونا بر بخش گردشگري و 
كسب و كارهاي كوچك و متوسط بوده ايم.« برخي 
كارشناسان نگرانند اين رشد منفي بيش از حد تصور 
مقدمه اي براي ورود اقتصاد ژاپن به يك ركود بزرگ تر 
باشد. پيشتر دولت ژاپن صدور ويزا براي اتباع چين و 
كره جنوبي را به حال تعليق درآورده بود.  يوشيماسا 
ماريوما تحليلگر اقتصادي با جدي خواندن وضعيت 
مي گويد: »ركود فعلي مي تواند بيش از آنكه فني باشد 
داليل ديگري داشته باش��د و اقتصاد با يك كاهش 
محسوس مواجه شود.« با وجود حضور پررنگ بانك 
مركزي ژاپن در بازارهاي مالي، ريزش شاخص هاي 
بورس كماكان ادامه دارد و به نظر مي رس��د اين روند 
كماكان ادام��ه يابد. صندوق بين الملل��ي پول براي 
اقتصاد ژاپن رشد ۰.۷درصدي را در سال جاري و رشد 
۰.۵درصدي را براي سال آينده پيش بيني كرده بود. 
اقتصاد ژاپن سال يش رشد يك درصدي داشت. چين 
دومين واردكننده بزرگ كاال از ژاپن محسوب مي شود. 

محاكه مظنونان سرنگوني 
پرواز مالزي در هلند 

گروه جهان| نخستين نشست دادگاه ۴ مظنون فراري 
در پرونده پرواز ام اچ۱۷ هواپيمايي مالزي دوشنبه در 
هلند برگزار  شد. به گزارش يورونيوز، پنج سال پس از 
واقعه سرنگوني هواپيماي مالزي و در آستانه آغاز دادگاه، 
دادستانان هلندي گفته اند ۳ فرد روسي و يك اوكرايني 
در اين پرونده موشكي را كه براي شليك از سامانه روسي 
به هواپيماي مسافربري مالزي مورد استفاده قرار گرفت، 
تهيه كرده بودند. هواپيماي مسافربري بوئينگ ۷۷۷ 
خطوط هوايي مالزي كه ۱۷جوالي ۲۰۱۴ از آمستردام 
به كواالالمپور مي رفت، در آس��مان ش��رق اوكراين با 
هدف قرار گرفت و سرنگون شد. تمامي ۲۹۸ سرنشين 
هواپيما از ۱۰كشور مختلف در اين واقعه جان خود ار از 
دست دادند. موشك استفاده شده در اين حمله متعلق 
به شورشيان تحت حمايت روس��يه در شرق اوكراين 
بود، اما دولت مسكو هرگونه دخالت در اين ماجرا را رد 
كرده است.  تيم مشترك بين المللي به رهبري هلند كه 
عهده دار پژوهش در اين پرونده اس��ت، پس از سال ها 
بررسي س��ال گذشته كرد ش��واهدي مبني بر دست 
داشتن س��ه مظنون روس به نام سرگئي دوبينسكي، 
اولگ پوالت��وف و ايگور گيركين و يك اوكرايني به نام 
لئونيد خارچنكو در حمله به هواپيماي مالزي دست 
آورده آورده اس��ت. اين ادعا به صدور حكم جلب اين 
افراد منجر شد. كشورهاي شركت كننده در تحقيقات 
يعني اوكراين، هلند، استراليا، مالزي و بلژيك ۲۰۱۷ 
توافق كردند كه ابتدا محاكمه را در هلند و تحت قانون 
اين كشور برگزار كرده سپس براي برگزاري دادگاهي 
تحت حمايت سازمان ملل تالش كنند، خواسته اي كه 

روسيه با آن مخالفت است.
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بن سلمان قصد دارد 
پادشاه شود

گروه جهان| سردبير س��ايت »ميدل ايست آي« 
انگليس به نقل از منابع نزديك به خاندان سلطنتي 
عربستان اعالم كرد، وليعهد اين كشور براي تصاحب 
تاج و تخت عربستان منتظر مرگ پدرش نمي ماند، 
چرا كه حضور پدرش نوعي مشروعيت به او مي بخشد 
كه ممكن اس��ت پ��س از مرگش ب��ه دليل حضور 
ش��اهزاده هاي مخالف وليعهد و كس��اني كه براي 
نشستن بر مسند قدرت در اولويت هستند از چنين 
مشروعيتي برخوردار نباشد. اين منابع گفته اند، با اين 
اقدام محمد بن سلمان وليعهد عربستان، طرحي را 
اجرايي مي كند كه از زمان كناره گيري محمد بن نايف 
برادرزاده سلمان بن عبدالعزيز، پادشاه اين كشور از 
سمت وليعهدي آغاز شده است. در اين گزارش آمده، 
وليعهد عربس��تان قصد دارد پيش از اجالس سران 
گروه۲۰ در نوامبر آينده پادشاه اين كشور شود. به گفته 
منابعي كه نامي از آنها برده نشده، وليعهد شاهزادگان 
و برجسته ترين رقبايش در تصاحب تخت سلطنتي را 
بازداشت كرده چرا كه قصد دارد قبل از اجالس سران 
گ��روه ۲۰ كه در ماه نوامب��ر در رياض برگزار خواهد 
شد، قدرت را به دست بگيرد و پادشاه عربستان شود. 
منابع نزديك به خاندان سلطنتي عربستان گفته اند 
بن سلمان پدرش را با وجود اينكه كامال در صحت و 
سالمت است اما دچار نوعي زوال عقلي شده مجبور 
خواهد كرد از پادشاهي كناره گيري كند و با اين اقدام 
طرح خود را كه از زمان كناره گيري بن نايف آغاز شده، 
اجرايي مي كند. يكي از اين منابع گفته: بن سلمان 
مي خواهد در زمان حيات پدرش اطمينان حاصل 
كند كه پادشاه خواهد شد و به احمد بن عبدالعزيز، 
برادر ملك سلمان پيش از بازداشتش در روز جمعه 
پس از سال ها مخالفت، فرصت نهايي داده شد تا به 
طرح بن سلمان بپيوندد اما او مخالفت كرد. در واقع 
فشارهايي براي حمايت از بن سلمان وجود دارد. احمد 
با پادشاه ديدار كرد و او هم تالش كرد با لطف و مهرباني 
احم��د را قانع كند اما او مخالف��ت خود را با حمايت 
از اين طرح ابراز كرد و به پادش��اه گفت نمي خواهد 
پادشاه شود اما در عين حال از اشخاص ديگري براي 
برعهده گرفتن سمت پادشاهي حمايت خواهد كرد. 
اين منابع گفتند: احمد براي كودتا پيش از بازداشت 
خود برنامه ريزي نكرده بود، زيرا اصال نمي توانست 
چنين اقدامي كند. در صورتي كه ملك سلمان بميرد 
و بن سلمان جانشين او شود مطمئنا احمد به  دليل 
عضويتش در هيات بيعت اعتراض خواهد كرد اما با اين 

وجود هيچ تالشي براي كودتا وجود ندارد.

كوتاه از منطقه

عربستان سفر اتباعش به 
۹ كشور را ممنوع كرد

خبرگزاري رسمي عربستان دوشنبه از ممنوعيت 
سفر اتباع سعودي به ۹ كش��ور خبر داده است. 
به گزارش ايسنا، رياض تا اطالع ثانوي سفر اتباع 
و ساكنان اين كشور را به ۹ كشور كه شاهد شيوع 
كرونا هستند، ممنوع كرده است. همچنين ورود 
شهروندان اين ۹ كشور و تمامي افرادي كه طي 
دو هفته گذشته در اين كشورها بوده اند، به خاك 
عربستان ممنوع اس��ت. اين ۹ كشور عبارتند از 
امارات، كويت، بحرين، لبنان، سوريه، كره جنوبي، 

مصر، ايتاليا و عراق.

معاون سابق اردوغان 
حزب تاسيس كرد

عل��ي باباجان معاون س��ابق اردوغ��ان و يكي از 
معم��اران اقتصادي حزب عدالت و توس��عه كه 
هشت ماه پيش به دنبال اختالفات عميق از اين 
حزب جدا شد، تاس��يس حزب جديد سياسي 
خود را چهارشنبه اعالم مي كند. باباجان نام حزب 
سياسي جديد خود را »دوا« گذارده و ادعا مي شود 
كه چهار نماينده فعلي حزب عدالت و توسعه نيز 
جزو هيات موسسين اين حزب هستند. به گفته 
محافل سياس��ي، اين حزب از سوي عبداهلل گل 

رييس جمهور سابق، نيز حمايت مي شود. 

تعدادمبتاليان به كرونا 
در عراق  به ۷۰  نفر رسيد

ويروس كرونا در عراق به رغم افزايش تدريجي دما 
در برخي مناطق اما همچنان در حال گسترش 
است و بر اساس آمار وزارت بهداشت اين كشور 
به مرز ۷۰ نفر رسيده اس��ت. در اين راستا براي 
نخستين بار، تدابير بهداشتي پيشگيري از شيوع 
كرونا باعث قرنطينه كامل يك روستا در جنوب 
شرقي عراق شد. گفته ش��ده، در استان ميسان 
به دليل ثب��ت اولين م��ورد مرگ بر اث��ر كرونا، 
دادگاه تجدي��د نظر اين اس��تان تصميم گرفته 
براي پيشگيري از شيوع اين بيماري فعال تمامي 

عقدهاي ازدواج را به حال تعليق در آورد.

قطر مسافران 14 كشور را 
نمي پذيرد

دولت قطر اعالم كرده است كه از روز دوشنبه به 
منظور پيشگيري از شيوع گسترده ويروس كرونا، 
به طور موقت مس��افران ۱۴كشور را نمي پذيرد. 
به گزارش خبرگزاري رويترز، اين كشورها شامل 
چين، مصر، هند، ايران، عراق، لبنان، بنگالدش، 
نپال، پاكستان، فيليپين، كره جنوبي، سريالنكا، 
سوريه و تايلند هستند. شركت هواپيمايي قطر 
ايرويز پيش از اين پروازها از مبدا و به مقصد ايتاليا 
را به حالت تعليق درآورده بود. قطر يكشنبه سه 
مورد ديگر ابتال ب��ه ويروس كرونا اعالم كرد و در 
مجموع تعداد مبتاليان اين كشور به ۱۵ نفر رسيد. 
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عكسروز

چهرهروز

رضا ايرانمنش، خانه نشين روزهاي كرونايي
رضا ايرانمنش كه اين روزها شرايط جسمي خوبي ندارد، از مردم خواست كه جان خود را در مقابل كرونا ويروس شوخي نگيرند. بازيگر فيلم هاي 
»دكل«، »آخرين شناسايي« و »سجاده آتش« سال هاست كه با عوارض شيميايي ناشي از جنگ تحميلي دست و پنجه نرم مي كند و هر از چندي 
خبري از بستري شدن او در بيمارستان منتشر مي شود. ايرانمنش دي ماه امسال هم مدتي را در بيمارستان تحت مراقبت هاي ويژه بود و حاال 
در روزهايي كه به خاطر كرونا نمي تواند از منزل بيرون رود مشكالت تازه اي برايش پيش آمده است. او به ايسنا گفت: بعد از اينكه در بيمارستان 
بستري شدم عصب هاي پايم بر اثر آمبولي مشكل پيدا كرده بود و حاال هر دو پايم از كار افتاده اند و بايد فيزيوتراپي كنم تا خوب شوند. اما زماني كه 

به دنبال اين بودم با فيزيوتراپي وضع پاهايم را درست كنم كرونا آمد و فعال نمي توانم كاري كنم، چون بيرون نمي توانم بروم. 

بازارهنر

جشنواره »مبارك« با نام گلزار محمدي برگزار شود
مديركل هنرهاي نمايشي با بيان اينكه 
شوراي سياست گذاري جشنواره تهران-

مبارك درباره دبيري جشنواره هجدهم 
تصميم مي گيرد، پيشنهاد كرد اين رويداد 
با نام زنده ياد گلزار محمدي به عنوان دبير 
برگزار شود. شهرام كرمي درباره وضعيت 
دبيري هجدهمين جشنواره بين المللي 
تئاتر عروسكي تهران-مبارك با توجه به 

درگذش��ت گلزار محمدي دبير اين دوره از جشنواره، 
گفت: فقدان گلزار محمدي يكي از هنرمندان محبوب 
و پرتالش خانواده تئاتر عروسكي را به همه هنرمندان 
و خانواده تئاتر تسليت عرض مي كنم. حضور اين بانوي 
هنرمند كه هم مسووليت دبيري جشنواره هجدهم و 
هم رياست انجمن نمايشگران عروسكي خانه تئاتر را 
بر عهده داشت، براي فعاليت تئاتر عروسكي بسيار موثر 
بود. او ادامه داد: قطعا فقدان گلزار محمدي فعاليت هاي 
تئاتر عروس��كي را تحت تأثير قرار مي دهد. وي با شور 

و عالق��ه ف��راوان تا همين هفت��ه پاياني 
عمر خ��ود، برنامه ريزي براي جش��نواره 
هجدهم تئاتر عروس��كي را انج��ام داد. 
كرمي با بيان اينكه گلزار محمدي در زمان 
حيات خود همه كارها و برنامه ريزي هاي 
مربوط ب��ه بخش مختل��ف و همچنين 
انتخ��اب مديران بخش هاي جش��نواره 
هجدهم تئاتر عروس��كي تهران-مبارك 
را انجام داده بود، به مهر گفت: هجدهمين جش��نواره 
بين المللي تئاتر عروس��كي تهران-مبارك به نام و ياد 
گلزار محمدي، انرژي و آرزوهايي كه براي اين رويداد 
داشت برگزار خواهد شد. مديركل هنرهاي نمايشي 
در ادامه سخنان خود، گفت: براي انتخاب دبير جديد 
هجدهمين جشنواره تئاتر عروسكي تهران-مبارك 
خيلي زود اس��ت كه اظهارنظر قطعي داشته باشم اما 
شوراي سياست گذاري جشنواره در اولين جلسه خود 

در اين خصوص تعيين تكليف خواهد كرد.

تاريخنگاري

ترور احمد كسروي 
روز بيستم اسفند ۱۳۲۴ احمد كسروي، مورخ، زبان شناس  به همراه حدادزاده، 
منش��ي و محافظ خود در شعبه ۷ بازپرسي دادگستري تهران توسط فداييان 
اس��الم كشته شد. كسروي تا آنجا به دين سازي اش��تهار يافت كه آل احمد از 
روش و منش او در پاتوق هاي روشنفكري آنچناني، به سومين بازي كه   همان 
»كسروي بازي« است اشاره كرده و مي گويد: »حاال كه بهايي ها فرقه اي شده اند 
و در بس��ته از ش��ور افتاده  و س��ر به پيله خود فرو كرده و ديگر كاري از ايشان 
س��اخته نيست، چرا يك فرقه تازه درس��ت نكنيم؟ اين است كه از وجود يك 
مورخ دانش��مند و محقق كنجكاو، يك پيغمبر دروغي مي سازند، اباطيل باف 
و آيه نازل كن، تا فوراً در ش��رب اليهود در حضور قاضي دادگستري ترور شود و 
ما اكنون در حس��رت بمانيم كه تاريخ نويس صالح زمانه، پيش از اينكه كارش 
را تمام كند، تمام ش��ده اس��ت و پيش از اينكه نقطه ختام بگذارد بر داستان 
بي آبرويي رجال مشروطه، كشته بشود. يكي به اين دليل كه از هر صد توده اي 
۸۰-۷۰ نفرشان قباًل در كتاب هاي كسروي تمرين عناد با مذهب را كرده اند. 
دوم به دليل اينكه در آن دوره با پر و بال دادن به كسروي و آزاد گذاشتن مجله 
»پيمان« مي خواستند زمينه اي براي رفورم در مذهب بسازند كه روحانيت از 
آن سر باز مي زد.«  سيدمجتبي نواب صفوي، رهبر فداييان اسالم از نجف براي 
مناظره و بحث به تهران آمد و در جلسات كسروي شركت كرده و با او به بحث 
نشست. كسروي، به دليل اخالق تند و غرورش، به تحقير نواب صفوي پرداخت 
و از بحث با او امتناع كرد. بار ديگر نواب، در مسير منزل كسروي با وي به بحث 
و مجادله پرداخت. كس��روي با تندخويي و درشت گويي، سيد و دوستانش را 
مي راند. نواب با كس��روي گالويز ش��د اما ماموران حكومت، كسروي را نجات 
دادند. ش��كايت نواب به دادگستري رفت. كس��روي را به دادگاه كشاندند اما 
دادگستري نه تنها توجهي به اعتراضات و شكايت شاكيان نكرد، بلكه به نوعي 
نيز دفاع از كسروي را پيشه گرفت. تنها راه حل براي شاكيان، اجراي حدودي 

بود كه با فتواي مراجع تقليد نجف اش��رف مسلم شده بود كه سرانجام يكي از 
اعضاي فعال و معتقد فداييان اس��الم، در ۲۰ اسفند ۱۳۲۴ كسروي را در كاخ 

دادگستري تهران ترور كرد.

اثر منتشرنشده شجريان و مشكاتيان منتشر شد 
نسخه فيزيكي آلبوم »خراسانيات« اثر 
منتشر نشده محمدرضا شجريان و پرويز 
مش��كاتيان كه قرار بود ديروز دوشنبه 
نوزدهم اسفندماه در دسترس مخاطبان 
قرار گيرد، با يك روز تاخير عرضه ش��د. 
بنا به گفته س��ايت »بيپ توينز« نسخه 
فيزيكي آلبوم »خراسانيات« اثر منتشر 
نش��ده استاد ش��جريان و زنده ياد پرويز 

مش��كاتيان امروز سه شنبه ۲۰ اس��فندماه منتشر 
مي شود. سايت »بيپ توينز« ضمن تشكر از همراهي 
و صبوري عالقه مندان به موسيقي ايراني، در اين باره 
نوشته اس��ت: »ضمن پوزش، پخش فيزيكي آلبوم، 
براي ارسال به شهرستان ها به علت محدوديت تردد 
و مشكالت به وجود آمده  اخير به تاخير خورده است 
و ب��راي اينكه پخش فيزيك��ي و ديجيتال به صورت 

هماهنگ صورت پذيرد آلبوم با ۲۴ ساعت 
تاخير منتشر شد.« آلبوم »خراسانيات« 
قرار بود ديروز دوش��نبه ۱9 اس��فندماه 
منتشر شود. آلبوم خراسانيات اثر شنيده  
نش��ده اي اس��ت با ص��داي محمدرضا 
ش��جريان و آهنگس��ازي زنده ياد پرويز 
مش��كاتيان. در اين اثر ك��ه برگرفته از 
موسيقي مقامي خراسان است، از اشعار 
باباطاهر عريان و ملك الشعراي بهار بهره گرفته شده 
اس��ت. ضبط اس��توديويي اين آلبوم مربوط به سال 
۱۳65 بوده اما تا به حال منتش��ر نشده است. اجراي 
موس��يقي اين اثر را گروه عارف برعهده داشته كه از 
نوازندگان اين گروه مي توان به پرويز مشكاتيان، منصور 
سينكي، جمشيد عندليبي، محمد فيروزي، اردشير 

كامكار، بيژن كامكار و ارژنگ كامكار اشاره كرد.

انتشار تاريخچه همه چيز و خوشي هاي پيش از مرگ 
ترجمه دو كت��اب »تاريخچه  همه چيز« 
نوش��ته اميلي پروكوب و »خوش��ي هاي 
پيش از مرگ« نوشته جني دانهام توسط 
نش��ر خزه منتش��ر و راهي بازار نشر شد. 
نش��ر خزه به تازگي دو كت��اب »تاريخچه  
همه چيز« نوشته اميلي پروكوب با ترجمه 
رضا اسكندري آذر و »خوشي هاي پيش از 
مرگ« نوشته جني دانهام با ترجمه محمود 

قلي پور را منتش��ر و راهي بازار نش��ر كرده است. اميلي 
پروكوپ در »تاريخچه  همه چي��ز« كه كتاب پرفروش 
ش��ماره يك پايگاه اينترنتي آمازون بوده، پشت پرده و 
تاريخچه  ابداع و اختراع خيلي چيزها را شرح داده است؛ 
از دكمه و سبيل و الك ناخن گرفته تا آدامس بادكنكي 
و هيپنوتيزم و تفنگ آب پاش ! و از چسب زخم و پوشك 
و ماشين ظرفش��ويي گرفته تا الاليي و برف پاك كن و 
هفت تير! اين كتاب شامل تاريخچه  اشيا و پديده هايي 
اس��ت كه زندگي روزمره مان با آنها دوره شده، اما شايد 

چي��زي از گذشته ش��ان نمي دانيم و خبر 
نداريم همين چيزهاي س��اده، گاهي چه 
تأثيري بر تاريخ بشر گذاشته اند. اين كتاب با 
۲۳۲ صفحه و قيمت ۳۲ هزار تومان منتشر 
شده است. »خوشي هاي پيش از مرگ« هم، 
رماني درباره دختري مبتال به سرطان است. 
اين دختر به دليل ابتال به سرطان، فهرستي 
از آرزوهايش تهيه كرده و مي خواهد پيش از 
آنكه با زندگي وداع كند، آنها را برآورده كند. نسخه اصلي 
اين كتاب در س��ال ۲۰۰۷ منتشر ش��د و همان سال به 
فهرست برترين هاي مجله  گاردين راه پيدا كرد. همچنين 
نامزد بهترين كتاب سال لنكشاير، جايزه  مدال كارنگي و 
جايزه  بوك تراست شد. در سال ۲۰۰۸ هم جايزه  برنفورد 
بوايس را كسب كرد. همچنين براساس اين كتاب، فيلم 
پرفروش »اكنون خوب اس��ت« به كارگرداني ال پاركر 
ساخته شده است. ترجمه اين كتاب هم با ۳۳6 صفحه و 

قيمت ۴5 هزار تومان منتشر شده است.

»آقاي اشميت« هم مانند همه بالتكليف است 
سهراب سليمي كه دي ماه اجراي نمايش 
»آقاي اش��ميت كيه« را ناتمام گذاشت، 
قصد داشت اين نمايش را تير ماه آينده در 
تماش��اخانه ايرانشهر به صحنه ببرد اما به 
دليل تغيير برنامه سالن هاي نمايشي در پي 
شيوع ويروس كرونا، فعال زمان اجراي دوباره 
اين نمايش مشخص نيست. اين كارگردان 
تئاتر به ايسنا گفت: اين نمايش در شرايط 

برزخ و فش��ار دي ماه به صحنه رفت و با وجود رضايت 
تماشاگران گوناگون از اجراي آن، به دليل وضعيت ويژه اي 
كه در اين ماه پيش آمد، اجراي آن را متوقف كرديم. او 
ادامه داد: از س��ال گذشته يك نوبت اجرا در تماشاخانه 

ايرانشهر داشتم و بنا بود نمايشنامه »دفتر 
خاط��رات« ژان كلود كارير را كه يك متن 
زيباي عاشقانه اس��ت، در اين تماشاخانه 
به صحنه بياورم ولي به دنبال اتفاقاتي كه 
براي اجراي »آقاي اشميت كيه« رخ داد، 
بهتر ديدم همين نمايش را بار ديگر در اين 
تماشاخانه اجرا كنم. سليمي اضافه كرد: ما 
براي تيرماه در تاالر استاد سمندريان نوبت 
اجرا داشتيم ولي به دليل توقف اجراي نمايش ها در اسفند 
ماه و برنامه نامشخص سالن هاي تئاتر، طبيعي است كه 
زمان اجراي ما نيز تغيير خواهد كرد. او از وضعيت به وجود 

آمده و گرفتاري مردم ابراز تاسف كرد. 

میراثنامه

هشدار رييس ايكوم ايران براي برج طغرل
»اوايل دهه ۷۰ طرح ساخت فرهنگسرا در حريم برج 
طغرل با ضوابط ميراث فرهنگي تهيه شد، بعدها آن 
طرح تغيير كرد و حتي ش��كل هماهنگ شده اش از 
نظر نما و ساير مسائل ضابطه اي خارج شد. حاال عالوه 
بر بحث كج ب��ودن يا نبودن برج، نصب پس��ت گاز و 
تاسيسات چسبيده به ديوار عرصه برج و در چندقدمي 
خود اثر از نظر امنيتي وضعيت برج را مي تواند در حالت 
هشدار قرار دهد.« با وجود قول و قرارهايي كه ميراث 
فرهنگي براي بررس��ي، پايش و نحوه حفاظت از برج 
طغرل تا زمان رسيدن به پاسخي درست براي انحراف 
از مح��ور اين اثر تاريخي در طول يك ماه گذش��ته تا 
ام��روز مطرح كرده، ام��ا هنوز هيچ اع��الِم ديگري از 
سوي اين نهاد مس��وول درباره آخرين اقدامات براي 
برج طغرل مطرح نش��ده  اس��ت. هر چند سيد احمد 
محيط طباطبايي- رييس ايكوم ايران- در طول يك 
سال گذشته چندين بار نسبت به نصب پست گاز در 
عرصه برج طغرل هشدار داده است، اما اين بار او عالوه 
بر تكرار هش��دارش از وضعيت فرهنگسراي در حال 
ساخت در حريم اين اثر تاريخي نيز معترض است. او 
با بيان اينكه در اوايل دهه ۷۰ طرحي به عنوان ساخت 
يك فرهنگسرا با ضوابِط ميراث فرهنگي تهيه شد تا 
با فاصله مشخص ش��ده از برج طغرل اجرايي شود، به 
ايسنا مي گويد: بعدها آن طرح كنار گذاشته شد و طرح 
تغيير كرد. آن حتي از شكل هماهنگ شده اش از نظر 
نما و ساير مسائل ضابطه اي خارج شد. از سوي ديگر 

در دوره اي در اين محوطه آثار تاريخي به دست آمد و 
قرار شد محوطه با آن آثار به صورت سايت موزه باقي 
بماند. او تاكيد مي كند: به واسطه رخ دادن اين شرايط 
در ي��ك دوره به مديريت وقت ميراث فرهنگي تهران 
تذكر داديم كه فاصله طرح در حال اجرا بايد ۴۰ متر از 
لبه ديوار فاصله داشته باشد كه تذكر نيز رعايت نشد. 
متأسفانه چيزي كه اكنون وجود دارد، خارج از بحث 
كج بودن يا نبودن برج، نصب پس��ت گاز و تاسيسات 
چسبيده به ديوار عرصه  برج و در چند قدمي خود اثر 
است كه از نظر امنيتي وضعيت برج را مي تواند در حالت 
هشدار قرار دهد. رييس ايكوم ايران اضافه مي كند: هر 

چند خوشبختانه هنوز هيچ اتفاقي رخ نداده است، اما 
اگر يك بار براي اين پس��ت گاز اتفاقي رخ دهد، همه 
دنبال چرايي آن مي گردند. او با اش��اره به مورد بحث 
بودن وضعيت سازه برج طغرل و قول هايي كه ميراث 
فرهنگي براي بررسي اين اثر تاريخي انجام داده است، 
مي گويد: در اين شرايط بهتر است كه به آن بحث نيز 
توجه شود. برج طغرل در گذشته درگير مترو بود كه 
خوشبختانه به حق و به موقع مسير تغيير كرد. هر چند 
خطر در آن زمان از برج طغرل و ابن بابويه دور شد، اما 
متاسفانه هشدارها را به سمت چشمه علي برد كه از آن 
زمان به صورت يك بحران درآمده و هنوز هم ادامه دارد.

ايستگاه

رمان جديد جيمز پترسون 
صدرنشين پرفروش ها 

نش��ريه نيويورك تايمز 
از  فهرس��ت هفتگ��ي 
رمان هاي پرفروش بخش 
)hard cover( منتشر 
كرده كه در اين بين نام اثر 
جديد »جيمز پترسون« 
نويسنده مشهور امريكايي 
بار ديگر در صدر فهرست 

ديده مي شود. جيمز پترسون كه براي خلق رمان هاي 
ماجراجويانه و جنايي مشهور است، اين بار براي نگارش 
رمان »نقطه كور« ب��ه همراهي »جيمز او بورن« بار 
ديگر به رتبه نخست فهرست پرفروش هاي داستاني 
راه يافته است. نقطه كور كه دوازدهمين جلد از سري 
داستان هاي »مايكل بنت« محسوب مي شود، داستان 
پرونده قتل هاي سريالي را روايت مي كند كه ممكن 
است امنيت ملي كشور را به خطر بيندازد. پترسون 
به طور ميانگين سالي ۱۴ كتاب منتشر مي كند و نام 
او به عنوان اولين نويسنده اي كه يك ميليون جلد از 
آثارش در قالب ديجيتال به فروش رسيده، ثبت شده 
است. رمان »جايي كه خرچنگ ها آواز مي  خوانند« 
اثر »دليا اوئنز« نيز همچنان پس از گذشت هفتاد و 
هشت هفته از حضور در اين فهرست اين بار در رتبه 
دوم قرار گرفته است. اين رمان نخستين تجربه »اوئنز« 
در نگارش يك كتاب داستاني محسوب مي شود. رتبه 
سوم اين فهرست نيز به رمان »غبار امريكايي« نوشته 
»جنين كامينز« اختصاص يافته است. اين رمان كه 
درباره داستان فرار كردن يك كتاب فروش مكزيكي 
و پس��رش به مرز اياالت متحده اس��ت ب��ا انتقادات 
نويس��ندگان مكزيكي مواجه ش��د. پروتكل ورشو 
نوشته استيو بري ديگر اثر جديد اين فهرست است كه 
پانزدهمين جلد از سري داستان هاي »كاتن ملون« 
محسوب مي شود و اين بار داستان به مخاطره افتادن 

تعادل قدرت در اروپا را روايت مي كند.

فيلمنامه  مصور »انگل« 
رمان گرافيكي مي شود

اس��توري بوردهاي فيلم 
»ان��گل« س��اخته بونگ 
ج��ون ه��و ب��ه زودي در 
قال��ب رم��ان گرافيكي 
منتشر مي شود. به گزارش 
انترتينمن��ت ويكل��ي، 
هواداران فيلم برنده جايزه 
اس��كار »انگل« به زودي 

مي توانند با جزييات بيشتري از اين پروژه در قالبي 
متفاوت آشنا شوند. بونگ جون هو كارگردان اين فيلم 
كره اي به خاطر استوري بورد يا فيلمنامه هاي مصور 
دقيق خود شناخته ش��ده است. اين استوي بوردها 
اغلب به بازيگران نشان مي دهند دقيقا كجا بايستند 
يا چطور حركت كنند تا با بينش كارگردان هم راستا 
باشند. به زودي خانه نشر گرند سنترال پابليشينگ 
فيلمنامه هاي مصور بونگ ج��ون هو براي »انگل« 
را در قالب يك رمان گرافيكي منتش��ر مي كند. اين 
استوري بوردها مانند اين هستند كه بونگ كميك 
بوك خودش را نوش��ته و طراحي ك��رده و بعد آن را 
تبديل به فيلم كرده باشد. كتاب فيلمنامه هاي مصور 
»انگل« كه قبال در كره جنوبي منتش��ر شده، ۳۰۴ 
صفحه اس��ت و تمام صحنه هاي فيل��م را طوري به 
تصوير مي كشد كه بونگ خودش آنها را كشيده بود. 
اين كتاب همچنين شامل توضيحاتي از بونگ درباره 
نحوه ساخت فيلم و پروسه خالقانه او مي شود.وس 
ميلر ويراستار ارش��دي كه حقوق رمان گرافيكي را 
براي گرند سنترال پابليشينگ خريداري كرد، گفت: 
طراحي هاي كارگردان بونگ در قدرت روشن گرانه 
نويس��ندگي و كارگرداني او سهيم هستند و باعث 
مي شوند رمان گرافيكي »انگل« تبديل به مطالعه اي 

جذاب و زيبا  شود.

بازي هاي انتخابي جام جهاني در آسيا به تعويق افتاد

علي نژاد: مشكل اساسنامه فوتبال قابل حل است

فدراس��يون جهاني فوتبال از به تعويق 
افتادن مس��ابقات انتخابي جام جهاني 
در قاره آسيا خبر داد. فدراسيون جهاني 
فوتبال )فيفا( در اطالعيه اي اعالم كرد: پس از مشورت 
با كشورهاي آسيايي، فيفا و كنفدراسيون فوتبال آسيا 
)AFC( موافقت كردند كه مسابقات مقدماتي انتخابي 
آينده آس��يا براي حضور در ج��ام جهاني فيفا قطر 
۲۰۲۲ را به تعويق بيندازند. مسابقات ابتدا قرار بود 
در طول پنجره بين المللي برگزار شود كه از ۲۳-۳۱ 
مارس ۲۰۲۰ و 9-۱ ژوئن ۲۰۲۰ به تاريخ هاي بعدي 
موكول مي شوند و فيفا و كنفدراسيون فوتبال آسيا 
در مورد جزييات بيشتر اين مسابقات به تعويق افتاده، 
جلس��اتي را برگزار خواهند كرد. اگرچه، به منظور 
حمايت از فدراسيون هاي عضو فيفا و به شرطي كه 
امنيت تمام افراد دخيل طبق استانداردهاي مربوط 
تامين شود و نيز در صورت توافق دو طرف درگير يك 
مس��ابقه و AFC، بازي )بازي ها( مي تواند در همان 
پنجره قبلي )مارس و ژوئن ۲۰۲۰( برگزار شود. تاكيد 

 AFC مي شود كه همواره اين مساله بايد به تاييد فيفا و
برسد. فيفا و كنفدراس��يون فوتبال آسيا همچنين 
موافقت كرده اند كه مسابقات فوتسال قهرماني آسيا 

در تركمنستان نيز كه به عنوان مرحله انتخابي جام 
جهاني فوتسال در ليتواني محسوب مي شود، تا ماه 

آگوست ميالدي به تعويق بيفتد. 

معاون توسعه  ورزش قهرماني وزارت  ورزش مشكل 
اساسنامه فدراسيون فوتبال را قابل حل عنوان كرد. 
مهدي علي نژاد درباره اساسنامه فدراسيون فوتبال 
گفت: موضوع اساسنامه فدراسيون فوتبال و ايرادش 
اين است كه در مرداد سال جاري از فيفا و AFC سه 
نفر آمدند و ايرادات اساس��نامه را گرفتند كه بايد با 
فيفا تطبيق داده شود. قرار بود اين اتفاق رخ دهد و 
به فيفا ارسال شود اما به داليل مختلف اين اقدام از 
سوي فدراسيون ايران صورت نگرفته است. او افزود: 
البته باي��د تاكيد كنم كه اين مش��كل براي همان 
اساس نامه سال 9۰ اس��ت. فدراسيون ما هم گفته 
است كه اجازه دهيد مجمع را برگزار كنيم و بعد اين 
اقدام صورت بگيرد كه تا االن خبري نشده است. اين 
را هم بايد بگويم  كه  مشكل خيلي بزرگي نيست و به 
سرعت مي توان اين مشكل را برطرف كرد تا مجمع 
برگزار ش��ود. معاون  وزير ورزش در مورد مشكالت 
قراردادهايي كه  مديران فوتبالي )مخصوصا استقالل 

و پرس��پوليس( با مربي��ان  و بازيكن هاي خارجي 
مي بندند نيز توضي��ح داد: خيلي از اين  موضوعات 
توسط وزارت ورزش و نهادهاي نظارتي بررسي شده 
است اما اينكه ما در يك قراردادي جريمه شده ايم 
به معناي تخلف در قراردادها نبوده و تنها به خاطر 
عمل  نشدن به توافقات طرفين است. خيلي از اين 
افرادي كه چنين قراردادهايي را بسته اند، تنها پول 
قرارداد خود را گرفته اند كه در قبال آن كار كرده اند. 

البته دو ماهي مي شود كه به باشگاه ها نامه نوشته ايم 
كه از اين به بعد قبل از بستن قرارداد با وزارت  ورزش 
هماهن��گ باش��ند. او در مورد اص��رار وزارت براي 
برگزاري مجمع دووميداني گفت: چهار ماه بود كه  
مي خواستيم اين  مجمع را در اين تاريخ برگزار كنيم. 
اگر برگزار نمي كرديم با توجه به اينكه  كرونا در كشور 
وجود داشت و زمان اتمامش هم مشخص نيست، 
نمي توانستيم تاريخ ديگري براي مجمع مشخص 
كنيم. با توجه به اينكه  دووميداني سهميه المپيك 
دارد منطقي نبود كه نزديك المپيك مجمع برگزار 
شود و در نتيجه بايد تا شهريور يا مهر، اين فدراسيون 
با سرپرست اداره مي شد. ويروس بالتكليفي بسيار 
خطرناك تر از ويروس كروناست. در دو روز گذشته 
سالن فارس��ي ضد عفوني ش��ده بود و امروز همه 
افراد با فاصله از هم در س��الن نشسته بودند. تدابير 
الزم براي برگزاري مجمع در شرايط خاص كشور 

انديشيده شده بود.

ورزشي
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