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رييس س��ازمان غ��ذا و دارو گف��ت: تقاضاي تهيه 
ماس��ك و مواد ضدعفوني از ظرفيت توليد كشور 
باالتر اس��ت اما به زودي با كم��ك ارگان هايي كه 
ظرفيت تولي��د در اين حوزه را دارن��د توليد تا حد 
قابل مالحظه اي افزايش مي ياب��د. به گزارش ايرنا، 
محمدرضا شانه س��از روز گذش��ته اف��زود: كميته 
تامين و توزيع اقالم مقابله با كرونا به صورت مرتب 
در محل س��ازمان غذا و دارو تشكيل مي شود. اين 
جلسات با حضور مديران كل س��ازمان غذا و دارو، 
معاون ام��ور صنايع و مدي��ران كل وزارت صنعت، 
رييس هيات امن��اي ارزي، مديران كل س��ازمان 
حماي��ت از توليدكنن��دگان و مصرف كنندگان و 
تعزي��رات حكومتي و نماين��دگان توليدكنندگان 
مربوطه برگزار مي ش��ود. وي گفت: نياز به ماسك 
و مواد ضدعفوني كننده در ش��رايط كنوني بسيار 
فراتر از ميزان توليدات معمول در كش��ور است. به 
همين دليل بايد ظرفيت هاي توليد بالقوه اي كه در 
كش��ور وجود دارد را وارد مدار توليد كرده و از آنها 
بهره ببريم. شانه ساز گفت: اين تدبير در حال انجام 
اس��ت و عمدتا نيروهاي جهادي، صنايع دفاعي و 
سپاه صنوف مربوطه و بسيج اصناف، قرارگاه هاي 
جهادي و س��اير ظرفيت هاي مردمي ك��ه امكان 
توليد بالقوه در آنها وجود دارد، در حال ساماندهي 
و ورود به اين عرصه هستند تا بتواند در حوزه توليد 
ماس��ك ايفاي نقش كنند. معاون وزير بهداش��ت 
افزود: در حوزه الكل نيز افزايش توليد در دس��تور 
كار ق��رار دارد و كارخانه هاي تولي��دي به صورت 
سه شيفت فعاليت دارند. شركت هاي توليد كننده 
ژل و مواد ض��د عفوني نيز با تم��ام ظرفيت فعال و 

به درخواست اين سازمان با افزايش حداكثر تعداد 
شيفت كاري در حال توليد هس��تند، عالوه بر آن 
براي يك سري از خطوط توليد در صنايع آرايشي 
بهداشتي مجوز موقت سه ماهه صادر شد تا بتوانند 
وارد عرصه توليد م��واد ضدعفوني كننده ش��وند. 
وي تصريح كرد: توليد ماس��ك و م��واد ضدعفوني 
با كم��ك وزارت صنعت دنبال مي ش��ود و نظارت 
بر توزي��ع نيز زيرنظر س��ازمان غ��ذا و دارو صورت 
مي گيرد. ش��انه س��از گفت: داروخانه پتانس��يل 
مناس��بي براي عرضه و رصد بازار توزيع است. ۱۴ 
هزار و ۵۰۰ داروخانه در اقصي نقاط كش��ور داريم 
كه تحت نظارت س��ازمان غ��ذا و دارو درحال ارايه 
خدمت هس��تند، . وي اضافه كرد در روزهاي اول 
به دليل اينكه توليد نسبت به تقاضا در كشور بسيار 
بس��يار پايين تر بود، به اجبار تصمي��م گرفتيم كه 
عرضه ماسك و مواد ضدعفوني براي تامين مراكز 
درمان��ي از طريق هي��ات امن��اي ارزي عرضه و به 
داروخانه ها تحويل داده نشود. پس از آنكه وضعيت 
تامين اقالم م��ورد نياز مراكز بهداش��تي و درماني 
مناسب تر شد بنابراين توزيع مواد ضدعفوني كننده 
در داروخانه ها نيز ش��روع، اما تقاضا بس��يار بسيار 
زياد اس��ت. رييس س��ازمان غ��ذا و دارو گفت: در 
ح��ال حاضر تم��ام ارگان ه��ا و س��ازمان هايي كه 
پتانس��يل كمك كردن را دارند پاي كار آمده اند تا 
توليد افزايش يافته و پاس��خگوي نياز كشور باشد. 
وي تاكيد كرد: در شرايط كنوني كشور اگر شركت 
پخش، داروخانه يا هر مرك��ز ديگر مرتكب تخلف 
شود با هماهنگي با دس��تگاه قضا به صورت جدي 

برخورد خواهد شد.

   ايران براي پيشگيري از كرونا 
در آمادگي كامل

در همين حال، نماينده س��ازمان جهاني بهداشت 
گفت: ايران براي پيش��گيري از وي��روس كرونا در 
آمادگي كامل ق��رار دارد و اطمينان كامل داريم در 
آين��ده اي نه چندان دور اين ويروس كنترل ش��ود. 
به گزارش روابط عمومي بيمارس��تان دكتر مسيح 
دانشوري، نمايندگان س��ازمان جهاني بهداشت به 
همراه تيمي از كارشناسان كشور چين و نمايندگان 
سازمان جهاني بهداش��ت در ايران روز چهارشنبه 
در بازديد از بيمارس��تان دكتر مس��يح دانشوري از 
اقدامات دانش��گاه براي مهار وي��روس كرونا جديد 
بازديد كردند تا اطمينان حاصل كنن��د روند ارايه 
خدمات و كنترل اين ويروس در باالترين سطح در 
حال اجراست.  نماينده س��ازمان جهاني بهداشت 
در اين بازديد اظهار كرد: ايران براي پيش��گيري از 
ويروس كرونا جديد در آمادگي كام��ل قرار دارد و 
اطمينان كام��ل داريم در آين��ده اي نه چندان دور 
 WHO اين وي��روس كنترل ش��ود.  نماين��دگان
ضمن قدرداني از تالش هاي وزارت بهداش��ت براي 
كنترل و مهار ويروس كرونا اظهار كردند: ايران در 
زمينه مهار بيماري ها به وي��ژه بيماري هاي واگير از 
قدرت و توانمندي قابل مالحظه اي برخوردار است 
و اين توانايي را به خوبي در بحران ها و باليا از جمله 
سيالب هاي گس��ترده ابتداي امسال نش��ان داده 
اس��ت. نمايندگان س��ازمان جهاني بهداشت يكي 
از مهم ترين س��تون هاي مهار و كنترل بيماري در 
كشور را همكاري دو جانبه و قوي بين سازمان هاي 

متولي و مردم دانستند.

 كشف ۷ ميليون ماسك
 ۸۵  ميليون دستكش و ۱۸ تن ژل ضدعفوني 

از س��وي ديگر، به  رغ��م اينكه مس��ووالن قضايي اعالم 
كرده اند با هر نوع تخلف در حوزه محصوالت بهداش��تي 
و درماني ب��ا قدرت هرچ��ه تمام تر برخ��ورد مي كنند، 
سخنگوي سازمان تعزيرات از كشف و ضبط ۷ ميليون 
عدد ماسك در ۱۰ روز گذشته خبر مي دهد و مي گويد: 
به ۷۰ درصد كاال، جريمه ريالي تعلق مي گيرد. به گزارش 
اداره كل روابط عمومي و تش��ريفات س��ازمان تعزيرات 
حكومتي، سيدياسر رايگاني در برنامه تيتر امشب شبكه 
خبر سيما به ارايه توضيحاتي درباره روند كنترل و نظارت 
بر بازار مواد شوينده و ضدعفوني كننده پرداخت و اظهار 
كرد: ۷ ميليون عدد ماس��ك در ۱۰ روز گذشته كشف و 
ضبط ش��ده اس��ت. همچنين توقيف ۸۵ ميليون و ۴۰ 
هزار دستكش، ۱۸ تن ژل ضدعفوني و ۷ هزار ليتر الكل 
با همكاري وزارتخانه هاي صمت، بهداشت، دفاع و نيروي 
انتظامي و س��پاه انجام شده اس��ت. وي درباره مجازات 
متخلفان نيز گفت: به ۷۰ درصد كاال، جريمه ريالي تعلق 
مي گيرد و همچنين به شعب تعزيرات و دادسراهاي مراكز 
استان فرستاده مي شود كه اشد مجازات نيز در دادسراها 
و دادس��تاني ها اعمال خواهد شد. س��خنگوي سازمان 
تعزيرات حكومتي با بيان اينكه مجازات تخلف كنندگان 
۱۰ تا ۲۰ سال زندان اس��ت، ادامه داد: با توجه به حجم 
تخلف در شرايط فعلي مي تواند حتي منجر به اعدام نيز 
بشود. رايگاني با اش��اره به برخي ناهماهنگي ها در نظام 
توزيع گفت: در دو س��ه روز اول ناهماهنگ��ي در وزارت 
بهداشت بود كه ۲ ميليون ماسك به دانشگاه هاي علوم 
پزش��كي تحويل و بعد از هماهنگي، بقيه تحويل وزارت 

بهداشت و هيات امنا شد.

رييس سازمان غذا و دارو: 

تقاضاي ماسك و مواد ضدعفوني از ظرفيت توليد كشور بيشتر است

گزارش
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يادداشت

تاثير كاهش عرضه اوپك بر 
قيمت نفت موقتي خواهد بود

به دنب��ال ادامه ش��يوع 
وي��روس كرونا و كاهش 
قيمت نفت در بازارهاي 
جهان��ي، اوپك تصميم 
خ��ود ب��راي كاه��ش 
عرضه نفت خام را دنبال 
مي كند اما آنچه در اين 
خصوص مطرح اس��ت 
اينكه باتوجه به روند شيوع ويروس كرونا، تصميم 
اوپك براي كاهش عرضه نفت صرفا در كوتاه مدت 
مي تواند بر قيمت ها اثر گذاشته و تنها يك آرامش 
نسبي موقتي براي بازار ايجاد كند. در واقع تصميم 
كاهش عرضه نفت اوپك صرفا بر مولفه هاي رواني 
تاثيرگذار ب��وده و مبتني بر واقعيت ب��ازار جهاني 
نخواهد بود. در حال حاضر متقاضيان اصلي نفت در 
بازارهاي جهاني شامل كشورهاي صنعتي و توسعه 

يافته اروپايي و برخي كشورهاي...

عبداهلل يونس آرا
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انرژي

نشست اوپك پالس براي 
اثرگذاري رواني بر قيمت نفت
ديروز بيژن زنگنه، وزير نفت ايران به وين رفت تا در 
نشست اوپك و اوپك پالس كه امروز و فردا برگزار 
مي شود شركت كند. قرار بود در اين جلسات درباره 
تمديد يا عدم تمديد توافق اوپك پالس كه سه ماه 
پيش برگزار ش��ده بود و بر اساس آن مقرر شد ۱.۷ 
ميليون بشكه در روز از توليد نفت كشورهاي عضو 
اوپك پالس كاهش يابد، تصميم گيري ش��ود، اما 
كاهش شديد تقاضاي جهاني نفت و افت قيمت آن 

به سبب شيوع ويروس كرونا باعث شد كه ...

اقتصاد اجتماعي

خوزستان در آستانه 
وضعيت قرمز ملخي

نزديك به يك ماه از هشدار فائو )سازمان خواربار و 
كشاورزي ملل متحد( درباره هجوم ملخ ها به ايران 
مي گذرد، س��رانجام از اوايل اسفند، ريزش ملخ ها 
در 9 اس��تان جنوبي كش��ور از جمله خوزستان، 
بوشهر، فارس و كرمان براي چندمين بار در سال 
9۸، شروع ش��د تا باقي مانده مزارعي كه از سيل 
جان سالم به در بردند، با حمله ملخ ها دست و پنجه 
نرم  كنند. از يك سو كش��اورزان در اين استان ها 
بعد از سپري كردن سال زراعي پرخسارت، نگران 
آسيب دوباره به باقي مانده محصوالتشان هستند 
و از س��وي ديگر امنيت غذايي ب��ه دغدغه تازه اي 
براي مسووالن تبديل شده است با اين حال آنطور 
كه مسووالن اس��تاني مي گويند، خوزستان حال 
و روز خوبي ندارند، حمله ملخ ها اين اس��تان را در 
آستانه اعالم وضعيت قرمز قرار داده و پيش بيني ها 
حكايت از آن دارد ك��ه در هفته هاي آينده ميزان 

ريزش ملخ ها، روند صعودي خواهد داشت. 
12

اخبار

دادگاه رس��يدگي به پرونده متهمان احتكار 
اقالم بهداشتي شنبه ١٧ اسفندماه به رياست 
قاضي صلواتي به صورت علني برگزار مي شود.

به گزارش روز چهارش��نبه مركز رس��انه قوه 
قضايي��ه، دادگاه متهم��ان به اخ��الل كالن 
در ام��ر توزيع مايحت��اج عمومي ب��ه صورت 
فوق الع��اده در ش��عبه چه��ار دادگاه وي��ژه 
رس��يدگي به پرونده  اخاللگران و مفس��دان 
اقتصادي برگزار مي شود. متهمان اين پرونده 
به نام هاي »رضا س��توده«، »ابوبك��ر كووايوو 
تابعي��ت تاجيكس��تان«، »يون��س اح��راروو 
تابعي��ت تاجيكس��تان«، »كريم س��توده«، 
»ناظم ميزايف تابعيت تاجيكستان«، »سعيد 
عباسي قلعه جوق« و »مهرداد حاذقي كلوانق« 
به اخالل كالن در امر توزيع مايحتاج عمومي 
متهم هستند.  »بهروز رسولي اصل«، »حميد 
غفاري« و »سهيل حاتمي پور« ديگر متهمان 

اين پرونده هستند كه محاكمه خواهند شد. 
بنابراين گزارش، در شرايط نياز مبرم به اقالم 
بهداش��تي در كش��ور، متهمان اين پرونده با 
احتكار دو ميليون و ۶۰۰ هزار ماس��ك قصد 

خروج اين اقالم به كشور چين را داشتند.

دادگاه علني احتكار كنندگان 
اقالم بهداشتي شنبه برگزار مي شود

وزيران ام��ور خارجه اي��ران و اتريش آخرين 
وضعيت ش��يوع كرون��ا در جه��ان، اقدامات 
ايران و راه هاي جمع��ي مقابله با اين ويروس 

را بررسي كردند.
ب��ه گ��زارش اداره كل اطالع رس��اني و امور 
س��خنگويي وزارت امور خارجه، محمدجواد 
ظريف و ش��النبرگ وزي��ران ام��ور خارجه 
جمهوري اسالمي ايران و اتريش بعد از ظهر 
چهارش��نبه در گفت وگوي تلفن��ي آخرين 
وضعيت ش��يوع كرون��ا در جه��ان، اقدامات 
ايران و راه هاي جمع��ي مقابله با اين ويروس 

را بررسي كردند.
ويروس كرونا كه رسما كوويد – ۱9 نام دارد، 
نخستين بار در ش��هر ووهان چين شناسايي 
شد تاكنون به بيش از۷۰ كشور سرايت كرده 
و س��ازمان بهداش��ت جهاني را برآن داشته 

است تا وضعيت فوق العاده اعالم كند.
آم��ار ابت��الي قطعي ب��ه وي��روس كرونا در 
ايران تا ظهر چهارش��نبه )چهاردهم اسفند( 
به ۲ ه��زار و 9۲۲ نفر و فوت ناش��ي از آن در 
مجموع به 9۲ نفر رس��يده اس��ت همچنين 
۵۲۲ نف��ر از مبتالي��ان بهب��ود يافت��ه و از 

بيمارستان ترخيص شده اند.

 آخرين وضعيت كرونا 
در گفت وگوي ايران و اتريش 

مايكل بلومبرگ ب��ه عنوان دومي��ن داوطلب 
انتخاب��ات  در  دموكرات ه��ا  ميلي��اردر 
رياست جمهوري امريكا از ادامه رقابت ها خارج 
شد. اين تصميم پس از آن گرفته شد كه صرف 
صدها ميليون دالر براي تبليغات نتوانست در 
سه شنبه بزرگ انتخابات مقدماتي، دستاوردي 
براي شهردار پيش��ين نيويورك داشته باشد. 
او در انتخاب��ات مقدماتي آيوا، نيوهمپش��اير و 
۱۴ ايالت ديگر هيچ پيروزي نداشت و تنها در 

منطقه ساموآ اكثريت را از آن خود كرد. 

بلومبرگ از ادامه رقابت انتخاباتي 
امريكا  خارج شد

رويداد

رييس پليس راهور ناجا گف��ت: براي جلوگيري 
از ازدح��ام در مراك��ز ش��ماره گذاري، رانندگان 
خودروهايي كه معاينه فني شان به اتمام رسيده 
يا اعتبار گواهينامه آنها منقضي ش��ده است نياز 
به تمديد تا ۱۵ ارديبهش��ت س��ال آينده ندارند 
و رانن��دگان مي توانند تردد كنن��د و جريمه هم 
نخواهند ش��د. به گزارش س��ايت راه��ور ناجا، 
سردار سيدكمال هاديانفر در حاش��يه بازديد از 
مركز ش��ماره گذاري ميثم اظهار كرد: به منظور 
جلوگيري از ازدحام در مراكز ش��ماره گذاري به 
منظور جلوگيري از شيوع بيماري كرونا، آنهايي 
كه مي خواهند نس��بت به خريد و فروش خودرو 
اقدام كنند و آنهايي كه وكال��ت دارند مي توانند 
نقل و انتقال خودرو را به سال آينده موكول كنند، 
حتما اين كار را انجام بدهن��د و اگر مدت اعتبار 
وكالت نامه آنها محدود است مي توانند نسبت به 
افزايش مدت اعتبار آن اقدام كنند. رييس پليس 
راهور ناجا در خصوص آموزش��گاه هاي رانندگي 
هم گفت: درخصوص آموزشگاه هاي رانندگي كه 
ثبت نام در آنجا وج��ود دارد كالس هاي آموزش 
را تعطيل كرديم و ابالغ شده كه آزمون آيين نامه 
در هيچ جا برگزار نش��ود و فق��ط آزمون عملي را 
اجرا خواهيم كرد. سردار هاديانفر افزود: مشكل 
بعدي ما در ستادهاي ترخيص خودرو بود كه تا 
اوايل هفته آينده با سيستم طرح گسترشي كه 
ايجاد شده، از طريق دفاتر پليس+۱۰ در سراسر 
كشور در مرحله اول ۱۳ استان و كالن شهر انجام 
خواهد گرف��ت. در واقع م��ردم عزيزمان از هفته 
آينده مي توانند ب��ه دفاتر پلي��س+۱۰ مراجعه 
و نس��بت به ترخيص خودرو خود اق��دام كنند. 
وي افزود: تعطيلي مراكز ش��ماره گذاري در گرو 
تصميم گيري از سوي ستاد ملي مبارزه با كروناي 
هر اس��تان اس��ت و اگر مراكز تعويض پالك هر 
استاني تعطيل ش��د به مردم توصيه مي شود به 

مراكز استان هاي مجاور مراجعه نكنند. 

اعتبار گواهينامه هاي منقضي  
شده تا  ۱۵ ارديبهشت تمديد شد

راه وشهرسازي

 تب و تاب نوروز 
زير پوست شهر
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رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي از بازنگري 
۸۰ درصدي مباح��ث ۲۲ گانه مقررات مل��ي و كنترل 
ساختمان طي ۶ سال گذشته خبر داد.  به گزارش پايگاه 
خبري وزارت راه و شهرس��ازي، محمد ش��كرچي زاده، 
گفت: ۱۱ مبحث در مركز تحقيقات منتش��ر ش��ده كه 
اين مباحث بازنگري شده شامل مبحث سوم )حفاظت 
س��اختمان ها در برابر حريق( س��ال 9۵، مبحث چهارم 
)الزامات عمومي س��اختمان( س��ال 9۶، مبحث پنجم 
)مصالح و فرآورده هاي ساختماني( س��ال 9۶ و ... است. 
رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي مباحث 
تصويب ش��ده در ش��وراي تدوين را كه براي بررس��ي و 
تصويب نهايي به وزارت راه و شهرس��ازي ارس��ال شده 
است را سه مبحث عنوان كرد و افزود: اين مباحث شامل 
مبحث نهم )طرح و اجراي س��اختمان هاي بتن آرمه(، 

مبحث يازدهم )طرح و اجراي صنعتي س��اختمان ها( و 
مبحث پانزدهم )آسانسورها و پلكان برقي( است. به گفته 
شكرچي زاده، مباحث تكميل شده و در حال نظرخواهي 
ي��ا در حال آماده ش��دن ب��راي ارس��ال ب��ه وزارت راه و 
شهرسازي هم چهار مبحث است كه شامل مبحث هفتم 
)پي و پي سازي(، مبحث هفدهم )لوله كشي گاز طبيعي(، 
مبحث نوزدهم )صرفه جويي در مصرف انرژي(، و مبحث 
بيست و دوم )مراقبت و نگهداري از ساختمان ها( است. او 
درباره مباحث در دست تدوين نيز توضيح داد: بازنگري 
مبحث دهم )ط��رح و اجراي س��اختمان هاي فوالدي( 
پيشرفت ۱۰۰ درصدي داشته و در حال تهيه پيش نويس 
اوليه جهت نظرخواهي است. همچنين، بازنگري مبحث 
دوازدهم )ايمني و حفاظت كار در حين اجرا( ۸۰ درصد 

پيشرفت داشته است.

بازنگري ۸۰ درصدي مقررات ملي و كنترل ساختمان 

مسكن

ديوان عالي هند در حكمي به بانك هاي اين كشور اجازه 
داد تا معامالت رمزارزي صرافي ها و تجار را مديريت كرده 
و انجام دهد.به گزارش رويترز، اين در حالي است كه بانك 
مركزي هند )RBI( پيش تر رسيدگي به چنين معامالتي 
را ممنوع كرده و در نتيج��ه آن ضربه بزرگي به صنعت رو 
به رشد اين كش��ور وارد ش��ده بود. بانك مركزي هند در 
آوريل ۲۰۱۸ به موسسات مالي اين كشور دستور داده بود 
تا تمامي مناسبات خود را با اشخاص حقيقي و حقوقي و 
كسب كارهايي كه با ارزهاي مجازي همچون بيت كوين 

س��رو كار دارند، ظرف مدت س��ه ماه متوقف كنند. اين 
ممنوعيت موجب افت س��ريع و ناگهاني حجم تجاري و 
بسته شدن كسب و كار صرافان رمزارز شده بود. »نيسچال 
شتي« مديرعامل شركت صرافي رمزارز WazirX هند 
مي گويد: در هندوستان س��رمايه گذاري ها متوقف شده 
و استارتاپ ها از آغاز كس��ب و كار خود در فضاي رمزارز و 
بالك چين مهجور مان��ده بودند و حاال ك��ه ديوان عالي 
ابالغيه بانك مركزي را مغاير قانون اساس��ي اعالم كرده 

است، شرايط تغيير خواهد كرد.

اجازه انجام معامالت رمزارزي بانك ها در هند

جهان

رييس ستاد اجرايي فرمان امام )ره( اعالم كرد
 » تعادل« وضعيت بازار سهام

 در آخرين روز هفته را بررسي مي كند
تحويل۵0 ميليون ماسك به زودي  بورس تهران

  2000  تريليون    
توماني شد

گروه بورس| روند صعودي بازار س��هام ي��ك روز ديگر 
تداوم يافت و در پايان معامالت روز چهارشنبه شاخص كل 
بورس تهران به ميزان ۱۰ هزار و 9۲9 واحد رشد كرد. اين 
صعود ۲.۱ درصدي كه شاخص كل را به سطح ۵۵۵ هزار 
و ۱۶۷ واحد رس��اند بار ديگر نشان داد كه سيل نقدينگي 
وارد شده به بورس و فرابورس به راحتي قابل مهار نيست و 
سرمايه گذاران در نبود روزهاي هاي موازي همچنان گسيل 
دارايي خود به سمت بازار سهام فكر مي كنند. در اين روز 
شاخص كل هم وزن كه نشانگر وضعيت تمامي نمادهاي 
حاضر در بورس تهران بدون در نظر گرفتن س��هم آنها از 
كل بازار است نيز افزايش ۲.۸ درصدي را شاهد بود كه به 
رشد ۳ هزار و ۲۶9 واحدي اين نماگر منجر شد و آن را به 
سطح ۱۸۶ هزار و ۲۶۶ واحد رس��اند. در اين روز نماد هاي 
فلزي- معدني و پتروش��يمي در كنار برخ��ي از نمادهاي 
بانكي بيشترين تاثير را بر صعود شاخص كل بورس تهران 
داش��تند به طوري كه »فوالد«، »فملي« و »رمپنا« س��ه 
نمادي بودند كه به ترتيب در رتبه نخست تاثير و نماگر ياد 
شده قرار داشتند.  در اين روز رشد دسته جمعي قيمت ها 
سبب ش��د تا بازده بورس تهران طي سال جاري به حدود 

۲۱۲ درصد برسد و ارزش ريالي آن از دو هزار هزار ميليارد 
تومان فراتر رود. بر اين اساس با در نظر گرفتن قيمت ۱۵ 
هزار و ۳۸۰ توماني ه��ر دالر امريكا در صرافي هاي دولتي 
تهران ارزش بورس تهران پس از ش��ش سال به محدوده 
۱۳۱ ميليارد دالر رس��يد. در فرابورس اي��ران نيز كليت 
معامالت تشابه بسياري با ديگر بازوي بازار سهام داشت، 
به طوري كه رشد ۱۵۱ واحدي شاخص كل فرابورس آن 
را به سطح ۷ هزار و ۱۰۴ واحد رساند. ارزش بازار اول و دوم 
در اين بستر معامالتي به لطف همه گيري رشد قيمت ها از 
۴۰۰ ميليارد تومان عبور كرد و به ۴۱۸ ميليارد تومان بالغ 
شد. در اين روز نمادهاي »كگهر«، »ميدكو« و »زاگرس« 
بيشترين اثر را بر رشد شاخص بازار ياد شده داشتند. رشد 
سريع قيمت ها به همراه تغيير دايمي مولفه هاي موثر بر 
بازار سهام سبب شده تا تحليل مستمر اين بازار به خصوص 
در حال حاضر كه قيمت سهام در بسياري از نمادها از حدود 
پذيرفته شده تحليلي فراتر رفته، بيش از پيش اهميت يابد. 
روند معامالت بورس در گذشته به گونه اي بود كه بازار به 
مدت هفت ماه رشد مي كرد و بعد از آن به مدت دو ماه وارد 
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روي موج خبر

    لغ�و كلي�ه س�فرهاي خارج�ي كاركن�ان 
دستگاه هاي اجرايي؛ پاد|

معاون اول رييس جمه��ور در ابالغي��ه اي به كليه 
دستگاه هاي اجرايي، سفرهاي خارجي كاركنان دولت 
براي شركت در همايش ها و نمايشگاه هاي بين المللي 
و مانند آن را تا اطالع ثانوي لغو كرد. متن كامل ابالغيه 
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري به شرح 
زيراست: »در اجراي دستور رييس جمهور محترم 
كليه سفرهاي خارجي كاركنان دستگاه هاي اجرايي 
براي شركت در همايش ها و نمايشگاهاي بين المللي 
و مانند آن تا اطالع ثانوي )جز وزارت امور خارجه( لغو 
مي شود. ساير موارد استثناء با پيشنهاد باالترين مقام 
دستگاه اجرايي و تاييد معاون اول رييس جمهوري 
صورت مي پذيرد. هدف از اين اقدام جلوگيري از ورود 

بيشتر ويروس كرونا به كشور  است.«

    برگزاري نماز جمعه در تمام مراكز استان ها 
لغو شد؛  مهر|

رييس شوراي سياس��ت گذاري ائمه جمعه گفت: 
بر اساس مصوبه س��تاد ملي مبارزه با ويروس كرونا 
اين هفته نماز جمعه در تمام مراكز استان ها برگزار 
نمي شود. حجت االس��الم حاج علي اكبري رييس 
شوراي سياست گذاري ائمه جمعه كشور در خصوص 
برگزاري نماز جمع��ه اين هفته در شهرس��تان ها 
افزود: درباره نماز جمعه شهرس��تان ها و بخش ها و 
ساير شهرها كميته اي متشكل از نماينده ولي فقيه 
استان ها، استاندار و مسوول بهداشت استان تصميم 
به برگزاري يا برگزار نش��دن نم��از جمعه اين هفته 
مي گيرند كه از طريق رس��انه هاي استاني به اطالع 

ملت شريف ايران خواهد رسيد.

    چرا جلس�ه دولت به كاخ س�عدآباد رفت؟؛ 
تسنيم|

جلسه ديروز هيات دولت بر خالف رويه  هميشگي 
كه در پاستور برگزار مي شد، اين بار در كاخ سعدآباد 
واقع در منطقه  شمال تهران برگزار شد. در شرايطي 
كه برخي رسانه ها به دنبال ترويج اين ديدگاه هستند 
كه دولت به خاطر كرونا جلس��ه خود را از مركز شهر 
به شمال تهران منتقل كرده؛ نوروزپور دبير شوراي 
اطالع رساني دولت در بيان دليل اين اقدام دولت گفت: 

به دليل مسائل درختكاري اين تصميم گرفته شد.

    بررسي راه هاي مقابله با ويروس كرونا
در تماس ظريف و كاسيس؛ وزارت خارجه|

وزيران امور خارجه ايران و س��وييس راه هاي مقابله 
با ويروس كرونا را بررس��ي كردند. ايگنازيو كاسيس 
و محمدجواد ظريف دي��روز در گفت وگويي تلفني 
آخرين وضعيت ش��يوع كرونا در جه��ان، اقدامات 
ايران و راه هاي جمعي مقابله با اين ويروس را بررسي 
كردند. ويروس كرونا كه رسما كوويد – ۱۹ نام دارد، 
نخستين بار در شهر ووهان چين شناسايي شد تاكنون 
به بيش از۷۰ كشور سرايت كرده و سازمان بهداشت 
جهاني را برآن داش��ته اس��ت تا وضعيت فوق العاده 

اعالم كند..

    قدرداني سيدحس�ن خمين�ي از زحمات 
پزشكان و پرستاران؛ جماران|

حجت االس��الم سيدحس��ن خميني طي تماس 
تلفني با وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، از 
زحمات شبانه روزي وي و كليه  مديران اين وزارتخانه 
و همچنين كليه پزش��كان، پرس��تاران و مجموعه 
بهداشت و درمان كش��ور در مبارزه با ويروس كرونا 
تقدير و تشكر كرد. توليت آستان بنيانگذار انقالب 
در اين تماس تلفني با اشاره به اهميت بسيج فراگير 
همه بخش هاي كشور در اين مسير، تأكيد كرد: كليه 
امكانات آستان امام خميني )ره( در خدمت مجموعه 
بهداشت و درمان كش��ور براي مبارزه با كروناست. 
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز با تشكر از 
تمهيد اين امكان، بر تالش بي وقفه مجموعه متبوعش 
در مب��ارزه با كرونا تأكيد ك��رد. درب هاي حرم امام 
خميني )ره( از سه شنبه هفته قبل جهت جلوگيري 
از شيوع كرونا بسته است. پاركينگ و سرويس هاي 
بهداشتي پيرامون مرقد مطهر كه ضدعفوني آن از 
سوي شهرداري بهشت زهرا)س( انجام مي شود، قابل 

استفاده خواهد بود..

    تصميم گيري در خصوص كاهش اختيارات 
جنگي ترامپ عليه ايران ؛ ايسنا|

يكي از اعضاي مجل��س نمايندگان امريكا اعالم 
كرد كه اي��ن مجلس ط��ي هفته ه��اي آتي در 
خصوص اختيار جنگ افزوري ترامپ عليه ايران 
تصميم گيري خواهد كرد. به گزارش نشريه هيل، 
استنلي هوير، عضو ارشد مجلس نمايندگان امريكا 
عنوان كرد كه از طرح »كاهش اختيارات جنگي 
ترامپ عليه ايران« كه ماه گذشته در سنا تصويب 
شده بود، حمايت مي كند و انتظار دارد در آينده اي 

نزديك در خصوص آن تصميم گيري شود.

    براي بررسي اليحه بودجه ۹۹ هنوز فرصت 
داريم؛  باشگاه خبرنگاران|

س��خنگوي ش��وراي نگهبان گفت: براي بررسي 
بودج��ه ۹۹ فرصت داري��م و با درياف��ت نظرات 
كارشناسان، در فرصت مناسب اعالم نظر كنيم. 
عباس��علي كدخدايي با اظهار كرد: براي بررسي 
اليحه بودجه ۹۹ هنوز فرصت داريم، قرار شده با 
دريافت نظرات كارشناسان، در فرصتي مناسب 
اعالم نظر كنيم. او درباره نحوه برگزاري جلسات 
شوراي نگهبان افزود: اگر ما بتوانيم جلسه حضوري 
داش��ته باش��يم بهتر اس��ت در غير اين  صورت 
نشست هاي اين شورا را به صورت ويدئو كنفرانس 
برگزار مي كنيم. مهم اين است كه اعضاي شوراي 
نگهبان نظرات خودرا ارايه كنند. كدخدايي تصريح 
كرد: اميدواريم هفته آينده جلسه داشته باشيم و 
در اين خصوص اعالم نظر كنيم. سخنگوي شوراي 
نگهبان گفت: اين شورا هنوز در حال بررسي صحت 
انتخابات مجلس در حوزه هاي انتخابيه است كه 

امروز صحت ۳۷ حوزه انتخابيه ديگر تأييد شد.

ايران2

رييس جمهوري در نشست هيات دولت مطرح كرد

روحاني: عده اي با ماسك دلسوزي، جامعه را ملتهب مي كنند

عبور از كرونا در كوتاه ترين زمان

گروه ايران|
همانطور كه پيش بيني مي شد جلسه روز گذشته هيات 
دولت به رياس��ت رييس جمهور با دس��تور كار مشخص 
بررسي ابعاد مختلف ويروس كرونا و تاثيرات آن بر حوزه هاي 
گوناگون برگزار شد؛ جلسه اي كه در جريان آن تالش شد 
تا تصويري از تبعات احتمالي كرونا در بخش هاي مختلف 
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... مورد بررسي قرار بگيرد و 
راهكارهاي موثر براي كاهش هزينه ها ارزيابي شود. در جلسه 
هيات دولت اعضاي دولت ضمن تشكر از مجاهدت هاي كادر 
پزشكي، پرستاري و بيمارستاني كشور، ابعاد مختلف ويروس 
كرونا و تأثيرات آن بر حوزه هاي گوناگون را مورد بررسي قرار 

داده و تصميمات الزم در اين زمينه را اتخاذ كردند. 
مطابق مصوبات ديروز دولت، اما دستگاه هاي اجرايي 
موظف ش��دند در دس��تگاه هاي متبوع خود، س��تاد 
پيش��گيري و مقابله با كرونا را تشكيل دهند. از جمله 
وظايف اين ستاد، بررسي تأثيرات كرونا بر حوزه كاري 
آن دس��تگاه و راه هاي كاهش آن اس��ت. كاهش آثار 
اقتصادي، اجتماعي و دعاوي قضايي از جمله موضوعات 
مورد بررسي ستادهاي مزبور خواهد بود. رييس جمهور 
در ادامه، وزير دادگس��تري را موظف نمود تا به منظور 
كاهش موارد ابتال به ويروس كرونا، اجراي مصوبه ستاد 
ملي كرونا را در مورد مرخصي زندانياني كه آزادي آنان 
خطرآفرين نيست، پيگيري كند. رييس جمهوري با 
بيان اينكه قول مي دهم در كوتاه ترين زمان و حداقل 
تلف��ات از بحران كرونا عبور مي كني��م، گفت: عده اي 
ماسك را احتكار كردند و عده اي هم براي اينكه جامعه ما 
را ملتهب كنند پشت ماسك دلسوزي رفتند اما در واقع 
مردم ما را دچار نگراني كنند، اخبار دروغ را در جامعه 
شايع مي كنند. روحاني ديروز در جلسه هيات دولت با 
بيان اينكه دولت به عنوان نگهبان سالمت مردم و كسب 
و كار و تأمين معيشت مردم، به وظيفه اش عمل مي كند، 
اظهار داشت: ايام پربركت ميالد حضرت جواد االئمه )ع( 
و همچنين ميالد موالي ما امير المومنين )ع( را به همه 
تبريك و تهنيت عرض مي كنيم و در آغاز مي خواهم از 
مجلس شوراي اسالمي و از رييس مجلس كه با تدبيري 
كه براي بودجه سال ۹۹ به خرج دادند و پيشنهادي را 
خدمت مقام معظم رهبري فرس��تادند و ايشان تأييد 
كردند، از مجلس و رييس مجلس و به ويژه از مقام معظم 
رهبري تشكر كنم كه اين بن بست را شكستند و اين 
مساله را حل كردند كه بتوانيم براي سال آينده از آغاز 
سال طبق چارچوب قانون بودجه اقدامات مالي خودمان 
را انجام دهيم.رييس جمهوري افزود: همچنين ايشان اجازه 
فرمودند كه موضوع وزارت جهاد كش��اورزي هم به بعد از 
مساله مربوط به حفاظت هايي كه الزم است در مساله كرونا 
انجام گيرد، محول شود. بنابراين برادر عزيزمان آقاي عباس 
كشاورز كه امروز سرپرستي اين وزارتخانه را به عهده دارند 

همچنان اين مسووليت را برعهده خواهند داشت.

    سالمت مردم براي ما اهميت دارد
روحاني اضافه كرد: مساله سالمت مردم براي ما اهميت 
دارد و همه تالش ها براي اين اس��ت كه مردم، پدران و 
مادران و جوان هاي ما و افراد مسن و بيمار كه بيشتر در 
معرض اين ويروس هستند بتوانند از اين مساله عبور 

كنند و جانشان به سالمت باشد، سالمت و امنيت جاني 
براي ما بسيار مهم است. رييس جمهوري خاطرنشان 
كرد: اما در كنار آن امني��ت روحي و رواني جامعه هم 
بسيار حائز اهميت است. متأسفانه امروز عليرغم اينكه 
اكثريت جامعه ما و همه همكاري و يكديگر را براي عبور 
از اين مشكل ياري مي كنند، عده اي هستند به عنوان 
كاسبان كرونا كه مي خواهند از اين معضل براي سود 
مادي و سودجويي خودشان استفاده كنند و متأسفانه 
در مواردي با احتكار و گرانفروشي و عدم عرضه كاال با 
اين فكر كه در آينده اين كاال را با قيمت باالتر و گزاف 
مي توانند بفروشند، مواجه بوديم. اين عده اي بودند به 
عنوان كاس��باني كه در اين بيماري با جان مردم بازي 

مي كردند و احتكار مي كردند.

    عده اي مي خواهند با احتكار ماسك و برخي 
هم با ماسك دلسوزي، جامعه را ملتهب كنند

روحاني افزود: از طرف ديگر كاسبان ديگري هم در فضاي 
مجازي و در رس��انه هاي بيگانه داشتيم. عده اي ماسك را 
احتكار كردند و عده اي هم رفتند پشت ماسك دلسوزي 
اما در واقع براي اينكه جامعه ما را ملتهب كنند و مردم ما را 
دچار نگراني كنند، اخبار دروغ را در جامعه شايع مي كنند. 
رييس جمهوري بيان داشت: مردم عزيز و بزرگوار بايد توجه 
داشته باش��ند به اينكه اين گروه محتكرين و معاندين در 
فضاي مجازي كه به آرامش مردم رحم نمي كنند؛ همچنين 
گروه��ي كه افكار جامع��ه را با اظهارنظره��اي غيردقيق 
خودشان دچار اضطراب مي كنند؛ اين امر تخصصي است و 
بايد به متخصصين مربوطه واگذار شود؛ مسووليت اين كار 
به وزارت بهداشت و درمان واگذار شده، اما همه دستگاه ها 
با همه توان، پيگير بخش هايي از اموري هستند كه به نوعي 

به آنها مربوط مي شود.
روحاني اضافه كرد: پزشكان و پرستاران در خط مقدم 
هستند و فداكاري بسيار بزرگي از خودشان نشان دادند 
و از همه آنها تشكر و سپاسگزاري مي كنم كه هيچ كدام 
در انجام وظايف و اجراي وظايف خودشان دچار قصور 
نشدند و با همه توان در صحنه بودند؛ افرادي بودند روزها 
و شب ها با استراحت بسيار كوتاه و با تالش بسيار زياد 
به طور مداوم كار خودش��ان را ادامه دادند؛ حتي وزير 
بهداشت و درمان كه معمواًل روزانه با او در تماس هستم 
و گزارش مي گيرم، در اين مدت يك هفته و خرده اي 

شب ها يكي، دو ساعت بيشتر استراحت نكرده است.
رييس جمهوري يادآور ش��د: بار س��نگيني بر دوش همه 
است؛ به مردم عزيز و بزرگوارمان قول مي دهم كه به پشتوانه 
تخصص باالي پزشكان كشورمان؛ به پشتوانه اراده و تصميم 
پرستاران و پزشكان؛ ايثار و فداكاري و همكاري مردم از اين 
معضل با حداقل تلفات و با كوتاه ترين زمان ممكن ان شاء اهلل 

عبور خواهيم كرد.
روحاني عنوان كرد: كاري كه امروز در بيمارستان ها انجام 
مي گيرد، با زبان قابل وصف و شكرگزاري و قدرداني نيست و 
در واقع بايد پاداش آنها را خداوند بزرگ عنايت كند؛ در اين 
مساله چشم اميد مردم اول به رحمت و لطف خداوند است 
و با توكل به خداوند است كه روح ها آرامش پيدا مي كند و 
در مرحله دوم به تالش، كوشش و فداكاري تيم پزشكي و 
بهداشتي سراسر كشور است كه شبانه روز تالش مي كنند.

رييس جمهوري خاطرنش��ان كرد: ديگران هم آماده 
كمك هس��تند؛ امروز وزارت صمت در صحنه همين 
جه��اد اس��ت و بس��ياري از توليدگران از ج��ان مايه 
گذاشتند و شبانه روز براي نيازمندي هاي جامعه كار 
مي كنند؛ بس��ياري از مسووالن نظارتي شبانه روز كار 
مي كنند براي اينكه كاال به قيمت مناس��ب در اختيار 
مردم قرار گي��رد؛ بايد از همه كارگران، مهندس��ين، 
كش��اورزان و همه آنهايي كه در پااليشگاه ها مشغول 
كار هستند تا انرژي به موقع در اختيار مردم قرار گيرد؛ 
همه آنهايي كه در نيروگاه ها تالش مي كنند براي اينكه 
برق در اختيار مردم قرار گيرد؛ همه آنهايي كه در كنار 
مراكز مهم تصفيه خانه هاي عظيم آب هس��تند تا آب 
آشاميدن در اختيار مردم قرار گيرد و همه آنهايي كه در 
همه سمت ها، حمل و نقل، كسب و كار، همه پاي كارند 
و ش��بانه روز تالش مي كنند براي اينكه مردم بتوانند 
زندگي راحتي داشته باشند؛ بحمداهلل امروز توليدگران، 
كشاورزان، مديران و مسووالن حمل و نقل با همه توان 
در صحنه هستند تا مردم نيازمندي هايشان به خوبي 
برآورده ش��ود.روحاني افزود: وزارت خارجه و وزارت راه و 
شهرسازي امروز در تماس مستمر با همتايان خود هستند 
براي اينكه معضل رفت و آمد مربوط به صادرات و واردات كاال 
حل و فصل شود.رييس جمهوري افزود: خدمت مردم عزيز 
عرض كنم كه همه به سهم خودشان در اين جهاد حضور 
دارند؛ خط مقدم ما مسووالن بهداشتي و درماني هستند و 

در خطوط ديگر همه در صحنه هستند و تالش مي كنند.
روحاني گفت: ديروز در جلس��ه هماهنگي سه قوه بر 
اين تصمي��م تأكيد كرديم ك��ه وزارت اقتصاد و بانك 
مركزي تالش كنند براي اينكه مردم داراي اقس��اط 

هستند و اقساط آنها بايد پرداخت شود و در برابر دولت 
مسوول هستند كه پرداختي هاي خودشان را در موعد 
خاص پرداخت كنن��د، امهال م��وارد و دادن فرصت 
يك و دو ماهه انجام شود براي اينكه مردم بتوانند كار 
خودشان را با آساني بيشتر و عدم مشكالت حل و فصل 
كنند و اين راه باز ادامه پيدا مي كند؛ يعني اينكه بانك 
مركزي و وزير اقتصاد مسوول شدند در اين زمينه براي 
مس��اعدت به كس��ب و كارهايي كه در اين ايام دچار 
مشكل شدند؛ برخي از كسب و كارها است كه بهترين 
زمان درآمدي شان شب عيد و ايام عيد بوده كه دچار 
مشكل شدند و نسبت به آنها دولت بايد مساعدت كند 
و ان شاء اهلل طرح شان را بياورند در هيات دولت مطرح 
كنند و ان ش��اء اهلل ب��ه زودي آن را بررس��ي و تصويب 
مي كني��م؛ براي اينكه مردم در رفاه بيش��تري در اين 

زمينه قرار گيرند.

    دولت وظيفه دارد نگهبان سالمت
 معيشت و كسب و كار مردم باشد

رييس جمهوري تصريح كرد: همانطور كه دولت وظيفه دارد 
نگهبان سالمت مردم باشد، وظيفه دارد نگهبان كسب و كار 
مردم و زندگي و تأمين معيش��ت مردم هم باشد؛ در اينجا 
خواهش مي كنم از همه دستگاه هاي خبري، خبرنگاران، 
روزنامه ها، به ويژه صدا و سيما با همه وجود در برابر معانديني 
كه در فضاي مجازي و در رس��انه هاي بيگانه سمپاش��ي 
مي كنند؛ خبر دروغ را القاء مي كنند و واقعيت ها را به مردم 

نمي گويند، بيايند واقعيت ها را براي مردم توضيح دهند.
روحاني اضافه كرد: بيمارستان ما، تالش پزشكان و پرستاران 
ما، مراكز توليد و همه كارگران و مهندسيني كه همه سر 

چ��اه و تلمبه  خانه هاي نفت و گاز، همه جا، س��ر مرز براي 
نگهباني از كشور و در همه جا حضور دارند و تالش مي كنند 
براي امنيت و نيازمندي  مردم، بهداشت مردم، براي نظافت 
شهر مردم، همه تالش و كوشش مي كنند؛ اين كوشش ها 

منعكس شود.

    ايامي كه مردم در خانه هستند 
صداوسيما برنامه شادتري ارايه كند

روحاني اظهارداشت: من از صدا و سيما مي خواهم در اين 
ايام كه مردم براي حفاظت از جان خود بيش��تر در خانه 
هستند، برنامه هاي شادتري براي مردم ارايه بشود؛ مردم 
وقتي در يك آپارتمان و خانه كوچك مي خواهند محدود 
و محصور شوند، نمي توانند در اجتماعات شركت كنند، 
رفت و آمد به آن صورت نمي توانند داشته باشند، بايد صدا 
و سيما در خانه آن را جبران كند و ان شاءاهلل اين كار انجام 
مي گيرد.رييس جمهوري بيان كرد: همه هنرمندان در 
فضاي مجازي بيايند؛ همه دانشمندان در فضاي مجازي 
بيايند؛ همه روانشناس ها و همه آنهايي كه مي توانند لبخند 
براي مردم به ارمغان بياورند در فضاي مجازي بيايند؛ امروز 
كلماتي كه مردم را از خستگي دربياورد و براي مردم تنوع 
باشد، ديگر يك كار مستحب نيست؛ در اين شرايط يك 
كار واجب است و همه از اين فضاي مجازي استفاده كنيم.

روحاني يادآور شد: هنرمندان و همه آنهايي كه مي توانند 
به هر حال روحيه مردم را عوض كنند؛ بتوانند مردم را از آن 
حالتي كه براي آنها ايجاد شده در خانه ماندند كه خوِد اين 
خستگي آور است آنها را از خستگي روحي دربياورد اين هم 
به عنوان يك وظيفه اي است كه همه ما بايد انجام بدهيم و 

دنبال كنيم و ان شاءاهلل دنبال خواهيم كرد.

ايران در واكنش به فضاسازي رسانه هاي غربي در خصوص گزارش آژانس تاكيد كرد

ضرورت جلوگيري از بدعت خطرناك در آژانس انرژي اتمي
كمتر از 24س��اعت بعد از ارايه آخرين گ��زارش آژانس در 
خصوص ايران و در شرايطي كه بنا بر اعالم ديپلمات هاي 
حاضر در وين از جمله نماينده روس��يه هي��چ ابهامي در 
گزارش آژانس در خصوص ايران وجود نداش��ته، امريكا و 
رژيم صهيونيستي با استفاده از فضاسازي رسانه اي تالش 
مي كنند تا اين ديدگاه كذب را مطرح كنند كه آژانس در  
اين گزارش رويكردي انتقادي نسبت به رويكرد هسته اي 
ايران داشته و بعد مبتني بر اين پيش فرض غلط نتيجه گيري 
كرده اند كه چالشي ميان ايران و آژانس در خصوص برنامه 
هسته اي ايران به وجود آمده است؛ اين در حالي است كه در 
هيچ يك از سطور گزارش آژانس ردپاي اين رويكرد انتقادي 
ديده نمي شود و آژانس ضمن تش��كر از ايران براي تداوم 
همكاري ها تنها از ايران خواسته است تا سطح دسترسي ها 
را به دوران قبل از كاهش تعهدات بازگرداند؛ خواس��ته اي 
كه ايران اعالم كرده در صورت عمل اروپاييان به تعهدات 
برجامي شان ايران آماده است تا فرآيند كاهش تعهدات را 
متوقف و به زمان قبل از گام هاي كاهشي بازگرداند. بعد از 
انتشار اين گزارش هاي كذب بود كه ديروز غريب آبادي سفير 
و نماينده دايم كشورمان نزد سازمان هاي بين المللي در وين 
با اشاره به نامه آژانس درباره همكاري نكردن ايران با آژانس 

در برخي موضوعات گفت: ايران در حال جلوگيري از ايجاد 
يك بدعت غير اصولي و خطرناك در آژانس بين المللي اتمي 
است.كاظم غريب آبادي، سفير و نماينده دايم كشورمان نزد 
سازمان هاي بين المللي در وين، در واكنش به گزارش آژانس 
در زمينه مسائل پادماني در ايران اظهار كرد: متأسفانه يك 
بار ديگر، امريكا و رژيم اسراييل در تالش هستند تا روابط 
و همكاري هاي فعال و س��ازنده ميان آژان��س و ايران را با 
اعمال فش��ار به آژانس براي خروج از وظايف اساسنامه اي 
خود، ب��ا اخالل مواجه نمايند.نماينده دايم كش��ورمان با 
اشاره به اينكه ايران در حال جلوگيري از ايجاد يك بدعت 
غيراصولي و خطرناك در آژانس بين المللي انرژي اتمي است 
كه مي خواهد به مطالب جعلي س��رويس هاي جاسوسي 
اعتباربخشي كند افزود: طرح هرگونه درخواست روشنگري 
يا دسترسي تكميلي از سوي آژانس مبتني بر مطالب جعلي 
سرويس هاي جاسوسي از جمله رژيم صهيونيستي نه تنها 
در مغايرت با اسناد تاسيسي آژانس و نظام راستي آزمايي 
قرار دارد، بلكه هيچ تعهدي را نيز براي ايران در جهت اجابت 
اين درخواست ها ايجاد نمي كند. غريب آبادي تاكيد كرد، 
چنانچه كشورها در مقابل اينگونه توطئه ها اقدامات بنيادين 

صورت ندهند، حاكميت ملي آنها مخدوش خواهد شد.

    هيچ چي�ز غيرع�ادي در گ�زارش جديد 
آژانس درباره ايران وجود ندارد

بعد از اظهارنظر غريب آبادي نوبت به نماينده روس��يه در 
سازمان هاي بين المللي رسيد كه با اشاره جديدترين گزارش 
آژانس درباره برنامه هسته اي ايران تاكيد كند كه هيچ چيز 
غيرعادي در اين گزارش وج��ود ندارد. ميخاييل اوليانوف 
نماينده روسيه نزد سازمان هاي بين المللي در وين با انتشار 
پيامي در حساب كاربري خود در توييتر به نحوه انتشار گزارش 
جديد آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته اي 
ايران در چارچوب برجام در رسانه ها واكنش نشان داد. وي در 
پاسخ به خبرنگار روزنامه وال استريت ژورنال كه مدعي شده، 
مديركل آژانس از ايران به دليل عدم اجازه دسترسي به دو 
سايت در اين كشور انتقاد كرده است، اين توييت را منتشر 
كرده است. اوليانوف نوشت: آژانس بين المللي انرژي اتمي 
گزارش خود درباره ايران را منتشر كرد اما مثل هميشه اين 
گزارش نيز خيلي فوري پس از و حتي پيش از آنكه در اختيار 
اعضاي شوراي حكام قرار گيرد به رسانه ها درز پيدا كرد. اين 
ديپلمات روس افزود: رسانه ها مطالب هشدار دهنده )در اين 
زمينه( منتشر كردند. اما خونسرد باشيد، هيچ چيز عجيب و 

غريبي در اين گزارش وجود ندارد.

    آژانس تنها خواستار پايبندي تهران
به تعهداتش است

اما در اين ميان اين پرس��ش مطرح مي شود كه موضع 
رس��مي آژانس در خصوص اين اظهارنظرها چيست؟ 
مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي در گفت وگويي 
اختصاصي اظهار كرد كه دستوركار آژانس در برابر ايران 
سياس��ي نبوده و آژانس فقط خواستار پايبندي تهران 
به تعهداتش اس��ت. رافائل گروس��ي مديركل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي پس از آنكه گزارش جديد آژانس 
درباره برنامه هس��ته اي ايران ارايه شد، در گفت وگو با 
خبرگزاري رويترز، اظهار كرد: ما خواستار برخي اطالعات 
و دسترسي ها از ايران  بوده ايم اما اطالعات مورد نيازمان را 
دريافت نكرده ايم. گروسي در ادامه بيان كرد: ما پافشاري 
كرده ايم و برخالف تمامي تالش هايمان نتوانسته ايم به 
آن]اطالعات مورد نظرمان[ دست پيدا كنيم. بنابراين، 
وضع موجود اقدامي از جانب من مي طلبد، چراكه ]اين 
وضع[ معنايش اين است كه ايران توانايي آژانس را براي 

انجام دادن فعاليتش كاهش مي دهد.
او افزود: من جدا اميدوارم كه اي��ران به ما و صداي جامعه 
بين المللي در شوراي حكام آژانس گوش دهد و تشخيص 

دهد كه همكاري با ما به نفع خودشان است. ما دستور كاري 
سياسي نداريم، ما فقط از آنها مي خواهيم كه به تعهداتشان 
پايبند باشند. مديركل آژانس انرژي اتمي عالوه بر اين گفت: 

اگر چنين نشود به سمت يك بحران خواهيم رفت.
او همچنين درباره تاسيساتي در ايران كه برخي ديپلمات ها 
مدعي هستند از اولين سال هاي پس از سال 2۰۰۰ فعال 
بوده اند، گفت: بازرسي اين تاسيسات توسط كارشناسان 
فني ما ضروري دانسته شده است تا اطمينان الزم حاصل 
ش��ود كه چيزي در آن جا اتفاق نمي افتد و نبايد هم اتفاق 
بيافتد. گروسي درباره گزارش دومي كه روز گذشته به طور 
جداگانه از گزارش سه ماهه آژانس درباره ايران، منتشر شد، 
گفت: من الزم دانستم كه گزارش دوم را بنويسم چرا كه فكر 
كردم وضعيت آن قدر جدي هست كه چنين اقدامي از جانب 
من را مي طلبد. بر اساس اين گزارش، در گزارش دومي كه 
گروسي از آن ياد كرد آمده بود كه ايران اجازه دسترسي به 
دو سايت هسته اي را به بازرسان ژانس بين المللي انرژي اتمي 
نداده و به سواالت پيشين آژانس در خصوص فعاليت هايش 
پاسخ نگفته است. در ادامه آمده است: مدير آژانس از ايران 
مي خواهد ك��ه فورا به همكاري با آژانس بپ��ردازد و اجازه 

دسترسي به اماكن مورد نظر را صادر كند.
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اذن رهبر انقالب، كشور را از بحران خأل بودجه نجات داد
نايب رييس مجلس گفت: مقام معظم رهبري تاييد كردند كه بودجه براساس اصل ۸۵ قانون اساسي تصويب شود تا 
كشور بدون بودجه نماند. به گزارش مهر، مسعود پزشكيان نايب رييس مجلس دهم با اشاره به اذن رهبر معظم انقالب 
براي ارسال مصوبه كميسيون تلفيق اليحه بودجه ۹۹ به شوراي نگهبان، گفت: نمايندگان هفته گذشته در جلسات 
علني مجلس حضور يافتند، اما حال برخي مساعد نبود و پس از انجام تست كرونا از بين ۳۰ نفر جواب ۵ نفر مثبت 
اعالم شد كه اين آمار ممكن است در ميان 2۹۰ نفر افزايش يابد. وي، با بيان اينكه برگزاري جلسات علني براي بررسي 
بودجه و ديدارهاي مردمي نمايندگان مي تواند كرونا را در تمام نقاط كشور گسترش دهد، افزود: رييس مجلس شوراي 
اسالمي با توجه به اين شرايط از مقام معظم رهبري درخواست كرد كه بودجه سال ۹۹ نيز كه توسط كميسيون تلفيق 
بررسي، براساس اصل ۸۵ قانون اساسي تصويب و به شوراي نگهبان ارسال شود تا كشور بدون بودجه نماند. نايب رييس مجلس دهم ادامه داد: 
مقام معظم رهبري نيز در پاسخ به نامه رييس مجلس تاييد كردند كه بودجه براساس اصل ۸۵ قانون اساسي تصويب شود همچنين اجازه فرمودند 
كه وزارت جهاد كشاورزي تا زماني كه نمايندگان درگير با كرونا، درمان شوند و جلوي گسترش اين ويروس گرفته شود با سرپرست به فعاليت 
خود ادامه دهد. پزشكيان با تاكيد بر اينكه بايد رفت و آمدها در تمام نقاط كشور محدود شود تا بتوان ويروس كرونا را كنترل كرد، افزود: همزمان 

با محدوديت رفت و آمد مردم، افراد درگير با اين ويروس نيز بايد درمان شوند در غير اين صورت كرونا كشور را فلج مي كند.

بردن كودكان به محيط هاي عمومي آنها را در معرض كرونا قرار مي دهد
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه »بردن كودكان به محيط هاي عمومي آنها را در معرض 
ابتال به ويروس كرونا قرار مي دهد«، بر ضرورت نگهداري كودكان در منازل و جلوگيري از انجام مسافرت در ايام تعطيلي 
مدارس تاكيد كرد. طيبه سياوشي در گفت وگو با خانه ملت اظهار كرد: مدارس به عنوان يك مركز تجمع بچه ها براي 
پيشگيري از ابتالي آنها به كرونا تعطيل شد، بنابراين بردن بچه ها در هر فضاي عمومي ديگري غير از مدرسه نيز همان 
تبعات منفي را دارد كه حضورشان در مدرسه دارد.وي افزود: من تصويري از بازار تهران ديدم كه برخي پدر و مادرها 
با فرزندان خود به بازار رفته بودند، والدين توجه داشته باشند كه اگر مدارس تعطيل شده به اين معناست كه بچه ها 
بايد حتمًا در منزل بمانند؛ يا از راه دور آموزش ببينند يا خانواده ها سرگرمي هاي ديگري برايشان در خانه فراهم كنند.

سياوشي با بيان اينكه »ورود به بازار تهران براي بزرگساالن نيز آلودگي محيطي به همراه دارد«، تاكيد كرد: خصوصا در اين شرايط كه ويروس 
كرونا شيوع پيدا كرده امكان ابتالي به اين ويروس براي هر كسي ممكن است، والدين محترم هم به اين موضوع توجه داشته باشند. با احترام به 
اينكه پدر و مادر و والدين، مهربان ترين افراد نسبت به فرزندان خود هستند ولي بايد اين اطالعات را داشته باشند كه بردن بچه به فضاهاي عمومي 
آنها را در معرض خطر قرار مي دهد.. وي  در پايان خاطرنشان كرد: متأسفانه برخي خانواده ها تصور مي كنند با رهاكردن كودكان در مكان هاي 

شلوغ چون بازارها يا بردن آنها به شهرستان ها به اين صورت، به آنها كمك مي كنند حال آنكه باعث ايجاد وضعيت بغرنج تري خواهند شد.

چهره ها
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بودجه 99 با چه تغییراتی قانون می شود

افزايش بلندپروازانه سقف بودجه

كارگران بخش خصوصي از كرونا مصون نيستند

ورود به لیست سیاه FATF به صورت مستقیم بر رتبه جهاني كسب و كار اثر ندارد

بسته پیشنهادي سازمان مالیاتي براي حمايت از كسب و كارها

كارگران مبتال به كرونا بیمه بیكاري مي گیرند

وقتی الیحه 1399 منتش��ر شد بس��یاری نسبت به 
منابع در نظر گرفته ش��ده در آن منتق��د بودند. حاال 
ولی کمیسیون تلفیق در مصوبات خود که اگر به تایید 
شورای نگهبان برس��د به قانون بودجه تبدیل خواهد 
شد، منابع  بیش بینی شده را تا بیش از ۷۵ هزار میلیارد 
افزایش داده است. این در حالی است که لوایح مالیاتی 
دولت که قرار بود پایه های مالیات��ی را افزایش داده و 
افزایش منابع بودجه هم متکی بر آن باشد هنوز به جایی 
نرسیده است. به گزارش تعادل، مطابق با پیش بینی ها، 
وقتی الیحه بودجه 99 به مجلس تقدیم شد، انتقادات 
بسیاری را بر انگیخت مبنی بر اینکه این الیحه نتوانسته 
است متناسب با وضعیت اقتصادی کشور، سند دخل 
و خرج کشور را تنظیم کند. از جمله ایرادات وارد شده 
این بود که دولت علی رغم تمایل به جایگزینی مالیات 

با نفت، ولی زیرساخت های آن را فراهم نکرده است. 
وقتی الیحه در کمیس��یون تلفیق بررس��ی شد، این 
کمیسیون برخی ایرادات وارده بر آن را تغییر داد، مثال 
ابنکه زمینه هایی را برای دریافت مالیات از ثروتمندان 
در قالب مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس فراهم 
کرد. به عبارتی ت��ا حدی این الیحه را اصالح کرد ولی 
با این حال همچنان مواردی مورد انتقاد بود. مصوبات 
کمیسیون تلفیق هرچه بود در نهایت نتوانست رضایت 
نمایندگان در صحن علنی مجلس را جلب کند. به این 
ترتیب مجلس الیحه بودجه 99 را رد کرد. برخی گمانه 
زنی ها حاکی از آن بود که مجلس تصمیم گرفته بررسی 
بودجه سال آینده را به مجلس بعدی واگذار کند ولی 
این موضوع نیز مورد انتقاد قرار گرفت چرا که زمان به 
کاری مجلس بعدی با توجه به طی پروسه های اداری 
رسما به نیمه دوم سال جاری می رسید و دولت برای 
برخی امور از جمله پرداخت دستمزد کارکنان به مشکل 

جدی بر می خورد.
بنابراین تصمیم مجلس بر این شد که کمیسیون تلفیق 
یک بار دیگر الیحه را بررسی کند، کمیسیون تلفیق 
مجددا جلس��ات خود را برگزار و برخی نقطه نظرات 
نمایندگان را لحاظ کرد. این جلس��ات همزمان شد با 
شیوع کرونا و آلودگی برخی نمایندگان مجلس به این 
بیماری كه بر حس��ب اعالم وزارت بهداشت مجلس 
تعطیل ش��د و مجلس تصمیم گرفت از سازوکار اصل 
هش��تاد و پنج قانون اساس��ی بود؛ یعنی دادن اختیار 
مجلس به کمیسیون تلفیق برای تصویب این الیحه 

استفاده کند.
در همین زمینه برخی این برداش��ت از قانون اساسی 
را مطرح کردند که نمی ش��ود بودجه را اصل هشتاد و 
پنجی کرد و البته برخی از اعضای شورای نگهبان هم 
هم نظر بودند. در نهایت تصمیم بر این شد که از مقام 
معظم رهبری درخواست شود اذن دهند مصوبه تلفیق 
به استناد اصل 8۵ به شورای نگهبان رود و شورا مصوبه 
را از نظر تطبیق ش��رع و قانون اساس��ی بررسی کند و 

ایرادات را اعالم کند.

اما سوال این است که با توجه به انتقادات وارد شده به 
مصوبات کمیسیون تلفیق، این کمیسیون در نهایت 
موفق به انجام اصالحات الزم در الیحه بودجه ش��د؟ 

یا خیر.

   افزایش سقف بودجه
 از ایراداتی که به الیحه بودجه 1399 گرفته می ش��د 
که و در مجلس نیز م��ورد تاکید نمایندگان بود بحث 
بخش های درآمدی و منابع دولت بود. بس��یاری می 
گفتند دولت بودجه را با گش��اده دس��تی بسته است. 
کارشناسان هم می گفتند که این منابع در اغلب موارد 
قالب تحقق نیس��ت. دولت براي منابع ناش��ی از نفت 
که کاهش قابل توجهی نسبت به سال جاری خواهد 
داشت، مجموعا روزانه 1.۵ میلیون بکشه نفت در نظر 
گرفته بود که قرار ب��ود معادل حدود ۴8 هزار میلیارد 
تومان درآمد ایجاد کند، کارشناس��ان می گفتند این 

منبع نیز تا این حد قابل تحقق نیست.
از س��وی دیگر حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل 
واگذاری اموال و دارایی های دولت پیش بینی می شود 
که آن نیز مورد انتقاد قرار گرفت و تاکید بر این بود که 
در شرایط موجود امکان تحقق آن وجود نخواهد داشت.

موضوعی که البته عدد آن را کمیسیون تلفیق در مرحله 
اول در مجلس تایید کرد.

بخش دیگ��ر منابع دولت به دارایی ه��ای مالی یعنی 

فروش و واگذاری س��هام، سهام شرکت های دولتی و 
به طور ویژه انتش��ار اوراق مالی اختصاص داش��ت که 
تا 1۲۴هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. همچنین 
۲۶1 هزار میلیارد توم��ان برای درآمدها که مجموعه 
مالیات و سایر درآمدها بوده و در مجموع واگذاری های 
دارایی های سرمایه، دارایی های مالی و درآمدها تشکیل 
دهنده منابع عمومی دولت به رقم ۴8۴ هزار میلیارد 
تومان بود. گرچه انتظ��ار می رفت با توجه به نقدهای 
مجلس نس��بت به منابع دولت دارد در جریان بررسی 
تغییراتی در آن ایجاد شده و  تعدیل شود در نهایت آنچه 
در گزارش نهایی کمیسیون تلفیق اعالم شد نشان داد 
که اتفاقا منابع عمومی دولت افزایش هم یافته است. 
بررسی اعداد کلی آنچه کیمسیون تلفیق مصوب کرده و 
قرار است به شورای نگهبان برود نشان می دهد که منابع 
تا ۵۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و رشد نزدیک 

به ۷۵ هزار میلیارد تومانی نیز داشته است.
البته جزئیات منابع و مصارف دولت هنوز اعالم نشده 
که مشخص شود این افزایش ۷۵ هزار میلیارد تومانی 
منابع در ش��رایطی که گفته می شود همان رقم اولیه 
پیشنهادی دولت نیز خوش��بیانه است از کدام محل 

تامین شده است.
در سایر تغییرات مجموع بودجه عمومی و به عبارتی 
جمع منابع عموم��ی و درآمدهای اختصاصی از ۵۶3 
هزار میلیارد به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته 

است و در مجموع همراه با بودجه شرکت های دولتی 
سقف کلی بودجه س��ال آینده از 1988 هزار میلیارد 
تومان در الیحه به بیش از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان 

افزایش پیدا کرده است.

  یارانه و حقوق تعيين و نکليف شدند
یکی از ای��رادات وارد ش��ده به مصوبات کمیس��یون 
تلفیق درباره، یارانه ها بود. موضوعی که حش��مت اهلل 
فالحت پیش��ه آن را مطرح کرده بود. ماجرا از این قرار 
بود که در گذشته)در سال 1398 و بعد از توزیع یارانه 
معیشتی(، دریافتی های افرادی که هر دو یارانه را می 
گرفتند بیشتر از عددی بود که کمیسیون تلفیق تصویب 
کرده ب��ود. در حالی که با مصوبه کمیس��یون تلفیق 

مجموع دو یارانه به )۷۲ هزار تومان( رسید.
حاال در جلسات اخیر کمیسیون تلفیق تصمیب شد 
که هر دو یارانه به صورت قبل پرداخت شود. )یعنی با 
یکدیگر ادغام نشود( دراین مدل جدید البته مشکالتی 
که نظ��ام پرداخت یاران��ه درایران با آن روب��ه رو بود، 
همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. چرا که دولت 
هنوز ثروتمندان را از پرداخت یارانه، حذف نکره است و 

منابع بسیاری را این چنین تلف می کند.

  وضعيت دستمزد تغيير کرد
دولت تصمیم گرفته بود دستمزد کارکنانش را صرفا 1۵ 

درصد افزایش دهد. این در حالی است که کمیسیون 
تلفیق در مصوب��ات دوره اول خود تصمیم گرفت کف 
حق��وق را به دو میلیون و 8۰۰ ه��زار تومان ارتقا دهد 
و باقی گروه ه��ا را 1۵ درصد افزایش حقوق دهد. این 
موضوع��ی بود که مورد انتقاد ق��رار گرفت، چرا که در 
سال های اخیر و با مورد تاکید قرار گرفتن شیوه افزایش 
حقوق ها به صورت پلکانی، همواره دستمزد کارمندان 

میانی مورد بی توجهی قرار می گرفت.
حاال دراخرین مصوبه کمیسیون تلفیق که تبدیل به 
قانون خواهد ش��د آمده است که براساس این مصوبه 
کس��انی که زیر ۲ میلیون و 8۰۰ ه��زار تومان حقوق 
می گیرند حقوقشان بین یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان 
تا دو میلیون و 8۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. به 
این معنی که اگر کسی در سال 98 یک میلیون و ۵۶۰ 
هزار تومان حقوق می گیرد در سال آینده حقوقش به ۲ 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید و همه کسانی 
که زیر دو میلیون و 8۰۰ هزارتومان حقوق می گیرند 
امکان رسیدن به حقوق ۲ میلیون و 8۰۰ هزار تومانی 
را ندارند مثال اگر کسی یک میلیون و 8۰۰ هزار تومان 
حقوق می گیرد حقوقش به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 
خواهد رسید این حکم شامل بازنشستگان، شاغلین و 

قراردادی ها خواهد شد.
بنابراین پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق این گروه 
1۵ درصد و مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق افزایش این 
حقوق ها تا ۲ میلیون و 8۰۰ هزار تومان بود که در مصوبه 
جدید اصالح شد. هنچنین کمیسیون تلفیق مصوبه ای 
برای حقوق بگیران بین 3 تا ۶ میلیون تومان هم داشت. 
به این ترتیب که حقوق های سه میلیون به باال افزایش 
1۵درصدی حقوق برای همه تس��ری یابد ولی مقرر 
شد برای کس��انی که بین 3 تا ۶ میلیون تومان حقوق 
می گیرند ردیفی در نظر گرفته شود و حقوق این افراد 
به گونه ای ترمیم شود که افزایش بیش از 1۵ درصدی 
برای گروه حقوق بگیر 3 تا ۶ میلیون تومان اعمال شود.

  مسيری که بودجه می رود
از جمله مواردی که نمایندگان مجلس طرح کردند و به 
واسطه آن بودجه را رد کردند، این بود که منابع بودجه 
محقق نشدنس است، اعداد بودجه متناسب با جنگ 
اقتصادی نیست، بودجه دستگاه های بودجه خوار به 
کیفیت پیشین خود باقی است، همچنان شفافیت در 
بس��یاری از ردیف های بودجه اعمال نشده است، در 
تنظیم بودجه هیچ اثری از اهداف برنامه ششم توسعه 

نیست و...
مجلی برای رفع این ایرادات که اغلب ماهوی بودند نیاز 
مند آن بود که بودجه را از نو بنویسدو اقدامی که به آن 
تن نداد و حاال می بینیم که در اقدامی جدید کمیسیون 
تلفیق منابع بودجه ای را حتی افزایش بیشتری هم داده 
است! این مصوبه اگر به تایید شورای نگهبان برسد، سند 

دخل و خرج کشور برای سال آینده خواهد بود.

نماینده كارگران در ش��وراي عالي كار با اشاره به تأمین 
س��المت كارگران كش��ور در برابر ویروس كرونا گفت: 
گزارش ه��اي خوبي از وضعیت كارگ��ران در بخش هاي 

خصوصي در برابر ویروس كرونا به گوش نمي رسد.
به گزارش تسنیم، علي خدایي، نماینده كارگران در شوراي 
عالي كار با اشاره به تأمین سالمت كارگران كشور در برابر 
ویروس كرونا گفت: تمامي كارفرمایان كشوربه خصوص 
حوزه هاي مربوط به بخش خصوصي در راس��تاي تامین 
س��المت كارگران در بحث ویروس كرون��ا نباید از هیچ 
تالشي دریغ كرده بلكه بایس��تي تمهیدات الزم را براي 
حفاظت و حراس��ت از كارگران در این ش��رایط حساس 
مدنظر قرار دهند. وي همچنین از عوامل نظارتي دولت 
خواست در این حوزه نیز به مسوولیت اجتماعي خود در 

جهت حمایت از كار، تولید، كارفرمایي باالخص كارگران 
جامه عمل بپوش��انند. نماینده كارگران در شوراي عالي 
كار گفت: در شرایطي كه همه اقشار جامعه مي توانند در 
جایگاه هایي قرار گیرند كه حراس��ت و حفاظت از خود و 
خانواده هایشان را انجام دهند كارگران با توجه به شرایط 
كاري این امكان از آنها سلب شده اس��ت. وي در ادامه از 
دولت خواس��ت با دید بازتري به این ماجرا به عنوان یك 
مش��كل عمومي در كش��ور بنگرد چرا كه گزارش هاي 
خوب��ي از بخش خصوص��ي در بحث مقابله ب��ا ویروس 
كرونا در محیط هاي كارگري به گوش نمي رسد. خدایي 
اظهاركرد: ضرورت ایجاب مي كند در این شرایط حساس 
جامعه كارفرمایي با توجه به شیوع ویروس كرونا موضوع 
تامین س��المت كارگران در محیط ه��اي كارگري را در 

اولویت قراردهد و همینطورنمایندگان كارگران با تعامل 
كارفرمایان راهكار هاي مناسب براي گذراندن این دوران 
را پیدا كنند تا ضربه اي به قشر سختكوش جامعه كارگري 
و محیط هاي كار وارد نش��ود. وي در خصوص دستمزد 
كارگران افزود: ماده ۴1 قانون كار ساز و كار تعیین حداقل 
دستمزد ساالنه كارگران را مشخص كرده است.به طوركلي 
دستمزد كارگران بر اساس دو مولفه »نرخ تورم« و »تامین 
حداقل هاي زندگي« تعیین مي شود. وي افزود: در سالیان 
گذشته جلسات شوراي عالي كار براي ایجاد وحدت نظر 
بین گروه هاي كارگري، كارفرمایي و دولت به دراز كشیده 
مي شد. به یاد ندارم سالي تعیین دستمزد به خاطر اینكه 

روي تورم اثرنگذار یا مسائل دیگر به تاخیر افتاده باشد.
وي ادامه داد: مذاكرات در شوراي عالي كار بسیار سخت 

است چرا كه باید به عنوان نماینده كارگران تامین كننده 
حداقل هاي زندگي كارگران باشیم شاید كارفرمایان هم 
دغدغه هاي خود را داش��ته باش��ند به هر حال مذاكرات 
بصورت چانه زني ص��ورت مي گیرد. نماینده كارگران در 
شوراي عالي كار گفت: عمل به تكلیف قانوني شاید نیاز 
به این همه جلسه نداشته باشد چرا كه قانون به صراحت 
مشخص كرده كه دس��تمزد با توجه به نرخ تورم و سبد 
معیشتي باید تعیین شود. وي افزود: عدد سبد معیشت 
خانوار كارگري از سال 9۴ به این طرف به صورت سه جانبه 
و با نظر مشترك گروه هاي كارگري، كارفرمایي و دولت 
استخراج ش��ده و هیچ گروهي بر سر این موضوع بحثي 
ندارد. خدایي بیان كرد: عددي كه در جلسه كارگروه مزد 
شوراي عالي كار براي سبد معیشتي كارگران در سال 98 

براي سال 99 تصویب شد رقم چهار میلیون و 9۴۰ هزار 
تومان براي زندگي 3.3نفر )میانگین بعد خانوار در كشور( 
بوده است. وي ادامه داد: با توجه به شرایطي كه در گذشته 
بوده فاصله قابل توجه و معناداري بین حداقل دستمزد و 
سبد معیشت خانوار در جامعه ایجاد شده است. نماینده 
كارگران در شوراي عالي كار بیان كرد: نظر گروه كارگري 
همانند س��ایر ش��ركاي اجتماعي اینكه با برنامه ریزي 
چند ساله مي توان به این عدد رسید چون تزریق یك باره 
همچنین ش��وكي به بازار باعث ایجاد اتفاقات دیگري در 
بازار خواهد شد اما در مجموع با توجه به سهم دستمزد در 
قیمت تمام شده كاال و افزایش قیمت سایر مولفه هایي كه 
در بازار كار وجود دارد س��هم قابل توجهي براي دستمزد 

جهت ایجاد تورم قائل نیستیم.

رییس مركز ملي مطالعات پایش و بهبود محیط كسب و 
كار گفت: ورود به لیست سیاه FATF به صورت مستقیم 
نمي تواند در رتبه ایران در شاخص سهولت انجام كسب 
و كار اثرگذار باشد چراكه یكي از پیش فرض هاي بانك 
جهاني در رتبه بندي عدم لحاظ شرایط تحریمي است.

علي فیروزي در گفت وگو با ایلنا درب��اره رتبه ایران در 
شاخص سهولت انجام كسب و كار پس از ورود به لیست 
سیاه FATF اظهار كرد: ورود به لیست سیاه FATF به 
صورت مس��تقیم نمي تواند در رتبه ایران در ش��اخص 
سهولت انجام كس��ب و كار اثرگذار باشد چراكه یكي از 
پیش فرض هاي بانك جهاني در رتبه بندي عدم لحاظ 

شرایط تحریمي است.
وي تاكید كرد: البته هر چند كه بانك جهاني اعالم كرده 
ش��رایط تحریمي در رتبه بندي لحاظ نمي شود اما چه 
كسي مي تواند این موضوع را رد كند كه تحریم ها بر نماگر 

تجارت فرامرزي ایران بي اثر است.
رییس مركز ملي مطالعات پایش و بهبود محیط كسب 

و كار ب��ا بیان اینكه ۶۰ اقدام را شناس��ایي كرده ایم كه 
جمهوري اسالمي ایران باید آن را انجام دهد كه اجراي 
آنه��ا مي تواند تا 1۰۰ رتبه وضعیت ایران در ش��اخص 
مذكور را بهبود دهد، گفت: تمام این ۶۰ مورد از اقدامات 

شدني هستند و هیچ یك از آنها غیر ممكن نیستند.
فیروزي افزود: از این ۶۰ مورد 19 مورد مربوط مي شود 
به اطالعات اشتباهي از اقتصاد ایران كه به بانك جهاني 
ارایه مي ش��ود و اصالح این 19 م��ورد مي تواند 3۷ پله 
جایگاه ایران را در ش��اخص سهولت انجام كسب و كار 

بهبود بخشد.
وي با بیان اینك��ه اگر بتوانیم اطالعات واقعي از اقتصاد 
ای��ران به بانك جهان��ي ارایه كنیم قطعا رتب��ه ایران از 
وضعیت كنوني بسیار بهتر خواهد شد، گفت: اصالح این 
۶۰ مورد در حوزه كاري قوه قضاییه، دولت و مجلس است 

كه اصالحات آنها تاثیر وسیع خواهد داشت.
رییس مركز ملي مطالعات پایش و بهبود محیط كسب 
و كار درباره آخرین تصمیمات در هیات مقررات زدایي 

اظهار كرد: در سه جلسه آخر هیات مقررات زدایي مصوب 
شد كه استعالم حریم لوله گاز ساماندهي شود به طوري 
كه اگر ظرف 1۰ روز نهاد متولي در این باره پاسخ نداد، 
به منزله پاس��خ مثبت است و س��اماندهي این مقرره 
مي تواند بسیار اثرگذار باشد چراكه استعالمات مربوط 
به آن بس��یار طوالني بود و هیچ زماني براي ارایه مجوز 

آن قید نشده بود.
فیروزي تاكید كرد: هر چند این یك مقرره است اما اثر 
ساماندهي آن بسیار وسیع است و مي تواند باعث سهولت 

شروع و انجام كسب و كار باشد.
وي ادامه داد: همچنین مصوبه اي داشتیم مبني بر اینكه 
گلوگاه هاي مقررات مرتبط با زمین از جمله تغییر كاربري 
اراضي و واگذاري زمین از دولت به بخش خصوصي و... 
برطرف شود از این رو در این حوزه هیات مقررات زدایي 
1۷ بند را براي ساماندهي این مقررات تنظیم كرده است 
كه اصالح 1۰ مورد آن در اختیار هیات دولت است و ۷ 

مورد توسط هیات مقررات زدایي تصویب و ابالغ شد.

معاون درآمدهاي مالیاتي س��ازمان ام��ور مالیاتي با 
اعالم اینكه بسته پیش��نهادي براي حمایت از افراد 
آسیب دیده از شیوع ویروس كرونا درنظر گرفته ایم كه 
مستلزم تصویب ستاد هماهنگي قوا است، توضیحاتي 

درباره جزییات این بسته حمایتي ارایه كرد.
محمد مسیحي با بیان اینكه س��ازمان امور مالیاتي 
كش��ور با توجه به ش��یوع بیماري كرون��ا و درجهت 
تكریم مودیان مالیاتي اقداماتي انجام داد، اظهار كرد: 

در وهله اول نس��بت به لغو جلس��ات هیات هاي حل 
اختالف مالیاتي اقدام كرد و سپس مهلت برخورداري 
از بخشودگي جرایم را تا پایان خردادماه سال 1399 
تمدید كرد. همچنین این سازمان بسته حمایتي در 
این زمینه پیش��نهاد داده كه مستلزم تصویب ستاد 

هماهنگي قوا است.
وي در ادامه در پاسخ به اینكه میزان تخفیف مالیاتي 
در نظرگرفته ش��ده براي عملكرد سال 1398 چقدر 

اس��ت؟ بیان كرد: تس��هیالت دیده ش��ده بیشتر در 
قال��ب تمدید مهل��ت پرداخت ها، تعوی��ق برگزاري 
هیات هاي حل اختالف مالیاتي و تمدید برخورداري 

از بخشودگي جرایم است.
معاون درآمدهاي مالیاتي سازمان امور مالیاتي درباره 
جزییات بسته پیشنهادي این سازمان براي حمایت 
از كسب وكارهاي آسیب دیده از كرونا، توضیح داد: در 
بسته پیشنهادي امكان دریافت گواهي براي صاحبان 

مشمول براي اخذ مفاصا حساب مالیاتي به مدت سه 
ماه، امكان تقس��یط مجدد براي مودیاني كه مهلت 
قانوني آنها طي ش��ده و همچنین لغو انجام عملیات 
اجرایي درنظر گرفته شده كه همه این موارد مستلزم 

تصویب شوراي عالي هماهنگي قوا است.
این مقام مسوول درباره اینكه آیا قرار است تغییراتي 
در روند اخ��ذ مالیات بر ارزش افزوده اعمال ش��ود؟ 
گفت: خیر، ق��رار نیس��ت در روند اجرای��ي مالیات 

بر ارزش اف��زوده تغییري اتفاق بیفت��د و براي نحوه 
پرداخت و تقسیط بدهي آنها حداكثر مهلت قانوني 

تعیین مي شود.
مسیحي در پایان اعالم كرد كه اعمال معافیت مالیاتي 
مستلزم تصویب این موضوع توسط مراجع ذي صالح 
است. با توجه به شرایط پیش آمده در تشخیص مالیات 
آن دسته از مودیاني كه دچار خسارت شده اند با نظر 

مثبت اعمال مي شود.

كورش یزدان گفت: كارگران اگر مبتال به كرونا شوند 
چون دیگر ش��امل مرخصي اس��تعالجي نمي شوند، 
مي توانند از صندوق تامی��ن اجتماعي به عنوان بیمه 
بیكاري اس��تفاده كنند. كورش یزدان مدیركل روابط 
كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
بیان كرد: در قانون كار یا تامین اجتماعي سقفي براي 
مرخصي استعالجي پیش بیني نشده است، لذا كارگران 
مي توانند در صورت بیماري با دریافت گواهي معتبر از 
پزشك از مرخصي اس��تعالجي برخوردار شوند؛ البته 
این مرخصي باید با توجه به ماده ۷۴ قانون كار به تایید 
سازمان تامین اجتماعي برسد. لذا در مواردي كه فرد با 
تشخیص پزشك، مشكوك به بیماري كرونا باشد ودر 
قرنطینه قرار بگیرد یا مبتال به این بیماري شده و تحت 
درمان باش��د حق اس��تفاده از مرخصي استعالجي را 
خواهد داشت و غرامت دستمزد این ایام توسط سازمان 

تامین اجتماعي به او پرداخت خواهد شد.
وي تاكید كرد: تمامي مدتي كه یك فرد با تایید پزشك 

معتمد و كمیسیون س��ازمان تامین اجتماعي تحت 
درمان باشد حقوق او تا زماني كه به كار برگردد، از طریق 

صندوق تامین اجتماعي پرداخته مي شود.
یزدان اظهار كرد: ما وقتي درباره بیماري خاصي حرف 
مي زنیم این مساله تابعي از قواعدي كلي است كه قانون 
در بحث حفظ سالمت كارگران پیش بیني كرده است. 
ما در قانون پیش بیني ویروسي نداریم اما هم اكنون با 
بحث سالمت كارگر روبرو هس��تیم كه این مساله در 
قانون دیده شده است. همانطور كه گفته شد كارگران 
بیمار مي توانند از مرخصي استعالجي استفاده كنند 
كه این مرخصي هیچ ارتباطي با مرخصي استحقاقي 
س��االنه او ندارد و از این مرخصي نمي كاهد. كارگران 
مي توانند با خاطري آس��وده تا درم��ان كامل خود از 
حمایت هاي بیمه اي سازمان تامین اجتماعي استفاده 
كرده و از مرخصي استعالجي استفاده كنند كه حقوق و 
مزایاي این ایام توسط سازمان تامین اجتماعي پرداخت 

مي شود.
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 گزارش تحقق منابع 
و مصارف در بودجه 

در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران 
سه قوه، محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور 
و رییس سازمان برنامه و بودجه كشور، گزارشي 
از وضع تحقق منابع و مصارف پیش بیني ش��ده 
بودجه س��ال 1398 كل كش��ور و اقدامات الزم 
در ماه پایاني س��ال در مورد مصارف ضروري، به 

شوراي عالي ارایه كرد
به علت وقوع سیل گس��ترده فروردین ماه سال 
جاري، در بخش هاي زیادي از كشور و همچنین 
حوادث طبیعي و غیرمترقبه دیگر در سال جاري، 
الزامات تخصیص هاي مقتضي صورت پذیرفته و 
در عین حال نیز پروژه هاي اساس��ي زیربنایي با 

قوت دنبال شده است.
به موجب این گزارش، شورا پس از بحث و بررسي 
به منظور فراهم ش��دن ام��كان پرداخت حقوق 
كاركنان و بازنشستگان دولت و سایر پرداخت هاي 
اجتناب ناپذیر، تصمیمات الزم را براي تأمین منابع 

مورد نیاز این مصارف اتخاذ كرد.
در این جلس��ه پس از گ��زارش رییس كل بانك 
مركزي، ش��وراي عالي، مصوبات پیشیني براي 
ایجاد تعادل در ب��ازار ارز، حمایت و تش��ویق از 
صادرات كاال و خدمات فني مهندس��ي را مورد 
تأكی��د ق��رار داد و تداوم سیاس��ت ها و اقدامات 
در مورد تقویت نظارت بر بانك ها و موسس��ات 

اعتباري و مبارزه با پول شویي را خواستار شد.
در بخش دیگري از جلس��ه، آثار و تبعات شیوع 
بیماري كرونا بر بخش هاي مختلف اقتصادي ایران 
مورد بحث و بررسي قرار گرفت و پیشنهادهاي 
دولت ب��راي حمای��ت از واحده��اي تولیدي و 
خدماتي كه به سبب اقدامات احتیاطي و عمل به 
توصیه هاي پیشگیرانه بخشي از درآمد خود را از 

دست مي دهند، مطرح شد.
در این جلس��ه همچنین مقرر ش��د تا به منظور 
حمایت از كس��ب و كارهاي كوچك و شاغالن 
این بخش ها تا زمان برگش��ت به شرایط عادي، 
مهلت هاي قانون��ي الزم در زمینه هاي مالیاتي، 
گمركي و بانكي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و 

تصمیمات الزم اتخاذ شد.

طرح یارانه تركيبي
فعال اجرا  نمي شود

سخنگوي شناسایي مش��موالن طرح حمایت 
معیشتي اعالم كرد كه طرح یارانه تركیبي فعال 

اجرا نمي شود.
حسین میرزایي سخنگوي شناسایي مشموالن 
طرح حمایت معیشتي در گفت وگوي تلویزیوني 
درباره طرح پیشنهادي كمیسیون تلفیق مجلس 
شوراي اسالمي براي تلفیق یارانه و بسته معیشتي، 
اظهار كرد: پیشنهادي ازسوي كمیسیون تلفیق 
مطرح شد كه یارانه و كمك معیشتي با هم تلفیق 

و مبلغ آن كاهش یابد.
وي بیان كرد: با بررس��ي هایي كه صورت گرفت 
شاهد افرادي بودیم كه نیازمندي بیشتري دارند 

و این پیشنهاد به ضرر آنها بود.
میرزایي گفت: تبصره 1۴ بودجه 98 اعالم كرده 
بود كه س��ه دهك باالي درآمدي از رایانه حذف 
شود و اگر حمایت معیشتي به این 3 دهك داده 

شود نقض این تبصره است.
وي ادامه داد: طي جلس��اتي كه داشتیم بررسي 
كردیم در نهایت در كمیس��یون تلفیق تصویب 
شد به همین روش تفكیك شده، یارانه و كمك 

معیشتي پرداخت شود.
میرزایي گفت: قرار بود از ابتدا به تمام افراد بسته 
معیشتي واریز نشود چراكه اطالعاتي دقیقي از 

سطح درآمدي مردم نداشتند.
وي اف��زود: در وزارت كار ب��ا فرایند الكترونیك 
بررسي هاي الزم انجام شد تا افرادي كه نیازمند 
دریافت این بسته معیشتي نیستند حذف شوند 
و این كمك معیش��تي را دریافت نكند، هرچند 

كه برخي از مردم اعتراض به این شیوه داشتند.

 امكان فریز جلسات مزدي 
به هيچ وجه وجود ندارد

رییس كمیته دستمزد كانون عالي شوراها از الزام به 
برگزاري جلسات مزدي ش��وراي عالي كار خبر داد 
و گف��ت: نمي توان به هیچ بهانه اي، این جلس��ات را 

عقب انداخت.
فرامرز توفیقي رییس كمیته دستمزد كانون عالي 
شوراهاي اسالمي كار سراس��ر كشور گفت: امكان 
تعلیق یا فریز جلس��ات مزدي ب��ه هیچ وجه وجود 
ندارد و باید تكلیف دس��تمزد 99، این طرف س��ال 

مشخص شود.
وي با تاكید بر اینكه هیچ ف��رد، گروه یا نهادي حق 
ندارد برگزاري جلس��ات مزدي را ب��ه بهانه كرونا به 
تعویق بیاندازد، ادامه داد: كارگران باید براي دستمزد 
فروردین خود برنامه ریزي كنند و باید قبل از نوروز 
بدانند كه سال بعد قرار است چقدر دستمزد بگیرند؛ 

لذا كرونا نمي تواند عامل توقف جلسات باشد.
نماینده كارگران در جلس��ات مزدي تاكید كرد: در 
استانداردهاي بهداشتي كه اخیرا منتشر شده، آمده 
است كه فاصله ایمن بین افراد باید حداقل ۶ فوت باشد 
تا احتمال ابتال به كرونا از بین برود؛ همین استاندارد 
را مي توان در جلسات سه جانبه شوراي عالي كار، به 
كار گرفت و دیگر بهانه اي براي تعلیق جلسات وجود 
ندارد؛ باید در نظر بگیریم كه در این شرایط نامناسب 
اقتصادي، تعیین افزایش دستمزد كارگران یك الزام 
است. كارگران توقع دارند سبد معاش ۴ میلیون و 9۴۰ 
هزار توماني كه در جلسات كمیته دستمزد مصوب 
شده، در تعیین دستمزد مبنا قرار بگیرد و به بند دوم 

ماده ۴1 قانون كار عمل شود.
توفیق��ي در انته��ا از معاونت رواب��ط كار وزارت كار 
درخواست كرد كه حداكثر هفته آینده جلسه شوراي 

عالي كار با موضوع تعیین دستمزد 99 برگزار شود.



اخبار

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

افزايش قيمت طال به دنبال كاهش نرخ بهره امريكا

پتانسيل بالكچين در تحقق درآمدها

اعطاي مهلت بيشتر براي ثبت درخواست استفاده از تسهيل تسويه مطالبات

گروه بانك و بيمه |
روز چهارش��نبه 14 اس��فند 98، به دنبال كاهش 0.5 
واحدي نرخ بهره در امريكا، نرخ اونس جهاني طال افزايش 
يافت و به 1647 دالر رس��يد. به دنبال اين افزايش نرخ 
طال، و 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 
امري��كا نرخ بهره را بيش از اين افزايش دهد و در نتيجه 

روي افزايش نرخ طال و ساير ارزها اثرگذار خواهد بود. 
به گزارش »تعادل«، در ب��ازار ارز و معامالت نقدي نيز 
مانند روز سه شنبه، دالر در نرخ 15380، يورو 16850 
و درهم 4230 تومان معامله شد و با افزايش نرخ اونس 
جهاني طال، بازار طال و سكه با افزايش مواجه شده است. 
هر گرم طالي 18 عيار 598هزار، مظنه مثقال 17 عيار 2 
ميليون و 592 هزار، سكه جديد 5 ميليون و 920 هزار، 
سكه قديم 5 ميليون و 875 هزار، نيم سكه 3 ميليون و 
50 هزار، ربع س��كه 1 ميليون و 850 هزار، سكه گرمي 

950 هزار تومان معامله شد. 
روز )چهارشنبه( معامالت دالر در صرافي هاي مجاز بانك 
مركزي، همچون روز گذشته 15 هزار و 280 تومان براي 
خريد و 15 هزار و 380 تومان براي فروش اعالم ش��ده 
است.صرافي هاي مجاز بانك مركزي نرخ خريد هر يورو 
را نيز ثابت نگه داش��تند و 16 هزار و 600 تومان اعالم 
كردند. اين ارز همچون روز گذشته 16 هزار و 700 تومان 
به فروش رسيد.بانك ها نيز هر دالر امريكا را حدود 15 
هزار تومان خريدند و نرخ خريد هر يورو را 16 هزار و 280 
تومان اعالم كردند.همچنين ارز مسافرتي با احتساب 
كارمزد بانك مركزي و بانك عامل، نزديك به 16 هزار و 
900 تومان عرضه شد. در سامانه سنا نيز نرخ لحظه اي 
براي خريد دالر به 15280، و براي فروش دالر 15380، 
خريد يورو 16600 و براي فروش يوورو 16700 تومان 
رسيد. همچنين سامانه سنا، نرخ ميانگين معامالت روز 
سه شنبه را براي دالر 15316، لير تركيه 2497، يورو 
16614، دره��م 4098، ي��وآن 2178 و پوند 19020 

تومان اعالم كرد. 

   قيمت طال بيش از ۳ درصد باال رفت
به دنبال اقدام فدرال رزرو مبني بر كاهش نرخ بهره در 
راستاي تعديل تاثيرات اقتصادي ناشي از شيوع ويروس 
كرونا، قيمت طال پس از رش��د 3 درصدي در معامالت 
قبلي، همچنان به سير صعودي خود ادامه داد.به گزارش 
سي ان بي سي، براساس شاخص اسپات گلد هر اونس طال 
با افزايش 0.3 درصدي به 1643 دالر رسيد؛ اين در حالي 
است كه اين فلز گرانبها روز گذشته )سه شنبه( بيشترين 
افزايش درصدي يك روزه خود را ار سال 2016 به بعد 
تجربه كرده بود. معام��الت آتي طال امريكا با افزايش1 
درصدي با قيمت 1645.30 دالر انجام شد. فدرال رزرو 
شب گذش��ته در اقدامي اضطراري و به عنوان سپري 
براي در امان نگه داشتن از بزرگ ترين اقتصاد جهان از 
گزند آثار ناشي از اپيدمي كرونا، نرخ بهره را 50 نقطه پايه 
كاهش داد. اقدام تحريك كننده شب گذشته همچنان 
در بورس آسيا تاثير مي گذارد. اما تاثير نرخ بهره در بازار 
بورس بيشتر منعكس مي شود بنابراين سير صعودي طال 

در حال حاضر محدود است.

   كاهش ارزش دالر
به دنبال كاهش نرخ بهره توس��ط فدرال رزرو به عنوان 
اقدامي اضطراري ب��راي حفاظت از بزرگ ترين اقتصاد 

جهان برابر تبعات شيوع ويروس كرونا، ارزش دالر سقوط 
كرد و فدرال رزرو، در بيانيه اي از كاهش نرخ بهره به نصف 
و رس��اندن آن به محدوده اي مابين يك تا 1.25 درصد 
خبر داد. ش��اخص دالر كه قدرت اين ارز را برابر سبدي 
ارزي متشكل از 6 ارز بزرگ اندازه گيري مي كند، با افت 
0.555 درصدي روي عدد 96.991 ثابت بود اما پس از 
تصميم كاهش نرخ بهره، به پايين ترين سطح خود در 6 

هفته اخير يعني 96.926 رسيد.
اگرچه بانك مركزي امريكا اعالم كرده كه عوامل بنيادين 
اقتصاد امريكا قوي مانده اند اما براي نخستين بار از زمان 
اوج بحران مالي در سال 2008 است كه بانك مركزي 
امريكا خارج از نشست سياست گذاري خود نرخ هاي بهره 
را كاهش مي دهد. اين اقدام بانك مركزي امريكا نشان 
مي دهد مقامات امريكايي بر اين باور بودند كه نمي توانند 
تا زمان برگزاري نشس��ت كميته سياست گذاري تا دو 

هفته ديگر صبر كنند.
جروم پاول، رييس بانك مركزي امريكا در يك كنفرانس 
مطبوعاتي اين موضوع را تاييد كرد و گفت: بانك مركزي 
به اين نتيجه رسيد كه ريس��ك هاي متوجه دورنماي 
اقتصادي تغيير پيدا كرده اند. سياست پولي ويروس كرونا 
را درمان نمي كند اما اقدامات ما از رونق اقتصادي حمايت 
خواهد كرد و از سخت شدن شرايط مالي براي فعاليت 
اقتصادي جلوگيري كرده و اعتماد تجاري و مصرفي را 

تقويت مي كند.
پاول، گفت: ويروس كرونا و اقداماتي كه به براي مقابله 
با اين ويروس مجبور به انجام دادنش ش��ده ايم به طور 
حتم روي فعاليت هاي اقتص��ادي امريكا اثر خواهند 
گذاش��ت. ما كامال آماده ايم تا از ابزارهاي در دسترس 
خود براي ثبات بخش��ي ب��ه بازارها اس��تفاده كنيم. 
مي داني��م كه با كاهش ن��رخ بهره تاثيري در ش��يوع 
بيماري ايجاد نخواهد شد اما قرار نيست بانك مركزي 
به همه چالش ها پاسخ بدهد.با اين حال، بازارهاي مالي 
از اين كاهش نرخ بهره چندان استفاده نكردند و عالوه 
بر ريزش برخي ش��اخص هاي بورسي، ارزش دالر نيز 

در برابر همتايان مهم خود كاهش پيدا كرد. .به عقيده 
اقتصاددانان، رشد اقتصادي امريكا در سه ماهه نخست 
امسال تحت تاثير شيوع كرونا كاهشي محسوس خواهد 
داشت چرا كه اقتصاد اين كشور پيش از اين نيز به دليل 
جنگ تجاري گس��ترده با چين دچار مشكالتي شده 
بود.نيل دوتا، كارشناس مسائل اقتصادي در موسسه 
»رنسانس مكرواكونوميكس ريسرچز« گفت: ابزارهاي 
در اختيار فدرال رزرو براي مقابله با اين مس��اله كافي 
نيست و نمي تواند معامله گران خيابان هفدهم )بورس 

وال استريت( را آرام كند.
با اين حال دونالد ترام��پ، رييس جمهور امريكا از اين 
اقدام راضي نبود و خواستار كاهش بيشتر نرخ هاي بهره 
ش��د. دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا در واكنش به 
كاهش نرخ بهره نوشت: فدرال رزرو نرخ بهره را كاهش 
داده اما سياست هاي تسهيلي بيشتر و مهم تر از آن، در 
يك سطح قرار گرفتن كنار ديگر كشورها/رقبا است. ما با 
ديگران در يك سطح رقابت نمي كنيم. اين براي امريكا 
منصفانه نيست. س��رانجام زمان آن فرا رسيد تا فدرال 
رزرو پيشگام ش��ود. سياست تسهيلي بيشتر و كاهش 

بيشتر در نرخ بهره!
تحليلگران بانك جي پي مورگان پيش بيني كردند كه 
50 درصد احتمال كاهش نرخ هاي بهره امريكا به صفر 
در س��ال ميالدي جاري وج��ود دارد. واكنش فوري به 
اقدام بانك مركزي امريكا مثبت ب��ود و بازارهاي مالي 
صعود كردن��د و قيمت هاي نفت بي��ش از يك درصد 
افزايش پيدا ك��رد اما تا پايان روز وضعيت بازارها منفي 
شد. پيش بيني ها در خصوص دورنماي تقاضا براي نفت 
مداوم از سوي تحليلگران بازبيني شده و كمتر برآورد 
مي ش��ود. آژانس بين المللي انرژي كه ابتداي امس��ال 
پيش بيني كرده بود تقاضا براي نفت 1.2 ميليون بشكه 
در روز در س��ال 2020 رش��د مي كند، رقم مذكور را به 
0.825 ميليون بشكه در روز پايين برده است. سايرين 
هم بدبين بوده و بازبيني نزولي شديدتري در آمار خود 
ارايه كرده اند. شركت مشاوره FGE در سوم مارس اعالم 

كرد تقاضا براي نفت 220 هزار بشكه در روز كاهش پيدا 
خواهد كرد.

استيون منوچين، وزير خزانه داري امريكا هم با استقبال 
از تصميم بانك مركزي گفت: به خاطر اين تصميم براي 
فدرال رزرو دست مي زنم. وي مدعي شد كه پيامدهاي 
ويروس كرونا روي اقتصاد امريكا كوتاه مدت خواهد بود 
و افزود: كامال از تصميم بانك مركزي حمايت مي كنم. 

فكر مي كنم كار درستي را انجام دادند.
در شرايطي كه كرونا تاكنون جان بيش از 3200 نفر را در 
سراسر جهان گرفته است، وزير خزانه داري امريكا گفت: 
اين وضعيت خيلي با يك بحران مالي تفاوت دارد و خبر 

خوب اين است كه در مراحل پاياني قرار داريم.
ِفدرال رزرو در حال��ي اقدام به كاهش نرخ بهره كرد كه 
تنها چند س��اعت پيش از آن مقام��ات اقتصادي گروه 
جي 7 اعالم كردند كه در راس��تاي دس��تيابي به رشد 
اقتصادي قدرتمن��د و پايدار و همچنين ايمن بودن در 
برابر تهديدهاي ناشي از ش��يوع سريع كرونا، از تمامي 
ابزار سياستي مناسب بهره خواهند برد. ژاپن بزرگ ترين 
اعتباردهنده جهان محس��وب مي شود و ين نيز به طور 
معمول در زمان هاي تنش ژئوپوليتيكي يا مالي، سرمايه 
گذراران را به سوي خود جذب مي كند، از اين رو ارزش 
آن برابر دالر يك درصد افزايش پيدا كرد و فرانك نيز به 
عنوان يك س��رمايه گذاري امن ديگر در زمان بحران، 
0.7 درصد ب��اال رفت. يورو نيز براب��ر دالر 0.57 درصد 

افزايش داشت.
برخالف انتظارات اولي��ه، گروه هفت در اجالس وزراي 
دارايي و روس��اي بانك هاي مركزي خود نتوانس��ت به 
پاسخ مشخصي برس��د و تنها به صدور يك بيانيه براي 
مقابله با كرونا تاكيد كرد.ماسافومي ياماماتو، تحليلگر 
بازار ارز در موسسه »ميزوهو سكيوريتيز« گفت: معامله 
گران از بيانيه گروه هفت نا اميد شدند و احتماال بازارهاي 
مالي مدت بيشتري از آنچه پيش تر تصور مي شد با كرونا 

دست و پنجه نرم خواهند كرد.
از سوي ديگر روند رش��د ضعيف اقتصادي كشورهاي 

اروپايي كماكان ادامه دارد و ويروس كرونا نيز به سرعت 
در حال گس��ترش در نقاط مختلف اين قاره اس��ت. در 
نتيجه وخيم تر ش��دن وضعيت در ايتاليا، بس��ياري از 
ش��ركت هاي هواپيمايي پروازهاي خود به اين كشور 

را لغو كرده اند. 
از طرف ديگر مقامات انگلي��س و اتحاديه اروپا پس از 
يك وقفه يك ماه��ه، مذاكرات خ��ود را براي امضاي 
پيمان تجاري جديد آغاز كردن��د. در حال حاضر 11 
سرفصل كليدي مورد مذاكره قرار خواهد كرد و طرفين 
تا ماه ژوئن براي رسيدن به توافقات اوليه فرصت دارند. 
انگليس خواهان داشتن روابطي مشابه كانادا با اتحاديه 
اروپا ش��ده هر چند كه طرف اروپاي��ي تاكنون از خود 
اشتياقي براي اين مساله نش��ان نداده است. انگليس 
اكنون در حال مذاكره با اس��تراليا براي امضاي پيمان 
تجارت آزاد پسابرگزيت است و انتظار مي رود مذاكره با 
امريكا نيز براي امضاي پيماني بزرگ به زودي آغاز شود.

دولت انگليس به رهبري بوريس جانسون اكنون كار 
بسيار سختي براي احياي رشد اقتصادي و همچنين 
رسيدن به توافق با اتحاديه اروپا بر سر چگونگي روابط 
دو طرف در آينده خواهد داشت. انتظار مي رود كه دست 
كم يك سال دوره گذار در نظر گرفته شود و روابط دو 
طرف به ش��كل كنوني باقي بماند. فعاالن بازار انتظار 
دارند بانك مركزي انگليس در اجالس بيست وششم 
مارس خود نرخ بهره را دست كم به ميزان 0.25 درصد 

كاهش دهد.
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 ب��راي جلوگيري از 
ريزش بيشتر بازارها به تزريق بيش از 240 ميليارد دالر 
نقدينگي اقدام كرده كه اين اقدام اندكي در تقويت ارزش 
يوان موثر بوده اس��ت. پيش تر شكسته شدن محدوده 
مقاومتي مهم هفت يواني در برابر هر دالر موجب نگراني 
از ريزش بازارهاي مالي در چين شده بود. بانك مركزي 
ژاپن ني��ز از ورود خود به بازارهاي مالي براي حمايت از 

اقتصاد اين كشور در برابر كرونا خبر داده است. 
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گيرد، با ريزش 0.11 درصدي نسبت 
به روز قبل و در سطح 97.23 واحد بسته شد. نرخ برابري 
هر فرانك س��وييس معادل 1.0452 دالر اعالم شد.در 
تازه ترين دور از معامالت، پوند با افزايش 0.27 درصدي 
نس��بت به روز قبل خود و به ازاي 1.2817 دالر مبادله 
ش��د. يورو 0.14 درصد باال رفت اما در كانال 1.11 باقي 
ماند و به 1.1162 دالر رسيد. همچنين نرخ برابري هر 
دالر امري��كا معادل 1.3353 دالر كانادا اعالم ش��د. در 
برابر همتاي سنگاپوري، هر دالر به ازاي 1.3878 دالر 

سنگاپور مبادله شد.
در معامالت بازارهاي ارزي جهاني، همچنين هر دالر با 
0.42 درصد كاهش به 107.3481 ين رسيد. در برابر 
همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.515 دالر 
مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل 6.9491 

يوان چين اعالم شد.
از سوي ديگر، بانك جهاني اعالم كرد 12 ميليارد دالر 
كمك اضطراري براي مقابله با كرونا در اختيار كشورهاي 
مختلف قرار خواهد داد. اين بسته شامل وام هايي با نرخ 
بهره كم، كمك هاي مالي و كمك هاي فني خواهد بود.

اين بسته پس از آن ارايه مي شود كه گسترش شيوع كرونا 
موجب اخالل جدي در روند فعاليت هاي تجاري و كسب 
وكارها شده و نگراني ها از وقوع ركود اقتصادي در بخش 

بزرگي از جهان را سبب شده است.

زهرا لطيفي|
سازمان مالياتي بايد با شروع تغييرات كوچك و دقيق، براي 
استفاده از بالكچين در قسمت هاي خاص با كاركردهاي 

خاص برنامه ريزي كند.
با توجه به اليحه بودجه سال 99، بيشترين درآمد دولت 
در س��ال آينده، از درآمدهاي مالياتي خواهد بود. اگرچه 
سيستم هاي مالياتي از يك كشور به كشور ديگر متفاوت 
هستند، اما رويكردهاي سنتي براي جمع آوري ماليات 
داراي نقص هايي اس��ت. فرار مالياتي و كالهبرداري نيز 
تقريباً در همه دولت ها شايع است. افراد و مشاغل مي توانند 
از پيچيدگي هاي مالياتي، ب��راي اجتناب و فرار مالياتي 
استفاده كنند. حتي نفوذ به اين سيستم متمركز مي تواند 
به مجرمان امكان س��رقت هويت افراد و سوءاستفاده  را 

بدهد.
فناوري بالكچين به دليل غيرمتمركز بودن، بدون واسطه 
بودن، شفافيت و امنيت، تأثير زيادي در نحوه ثبت ماليات 
به خصوص مالي��ات بر ارزش افزوده داش��ته و به مبارزه 
با كالهبرداري مالياتي كمك خواه��د كرد. اين فناوري 
مي تواند س��اختار مالياتي را به ش��دت تغيي��ر دهد. اين 

قابليت به واس��طه اجراي قراردادهاي هوشمندي است 
كه مي توانند فرآيند پرداخت ، انتقال و ضبط دارايي را به 
صورت خودكار انجام دهند و محاسبات مربوط به ماليات 
كارآمدتر و با هزينه و زمان كمتري انجام ش��ود. عالوه بر 
اين بالكچين مي تواند زمينه را براي سطوح پيشرفته تر 

شفافيت، امنيت و گزارش دهي فراهم كند.
تعريف بالكچين اغلب ماليات هاي غيرمستقيم را در ذهن 
متبادر مي كند. اين ماليات ها شامل ماليات هاي مبتني بر 
مصرف از جمله ماليات بر ارزش افزوده )VAT(، ماليات بر 
كاال و خدمات) GST(، ماليات بر فروش، عوارض گمركي 
و ماليات بر عوارض زيست محيطي است. اين ماليات ها 
اغلب از زنجيره معامالت و بدهي هاي مالياتي آنها پيروي 
مي كنند و تعهدات غالبًا توس��ط رويدادهاي كليدي كه 
بايد به طور مستند ثبت و ضبط شوند، ايجاد مي شوند. اين 
وقايع شامل انجام يك خدمت يا تحويل كاال، انعقاد قرارداد، 
ساخت يك محصول و با يك عمل واردات يا صادرات كاال 

و خدمات مي باشد.
نحوه، مكان، زمان و نوع مالياتي كه بايد اعمال شود اغلب به 
تصميمات پيچيده اي بستگي دارد كه بايد براي هر معامله 

به درستي اعمال شوند. تحقق درآمدهاي مالياتي دولت، 
بستگي به گزارش صادقانه و دقيق اطالعات دارد. مواردي 
مانند فقدان اطالعات، خطاهاي ماليات دهندگان، سهل 
انگاري و مس��امحه كاري مّوديان مالياتي يا حسابداران 
در كنار فعاليت هاي متقلبانه براي فرار مالياتي و اجتناب 
مالياتي، مي توانند آثار سوئي در تحقق درآمدهاي مالياتي 

داشته باشند.
 بالكچين در ارتباط ب��ا برنامه هاي جديدي مانند هوش 
مصنوعي، اتوماسيون فرايند روباتيك، يادگيري ماشين و 
اينترنت اشيا مي تواند در وصول ماليات هاي غيرمستقيم 
تأثير زيادي داشته باشد. دولت مي تواند بالكچين را براي 
انتقال داده هاي مالياتي و پرداخت ها، ايجاد كنند. از آنجا 
كه معامالت در بالكچين س��ابقه اي ف��وري و با قابليت 
رديابي دارند، زمان كار كارگزاران مالياتي به شدت كاهش 
مي يابد. به جاي ثبت و بررس��ي سوابق بانكي در ماه هاي 
سال، مي توان از قرارداد هوشمند براي پرداخت ماليات بر 
مبادله، به صورت خودكار استفاده كرد. اين فرايند باعث 
صرفه جويي در زمان و هزينه مي شود. زيرا دولت نيازي به 
صرف منابع زيادي براي جمع آوري و سازماندهي ماليات ها 

ندارند. همچنين تكميل اظهارنامه مالياتي نيز فرايندي 
طوالني و خسته كننده براي شهروندان نخواهد بود.

بس��ياري از كشورهاي پيش��رفته به دنبال اس��تفاده از 
بالكچين و به طور كلي دفتر كل توزيع ش��ده براي امور 
مالياتي هس��تند. به عنوان مث��ال اخي��را اداره ماليات 
كشورهاي بريتانيا، سويس، سوئد، برزيل و آكادمي فناوري 
اطالعات چين از طرح ش��ركت تنسنت )Tencent( و 
تعدادي ديگر از ش��ركت هاي فناوري براي پياده سازي 
پروژه اي به نام طرح جامع فاكتور زني بر مبناي دفتر كل 
توزيع ش��ده حمايت مي كنند كه دس��تكاري دفترهاي 
حسابرسي و صدور فاكتورها و صورتحساب هاي جعلي را 
كاهش داده و منجر به كاهش قابل توجه فرارهاي مالياتي 
مي گردد. يكس��ال قبل تر در اواخر س��ال 2018، وزارت 
درآمد تايلند نيز اعالم كرد كه در حال امتحان بالكچين 

براي رديابي پرداخت ماليات بر ارزش افزوده است.
علي رغم همه هياهوهاي پيرامون بالكچين، اين تكنولوژي 
هنوز در مراحل اوليه خود اس��ت، بنابراين قبل از عملي 
ش��دن در مقي��اس ملي براي س��ازماني مثل س��ازمان 
مالياتي، كمي پيچيده اس��ت. همچني��ن موانعي مانند 

مقياس پذيري و هزينه باال، در سر راه پذيرش تمام عيار 
اين تكنولوژي وجود دارد. از طرفي ديگر، قابليت همكاري 
بالكچين  و تسهيل تعامل بين بالكچين هاي مختلف در 
سازمان هاي مختلف، به عنوان يك ويژگي برجسته براي 
توانمندسازي اكوسيستم تلقي مي شود كه بالكچين 3.0 
وعده بهبود قابليت هم��كاري، مقياس پذيري، امنيت و 
كارايي بالكچين ها را داده است  تغيير كل سيستم مالياتي 
با استفاده از بالكچين، مي تواند به ايجاد اختالالت گسترده 
منتهي شود. اين يك فرايند كاماًل متفاوت است، بنابراين 
يك تغيير ناگهاني مي تواند سرعت عمل را كند كرده يا 
باعث به هم ريختگي شده و اوضاع بدتر شود. با وجود اين، 
پتانسيل بالكچين را نبايد ناديده گرفت زيرا چشم انداز 
نهايي اقتصاد در نهايت، آنالين و ديجيتالي است. پيشنهاد 
مي شود سيستم هاي مالياتي با شروع تغييرات كوچك و 
دقيق، براي استفاده از بالكچين در قسمت هاي خاص با 
كاركردهاي خاص برنامه ريزي كنند. در اين راستا استفاده 
از سند باكس )Sand box( كه يك حالت كنترل شده 
را در اختيار گذاشته و از سرايت ريسك به كل اكوسيستم 

جلوگيري مي كند، پيشنهاد مي شود.

بانك ها تقاضاهاي بهره مندي از مزاياي قانون تس��هيل 
تسويه بدهي بدهكاران شبكه بانكي را حتي پس از پايان 
مهلت مقرر در قانون، در ماه هاي ابتدايي سال آينده نيز 
بپذيرند. به گزارش ايِبنا، فرهاد حنيفي با بيان اينكه پس از 
تصويب قانون تسهيل تسويه بدهي بدهكاران شبكه بانكي 
كشور در مجمع تشخيص مصلحت نظام، بالفاصله قانون 
مذكور را به شبكه بانكي كشور ابالغ كرد، گفت: همچنين 
اين بانك در اجراي تكاليف مندرج در قانون مبني بر تهيه 
دستورالعمل اجرايي، تعيين مصاديق تسهيالت توليدي 
و تعيين حداقل اطالعات مورد نياز جهت درج در سامانه 
بدون فوت وقت با تش��كيل كارگروه هاي كارشناسي و 

نظرخواهي از مراجع مختلف ذي ربط نس��بت به اجراي 
تكالي��ف مذكور اقدام كرد. وي اف��زود: به محض تعيين 
موارد فوق، دستورالعمل اجرايي قانون مذكور را در اوايل 
اسفندماه در اختيار بانك ها قرار داد. به گفته، بر اساس اين 
قانون تسهيالت گيرندگاني كه در پايان سال 1397 داراي 
بدهي غيرجاري باشند مي توانند از مزايا و تمهيداتي كه 

پيش بيني شده استفاده كنند.
 وي با تاكيد بر اينكه مش��مولين قانون تا پايان اس��فند 
ماه س��ال جاري فرصت دارند، درخواست خود را جهت 
اس��تفاده از مزاياي قانون ياد ش��ده به بانك ارايه كنند، 
گفت: بانك ها موظفند تمهيدات الزم را جهت دريافت 

تقاضاي تسهيالت گيرندگان فراهم آورند.بانك ها بايد 
س��امانه هايي جهت دريافت تقاضا و ثب��ت تقاضا بدون 
هيچگونه ضرورت حضور متقاضيان در شعب بانكي فراهم 
آورند. به گفته حنيفي، طبق اين قانون بانك ها حداكثر تا 
پايان ارديبهشت ماه 1399 فرصت دارند مانده قابل تسويه 
بدهي را به مشتريان اعالم كرده و تسهيالت گيرندگان نيز 
تا پايان شهريور 1399 فرصت دارند نسبت به پرداخت 
نق��دي بدهي خود اقدام كنند. وي با اش��اره به اينكه در 
محاسبه مانده بدهي تس��هيالت گيرندگان، بر اساس 
قرارداد مالك محاسبه و نرخ مندرج در آن قرارداد، سود 
پس از سر رسيد قرارداد مذكور، تا تاريخ تسويه با لحاظ 

تاريخ هاي بازپرداخت آنها محاسبه مي شود خاطرنشان 
كرد: همچنين بر اس��اس بند )2( قانون مذكور، قرارداد 
مالك محاسبه نزديك ترين قرارداد به تاريخ 1393/1/1 
مي باشد ضمن آنكه در محاس��بات انجام شده به سود 
پس از سررسيد، سود و وجه التزام تاخير تاديه دين تعلق 
نخواهد گرفت.وي عنوان كرد: حدود مقرر بر اساس مبلغ 
اصل قرارداد مالك محاسبه براي اشخاص حقيقي 500 
ميليون تومان و براي اشخاص حقوقي حدود 2 ميليارد 
تومان در سطح شبكه بانكي كشور است. معاون نظارت 
بانك مركزي در پايان به بانك ها و موسس��ات اعتباري 
غيربانكي توصيه كرد، با توجه به شرايط حادث شده در 

كشور ناشي از ش��يوع ويروس كرونا و به تبع آن كاهش 
ساعات كاري و به حداقل رس��يدن مراجعات حضوري 
اشخاص به سازمان هاي ارايه دهنده خدمات عمومي در 
كشور از جمله بانك ها كه در راستاي رعايت مالحظات 
بهداشتي و پيشگيرانه تعيين شده، تقاضاهاي اشخاص 
براي بهره مندي از مزاياي اين قانون را از آن حيث كه به 
تسهيل تسويه مطالبات شبكه بانكي كشور مي انجامد و 
هم مي تواند در كاهش مش��كالت و چالش هاي فعاالن 
بخش توليد كشور موثر شود در سالي كه به عنوان رونق 
توليد مزين گرديده را حتي پس از پايان مهلت مقرر در 

قانون، در ماه هاي ابتدايي سال آينده نيز بپذيرند.
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فراخوان پاسارگاد براي 
قانون تسهيل تسويه بدهي

بانك پاس��ارگاد ب��راي مش��تريان دريافت كننده 
تسهيالت؛ امكان ثبت درخواس��ت برخورداري از 
قانون تسهيل تسويه بدهي بدهكاران شبكه بانكي 
كشور فراخوان داد.  بانك پاسارگاد، با اعالم فراخوان 
و راه اندازي س��امانه اينترنتي وي��ژه  اي جهت ثبت 
درخواست مشتريان دريافت كننده تسهيالت كه 
مشمول بخشنامه ابالغي مورخ 5 اسفند 98 بانك 
مركزي مي شوند، جهت برخورداري از مزاياي قانون 
تسهيل تسويه بدهي بدهكاران شبكه بانكي كشور از 
افراد حقيقي و حقوقي مشمول اين طرح دعوت به 
عمل آورد.  به گزارش روابط عمومي بانك پاسارگاد، 
اين بانك در راستاي فراهم نمودن تسهيالت ويژه 
به منظور بازپرداخت مطالبات موضوع بخش��نامه 
مورخ 5 اس��فند 98 بانك مركزي با عنوان »قانون 
تسهيل تسويه بدهي بدهكاران شبكه بانكي كشور 
كه در جلسه علني 15 شهريور 98 مجلس شوراي 
اس��المي تصويب و در تاريخ 20 آذر 98 از س��وي 
مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصالحاتي موافق 
با مصلحت نظام تشخيص داده شده« بدين وسيله 
آمادگي كامل خود را جهت دريافت و ثبت درخواست 
مشتريان محترم مش��مول ش��رايط قيد شده در 
بخش��نامه ذيل و پاسخگويي س��ريع به آنها اعالم 
مي دارد. به منظور رعايت ضرورت حفظ س��المت 
هم ميهنان عزيز در شرايط سخت فعلي كه به علت 
اش��اعه ويروس كرونا در كش��ور ايجاد شده است، 
مشتريان محترم مشمول اين بخشنامه مي توانند 
حداكثر تا پايان اسفندماه سال جاري با مراجعه به 
https: // سامانه اينترنتي ويژه اين موضوع به نشاني

www.bpi.ir/debt-relief در وب سايت بانك 
پاسارگاد تقاضاي خود را ثبت نمايند. 

 ساعت كاري بانك ها 
در هفته آينده 

شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي و نيمه دولتي 
اعالم كرد كه س��اعت كاري بانك هاي عضو شورا 
براي مش��تريان در سطح كش��ور همچون هفته 
فعلي 8:30 تا 12:30 است.  به گزارش »تعادل«، 
شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي و نيمه دولتي 
اعالم كرد كه ساعت كاري بانك هاي عضو شورا در 
سطح كشور به مدت يك هفته ديگر از 17 اسفند 
98 تا 22 اسفند 98 پس از هماهنگي با استانداران 
براي كاركنان بانك از 8 صبح تا س��اعت 13 است 
و براي مشتريان س��اعت 8:30 تا 12:30 خواهد 
بود. گفتني است؛ به دنبال شيوع ويروس كرونا و 
تصميم گيري براي كاهش ساعت كاري كاركنان، 
بانك ها نيز ساعت كاري را كاهش دادند و ساعت 
كاري بانك هاي عضو شوراي هماهنگي بانك هاي 
دولتي كرد در تمام كشور از دهم اسفند تا پانزدهم 
اسفند از 8:30 تا 12:30 بود و ساعت كار كاركنان 
آنها نيز 8 تا 13 اعالم ش��د كه اي��ن روال در هفته 
آتي هم ادام��ه دارد. در مورد بانك هاي خصوصي 
هم طبق اعالم جمشيدي- دبير كانون بانك هاي 
خصوصي- اين اختيار به مديران بانك ها در تهران 
داده ش��ده كه حداكثر يك س��اعت از صبح و يك 
س��اعت از عصر را كاهش دهند. همچنين تغيير 
ساعت بانك هاي خصوصي در شهرستان ها نيز بنا به 
تشخيص شوراي امنيت استان و استانداري خواهد 
بود.بانك هاي خصوصي معموال از ساعت 7:30 تا 8 
صبح پذيراي مشتري هستند و ساعت كاري عصر 

آنها نيز معموال بين 15 تا 16 متغير است.

اغلب بيمه ها متعهد به درمان 
تكميلي كرونا  هستند

مديرعامل انجمن حرفه اي صنعت بيمه با بيان اينكه 
شرايط قرارداد بيمه نامه تعيين كننده پوشش كرونا 
در بيمه تكميلي درمان است، اظهار داشت: بيشتر 
شركت هاي بيمه متعهد به پوشش درمان تكميلي 
اين بيماري هستند. مسعود حجاريان در گفت وگو 
با ايِبنا درباره نامه بيمه مركزي به شركت هاي بيمه 
مبني ب��ر تعهد آنها به جب��ران هزينه هاي درماني 
مربوط به بيماري كرونا با رعايت مفاد قرارداد بيمه 
درمان تكميل��ي گفت: در صورتي كه در ش��رايط 
قرارداد بيمه تكميلي بيم��اري كرونا از چارچوب 
تعهدات خارج شده باشد، طبيعي است كه شركت ها 
تعهدي ندارند ولي در صورتي كه اين موضوع خارج 
نشده يا مستثني نشده باش��د، شركت هاي بيمه 
درباره پوش��ش كرونا متعهد هس��تند. وي درباره 
اينكه برخي شركت ها مي گويند پوشش بيمه كرونا 
را تنها در بيمه نامه هاي مسافرتي يا زندگي لحاظ 
مي كنند و تعهدي در خص��وص بيمه هاي درمان 
تكميلي ندارند، اظهار داش��ت: اين موضوع بيشتر 
متوجه بيمه نامه تكميلي درمان و بسته به قرارداد 
بيمه گذار با شركت بيمه است، ولي با اين حال بيشتر 
شركت هاي بيمه نس��بت به جبران خسارت هاي 
احتمالي تعهد دارن��د. مديرعامل انجمن حرفه اي 
صنعت بيمه ادامه داد: تمامي اين پوشش ها مربوط 
به نوع قرارداد و پوشش هاي اعالم شده در آن است. 
ممكن است برخي شركت ها پوشش بيماري كرونا 
را در بيمه نامه هاي زندگي يا سفر خود نداشته باشند.

حجاريان اظهار داشت: بيمه نامه هاي سفر در واقع 
نوعي از بيمه حوادث است و بس��ته به نوع قرارداد 
بيمه گذار با ش��ركت بيمه، حوادث مش��خصي در 
بيمه نامه تحت پوش��ش قرار مي گيرند. بخشي از 
اين پوش��ش ها نيز مربوط به بيم��اري و درمان در 
طول سفر است و ممكن است شركتي در بيمه نامه 
مسافرتي خود پوشش كرونا را از پوشش هاي خود 
خارج كرده باشد. روز دوشنبه حسن رضا عباسيان فر، 
مديركل دفتر برنامه ريزي و امور فني بيمه مركزي 
طي نامه اي به شركت هاي بيمه اعالم كرد كه جبران 
هزينه هاي درماني مربوط به بيماري كرونا با رعايت 
مفاد قرارداد بيمه درمان تكميلي في مابين، در تعهد 

شركت هاي بيمه است.

يادداشت



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

بررسي وضعيت بازار سهام در آخرين روز هفته

يك كارشناس بازار مطرح كرد

بورس تهران بي اعتنا به كرونا

بورس تهران 2000 هزار ميليارد  توماني شد

صندوق هاي سرمايه گذاري، بستري براي كنترل رفتارهاي احساسي

بورس ايران مسيرش را از بورس هاي دنيا جدا كرد

گروه بورس|
روند صعودي بازار س��هام يك روز ديگر تداوم يافت 
و در پايان معامالت روز چهارش��نبه ش��اخص كل 
بورس تهران به ميزان ۱۰ هزار و ۹۲۹ واحد رش��د 
كرد. اين صعود ۲.۱ درصدي كه ش��اخص كل را به 
س��طح ۵۵۵ هزار و ۱۶۷ واحد رساند بار ديگر نشان 
داد كه سيل نقدينگي وارد شده به بورس و فرابورس 
به راحتي قابل مهار نيست و سرمايه گذاران در نبود 
روزهاي هاي موازي همچنان گسيل دارايي خود به 

سمت بازار سهام فكر مي كنند.
در اين روز شاخص كل هم وزن كه نشانگر وضعيت 
تمام��ي نمادهاي حاضر در ب��ورس تهران بدون در 
نظر گرفتن س��هم آنها از كل بازار است نيز افزايش 
۲.۸ درصدي را شاهد بود كه به رشد ۳ هزار و ۲۶۹ 
واحدي اين نماگر منجر ش��د و آن را به سطح ۱۸۶ 

هزار و ۲۶۶ واحد رساند.
در اين روز نماد هاي فلزي-معدني و پتروشيمي در 
كنار برخي از نمادهاي بانكي بيش��ترين تاثير را بر 
صعود ش��اخص كل بورس تهران داشتند به طوري 
كه »فوالد«، »فملي« و »رمپنا« س��ه نمادي بودند 
كه به ترتيب در رتبه نخس��ت تاثير و نماگر ياد شده 

قرار داشتند.
 در اين روز رشد دسته جمعي قيمت ها سبب شد تا 
بازده بورس تهران طي س��ال جاري به حدود ۲۱۲ 
درصد برسد و ارزش ريالي آن از دو هزار هزار ميليارد 

تومان فراتر رود.
بر اين اساس با در نظر گرفتن قيمت ۱۵ هزار و ۳۸۰ 
توماني هر دالر امريكا در صرافي هاي دولتي تهران 
ارزش بورس تهران پس از ش��ش سال به محدوده 

۱۳۱ ميليارد دالر رسيد.
در فرابورس ايران نيز كليت معامالت تشابه بسياري 
با ديگر بازوي بازار س��هام داشت، به طوري كه رشد 
۱۵۱ واحدي ش��اخص كل فرابورس آن را به سطح 
۷ هزار و ۱۰۴ واحد رس��اند. ارزش ب��ازار اول و دوم 
در اي��ن بس��تر معامالتي به لطف همه گيري رش��د 
قيمت ه��ا از ۴۰۰ ميلي��ارد تومان عبور ك��رد و به 
۴۱۸ ميليارد تومان بالغ ش��د. در اين روز نمادهاي 
»كگهر«، »ميدكو« و »زاگرس« بيش��ترين اثر را بر 

رشد شاخص بازار ياد شده داشتند.
رشد سريع قيمت ها به همراه تغيير دايمي مولفه هاي 
موثر بر بازار سهام سبب شده تا تحليل مستمر اين 
بازار به خصوص در حال حاضر كه قيمت س��هام در 

بس��ياري از نمادها از حدود پذيرفته شده تحليلي 
فراتر رفته، بيش از پيش اهميت يابد.

روند معامالت بورس در گذش��ته به گونه اي بود كه 
بازار به مدت هفت ماه رش��د مي كرد و بعد از آن به 
مدت دو ماه وارد فاز اصالح مي شد اما اكنون نهايتا 
اصالح س��ه روز ادامه دارد و به شكلي كوتاه مدت و 

غافلگيركننده است.
به گزارش س��نا، وليد هالالت به رشد پرشتاب اين 
روزهاي بازار س��رمايه اشاره و بيان كرد: نكته اي كه 
اكنون در زمينه بازار س��رمايه وجود دارد اين است 
كه با تحليل اين بازار در بين ديگر بازارها رشد بازار 

سرمايه معنادار مي شود.
وي اضاف��ه كرد: زمان��ي كه فضاي ديگ��ر بازارها را 
مورد ارزيابي قراردهيم، مشاهده مي شود، عالوه بر 
التهاب موجود در بازار دالر، قيمت س��كه به حدود 
۶ ميليون تومان رسيده كه اين افزايش قيمت ها از 
نظر رواني باعث مي شود تا سهامدار تمايل چنداني 

به فروش سهام خود در بورس نداشته باشند.
هالالت افزود: تا چند وقت گذشته به محض ايجاد 
الته��اب در ن��رخ ارز يا افزايش قيمت س��كه، مردم 
به س��رعت اقدام به خريد طال، س��كه و ارز در بازار 
مي كردند اكنون با توجه به افزايش شديد قيمت ها 
در اين بازارها، خريد براي مردم عادي س��خت شده 
و ديگ��ر نمي توانند به راحتي تصمي��م به خريد در 

بازارهاي موازي با بازار سرمايه كنند.
اين كارشناس بازار س��رمايه با بيان اينكه متوسط 
قيم��ت دالر در پاييز ١٠ هزار تومان بوده اس��ت در 
حالي كه اكنون قيمت دالر به بيش از ۱۵ هزار تومان 
رسيده است، گفت: همه اين مسائل دست به دست 
هم داده ش��د تا زمينه رونق بازار سرمايه و نيز ركود 
در ديگر بازارها فراهم شود، در التهابات ايجاد شده 
شاهد سرمايه هاي كمي از سوي مردم براي ورود به 

سمت بازار طال و ارز هستيم.
وي اف��زود: بازار س��رمايه بازار بزرگي نيس��ت و از 

ش��ناوري زيادي برخوردار نيس��ت، بنابراين ورود 
نقدينگي زمينه رش��د در اين ب��ازار را فراهم كرده 

است.
هالالت به كاه��ش ميزان فروش و عرض��ه در بازار 
سرمايه اشاره و بيان كرد: مردم ترس از اين موضوع 
دارند كه سهام خود را بفروش��ند و در فاصله اي كه 
نقد هستند دالر و ساير بازارها رشد با اهميتي كند 

و ديگر داراي قدرت خريد در هيچ بازاري نباشند.
اين كارش��ناس بازار سرمايه خاطرنش��ان كرد: در 
چنين فضايي ديگر نمي ت��وان پيش بيني دقيقي از 
بازار را ارايه داد و اعالم كرد انتهاي اين رشد كجاست، 
تا وقتي كه فضاي ملتهب در ذهن سرمايه گذاران در 
زمينه بازارهاي موازي وجود داشته باشد سهامداران 

اقدام به فروش سهام خود نمي كنند.
وي افزود: اكنون ميزان عرضه ها محدود و به شدت 
كاه��ش يافته اما تقاضا از س��مت بازارهاي رقيب و 
افرادي كه به صورت س��نتي در بازار بودند در حال 

انجام اس��ت همين افزايش تقاضا زمينه رشد بازار 
سرمايه را نسبت به ديگر بازارها مهيا كرده است.

ه��الالت ضمن تاكيد ب��ر اينكه با توج��ه به چنين 
رشد پرشتابي از سوي بازار سرمايه نمي توان گفت 
شاخص بورس داراي حباب است، اظهار داشت: اگر 
اعالم شود بازار سرمايه برخالف رسم هميشه روند 
صعودي را در پيش گرفته بايد گفت س��خت گيري 
دولت در برابر بازارهاي موازي باعث شده تا نقدينگي 

به سمت بورس آيد و اين بازار رشد كند.
 اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه متوسط 
شركت هايي كه صادركننده هس��تند و درآمد آنها 
وابسته به دالر است حدود ۶۵ درصد از ارزش بازار را 
به خود اختصاص دادند، خاطرنش��ان كرد: متوسط 
نرخ دالر در ۹ ماه نخست سال براي شركت ها حدود 
۱۰ هزار تومان بود در حالي كه اكنون دالر نيمايي 
به بي��ش از ۱۳ هزار تومان افزاي��ش يافته؛ بنابراين 
مي توان گفت قيمت دالر نس��بت به ۹ ماه نخست 
س��ال حدود ۳۰ درص��د افزايش يافت��ه و طبيعي 
است كه ش��اهد ايجاد هيجان خريد و نيز رشد بازار 

سرمايه باشيم.
هالالت خاطرنشان كرد: رشد چشمگير بازار سرمايه 
عاملي نيست كه بتوان گفت، شاخص بورس حباب 
دارد، بلكه س��خت گيري دولت در براب��ر بازارهاي 
موازي باعث شده تا نقدينگي به سمت بورس آيد و 

اين بازار رشد پرشتابي را تجربه كند.
به گفته وي، هيچ يك از مس��ائل داخلي و خارجي 
نتوانسته در بورس ايران تاثيرگذار باشد، اين موضوع 
نش��ان مي دهد هر كس��ي كه نگران وضعيت فعلي 
است به جاي خريد دالر اقدام به خريد سهام دالري 

كرده است.
ه��الالت خاطرنش��ان كرد: ام��روز در دني��ا، كرونا 
گسترش يافته و بورس آنها با ريزش همراه شد، در 
حالي كه در ايران، هيچ تاثيري مشاهده نمي شود، 

بلكه زمينه رشد بيشتر شاخص بورس فراهم شد.
اين كارش��ناس بازار سرمايه گفت: اصالح بخشي از 
ذات بازار است، اما به دليل باال بودن هيجان و حجم 
معامالت آن در صورت ورود به فرآيند اصالح، مدت 

آن محدود خواهد بود.
وي پيش بيني خود از روند معامالت بورس اين گونه 
بيان كرد: چنانچه بخواهيم دالر را صعودي ببينيم، 
رشد بازار سرمايه هم ادامه دار است و شاخص نسبت 

به اعداد فعلي باالتر مي رود.

يك كارشناس بازار سرمايه صندوق هاي سرمايه گذاري 
را بستري مناسب براي سرمايه گذاران بورسي ارزيابي 
كرد كه همواره امن تر از ورود مس��تقيم ب��ه بازارند و 
با تحليل و معام��الت منطقي مانع رفتار احساس��ي 

سهامداران جديد مي شوند.
به گزارش سنا، رمضانعلي سلماني نژاد افزايش حجم 
معامالت در سال جاري را يك تغيير پارادايم محسوس 
در بازار سرمايه عنوان كرد و گفت: عوامل مختلفي از 
جمله بازدهي نامطل��وب بازارهاي موازي و ركود آنها، 
كنترل موثر نوسانات نامتعارف نرخ ارز بورس را شكوفا 
كردند، اما به نظر مي رس��د مهم ترين عاملي كه باعث 

رشد چشمگير بورس شده، ورود به دوره بلوغ و تعميق 
بازار است.

وي افزود: منظور از تغيير پارادايم يعني منحني عمر 
بورس از دوره رشد وارد دوره بلوغ شده كه اين موضوع با 
توجه به ورود سهامداران و پول جديد در بازار به وضوح 
قابل رويت است. بورس در گذشته نه چندان دور، شايد 
گزينه اول س��رمايه گذاري مردم محسوب نمي شد و 
بسياري از مردم س��رمايه گذاري خود را در بازارهاي 
مسكن، طال و ارز انجام مي دادند، اما هم اكنون شاهد 
آن هستيم كه س��رمايه گذاري از اين بازارها به سوي 

بورس سوق يافته است.

اين كارشناس بازار س��رمايه ادامه داد: با تحليل روند 
سال جاري و انتظاراتي كه از فراز و فرود بازار وجود دارد، 
نشانه ها حاكي از ادامه روند صعودي است. امسال، سالي 
استثنايي براي بازار سرمايه بود و به نظر مي رسد سال 
آينده نيز به نسبت س��اير بازارها بازدهي مناسب تري 
داش��ته باشد، البته اين رش��د با سرعت و شيب كمتر 

ادامه خواهد يافت.
وي كه مديرعامل يك شركت سبدگردان نيز هست، 
اظهار كرد: براي حفظ نقدينگي موجود در بورس، بايد 
تدابير آموزشي الزم براي س��هامداران جديد در نظر 
گرفته شود. از مهم ترين نكات آموزشي، ايجاد انتظارات 

واقع بينانه براي س��رمايه گذاران است، به گونه اي كه 
هرگونه مواجهه احتمالي با ش��يب كمتر بازدهي در 
سال آينده نسبت به سال جاري، منجر به خروج پول 

از بازار نشود.
سلماني نژاد با اشاره به ابزارهاي نوين معامالتي و نقش 
آن بر بازار بيان كرد: ويژگي حايز اهميت بازار سرمايه 
هدايت نقدينگي به سمت نيازهاي تأمين مالي است. لذا 
بديهي است به موازات نيازهاي جديد در بازار سرمايه، 

بايد ابزارهاي جديد هم طراحي و به كار گرفته شود.
وي افزود: تجربه نشان داده همواره ابزارهاي جديدي كه 
به خوبي طراحي شده اند، مورد استقبال فعاالن بازار قرار 

گرفته و اثرگذاري خود را در پاسخگويي به نيازهاي بازار 
نشان داده اند. از طرفي سازمان بورس نيز چابكي خود 
را در طراحي و به روز رساني ابزارها نشان داده است. در 
عين حال، برخي ابزارهاي مالي اسالمي، در كشورهاي 
ديگر هم راه اندازي و به كار گرفته شده اند كه مي توانند 

الگوي مناسبي براي ما باشند.
وي با تاكيد بر حمايت از صندوق هاي سرمايه گذاري 
گفت: صندوق ها هميشه يك بستر مناسب و امن تر از 
ورود مستقيم سهامداران به بورس هستند و بازدهي 
مناسبي هم دارند، پس مي توان با حمايت از صندوق ها 

رفتار هيجاني سهامداران جديد را نيز كنترل كرد.

برخالف بورس هاي جهاني كه پس از شيوع كرونا، 
تحت تاثير اي��ن ويروس قرار گرفتند س��قوط هاي 
بي س��ابقه اي را تجربه كردند، ب��ورس تهران به اين 
موض��وع بي اعتنا ب��ود؛ به طوري كه ط��ي يك ماه 
گذش��ته تقريبا جز ي��ك يا دو روز، چ��راغ اين بازار 
همواره س��بز بود و شاخص كل در اقدامي بي سابقه 

مرز ۵۰۰ هزار واحد را هم رد كرد.
به گزارش ايس��نا، يكي از قربانيان تنور داغ ش��يوع 
كرون��ا، بورس ه��اي جهان��ي بودند؛ به ط��وري كه 
در روزه��اي نخس��ت ش��يوع اي��ن وي��روس بازار 
بورس ش��انگهاي افت چش��مگيري را تجربه كرد و 
س��رمايه گذاران حدود ۳۹۳ ميلي��ارد دالر در اين 
بازار از دس��ت دادند. البته اين افت فقط شامل حال 
بازار بورس شانگهايي نشد و تبعات منفي آن بر سر 
بازارهاي بورس و اوراق بهادار كش��ورهاي اروپايي 
نيز سايه انداخت. در اين راستا قيمت شاخص هاي 

بازارهاي بورس از جمله دكس در آلمان افتي قابل 
توجه داشت.

كرونا همچنين اوضاع بازار نفت جهاني را سياه كرد؛ 
به طوري ك��ه قيمت طالي س��ياه در معامالت روز 
جمعه به پايين ترين حد خود در بيش از يك س��ال 
گذشته رسيد و در مس��ير ثبت بزرگ ترين كاهش 
هفتگي در بيش از چهار سال اخير قرار گرفت. البته 
بازاره��اي جهاني فلز، طال و حتي ب��ازار داخلي ارز 
و مس��كن نيز از اين قاعده مس��تثني نمانده و كرونا 
يك تنه همه اين بازارها را تحت تاثير قرار داده است.

در اين ميان اما شاخص بورس تهران فارغ از هياهوي 
جهاني و داخلي كرونا، گاهي آهسته و گاهي پرشتاب 
همچنان به صعود خود ادامه مي دهد و مي توان گفت 
فقط در ش��نبه هفته جاري بود كه ترمز صعود اين 
بازار ناگهان با حدود ۱۸ هزار واحد س��قوط كشيده 
شد. البته اين ريزش ادامه دار نبود و شاخص كل در 

روز يكشنبه و بالفاصله بعد از سقوط مذكور، باز هم 
به ريل صعودي خود بازگشت. اما اينكه چرا بورس 
تهران در اين روزها حركتي خالف جهت بورس هاي 
جه��ان را در پيش گرفته، درحال��ي كه ايران از نظر 
تعداد مبتاليان به كرونا در رده سوم ايستاده است، 
به عوامل مختلفي برمي گردد كه كارشناس��ان بازار 
سرمايه، عمده را عدم صادرات نفت، عدم وابستگي 
ب��ه بازارهاي جهان��ي و قيمت دالر در كش��ور را به 
عنوان مهم تري��ن داليل بي اعتنايي بورس تهران به 

كرونا برشمردند.
به اعتقاد آنها،  بخش عمده صادرات ايران غير نفتي 
اس��ت و ريزش قيمت جهاني نف��ت در كوتاه مدت 
تاثي��ري در اقتصاد ايران ن��دارد؛ بنابراين نمي توان 
انتظار داش��ت ريزش جهاني قيم��ت نفت تاثيري 
روي بورس تهران داش��ته باشد. البته نمي توان اين 
موضوع را ناديده گرفت كه كاهش قيمت نفت باعث 

افت سهام شركت هاي پتروپااليشي ايران مي شوند 
اما تاثير افزايش قيمت دالر بيش��تر از تاثير كاهش 

قيمت جهاني نفت است.
از س��وي ديگر بخش عمده اي از ص��ادرات ايران به 
كش��ورهاي همس��ايه و به ص��ورت زميني صورت 
مي گيرد كه تحريم ه��اي امريكا علي��ه ايران روي 
آن بي اثر بوده اس��ت. تصميم اين كشورها در مورد 
بستن مرزهاي مش��ترك با ايران به دليل كرونا نيز 
كوتاه مدت بود و ش��اهد باز ش��دن اين مرزها يكي 
پس از ديگري و از س��رگيري صادرات ايران به اين 

كشورها هستيم.
از س��وي ديگر قيمت دالر در روزهاي اخير رش��د 
قابل توجهي داش��ته و طي ۴۰ روز اخير بالغ بر ۲۰ 
درصد افزايش يافته اس��ت؛ يعني فروش و متعاقب 
آن س��ود ش��ركت هاي دالر محور ايراني كه سهام 
تع��داد زيادي از آنها در بورس عرضه مي ش��ود طي 

۴۰ روز گذش��ته۲۰ درصد افزايش داش��ته است. 
بنابراين، عالوه بر اينكه بايد به اين نكته توجه داشت 
كه همواره محرك اصلي بازار س��رمايه ايران قيمت 
دالر بوده اس��ت كه افزايش قيمت داشته، صادرات 
ايران به دليل اينكه وابس��تگي زي��ادي به بازارهاي 
جهاني نداريم به دليل كرونا خدشه دار نشده است. 
همچنين ب��ورس ايران جهاني نب��وده و بالغ بر ۹۹ 
درصد س��هامداران آن ايراني هستند. از سوي ديگر 
نقدينگي زيادي در بازار اس��ت ك��ه درحال حاضر 
جذابيت اين بازار در مقايس��ه ب��ا بازارهاي موازي 
براي سرمايه گذاران بيش��تر است و به همين دليل 
اين نقدينگي به س��مت بازار س��رمايه روانه شده و 
اين بازار ميزبان سرمايه گذاران جديد و بي شماري 
ش��ده و احتماال خواهد شد. همين موضوعات پازل 
عدم تاثيرپذي��ري بورس تهران از تبع��ات كرونا را 

تكميل مي كند.

علت اختالف انتشار اطالعات TSETMC و كارگزاري ها اعالم شدتخصيص عرضه  اوليه به صندوق هاي سرمايه گذاري
اگ��ر بخش عم��ده اي از اي��ن عرضه ه��اي اوليه ها ب��ه صندوق هاي 
س��رمايه گذاري تخصيص يابد، همزمان ش��اهد افزايش مزيت هاي 

سرمايه گذاري در اين صندوق ها و بورسي فعال تر و پوياتر هستيم.
به گزارش بورس نيوز، عليرضا قدرتي، در بررسي بازار روز گذشته گفت: 
شاهد حركت بازار در مسير سه ماهه خود هستيم. وي ادامه داد: بورس 
تحت تاثير ورود نقدينگي و سرمايه هاي سرگردان روندي مثبت و رو 
به رشد در پيش گرفته و به نظر مي رسد اين روند با توجه به تداوم ورود 
نقدينگي ها ادامه دار باشد.  قدرتي به اثرات نامطلوب بيماري كرونا بر 
بازار سرمايه اشاره كرد و افزود: اين بيماري ترسي در بازار ايجاد كرده 
بود، اما تداوم ورود پول و اقبال سهامداران در كنار گزارش هاي خوب 
و وضعيت مناسب شركت ها در بورس كاال همگي دست به دست هم 

داده و مسيري رو به رشد را براي بازار سرمايه فراهم ساخته است.
اين كارشناس بازار سرمايه در خصوص تاثير عرضه هاي اوليه »ارزان« 
بر بورس خاطرنشان كرد: در همه بورس هاي دنيا موضوع IPO )عرضه 
اوليه( حياتي بوده و نبض تپنده آن محسوب مي شود؛ بازار سرمايه تحت 

تاثير عرضه اوليه هاي متنوع و تعداد زياد، پويايي بيشتري را همراه با 
جلب سرمايه تجربه خواهد كرد.

 
  عرضه هاي اوليه ارزان نيست

وي ادامه داد: نمي توان از كلمه ارزان براي عرضه هاي اوليه اس��تفاده 
كرد چرا كه بسياري از  IPOها به قيمت بوده و تحت نظر كارشناسان، 
مراجع مورد اطمينان ارزيابي شده و توسط شركت هاي تامين سرمايه 

و مشاوران سرمايه، ارزش گذاري شده و به قيمت هستند.
قدرتي تصريح كرد: با توجه به كمبود عرضه هاي اوليه و اقبال جدي بازار 
سرمايه، رشد زيادي را براي عرضه اوليه هاي اخير شاهد بوديم. الزم 

است راهكار هايي براي جلوگيري از اين رشد اجرايي شود.
اين كارشناس بازار سرمايه در پايان خاطرنشان كرد: به نظر مي رسد اگر 
بخش عمده اي از اين  IPOها به صندوق هاي سرمايه گذاري تخصيص 
يابد، همزمان شاهد افزايش مزيت هاي سرمايه گذاري در اين صندوق ها 

و بورسي فعال تر و پوياتر هستيم.

مديرعامل ش��ركت مديريت فناوري بورس تهران علت اختالف در 
انتش��ار اطالعات بين س��ايت TSETMC و شركت هاي OMS و 
كارگزاري ها را اعالم كرد و حل اين موضوع  را تا پايان سال خبر داد.

به گزارش بورس پرس، روح اهلل دهقان درباره مشكل روزهاي اخير 
س��امانه معامالت كه با اختالف در زمان انتشار اطالعات بين سايت 
TSETMC و ش��ركت هاي ارايه خدمات آنالين )OMS( موجب 
بروز مشكالت شده و با درخواس��ت دبيركل كانون كارگزاران براي 
رفع اين مشكل همراه بوده توضيح داد: اين موضوع ناشي از دو تفاوت 
است كه موجب مي شود بخش گلوگاه انتشار پيام ها قادر به عمليات 

عادي نباشد.
وي ادامه داد: اولين عامل و تفاوت ناشي از اين است كه شركت هاي 
ارايه خدمات آنالين به كارگزاري ها ب��ر خالف TSETMC، عمق 
بيشتري از بازار و سفارش هاي خريد و فروش را نشان مي دهند كه 
منجر به حجم فوق العاده زيادي از پيام ها و در نتيجه باعث تاخير در 

دريافت اطالعات مي شود .

اين مقام مسوول افزود: تفاوت دوم هم اين است كه در دو ماه گذشته 
روي س��ايت TSETMC اقدامات بهبودي انجام شده و مي شود تا 

مانند چند ماه پيش، ديگر خبري از قطع گاه به گاه سامانه نباشد .
دهقان تاكيد كرد: بنابراين اختالف در انتش��ار اطالعات بين سايت 
TSETMC و شركت هاي OMS و كارگزاري ها به معناي اختالل 
در هسته معامالت نيست. با اين حال اقداماتي براي حل مشكل انجام 
ش��ده و انتظار مي رود تا پايان سال، مشكل تاخير در گلوگاه انتشار 

اطالعات برطرف شود.
 OMS وي در برابر اين سوال كه در بازار سرمايه ايران چند شركت
فعاليت دارند و چه تعداد شركت كارگزاري داراي بيشترين سهم 
معامالت آنالين اس��ت به بورس پرس توضيح داد: در حال حاضر 
۱۰ ش��ركت نرم افزاري فعال بوده و چند شركت هم آماده ورود به 
اين عرصه هس��تند. در اين ميان چهار ش��ركت كارگزاري مفيد، 
آگاه، مبين سرمايه و فارابي ۸۰ درصد معامالت آنالين بازار سهام 

را به عهده دارند.
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  سود ۱۰۰5ريالي »س�اوه« براي هرسهم: 
شركت سيمان ساوه توانست براي هر سهم سود 

يك هزار و ۵ريالي محقق كند.
به گزارش س��نا، ش��ركت س��يمان س��اوه در 
صورت هاي مالي مي��ان دوره اي ۶ماهه منتهي 
به ۳۱شهريور۱۳۹۸ اعالم كرد سود عملياتي را 
۷۵۰ميليارد ريال و سود خالص را ۶۵۳ميليارد 
ريال اعالم كرده اس��ت. همچنين سود انباشته 

۷۸۶ميليارد ريال منتشر شده است.
»ساوه« در گزارش منتشر شده خود فروش اين 
دوره را ۹۷۰ه��زار و ۷۵۳تن به ارزش يك هزار و 
۷۷۵ميليارد ريال اعالم كرد كه از اين محل سود 
ناخالص را ۸۱۹ميليارد ريال محاسبه كرده است.

اين ش��ركت در تش��ريح اه��داف و برنامه هاي 
راهبردي خ��ود در خص��وص تولي��د و فروش 
محصوالت اعالم كرد كه قصد حفظ مقدار فروش 
و افزايش نرخ ص��ادرات محصوالت و همچنين 
حفظ بازارهاي داخلي و صادراتي را دارد. »ساوه« 
در برنامه هاي خود به توليد و فروش محصوالت 
جديد جهت كاهش قيمت تمام شده اشاره دارد.

گفتني اس��ت؛ در ب��رآوردي كه اين ش��ركت از 
تغيي��رات عوامل بهاي تمام ش��ده ب��راي دوره 
۶ماهه منتهي به ۲۹اسفند۱۳۹۸ دارد افزايش 
عوامل بهاي تمام ش��ده با توجه به نوسانات نرخ 
را  ارز، افزايش دس��تمزد ساالنه و ساير هزينه ها 
را پيش بيني كرده است. عالوه بر اين »ساوه« به 
نرخ حامل هاي انرژي كه مازوت و برق است اشاره 
و نرخ آن را مشابه س��ال گذشته محاسبه كرده 
است. اين ش��ركت جهت تامين نقدينگي مورد 
نياز خود اخذ تس��هيالت از سيستم بانكي را در 

دستور كار دارد.

  رش�د پرتفوي بورس�ي »وآتي« در يك 
س�ال:  گروه س��رمايه گذاري آتي��ه دماوند در 
صورت هاي مال��ي ۱۲ ماهه از رش��د ۲۴هزار و 
۲۰۵ميليارد و ۲۸۰ميليون ريالي پرتفوي بورسي 

خبر داد.
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند با انتشار اطالعيه 
۱۲ ماهه منتهي به ۳۰آذر۱۳۹۸ اعالم كرد: سود 
هرسهم در يك سال با رشد ۲۰۰درصدي نسبت 

به سال مالي گذشته به مبلغ ۸۸۰ريال رسيد.
اين شركت سود عملياتي سال مالي مورد گزارش 
را با رشد ۱۹۹درصدي مبلغ ۳هزار و ۹۷۱ميليارد 
ريال و سود خالص را با رشد ۲۰۰درصدي مبلغ 
۳ه��زار و ۹۶۰ميليارد ريال اعالم ك��رد. در اين 
گزارش سود انباشته در پايان دوره نيز به ۶هزار 
و ۱۳ميليارد ريال با رش��د ۹۹درصدي به ثبت 
رسيده است. در صورت وضعيت پرتفوي سهام 
شركت هاي پذيرفته ش��ده در بورس، »وآتي« 
با رش��د ۲۴هزار و ۲۰۵ميلي��ارد و ۲۸۰ميليون 
ريالي همراه ش��ده است. اين شركت در پرتفوي 
بورسي خود اعالم كرد كه بهاي تمام شده آن با 
رشد ۶۷۱ميليارد و ۲۷۱ميليون ريالي به ۳هزار 
و ۲۳۱ميليارد ريال رسيد و همچنين ارزش بازار 
اين پرتفوي با افزايش ۲۰ه��زار و ۲۹۴ميليارد 
ريالي به ۲۷هزار و ۴۳۷ميليارد ريال بالغ ش��ده 
اس��ت. در يك س��ال مالي اين ش��ركت ارزش 
واگذاري هاي خود را ۴ه��زار و ۶۱ميليارد ريال 
اعالم كرد كه از اين محل به س��ود ۴۸۷ميليارد 
ريالي دست يافته است. عالوه بر اين »وآتي« كل 
مبلغ بهاي تمام شده شركت هاي پذيرفته شده در 
بورس را ۲هزار و ۲۳۶ميليارد ريال منتشر شده 
است. اين شركت در تش��ريح اهداف خود اعالم 
كرده اس��ت كه قصد دارد سرمايه گذاري جديد 
در بخش هاي ميان مدت و صنايع اس��تراتژيك 
پرتفوي داشته باشد و بهاي تمام شده كل پرتفوي 
بورس��ي را به حدود ۴هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال و 
ارزش روز به حدود ۳۲هزار ميليارد ريال برساند. 
همچنين به دنبال انجام افزايش سرمايه از محل 
سود انباشته است و قصد واگذاري سهام شركت 
كارخانجات مخابراتي اي��ران از طريق عرضه در 

فرابورس را دارد.

  »زماهان« يك ساله ۴۴۰ريال سود ساخت: 
ش��ركت مجتمع توليد گوش��ت مرغ ماهان در 
سال مالي منتهي به ۳۰آذر۱۳۹۸ توانسته براي 

هرسهم ۴۴۰ريال سود تقسيم كند.
ش��ركت مجتمع توليد گوش��ت مرغ ماهان در 
يكسال مالي خود توانس��ته سود خالص خود را 
۵۳۵ درصد افزايش دهد و به رقم ۱۷۵ ميليارد 
ريال دست يابد. اين شركت سود عملياتي خود 
را با افزايش ۵۵۰ درصدي به ۱۹۶ ميليارد ريال و 
سود انباشته پايان دوره را با افزايش ۴۲۶ درصدي 
به ۱۸۶ ميليارد ريال رسانده است. »زماهان« در 
اين دوره سود هرس��هم را با رشد ۵۳۸ درصدي 
از مبلغ ۶۹ ريالي س��ال مالي منتهي به ۳۰ آذر 
۱۹۷ به مبلع ۴۴۰ ريال رسانده است. اين شركت 
در تشريح اهداف و برنامه هاي راهبردي خود در 
خصوص توليد و فروش محصوالت اعالم كرد كه 
در سال مالي آتي مقدار ۴۲ميليون و ۱۲۵هزار و 
۹۳۸ قطعه جوجه يك روزه توليد مي كند كه از 
اين مقدار ۳ميليون و ۶۱۹هزار و ۸۲۰ قطعه براي 
توليد ۵هزار تن گوشت مرغ مشاركتي در زنجيره 
توليد استفاده خواهد شد و طي نامه شفاف سازي 
با مبني بر فروش تخم مرغ نطفه دار به جاي جوجه 
در فصل زمس��تان به داليل مشروح در نامه فوق 
با توجه به تعداد ف��روش واقعي در دي و بهمن و 

برآورد فروش در اسفند ماه خواهد بود.
همچنين پيش بيني فروش سه ماه ابتداي سال 
مالي براب��ر ۱۲ميليون و ۳۰۰ ه��زار تخم مرغ و 
مع��ادل ۹ميليون و ۸۰۰ه��زار جوجه يك روزه 
گوشتي خواهد بود كه الزم به توضيح است طبق 
برنامه قبلي اعالم شده فروش تخم مرغ به جاي 
جوجه فقط در فصل زمستان به داليل ذكر شده 
انجام خواهد گرفت و براي تداوم آن برنامه اي در 
دست نيس��ت. براي ۹ ماه آتي بهار تا آذر برنامه 

براي فروش جوجه يك روزه گوشتي است.



تشكلها6اخبار

تبادالت تجاري با كشورهاي همسايه در سايه كرونا

زمان طاليي صادرات، از دست رفت

نقش بخش خصوصي در حل بحران كرونا

رفع ركود واحدهاي توليدي با خريد اينترنتي

تعادل| مرضيه احقاقي|
پس از شيوع ويروس كرونا در ايران، بخش هاي مختلف 
اقتصادي كش��ور، لطمات بس��ياري را متحمل ش��دند. 
كشورهاي همسايه كه سهم قابل توجهي از صادرات ايران 
به مقصد آنها انجام مي ش��ود، مرزهاي خود را رو به روي 
كشور بستند. توجه به اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه 
صادرات كاالهاي غيرنفتي در حال حاضر بخش مهمي از 
ارز موردنياز كش��ور را تامين مي كند. در چنين شرايطي 
خلل در صادرات به معني ضرر به اقتصاد كشور در سطح 
كالن است. به عالوه آنكه واردات و نرخ ارز را نيز مي تواند 
تحت تاثير قرار دهد. در همين حال فعاالن اقتصادي در 
گفت وگو با »تعادل« تاكيد كردند كه: »در سايه شيوع اين 
ويروس، بهترين زمان براي صادرات از دس��ت رفت.« در 
چنين شرايطي تنها تجار متضرر نمي شوند بلكه خسارات 
مالي اين چالش به س��اير حلقه هاي تولي��د نيز منتقل 
مي ش��ود. با اين وجود برخي ديگر از فعاالن اقتصادي با 
اذعان بر چالش هاي به وجود آمده، اعتقاد دارند: » خارج از 
روابط سياسي، تجاري و ديپلماتيك، انتظار مي رود روابط 
ميان اي��ران و چين پس از رفع اين بح��ران، بهبود يابد و 
تاثير مثبتي بر روابط اقتصادي دو كشور به جاي بگذارد.«

    سايه كرونا بر تجارت
ش��يوع ويروس كرونا در ايران، بر تجارت خارجي كش��ور 
سايه افكنده اس��ت. تا جايي كه طي دو هفته اخير شاهد 
بسته شدن بسياري از مرزهاي كشورهاي همسايه با ايران 
بوديم. در چنين شرايطي عمال فعاليت هاي تجاري تعطيل 
ش��ده اند. عالوه بر اين حتي نمي توان گفت كه اين روند تا 
چه زماني ادامه دارد و همي��ن موضوع بر نگراني و فعاالن 
تجاري كشور افزوده است. در همين حال بايد تاكيد كرد 
كه ارزهاي حاصل از صادرات كااليي، بخش قابل توجهي از 
نياز ارزي كشور را تامين مي كند. درنتيجه كاهش صادرات، 
ضربات جبران ناپذيري را به اقتصاد كش��ور وارد مي كند. 
بنابراين مس��ووالن امر نبايد به سادگي از كنار اين چالش 
بگذرند. درچنين شرايطي بايد هرچه سريع تر تمهيدات 
الزم انديشيده شود و اقداماتي درخور اجرايي شوند تا روند 
مبادالت تجاري كشور در شرايط بحراني تحريم متوقف 
نشود. توجه به اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه طي يكي 
دو سال اخير، حجم عمده صادرات ايران به مقصد كشورهاي 
همسايه و چين انجام شده است. بنابراين در شرايط كنوني، 
بررسي وضعيت تجارت با اين كشورها اهميت ويژه اي دارد. 

    محدودي�ت تج�ارت از دي�د فع�االن بخش 
خصوصي

»تعادل« با هدف بررسي وضعيت تجارت ايران با كشورهاي 
همسايه و چين با فعاالن اقتصادي، گفت وگو كرده است. 
علي شريعتي عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در گفت وگو 
با »تعادل« گفت: ش��يوع ويروس كرون��ا در ايران با زمان 
طاليي صادرات كشور همزمان ش��د. از آنجا كه فروردين 
با تعطيالت نوروزي همزمان اس��ت، بسياري از مشتريان 
خارجي، خريد فروردين را در اس��فند انجام مي دهند )به 

جز مواد فاسد شدني( . بنابراين بايد تاكيد كرد كه همزماني 
انتشار ويروس كرونا در كشور با زمان طاليي صادرات اسفند 
ماه، خسارت هاي بيشتري را براي تجار به همراه داشت. او 
افزود: صادركنندگان براي بازپرداخت مالي صادرات خود 
برنامه ريزي كرده اند. حال كه امكان صادرات وجود ندارد، 
اين بار مالي به ساير حلقه هاي توليد نيز مي رسد و آنها را نيز 
متاثر مي كند. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: در 
حال حاضر بسياري از مرزهاي ايران با كشورهاي همسايه، 
به دليل شيوع اين ويروس بسته شده است. البته اهميت 
تمامي اين مرزها در تجارت به يك ميزان نيست. خوشبختانه 
شاهد بازگش��ايي مرزهاي عراق و افغانستان به عنوان دو 
مقصد بزرگ صادراتي كشور بوديم. با اين وجود همچنان 
مرز بازرگان كه اهميت ويژه اي در تجارت بين المللي ايران 
دارد، بسته است. او افزود: با وجود اقدامات صورت گرفته از 
سوي طرف ايراني، گويا كشور تركيه تمايلي به همكاري 
ندارد. مرز بازرگان دسترسي ايران به اروپا را ممكن مي كند. 
به عالوه آنكه حجم عمده اي از واردات كشور از طريق اين مرز 
و خطوط راه آهن، انجام مي شود. با اين وجود تركيه حتي 

اجازه ورود بارهاي ما را هم نمي دهد. 
ش��ريعتي اين ممنوعيت را وراي ش��يوع كرونا دانست و 
تاكيد كرد: اين موضوع بس��يار نگران كننده است و بايد 
هرچه سريع تر ديپلماسي الزم براي رفع آن، انجام شود. 
چراكه اگر اين مشكل برطرف نشود، تاثير منفي بر اقتصاد 
كش��ور خواهد داش��ت. اين عضو هيات نمايندگان اتاق 
تهران گفت: بخش خصوصي پس از انتش��ار خبر شيوع 
اين ويروس در كشور، پيشنهاداتي را براي رفع چالش ياد 
شده ارايه داد. اجراي قرنطينه از سوي طرف ايراني، انجام 
عمليات گندزدايي و ميكروب زدايي از مهم ترين اقداماتي 
هستند كه بايد اجرايي شود. چراكه اجراي چنين اقدامات 
پيش گيرانه اي تاثير بس��زايي بر جلب اعتماد طرف هاي 

خارجي و استمرار روابط تجاري خواهد داشت.
در همين حال بايد تاكيد كرد كه چين به عنوان بزرگ ترين 
شريك تجاري ايران شناخته مي ش��ود. بر همين اساس 
بررسي روند تجارت ايران با اين كشور، حاز اهميت است. 
در همين راستا با مجيدرضا حريري رييس اتاق بازرگاني 
ايران و چين، گفت وگو كرده ايم. رييس اتاق بازرگاني ايران 
و چين در گفت وگو با »تعادل« و درخصوص روابط ايران و 
چين پس از شيوع اين ويروس گفت: در حال حاضر نزديك 
به دو ماه است كه رفت وآمد ميان ايران و چين، بسيار محدود 
و مختل شده است. بدون ترديد اين محدوديت بر تجارت 
كشور تاثير منفي گذاشته است اما ارزيابي ميزان خسارت آن 
در حال حاضر ممكن نيست. حريري تاكيد كرد: صادرات و 
واردات ميان ايران و چين، همانند قبل نيست اما همچنان 
برقرار است. هيچ ممنوعيتي براي ورود كاالي ايراني به چين 
و هيچ محدوديتي براي فروش كاالي چيني به ايرانيان، نه 

از طرف دولت ايران و نه از طرف چين، برقرار نشده است. 
او افزود: شيوع اين ويروس در قدم نخست برخي رسته هاي 
اقتصادي را متحمل خسارت هاي جبران ناپذير كرده است. 
از جمله اين صنايع مي توان به صنعت توريس��م و به تبع 
آن، حمل ونقل، هتل داري و ... اش��اره كرد. به ويژه كه اين 

ويروس در ايام سال نوي چيني شيوع پيدا كرد و از حضور 
توريست هاي چيني به ايران، ممانعت كرد. ايام تعطيالت 
ايران نيز پيش روس��ت؛ به طور طبيعي از س��فر ايراني ها 
به چين كاس��ته مي شود. يعني هر دو كشور از نظر تبادل 
توريسم ضربه خوردند. البته بايد تاكيد كرد كه تمام دنيا 
از اين بحران، ضربه مي بينند. مجيدرضا در ادامه حريري 
گفت: اما درباره ساير صنايع و تجارت وابسته به آنها، مي توان 
گفت كه لطمات ايجاد شده، جاي جبران دارد. يعني افت 
توليد و تجارت را در ماه هاي آتي سال، مي توان افزايش داد. 
در همين حال رييس اتاق بازرگاني ايران و چين با اشاره 
به روابط همدالنه ميان مردم دو كش��ور در جريان شيوع 
اين وي��روس گفت: خ��ارج از روابط سياس��ي، تجاري و 
ديپلماتيك، انتظار مي رود روابط ميان دو كش��ور پس از 
رفع اين بحران، به دليل همين همدلي ها، بهبود يابد و تاثير 
مثبتي بر روابط اقتصادي ايران با چين به جاي بگذارد. او 
افزود: چين تنها كشوري است كه تاكنون لوازم بهداشتي، 
ضدعفوني و تجهي��زات الزم براي مقابله با اين ويروس را 
براي ايران ارس��ال كرده و محموله بعدي نيز براي هفته 

آينده در راه است. 

    نگاهي به وضعيت مرزهاي تجاري
پس از شيوع ويروس كرونا در ايران، بسياري از مرزهاي 
كشور با همسايه ها بسته شد. البته با ديپلماسي صورت 
گرفته؛ برخي از اين مرزها مجددا بازگشايي شدند. با اين 
وجود بايد تاكيد كرد كه ارايه اطالعات دقيق از وضعيت 

اين مرزها، بسيار حائز اهميت است. محمد الهوتي رييس 
كنفدراسيون صادرات ايران درباره وضعيت مرزهاي ايران 
با كشورهاي همس��ايه به خبرگزاري مهر گفت: شرايط 
صادرات به خصوص در مرزهاي مش��ترك با كشورهاي 
هدف صادراتي، به س��رعت در حال تغيير اس��ت. بر اين 
اساس، به صراحت نمي توان گفت كه مسير صادرات ايران، 
مطلقاً بسته بوده يا كاماًل باز است؛ چراكه برخي از كشورها، 
در مقاطعي از روز مرزهاي خود را باز مي كنند و در ساعاتي 

پس از آن، مي بندند، پس صادرات روان نيست.
او افزود: در چنين ش��رايطي از دولت انتظار مي رود يك 
س��تاد اطالع رس��اني برخط به منظور ارايه اطالعات به 
صادركنندگان در مورد مرزهاي كش��ور، تشكيل داده و 
براي آن، سامانه اي را در نظر بگيرد كه بالفاصله به صورت 
آنالين، ورود و خروج كاال از مرزهاي مختلف را به صورت 
شفاف نشان دهد. تا صادركنندگان بدانند كااليي كه صادر 
مي كنند، با چه شرايطي در مرز مواجه مي شود. در چنين 

شرايطي امكان مديريت صادرات كاال فراهم مي شود.
عراق: در حال حاضر مرزهاي ميان ايران و عراق )چذابه، 
س��ومار، مهران و ش��لمچه( براي انتقال كاال باز هستند. 
يحيي آل اسحاق رييس اتاق مشترك ايران و عراق چندي 
پيش با اعالم خبر بازگش��ايي مرز دو كشور گفت: سطح 
همكاري هاي اقتصادي ميان دو كشور ايران و عراق بسيار 
گسترده است. او افزود: پس از شيوع كرونا در ايران، دولت 
عراق اقدامات پيشگيرانه اي از جمله توقف ورود ايراني ها 
به اين كشور را در دستور كار قرار داد كه موقتي خواهد بود. 

اما در حوزه اقتصادي و تجاري شرايط فرق مي كند و مرزها 
فعال هستند. افغانستان: تردد و تجارت با افغانستان ادامه 
دارد و هيچ محدوديتي وجود ندارد. البته بايد تاكيد كرد 
كه اين روابط با تمهيدات شديد بهداشتي و نصب اسكنر 
حرارتي و تاكيد بر سالم بودن اجناس و افراد انجام مي شود. 
ارمنستان: از 13 اسفند ماه، با تصميم ايروان، تردد تجاري 
ميان ايران و ارمنس��تان به مدت 3 هفت��ه )تا 24 مارس( 
متوقف شد. در حال حاضر تنها اتباع اين كشور مي توانند از 
مرز به سمت كشورشان بازگردند. تركيه: ورود اتباع ايراني 
و كاالهاي تجاري به اين كشور ممنوع است. بنا به گزارش 
فعاالن اقتصادي، حتي واردات كاال از مرز اين كشور به ايران 
نيز به سختي انجام مي شود. با توجه به اهميت مرز بازرگان 
براي ايران، مذاكراتي براي بازگش��ايي و تردد مسافران و 
كاميون ه��ا در حال انجام اس��ت. در همين حال منوچهر 
س��لمان زاده مديركل دفتر ترانزيت س��ازمان راهداري و 
حمل ونقل جاده اي كشور اعالم كرد: در حال حاضر ايران 
تنها به سه كشور تركيه، پاكستان و تركمنستان به صورت 
يكطرفه مراودات تجاري دارد كه اين موضوع موقتي است. 
س��لمان زاده همچنين درخصوص خبر بسته بودن مرز 
بازرگان گفت: سه شنبه 13 اسفند ماه از همين مرز 14۸ 
دستگاه ناوگان ايراني حامل كاال وارد كشور شد. اين مقام 
مسوول يادآورش��د: البته حجم تجارت كشور با توجه به 
اعمال محدوديت  در مرزها، حدود 1۸ درصد كاهش يافته 
است؛ اما اين افت موقتي است و به زودي اوضاع به شرايط 

عادي بازمي گردد.

رييس و چند تن از اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران در 
نشستي با نمايندگان تشكل هاي بخش خصوصي مرتبط، 
مسائل مختلف مربوط به افزايش توليد مواد موردنياز مردم و 
كادر درمان را به بحث گذاشتند. در اين نشست مقرر شد اتاق 
بازرگاني تهران در راستاي ايفاي مسووليت اجتماعي خود، 
تامين مقاديري كاالهاي مورد نياز كادر درمان در استان هاي 

درگير بيماري را برعهده گيرد.
اتاق بازرگاني تهران كه در روزهاي اخير و همزمان با شيوع 
ويروس كرونا، درصدد بسيج و هم افزايي تشكل هاي بخش 
خصوصي براي كمك به تامين اقالم ضروري در مبارزه با 
اين بيماري در كشور برآمده است، يك نشست هم انديشي 
با متوليان برخي تش��كل هاي تخصصي مرتبط از جمله 
انجمن صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي ايران، اتحاديه 
توليدكنندگان و صادركنندگان نساجي و پوشاك، انجمن 
مراقبت هاي ويژه و انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان 
تجهيزات و ملزومات پزشكي، دندانپزشكي، آزمايشگاهي 
و دارويي برگزار كرد. به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، 
نمايندگان بخش خصوصي در اين نشست در مورد خريد و 
تامين بخشي از ملزومات مورد نياز كادر درمان در استان هاي 
با شيوع باالي بيماري، پيشنهادات و نظرات خود را ارايه و 
تصميماتي براي اقدامات فوري و ضروري اتخاذ كردند. اتاق 
تهران در راستاي ايفاي مسووليت هاي اجتماعي خويش و 
براي كاهش مخاطرات ناشي از شيوع ويروس كوويد 19 با 
همكاري تشكل هاي عضو خود، قرار است به صورت فوري 
بخشي از نياز كادر درمان بيمارستان ها از قبيل لباس اورال، 
ماسك و عينك را در استان هايي كه بيماري در آن شيوع 

بااليي يافته است، تامين كند.
در ابتداي اين نشست، علي نقيب با بيان اينكه اتاق بازرگاني 
تشكل تشكل هاست، عنوان كرد كه اتاق تهران  مي تواند با 
همكاري تشكل ها به حل سريع مساله كنوني كشور كمك 

كند. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در ادامه با بيان 
اينكه واحد هاي توليدي در حوزه شوينده ها و محصوالت 
ضدعفوني كننده با افزايش شيفت كاري در حال فعاليت 
هستند، توضيح داد: برخي از اين واحد ها خطوط توليد خود 
را نيز تغيير داده  و تمام توان توليدي خود را به كار گرفته اند تا 
نياز هاي ضروري مردم و كادر درمان را در داخل كشور تامين 
كنند. غالمرضا ملكي، مدير امور تشكل ها و مسووليت هاي 
اجتماعي اتاق تهران، نيز اين توضي��ح را ارايه كرد كه اين 
نشست به منظور هم افزايي توان تشكل ها در جهت مواجهه 
با بيماري كرونا برگزار شده است. او افزود: ما گردهم آمده ايم 
كه ببينيم اتاق تهران در زمينه تامين شوينده ها و تجهيزات 
پزشكي چه ماموريتي را  مي تواند به انجام برساند. در ادامه، 
بهمن عش��قي دبيركل اتاق تهران نيز با بيان اينكه در اين 
مرحله، شناسايي نيازمندي هاي واحد هاي توليدي مرتبط 
با حوزه پيشگيري و درمان بيماري كرونا بسيار حائز اهميت 
اس��ت، ادامه داد: در عين حال، بيان توانمندي هاي بخش 
خصوصي و همگرايي توانمندي هاي توليد با ايجاد كمپين 
تامين براي حل كمبود ه��ا براي مهار بيماري  مي تواند در 
دس��توركار اتاق تهران قرار گيرد. همچنين اطالع رساني 
گسترده در اين زمينه برون داد همكاري بخش خصوصي 
و حاكميت را به نمايش خواهد گذاش��ت. عشقي افزود: با 
توجه به اينكه دولت چندان در اقناع كشورهاي همسايه به 
اينكه پروتكل هاي درماني به روز را در كشور اجرا  مي كند، 
موفق نبوده است؛ بخش خصوصي  مي تواند اين پروتكل ها 
را ترجمه كرده و در اختيار دولت قرار دهد. در اين مرحله، 
نقش فعاالن اقتصادي براي تبيين اقدامات و توانمندي هاي 

ايران به طرف هاي خارجي نيز بسيار حائز اهميت است.

    دغدغه ترخيص كاال از گمرك
در ادامه اين جلسه، محمود نجفي عرب، رييس كميسيون 

اقتصاد س��المت اتاق تهران هم با بيان اينكه كمبود هاي 
ايجاد شده، نتيجه واگذاري توزيع اقالم مورد نياز پزشكي به 
هيات امناي ارزي است، از مسائل اصلي حوزه دارو را »حمل 
و نق��ل« عنوان كرد و گفت: بنگاه ه��اي توليدي هم براي 
تامين مواد اوليه از چين و هم براي تامين تجهيزات از اروپا با 
مشكل حمل و نقل مواجه هستند. در اين زمينه  مي توان از 
نيروي لجستيك ارتش در جابه جايي ها بهره گرفت. او با بيان 
اينكه تخصيص و تامين ارز براي واردات ملزومات بايد مورد 
توجه قرار گيرد افزود: يك سري دارو و تجهيزات نيز اكنون 
در گمرك است كه ترخيص آنها با حداقل اسناد آغاز شده 
است كه البته نگراني اين شركت ها آن است كه پس از عادي 
شدن اوضاع، ترخيص كاالهايشان با حداقل اسناد برايشان 
مشكل ساز شود. در ادامه اين جلسه، علي اميرسوادكوهي، 
رييس انجمن مراقبت هاي ويژه ايران، نيز خواستار مذاكره 
اتاق تهران با گمرك براي ترخيص تجهيزات دپو شده در 
انبارهاي اين نهاد ش��د و البته با اشاره به كمبود ملزومات 
كادر درماني در بيمارستان هاي معين درخواست كرد كه 
تشكل هاي عضو اتاق در حوزه نساجي و تجهيزات پزشكي 

نسبت به تامين اين ملزومات همكاري كنند.
همچنين عليرضا آدم سرا، مدير فني و اجرايي اين انجمن، 
نيز از كمبود ماسك N95، لباس اورال، عينك و دستكش 
براي كادر درمان در بيمارستان هاي معين خبر داد و گفت: 
چنانچه اتاق پيش قدم ش��ود و حتي بخش��ي از اين اقالم 
را تامين كند، گام بزرگي در مس��ير كنت��رل اين بيماري 

برداشته است.

    آغاز به فعاليت كمپين نفس
عليرضا كالهي صمدي، عضو هي��ات نمايندگان اتاق 
تهران هم با اشاره به شكل گيري كمپين نفس توسط 
فعاالن اقتصادي و تشكل هاي عضو اتاق بازرگاني توضيح 

داد كه فعاليت هاي اين كمپين شامل دو بخش عمومي 
و تخصصي اس��ت. به گفته او فعاليت هاي عمومي اين 
انجمن قرار است به آموزش و اطالع رساني مردم معطوف 
شود؛ به گونه اي كه با استفاده از شبكه اعضا، اطالعات و 
مفاهيم ساده و قابل فهم به مردم ارايه شود. امين مقدم، 
عضو هيات مديره اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان 
نساجي و پوشاك نيز از آمادگي اين اتحاديه براي توليد 
لباس اورال مورد نياز پزش��كان و كادر درماني از جنس 
نانو سخن گفت و به اين نكته اشاره كرد كه اتاق بازرگاني 
تهران  مي تواند درخواست هاي خود در اين زمينه را به 

اتحاديه منعكس كند.
همچنين بختيار علم بيگي، رييس انجمن صنايع شوينده، 
بهداشتي و آرايشي ايران، كه در اين نشست حضور يافته بود 
گزارشي از وضعيت توليد مواد شوينده و بهداشتي ارايه كرد 
و گفت: واحد هاي توليدي در اين بخش فعاليت هاي خود 
را دو شيفته كرده و بخشي از محصوالت خود را در متروها و 
ميادين ميوه و تره بار توزيع كرده اند تا به صورت مستقيم به 
دست مردم برسد. او با انتقاد از اينكه در حال حاضر تنها چهار 
شركت پخش، مجوز توزيع مواد شوينده و ضدعفوني كننده 
را كس��ب كرده اند، گفت: انتظار  مي رود در روزهاي آينده 

كمبود اين محصوالت در كشور جبران شود.
در ادامه، دبيركل اتاق تهران ب��ا جمع بندي موارد مطرح 
شده عنوان كرد كه اتاق تهران در اين شرايط  مي تواند چند 
اق��دام موازي را به پيش براند. او افزود: واحد هاي توليدي و 
واردكنندگان  مي توانند مشكالت خود در تامين مواد اوليه از 
جمله مسائل گمركي و تخصيص ارز را به اتاق تهران انعكاس 
دهند تا به وزارت صمت و بانك مركزي ارايه شود. همچنين 
دولت  مي تواند نيازمندي هاي توليدي را به اتاق اعالم كند تا 
نسبت به رفع آن اقدامات الزم صورت گيرد. در اين مرحله 
 مي توان ظرفيت هاي توليدي در زمينه اقالم مورد نياز براي 

پيشگيري و مبارزه با بيماري كرونا را به اطالع دولت برساند.
بهمن عش��قي همچنين گفت: اتاق تهران از اين ظرفيت 
برخوردار است كه تعدادي از واردكنندگان قابل اعتماد براي 
واردات ملزومات را به دولت معرفي كند. در عين حال، اتاق 
تهران  مي تواند برخي پيشنهادات اجرايي از جمله توسعه 
بيمارستان ها، برقراري عدالت در تجهيزات بيمارستاني، 
استفاده از ترابري نظامي براي واردات يا ضدعفوني كردن 
معابر را به دولت ارايه كند. عشقي با بيان اينكه فعاليت هاي 
بنگاه هاي اقتصادي در اين شرايط قابل اطالع رساني به طرف 
خارجي است، گفت: اتاق تهران  مي تواند از شرايط پيش آمده 

براي تبليغات ضدتحريمي نيز استفاده كند.
در همين حال، مريم قاسمي، دبير انجمن توليدكنندگان و 
صادركنندگان تجهيزات و ملزومات پزشكي، دندانپزشكي، 
آزمايشگاهي و دارويي نسبت به ارايه فهرست مواد اوليه مورد 
نياز واحدهاي توليدي و همچنين تامين بخشي از نياز كادر 
درماني بيمارستان ها از جمله لباس اورال، ماسك و عينك با 
اتكا به توانمندي هاي اعضاي اين انجمن اعالم آمادگي كرد.

در ادامه اين جلسه، ساير حاضران نيز ديدگاه ها و دغدغه هاي 
خود را مطرح كردند و پس از آن، مسعود خوانساري، رييس 
اتاق ته��ران با تاكيد بر اينكه در ش��رايط كنوني كمك به 
استان هايي كه از امكانات كمتري برخوردارند، در اولويت اتاق 
تهران قرار دارد، افزود: تامين نياز كادر درماني بيمارستان ها 
به البسه و ملزومات خودمراقبتي در اين استان ها بايد در 
دستوركار قرار گيرد. او سپس از نمايندگان تشكل ها كه در 
اين نشست حاضر بودند درخواست كرد كه نسبت به تامين 
بخش��ي از اين نيازها اقدام كنند. بر اين اساس مقرر شد، 
اتاق تهران نسبت به خريد لباس اورال، ماسك و عينك از 
واحد هاي توليدي عضو اين تشكل ها اقدام كرده و اين اقالم 
را براي كادر درماني بيمارستان هايي كه در مناطق با شيوع 

باال قرار دارند، ارسال كند.

قائم مقام وزير صمت گفت: براي صنوفي كه به واسطه شيوع 
ويروس كرونا در كشور آسيب ديده و بي رونق شده اند، بسته 
تشويقي در نظر گرفته مي شود. به گزارش خبرگزاري مهر 
حسين مدرس خياباني در حاشيه جلسه ستاد رونق توليد 
اظهار داشت: براي صنوفي كه به واسطه شيوع ويروس كرونا 
در كشور آسيب ديده و بي رونق شده اند، بسته تشويقي در 
نظر گرفته مي شود كه اين بسته تشويقي شامل بخشودگي 
مالياتي، معافيت و تخفيف بيمه اجتماعي و س��هولت در 

پرداخت وام هاي بانكي است.
او افزود: همچنين با توجه به اينكه امس��ال تصميم گيري 

در حوزه تنظيم بازار، ب��ه صورت متمركز صورت گرفته و 
نقش اصلي با اصناف و واحدهاي صنفي- توليدي اس��ت، 
ممكن است بخش ديگر بازار به لحاظ ارايه خدمات و فروش 
كاالهايي خارج از حوزه كاالهاي اساس��ي، دچار آس��يب 
شده باشند كه بر اين اساس، مهم ترين كار براي رونق دادن 
به بخش آس��يب پذير اين روزهاي كس��ب و كارها، تغيير 
الگوي خريد مردم است. مدرس خياباني تصريح كرد: اين 
تغيير الگوي خريد نيز با تقويت خريد اينترنتي و استفاده از 
فروشگاه هاي مجازي و تحويل كاال درب منزل امكان پذير 
اس��ت و اگر الگوي خريد مردم با اين تغييرات، متناسب با 

شرايط فعلي كشور شود؛ به طور قطع ركود كنوني كه در 
برخي صنوف وج��ود دارد، از بين مي رود؛ ضمن اينكه هم 
مردم مايحتاج خ��ود را تامين مي كنند و هم اصناف ركود 

روزهاي گذشته را جبران خواهند كرد.

    كاهش نرخ اينترنت، رونق كسب وكار
او تاكيد كرد: در اين ميان، پيشنهاد كاهش هزينه اينترنت 
به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ارايه داده شده تا 
بتوان مردم را تشويق به خريد اينترنتي كرد؛ چراكه اين 
امر، هم در كاهش ترافيك و هم تقليل آلودگي هوا موثر 
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حقوق دولتي معادن به قيمت 
پايه سال ۹۷ مصوب شد

ايرنا|رييس خانه معدن ايران اعالم كرد: ش��وراي 
عالي معادن با تاييد وزير صنع��ت، معدن وتجارت 
ميزان حقوق دولتي معادن براي سال 9۸ را براساس 
قيمت پايه سال 9۷ مصوب كرد. محمد رضا بهرامن 
تصريح كرد: ميزان حقوق دولتي معادن با توجه به 
شرايط كشور از دغدغه هاي فعاالن بخش معدن بود 
كه با تصويب اين موضوع در نشست يكصد و هشتاد 
و يكمين ش��وراي عالي معادن و تاييد وزير صنعت، 
معدن وتجارت، پرونده اين امر براي سال 9۸ بسته 
ش��د. هدف دولت از دريافت حقوق دولتي معادن، 
توسعه مناطق محروم بوده و نگاه اصلي در كنار توسعه 
مناطق، ايجاد اشتغال و تامين نيازهاي كشور است. 
رييس خانه معدن خاطرنشان ساخت: شوراي عالي 
معادن با درنظر گرفتن كليه شرايط حاكم بر اقتصاد 
كش��ور به ويژه اقتصاد معادن كوچك و متوسط در 
نشست مزبور نسبت به تعيين حقوق دولتي معادن 

براي امسال اقدام كرد.

كمبود خوراك طيور به دليل 
كندي در واردات و ترخيص

ايس�نا|دبير انجم��ن صنف��ي توليدكنن��دگان 
جوجه يك��روزه درباره نامه اي ك��ه اخيرا چند تن از 
تشكل هاي بخش خصوصي كشاورزي به معاون اول 
رييس جمهور ارسال كردند، توضيح داد. محمدرضا 
صديق پور به كمبود ذرت به عنوان نهاده اصلي مورد 
نياز جيره دام و طيور كشور اشاره و اظهار كرد: رصد 
و پايش توزي��ع ذرت كه جزو اصلي جيره غذايي دام 
و طيور است به درستي انجام نمي شود و همين امر 
منجر ش��ده توليدكنندگان به درستي به اين اقالم 
دسترسي نداشته باشند و ما نيز به عنوان تشكل هاي 
صنفي تصميم گرفتيم صداي توليدكنندگان را تا 
جايي كه ممكن اس��ت به گوش مسووالن برسانيم 
تا از ضرر و زيان توليدكنندگان دام و طيور كشور كه 
در شرايط فعلي نيازمند حمايت هستند، جلوگيري 
شود. او ادامه داد: از طرفي كشور در تحريم ظالمانه 
و جنگ اقتصادي ق��رار دارد و تخصيص و انتقال ارز 
از طرف بانك مركزي ب��راي واردات اين نهاده هاي 
دامي با مشكل مواجه ش��ده كه در نهايت واردات و 
ترخيص اين نهاده ها نيز كند شده و كمبود نهاده هاي 
دامي به خصوص ذرت را به دنبال داشته است. دبير 
انجم��ن توليدكنندگان جوجه يكروزه با اش��اره به 
اينكه امسال براي تامين مرغ شب عيد مردم حدود 
15 درصد جوجه ريزي نسبت به سال گذشته بيشتر 
شده است، گفت: سال گذشته براي توليد مرغ شب 
عيد 12۰ ميليون جوجه ريزي انجام شد كه اين رقم 
امسال به 14۰ ميليون رسيد و طبيعتا اين افزايش 
جوجه ريزي نياز به جيره غذايي بيشتر به ويژه ذرت 
و سويا به عنوان خوراك اصلي طيور دارد. صديق پور 
تصريح كرد: در حقيقت از دولت درخواست كرديم 
كه مش��كالت ارزي نهاده هاي دامي را برطرف كند 
و به تخصيص ارز براي واردات اين نهاده ها س��رعت 
بخشد. همچنين بايد در كنار اين تخصيص ها، رصد 
و پايش توزيع اين نهاده ها كه با مشكالت فراوان با ارز 
42۰۰ توماني وارد كشور شده با دقت انجام شود تا اين 
نهاده ها با قيمت مصوب به دست توليدكنندگان برسد.  
او در ادام��ه افزود: گاه��ي ذرت با قيمت ۶۰۰ تومان 
باالتر از نرخ مصوب و تا حدود كيلويي 2۰۰۰ تومان 
بفروش مي رسد كه اين موضوع نيازمند توجه بيشتر 
است و بايد تمهيدات الزم در جهت كنترل قيمت ها 
انديشيده ش��ود تا كليه نهاده ها به قيمت مصوب به 
دست توليد كننده برسد. صديق پور در پايان اظهار 
كرد: با ت��الش توليدكنندگان طيور، در حال حاضر 
گوش��ت مرغ و تخم مرغ فراوان تري��ن و ارزان ترين 
پروتئين حيواني در دس��ترس مردم است كه حفظ 
اين روند مستلزم توجه بيشتر مسووالن به مطالبات 
يعني تامين نهاده هاي مورد نياز توليدكنندگان به 

خصوص ذرت است.

انتقاد واردكنندگان از عدم 
تخصيص ارز براي واردات برنج

تسنيم|عباس توكلي رييس انجمن واردكنندگان 
برنج با ارس��ال نامه اي به اسحاق جهانگيري معاون 
اول رياست جمهوري با موضوع »عدم تخصيص ارز 
به محموله هاي برنج وارد شده در نيمه دوم سال 9۸ 
و احتمال بروز بحران و تهديد امنيت غذايي كشور« 
نوش��ت: احتراماً، كارنامه درخش��ان واردات برنج در 
س��نوات قبل و توزيع و عرض��ه آن با كمترين تنش 
در جامعه و رضايتمندي 5 دهك اقشار آسيب پذير 
نمي تواند ب��ه راحتي در برنامه ري��زي تأمين كاالي 
استراتژيك به فراموشي سپرده ش��ود. برنامه ريزي 
بخش خصوصي در شروع زمان واردات در نيمه دوم 
سال 9۸ با اعتبار واردكنندگان، منجر به ورود 5۰۰ هزار 
تن برنج به كشور شد، عرضه بخشي از آن به صورت 
ترخيص درصدي، تاكنون آرامش بازار را حفظ كرده 
اس��ت. با عدم تخصيص ارز به ليست هاي ارسالي به 
بانك مركزي و عدم پاسخگويي شفاف از سوي وزارت 
صمت و بانك مركزي، سلب شدن امكان ادامه واردات 
با اعتبار جهاني واردكنن��دگان، بازار برنج با التهاب و 
افزايش قيمت مواجه مي شود؛ با توجه به نزديك شدن 
به پايان س��ال و ماه مبارك رمضان با بحران و تهديد 
جدي مواجه خواهيم شد. هرگونه تصميم با توجه به 
منابع ارزي كشور و رفع بالتكليفي مي تواند به حفظ 
منافع ملي و امنيت غذايي كشور كمك كند. انجمن 
واردكنندگان برنج طي ساليان قبل با تعامل دو سويه 
و سازنده وظايف خطير خود را به خوبي انجام داده و در 
ادامه اين مسير تنها با تخصيص ارز به حدود 5۰۰ هزار 
تن برنج كه به كشور وارد شده و در حال حمل است، 
تعامالت و همكاري ادامه پيدا خواهد كرد. خواهشمند 
است ضمن تذكر جدي به مسووالن ذي ربط اجازه و 
فرصت ايجاد هرگونه بحران و تهديد را در نطفه خفه 
كرده و بار ديگر حمايت از اقشار آسيب پذير، در پايان 

سال 9۸ و شروع سال 99 را به اثبات رسانيد.

است؛ ضمن اينكه توصيه هاي پزشكي براي كاهش تردد 
در شرايط كنوني نيز محقق خواهد شد. در همين حال 
بايد افزود: حسين مدرس خياباني در نامه اي به محمدجواد 
آذري جهرمي با موضوع تغيير الگوي خريد مردم جهت 
مبارزه با بيم��اري كرونا، راهكارهايي ب��راي حمايت از 
گروه هاي مختلف ش��بكه تجاري شامل وارد كنندگان 
و صادر كنندگان، واحدهاي صنفي و همچنين ش��بكه 

لجستيكي و مصرف كنندگان پيشنهاد داد. 
قائم مقام وزير صنع��ت در اين نامه درباره اهداف حمايتي 
نوشت: حمايت از كسب و كارها براي كاهش فشار هزينه اي 
در شرايطي كه كاهش فروش و درآمد دارند. زيرساخت هاي 
مرتبط با ف��روش و توزيع كاال و خدمات، بهب��ود يابد. به 
مصرف كنندگان جهت تامين پايدار موارد مصرفي به صورت 

ايمن )ايمن از حيث ريسك ويروس كرونا(، كمك شود. 
قائم مقام وزير صنعت همچنين درباره حمايت از كسب و 
كارهاي فعال چنين گفته است: حمايت از كسب و كارهاي 
فعال در اين حوزه و ترغيب مصرف كنندگان جهت خريد 
اينترنتي حائز اهميت ويژه است و به اين منظور پيشنهادهاي 
زير مطرح مي شود: پهناي باند كشور، به خصوص در حوزه 
كسب و كارهاي اينترنتي )مخصوصا در شهرهاي بزرگ 
درگير با ويروس( بهبود و افزايش يابد. به كاهش هزينه هاي 
مرتبط با ارايه خدمات اينترنتي در پيامك ارسالي به عموم 
مردم، كمك شود. استفاده از خريد اينترنتي در پيامك هاي 
ارس��الي به عموم مردم، ترويج شود. اس��تفاده رايگان يا با 
تخفيف ويژه از خدمات اينترنت مصرف كنندگان براي تعامل 

با كسب و كارهاي اينترنتي، مورد توجه قرار گيرد. 
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اعضاي اوپك در تالشند كه روسيه را براي يك كاهش بزرگ توليد ديگر قانع كنند

نشست »حضوري« اوپك پالس براي اثرگذاري رواني بر قيمت نفت
گروه انرژي|

ديروز بيژن زنگنه، وزير نفت ايران به وين رفت تا در 
نشس��ت اوپك و اوپك پالس كه امروز و فردا برگزار 
مي شود شركت كند. قرار بود در اين جلسات درباره 
تمديد يا عدم تمديد توافق اوپك پالس كه سه ماه 
پيش برگزار ش��ده بود و بر اساس آن مقرر شد 1.7 
ميليون بش��كه در روز از توليد نفت كشورهاي عضو 
اوپك پ��الس كاهش يابد، تصميم گيري ش��ود، اما 
كاهش شديد تقاضاي جهاني نفت و افت قيمت آن 
به سبب ش��يوع ويروس كرونا باعث شد كه تمديد 
توافق، پيش از برگزاري جلسه تقريبأ مسجل باشد 
و بحث ها به س��مت تش��ديد كاهش توليد و حتي 
كاهش توليد بزرگي در حدود يك ميليون بش��كه 

ديگر هدايت شود.
بنا بر گزارش ها اكثر اعضاي اوپك با چنين تصميمي 
موافقن��د، اما نظر روس��يه ب��ه عن��وان بزرگ ترين 
توليدكننده نفت خام متحد اوپك هنوز جلب نشده 
است. اين نشس��ت ها در حالي با حضور وزراي تمام 
اعضاي اوپك و متحدانش در وين برگزار مي شود كه 
ترس از سرايت كرونا اغلب نشست هاي بين المللي 
را لغو كرده است. هر چند كه اين نشست ها به خاطر 
رعايت جوانب احتياطي با سنت شكني هايي همراه 
بوده و براي كمتر كردن ريسك انتقال ويروس كرونا، 
هيات هاي همراه وزرا كوچك تر از دفعات پيش��ين 
هستند و همچنين از حضور خبرنگاران در مقر اوپك 
جلوگيري به عمل آمده اس��ت، اما به نظر مي رسد 
همانطور كه نرسي قربان، كارشناس اقتصاد انرژي 
پيش تر به »تعادل« گفته، اصرار بر جلسه حضوري 
وزرا به اين دليل بوده كه تأثير رواني مثبتي بر بازار 

نفت بگذارد و قيمت ها رشد كنند.
زنگنه كه اكنون در پايتخت اتريش به س��ر مي برد، 
معتقد است كه روس��يه تا آخرين لحظات نشست  
اوپك پ��الس در برابر كاهش تولي��د عميق تر نفت 
مقاومت مي كند و تمايل به كاهش بيشتر توليد خود 
ن��دارد، اما براي متوازن كردن ب��ازار، اعضاي اوپك 
پالس بايد حداقل 500 هزار بش��كه در روز از توليد 

نفت خود را كم كنند.
امروز و فردا روزهاي سرنوشت سازي براي چشم انداز 
سال 2020 نفت خام در دنيا هستند. در حالي كه شيوع 
ويروس كرونا در بيش از 70 كشور جهان باعث كاهش 
چشمگير حمل ونقل و تعطيلي كارخانه ها و كسب و 
كارهاي زيادي به خص��وص در چين، دومين اقتصاد 
جهان شده و تقاضاي نفت و به تبع قيمت آن را با افت 

شديدي مواجه كرده است. 

   زنگنه: كرونا تاثيري بر توليد نفت ايران نداشته 
اعضاي اوپك و متحدانش قرار است دور هم جمع شوند 
و درباره تعميق كاهش توليد نفت خود به منظور توازن 
بخش��يدن به بازار اين كاال تصميم گيري كنند. بيژن 

زنگنه، وزير نفت هم دي��روز به وين، پايتخت اتريش 
رفت تا در مقر اصلي اوپك در اين نشس��ت ها حضور 
يابد. به گزارش ايسنا، بيژن زنگنه ديروز در بدو ورود به 
وين براي شركت در يكصد و هفتاد و هشتمين نشست 
اوپك گفت كه در اينكه عدم تعادل در عرضه و تقاضاي 
نفت وجود دارد، شكي نيست. هم اكنون عرضه در بازار 

نفت بيشتر از تقاضاست.
زنگنه معتقد است كه روس ها تا آخرين لحظه در مقابل 
كاهش توليد نفت مقاومت مي كنند تا عددي از حجم 
توليدشان كم نشود، اما از آنجا كه هم اكنون بازار نفت 
به دليل شيوع ويروس كرونا با مازاد عرضه روبرو است، 
ضروري است اوپك و غيراوپك تمام تالش شان را براي 

توازن بازار نفت انجام دهند.
از نظر او، طبق پيشنهاد كميته مشترك فني اوپك و 
غيراوپ��ك )JTC( و همچنين دبيرخانه، حداقل بايد 
روزانه حدود 500 هزار بشكه از توليد نفت كاسته شود. 
البته وزير نفت در پاسخ به اين پرسش خبرنگاران كه 
آيا ايران سياست كاهش بيش��تر از 500 هزار بشكه 
نفت را دنبال مي كند، گفت: اينجا عدد كارشناسي كار 

نمي كند، سياست كار مي كند.
به گفته زنگنه شيوع ويروس كرونا هيچ تأثيري بر توليد 
نفت ايران نداشته است، هر چند در حمل ونقل و داخل 

شهرها شاهد كاهش مصرف بوده ايم.

   تالش اوپك براي جلب نظر روسيه
عربستان سعودي و ديگر اعضاي اوپك در تالشند كه 
نظر روسيه را براي يك كاهش بزرك توليد نفت خام 
جلب كنند تا قيمت هاي نفت كه امسال به دليل شيوع 
ويروس كرونا با مرز 50 دالر در هر بشكه كاهش يافته 

است تقويت شود.
به گزارش رويترز، يك هيات كارشناسي گروه اوپك 
پالس، شامل چندين نماينده از كشورهاي عضو اوپك، 
روسيه و ساير توليدكنندگان روز سه شنبه پيشنهاد 
كرد كه براي سه ماهه دوم سال 2020 ميالدي، توليد 
نفت اين كش��ورها به ميزان يك ميليون بشكه ديگر 
كاهش ياب��د. اين گروه همچنين پيش��نهاد كرد كه 
كاهش توليد 2.1 ميليون بش��كه در روز توسط گروه 
اوپك پالس كه در اين هفته در وين گرد هم مي آيد، تا 
آخر سال 2020 تمديد شود. از اين 2.1 ميليون بشكه 
در روز كاهش توليد، 1.7 ميليون بش��كه آن توس��ط 
اعضاي اوپك پالس و مابقي به صورت داوطلبانه توسط 

عربستان انجام گرفته است.
روس��يه تاكنون اعالم كرده است كه با تمديد كاهش 
توليد موجود تا پايان سال 2020 مشكل ندارد. توافق 
فعلي به صورت اصولي تا پايان ماه مارس انقضا دارد. 
روسيه اما گفته كه ممكن اس��ت توافق براي كاهش 

توليد عميق تر دشواري هايي به همراه داشته باشد.
يك منبع اوپك به رويترز گفت: اوپك به كاهش توليد 
بيشتر از 1 ميليون بشكه در روز اميدوار است، اما هنوز 

هم اين تصميم با چالش هايي همراه است. همه چيز 
بس��تگي به ديدار شاهزاده عبدالعزيز بن سلمان وزير 
انرژي عربس��تان و همتاي روس خود الكساندر نواك 
دارد. كميته فني اوپك پالس ابتدا پيشنهاد كرده بود 
كه براي مقابله با تاثيرات ويروس كرونا، توليد نفت تنها 

600 هزار بشكه در روز كاهش يابد.
به گزارش تسنيم، قيمت نفت برنت و نفت خام امريكا 
نسبت به باالترين رقم هاي ثبت ش��ده در ماه ژانويه 
حدود 27 درصد كاهش يافته كه افت تقاضاي ناشي 
از شيوع ويروس كرونا اصلي ترين علت آن بوده است. 
بانك باركليز در تحليلي نوشت، نامشخص بودن ميزان 
كاهش تقاضاي ناشي از شيوع ويروس كرونا و نامعلوم 
بودن زمان ترميم تولي��د نفت ليبي بر تصميم اوپك 

پالس تاثيرگذار خواهد بود.
كارشناسان، نشس��ت پايان هفته اوپك را با توجه به 
وضع متالطم بازار نفت و شيوع ويروس كرونا حياتي 
عنوان كرده و معتقدند هر دو كشور روسيه و عربستان 

به قيمت باالي نفت نيازمندند. 

   اوپك پالس به ويديو كنفرانس قانع نشد
گروه اوپك پالس براي تصويب كاهش بيش��تر توليد 
بايد بر مخالفت روس��يه چيره ش��ود و از سوي ديگر 
ريس��ك گردآوردن نمايندگان 2۳ كش��ور عضو را در 
ش��رايطي كه ش��يوع ويروس كرونا ادامه دارد به جان 

بخرد. اوپك و متحدانش قرار است روزهاي 5 و 6 مارس 
در وين با يكديگر ديدار كنند. اين در حالي اس��ت كه 
ساير نشست هاي بين المللي به دليل گسترش ويروس 
كرونا تعطيل شده يا به صورت ويديو كنفرانس برگزار 

مي شود.
بر اساس گزارش بلومبرگ، اوپك با هدف محدود كردن 
س��رايت احتمالي ويروس كرونا، به اقدام بي سابقه اي 
دست زده و در طول جلساتش مانع ورود خبرنگاران به 
ساختمان مقر اين گروه در وين خواهد شد. همچنين 
ب��ه دنبال محدود كردن ش��مار اعض��اي هيات هاي 
نمايندگي به حداقل ممكن است. در نشست هاي اين 
گروه معموال صدها مقام، خبرنگاران، تيم هاي خبري 
تلويزيون، تحليلگران و مشاوران سراسر جهان حضور 

پيدا مي كنند.
پيش تر نرس��ي قربان، كارش��ناس اقتص��اد انرژي به 
»تعادل« گفته بود كه شيوع ويروس كرونا باعث افت 
شديد تقاضاي نفت و رقم خوردن بزرگ ترين كاهش 
هفتگي قيمت ها از س��ال 2008 ش��ده است و به نظر 
مي رس��د كه اين بيماري چند ماهي مهمان ناخوانده 
كشورهاي مختلف باشد. بنابراين، چون جهان با يك 
تهديد بهداشت و سالمت استمراردار مواجه است، به 
نظر نمي رسد كه اوپك و متحدانش بتوانند با سياست 
كاهش توليد، در ميان مدت و بلندمدت قيمت ها را به 
سطح قابل توجهي باال ببرند و فقط مي توانند از كاهش 

بيش��تر قيمت هاي نفت جلوگي��ري كنند. در چنين 
ش��رايطي، اين گروه مي تواند تأثير رواني بر بازار نفت 
بگذارند و در كوتاه مدت باعث افزايش قيمت نفت شوند.

به نظر مي رسد كه اوپك و متحدانش درصدد همين 
اثرگ��ذاري رواني بر بازار هس��تند كه نشس��ت هاي 
حضوري خود را لغو نكرده اند. امري كه ظاهرأ بي نتيجه 
هم نبوده است. ديروز برنت 2 درصد رشد داشت و به 
52 دالر و 91 س��نت رس��يد. نفت امريكا نيز با 1.91 

درصد رشد، با 48 دالر و 8 سنت معامله شد.
رويترز ديروز گزارش داد كه لئونيد فدان، نايب رييس 
ش��ركت توليد نفت لوك اويل روسيه گفته است كه 
پيشنهاد اوپك براي كاهش يك ميليون بشكه در روز 
از توليد نف��ت اين گروه براي متعادل كردن بازار نفت 
كافي خواهد بود و قيمت آن را تا 60 دالر در هر بشكه 
باال مي برد. فدان در حاشيه مراسم معرفي استراتژي 
انرژي كم كربن شركت لوك اويل گفت روسيه احتمااًل 
با پيشنهاد اوپك براي كاهش بيشتر توليد در بحبوحه 

شيوع ويروس كرونا موافقت خواهد كرد.
فدان كه دومين س��هامدار بزرگ لوك اويل اس��ت به 
خبرنگاران گفت انتظار دارد روسيه توليد نفت خود را 
200 تا ۳00 هزار بشكه در روز پايين بياورد. او گفت: 
ما آماده ايم توليد نفت خ��ود را تا هر مقداري كه الزم 
باشد پايين بياوريم. بهتر است نفت كمتري را با قيمت 

باالتري بفروشيم.

تاثير كاهش عرضه اوپك بر قيمت نفت موقتي خواهد بود

ال پي جي؛ سوخت پاك در امريكا و شرق آسياروسيه چگونه از بحران ال ان جي امريكا سود مي برد

به دنبال ادامه شيوع ويروس 
كرونا و كاه��ش قيمت نفت 
در بازاره��اي جهاني، اوپك 
تصميم خود ب��راي كاهش 
عرضه نف��ت خ��ام را دنبال 
مي كن��د ام��ا آنچ��ه در اين 
خصوص مطرح است اينكه 
باتوجه به روند شيوع ويروس 
كرونا، تصمي��م اوپك براي 
كاهش عرضه نفت صرفا در 
كوتاه مدت مي تواند بر قيمت ها اثر گذاشته و تنها يك 
آرامش نس��بي موقتي براي بازار ايجاد كند. در واقع 
تصميم كاهش عرضه نفت اوپك صرفا بر مولفه هاي 
رواني تاثيرگذار بوده و مبتني بر واقعيت بازار جهاني 
نخواهد بود. در حال حاضر متقاضيان اصلي نفت در 
بازارهاي جهاني شامل كشورهاي صنعتي و توسعه 

يافته اروپايي و برخي كشورهاي آسيايي از جمله هند 
هستند كه هنوز اين كش��ورها چندان درگير كرونا 
نشدند. اما در صورت ش��يوع كرونا در اين كشورها و 
تحت تاثير قرار گرفتن اقتص��اد آنها، ديگر نمي توان 
صرفا با كاهش عرضه نفت به بازار، به دنبال جلوگيري 

از كاهش قيمت  نفت بود. 
در حال حاضر چش��م انداز مش��خصي براي برگشت 
ش��رايط دنيا به روال عادي و از درم��ان كرونا وجود 
ندارد، برخي برآوردها حاكي از آن اس��ت كه عرضه 
و تجاري سازي نخستين نس��ل واكسن اين ويروس 
تا تابستان به طول مي انجامد كه اين بدان معناست 
حداقل تا آن زمان با تداوم شرايط فعلي روبرو خواهيم 
بود. بنابراين تا آن زمان بايد ش��اهد كاهش تقاضاي 
حمل ونقل به عن��وان يكي از مهم تري��ن حوزه هاي 
مصرف فرآورده هاي نفتي بود كه اين مساله بر تقاضاي 

كل تاثيرگذار است.

اما مس��اله ديگر در خص��وص تاثيرگ��ذاري يا عدم 
تاثيرگذاري تصميمات اوپك بر قيمت جهاني نفت، 
موضوع همراهي همه اعضا ب��ا يكديگر براي اجراي 
يك تصميم اس��ت. تجربه نش��ان داده كه در برخي 
م��وارد تمامي اعضا به تصميماتي كه توس��ط اوپك 
اتخاذ مي شود در عمل پايبند نمي مانند، اين مساله 
از آن روست كه عمده كشورهاي عضو اين سازمان به 
صورت مس��تقيم به درآمدهاي نفتي خود وابستگي 
مستقيم دارند و به همين دليل براساس تحوالت بازار، 

تصميمات خود را تغيير مي دهند. 
يكي از مسائلي كه همزمان با كاهش قيمت نفت در 
جهان مطرح است؛ افزايش عرضه نفت امريكاست 
اما در اين خصوص نيز بايد عنوان كرد كه در صورت 
ت��داوم كاهش قيمت نف��ت، توليد ب��راي برخي از 
شركت هاي امريكايي نيز همراه با زيان خواهد بود. 
در حال حاض��ر بخش عمده نفت خام توليد ش��ده 

توس��ط امريكا با قيمت تمام شده باالتري نسبت به 
نفت هاي خام س��نتي حاشيه خليج فارس يا روسيه 
همراه اس��ت. براين اساس اگر قيمت فروش نفت تا 
حدود ۳0 دالر كاهش پيدا كند، ممكن است برخي 
از توليدكنندگان نفت امريكا، توليد خود را متوقف 
كنند زيرا عمال امكان رقابت با نفت توليد ش��ده در 
خاورميانه كه هزينه تمام ش��ده آن بس��يار پايين تر 

است را نخواهند داشت. 
با همه اينها آنچه كه امروز در ح��وزه بازار نفت حائز 
اهميت اس��ت اينكه؛ ت��ا زماني كه اق��دام موثري در 
جهت كنترل ويروس كرونا صورت نگيرد، نمي توان 
چشم انداز اميدواركننده اي به وضعيت نفت داشت. به 
ويژه اگر متقاضاين اصلي نفت همچون اروپاي غربي و 
هند نيز درگير شيوع گسترده اين ويروس شوند، بايد 
انتظار كاهش بيشتر قيمت نفت در بازارهاي جهاني و 
تنزل قابل مالحظه تقاضاي جهاني را داشت. حتي در 

خود امريكا نيز باوجود ورود كرونا، هنوز چشم اندازي 
از ميزان تاثيرگذاري آن بر اقتصاد اين كش��ور وجود 
ندارد. بايد ديد كه نحوه كنت��رل و مديريت ويروس 
كرونا در غرب و آس��يايي كه هنوز درگير اين معضل 
نشده، چگونه خواهد بود. مي توان پيش بيني كرد كه 
عمال ظرف چند ماه آينده راهكاري براي كنترل اين 
ويروس وجود نداشته و احتماال تا حدود سه ماه آينده 
بايد شاهد ادامه اين شرايط و به تبع آن كاهش قيمت 
نفت بود، گرچه از اين پس شيب كاهش قيمت نفت 
كمي آرام تر خواه��د بود. با همه اينها مي توان عنوان 
كرد كه احتماال به رغم ادامه شيوع كرونا، قيمت نفت 
از يك حدي بين 25 تا ۳0 دالر پايين تر نرود كه البته 
همين نفت 25 تا ۳0 دالري يك س��ناريوي بدبينانه 
است. اين س��ناريو در حالي محقق مي شود كه هند، 
غرب اروپا و شمال امريكا نيز با شيوع گسترده كرونا 

مواجه شوند. 

در حالي كه توليدكنن��دگان ال ان جي امريكا به از 
دست دادن مشتريان اروپايي خود ادامه مي دهند، با 
شرايط كنوني بازار، اين شركت هاي ال ان جي روسي 

خواهند بود كه مي توانند بهترين استفاده را ببرند.
به گ��زارش مهر به نقل از اس��پوتنيك، در حالي كه 
توليدكنندگان ال ان جي )گاز مايع ش��ده طبيعي( 
امريكا به از دست دادن مشتريان اروپايي خود ادامه 
مي دهند، تحليل گران معتقدند با ش��رايط كنوني 
بازار، اين شركت هاي ال ان جي روسي خواهند بود 
كه مي توانند بهتري��ن اس��تفاده را از اين موقعيت 
بكنند. در ماه گذش��ته، دو شركت انرژي اسپانيايي 
رپس��ول و اندس��ا از انعقاد ق��رارداد ب��زرگ خريد 
200 ميلي��ون مترمكعب ال ان ج��ي، از بزرگ ترين 
صادركنن��ده ال ان جي امريكا، چني ير انرژي، س��ر 
باز زدند. اين دو ش��ركت در عوض روي مشاركت با 
طرفين تبادل گاز اروپا، تي تي اف، تمركز كردند. در 
تي تي اف قيمت هر هزار مترمكعب س��وخت 105 
دالر اس��ت، در حالي كه قيمت هر هزار متر مكعب 

ال ان جي امريكا 211 دالر قيمت داشت.
بنابراي��ن مي توان گفت كه دو ش��ركت رپس��ول و 
اندس��ا با نخري��دن ال ان جي امري��كا و خريد گاز از 
بازار گاز اروپا صدها هزار دالر صرفه جويي كرده اند. 
تحليل گ��ران اطمينان دارند ك��ه در آينده نزديك 
شركت هاي اروپايي بيشتري اين كار را انجام خواهند 

داد. نيكوس سافوس، از مركز مطالعات استراتژيك 
بين الملل امريكا گفته اس��ت: از زماني كه صادرات 
ال ان جي امريكا مزيت قيمت خود را از دس��ت داده 
است، از دس��ت رفت اين صادرات دير يا زود اتفاق 

خواهد افتاد.
ماكزيم روبچنكو، تحليل گر اس��پوتنيك، مي گويد: 
سقوط قيمت هاي س��وخت به علت شيوع ويروس 
كرونا باعث شده است تا توليدكنندگان حتي نتوانند 

از عهده هزينه حمل ونقل بربيايند.
طبق داده ه��اي پاي��گاه آي س��ي آي اس صادرات 
ال ان جي به اروپا در ۳ ماه گذشته نصف شده است و 
از 2 ميليون تن ال ان جي در نوامبر به 1 ميليون تن 
در انتهاي ژانويه رسيده است. حجم توليد گاز روسيه 
در همين زمان ۳ درصد رشد داشته و باالترين سطح 
تاريخ خود يعني 690 ميليارد متر مكعب رس��يده 
اس��ت. توليد ال ان جي روسيه هم حدود 50 درصد 
جهش كرده است. سامر موسيس تحليلگر اس اندپي 
گلوبال پالتز در اجالس انرژي لندن گفت: ال ان جي 
روس��يه در اروپا يكي از ارزان تري��ن ال ان جي ها در 
جهان است و روسيه توانسته آن را با قيمت 70 دالر 
براي هر هزار متر مكعب در اروپا عرضه كند. به علت 
اين قيمت جذاب، روس��يه در سال گذشته توانست 
پس از قطر به دومين تأمين كننده بزرگ ال ان جي 

اروپا تبديل شود.

با توجه به ارزش حرارتي بيشتر ال پي جي نسبت به گازوييل، 
با مصرف ال پي جي در اتوبوس  ها مقدار گازوييل آزاد شده 
از نظر معادل سازي وزني بيشتر از ال پي جي مصرف شده 
خواهد بود و اين گازوييل را مي توان با اختالف قيمت 150 

دالر بيشتر از ال پي جي صادر كرد.
به گزارش فارس؛ در بسياري از كشورهاي پيشرفته از جمله 
كره جنوبي، تركيه، ايتاليا، روسيه، لهستان يكي از كاربردهاي 
ال پي جي اس��تفاده از آن در خودروها به عنوان س��وخت 
جايگزين بنزين و ديزل است كه به آن اتوگاز گفته مي شود. 
در اين كشورها نوع وسيله نقليه  اي كه از گازمايع به عنوان 
سوخت استفاده مي كنند متفاوت است. به عنوان مثال در 
برخي كشورها از ال پي جي بيشتر در خودروهاي سبك يا 
همان خودروهاي بنزيني استفاده مي شود و بعضي كشورها 
مانند اسپانيا و امريكا بيشتر اين سوخت را در خودروهاي 
سنگين و به عنوان جايگزين ديزل به كار مي برند. داليل 
و رويكردهاي دولت ها و رانندگان براي استفاده از سوخت 
گازمايع در خودروهاي سنگين قابل توجه است. از جمله 

اين داليل بحث هاي زيست محيطي، اقتصادي و... است.
دليل استفاده از اتوگاز به جاي ديزل در بسياري از كشورها 
بحث آاليندگي كمتر آن نس��بت به ديزل است. امريكا به 
منظور كاهش آاليندگي حاصل از سوخت خودروها، طرح 
»اتوبوس مدارس« را در اياالت خود به اجرا درآورده و سوخت 
اتوبوس هاي مدارس را با ال پي جي جايگزين كرده است. 
اكنون در امريكا 15000 اتوبوس ال پي جي سوز وجود دارد. 

در شهرهاي پر جمعيت چين مانند شهرهاي هنگ كنگ و 
گوانگژو، براي كمك به كاهش آلودگي هوا از اتوبوس هاي 
ال پي جي سوز بهره گرفته است. در حال حاضر 90 درصد 
اتوبوس  هاي عمومي در گوانگژو و ۳0 درصد در هنگ كنگ 
ال پي جي سوز هستند.  با توجه به تجربه استفاده كشورهاي 
مختلف در استفاده از اتوگاز در خودروهاي سنگين به جاي 
ديزل مشخص مي شود كه در حالت كلي استفاده از اتوگاز 
بسيار ارزان تر از ديزل است. شكل2 اختالف قيمت تعمير 
و نگهداري خودروهاي با س��وخت ديزل و اتوگاز در كشور 
امريكا را به ازاي هر مايل مسافت نشان مي دهد. استفاده از 
سي ان جي در اتوبوس ها براي كاهش آلودگي هواي تهران 
راهكار بسيار مناسبي است و نياز به توسعه بيشتر دارد اما به 
دليل وجود برخي محدوديت  ها از قبيل قدرت كمتر موتور 
خودروها مي توان اتوبوس هاي شهري و بخش خصوصي 
ال پي جي س��وز را همزمان با توسعه سي ان جي سوزها در 
كالن شهرها گس��ترش داد.  در اين راس��تا رضا رحيمي، 
كارش��ناس انرژي گفت: »تجربه كش��ورهاي مختلف در 
استفاده از ال  پي جي در اتوبوس هاي شهري نشان مي دهد 
كه اين كار باعث كاهش آالينده هاي خروجي از خودروها 
و در نتيجه كاهش آلودگي هوا مي شود. در كشور ايران نيز 
با توجه به مشكالت آلودگي هواي بسياري از كالن شهرها 
از جمله ته��ران، اراك، اصفه��ان، تبري��ز و... مي توان در 
اتوبوس هاي عمومي ال پي جي را همزمان با س��ي ان جي 

جايگزين ديزل كرد و آاليندگي را به شدت كاهش داد.
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مصرف بنزين به 70 ميليون 
ليتر در روز رسيد

ايلن�ا| مدي��ر برنامه ري��زي ش��ركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران با اشاره به كاهش 10 درصدي 
مصرف بنزين گفت: هم اكنون ميانگين مصرف روزانه 
بنزين كشور به 70 ميليون ليتر رسيده است. شهرام 
رضايي افزود: ميانگين مصرف روزانه بنزين كشور در 
انتهاي بهمن ماه به 80 ميليون ليتر رسيده بود كه اين 
رقم با كاهش 10 درصدي در فاصله روزهاي يكم تا 
دوازدهم اسفندماه امسال، به 70 ميليون ليتر رسيده 
است. وي تأكيد كرد: ميانگين مصرف روزانه بنزين 
كشور پيش از اجراي طرح مديريت مصرف سوخت 
در كش��ور كه 24 آبان ماه امس��ال اجرا شد، به طور 
ميانگين 95 ميليون ليتر بود كه اين رقم با اجراي طرح 
مديريت مصرف سوخت، به 75 ميليون ليتر كاهش 
يافت. وي همچنين از صدور و توزيع تمامي كارت هاي 
هوشمند سوخت درخواستي مانده از ماه هاي قبل 
خبر داد و گفت: صدور كارت هاي هوشمند سوخت 
هم اكنون به روز شده و صدور كارت  درخواست هاي 
جاري نيز در حال انجام است. رضايي افزود: از تاريخ 
بيست وپنجم آبان ماه امسال تا روز دوازدهم اسفندماه، 
يك ميليون و 800 هزار درخواست كارت هوشمند 
سوخت دريافت شده كه به طور ميانگين ماهانه 600 
هزار درخواست بوده است. مدير برنامه ريزي شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران درباره اختصاص 
سهميه بنزين نوروزي به دارندگان كارت هوشمند 
سوخت گفت: زيرس��اخت هاي اجراي اين طرح در 
ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي آماده است، 

اما تاكنون ابالغيه اي در اين باره دريافت نشده است.

كمبود گاز نيروگاه ها
برطرف شد

ايسنا| مديرعامل شركت توليد برق حرارتي گفت: 
در حال حاضر هيچ مشكلي براي تامين برق در كشور 
وجود ندارد و كمبود گاز نيروگاه ها نيز تا حد زيادي 
برطرف شده است. محسن طرزطلب با بيان اينكه 
اكنون نيروگاه ها آماده نياز برق كشور هستند، اظهار 
كرد: با تمهيداتي كه صورت گرفته و گرم شدن نسبي 
هوا وضعيت تحويل گاز ب��ه نيروگاه ها بهبود يافته 
است؛ به گونه اي كه اكنون ميزان استفاده مازوت در 
نيروگاه ها فقط حدود 10 درصد ش��ده است. وي در 
پاسخ به اين سوال كه آيا موضوعات مربوط به تعمير و 
نگهداري نيروگاه ها مطابق برنامه پيش مي رود، گفت: 
به دليل نياز كشور براي تامين برق مدتي مجبور شديم 
برنامه هاي تعميرات نيروگاه ها را به بعد موكول كنيم 
اما با برنامه ريزي هاي جديدي كه صورت گرفت نهايتا 
تا پايان ارديبهشت ماه تعميرات را تكميل خواهيم 
كرد. طرزطلب با تاكيد بر اينكه در تابستان نيز مشكلي 
براي تامين برق كشور نخواهيم داشت، تصريح كرد: 
تمام تدابير و برنامه ريزي ها براي تامين برق زمان پيك 
در نظر گرفته شده و پيش بيني مي شود كه تابستان 
را بدون خاموشي برنامه ريزي شده پشت سر بگذاريم.

تمديد مهلت پرداخت قبوض 
آب و برق تا ارديبهشت 99

باش�گاه خبرنگاران| وزير ني��رو از مهلت به 
مشتركين براي پرداخت حق انشعاب و قبوض آب 
و برق تا پايان ارديبهشت ماه سال آينده خبر داد. 
رضا اردكانيان با اشاره به لزوم رعايت مصرف آب 
گفت: رعايت نكات بهداشتي از سوي مردم ادامه 
داشته باشد و ما براي مصارف غيرضرور توصيه 
مي كنيم از آب كمتر اس��تفاده كنند تا با كمبود 
مواجه نشويم. وي افزود: به همه شركت هاي آب 
و فاضالب در تمام استان ها و شركت هاي توزيع 
برق ابالغ شده اس��ت كه به دليل شرايط خاص 
و مواردي كه مش��تركين براي دريافت انشعاب 
مراجعه مي كنند و بايد حق انشعاب را طبق قانون 
پرداخت كنند حداكثر مدارا با مراجعه كنندگان 
ش��ود و در صورت تخصيص به ش��كل اقساطي 
انشعاب پرداخت ش��ود. بر اين اساس آنهايي كه 
در پرداخت قبوض خودش��ان چه برق و چه آب 
مشكالتي موقت و قطعي داشته باشند مهلت الزم 
داده شود و فعاًل قرار است تا پايان ارديبهشت ماه 
مداراي الزم و مورد نياز با مشتركان براي پرداخت 

قبوض آنها انجام  گيرد.
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تبعات اقتصادي كرونا

روزي 5100 ميليارد تومان حداقل خسارت تعطيلي به اقتصاد كشور
»درآم��د و روزي م��ا را كرونا نابود ك��رد؛ مانده ام دم 
عيد خرج سه خانواده را از كجا بياورم«؛ اين را جالل 
مي گويد كه از هفته پيش همراه همسر و دو برادر خود 
خانه نشين شده و قرارداد اجاره مغازه اغذيه فروشي 
را فسخ كرده اس��ت. اين روزها شرح حال بسياري از 
صاحبان كس��ب و كارهاي كوچك و متوسط به ويژه 
شاغالن بخش خدمات، مش��ابه جالل است. آنان به 
سبب هشدارهاي بهداش��تي درباره سرايت ويروس 
كرونا مش��تري چنداني ندارند و درآمدش��ان كفاف 
هزينه هاي جاري مانند اج��اره، ماليات، نيروي كار 
انساني، آب و برق و گاز، هزينه خريد مواد اوليه و غيره 
را نمي دهد. به گزارش ايرنا، آنگونه كه بهمن ماه ۱۳۹۸ 
رييس مركز آمار ايران اعالم كرد رش��د اقتصادي در 
۹ ماه امس��ال براي گروه كشاورزي ۳.۲ دهم درصد، 
گروه صنايع و مع��ادن )بدون نفت( ۲ درصد و بخش 
س��اختمان مثبت ۹.۶ درصد بود. اين ميزان فقط در 
مورد بخش خدمات منفي برآورد شد و منفي ۲دهم 
درصد بود. از اين رو به نظر مي رس��د شاغالن بخش 
خدمات كش��ور اين روزها با مشكالت زيادي دست 
و پنجه نرم مي كنند. اي��ن موضوع هنگامي جدي تر 
مي ش��ود كه به مجموع توليد ناخالص داخلي )جي.

دي.پي( در ۹ ماه امسال نگاهي بيندازيم. بر پايه اعالم 
مركز آمار ايران، در اين ش��اخص سهم گروه خدمات 
از همه بيشتر )۴۴.۹ درصد(، صنعت )ساخت( ۱۹.۴ 
درصد، نفت و گاز طبيعي ۱۵ درصد، گروه كشاورزي 
۸.۹ درصد، س��اختمان ۴.۲ درصد، ساير معادن ۰.۶ 
درصد و س��اير زيرگروه ها هفت درصد بود. در اينجا 
هم مي بينيم تنها بخش��ي كه س��هم آن از مجموعه 
توليد ناخالص داخلي در همس��نجي با مدت مشابه 
پارس��ال كاهش يافته، بخش خدمات به ميزان ۱.۲ 
درصد است.. همچنين بر پايه گزارش شاخص قيمت 
توليدكننده از سوي مركز آمار ايران، بيشترين تورم 
فصلي توليدكننده در پاييز امسال به ترتيب مربوط به 
بخش هاي معدن )۶.۵ درصد( و خدمات )۶.۲ درصد( 
مي ش��د. همين آمارها نش��ان مي دهد وضع بخش 

خدمات در ۹ ماه گذش��ته نسبت به ديگر بخش هاي 
اقتصاد تعريف چنداني نداش��ته و اكنون كه ابتال به 
ويروس كرونا به كاهش رفت و آمد در ش��هرها منجر 
شده، قابل پيش بيني است كه حال اين بخش بيشتر 

رو به وخامت گذارد.

  روزي5100ميليارد تومان خسارت
بسياري از غذاخوري ها، رستوران ها، سينماها و مراكز 
فرهنگي، كافي شاپ ها، شيريني فروشي ها، موزه ها 
و حتي دفترهاي ارايه كننده خدمات دولت، تلفن و 

دستگاه قضايي، آرايش��گاه ها، مراكز تفريحي مانند 
گيم نت ها و غيره تعطيل شده است.

همچنين به سبب كاهش ترددها، بسياري از صاحبان 
كسب و كارهاي ُخرد از مغازه داران و كاسبان گرفته 
كه به فروش كاالهاي غيرضروري مانند ابزارها، لوازم 
خانگي، وس��ايل آرايشي و زينتي و غيره مي پردازند 
تا ارايه كنن��دگان خدمات تخصصي مانند آهنگري، 
بناي��ي، نجاري، برق��كاري، خدمات گردش��گري و 
مس��افرتي، حمل و نقل و غيره ي��ا مگس مي پرانند 
يا در خانه نشس��ته اند تا ش��ايد موج بيماري زودتر 

بگذرد و بهار رونق از راه برسد. در كنار اينان، بسياري 
از شاغالن در مش��اغل ثبت نش��ده و روزمزد مانند 
پيك هاي موتوري، دستفروشان، كارگران خدماتي 
و س��اختماني و غيره را نيز بايد در نظر داشت كه در 
صورت تداوم وضع كنوني، ضربه شديدي در انتظار 

اقتصاد خانوار آنان خواهد بود.
 از سوي ديگر، به سبب تداوم خطر همه گيري بيماري 
هنوز نمي توان به طور كامل آس��يبي را كه ويروس 
كرونا به اقتصاد ايران به ويژه بخش خدمات آن وارد 
كرده اس��ت، تخمين زد اما چنانچه طبق آمارهاي 

اقتصادي كش��ور ميزان توليد ناخال��ص داخلي در 
سال ۱۳۹7 را كه معادل ۱۴۸۰ هزار ميليارد تومان 
بود در نظر بگيريم و آن را بر تعداد روزهاي كاري كه 
تقريبا معادل ۲۸۸ روز است در نظر بگيريم ،  ارزش 
اقتصادي توليد هر روز كش��ور معادل ۵ هزار و ۱۰۰ 
ميليارد تومان مي شود . با اين حساب به ازاي هر روز 
تعطيلي كشور معادل ۵ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان 
خس��ارت مي بيند و نيم روز تعطيلي ۲ هزار و ۵۰۰ 

ميليارد تومان .

  نامعلوم بودن زمان پايان همه گيري كرونا
مش��كل ديگر از آنجا نش��أت مي گيرد كه مشخص 
نيس��ت محدوديت هاي مربوط به وي��روس كرونا تا 
چ��ه زمان ادامه مي يابد. در چنين ش��رايطي به نظر 
مي رسد دولت مي تواند با اقدام هاي حمايتي ويژه از 
ضرر روزافزون كسب و كارهاي ُخرد بكاهد؛ گرچه باز 
هم به دليل پراكندگي بسيار زياد و فقدان بانك هاي 
اطالعاتي تجميع شده و كامل شايد نتوان همه آنها 
را زير چتر حمايتي دولت گرد آورد. پيشنهاد مي شود 
س��تاد ملي مبارزه با كرونا با مجموعه هاي اقتصادي 
متول��ي بخش خصوصي مانند اتاق ه��اي بازرگاني، 
تعاون و اصناف نشس��ت هاي متمركزي داش��ته و 
پيشنهادهاي هر كدام را گردآوري كند تا به بهترين 

راهكارها برسد.
براي نمون��ه راهكارهايي مانن��د تخفيف يا معافيت 
مالياتي، كاهش حق كارفرمايي و افزايش سهم دولت 
در موضوع بيمه و تامين اجتماعي كارگران، استمهال 
وام هاي بانكي، اعطاي وام هاي كم بهره به صاحبان 
مشاغل ُخرد و غيره مي تواند باري از روي دوش اين 
بخش جامعه بردارد كه سهم قابل توجهي در چرخش 
اقتصاد كشور دارند. به اين ترتيب مي توان در شرايطي 
كه ويروس كرونا به دغدغه ذهني بسياري از اعضاي 
جامعه تبديل شده و روال عادي زندگي را برهم زده 
اس��ت، آرامش روحي گروه بزرگ صاحبان مشاغل 

خرد و متوسط و خانواده هايشان را رقم زد.

تأمالتي در حاشيه و متن يك بيماري همه گير
»زيگمون��ت باوم��ن« در گفت وگويي ب��ا گاردين 
مي گويد »وضعي��ت ما در دني��اي معاصر وضعيت 
مسافران هواپيمايي است كه متوجه مي شوند كسي 
در كابين خلبان نيست و باند فرودگاه هم در دست 

احداث است!«
گفته مي شود نخس��تين مورد مرگ بر اثر ويروس 
كرونا در ايران در تاريخ ۲۴ بهمن ماه مش��اهده شد. 
اما نخستين مرگ بر اثر كرونا در كشور در تاريخ يكم 
اس��فندماه به طور رسمي اعالم ش��د. اين هفت روز 
اختفاي خبر تأثير ويرانگري بر امواج بعدي گسترش 

بيماري و مرگ ناشي از آن داشته است.
واكنش دولت به گس��ترش بيماري از همان جنس 
واكنش آن ب��ه تمامي بحران هاي س��ال هاي اخير 
بود. ابتدا، انكار و س��پس كم اهميت شمردن آن. در 
حالي كه اين بار انكار و كم اهميت ش��مردن در حكم 
دامن زدن به ش��يوع هرچه بيشتر بيماري و افزايش 
قربانيان احتمالي آن اس��ت. اصواًل طي چند س��ال 
اخير دولت در ايران بي��ش از آنكه دارنده انحصاري 
ق��درت اعمال قهر باش��د، دول��ت را ب��ه اعمال قهر 
منحصر كرده و بسياري از وظايف خود را از ياد برده 
است. ازاين روست كه در برابر شيوع يك ويروس در 
بدو امر اينگونه به ناكارآمدترين ش��يوه ممكن عمل 
كرده است.  احتمااًل نقطه صفر و عزيمتگاه ويروس 
از ايران ش��هر مذهبي قم بوده اس��ت. از آنجا كه اين 
شهر كانون اس��تقرار گزيدگان سياسي كشور است 
در نخس��تين روزها و در بدو امر شاهد ابتالي برخي 
مقامات و وابستگان ش��ان به وي��روس كرونا بوديم. 
اما امواج بعدي پراكندگي اي��ن بيماري به تدريج از 
همان الگوي متعارف توزيع بحران در كشور تبعيت 
مي كند. يعني در صورت عدم مهار بيماري، ش��اهد 
نقط��ه اوج بحراني در آن دس��ته از مناطق خواهيم 

بود كه شاهد هم پوشي فقر، توسعه نيافتگي فضايي 
و انواع س��تم غيراقتصادي هس��تيم.  مانند س��اير 
بحران ها، در سلس��له مراتب اجتماع��ي پايين ترين 
سطوح هرم بيش از همه آس��يب پذيرند. در بدو امر 
ميليون ها مزدبگير در بخش هاي مختلف اقتصادي 
كش��ور كه بخش عمده آنان بي ثبات كار و ناگزير به 
حضور در محل كار و مبادرت به كار در هر شرايطي 
هستند در برابر امواج گسترش اين بيماري شكننده  
و آسيب پذيرتر هس��تند. اما نگران كننده تر از آن به 
حاشيه رانده شدگان اقتصادي و اجتماعي دهه هاي 
اخير، دس��تفروش ها، كودكان كار، بي س��رپناهان، 
زباله گرده��ا، و گروه ه��اي اجتماعي از اين دس��ت 
هس��تند. آنان نه به امكانات پيش��گيري دسترسي 
دارند و نه به امكانات درمان و نه زيس��ت و معيشت 

آنان در مجموع توجه حاكمان محلي از اعراب دارد.  
گسترش سريع اين ويروس، دولتي كه ابتدا به انكار 
آن دست زد و س��پس به كم اهميت شمردنش، يك 
معضل بنيادي جامعه امروز ما را به روش��ني نش��ان 
داد: ضعف و ناكارآمدي بخش عمومي. جهاني سازي 
همه را به هم پيوند زده و امروز اقتصاد، محيط زيست، 
بهداش��ت، امنيت، دانش و جز آن، مرز نمي شناسد. 
اما سياست جهاني نش��ده و هنوز بهترين ابزار براي 
سياس��ت گذاري همان قالب دولت -ملت اس��ت؛ با 
تمامي كاس��تي هايش. بحران كنوني فرصتي است 
براي تأكي��د و تأمل دوباره ب��ر اهميت وجود بخش 
عمومي كارآمد.  دولت در زمينه مواجهه با اين بحران 
عامل يا كنش��گر اصلي اس��ت، و وظايف متعددي 
دارد كه از عهده هيچ نهاد ديگري ساخته نيست، از 

اطالع رساني و تأمين مايحتاج مناطق قرنطينه شده، 
تا تجهيز و تخصيص بودجه براي اقدامات پيشگيري 
و درماني. جايي كه دولت ضعيف و ناكارآمدتر است 
يا اصاًل موجود نيس��ت )مثل س��وريه و يمن و غزه( 
بحران بسيار فاجعه بارتر خواهد بود.  در ايران، بخش 
عمومي طي چهار دهه گذشته به طور دايم ضعيف تر 
و ناكارآمدتر شده است. اين هم شاهد ديگري است از 
اينكه مشكل امروز ما نه بزرگ بودن يا كوچك بودن 
دولت بلكه نح��وه تخصيص منابع و اولويت هاي آن 
اس��ت. در برابر دولت، جامعه هراس زده، بالتكليف 
و فاق��د هرگونه ابتكار و قدرت عم��ل، ديگر معضل 
بنيادي ام��روز ما را نش��ان داد: ضع��ف و بي جاني 
جامعه مدني. تا امروز ش��اهد هيچ ابتكار موثري از 
سوي جامعه در برابر گسترش اين بيماري همه گير 
نبوده ايم. ضعف جامعه مدني در ايران امروز داليل 
مش��خص و س��اختاري دارد، اما در چنين شرايط 
بحراني اي روش��ن مي ش��ود كه چگونه اين ضعف 
تهديداتي را كه كل فابريك اجتماعي را دربرمي گيرد 
دو صد چندان مي كند.  در گام نخس��ت، بايد اعتماد 
اجتماعي وجود داشته باشد. اعتماد كاالي كميابي 
است، سخت ساخته مي ش��ود و زود از بين مي رود. 
ساخت و حفظ اين كاال نيازمند اراده سياسي مستمر 
است. مي شود نمونه هاي متعددي ذكر كرد كه دولت 
ايران اعتماد عمومي را در اين سال ها تخريب كرده، 
و آخرين نمونه آن نيز همين انكار اوليه شيوع كرونا 
در ايران و اندكي پيش از آن انكار شليك موشك به 
هواپيماي مسافربري بود. نخستين گام براي تكوين 
و توسعه جامعه مدني اعتمادزايي اجتماعي است. اما 
آيا اساسًا در چنين شرايطي چنين اراده اي در دولت 
براي اين امر مي توان جست وجو كرد؟ جامعه ايران 
بارها ظرفيت خود را در ش��رايط بحراني نشان داده 

است. فداكاري پرستاران، مددكاران، و پزشكان در 
سراسر كشور نشانه اي از اين همبستگي اجتماعي 
است. در يك قرن گذشته، جامعه ايران پيشرفته تر 
شده است. اس��تفاده از توان بالقوه باالي اين جامعه 
تنها با ميدان دادن به تشكل هاي مدني ميسر است.

بحران كرونا را بايد در بطن بحران هاي ساختاري تر 
اقتصاد و اجتماع امروز ايران مشاهده كرد. در حوزه 
عوامل بحران زا ما با ماتريسي از تعامل ريسك هاي 
ويرانگ��ر س��اختاري، زيس��ت محيطي، طبيع��ي، 
ژئوپلتي��ك، تحريم ه��اي مالي و اقتص��ادي و انواع 
ريسك هاي اجتماعي مواجه ايم. دولت را بايد ناگزير 
ساخت دست كم اقدامات عقالني اوليه براي مقابله 
با همه گيري ويروس را به اجرا درآورد. اگر مش��كل 
كرونا، مشكل جهاني اس��ت، راه حل آن نيز جهاني 
است. براي مقابله با آن نياز به راه هاي جهاني هست 
و اين هم منوط به اعتمادسازي متقابل اين بار ميان 
دولت ها اس��ت. اما در جهان بحران زده و بدتر از آن 
خاورميانه ازهم گسيخته امروز اساسًا همكاري هاي 
بينادولتي براي مهار بحران هايي از اين دست شدني 
است؟ شايد شكل دقيق اين بحران قابل پيش بيني 
نبود، اما خطر تبديل بيماري ها به يك معضل جهاني 
در دنياي معاصر پديده اي قطعي و تكرارشونده است. 
از اين منظر اين بحران قاب��ل پيش بيني بود. اولين 
مورد نيس��ت. آخرين هم نخواهد بود. بايد براي اين 
قبيل بحران ها آماده باش��يم. آمادگي هم در سطح 
فردي ممكن نيس��ت چون ش��كل دقيق هر بحران 
را نمي داني��م. بايد جامع��ه را تقويت كرد و از بخش 
عمومي كارآمد برخوردار ب��ود. به تمثيل باومن در 
بند اول اين يادداشت بايد افزود كه خود هواپيما هم 

بالش شكسته، بيرون هم توفان است.
منبع: نقد اقتصاد سياسي  

بررسي تاثير كرونا بر بازار شب عيد
با توجه به ش��يوع ويروس كرونا و تعطيلي بسياري از 
واحد هاي اغذيه اي، بايد ديد كه دولت در فاز حمايت 
از صنوف چه اقدامي را در دست اجرا خواهد داشت؟ 
هر ساله با نزديك شدن ايام نوروز شور و حال عجيبي 
در شهر و بازارهايش حس مي شود. افراد زيادي خود 
را آماده مي كنند تا با ش��روع س��ال جديد لباس هاي 
نو بپوش��ند و خود را براي بهار جديد آماده مي كنند. 
به گزارش گس��ترش نيوز  كرونا، اين مهمان ناخوانده 
ش��ور و حال عيد هر س��اله را گرفته است و اكنون به 
جاي شلوغي هر ساله با جمعيت كمي از افراد در شهر 
رو به رو مي شويم. هر چند بازار خريد و فروش ماسك، 
الكل و ژل هاي ضدعفوني كنن��ده و البته مواد غذايي 
به شدت داغ است، اما بسياري از مشاغل و صنوف در 
آستانه نوروز با كسادي شديدي رو به رو هستند. نه تنها 
بازار پوشاك بلكه تمام بازارهاي شهر از جمله فرش و 
رستوران ها با كاهشي آش��كار رو به رو شده اند. در اين 
بين نيز رستوران داران و هتلداران از احتمال تعطيلي 
در هفته هاي باقيمانده سال با هدف كاهش هزينه ها 
خبر مي دهند. به گفته رستوران داران هم اكنون همه 
واحد هاي عرضه كننده غذاي آماده اين روز ها با كسادي 
شديد مواجه شده اند و هيچ تقاضايي براي آنها وجود 
ندارد. هر چند اتحاديه رستوران داران ميزان كاهش 
فروش را ۳۰ درصد اعالم مي كنند، معاون وزير صمت 
از كاهش 7۵ درصدي ورود مواد غذايي به رستوارن ها 
خبر داد و اين بدان معناست كه فروش رستوران ها در 

معرض كاهشي شديد قرار دارد. با شيوع ويروس كرونا 
تمايل افراد به غذاي آماده به شدت كاهش يافته است 
و به دنبال آن بسياري از صنوف تعطيل شده اند و غالبا 
كارگران فصلي و كساني كه امكان تهيه غذا در خانه به 
هيچ وجه را ندارند به دنبال غذاي آماده هستند و افراد 
ديگر به خوردن كيك بسته بندي و شير يا حتي نوشابه 

بسته بندي بسنده مي كنند و غذا نمي خرند.

  صاحبان ام�الك، مغازه داران مس�تاجر را 
درك كنند

اسداهلل احمدي شهريور رييس اتحاديه اغذيه فروشان 
مواد غذايي ته��ران درباره وضعيت رس��توران داران 
و ش��يوع ويروس كرونا، گفت: تع��داد زيادي از اغذيه 
فروش��ان پس از شيوع كرونا تعطيل شدند و تعدادي 
ديگر از فعاليت كارگران و پرس��نل خود را جلوگيري 
كردند چ��را كه ديگر توانايي پرداخ��ت حقوق آنها را 
ندارند. او با بيان اينك��ه هيچ گونه افزايش قيمتي در 
خص��وص مواد غذاي��ي نخواهيم داش��ت، بيان كرد: 
افزاي��ش قيمت در ب��ازار كنون��ي كاري غيرمنطقي 
است و هيچ گونه افزايش قيمتي نداشته ايم. با شيوع 
ويروس كرونا بازار اغذيه فروشان به شدت كساد شده 
است و همين االن هم با قيمت هاي كنوني بازار كساد 
است. رييس اتحاديه اغذيه فروشان مواد غذايي تهران 
با بيان اينكه با وجود كس��اد بودن هم اكنون آرامش و 
ثبات قابل توجهي در بازار م��واد غذايي وجود دارد و 

تغيير نرخي در قيمت مواد غذايي نخواهيم داش��ت، 
گفت: تمامي واحد هاي صنف��ي عرضه و فروش مواد 
غذايي موظف و مكلف هس��تند تا نرخ مصوب خود را 
روي انواع محصوالت نصب كنند تا به س��ادگي قابل 
رويت مصرف كنندگان باش��د. رييس اتحاديه اغذيه 
فروشان مواد غذايي تهران با تاكيد بر اينكه دولت بايد 
براي صنف اغذيه فروش��ان تدبيري بينديشد، گفت: 
از صاحبان امالك نيز انتظار داريم، اجاره نش��ين ها را 
درك كنند و براي دريافت اجاره بها مهلت بدهند. او با 
بيان اينكه اغذيه فروشان روي درآمد شب عيد حساب 
زيادي باز كرده بودند، گفت: اغذيه فروش��ان در يك 
هفته گذشته با اُفت فروش رو به رو شده اند و مردم به 
دليل نگراني ديگر حاضر به خريد غذا هاي فست فودي 
نيستند. معموال هزينه اسفند باالست چرا كه كارفرما 
عالوه بر هزينه هاي گذشته خود در حال كنار گذاشتن 
عيدي كارگران است كه با اين وضع در پرداخت آن هم 

دچار مشكل شده است.

  تعداد مشتريان در رستوران ها كم شده است
س��يدعلي اصغر مير ابراهيم��ي ريي��س اتحادي��ه 
دارندگان رس��توران و سلف سرويس درباره وضعيت 
رستوران داران و ش��يوع كرونا، اظهار كرد: هم اكنون 
تعداد مش��تريان در رستوران ها كم ش��ده است كه 
علت اين امر را مي توان ش��يوع ويروس كرونا دانست. 
ميرابراهيمي در پاسخ به اين پرسش كه اين ويروس 

توانسته باعث تعطيلي رس��توران داران شود يا خير؟ 
گفت: وي��روس كرونا باعث تعطيلي رس��توران داران 
نشده است، اما تعداد مشتريان كاهش پيدا كرده است. 
اسكندر آزموده، رييس اتحاديه بستني و آبميوه گفت: 
با شيوع ويروس كرونا تقاضا براي خريد بستني و آبميوه 
به شدت كاهش يافته است. هم اكنون اغلب مغازه داران 
به دليل كاهش تقاضا و كسادي بازار تعطيل كرده اند. او 
بيان كرد: بيش از ۸۰ درصد آبميوه و بستني فروشان در 
شهر تعطيل شده اند. بسياري از اين مغازه داران به دليل 
اينكه نمي توانند حقوق پرسنل خود را پرداخت كنند 

آنها را بيكار كرده اند كه ضربه اقتصادي خيلي بدي به 
آنها وارد ش��ده است. رييس اتحاديه بستني و آبميوه 
تشريح كرد: بس��ياري از مغازه داران به دليل داشتن 
چك و اجاره مغازه دچار مش��كالت زيادي شده اند و 

توان پرداخت اجاره مغازه را ندارند.
او تشريح كرد: انتظار داريم دولت براي شرايط كنوني 
تدبيري بينديشد. عالوه بر اين بايد دست به دست هم 
دهيم تا اين شرايط را پش��ت سر بگذاريم در غير اين 
صورت كل جامعه ضربه خواهد خورد كه جبران كردن 

آن مشكل خواهد بود.
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آسيب اقتصادي شيوع كرونا 
در چند ماه آينده حس مي شود

كرونا، نفت و زنجيره تامين 
جهاني

ايمي ام. يافه| شوراي روابط خارجي| 
ملت ها درحال آماده شدن براي فوريت سالمت 
احتمالي هستند و رهبران جهان دريافته اند كه 
كنترل ويروس جديد كرونا دشوارتر از آنچه اميد 
آن مي رفت، اس��ت. بس��يج همچنان ادامه دارد 
و نگراني ه��ا درباره عواقب س��المت و اقتصادي 
اين ويروس افزايش يافته. واش��نگتن و بسياري 
از پايتخت هاي جهاني به وي��ژه نگران تاثيرات 
اقتصادي ويروس كرونا هستند. گزارش ها حاكي 
از آن است كه ش��هر ميالن، مركز مالي ايتاليا و 
دومين ش��هر بزرگ آن، به دليل نش��انه هايي از 
ش��يوع ويروس كرونا در شمال ايتاليا در آستانه 
تعطيلي قرار گرفته اس��ت. ك��ره جنوبي به طور 
همزمان با آس��يب هاي ش��يوع ويروس كرونا و 
همچنين كاهش واردات و صادرات از چين مواجه 
شده است. خودروسازي يكي از بخش هاي اصلي 
صادرات كره جنوبي و توليد كنندگان خودرو به 
دليل اختالالت اقتصادي در چين دچار مشكل 
شده اند. در كره جنوبي و ژاپن بسياري از موسسات 
مالي از كارمندان خود خواسته اند كه دوركاري 
كنند. يكي از ش��اخص هاي اقتصادي كه نشان 
مي دهد ويروس كرونا تاثي��رات اقتصادي قابل 
توجهي در جهان و نه فقط در چين داشته، كاهش 
قيمت ها در بازارهاي نفت و گاز است. قيمت گاز 
طبيعي مايع بيش��تر به دلي��ل افزايش عرضه و 
همچنين آب و هواي نسبتا معتدل در زمستان 
كاهش يافته بود، اما اكنون به كمترين سطح خود 
رسيده است. قيمت نفت نيز از دوشنبه گذشته و 
پس از آنكه مشخص شد اختالل در حمل و نقل 
دريايي جهاني و تجارت فراتر از چين خواهد بود، 
كاهش يافت. ۱۸ درصد از كاالها در جهان توسط 
كشتي جابه جا مي شود و تقاضا براي حمل و نقل 
دريايي به طرز قابل توجهي كاهش يافته است. 
براي نمونه در خليج ف��ارس، حجم بارگيري در 
كشتي ها در ماه فوريه از ميزان متداول حدود ۳۰ 
تانكر يا بيشتر، به عددي تك رقمي كاهش يافت. 
طبق جديدترين گزارش هاي »س��ي تي بانك« 
درباره ويروس كرونا، صادرات كره جنوبي در ماه 
فوريه ۱۰ درصد و واردات آن ۱۵ درصد كاهش 
يافته است. اين بانك تاثيرات تجاري وخيم تري را 
براي كره جنوبي در ماه مارس پيش بيني مي كند.

طبق آمارهاي س��ازمان كشورهاي صادر كننده 
نفت خام )اوپك(، پيش بيني از سوخت دريايي 
مورد اس��تفاده در سراس��ر جهان به حدود ۴.۲ 
ميليون بش��كه در روز و س��وخت هوايي حدود 
۶.۶ ميليون بشكه در روز مي رسد. نفت مصرفي 
در حمل و نقل به طور كلي ح��دود ۵۸ ميليون 
بش��كه در روز اس��ت. تاكنون تحليلگران تنها 
كاهش ۱۳۵ هزار بش��كه در روز از سوخت مورد 
نياز جت ها در آسيا را پيش بيني كرده اند؛ اما اگر 
مسافران در سراسر جهان نگران امنيت خود در 
س��فرهاي هوايي و به مقاصدي با شيوع ويروس 
كرونا باشند، رقم حقيقي خيلي پايين تر از خيلي 
باالتر از اين پيش بيني خواهد بود. به طور خالصه، 
تاثير ويروس كرونا بر اختالالت در بازارهاي نفت 
هنوز به طور دقيق مشخص نشده است. اما شايد 
آس��يب مهم تر و ماندگارتر شيوع ويروس كرونا 
در قياس ب��ا كاهش ارزش اقتص��ادي تجارت و 
توريسم، درك رهبران جهاني از آسيب  پذيري و 
شكنندگي اقتصادهايشان در برابر زنجيره تامين 
جهاني باشد. دولت ترامپ پيشتر درصدد كاهش 
وابس��تگي صنايع نظامي اياالت متحده به آهن 
رباهاي چيني، مواد معدني و خاك هاي كمياب، و 
ديگر فلزات وارداتي و مصرفي در توليدات برآمده. 
اكنون صداي محافظه كاران از جمله پيتر ناوارو، 
مشاور تجاري رييس جمهوري ترامپ كه اخيرا از 
صنعت تجهيزات پزشكي و داروسازي خواسته بود 
وابستگي خود را به واردات كاهش دهند، بلندتر 
شده است. ماركو روبيو سناتور جمهوري خواه و 
كريس مورفي س��ناتور دموكرات اخيراً با ارسال 
نامه اي به اداره غ��ذا و دارو اياالت متحده، از آنها 
پرس��يده اند كه آيا آمادگي الزم براي نظارت بر 
امني��ت دارو، مواد غذايي و تجهيزات پزش��كي 
وارداتي از چين را دارند يا خير. البته چين اساسا 
در موقعيتي نيست كه بخواهد يا بتواند تجهيزات 
پزشكي حياتي صادر كند. گوردون چانگ، يك 
استاد مطالعات امريكايي در دانشگاه استنفورد 
با تمرك��ز بر روابط امريكايي-چين��ي، اخيرا در 
بالگي هشدار داده كه تاثيرات آشوب اقتصادي 
در چين در ماه آوريل توس��ط مصرف كنندگان 
امريكايي احساس خواهد ش��د. يكي از عواقب 
ناخواسته و ويروس كرونا مي تواند سخت گيري 
درباره زنجيره تامين و بازگشت به سمت سياست 
اقتصاد ملي در اقتصادهاي بزرگ باشد. از آنجايي 
كه جمعيت باالي چين در كل و به ويژه در رابطه 
با نفت به عنوان موتور اقتصادي اقتصاد جهاني 
عمل مي كرده، چنين تغييري تاثيرات شديدي 
بر آن خواهد داشت. اياالت متحده و اروپا بررسي 
مخاطرات تكيه كردن بيش از اندازه به تجهيزات 
چيني را راه اندازي ش��بكه هاي ارتباطات نسل 
پنجم مدت��ي پيش آغ��از كرده اند. ويلي��ام بار، 
دادستان كل اياالت متحده، اوايل اين ماه اين ايده 
را مطرح كرد كه اياالت متحده و متحدانش بايد با 
سرمايه گذاري در شركت هاي مخابراتي و ارتباطي 
اروپايي از جمله نوكيا اريكسون براي تحت كنترل 
درآوردن شرايط و به عنوان راهي براي ممانعت 
از سلطه شركت هواوي چين بر بازارهاي بي سيم 
نسل پنجم استفاده كنند. اگر عواقب اقتصادي 
شيوع ويروس كرونا زنجيره هاي تامين اقتصادي 
در صنايع مهم را فلج كند، رويكرد هاي اينچنيني 

متداول تر خواهد شد.
منبع:ديپلماسي ايراني



گزارش 9 دريچه

استمرار بينش استعماري

اسراييل- فلسطين، طرحي براي جنگ

پيامدهاي توافق نامه صلح امريكا و طالبان در افغانستان

روز ٢٨ ژانويه ٢٠٢٠ در كاخ س��فيد، بنيامين نتانياهو 
نخست وزير اسراييل با چهره اي بشاش، به تنهايي در 
كنار رييس جمهوري امريكا به سخنان او گوش مي داد.

به گزارش لوموند ديپلماتي��ك، عاقبت، دونالد ترامپ 
طرح »توافق قرن« خود را در حضور گروهي از هواداران 
اعالم كرد. اينان را يهوديان افراطي اولتراناسيوناليست يا 
مذهبي و مسيحيان انجيلي هيجان زده )اونجليست ها( 
تش��كيل مي دادند، گروهي كه با ي��ادآوري نام كتاب 
مقدس، با تداعي مكان هاي مذهبي يهوديان و معجزه اي 
كه وجود اسراييل تجس��م آن است، به خلسه عرفاني 
مسيحايي دچار مي شوند. بين دوكشور، پيوند تنگاتنگ 
كاملي وجود دارد: هنگامي كه ترامپ از داويد فريدمن، 
يكي از معماران طرح سپاسگزاري مي كرد، او را »سفير 
ش��ما« خطاب كرد. درست معلوم نيس��ت كه او را به 
عنوان سفير امريكا در بيت المقدس )اورشليم( يا سفير 

اسراييل در واشينگتن به حساب مي آورد ؟
در جري��ان اين مراس��م، صحبت زيادي از فلس��طين 
ش��د. هر چه باشد، طرح به آنها و سرزمين شان ارتباط 
دارد. باوجود اين، نه فقط هيچ نماينده اي از فلسطين 
حضور نداش��ت، خود طرح نيز بدون مش��اركت آنها 
تدوين شده است. نويسندگان طرح، امريكايي و همه 
صهيونيست هاي متقاعد و اسراييلي هايي هستند كه در 
بهترين حالت نسبت به تمايالت فلسطينيان بي تفاوت 
و در بدترين شكل، آنها را تحقير مي كنند. همانطوري 
كه واگذاري يك سوم خاك كرانه باختري به اسراييل 
گواه بارز آن است. چنين مراسِم مذهبي مانندي، ما را 
يك قرن به عقب برمي گرداند، به دوره اي كه بدون آنكه 
خلق هاي مورد نظر، حق اظهارنظري داش��ته باشند، 
ديپلمات هاي فراك پوش با كاله سيلندري، با خيالي 

آسوده خاورميانه را تكه تكه مي كردند.
چنين بود كه در دوم نوامبر ١٩١٧، آرتور جيمز بالفور 
وزير امورخارجه امپراتوري بريتانيا كه فلس��طين را در 
اختيار داش��ت، در نامه اي چنين مي نوش��ت: »دولت 
اعليحضرت نسبت به تش��كيل يك موطن ملي براي 
يهوديان نظر مساعد داشته و در راه تحقق اين هدف از 
هيچ تالشي فروگذار نخواهد كرد«. اما بخش دوم اين 
وعده به جنبش صهيونيستي كه كمتر آن را نقل كرده اند، 
آش��كارا مي گويد: »]درتحقق اين هدف[ هيچ عملي 
در جهت زيرپاگذاش��تن حقوق مدني و مذهبي اهالي 
غيريهودي فلسطين« انجام نخواهد گرفت. باوجود اين 
بند، ٩٠ درصد از اهالي از حقوق سياسي و ملي محروم 
ش��دند. نه در آن زم��ان و نه اكنون، با مردم فلس��طين 
مشورت نكردند. اين جهان بيني يك نام دارد: استعمار.

  بيچاره مغلوب !
در س��ال ١٩١٧، معيار چنين بود. امپراتوري بريتانيا 
و فرانس��ه مي توانند خود را ابدي و داراي حقوق مسلم 
براي تعيين سرنوشت خلق هاي »پست تر« در آسيا و 
آفريقا بدانند. يك قرن بعد، نظام استعماري فروپاشيد 
 و ب��ه جز ع��ده اي نوس��تالژيك كه به ق��ول ژول فري 
»آن وظيفه متمدانه« را به عهده داش��تند، يا آنچه كه 
روديار كيپلينگ در شعرهايش »بار مسووليت انسان 
سفيدپوست« مي ناميد، حس��رِت گذشت آن روزگار 

را ندارد.
باوجود اين، از هرجمله »ديدگاه« پيش��نهادي ترامپ 
در ٢٨ ژانويه، همان طرزفكر تراوش مي كند. به يقين، 
رييس جمهوري امريكا نبايد از اين نكته غافل باشد كه 
ما ديگر درعصر اس��تعماري به س��ر نمي بريم، لذا ادعا 
مي كند كه موضع او متعادل است، زيرا حق فلسطينيان 
براي داش��تن دولت را در ]پيش��نهاد[ خود وارد كرده 
 است. البته اين امر تازه اي نيست: جورج دبليو بوش در

 ٢٥ ژوئن 2002 اين حق را به رس��ميت شناخته بود. 
ش��خص نتانياهو اين اي��ده را در س��خنراني ١٩ ژوئن 
٢٠٠٩ پذيرفته بود. او ش��رط و شروطي قائل شده بود 

كه طرح ترامپ همه آنها را در نظر گرفته اس��ت: بدون 
توجه به وسعت و تقس��يمات دولت آينده فلسطين از 
مختصات ض��روري يك دولت از جمله حاكميت ملي 

برخوردار نخواهد بود.
تهيه كنندگان اين طرح براي توجيه آن همراه با طنزي 
ناخواسته توضيح مي دهند: »حاكميت ملي مفهومي 
انعطاف پذير]» amorphous «[  است كه در طول 
زمان متحول مي شود. با وابستگي متقابل فزاينده، هر 
ملتي برمي گزيند كه از طريق امضاي قراردادهايي كه 
پارامترهاي اساسي براي دو طرف را تعيين مي كند، با 
ملت ديگر مقابله به مثل كند«. آن گاه بايد گفت »اين 
حكمي متناقض است«، هنگامي كه دو دولت هر كدام 
اعالم مي كنند كه فقط با در نظر گرفتن منافع ملي خود 

تصميم مي گيرند!
دولت فلس��طيِن غير نظامي ش��ده هيچ كنترلي، نه 
ب��ر مرزهاي��ش و نه بر قلم��رو هوايي ي��ا دريايي خود 
نخواهد داش��ت. حتي اس��راييل بر تونل ها و پل هايي 
كه قسمت هاي مختلف اين س��رزمين بسته را به هم 
مرتبط خواهد كرد تا »تداوم س��رزميني فلس��طين« 
حفظ ش��ود، نظارت مس��تقيم و كامل خواهد داشت. 
هر تصميم فلسطيني ها مستقيما به امنيت اسراييل 
وابسته خواهد بود. درحالي كه واشينگتن حِق الحاق 
بخش هاي بزرگي از سرزمين هاي اشغالي پس از جنگ 
١٩٦٧، شهرك هاي استعماري )بدون استثناء( و دره 
رود اردن را به اسراييل به رسميت مي شناسد، وسعت 
اين دولت فلس��طين تقريبا يك س��وم كرانه باختري 
خواهد بود، كه ت��ازه در » ديدگاه ترام��پ « واگذاري 
بزرگي اس��ت. »عقب نشيني از س��رزميني كه در يك 
جنگ دفاعي فتح ش��ده، يك واقعيت تاريخي اس��ت. 
بايد پذيرفت كه دولت اس��راييل، هم اكنون از دس��ِت 
كم ٨٨ درصد سرزمين هايي كه در ١٩٦٧ فتح كرده، 
عقب نشيني كرده است. در اين ديدگاه، پيش بيني شده 
كه اسراييل س��رزمين هاي بااهميتي را واگذار خواهد 
كرد - سرزمين هايي كه در آنها، كشور داراي مطالبات 
حقوق و تاريخي مشروع است و بخشي از ميهن نياكان 
خلق يهود است«. در جهان ترامپ و نتانياهو، دزدي كه 
از ش��ما ٣٠٠ يورو اخاذي كرده  سپس 200 يورو پس 

دهد، بزرگواري اش را نشان داده است.
زيرا حتي در بانتوستان آينده )آن هم چهار سال بعد به 

شرطي كه اسراييل چراغ سبز نشان دهد(، كه قرار است 
به عنوان دولت به رسميت شناخته شود، فلسطيني ها 
مجبورند به خواس��ته هاي اربابان خود تمكين كنند. 
فقط يك نمونه، فش��رده منطق اسارت آوِر اين طرح را 
نشان مي دهد. از زمان اشغال در ١٩٦٧، فلسطيني ها 
نمي توانند آزادانه مس��كن بس��ازند. ارتش اس��راييل 
خانه هاي آنان را، صدتا صدتا به هزار و يك بهانه خراب 
مي كند. گرچه در »دولت« آينده، مقامات فلسطيني 
حق ص��دور اجازه س��اختمان را خواهند داش��ت، اما 
مسكن هاي واقع »در ناحيه مجاور با مرز بين اسراييل و 
دولت فلسطين، از جمله مرز ميان اورشليم و قدس، از 
لحاظ امنيتي زير مسووليت اصلي دولت اسراييل خواهد 
بود«. زيرا، كافي است نقشه را بررسي كنيم تا در يابيم 
كه هي��چ ناحيه اي وجود ندارد كه »با دولت اس��راييل 

مجاور« نباشد.

همه اين محدوديت ها را تحت عنوان »امنيت« انجام 
مي دهند )در متن اين »توافقنامه«، واژه امنيت، ١٦٧ 
بار يعني به طور متوسط دو بار در هر صفحه تكرار شده 
است( و البته فقط امنيِت اس��راييل. اين كشور داراي 
نيرومندترين ارتش منطقه است؛ بمب اتمي دارد؛ نيروي 
هوايي اش مي تواند لبنان، سوريه، اكنون عراق و مرتبا 
غزه را بمباران كند. در سال ٢٠١٩، ١٣٣ فلسطيني از 
جمله ٢٨ كودك و نوجوان )زير ١٨ س��ال(، و در طرف 
مقابل، 10 اسراييلي )٦( كشته ش��ده اند. با وجود اين 
در سند ترامپ آمده است: »غيرواقع بينانه است كه از 
اس��راييل بخواهيم تا در زمينه امنيت كه امكان دارد 

جان شهروندان اش را به مخاطره اندازد، مصالحه كند.«
در بازن��گاري تاريخ، در اين مت��ن فقط از »جنگ هاي 
دفاعي« اسراييل، كه برخي حياتي تلقي شده اند، سخن 
به ميان آمده است. آيا تهاجم يك جانبه به مصر در سال 
١٩٥٦ دفاعي بود؟ آيا جنگ ١٩٦٧ دفاعي بود؟ جنگي 
كه در آن زمان ژنرال دوگل با تاكيد به اين نكته كه اول، 
اسراييل آتش گشوده است، آن را نكوهش كرد. آيا حمله 

به لبنان در سال ١٩٨٢، دفاعي بود؟
اصط��الح  » Væ victis « )»بيچ��اره مغل��وب«(، 
»جهان بيني ترامپ« را خوب خالصه مي كند. زندانيان 
سياسي فلس��طيني، اگر مرتكب جنايت خون ]قتل[ 
شده باش��ند يا درصدد انجام آن برآمده باشند، حتي 
پ��س از برقراري صلح آزاد نخواهند ش��د. پناهندگان 
نمي توانند به خانه هاي خود بازگردند، به آنها خسارت 
پرداخت نخواهد شد و فقط با توافق اسراييل مي توانند 
در خاك دولت فلسطين مستقر شوند. رهبري فلسطين 
همچنين موظف خواه��د بود كه مردم اش را در جهت 
پايان دادن به »گفتمان نفرت« تربيت كند )البته چنين 

گفتماني در جامعه اسراييل وجود خارجي ندارد !( 
عاقبت، فلسطيني ها بايد اسراييل را به مثابه »دولت- 
ملت خلق يهود« به رس��ميت شناخته و در اين راستا، 
بينش صهيونيس��تي را برح��ق بدانند، اي��ن ايده كه 
فلسطيني ها در سرزميِن كتاب مقدس مزاحم هستند، 
موقعيت ١/٢ ميليون نفر »فلسطيني سال ١٩٤٨« را 
كه اغلب »عرب هاي اسراييل« خوانده شده و به عنوان 
شهروند درجه دوم در دولت يهودي به شمار مي روند، 
بسيار آس��يب پذير خواهد كرد. از سوي ديگر با تبادل 
س��رزمين ٤٠٠ هزار فلس��طيني يكب��اره در خارج از 
مرزهاي اسراييل قرار خواهند گرفت و درنتيجه، روياي 
»خلوص قومي« كه در حال پيشرفت در تل آويو است، 

تقويت خواهد شد. 
در مقاله اي پرسروصدا با عنوان »اين طرح را، طرح صلح 
نناميد«، دانيل لوي، از مذاكره كنندگان پيشين اسراييل 
در روند اسلو، مي نويسد: »بين تسليم و طرح تفاوت هايي 
وجود دارد. گرچه شرايط تسليم داراي اين بخت است 
كه پايدار بماند، به ش��رطي كه به طريقي تدوين شده 
باشد كه كرامت انساني بخش مغلوب را در ظاهر حفظ 
كند« و مي افزايد »ديدگاه« پيشنهادي واشينگتن، »يك 
طرح نفرت بار« اس��ت. در طول تاريخ معاصر، روساي 

جمهوري امريكا بارها »طرح صلح« ارايه داده اند از طرح 
صلح رونالد ريگان در ١٩٨٢ تا پيشنهاد صلح جورج اچ 
بوش در سال ١٩٩١. براي اولين بار، با ترامپ، يكي از اين 
طرح ها به صراحت، مصوبات سازمان ملل متحد، از جمله 
قطع نامه ٢٤٢ شوراي امنيت )مصوبه نوامبر ١٩٦٧( را 
زيرپا مي گذارد. در اين قطع نامه »غيرقابل قبول بودن 
الحاق سرزمين از طريق جنگ« قيد شده است. شايد 
اين مطلب به مستاجر كنوني كاخ سفيد كمكي نكند. 
اما عالوه براين كه او بر شناسايي رسمي بيت المقدس 
به عنوان »پايتخت ابدي و غيرقابل تقس��يم« اسراييل 
تاييد مي كند - تصميمي ك��ه رييس جمهوري آينده 
امريكا به سختي مي تواند لغو كند- او همچنين و پيش از 
انتخابات نوامبر آينده در امريكا، توصيه مي كند كه يك 
كميسيون مشترك امريكايي-اسراييلي به وجودآيد. 
وظيفه اين كميسيون مشخص كردن مرزهاي سرزمين 
هايي است كه اسراييل با حمايت امريكا به خاك خود 

ضميمه خواهد كرد.
در چنين اوضاعي، از دس��ت فلس��طيني ها چه كاري 
بر مي آي��د ؟ به يقين آنها از حماي��ت »جامعه عرب«، 
»س��ازمان هم��كاري اس��المي«و»اتحاديه آفريقا« 
برخوردارن��د. افكار عمومي در بس��ياري از كش��ورها 
نارضايتي حود را نس��بت به اين طرح اعالم كرده اند، از 
جمله در مراكش كه ده ها هزار نفر در تظاهرات عليه آن 
»شعار« دادند. اما كمتر پايتختي در كشورهاي عربي، 
آشكارا عليه امريكا اعتراض كرد به ويژه در كشورهاي 
پيرامون خليج ]فارس[، برخي بدشان نمي آمد كه به آن 
ملحق شوند، همانطوري كه حضور سفيران اين كشورها 
در مراس��م اعالم اين طرح نشان مي دهد. چند كشور 
غربي، از جمله فرانسه، با تبعيت از دستوري كه دريافت 
كرده بودند، حتي پيش از مطالعه طرح، از تالش هاي 
»پرزيدنت ترامپ« اس��تقبال كردند. فلس��طيني ها 
نتوانستند در صحن سازمان ملل از حمايت كافي براي 
گذراندن قطع نامه اي در شوراي امنيت برخوردار شوند. 
با اينكه در اين پيشنهاد، طرح را محكوم نمي كردند و 
اصولي را يادآوري مي كردند كه دردهه هاي گذش��ته، 

بارها تاييد شده است.
تفرقه ميان فلسطينيان، بي اعتباري فاحش دو نيروي 
عمده فلس��طيني، )چ��ه در رام اهلل مركز تش��كيالت 
خودگردان فلسطين و چه در غزه، زير كنترل حماس(، 
امكان هرگونه مقابله و تالفي جويي را دشوار مي كند. 
محمود عباس، رييس تش��كيالت خودگردان، پس از 
تهديد به قطع همكاري امنيتي با اسراييل، يك بار ديگر 
عقب نش��يني كرد. او در بي عملي كامل دست به چند 
عمل ديپلماتيك زد، با اين اميد كه طرح در نبود مخاطب 

فلسطيني، خود به خود خواهد مرد.
زيرا مانع اصلي اجراي طرح، خود فلسطينيان هستند كه 
به اتفاق به سرزمين شان دلبستگي دارند، از حقوق شان 
نيز دفاع مي كنند و حاضر به پذيرفتن شكست نيستند. 
نه اسراييل و نه امريكا، قادر نيستند اين مقاومت را به زانو 
درآورند، به ويژه كه نيمي از اهالي سرزمين هاي تاريخي 

فلسطين، فلسطيني هستند.
در ١٩٨٩ ديوي��د فرامكين، م��ورخ امريكايي كتابي با 
عنوان »صلحي براي پايان دادن به ايده صلح« منتشر 
كرد. او روش هايي را بررس��ي مي كن��د كه برپايه آنها، 
قدرت ه��اي اروپايي برخالف تماي��الت و آرمان هاي 
خلق ه��اي اين منطقه، خاورميانه را تك��ه تكه كرده و 
فلسطين را به مستعمره سازي يهودي واگذار كردند. او 
در اين كتاب مي نويسد: »اساسي ترين پندار بريتانيا در 
مورد خاورميانه-كه گويا اين منطقه عالقه داشت زير 
يوغ حاكميت بريتانيا يا با كمك آن كشور اداره شود- به 
ديوار سنگي واقعيت برخورد كرده است«. اين »توهم 
و پندار«، موجب ميليون ها كشته شده است. يك قرن 
بعد، »ديدگاه« ترامپ همان توهم��ات را زنده كرده و 

پيامدهاي مشابهي را وعده مي دهد.

 سحر كريمي|پژوهش�گر مسائل شرق آسيا|
  اگر به صورت تاريخي روابط خارجي افغانستان و اياالت 
متحده امريكا را مورد بررسي قرار دهيم، اياالت متحده 
امريكا و دولت افغانستان هيچ وقت روابط گسترده اي با 
يكديگر برقرار نكرده اند. يعني هم اياالت متحده امريكا 
و هم دولت افغانستان خواهان برقراري روابط گسترده 
با يكديگر نبودند. اياالت متحده امريكا نگاه استراتژيك 
نسبت به افغانستان نداشت. اين كشور پاكستان و ايران 
را بيشتر قلمرو استراتژيك خود مي دانست. در طرف 
ديگر دولت كابل نيز بيش��تر با ش��وروي نزديك بود و 

كمك هايي را نيز از شوروي دريافت مي كرد.
با اشغال افغانستان توسط نيروهاي شوروي، افغانستان 
مورد توجه اياالت متحده امريكا قرار گرفت. افغانستان 
به اين خاطر مورد توجه اياالت متحده امريكا قرار گرفت 
كه امريكا درصدد انتقام گيري از ش��وروي از شكست 
جنگ ويتنام بود. با ظهور طالبان و جا گرفتن گروه هاي 
تروريستي در افغانستان و حمله آنها به برج هاي دوقلو، 
اياالت متحده امريكا به صورت مستقيم بر افغانستان 
به منظور از بين بردن تروريس��م حمله نمود. از سال 
2001 ميالدي به بعد، اياالت متحده امريكا بزرگ ترين 
حامي دولت افغانستان محسوب شده و داراي روابط 
گسترده سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بوده 
است. اگرچه در مدت بيش از 10 سال افغانستان روابط 
گسترده با اياالت متحده امريكا داشته اما در بسياري از 

موارد فراز و نشيب هايي نيز داشته است.
سرانجام پس از 1۹ س��ال جنگ امريكا با افغانستان، 
توافقنامه صلح امريكا با طالبان پس از نزديك به دو سال 
رايزني و مذاكره در روز شنبه 10 اسفند )2۹ فوريه( در 
دوحه قطر امضا شد. توافق تاريخي بين امريكا و طالبان 
براي پايان دادن به حدود دو دهه جنگ در افغانستان 

است. خليل زاد نماينده ويژه امريكا در مذاكره هاي صلح 
افغانستان و مال عبداهلل غني برادر معاون سياسي گروه 
طالبان اين توافقنامه را امضا كردند و به طوالني ترين 
جنگ تاري��خ امريكا پاي��ان دادند؛ با امض��ا و اجراي 
اين توافق، ش��مار نظاميان امريكايي حاضر در خاك 
افغانستان كاهش قابل توجهي خواهد يافت، طالبان 
حمالت خود را متوقف خواهد كرد و ميليون ها افغان 
به آرزوي ديرين خود خواهند رسيد. هر چند هستند 

كساني كه به تحقق چنين آرزويي خوشبين نيستند.
روز شنبه پيش از امضاي اين توافقنامه، بيانيه مشتركي 
از س��وي اياالت متحده و دولت افغانستان منتشر شد 
كه اعالم مي ك��رد چنانچه طالبان به تعهدات خود در 
چارچوب اي��ن توافقنامه عمل كند، امريكا و ناتو تمام 
سربازانشان را ظرف 1۴ ماه از افغانستان خارج خواهند 
كرد. بس��ياري اين توافق را »قمار سياست خارجي« 
دونالد ترامپ، رييس جمهوري امريكا مي نامند.در اين 
بيانيه مشترك آمده كه امريكا نيروهايش در افغانستان 
را به ۸۶00 نفر ظ��رف 1۳۵ روز از زمان امضاي توافق 
كاهش خواهد داد. در اين بيانيه تاكيد شده كه نيروهاي 
امري��كا و نيروهاي ناتو ظ��رف 1۴ ماه از افغانس��تان 
عقب نشيني مي كنند.براساس توافقنامه ميان امريكا و 
افغانستان قرار است شماري از زندانيان مبادله شوند. ۵ 
هزار تن از نيروهاي زنداني طالبان با هزار تن از زندانيان 

افغانستان مبادله مي  شوند.
مايك پمپئو، وزير خارجه امريكا كه در دوحهبه عنوان 
ناظر حضور داش��ت، گفت كه اين توافق آزموني براي 
برقراري صلح در افغانستان است. توافق ميان امريكا و 
طالبان شرايط را براي اقدام مشابه براي افغان ها به وجود 
آورده اس��ت. اين گام هايي است كه طالبان بايد براي 
موفقيت اين توافق بردارد. نخست به آنهايي كه براي 

قطع روابط با القاعده و ساير تروريست ها داده  اند پايبند 
باشد و نيز تا نابودي داعش ادامه دهند.

وي در جريان مراسم امضاي اين توافقنامه هشدار داد 
كه اگر طرفين اين توافقنامه اقدامات مشخصي را كه 
درچارچوب آن تعيين شده انجام ندهند و به تعهدات و 
وعده هاي خود عمل نكنند، اين توافق نامه هيچ ارزشي 
نخواهد داشت. او اعالم كرد كه اياالت متحده با دقت بر 
موضوع پايبندي طالبان بر تعهدات اش نظارت خواهد 
داش��ت و برنامه تخليه نيروهايش از اين كشور را نيز 
متناسب با اقدامات آينده طالبان تنظيم خواهد كرد. او 
گفت: با اين كار اطمينان خواهيم يافت كه افغانستان 
ديگر سرزميني براي فعاليت تروريست هاي بين المللي 

نخواهد بود.
اما درخص��وص پيامدهاي توافق نام��ه صلح امريكا و 
طالبان در افغانستان مي توان بيان كرد كه چشم انداز 
صلح آينده منطقه، چشم انداز باثباتي نيست. منطقه 
در آين��ده نزديك بيش از گذش��ته دچار تالطم هاي 
متفاوتي خواهد بود، اما اينكه اياالت متحده امريكا حتي 
مي تواند به توافقنامه اي با طالبان دست پيدا كند، يك 
پيروزي براي ترامپ محسوب مي شود، هرچند اگر اين 
توافقنامه در نهايت جاي ترديد فراوان نيز داشته باشد.

نفس امضاي يك توافقنامه با طالبان و به ثمر رساندن 
گفت وگوهاي امريكا و طالبان در دوره رياست جمهوري 
ترامپ مي تواند در آستانه انتخابات 2020 برگ برنده اي 
براي ترامپ محسوب شود. امضاي توافقنامه صلح به 
معني پايان جنگ نيست بلكه آغاز يك مسير طوالني 
اس��ت كه باي��د آن را با تمام خط��رات و خوبي هايش 

مديريت كرد.
امضاي توافقنامه صلح و امضاي شخص ترامپ در ذيل 
آن نش��ان خواهد داد كه ترامپ به دنبال حفظ آبروي 

راهبردي خود در سطح جهاني است تا نيروهاي خسته 
خود را از ميدان فرسايشي نبرد افغانستان خارج كند. 
به اعتق��اد وي اين جنگ كه حدود 1۹ س��ال پيش و 
پس از واقعه 11 سپتامبر به فرمان جورج دبليو بوش 
رييس جمهوري وقت امريكا به افغانستان آغاز شده بود 
اكنون به طوالني ترين نب��رد در تاريخ اياالت متحده 
امريكا تبديل ش��ده اس��ت. امريكا بيش از 7۵0 هزار 
ميليارد دالر تاكنون در نبرد ب��ا طالبان هزينه كرده، 
جنگ��ي كه جان ده ها هزار تن را گرفته اس��ت. دونالد 
ترامپ رييس جمهوري امريكا مخالف هزينه هاي نظامي 

اين كشور در افغانستان است.
اكنون امريكا و طالبان پس از ويراني هاي جبران ناپذيري 
ب��ازي توافقنامه صلح را ب��ه راه انداخته اند كه تاكنون 
روشن نيست اين بازي چقدر پيچيده بوده كه تاكنون 

هيچ كس��ي درباره آن اطالعات ندارد. تنها اين بخش 
وضعيت روشن اس��ت كه امريكاهيچ تعهدي در قبال 
دستاورد دو دهه دموكراسي كه با خون مردم عجين و 

سرمايه گذاري شده است، ندارد.
تنها مي توان انتظار كشيد كه با امضاي توافقنامه صلح 
امريكا و طالبان زمان و بازي هاي پس از امضاي توافقنامه 
با اين كشور چه خواهد كرد. بي اعتمادي به طالبان در 
اجراي كامل توافقنامه در تعه��دات اش يكي از موارد 
نگراني نه تنها امريكا بلكه بسياري از مردم افغانستان 
به ويژه زنان و مقام هاي اين كشور است. چشم انداز آينده 
افغانستان نامشخص است. اين توافق كه قرار است راه را 
براي برقراري صلح با حضور جناح هاي مختلف در اين 

كشور باز كند مي تواند شرايط را حتي پيچيده تر كند.
مركز بين المللي مطالعات صلح
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توافق طالبان و اياالت متحده 
به چه معناست

آدام وونيشه|ريسپانسيبل استيت كرفت|
مترجم:  طال تسليمي|

اي��االت متحده و طالبان پس از 1۸ س��ال درگيري 
نهايتا توافقي را امضا كردند كه اجراي آن به معناي 
پايان طوالني ترين جنگ امريكا در تاريخ است. موانع 
صلح در افغانستان هنوز برطرف نشده اند، اما توافق 
بايد اجرايي شود.به گزارش ديپلماسي ايراني، طبق 
مف��اد توافق، حدود 1۳ هزار ني��روي اياالت متحده 
در افغانستان به ش��رط آتش بس با طالبان، كاهش 
خشونت ها بين نيروهاي افغان و طالبان و تضمين 
طالبان به مبارزه با تروريس��م از جمله قطع روابط با 
القاع��ده و ادامه جنگ با داعش در افغانس��تان، اين 
كشور را ترك نخواهند كرد. به عالوه طالبان موافقت 
كرده است كه مذاكرات صلح با دولت افغانستان در 
اس��لو را ظرف 10 روز از امضاي توافق، شروع كنند. 
انتظار مي رود در فاصله 1۳۵ روز از اجراي توافق شمار 
نيروهاي امريكايي در افغانستان به ۸۶00 نفر كاهش 
يابد و در مدت زمان 1۴ ماه به صفر برسد. درصورتي 
كه طالبان به توافق عمل نكند، اياالت متحده مجبور 
نيست كه خروج نيروهايش از افغانستان را به تعويق 
اندازد. مذاكرات داخلي در افغانس��تان بايد به نوعي 
مناسبات تقس��يم قدرت منجر ش��ود؛ مناسباتي 
كه ناگزي��ر امتيازاتي كه هر دو ط��رف غير ممكن 
مي دانستند از جمله حقوق زنان، دولت داري فدرالي 
و ادغام جنگجوي��ان طالب��ان در نيروهاي امنيتي 
افغانستان را شامل مي شود. و همه اينها تازه قدم اول در 
روند صلح است. انتظار اينكه همه اين مناسبات به طور 
موفق و كامل پيش بروند، غيرواقعي است. به ويژه ادغام 
جنگجويان طالبان در نيروهاي امنيتي افغانستان 
براي دستيابي به صلح بسيار اهميت دارد. اگر ادغام و 
مصالحه در ميان نباشد، احتمال بازگشت دشمني  ها 
زياد خواهد بود. اياالت متحده مي تواند براي افزايش 
احتمال موفقيت اين روند، در آن مش��اركت داشته 
باشد؛ اما مشاركت اياالت متحده با جهانيان عمدتا 
محدود به بمب انداختن بوده اس��ت. اما سياس��ت 
خارجي نظامي اغلب به اياالت متحده در دستيابي به 
اهداف آن كمكي نمي كند و از نظر استراتژيك بيشتر 
تاثير غيرسازنده دارد. براي اياالت متحده بهتر است كه 
به حمايت ديپلماتيك از دولت افغانستان ادامه و به آن 
در روند مذاكرات مشاوره دهد؛ تنها از اين طريق است 
كه مي تواند به هر گروهي كه حامي زنان و اقليت ها 
در افغانستان باش��ند كمك كند؛ امريكا همچنين 
مي تواند با پاكستان و ايران در پيشبرد اهداف مشتركي 
همچون مب��ارزه با داعش و القاع��ده و جلوگيري از 
خرابكاري ها در روند صل��ح، همكاري ديپلماتيك 
داشته باش��د. بسياري در اياالت متحده هنوز هم به 
دنبال ادامه حضور نيروهاي ضد شورش در منطقه 
براي ادامه جنگ با عناصر القاعده و داعش هستند. به 
نظر مي رسد كه برخي از نامزدهاي حزب دموكرات 
براي انتخابات رياست جمهوري تصور مي كنند كه 
اعزام نيروهاي ويژه به طور گسترده به سراسر جهان، 
تخصيص نيرو به جنگ  هاي بي پايان به شمار نمي رود. 
شايد چنين مناسباتي براي طالبان و مذاكره كنندگان 
در دوحه قابل قبول باشد، اما تقريبا همه براي پايان 
دادن به اش��غال خارجي تالش كرده اند و از اين رو، 
احتمال اينكه مناسباتي را بپذيرند كه به ادامه حضور 
نيروهاي امريكايي فارغ از هدف آنها بينجامد، بسيار 
اندك است. چنين توافقي تنها به اختالفات بيشتر 
و خشونت  هاي احتمالي ميان دسته ها و گروه هاي 
مختلف منجر خواهد شد. تحقيقات نشان داده است 
كه ترور سركرده هاي گروه هاي تروريستي نيز تاثيرات 
مشابه دارد: دوران جنگ داخلي را طوالني تر مي كند، 
چون هيچ سازماني توانايي مذاكره را نخواهد داشت. 
گروه هاي مختلف به رقابت بر سر منابع، نيرو گيري و 
پرستيژ تحريك مي شوند. احتمال اينكه اين اختالفات 
به عقب نش��يني تيم مذاكراتي بينجامد نيز وجود 
دارد. در آن زمان، گروه هاي مختلف در افغانستان به 
اين نتيجه خواهند رسيد كه توافق با اياالت متحده 
نتيجه اي ندارد و آنگاه خروج همه نيروهاي امريكايي 
را خواستار خواهند شد. بيانيه هاي رهبران افغان نشان 
مي دهد كه آنها بسيار نگران هر گونه توافقي با طالبان 
كه خروج نيروهاي امريكايي را شامل شود، هستند. 
سياست گذاري  هاي سياسي طالبان طرفداران زيادي 
ندارد و افغان ها به طور عمده به اين گروه مش��كوك 
هستند. ترديد آنها درباره صداقت طالبان در مذاكرات 
قابل درك است، اما اميد بستن آنها به حضور نظامي 
اياالت متحده نيز چندان منطقي نيست. حضور نظامي 
اياالت متحده در افغانستان تنها بخشي از مناسبات آن 
در اين كشور است و در حال حاضر تاثير چنداني هم در 
دستيابي به نتايج دلخواه ندارد. اقدامات نظامي اياالت 
متحده در افغانستان در سال هاي گذشته به افزايش 
تلفات غيرنظاميان انجاميده است. در حقيقت، شمار 
غيرنظامي هاي كشته شده در افغانستان در نتيجه 
اقدامات نيروهاي امريكايي و دولت اين كشور در سال 
201۹ بيشتر از كش��ته ها توسط طالبان بوده است. 
درخواس��ت ها براي ادامه حضور نيروهاي امريكايي 
 در افغانس��تان قبل از يك س��ري فرضيه س��ازي ها 
غير محتمل ناشي مي شود يكي از بارزترين نمونه هاي 
آن نگران��ي از ظهور داعش به مثاب��ه اتفاقي كه پس 
از خروج نيروه��اي امريكايي در عراق و س��وريه رخ 
داد، است. مس��اله ديگر نگراني درباره محدوديت ها 
براي اقليت ها و حقوق زنان اس��ت كه اگرچه مساله 
نگران كننده اي به شمار مي رود، اما حل آن از طريق 
حضور نظامي اياالت متحده ميسر نمي شود. اعمال 
فشار ديپلماتيك و كمك هاي بشردوستانه در تحقق 
اين حقوق تاثيرگذارتر هس��تند. اياالت متحده در 
اس��تفاده از نيروي نظامي در افغانستان در 1۸ سال 
گذشته دستاوردهاي چنداني نداشته و هزينه بسياري 
را متحمل شده است. اكنون توافق بين اياالت متحده 
و طالبان فرصت مهمي را براي امريكا فراهم مي آورد تا 
اهداف خود را از طريق ديپلماتيك دنبال كند و شايد 
نهايتا به اين نتيجه برسد كه استفاده از نيروي نظامي 
به رغ��م هزينه هاي هنگفت آن، دس��تاورد چنداني 

نخواهد داشت.

  ط�رح دونال�د ترام�پ براي صل�ح در 
خاورميانه كه بدون مشاركت فلسطيني ها 
تدوين شده، اساس�ي ترين خواست هاي 
اس�راييل را تامين مي كند. عالوه بر اينكه 
»تواف�ق ق�رن« الحاق همه ش�هرك هاي 
مهاجرنش�ين و دره رود اردن را تايي�د 
مي كند )تصميماتي كه مخالِف قطع نامه هاي 
سازمان ملل متحد است(، اين طرح دولت 
احتمالي فلس�طين را از حداقل نمادهاي 

حاكميت مستقل نيز محروم مي كند

برش



دانش و فن10اخبار

گسترش حمالت سايبري از هك  بدون بدافزار تا حمله ازطريق روميزي

افزايش حمالت سايبري و جوالن هكرها
گروه دانش و فن|

سال 2019 براي هكرها سال پرمش��غله اي بود. آنها 
توانستند حمالت سايبري موفقيت آميزي به شهرهاي 
بزرگ، دولت ها، كسب وكارها، بيمارستان ها و مدارس 
سراسر جهان داشته باشند و البته به نظر نمي رسد اين 
روند در س��ال جديد، رو به كاهش گذاش��ته باشد. در 
حمالت سايبري، مهاجمان اقدامي صورت مي دهند تا 
سيستم اطالعات كامپيوترها، زيرساخت ها، شبكه هاي 
كامپيوتري يا دستگاه هاي الكترونيكي شخصي را هدف 
قرار داده و با اس��تفاده از روش هاي متعددي دست به 
س��رقت يا مخدوش كردن اطالع��ات بزنند. برخي از 
مهم ترين حمالت سايبري، حمالت فيشينگ، حمله 
به رمزهاي عبور، حمالت منع س��رويس توزيع شده 
)DDoS(، حمالت بدافزاري و باج افزاري هس��تند. 
هرچند بر اساس ارزيابي هاي وب سايت كراوداسترايك 
)CrowdStrike( از تهدي��دات سيس��تم هاي 
كامپيوتري در س��ال گذش��ته، بس��ياري از هكر ها از 
تكنيك هايي استفاده مي كنند كه هيچ بدافزاري در 
آنها وجود ندارد. اكثر اين حمالت از كشورهاي چين و 
كره شمالي آغاز مي شوند و به تكنيك »بدون بدافزار« 

معروف هستند.
گزارش هاي وب سايت كراوداسترايك نشان مي دهد 
حمالت��ي تح��ت عن��وان»Malware-free« يا 
»بدون بدافزار«، ۵1 درص��د از حمالت كلي هكرها 
در سال 2019 به سيستم هاي كامپيوتري را تشكيل 
مي دهد. اين عدد نس��بت به س��ال 201۸ با جهشي 
11 درصدي روبرو بوده اس��ت. همچنين بر اس��اس 
ارزيابي ه��اي اين وب س��ايت، عل��ت افزايش درصد 
اينگونه از حمالت، هدف قرار گرفته شدن امريكاي 
شمالي است. از مجموعه حمالتي كه اياالت متحده 
را هدف قرار مي دهند، ۷2 درصد آنها حمالت بدون 
بدافزار بوده است. همچنين ارزيابي ها از هند نيز نشان 
مي دهد 2۵ درصد حمالت به اين منطقه نيز از تكنيك 
بدون بدافزار اس��تفاده شده اس��ت. گزارش ساالنه 
وب سايت كراوداس��ترايك به كمك بررسي دقيق و 
ارزيابي داده ه��اي ۳ تريليون رويداد در هفته از 1۷۶ 
كشور ميسر شده است. تيم هاي مشاوره، 1۳1 حمله 
كه ش��امل هكر هاي منطقه اي و كشوري مي شود را 
شناسايي كرده و عالوه بر آنها گروه هاي رديابي هكرها 
به نام فالكون اوور واچ نيز در اين ارزيابي، همكاري هايي 
داشته اند. وب سايت كراوداسترايك مي گويد استفاده 
از تكنيك هاي بدون بدافزار باعث مي شود تا سازمان ها 
تنها ب��ه اس��تفاده از آنتي ويروس ها بس��نده نكنند. 
تكنيك مالورفري يا ب��دون بدافزار، به تكنيك هايي 
گفته مي ش��ود كه در آن فايل ها روي ديسك نوشته 
نمي شوند. در نتيجه اين حمالت مي توانند حمالتي 

باش��ند كه در آن كد ها از روي حافظه يا از جايي كه 
پيش از آن گذرواژه ها افشا شده اند، خوانده شوند.

    افزايش باج افزاري ها در حمالت سايبري
شناس��ايي روش ه��اي هك ب��دون بداف��زار معموال 
تكنيك هاي مختلف ردياب��ي و دخالت را مي طلبد و 
عموما بايد از روش هايي استفاده شود كه در آن، انسان 
مستقيما به دنبال تهديد بگردد و آن را پيدا كند. عالوه 
بر اين در گزارش سال 2020 وب سايت كراوداسترايك 
مي بينيم كه باج افزارها و باج گيري هاي س��ايبري نيز 
بسيار زياد شده و مجرمين سايبري نسبت به گذشته 
اس��تخراج داده بيشتري انجام داده و بيشتر به صنايع 
مختلف به منظور سرقت داده هاي معنوي و داده هاي 
رقابتي س��ري حمله كرده اند. صنعتي ك��ه در اياالت 
متحده حداكثر ض��رر را از اين حمالت ديده، صنعت 
ارتباطات راديويي است. بيشترين حمله به اين صنعت 
از سوي چين و كره شمالي بوده و بر اساس گفته هاي 
اين وب س��ايت، دولت چين عالقه بيشتري به سرقت 
اس��رار محرمانه دولتي نش��ان داده است. همچنين 
هكر هاي چيني هدف خود را روي زنجيره هاي تامين 
امريكا گذاشته اند تا قرباني هاي بيشتري را هك كنند. 
گزارش اين وب سايت نشان مي دهد كه بيشتر اهداف 
هكر هاي چيني، صنايع مختلف زيرس��اخت امريكا، 
مثل انرژي هاي پاك، سالمت و بهداشت، بيوفناوري 
و دارويي بوده كه براي اس��تراتژي هاي تجارتي چين 
بسيار حياتي هس��تند. اين وب سايت مدعي شده كه 
حمالت فوق به احتمال زياد ادامه داشته باشند. عالقه 
كره شمالي به مبادالت ارز ديجيتال نيز نشان دهنده 
نيت خرابكارانه اين دولت به منظور جمع آوري ارز هاي 
ديجيتال كاربران اس��ت. وب س��ايت كراوداسترايك 
مي گويد به احتمال زياد دولت كره ش��مالي براي دور 
زدن تحريم هاي اقتصادي، از ارز ديجيتال اس��تفاده 
كند و تحركات اين دولت در اين بخش نيز نشان دهنده 
عالقه آنها به رمزارزهاست. با وجود اين، ارزيابي ها نشان 
مي دهد كه دژ هاي امنيتي نس��بت به س��ال گذشته 
مس��تحكم تر ش��ده اند و به طور معمول چيزي بين 9 
ساعت طول مي كش��د تا فرو بريزند. اين عدد نسبت 
به سال گذشته كه ۴ ساعت و ۳۷ دقيقه بود، پيشرفت 

چشمگيري داشته است.

    كنترل گوشي با يك روميزي
از طرفي به تازگي محققان حمله اي به نام سرفينگ اتك 
»SurfingAttack« را كش��ف كرده اند كه در آن 
هكره��ا از طريق يك روميزي مي توانند به دس��تيار 
مجازي گوش��ي متصل ش��ده و كنترل گوشي را به 
دست بگيرند. تصور كنيد در يك رستوران نشسته ايد 

و منتظريد غذايتان روي ميز گذاش��ته شود. به يك 
باره، بدون آنكه گوشي را لمس كنيد يا حتي كلمه اي 
از دهانتان بيرون بيايد، گوشي تان به صورت خودكار 
يك عكس سلفي مي گيرد. سپس گوشي براي خود با 
يكي از مخاطبان شما تماس مي گيرد. و اين اتفاقات 
كار هكرهاست. سرفينگ اتك مي تواند كنترل دستيار 
ديجيتالي گوش��ي شما را تحت ش��رايطي خاص به 
دست بگيرد.به گفته  يك تيم تحقيقاتي دانشگاهي، 
يك هكر مي تواند لرزش هاي نش��نيدني را از طريق 
يك روميزي كه حدودا 10 متر دورتر اس��ت ارسال 
كرده و كنترل دستيار ديجيتالي گوشي اندرويدي يا 
آي او اس شما را به دست آورد. محققان در توضيحات 
خود نوشته اند س��رفينگ اتك از امواج هدايت شده 
فراصوتي كه از طريق جداول مواد جامد براي حمله 
به سيستم هاي كنترل صوتي استفاده مي شوند، بهره 
مي برد. با اس��تفاده از خواص منحص��ر به فرد انتقال 
صوتي در مواد جامد، ما در اين ويديو يك حمله جديد 
به نام س��رفينگ اتك را طراحي كرده ايم كه چندين 
دور تعامل بين ديوايس كنترل شده صوتي و مهاجم 
را در فاصله طوالني تر و بدون نياز به حضور داشتن در 
ديد فرد ممكن مي كند. با تكميل حلقه تعاملي تهاجم 

صوتي، سرفينگ اتك ممكن است سناريوهاي جديد 
حمله از جمله دزديدن رمزعبور سرويس پيام كوتاه 
و برقراري تماس، بدون اطالع صاحب گوش��ي را نيز 
به وجود بي��اورد. مهاجمان با حمله كردن مي توانند 
تماس هاي تقلبي گرفته، كدهاي تاييديه  دو مرحله اي 
را از طريق پيام كوتاه بدزدند، از طريق دستگار صوتي 
گوگل يا سيري به دستگاه شما دسترسي پيدا كنند 
و به طور كلي كنترل گوشي شما را به دست بگيرند. 

    راه  مقابله با حمله هاي روميزي
از آنجايي كه لرزش ها توس��ط ش��ما قابل احساس 
نيستند، تا زماني كه دايم حواستان به گوشي  نباشد 
متوجه حمله هكر نمي شويد. از ديگر راه هاي مقابله 
با اين حمالت اس��تفاده از قاب هاي ضخيم گوش��ي 
اس��ت تا دس��تگاه  از روي ميز چوب��ي فاصله بگيرد، 
دستيار صوتي را از روي صفحه  قفل گوشي برداريد و 
وقتي آن را روي ميز مي گذاريد حتمًا صفحه را قفل 
كنيد. ش��ما همچنين مي توانيد ي��ك پارچه با بافت 
نرم را نيز روي گوش��ي تان بگذاريد. اگر يك گوشي 
اندرويدي داريد، نتايج ش��خصي دستيار صوتي را از 
روي صفحه قفل برداريد. براي اين كار وارد دس��تيار 

گوگل شويد و روي آيكون تنظيمات در سمت راست 
صفحه كليك كنيد. س��پس روي آوات��ر خود در باال 
سمت راست صفحه كليك كنيد و گزينه تنظيمات 
 Assistant را انتخاب كرده و از بخش )Settings(
Devices، نتايج ش��خصي قفل صفحه را غيرفعال 
كنيد. فناوري به كاررفت��ه براي ايجاد لرزش  ها، روي 
ميز در جايي كه تلفن قرباني روي آن  قرار دارد مخفي 
شده اس��ت. محققان دريافته اند كه اين حمله روي 
موادي ساخته شده از آلومينيوم/فوالد، شيشه و فيبر 
با چگالي متوسط بهتر عمل مي كند. استيل مي تواند 
از دورترين فاصله، تا 10 متر اين ارتعاش��ات را ايجاد 
كند. در س��ال 201۷ نيز محقق��ان يك حمله به نام 
دولفين اتك )DolphinAttac( را كشف كردند كه 
از يك اسپيكر و يك آمپلي فاير ساده استفاده مي كرد. 
در اين حمله نيز از همين روش ها اس��تفاده مي شد. 
حمله  دولفين مي توانست فرامين صوتي را براي يك 
دستيار مجازي در نظر بگيرد و آنها را به امواج صوتي 
اولتراسونيك تبديل كند كه انسان قادر به شنيدن آنها 
نبود. دستياران مجازي به امواج صوتي واكنش نشان 
مي دهند و بر همان اساس پاسخ مي دهند. دامنه اين 

حمالت به ۷ و نيم متر محدود مي شدند.
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با گذش��ت 10 م��اه از زمان��ي ك��ه xHelper به 
دستگاه هاي اندرويدي راه يافته بود، محققان امنيتي 
موفق به كشف روش��ي براي پاكسازي دستگاه هاي 
هوش��مند اندرويدي از اين بدافزار شوند؛ بدافزاري 
كه تا به ح��ال حذف آن غيرممكن ب��ود. به گزارش 
ايسنا، اين روزها اخبار متعددي درباره انتشار بدافزار 
و ب��اج افزارهاي مختلف در فض��اي مجازي، محيط 
اينترنت و گوشي هاي هوشمند كه منجر به سرقت 
اطالعات كارب��ران و نفوذ هكرها و سوءاس��تفاده از 
حريم خصوصي كاربران مي شود، به گوش مي رسد. 
محقق��ان و پژوهش��گران فع��ال در ح��وزه امنيت 
سايبري نيز با تحت بررس��ي قرار دادن سخت افزار 
و نرم افزاره��اي گوناگ��ون در تالش��ند ت��ا عالوه بر 
هش��دار دادن و آگاهي رساندن به كاربران در فضاي 
مجازي، به شركت هاي توس��عه دهنده مربوطه نيز 
اطالع و هش��دار دهند كه هرچه سريع تر با اقدامات 
الزم همچون ارايه و انتشار نسخه هاي به روزرساني 
امنيتي، آس��يب پذيري و ضعف هاي امنيتي مذكور 
را برطرف ك��رده و از ادامه نفوذ هكره��ا و مجرمان 
س��ايبري به حريم ش��خصي كاربران جلوگيري به 
عمل بياورند. چندي پيش بود كه برنامه  مخربي به 
 xHelper كشف ش��د. اپليكيشن xHelper نام
روي گوشي تلفن همراه تبليغات ناخواسته نمايش 
مي ده��د، خ��ود را از ديد كاربران پنه��ان مي كند و 
همچنين قادر به دانلود برنامه هاي مخرب بيشتري 
است. اين اپليكيشن مي تواند پس از حذف، مجدداً 
خود را نصب كرده و به گونه اي طراحي شده است كه 
با ظاهر نش��دن در منوي برنامه هاي گوشي، پنهان 
مي ماند. اپليكيشن xHelper توانسته بود در مدت 
ش��ش ماه، بيش از ۴۵ هزار دستگاه را آلوده كند. اما 
باالخره با گذشت 10 ماه از زماني كه xHelper به 
دستگاه هاي اندرويدي راه يافته بود، بر اساس گزارش 
مركز ماهر )مديريت امداد و هماهنگي رخدادهاي 
رايانه اي( محققان امنيتي موفق به كش��ف روش��ي 
براي پاكسازي دس��تگاه هاي هوشمند اندرويدي از 
اين بدافزار ش��دند؛ بدافزاري كه تا به حال حذف آن 
غيرممكن بود. بدافزار xHelper نخس��تين بار در 
مارس 2019 زماني كه كاربران از برنامه اي ناشناخته 
روي گوش��ي اندرويدي خود خبر دادند كه حتي با 
برگش��تن به تنظيمات كارخانه نيز حذف نمي شد، 
شناسايي ش��د. منابعي كه xHelper ممكن از آن 
بارگيري شده باشد به طور دقيق مشخص نيست اما 
 web« ،طبق گفت��ه محققان امنيتي منب��ع اصلي
redirect«هايي بودن��د كه كاربران را به صفحات 
وب مخرب هداي��ت مي كردند. اين صفحات مخرب 
امكان دانل��ود برنامه هاي اندرويدي مخرب را فراهم 

مي كردند. درنهايت اين برنامه هاي مخرب اندرويدي 
تروجان xHelper را دانلود و نصب مي كنند. بدافزار 
xHelper با هر بار بازگش��تن دستگاه اندرويدي 
به تنظيمات كارخانه حذف مي ش��ود اما بعد از چند 
س��اعت بدون نياز به تعامل با كاربر مجدداً به صورت 
خ��ودكار نصب مي ش��ود. تنها راه براي پاكس��ازي 
دستگاه از اين بدافزار، فلش )flash( كردن دستگاه 
و نصب مجدد سيستم عامل اندرويد روي آن است كه 
البته اعمال اين روش براي همه كاربران امكان پذير 
 firmware نيس��ت چراكه اكثرا به طور صحيح به
image سيستم عامل اندرويدي دسترسي ندارند. 
اين بدافزار از فرآيندي در برنامك گوگل پلي استور 
براي نصب مجدد خود اس��تفاده مي كند؛ همچنين 
به كم��ك دايركتوري هاي خاصي كه در دس��تگاه 
اندرويدي مي سازد فايل APK خود را روي ديسك 
ذخيره مي كند تا امكان حذف آن از طريق بازگشت 
به تنظيمات كارخانه وجود نداش��ته باش��د، زيرا با 
بازگش��ت به تنظيمات كارخانه برنامه هاي دستگاه 
اندرويدي حذف مي شود اما فايل ها و دايركتوري ها 
باقي مي مانند. به گفته نيتان كولير، محقق امنيتي 
مالوربايتز، زماني كه برنامه گوگل پلي استور عملياتي 
شبيه به اسكن را شروع مي كند، بدافزار، مجدداً و به 
صورت خودكار خ��ود را نصب مي كند. با وجود اين، 
روش��ي پيدا ش��ده كه مي توان از طريق آن، از نصب 
مجدد اين بدافزار جلوگيري كرد. براي اين كار بايد 
برنامه مديريت فايلي )file manager( كه امكان 
جست وجوي فايل هاي و دايركتوري ها را دارد را نصب 
كنيد، سپس به طور موقت برنامه گوگل پلي استور را 
براي جلوگي��ري از نصب مجدد xHelper متوقف 
كنيد. به قس��مت برنامه ها در تنظيم��ات رفته و در 
بخش گوگل پلي اس��تور، دكمه غيرفع��ال را بزنيد. 
عبارت com.mufc را در فايل منيجر جست وجو 
كنيد و در صورت يافت��ن، فايل ها را به ترتيب تاريخ 
com. مرت��ب كرده و هر گروهي از فايل ه��ا را كه با

mufc آغاز مي ش��ود و تاريخ يكسان دارند )به جز 
 )Download مانند core دايركتوري هاي اصلي
حذف كنيد. سپس مجداد گوگل پلي استور را فعال 

كنيد.

مشبل| گزارشي از يك موسسه استراليايي منتشر 
ش��ده مبني بر اينكه دولت چين براي كارخانه هاي 
آم��ازون، گوگل، اپ��ل و مايكروس��افت از تمهيداتي 
مش��ابه كار اجباري بهره مي برد. به گزارش ديجياتو، 
در اين گزارش كه توس��ط موسسه اس��تراتژي هاي 
سياسي استراليا )ASPI( منتشر شده، مي بينيم كه 
بين س��ال هاي 201۷ تا 2019، دولت چين ۸0 هزار 
شهروند چيني از منطقه اويغور را به استان ژينجيانگ 
منتقل مي كند ت��ا در كارخانه هايي با سياس��ت كار 
اجباري مشغول شوند. اين موسسه فضاي كاري اين 
ش��هروندان را اينگونه توصيف مي كند: »شهروندان 
اس��تان اويغور در كارخانه هايي ك��ه از خانه اين افراد 
فاصله زيادي دارد، كار مي كنند. آنها در خوابگاه هاي 
مجزا زندگي مي كنند كه در زمان هاي بين ش��يفت 
كاريشان، تحت تعليمات ايدئولوژي چين و متد هاي 
بازپروري قرار مي گيرند. آنها از ش��ركت در مراس��م 
مذهبي خود منع شده اند و همواره تحت نظارت كامل 
قرار دارند. بس��يار از منابع و حتي اسناد دولتي نشان 
مي دهند كه آنها عمال آزادي عمل نداش��ته و زندگي 
بسيار بدي دارند.« در كنار اين گزارش، منابع ديگري 
هستند كه مدعي ش��ده اند اين افراد تحت بازپروري 
قرار مي گيرند تا به م��رور زمان ايده هاي خود را از ياد 
ببرند و با ايدئولوژي هاي چين همسو شوند. همچنين 
گفته مي شود آنها در چندين كارخانه مختلف فعاليت 
مي كنند و ش��ركت هاي ب امو، نايكي، مايكروسافت، 
آمازون، اپل و گوگل از اين ش��رايط كار اجباري بهره 
مي برند. در گ��زارش ASPI مي بينيم ك��ه كارخانه 
O-Film كه براي اپل دوربين سلفي توليد مي كند، 
از روش كار اجباري در چين استفاده مي كند؛ حتي در 
سال 201۷ نيز تيم كوك از شرايط انساني اين كارخانه 
در برابر كارمندان��ش تمجيد كرده بود. با اين حال در 
اين گزارش آمده اس��ت كه دول��ت چين هرگونه كار 
اجباري را از اساس كذب خوانده و چنين چيزي را قبول 
نمي كند. اين شيوه كاري توسط اياالت متحده امريكا، 
كانادا و س��ازمان ملل به ش��دت مورد نقد قرار گرفته 
است. با اين حال دولت چين همچنان آن را رد مي كند. 
مايكروسافت پس از منتشر شدن اين گزارش به شدت 
به آن واكنش نشان داده است: »مايكروسافت به شدت 
به كار در فضاي بومي و با متد هاي بشر دوستانه و با در 
نظر گرفتن سالمتي، امنيت كه سياست هاي كلي اين 
شركت يكسان است، اعتقاد دارد. گزارش هايي كه در 
اين باره منتشر شده، بسيار ما را نگران كرده و به زودي 
راه حل و واكنش مناسب به آن را انجام خواهيم داد. ما 
همواره اطمينان حاصل خواهيم كرد كه نيروي كار، 
پشتيباني از حقوق انساني، سالمت و امنيت كارمندان 

ما بر اساس استاندارد هايمان باشد.«

فون آرنا| پس از ماه ها صبر، فيس بوك باالخره به اين 
نتيجه رسيد كه آماده انتشار دارك مود براي پيام رسان 
واتس اپ است. اين آپديت از روز گذشته براي كاربران 
سيستم عامل اندرويد و iOS منتشر مي شود. به گزارش 
ديجياتو، نسخه تاريك يا دارك مود واتساپ پس از ماه ها 
پشت سر گذاشتن انواع و اقسام تست هاي بتا در هر دو 
سيستم عامل اندرويد و iOS، از روز گذشته در اختيار 
كاربران قرار گرفته است. اين آپديت در سيستم عامل 
iOS به صورت خودكار فعال مي شود و تنظيماتي مجزا 
درون برنامه براي تغيير دستي اين حالت در نظر گرفته 
نشده است. در نتيجه تنها كاربراني كه سيستم عامل 
iOS 1۳ دارند، كافيس��ت به منوي تنظيمات گوشي 
خود بروند و دارك مود را براي آيفون انتخاب كنند. پس 
از اين كار، با اولين باري كه به برنامه واتس اپ رجوع كنيد، 
دارك مود را خواهيد ديد. خوشبختانه تيم توسعه دهنده 
دارك مود واتساپ، براي آيفون از سياهي مطلق استفاده 
كرده و اين بدن معني خواهد بود كه آيفون X و جديدتر 
)به جز XR و 11( مي توانند شاهد شارژدهي بيشتري 
باشند، زيرا بيش��ترLED هاي نمايشگر در اين حالت 
روشن نمي شوند. از آن طرف در سيستم عامل اندرويد، 
كاربران دست باز تري براي انتخاب حالت تاريك دارند. 
پس از به روزرساني واتس اپ خود به آخرين نسخه، اگر 
نسخه اندرويد 10 را داشته باشيد، برنامه نيز به صورت 
خودكار حالت تاريك را براي شما به نمايش در خواهد 
آورد. اگر گوش��ي ش��ما اندرويد 9 دارد و نمي توانيد به 
نسخه 10 به روزرساني كنيد، جاي نگراني وجود ندارد، 
زيرا به صورت دس��تي مي توانيد تم تاريك را در منوي 
تنظيمات خود واتس اپ فعال كنيد. البته الزم به ذكر 
است دارك مود واتساپ در اندرويد، سياه مطلق نيست 
و رگه هايي از خاكس��تري را در خ��ود دارد و كمكي به 
شارژدهي باتري گوشي شما نمي كند. توسعه دهندگان 
اين حالت در واتس��اپ مي گويند: »در حين تست به 
اين نتيجه رسيديم كه تركيب سياهي مطلق و سفيد، 
كنتراس��ت بس��يار بااليي توليد مي كند كه منجر به 
خستگي چشم مي ش��ود. به همين دليل به جاي اين 
كار، شما يك تصوير پس زمينه مخصوص خاكستري و 
نوعي سفيد تيره خواهيد ديد كه شدت روشنايي صفحه 
را پايين مي آورد و از خيره شدن به نمايشگر جلوگيري 

مي كند و كنتراست را بهبود خواهد بخشيد.«

ناين توفايوگ�وگل| ويروس كرون��ا رويداد گوگل 
I/O 2020 را هم لغو كرد. به همين خاطر قرار اس��ت 
كنفرانس توس��عه دهندگان گوگل امسال به صورت 
مجازي برگزار شود. به گزارش گجت نيوز، به دنبال لغو 
ديگر رويدادهاي حوزه فناوري طي روزهاي گذشته، 
 2020 I/O گوگل نيز رسمًا اعالم كرد كه رويداد گوگل
به خاطر ترس از ش��يوع كروناويروس برگزار نخواهد 
شد. اما اين شركت به دنبال اجراي آن به شكلي ديگر 
است. برگزاري اين كنفرانس در ماه ژانويه اعالم شد و 
اپليكيشن بليط دهي آن نيز اواخر ماه گذشته راه اندازي 
شد. اين رويداد قرار بود در آمفي تئاتر شورالين واقع در 
مانتين ويوو، درست در خياباني كه دفتر مركزي گوگل 
در آن واقع شده برگزار ش��ود. اين شركت اعالم كرده 
است: »با توجه به نگراني هاي مربوط به ويروس كرونا 
)كوويد-19( و مطابق با توصيه هاي س��ازمان جهاني 
بهداشت، مركز كنترل و پيش��گيري بيماري و ديگر 
نهادهاي بهداش��ت و درمان، تصميم گرفتيم رويداد 
فيزيكي Google I/O را در آمفي تئاتر شورالين لغو 
كنيم.« كس��اني كه بليط تهيه كرده اند، تا 1۳ مارس 
مبلغ پرداختي به آنها بازگردانده خواهد شد، در حالي 
كه براي مهمان هاي ثبت نام كرده براي اين رويداد، به 
صورت خودكار بليط كنفرانس Google I/O س��ال 
2021 رزرو خواهد ش��د. اما اين شركت امريكايي به 
دنبال راه هاي ديگري براي برگزاري رويداد مهم ساالنه 
خودش اس��ت تا بتواند با جامعه  توس��عه دهندگانش 
در ارتب��اط باش��د. در حال حاضر گ��وگل هنوز هيچ 
اظهارنظر رسمي نداشته است. پيش از اين نيز كنگره  
جهاني موبايل بارسلونا )MWC 2020( و كنفرانس 
توسعه دهندگان فيس بوك موسوم به F۸ نيز به همين 
دليل مشابه لغو شدند. در همين حال گوگل يك ميليون 
دالر را در اختي��ار برنامه ريزي كنن��دگان رويداد واقع 
در مانتين ويوو قرار داده اس��ت تا به جبران ضررهاي 
عدم برگ��زاري I/O و بيش از ۷000 ش��ركت كننده  
آن كمك كرده باش��د. اين مبلغ به طور خاص با هدف 
كمك به آگاه سازي در مورد ويروس كورونا و همچنين 
كمك به مشاغل كوچك و افزايش آموزش رشته هاي 
Stem )علوم، فناوري، مهندسي و رياضيات( هزينه 
شده است. اكنون گوگل به دنبال برگزاري كنفرانس 

توسعه دهندگان خود به صورت آنالين است.

روش پاكسازي گوشي ها 
از بدافزاري كه حذفش غيرممكن بود

متهم شدن اپل و گوگل به 
بهره گيري از نيروي كار اجباري

»دارك مود« سرانجام به 
»واتس اپ« اضافه شد

بزرگ ترين رويداد ساالنه 
گوگل لغو شد

دنياي فناوري

اتمام مجوز فعاليت 
TD-LTE اپراتورهاي

معاون س��ازمان تنظيم مق��ررات و ارتباطات 
راديوي��ي از اتمام مجوز فعالي��ت اپراتورهاي 
TD-LTE ت��ا پايان س��ال خب��ر داد و گفت: 
بررس��ي براي آنكه باند فركانس��ي در اختيار 
اين فناوري به ۵G اختصاص يابد، آغاز ش��د. 
به گزارش مهر، نس��ترن محس��ني در توئيتر 
با بيان اينكه بس��ياري از كش��ورها، واگذاري 
باند فركانس��ي ۳.۵ گيگاهرتز را براي توسعه 
نسل پنجم ارتباطات سيار )۵G( آغاز كردند، 
گفت: »اتمام اعتبار پروانه هاي نس��ل چهارم 
ارتباطات ثابت )TD-LTE( در انتهاي س��ال 
ج��اري و تصميم گيري ب��راي واگذاري بهينه 
اين بان��د فركانس طاليي كه امكان س��رعت 
گرفتن توسعه ۵G در كشور را فراهم مي كند 
در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
به صورت جدي در دس��ت بررسي است.« وي 
با اشاره به پيش بيني ها از اقتصاد 12 تريليون 
دالري مبتني بر فناوري ۵G تا سال 20۳۵ و 
سهم كشور ما از اين اقتصاد گفت: »اينكه كدام 
صنعت در بهره گيري از ۵G در كشور، در صدر 
قرار مي گي��رد، جاي درن��گ دارد. ارتباطات، 
س��رگرمي، آموزش، ماينين��گ، حمل و نقل و 
ساخت وس��از و س��اير صنايع، تا سال 20۳۵ 
مي توانند اي��ن اقتصاد را رقم بزنن��د.« وي با 
اش��اره به 10 صنع��ت اول بهره مند از فناوري 
۵G و پتانسيل ۷00 ميليارد دالري از توسعه 
۵G در ح��وزه B2B كه ضرورت تامل و درنگ 
در اين خصوص را در كشور الزم مي كند، گفت: 
»اميدواريم با نقشي كه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت دارد بتوان سريع تر صنايع و بخش هاي 
ديگر را با ارزش افزوده ناش��ي از ۵G آش��ناتر 
كرد.« معاون ص��دور مجوز س��ازمان تنظيم 
 ۵G مقررات و ارتباطات راديويي با بيان اينكه
بستر تحقق فناوري هاي نويني چون اينترنت 
اش��يا و واقعيت افزوده خواهد بود، اضافه كرد: 
»با اين فن��اوري مي توان به كاربردهايي مانند 
خودروي خودران دس��ت يافت.« محس��ني 
 ۵G با بي��ان اينكه ارزش اقتص��ادي حاصل از
تا س��ال ٢٠٢٦ در بخش ه��اي مختلف، ١.٣ 
تريليون دالر پيش بيني شده است، در خصوص 
مباحث فراهم سازي ورود اين فناوري به كشور 
و س��هم گيري اي��ران از اي��ن ارزش اقتصادي 
گفت: »ش��كل گيري موثر زيس��ت بوم ۵G و 
بهره ب��رداري حداكثري از اين اكوسيس��تم، 
نيازمن��د آمادگ��ي و حضور هم��ه بخش هاي 
توسعه دهنده و بهره بردار از اين بستر ارتباطي 
جديد است.« وي با طرح اين سوال كه آيا براي 
توسعه و بهره برداري كامل از اين بستر آماده ايم 
و س��طح آمادگي هريك از بخش ها چه ميزان 
اس��ت، اظهار كرد: »به تجميع آرا و اس��تفاده 
از نظ��رات تخصصي بخش فن��اوري اطالعات 
و ارتباط��ات اعتق��اد داريم و كم��اكان تا 1۵ 
اسفندماه جاري منتظر نقطه نظرات ارزشمند 
 ۵G صاحبن ظران در خصوص تدوين نقشه راه 

هستيم.«

دريافت ماليات از تبليغات در 
گوگل در بودجه ۹۹ رد شد

پيشنهاد »اخذ ماليات از تبليغ دهندگان ايراني 
بر بستر گوگل« كه از سوي مركز پژوهش هاي 
مجلس براي اصالح قان��ون بودجه 99 مطرح 
ش��ده بود در اين اليحه اعمال نشد. به گزارش 
پيوس��ت، در پيش��نهاد مرك��ز پژوهش هاي 
مجلس پيشنهاد دريافت عوارض ۵0 درصدي 
از ش��ركت هاي ارايه دهنده تبليغات ايراني به 
گوگل و ساير سامانه هاي آنالين خارجي فعال 
مطرح شده بود اما در متن تصويب شده اليحه 
بودجه 99 كه 1۳ اسفندماه براي تاييد نهايي 
به ش��وراي نگهبان ارسال ش��ده است خبري 
از پيش��نهاد مركز پژوهش ه��ا در اين زمينه 
ديده نمي ش��ود. براساس بند الحاقي 1 تبصره 
1۵ بودجه 99 كل كش��ور آمده بود »كاروران 
)اپراتوره��اي( ارايه دهنده خدمات مخابراتي، 
عالوه بر قيمت هر پيامك مبلغ ده )10( ريال 
از استفاده كنندگان خدمات مزبور دريافت و به 
حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل واريز 
كنند.« مركز پژوهش ها در گزارش پيشنهادي 
خود معتقد بود كه شركت گوگل حدود ۳00 
هزار تا ۶0 ميليون تومان از هر كسب وكار براي 
تبليغات دريافت مي كند و طبق برآوردهاي اين 
مركز اگر به طور متوس��ط هر تبليغ ۵ ميليون 
تومان عايد ش��ركت گوگل كند، س��االنه اين 
ش��ركت از محل تبليغات شركت هاي 1۵00 
ميليارد تومان درآمد خواهد داشت. به همين 
خاطر مي توان از شركت هايي كه در سامانه هاي 
برخ��ط خارجي ب��ه تبلي��غ كاال ي��ا خدمات 
خ��ود مي پردازند، عوارض درياف��ت كرد. اين 
پيشنهاد طي هفته هاي گذشته با واكنش هاي 
گس��ترده اي از سوي كس��ب وكارها و فعاالن 
حوزه فناوري و اطالعات مواجه شد. به اعتقاد 
آنها اخذ ماليات ۵0 درصد مانع جديدي برسر 
راه كس��ب وكارهاي آنالين دراين حوزه است 
و باعث مي شود تا ش��ركت هايي كه به صورت 
شفاف در اين زمينه فعاليت مي كنند مجبور به 
پنهان كاري و فعاليت غيرشفاف شوند. به نظر 
برخي ديگر مطرح كردن چنين پيش��نهادي 
در اين زمان كه ايران با گوگل ارتباطي ندارد، 
عجيب است و فقط كار را براي شركت هاي اين 
حوزه س��خت تر مي كند. البته اين مخالفت ها 
تنها از سوي كسب وكارها و سرويس دهندگان 
خدم��ات آگهي ه��اي ديجيتال نب��ود و حتي 
مديران وزارت ارتباطات نيز با اين پيش��نهاد 

مركز پژوهش ها مخالفت كردند.
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در جريان راه اندازي خطوط توليد محصوالت بهداشتي و درماني توسط ستاد اجرايي فرمان امام اعالم شد

ممانعت برخي كشورهاي اروپايي از انتقال مواد ضدعفوني به ايران

تحويل50ميليونماسكبهزودي
در شرايطي كه برخي كشورهاي اروپايي و امريكا بعد 
از مطرح ش��دن موضوع كرونا در ايران با ژست هاي 
سياسي و تبليغاتي اعالم مي كردند كه آماده هر گونه 
كمك به كشورمان براي عبور از اين چالش هستند؛ 
اما بر اساس اعالم رييس س��تاد اجرايي فرمان امام 
)ره( و البت��ه واقعيات ميداني، اين كش��ورها نه تنها 
در زمين��ه تامي��ن نيازمندي هاي اي��ران كمكي به 
كش��ورمان نمي كنند بلكه در برخي موراد در برابر 
 تامين مواد اوليه مورد نياز كشورمان نيز سنگ اندازي

 مي كنند.
 اظهاراتي كه نش��ان مي دهد ايران براي توس��عه و 
پيش��رفت چاره اي ج��ز تكيه ب��ر روي توانايي هاي 
دروني و اس��تعدادهاي داخلي خ��ود ندارد. محمد 
مخبر در مراس��م افتتاح خط توليد مدياماسك نانو، 
بهره برداري از خط توليد لباس ايزوله بيمارس��تاني 
براي مقابله ب��ا بيماري كرونا، بهره ب��رداري از خط 
تولي��د انواع ژل و م��واد ضدعفوني كننده دس��ت و 
صورت و سطوح بيمارس��تاني، بهره برداري از خط 
توليد انواع مواد ضدعفوني كننده عمومي و سطوح و 
همچنين افتتاح خط توليد دستگاه اكسيژن ساز با 
كمپرسور بومي سازي شده و دستگاه باي پپ اظهار 
كرد: با تمهيدات انجام ش��ده روزانه 76 هزار ماسك 
نانو N95، توليد ان��واع ژل و مواد ضدعفوني كننده 
با ظرفيت 60 هزار ليتر توليد روزانه 60 هزار دست 
لباس ايزوله بيمارستاني براي مقابله با ويروس كرونا 

در دستور كار قرار گرفته است.
وي تصريح كرد: از آغاز ش��يوع بيماري كرونا، ستاد 
پشتيباني مبارزه با اين بيماري در ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام تشكيل شد و همه امكانات براي مقابله با 

اين ويروس را تجميع و بسيج كرده ايم.
وي افزود: با همه اين ش��رايط ت��الش خواهيم كرد 
طي هفته آينده مشكل عرضه و تقاضا در بازار كشور 
براي مواد مورد نياز ضدعفوني كننده و بهداش��تي 
را حل كنيم و تا يك م��اه آينده در اين حوزه نه تنها 
ب��ه خودكفايي خواهيم رس��يد بلكه ص��ادرات اين 
محصوالت را نيز در دس��تور كار خود قرار خواهيم 
داد. هم اكنون يك جوان كردس��تاني توانسته است 

در كارخانه خود روزانه 60 هزار دست لباس پزشكي 
بدوزد عالوه بر آنك��ه برخ��ي از كارخانجات توليد 
ماسك و محلول هاي ضدعفوني طي چند روز آينده 
راه اندازي خواهند ش��د و با تالشهاي صورت گرفته 
امروز روزانه 60 هزار ليتر مواد ضدعفوني به ظرفيت 

توليد كشور افزوده شده است. مخبر خاطرنشان كرد: 
يكي ديگر از اقدامات صورت گرفته در ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام )ره( افتتاح خط توليد دس��تگاه 
اكسيژن س��از با كمپرسور بومي سازي شده است كه 
اين مساله قباًل در انحصار امريكا بود ولي امروزه توسط 

شركت هاي دانش بنيان بومي سازي شده است.
رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( ادامه داد: 
يكي از موضوعاتي كه روزهاي اخير با آن روبرو بوديم 
احتكار مواد ضدعفوني كننده و ماسك توسط برخي 
از زالوصفت ها بوده است كه تالش خواهيم كرد بازار 

از اين مواد اشباع شود و ديگر نيازي به اين كاالهاي 
احتكارشده نباشد. وي گفت: اين تهديد فرصتي شده 
است تا كشور در اين شرايط به خودكفايي برسد و در 

آينده بتوانيم محصوالت خود را صادر كنيم.

    خودكفايي در توليد محصوالت بهداشتي
دي��روز همچنين خ��ط توليد محص��والت جديد 
ضدكروناي��ي س��تاد اجراي��ي فرمان ام��ام به طور 
همزمان در تهران، اش��تهارد و سنندج افتتاح شد. 
محم��د مخبر ريي��س س��تاد اجرايي فرم��ان امام 
در اي��ن مراس��م كه صب��ح ديروز در ش��ركت نفت 
پ��ارس و بص��ورت ويدئوكنفرانس برگزار ش��د، با 
اشاره به بس��يج تمام امكانات س��تاد براي مقابله با 
اين وي��روس گفت: ب��ا بهره ب��رداري ازاين خطوط 
جديد، روزانه ۱00هزارماسك، ۳70هزارليتر مايع 
ضدعفوني كننده، ۳0دستگاه اكسيژن ساز و ۳هزار 
لباس مخصوص پزشكان توليد مي كنيم. وي افزود: 
ظرف كمترازيك هفته تمام امكانات س��تاد اجرايي 
فرمان امام راب��راي مقابله باكرونا بس��يج كرديم و 
تاچن��دروز آينده ازطريق تولي��د داخلي و واردات، 
50ميليون ماسك تحويل وزارت بهداشت مي دهيم 
و كاري مي كني��م كه خ��أ عرض��ه و تقاضا طوري 
جبران ش��ود ك��ه احتكار كنندگان اجناس ش��ان 

رادرزباله بريزند.
رييس س��تاد اجرايي فرمان امام بااش��اره به توليد 
لباس هاي ايزوله مخصوص پزش��كان توسط بنياد 
برك��ت اظهار داش��ت: در ح��ال حاضر ي��ك جوان 
كردستاني توانس��ته باحمايت بنياد بركت كارخانه 
خ��ود را تبديل به كارگاهي ب��راي توليد لباس ويژه 
پزش��كان و پرس��تاران بكند و ماهي 60 هزار دست 
لباس پزشكي توليدكند.مخبر بااشاره به اقدام اخير 
چندكشور اروپايي گفت: برخي دولت هاي اروپايي 
با خباث��ت تمام، جلوي واردات اقالم بهداش��تي كه 
خريداري ش��ده بود و تمام مراحل قانوني بارگيري 
آنهاهم انجام ش��ده بود را گرفتن��د و اين تهديد هم 
فرصتي براي كشور شد تا بخش زيادي از نياز كشور 
ازطريق اقدام جهادي براي توليد داخلي تامين شود.
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تعويق مصاحبه گزينشي 
داوطلبان استخدامي سال 98

تبريز|با توجه به ضرورت مقابله با بيماري كرونا 
مدير هس��ته گزينش آموزش وپرورش اس��تان 
آذربايجان شرقي مي گويد: در راستاي رعايت حال 
داوطلبان و براي پيشگيري از شيوع بيماري كرونا، 
در شوراي هسته گزينش مقرر شد تا مصاحبه هاي 
داوطلبان با تعويق انجام شود. حسين محمدزاده 
كمالي در اين خصوص اظهار ك��رد: 462 نفر از 
داوطلبان ش��ركت كننده در آزمون استخدامي 
آموزش و پرورش در سال 98 به مرحله مصاحبه 
حضوري راه يافتند. وي يادآور ش��د: مرحله اول 
مصاحبه اس��تخدام پيماني كه شامل مصاحبه 
علمي بود از پنج تا ۱0 بهمن سال جاري و با رقابت 
يك هزار و ۱00 نفر از داوطلب در آذربايجان شرقي 
برگزار شد. وي اظهار كرد: دعوت از قبول شدگان 
به مصاحبه گزينشي، متعاقبا اطالع رساني خواهد 
شد. به گزارش اداره اطالع رساني و روابط عمومي 
اداره كل آم��وزش و پرورش آذربايجان ش��رقي، 
ش��ماره تم��اس ۱-۳5574480-04۱ جهت 
پاسخگويي به سواالت متقاضيان در اين خصوص 

اعالم شده است.

مردم امور بانكي خود را 
غيرحضوري انجام دهند

رييس كميس��يون هماهنگي بانك هاي استان 
كرمانشاه از مردم خواست براي حفظ سالمتي و 
جلوگيري از انتشار ويروس كرونا امور بانكي خود 
را غيرحضوري انجام دهند. بهزاد جليليان ديروز 
با بيان اينكه بسترهاي الزم براي انجام خدمات 
غيرحضوري بانكي در شبكه اينترنت فراهم شده 
است از مردم خواس��ت با استفاده از سامانه هاي 
بانكداري الكترونيك و بانكداري ديجيتال امور 
بانكي خود را انجام دهند. او از مردم خواست در 
صورت امكان از حضور در شعب بانكي خودداري 
كنند و گفت: خدم��ات الكترونيكي بانك ها به 
راحتي در دسترس همه مشتريان قرار دارد و با 
استفاده از اين خدمات، مراجعه حضوري به شعب 
بانك ها را به حداقل مي رساند و اين عدم مراجعه 

نقش مهمي در سالمت مشتريان دارد.

اقدامات جزيره اي براي 
مقابله با كرونا جوابگو نيست

اصفهان|رييس كميسيون اجتماعي شوراي 
ش��هر اصفهان گفت: اقدامات جزي��ره اي براي 
مقابله با ويروس كرونا جوابگو نيست و بايد همه 
ما انرژي خود را تبديل به سينرژي و هم افزايي 
كرده و زنجي��ره وار امور را پيش ببريم . كوروش 
محمدي در جلسه س��تاد بحران كرونا با اشاره 
به اينكه با شيوع ويروس كرونا در كشور ما با دو 
گروه روبرو هستيم؛ گروه اول افرادي كه بسيار 
غيرجدي با اين مساله برخورد مي كنند و گروه 
دوم افرادي كه به دليل حساس��يت بيش از حد 
به اين موضوع دچار معضالت رواني ش��ده اند، 
اظه��ار كرد: هر دو گروه نياز به آموزش بيش��تر 
دارند تا مراقبت ها جدي گرفته شود. وي ادامه 
داد: نيروهاي خدماتي شهرداري در معابر آماج 
حمالت ويروس هستند كه بايد مراقبت اين گروه 
جدي تر گرفته شود. رييس كميسيون اجتماعي 
شوراي شهر اصفهان تصريح كرد: سازمان هايي 
كه براي حض��ور و غياب كارمن��دان خود از اثر 
انگشت استفاده مي كنند بايد اين كار را حذف 
كنند تا از شيوع بيشتر ويروس جلوگيري شود. 

توقيف محموله ۱۰ هزار ليتري 
مواد اوليه اقالم ضدعفوني كننده

كرمان | دادس��تان عموم��ي و انقالب كرمان 
از كش��ف ۱0 هزار ليتر مواد اوليه ساخت اقالم 
ضدعفوني كننده توسط اداره كل اطالعات اين 
استان خبر داد. دادخدا ساالري در حاشيه بازديد 
كارگروه مقابله با محتكران عرضه مواد بهداشتي 
از مراكز پخش مواد ضدعفوني كننده، ش��وينده 
و تجهيزات پزشكي كرمان افزود: ماموران اداره 
كل اطالعات اين استان با انجام يكسري اقدامات 
اطالعاتي يك كاميون حامل ۱0 هزار ليتر مواد 
اوليه ساخت اقالم ضدعفوني كننده كه كمبود آن 
در استان مشهود است، را حين خروج از كرمان 
توقيف ك��رد و پرونده قضاي��ي در اين خصوص 
تشكيل ش��د. اين مقام قضايي خاطرنشان كرد: 
مواد مكش��وفه از اين كاميون در اختيار دانشگاه 
علوم پزش��كي كرمان قرار گرفت تا نس��بت به 
ساخت موادضدعفوني كننده اقدام كنند و كمبود 

بازار رفع شود. 

كشف ۲۰۰۰ ليتر الكل در البرز
كرج| رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان البرز از كشف دو هزار ليتر الكل و يك كارگاه 
غيرمجاز بسته بندي و توزيع در اين شهرستان 
خبر داد. رامين ربيعي ديروز در جمع خبرنگاران، 
اظهار كرد: بر اس��اس گزارش��ات واصله از سوي 
حراست اين سازمان، طي گشت مشترك بازرسي 
با حضور اطالعات س��پاه امام حسين)ع(، ناجا، 
دانشگاه علوم پزشكي و بازرسي سازمان صمت 
از يك كارگاه غيرمجاز در جنوب شهرستان كرج 
دو هزار ليتر الكل كش��ف و ضبط شد. وي اضافه 
كرد: در اين كارگاه، الكل مذكور بس��ته بندي و 
جهت توزيع براي عوامل فروش ارسال مي شده 
است. رييس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان البرز گفت: عالوه بر توقيف الكل، كارگاه 
غيرمجاز نيز با حكم قضايي پلمب و صاحب كارگاه 
بازداش��ت ش��د. ربيعي همچنين افزود: پرونده 
مذكور جهت تحقيقات بعدي به مراجع قضايي 

ارسال شده است.

كردستان با مصرف  ۱۶ ميليون 
مترمكعب گاز در يك روز ركورد زد
كردستان|مديرعامل 
ش��ركت گاز كردس��تان 
گفت: مصرف گاز طبيعي 
در اس��تان با يك ركورد 
جدي��د مواج��ه ش��ده و 
طي يك روز مش��تركان 
كردس��تاني بيش از ۱6 
ميليون مترمكعب گاز مص��رف كردند. به گزارش 
روابط عمومي شركت گاز كردستان، احمد فعله گري 
اظهار داشت: مشتركان ش��ركت گاز استان در ۱۱ 
ماهه س��ال جاري منتهي ب��ه ۳0 بهمن ماه، بيش 
از دو ميليارد و 692 ميليون مترمكعب گاز مصرف 
كرده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته نمايانگر 
افزايش دو درصدي است. وي با اشاره به مصرف گاز 
در مدت مشابه سال قبل، افزود: مشتركان شركت 
گاز استان كردستان در ۱۱ ماهه منتهي به روز ۳0 
بهمن ماه سال 97 بيش از دو ميليارد و 6۳9 ميليون 
مترمكعب گاز طبيعي مصرف كرده بودند. بهمن ماه 
سال 97 مصرف كل مشتركين در استان كردستان 
برابر با ۳۳2 ميليون و 87 هزار مترمكعب گاز بوده كه 
در همين بازه زماني در سال 98 مصرف بيش از ۳78 
ميليون و 8۱۱ ه��زار مترمكعب بوده كه با افزايش 
قابل توجه مواجه بوده است. فعله گري يادآور شد: 
پر مصرف ترين روز بهمن ماه سال 97 روز شانزدهم 
بوده كه مصرف كل اس��تان كردستان بيش از ۱۱ 
ميليون و 952 هزار مترمكعب بوده و در سال جاري 
نيز روز بيست و يكم بهمن ماه با مصرف بيش از ۱6 
ميليون و ۱87 هزار مترمكعب پر مصرف ترين روز 
بوده و با بررسي سوابق مصرف در 20 سال گذشته 
اين مورد بي سابقه بوده و ركورد به ياد ماندني ثبت 
شده اس��ت و با مقايس��ه اين مصرف ها تفاوت ۳5 

درصدي مشاهده مي شود.

خوددرماني در زمينه كرونا 
مي تواند خطرآفرين شود

كرمانش�اه| معاون غذا و 
داروي دانشگاه علوم پزشكي 
كرمانشاه تاكيد كرد: فعال 
ب��ا توجه با افزاي��ش نياز به 
ماسك و كمبود آن در بازار 
توزيع ماسك همچنان در 
س��طح مراكز بهداشتي و 
درماني و فقط براي كادر درماني انجام مي ش��ود. قباد 
محمدي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به افزايش مصرف 
ماسك به دنبال شيوع ويروس كرونا در كشور گفت: بر 
همين اساس بر مبناي پروتكل پيشگيري از كرونا در 
حال حاضر توزيع ماسك فقط درسطح مراكز بهداشتي، 
درماني و بيمارستان ها انجام مي شود. وي يادآور شد: 
توزيع ماسك در اين مراكز هم عمدتا براي كادر درماني 
خواهد بود و تنها به بيماراني كه بنابر تشخيص پزشك 
نياز آنها به ماسك محرز شود، ماسك داده مي شود. اين 
مسوول با اشاره به پيگيري هاي بسيار براي توليد ماسك 
در استان گفت: يك واحد توليدي قرار است هفته آينده 
توليد ماس��ك خود را در اس��تان آغاز كند و آنطور كه 
مسووالن اين واحد توليدي وعده داده اند قرار است روزانه 
500 هزار ماسك در اين كارخانه توليد شود. وي افزود: 
چنانچه اين واحد توليدي راه اندازي شود، نه تنها نياز 
استان بلكه بخشي از نياز استان هاي همجوار نيز مرتفع 
مي ش��ود. محمدي با بيان اينكه ساير اقالم حفاظتي 
مقابله با كرونا از جمله مواد ضدعفوني كننده در حال 
توزيع در سطح داروخانه ها است، گفت: در اين زمينه 
كمبودي نداريم و شركت هاي پخش در حال توزيع اين 
اقالم هستند. معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي 
كرمانشاه در ادامه در خصوص برخي خوددرماني ها در 
زمينه بيماري كرونا هشدار داد وافزود: تزريق داروهايي 
مانند دگزامتازون موجب مي شود، سيستم ايمني بدن 

در برابر اين بيماري ضعيف شود.

رونق آبزي پروري خراسان جنوبي 
با تقويت صنايع فرآوري 

جنوب�ي|  خراس�ان 
مدير امور ش��يالت جهاد 
كشاورزي خراسان جنوبي 
از ت��الش براي توس��عه و 
تقويت صناي��ع تبديلي و 
فرآوري آبزي پ��روري در 
اس��تان خب��ر داد و گفت: 
هم اكنون در خراس��ان جنوبي س��ه كارخانه فرآوري 
در بيرجن��د و طب��س فعال هس��تند. محمد مهدي 
سعيدي، ديروز در نشست خبري اظهار كرد: در حال 
حاضر يك مزرعه حدواس��ط تكثير و پرورش ماهي با 
ظرفيت ساالنه بيش از 500 هزار قطعه در شهرستان 
قاين در حال احداث اس��ت. مدير امور شيالت جهاد 
كشاورزي خراس��ان جنوبي بيان كرد: از ابتداي سال 
جاري تاكنون بالغ بر ۳00 هزار قطعه بچه ماهي گرم 
آبي با توجه به عدم وجود مزرعه حد واسط در استان 
در بين متقاضيان توزيع شده است. سعيدي با تاكيد 
بر توسعه آبزي پروري در استان، تصريح كرد: خراسان 
جنوبي يكي از چهار اس��تاني است كه مجوز پرورش 
ماهي تيالپيا را از سازمان حفاظت محيط زيست كشور 
دريافت كرده است كه اين امر توسعه آن پويايي صنعت 
آبزي پروري را در پي خواهد داشت. سعيدي بيان كرد: 
۱00 ميليون تومان اعتبار از طريق اسناد خزانه براي 
خريد بچه ماهي تيالپيا به خراسان جنوبي اختصاص 
داده ش��ده است. وي افزود: ماهي قرمز استان از چين 
وارد نمي شود و و امسال با توجه به شيوع ويروس كرونا 
ماهي قرمز در مراكز داراي مجوز از شيالت و دامپزشكي 
توزيع خواهد شد. مدير امور شيالت جهاد كشاورزي 
خراسان جنوبي با اش��اره به توليد يك ميليون قطعه 
ماهي زينتي در آكواريوم هاي خراسان جنوبي، تصريح 
كرد: پيش بيني شده ظرفيت آبزي پروري استان تا سال 

۱404 به بيش از ۱0 هزار تن افزايش يابد.

تمامي دستگاه ها با نماينده 
وزير بهداشت همكاري كنند

گيالن|در ش��رايطي كه 
مهار كرونا در كشور نيازمند 
استفاده از يك اتاق فرمان و 
هماهنگي تمام دستگاه ها 
با يك نهاد متمركز اس��ت؛ 
نماينده ولي فقيه در گيالن 
مي گويد: همه دستگاه هاي 
متولي و دلسوز بايد حول محور نماينده تام االختيار وزير 
بهداشت در استان بوده و با وي همكاري الزم داشته باشند. 
به گزارش روابط عمومي دفتر نماينده ولي فقيه در گيالن 
اظهار داشت: خداوند را شاكريم كه وفاق و همدلي خوبي 
بين مردم ما موجود اس��ت و در اي��ن روزهايي كه مردم 
درگير ويروس كرونا شده اند، حضور اميد بخش پرستاران 
و پزشكان در كنار بيماران آنان را محبوب تر كرده است. 
وي با بيان اينكه متاسفانه برخي افراد همواره مي خواهند 
به مردم و كشور آسيب برسانند، افزود: نبايد اجازه دهيم 
عده اي ب��ا آلوده كردن فضاي مجازي كاري كنند مردم 
به پزشكان و پرستاران زحمت كش حتي ذره اي گمان 
نادرست كنند. نماينده ولي فقيه در گيالن با بيان اينكه 
بعضي بيماران به ويژه خانواده هايشان به ما مراجعه كرده 
و از كمبود امكانات پزشكي گاليه دارند، خاطرنشان كرد: 
مردم در تهيه ماسك با مشكالتي مواجه هستند. وي بيان 
داشت: متولي توزيع اقالم پزشكي و ضدعفوني در استان 
گيالن فقط بايد دانشگاه علوم پزشكي باشد و در اين زمينه 
همه دستگاه هاي متولي و دلسوز بايد حول محور نماينده 
تام االختيار وزير بهداشت بوده و با ايشان همكاري الزم را 
داشته باشند. نماينده تام االختيار وزير بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي در مديريت كرونا در گيالن نيز در اين 
ديدار با بيان اينكه ماموريتش در استان انسجام كارهاي 
پزشكي و جذب امكانات الزم و پيگيري امور است، گفت: 
متاسفانه برخي افراد سودجو نمي گذارند داروها و اقالم 

پزشكي راحت تر به دست مردم برسد.

اجراي طرح كاشت ۱۰ هزار اصله 
نهال در جاده هاي قزوين

قزوي�ن| ط��رح عظيم 
احياي فضاي سبز استان 
با كاشت ۱0 هزار اصله نهال 
غير مثمر با همكاري اتاق 
بازرگان��ي و منابع طبيعي 
استان در راه هاي مواصالتي 
قزوين عملياتي ش��د. به 
گزارش مهر، مهدي بخش��نده رييس اتاق بازرگاني 
استان قزوين در حاشيه كاش��ت نهال در جاده هاي 
اس��تان اظهار داشت: توسعه فضاي س��بز مي تواند 
محيط مناسبي براي زندگي ما ايجاد كند لذا گسترش 
فضاي س��بز با كاشت درخت رسالتي همگاني است. 
وي بيان كرد: رويكرد ما اين است كه اتاق بازرگاني در 
كنار فعاليت اقتصادي از منظر اجتماعي نيز رسالت 
سنگيني دارد و نمي تواند به محيط زيست بي اهميت 
باشد لذا در كنار كارهاي مهم اقتصادي و بازرگاني يكي 
از اولويت هاي ما توس��عه فضاي سبز در استان است. 
بخشنده تصريح كرد: در راستاي اجراي طرح عظيم 
كاش��ت ۱0 هزار اصله نهال در محورهاي مواصالتي 
استان قزوين امروز با مشاركت اداره كل منابع طبيعي 
غرس تعداد يك هزار اصله نه��ال را در اتوبان قزوين 
به زنجان در نزديكي تاكس��تان آغاز كرديم تا كمكي 
به محيط زيس��ت منطقه باشد. رييس اتاق بازرگاني 
استان قزوين يادآور شد: اين كار براي اولين بار توسط 
اتاق بازرگاني عملياتي شده و بالغ بر 80 ميليون تومان 
براي خريد نهال هزينه كرده ايم. اين فعال اقتصادي در 
ادامه گفت: براي سال آينده هم برنامه ريزي كرده ايم 
تا بيش از ۱00 هزار اصله نهال در راه هاي مواصالتي، 
شهرك هاي صنعتي و كارخانه هايي كه فضاي مناسبي 
براي كاشت درخت دارند را اجرايي كنيم. گفتني است 
در كاشت ديروز نهال جمعي از كاركنان اتاق بازرگاني و 

روستاييان نصرت آباد مشاركت داشتند.

چهرههاياستاني

با حضور سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران انجام شدمدير بنادر و دريانوردي شهيد باهنر اعالم كرد

بازديد شبانه از پايانه فتح آباد متروي تهرانرشد ۲۳ درصدي عمليات تخليه و بارگيري كاال در بنادر شرق هرمزگان
مدير بنادر و دريانوردي شهيد باهنر گفت: طبق آمار ۱۱ ماهه سال 
98 عمليات تخليه و بارگيري در بنادر شرق استان در همسنجي با 
مدت مشابه سال گذشته رشد 2۳ درصدي داشته است. حميدرضا 
محمدحس��يني با ش��اره به عملكرد يازده ماهه سال جاري اظهار 
داشت: طي اين مدت در مجموع ۱ ميليون و 92۳ هزار و ۱۳7 تن 
انواع كاالي نفتي و غيرنفتي در بندر شهيد باهنر و بنادر شرق استان 
تخليه و بارگيري ش��ده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 
رشد 2۳ درصدي را نش��ان مي دهد. وي افزود: در مدت زمان ياد 
شده ميزان 96۱ هزار و 6۳4 تن كاالي غيرنفتي و 9۳ هزار و 6۱6 
تن كاالي نفتي از اين بنادر صادر ش��ده كه در بخش غيرنفتي ۱6 

درصد و نفتي نيز ۱47 درصد رشد به ثبت رسيده است.
محمد حسيني خاطرنش��ان كرد: 44 هزار و 598 تن كاالي غير 
نفتي از بنادر ياد شده به كشورهاي حوزه خليج فارس طي يازده ماه 
سال 98 صادر شده كه نسبت به سال گذشته رشد 9 درصدي را در 
مواد غيرنفتي شاهد مي باشيم. اين مقام مسوول به ميزان سفرهاي 

دريايي نيز طي مدت ياد شده اشاره كرد و افزود: ۳ ميليون و 47۳ 
هزار و 92۱ نفر مس��افر از بنادر شهيد باهنر، شهيد حقاني و هرمز 
جابه جا شده اند كه در اين حوزه آمارها رشد 6 درصدي را نسبت به 
مدت مشابه سال قبل نشان مي دهد. مدير اداره بنادر و دريانوردي 
شهيد باهنر ضمن اشاره به آخرين آمار سفرهاي دريايي به مقصد 
كشورهاي حاشيه خليج فارس گفت: طي يازده ماه امسال تعداد 
54 هزار و 26۳ نفر مس��افر در مسيرهاي دريايي بين بندر شهيد 

باهنر و كشورهاي حوزه خليج فارس جابه جا شده است.
محمد حسيني در پايان حمل و نقل كاال را به وسيله كانتينر يكي 
از موارد مهم در دستور كار برشمرد و گفت: طي يازدهم ماهه سال 
جاري مجموع��ًا 27 هزار و TEU( 469 (كانتينر در بندر ش��هيد 

باهنر جابه جا شده است.
الزم به ذكر است، محصوالت كشاورزي، مواد شيميايي، معدني، 
پروتئيني و س��اختماني از جمله كاالهاي است كه از طريق بنادر 

شرق استان به كشورهاي هدف صادر مي شود.

در روزهايي كه شيوع و انتقال ويروس كرونا باعث دغدغه شهروندان براي 
استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي گرديده، دكتر يوسف حجت سرپرست 
معاونت حمل و نقل و ترافيك از نزديك از روند شستشو و ضد عفوني قطارهاي 
مترو در پايانه جنوب )فتح آب��اد( بازديد كرد. در اين بازديد فرنوش نوبخت 
مديرعامل شركت بهره برداري مترو توضيحاتي را در خصوص اقداماتي كه 
روزانه براي ضد عفوني قطارها و ايستگاه هاي خطوط مترو انجام مي شود، ارايه 
داد. نوبخت با اشاره به اينكه تمامي قطارهاي شركت بهره برداري متروي تهران 
و حومه به صورت روزانه در سيستم هاي مكانيزه مترو واش شستشو و ضد 
عفوني مي شود افزود: اين كارها طبق دستور العمل هايي كه از ديگر متروهاي 
جهان و دستورالعمل هاي  ارايه شده از سوي وزارت بهداشت دريافت كرديم، 
انجام مي شود. وي در ادامه افزود: با سر فاصله حركت سه و نيم دقيقه امكان 
خارج كردن قطارها را نداريم اما براي پيشگيري و مقابله با بيماري كرونا، قطارها 
حداقل سه بار در روز، نظافت و ضدعفوني مي شوند و در برخي خطوط همانند 
خط شش كه فاصله زماني رس��يدن قطارها، بيشتر است براي هر حركت 
قطار، نظافت و ضدعفوني انجام مي شود اما اين اطمينان را مي دهم كه تمامي 

قطارها به صورت ضدعفوني شده در مسير قرار مي گيرند. نوبخت خاطرنشان 
كرد: روزانه در چندين نوبت هندريل هاي پله برقي، پله هاي ثابت، صندلي ها، 
دستگاه هاي فروش بليت و تمامي اماكني كه مسافران با آن در تماس هستند 
ضدعفوني مي ش��وند. مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران گفت: 
سالمت شهروندان و مسافران از اولويت هاي مديريت شهري است و اميدواريم 

با اقدام هاي پيشگيرانه بتوانيم آسودگي خاطر آنان را فراهم كنيم.

   محمد مخبر رييس س�تاد اجرايي فرمان امام:  بسيج تمام امكانات س�تاد براي مقابله با اين ويروس به كار گرفته شد.  با بهره برداري ازاين 
خطوط جديد، روزانه 1۰۰هزارماس�ك، ۳۷۰هزارليتر مايع ضدعفوني كننده، ۳۰دستگاه اكسيژن ساز و ۳هزار لباس مخصوص پزشكان توليد 
مي كنيم. وي افزود: ظرف كمترازيك هفته تمام امكانات ستاد اجرايي فرمان امام رابراي مقابله باكرونا بسيج كرديم و تاچندروز آينده ازطريق 
توليد داخلي و واردات، ۵۰ميليون ماس�ك تحويل وزارت بهداش�ت مي دهي�م و كاري مي كنيم كه خأل عرضه و تقاضا طوري جبران ش�ود كه 

احتكار كنندگان اجناس شان رادرزباله بريزند.

برش
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يك ماه بعد از هشدار فائو، ملخ ها به 9 استان جنوب كشور حمله كردند

خوزستان در آستانه وضعيت قرمز ملخي
نزدي��ك به يك ماه از هش��دار فائو )س��ازمان خواروبار و 
كش��اورزي ملل متحد( درب��اره هجوم ملخ ه��ا به ايران 
مي گذرد، س��رانجام از اوايل اس��فند، ريزش ملخ ها در 9 
استان جنوبي كش��ور از جمله خوزستان، بوشهر، فارس 
و كرمان براي چندمين بار در سال 98، شروع شد تا باقي 
مانده مزارعي كه از سيل جان سالم به در بردند، با حمله 
ملخ ها دست و پنجه نرم  كنند. از يك سو كشاورزان در اين 
استان ها بعد از سپري كردن سال زراعي پرخسارت، نگران 
آسيب دوباره به باقي مانده محصوالتشان هستند و از سوي 
ديگر امنيت غذايي به دغدغه تازه اي براي مسووالن تبديل 
شده است با اين حال آنطور كه مسووالن استاني مي گويند، 
خوزستان حال و روز خوبي ندارد، حمله ملخ ها اين استان 
را در آستانه اعالم وضعيت قرمز قرار داده و پيش بيني ها 
حكايت از آن دارد ك��ه در هفته هاي آينده ميزان ريزش 
ملخ ها، روند صعودي خواهد داشت. اين وضعيت درحالي 
است كه بنابر اعالم فائو، حجم  ملخ ها در اين هجوم سه برابر 
ميزان سال گذشته بوده كه با توجه به اينكه در حال حاضر 
ملخ صحرايي مخرب ترين آفت در بخش كشاورزي است 
امنيت غذايي را به خطر مي اندازد از همين رو اين سازمان 
تقاضا كرده است كه حداقل 138 ميليون دالر به صورت 
اضطراري براي كمك به كشورهايي كه درگير مبارزه با 

ملخ هستند، كمك كنند. 

   تهديد ملخ ها عليه مزارع خوزستان
از نخستين روزهاي اسفند، حمله ملخ ها به مزارع جنوبي 
كشور آغاز شده اما حمله ملخ ها و احتمال خسارت به اراضي 
كش��اورزي در ميان هياهوي اخبار سيل و مقابله با كرونا 
گم شده است. بنا بر گفته مسووالن خوزستاني ملخ ها در 8 
شهرستان خوزستان ديده شده اند و حمله آنها به اين استان 
در هفته هاي آتي روند صعودي به خود مي گيرد تا جايي كه 
براساس آخرين پايش هاي انجام شده در حال حاضر اين 
آفت در مزارع شهرستان هاي آبادان، خرمشهر، ماهشهر، 
بهبهان، اميديه، شوش، دزفول و هنديجان مشاهده شده 
و در شهرستان هنديجان وضعيت زرد اعالم شده است. 
آنطور كه رييس جهادكشاورزي استان خوزستان مي گويد، 
حمله امسال ملخ ها به مزارع خوزستان وسيع تر از گذشته 
شده است. كيخسرو چنگلوايي، درباره اين موضوع بيان 
كرد: هم از نظر تعداد و سطح پوشش حمله ملخ ها به نظر 
مي رسد گسترده باشد. مقابله با ملخ ها به صورت زميني 
و هوايي آغاز ش��ده است. حمله ملخ ها فعال نگران كننده 
نيست اما اگر به موقع كنترل نش��ود خطرناك بوده چرا 
كه خوزستان تأمين كننده بخش عمده اي از غذاي كشور 
است و 200 هزار بهره بردار در اين استان فعاليت مي كنند.

   در انتظار روزهاي سخت 
اظه��ارات چنگلوايي در حالي اس��ت كه معاون بهبود 
توليدات گياهي س��ازمان جهاد كشاورزي خوزستان 
وضعيت اين اس��تان با هجوم ملخ ها را زرد اعالم كرده 
و به »تع��ادل« گفت: با توجه به روند افزايش��ي كه در 
مورد ريزش ملخ ها در مزارع استان وجود دارد، احتماال 

وضعيت خوزس��تان در زمينه هجوم اي��ن آفت قرمز 
خواهد شد. محمد قاسمي نژاد افزود: بر اساس آخرين 
پايش هاي انجام شده در حال حاضر شاهد ريزش اين 
آفت در مزارع شهرستان هاي آبادان، خرمشهر، ماهشهر، 
بهبهان، اميديه، شوش، دزفول و هنديجان هستيم و اين 
ريزش ها در ادامه به ديگر مزارع شهرستان هاي استان 
منتقل خواهد شد. روند ريزش ملخ ها در مزارع استان 
خوزستان در مقايسه با هفته گذشته افزايش چشمگيري 
داشته است و اين روند صعودي در طول هفته هاي آينده 
نيز همچنان ادامه خواهد داشت و شاهد ريزش سنگين 
ملخ در مزارع استان خواهيم بود. معاون بهبود توليدات 
گياهي سازمان جهاد كشاورزي خوزستان بيان كرد: 
اكنون روند مبارزه با اين آفت در مزارع شهرستان هاي 
استان در حال انجام است و همچنين گروه هاي پايش 
نيز در مناطق در حال پايش و بررسي هجوم اين آفت به 

ديگر مناطق هستند.
اظهارات مسووالن استان درحالي است كه تابستان امسال 
هم حمله ملخ ها به خوزستان به 10 هزار هكتار از مزارع 
نيشكر آس��يب وارد كرد. اين درحالي است كه سازمان 
خواروبار جهاني، فائو در گزارشي اعالم كرد: در حال حاضر 
ملخ صحرايي مخرب ترين آفت در بخش كشاورزي است 
كه خسارت هاي زيادي به اين بخش وارد مي كند و امنيت 
غذايي را به خطر مي اندازد چرا كه يك گله از اين ملخ ها در 
حدود يك كيلومترمربع بيش از 40 ميليون ملخ را شامل 

مي شود كه مي تواند غذاي 35 هزار نفر در روز را بخورد.

   آرايش متفاوت حمله امسال
 نسبت به سال هاي گذشته

عالوه بر خوزستان هجوم ملخ ها به استان بوشهر هم نسبت 
به سال قبل افزايش چندبرابري داشته است. دسته ها اكنون 
در ارتفاعات اين اس��تان مستقر شده اند كه اين وضعيت، 
مبارزه با آنها را سخت تر كرده است. محمدتقي منوچهري، 
رييس سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر درباره وضعيت 
هجوم ملخ ها به اين استان بيان كرد: آرايش جديد استقرار 
ملخ ها مبارزه با آنها را مشكل كرده است. اكنون ملخ هاي 
صحرايي به ارتفاعات طلحه و درنگ شهرستان دشتستان، 
خاييز شهرستان تنگس��تان و ارتفاعات دشت زال و موند 
شهرستان دش��تي پرواز كرده اند و با توجه به كوهستاني 
بودن اين مناطق دسترس��ي به آنها دشوار است.  او افزود: 
همه شهرستان هاي اس��تان به غير از ديلم درگير ملخ ها 
هستند، مبارزه با ملخ هاي صحرايي از طريق زمين و هوا 
ادامه دارد و تاكنون 900 هكتار اراضي استان بوشهر عليه 
اين آفت سم پاشي شده است. يك فروند هواپيما سم پاش در 
فرودگاه بوشهر مستقر شده و يك فروند ديگر براي انتقال به 
بوشهر آماده است و همچنين امكانات و سم مورد نياز براي 
انجام عمليات مقابله فراهم شده است اما معلوم نيست تا 
چه زماني جوابگو باشد. اظهارات منوچهري درحالي است 
كه سخنگوي سازمان حفظ نباتات كشور هم در اظهارنظر 
مشابيه معتقد اس��ت هجوم ملخ ها در اين دوره با آرايش 
متفاوتي نسبت به دفعات قبل اتفاق افتاده است. محمدرضا 
مير بيان كرد: ريزش هاي امسال ملخ صحرايي نسبت به 

سال گذشته تفاوت دارد. امسال تعداد ريزش كانون ملخ ها 
كاهش داشته اما حجم سه برابري نسبت به سال گذشته 
را داريم. امس��ال شاهد ريزش ملخ هاي نابالغ هستيم كه 
ب��ه دليل تغذيه مدام درحال حركت هس��تند كه همين 
 امر فرايند عمليات مبارزه با اين آفت را دشوار كرده است.

وي يادآور شد: سال گذشته تعداد ريزش كانون ملخ هاي 
بال��غ باال بود به همين دليل ب��راي تخم ريزي جابه جايي 

كمتري داشتند و فرايند مبارزه آسان تر بود.
او افزود: اكنون در حال مبارزه با ملخ صحرايي هس��تيم و 
مشكلي دراين خصوص وجود ندارد اما براي ادامه اين فرايند 
بايد اعتبار الزم تامين ش��ود. سازمان حفظ نباتات كشور 
امسال براي مبارزه با اين آفت در سطح مذكور 84 ميليارد 
تومان اعتبار نياز دارد كه با تصويب سازمان برنامه و بودجه 
كشور، تاكنون 20 ميليارد تومان آن تخصيص يافته كه به 

استان ها ارسال شده است.

   فارس و كرمان خط مقدم مبارزه با ملخ ها
هجوم ملخ صحرايي به فارس امسال زودتر و گسترده تر 
از سال قبل شروع شده است و جنوب كرمان هم در خط 
مقدم حمله ملخ ها از ش��به جزيره عربستان، پاكستان، 
هندوس��تان، يمن و شرق درياي س��رخ با ملخ ها مبارزه 
مي كن��د. اين وضعيت درحالي اس��ت كه كارشناس��ان 
كش��اورزي معتقدند نبايد از تخم ريزي ملخ ها در س��ال 
گذشته غفلت كرد. محمدمهدي قاسمي، رييس سازمان 
جهادكشاورزي استان فارس درباره وضعيت حمله ملخ ها 

در اين استان گفت: هجوم ملخ ها در اين فصل، امكان وارد 
كردن خسارت بسيار زيادي به مزارع را همراه دارد. اكنون 
سه شهرستان مهر، المرد و الرستان آلوده شدند اما مبارزه 
با ملخ ها شروع شده و به كشاورزان هم آموزش هاي الزم 

ارايه شده است. 
او افزود: فرودگاه هاي سمپاش از سال گذشته آماده شده بود 
كه در صورت امكان مبارزه هوايي انجام مي شود اما ملخ ها 
غالبًا در مناطق صعب العبور ريزش دارند كه با استفاده از 
تراكتور و ماشين هاي شاسي بلند سمپاشي را انجام خواهيم 
داد.بيشترين پهپاد سم پاش در استان فارس وجود دارد 
كه در صورت نياز براي مبارزه با ملخ استفاده خواهد شد. 
رييس سازمان جهاد كشاورزي استان فارس بيان كرد: به 
منظور مبارزه با ملخ هفت ميليارد تومان اعتبار براي سال 
پيشرو پيش بيني شده است كه با توجه به ضرورت مبارزه 
با ملخ، از سازمان مديريت و برنامه ريزي تقاضا داريم اين 
اعتبار تامين ش��ود. از سوي ديگر سعيد برخوري، رييس 
سازمان جهاد كش��اورزي جنوب كرمان درباره وضعيت 
اين اس��تان بيان كرد: با توجه به گزارش فائو، شرايط آب 
و هوايي و سرسبزي منطقه جنوب كرمان و ملخ هايي كه 
در هند و پاكستان وجود دارند و ميزان تخم ريزي ملخ در 
سال گذشته احتمال مبارزه سنگيني را در جنوب كرمان 
داريم. طبق گزارش هاي فائو امسال سه برابر سال گذشته 
مبارزه با ملخ هاي صحرايي را پيش بيني مي كنيم. برخوري 
افزود: امسال در بيش از 300 هزار هكتار از اراضي جنوب 
كرمان مبارزه با ملخ پيش بيني مي شود. امسال ريزش ملخ 
با تراكم بيش��تري همراه بوده و مناطق جديد درگير اين 
مساله مي شوند و نبايد فراموش كرد كه رفتار ملخ ها قابل 
پيش بيني نيست. جازموريان كانون ريزش ملخ هاست و 
با توجه به شرايط پوششي مطلوب تاالب جازموريان، اين 
منطقه جذب بيشتر ملخ ها را خواهد داشت و از طرفي با 
توجه به صعب العبور بودن اين منطقه، مبارزه پرهزينه و 
بسيار سختي را در پيش خواهيم داشت.در مبارزه امسال 
با مشكل فرسودگي خودروها مواجه هستيم لذا نيازمند 
توجه ويژه به بخش ماش��ين آالت هستيم. وي بيان كرد: 
ش��رايط آب و هوايي همچون وزش باد مي تواند ملخ ها را 
به جيرفت و مناطق ديگر بكشاند و امسال شرايط اقليمي 
در تخم گذاري و تغيير مس��ير ملخ ها تاثير مي گذارد لذا 
پيش بيني مبارزه اي سخت و دشوار با ملخ ها را در جنوب 
كرمان داريم. رييس سازمان جهاد كشاورزي جنوب كرمان 
با بيان اينكه هنوز بخشي از هزينه هاي مبارزه با ملخ در سال 
گذشته تامين نشده است، گفت: نيازمند توجه ويژه در بحث 
تخصيص اعتبارات مالي هستيم.از اعتبارات سال گذشته 
براي مبارزه با ملخ 2 ميليارد تومان باقي مانده و در صورت 
تامين نشدن اعتبار الزم، مبارزه با مشكل مواجه مي شود. 
15 هزار ليتر سم براي مبارزه با ملخ ها تهيه شده و در مرحله 
نخست با توجه به اعتبارات موجود، سم خريداري شده و 
دستگاه هاي سم پاش آماده مبارزه با ملخ ها هستند ولي در 
ادامه نيازمند اعتبار بيشتر براي خريد سم و هزينه هاي ديگر 
مبارزه هستيم. با توجه به پيش بيني ها، بايد بگوييم كه فقط 
يك سوم ميزان سم مورد نياز مبارزه با ملخ تامين شده است.

ابتالي 2 هزار و 922 نفر به كرونا در كشور 
آخرين آمار ابتال و فوتي كروناويروس جديد در كش��ور 
اعالم شد. كيانوش جهانپور، رييس مركز روابط عمومي و 
اطالع رساني وزارت بهداشت، با بيان اينكه ترددها نسبتا 
در بسياري از استان ها كاهش داشته اند، درباره جديدترين 
آمار ابتال به كرونا در كش��ور، گفت: بر اساس يافته هاي 
آزمايشگاهي از سه شنبه تا ظهر چهارشنبه، 58۶ مورد 
جديد قطعي ابتال به كوويد 19 در كشور شناسايي شد 
كه متاسفانه در اين مدت، 15 تن جان باختند. او گفت: 
بر اين اس��اس كل م��وارد ابتالي قطع��ي كروناويروس 
جديد در كشور 2922 و مجموع موارد فوتي آن 92 تن 
گزارش شده است. او با اشاره به افزايش آمار بهبوديافتگان 
بيماري، گفت: در مجموع 552 تن از بيماران نيز بهبود 
يافته ان��د.  او افزود: از بين مبتاليان جدي��د، 253 مورد 
مربوط به استان تهران، 35 مورد مربوط به استان گيالن، 
9 نفر مربوط به اس��تان مازندران، 8 نفر مربوط به استان 
سمنان، 9 نفر مربوط به استان گلستان، 9 نفر مربوط به 
استان آذربايجان شرقي، 4 نفر مربوط كردستان، 15 نفر 
مربوط به كرمانشاه، ۷ نفر مربوط به ايالم، 5 مورد مربوط 
به استان لرس��تان، 2۷ نفر مربوط به استان خوزستان، 
14 مورد مربوط به فارس، ۶ م��ورد مربوط به زنجان، 8 
نفر مربوط به مرك��زي، 25 نفر مربوط به قزوين، 19 نفر 
مربوط به البرز، 101 نفر مربوط به قم، يك نفر مربوط به 
چهارمحال و بختي��اري، 14 نفر مربوط به كرمان، 8 نفر 
مربوط به سيستان و بلوچستان، 8 نفر مربوط به خراسان 
رضوي و يك نفر مربوط به خراسان شمالي است. جهانپور 
در ادام��ه صحبت هايش نيز گفت: طب��ق اخباري كه از 
استان ها داريم، به نظر مي رسد كه ظرف روزهاي گذشته تا 
حدي مراودات افراد و ميزان ترددها و سفرهاي بين شهري 

و درون شهري در بسياري از استان ها نسبتا كاهش پيدا 
كرده است. در عين حال بس��ياري از نهادهاي مردمي، 
سازمان هاي مردم نهاد و شوراهاي شهر مشاركت خوبي 
در گندزدايي در سطح ش��هرها و ارايه آموزش عمومي 
داشته اند. در عين حال انتظار مي رود كه با اين وضعيت 
ظرف روزهاي آينده وضعيت مطلوب تري داشته باشيم. 
او افزود: با توجه به اينكه در برخي از استان ها ورودي مان 
به بيمارستان ها با ترخيص شدگان و بهبوديافتگان تقريبا 
دارد برابر مي ش��ود، اميدواريم در تمام استان ها مسائلي 
مانند كاهش مراودات و كاهش س��فرها اتفاق بيفتد. از 
همه هموطنان مان خالصان��ه و عاجزانه مي خواهيم كه 
سفرهاي بين شهري را قبل اينكه نياز به برخورد دستوري 
با اين مسائل باشد،  كاهش دهند. در عين حال مجالسي 
اعم از مجالس ش��ادي، ترحيم، تجمعات مذهبي و... را 
نداشته باشيم. قطعا اين ويروس پري براي پرواز ندارد و 
نخواهد داشت و افراد آن را با مراودات شان و عدم رعايت 
نكات بهداشت فردي منتقل مي كنند. قطعا قطع زنجيره 
انتقال راهي نداريم جز اينكه بتوانيم به ميزان ۶0 درصد 
ميزان مراودات و ترددها را كاهش دهيم. قاعدتا با توجه 
به اينكه بسياري از مراودات ضروري است، بايد مراودات و 
ترددهاي غيرضروري را حذف كنيم كه منجر به سالمت 
خود و خان��واده و عزيزان مان مي ش��ود. جهانپور تاكيد 
كرد: آنچه امروز اعالم شد، به نوعي برآمد هفته گذشته 
است و قاعدتا افرادي كه با عالئم خفيف بوده اند، ممكن 
است اصال مراجعه نكرده يا درمان هاي عالمتي دريافت 
كرده باشند كه آنها در آمار ما قرار ندارند. در عين حال در 
روزهاي گذشته آزمايشگاه هايمان به 24 مورد افزايش 
يافت و قاعدتا زمان انتظار براي تشخيص كاهش مي يابد 

و ممكن اس��ت ظرف يكي دو روز تمام آزمايش هايي كه 
در زمان انتظار قرار داشتند، مشخص شوند. او ادامه داد: 
هموطنان مان بدانند كه اگر بخواهيم شعار و هدف »كرونا 
را شكست مي دهيم«،  محقق كنيم، از مسير هر خانه يك 
پايگاه س��المت مي گذرد. بنابراين اميدواريم هر خانه و 
خانوار ايراني يك پايگاه سالمت بوده و در اشاعه آموزش، 
اطالع رساني، آگاهي بخشي و مراقبت از خودشان نقش 
جدي ايفا كنند. قطعا با مشاركت عمومي مي توانيم 80 
درصد دام هاي )تله( اين بيم��اري را برداريم و 10 تا 20 

درصد هم به مداخالت حاكميتي و دولتي برمي گردد. 

   كيت هاي وارداتي تشخيص كرونا سالم هستند 
رييس انستيتو پاستور ايران نيز با بيان اينكه در بدترين 
سناريوي پيش��روي كرونا ويروس جديد در كشور نيز به 
ميزان كافي كيت تشخيصي ذخيره داريم، گفت: تست 
س��رپايي در پروتكل ما جايي ندارد و علمي نيست. البته 
ممكن است عده اي براي سودجويي اين موضوع را در فكر 
مردم بيندازند، اما اين اقدام علمي نيست. عليرضا بيگلري با 
اشاره به برخي مباحث مطرح شده در فضاي مجازي مبني 
بر عدم اطمينان به سالمت كيت هاي تشخيص كرونايي كه 
از خارج از كشور وارد ايران مي شوند، به ايسنا گفت: بسياري 
از كيت هايي كه وارد كشور مي شوند، منبع مشترك ندارند، 
بلكه از كشورهاي مختلف وارد مي شوند و در عين حال از 
موسسات معتبر دنيا وارد كشور ما مي شود. در عين حال 
ميليون ها مورد از اين كيت ها هم در دنيا مورد اس��تفاده 
قرار گرفته اس��ت. او با بيان اينك��ه البته اغلب كيت هاي 
دريافتي ما از سوي سازمان بهداشت جهاني است، افزود: 
بنابراين عمدتا كيت هايمان، كيت هايي هستند كه سازمان 

بهداشت جهاني از منابع معتبر تهيه كرده و براي ايران هم 
ارسال مي كند. غالب كيت هايي كه در كشورمان استفاده 
كرده ايم از دو منبع بوده است؛ به طوري كه يا بدون واسطه 
از سوي سازمان بهداشت جهاني آمده يا كيت هاي چيني 
هستند كه اثبات شده كه بهترين كارايي را دارند. رييس 
انستيتو پاستور ايران تاكيد كرد: البته در انستيتو پاستور 
هم شديدا كيت ها را كنترل مي كنيم. در انستيتو دو ماه 
قبل از اينكه كرونا وارد كشور شود، تعداد بسيار زيادي از 
كيت هاي تشخيصي موجود در دنيا را امتحان كرده و كيت 
درست دنيا را كه براي كشور ما مناسب باشد، انتخاب كرده 
بوديم. اگر اين اتفاق نيفتاده بود، همان روزهاي اول بحران 
غرق مي شديم. ما روز اول بحران كامال مي دانستيم كه با 

كدام مكانيزم مي خواهيم پيش رويم.

   بخشنامه  محيط زيست 
درباره »پسماندهاي كرونا«

پسماندهاي كرونايي نيز مشكل جديد سازمان محيط 
زيست و بيمارستان ها شده است. مديركل دفتر مديريت 
پسماند سازمان حفاظت محيط زيست ضمن اشاره به 
اينكه براي بي خطرس��ازي پس��ماندهاي كرونا از روش 
اتوكالو استفاده مي شود كه مورد تاييد سازمان بهداشت 
جهاني است، از ارسال بخشنامه اي به ادارات كل استاني 
در اين باره خبر داد . حس��ن پس��نديده با اشاره به اينكه 
جلس��ات ويژه اي ب��راي مديريت پس��ماندهاي مراكز 
درماني و بهداشتي به ويژه بيمارستان هايي كه بيماران 
مش��كوك به كرونا به آنها مراجعه مي كنند، برگزار شده 
اس��ت، اظهار كرد: در مرحله اول قرار اس��ت كساني كه 
اقدام به جمع آوري و انتقال اينگونه پسماندها مي كنند 

آموزش هاي الزم در اين زمينه را ببينند. مديركل دفتر 
مديريت پسماند سازمان حفاظت محيط زيست با تاكيد 
بر اينكه بيشتر بيمارستان هاي ما مجهز به سيستم هاي 
بي خطرسازي پسماندهاي عفوني هستند، تصريح كرد: 
از اين رو بيمارستان هاي ما با استفاده از روش هايي مانند 
اتوكالو مي توانند پسماندهاي ويروس كرونا را بي خطر 
كنند. بر اس��اس گزارش س��ازمان بهداشت جهاني نيز 
اس��تفاده از همين روش ها براي از بين ب��ردن ويروس 
كرونا در پس��ماندهاي عفوني موثر است البته براي اين 
اقدام بايد دقت بيش��تري روي مواردي مانند دما، فشار 
و زمان انجام ش��ود تا بي خطرس��ازي به درستي صورت 
گيرد. پسنديده با بيان اينكه شهرداري تهران نيروهاي 
جمع آوري پس��ماندهاي عفوني خود را آموزش داده و 
خودروهاي اختصاصي براي انتقال اينگونه پسماندها در 
نظر گرفته است، گفت: اين اتفاق مي تواند در ساير نقاط 
آلوده به ويروس كرونا نيز رخ دهد همچنين ضدعفوني 
كردن خودروهاي انتقال پسماندهاي عفوني بيمارستاني 
بسيار مهم است. او افزود: از سوي ديگر دفع پسماندهاي 
آلوده به ويروس كرونا نيز بايد با نظارت بيشتري صورت 
گيرد. اينگونه پسماندها را مي توان با آهك و مواد گندزدا 
و با روش هاي بهداشتي دفع كرد. مديركل دفتر مديريت 
پس��ماند س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت در پايان با 
اشاره به اينكه ناظر اوليه بر مديريت پسماندهاي عفوني 
بيمارستاني وزارت بهداشت است، تصريح كرد: سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت بخش��نامه اي را به ادارات كل 
استاني ارسال كرده و از آنها خواسته است تا در كنار وزارت 
بهداشت بر جمع آوري، بي خطرسازي و دفع پسماندهاي 

آلوده به ويروس كرونا نظارت كنند. 
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حقوق بازنشستگان 
همسان سازي مي شود؟ 

مش��اور س��ازمان تامي��ن اجتماع��ي گف��ت: 
همسان س��ازي حق��وق بازنشس��تگان تامين 
اجتماعي بعد از تصويب مجلس و تاييد شوراي 
نگهبان و پرداخت اعتبار از سوي دولت پرداخت 
مي شود. محمد حسن زدا مشاور سازمان تأمين 
اجتماع��ي در خصوص همسان س��ازي حقوق 
بازنشستگان اين سازمان گفت: همسان سازي 
حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران يكي از 
بيشترين مواردي است كه بازنشستگان در اين 
زمينه س��وال مي كنند. او اظهار كرد: س��ازمان 
تأمين اجتماعي توانس��ت در اليحه بودجه 99 
همسان سازي حقوق بازنشستگان را بگنجاند و 
در حال حاضر اين موضوع در كميسيون تلفيق 
مجلس مطرح است. مشاور مديرعامل سازمان 
تأمين اجتماعي تاكيد كرد: بع��د از تصويب در 
صحن علني مجلس و تأييد ش��وراي نگهبان و 
تبديل شدن به قانون اجراي خواهد شد. او با اشاره 
به اينكه بر اس��اس قانون بودجه سال 99، دولت 
بايد 50 هزار ميليارد تومان از بدهي هاي خود را 
به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كند و بعد از 
پرداخت دولت سازمان تأمين اجتماعي مكلف 
است همسان سازي را از اين اعتبار اجرا كند. زدا 
گفت: كاري كه س��ازمان تأمين اجتماعي انجام 
داده اين است كه فرمول همسان سازي را تدوين 
و تهيه كرده است و به محض اينكه پول و اعتبار به 
سازمان تأمين اجتماعي واريز شود همسان سازي 

اجرايي خواهد شد.

جزييات برگزاري آزمون 
صالحيت هاي حرفه اي معلمان

مديركل امور اداري و تشكيالت وزارت آموزش و 
پرورش اظهار كرد: نتايج آزمون و سطح سواالت 
مويد اي��ن واقعيت اس��ت؛ همكاراني كه مطالعه 
عميق تر و دقيق تري داش��ته اند موفق به كسب 
حدنصاب ش��ده اند. محمد حس��ين بر با اشاره به 
آزمون صالحيت هاي حرف��ه اي معلمان، اظهار 
كرد: آزمون بخشي از فرايند يادگيري مي باشد و 
سنجش دانش حرفه اي با جامعه آماري باال فقط 
از طريق آزمون ممكن است و در ساير دستگاه ها 
و نهادها برگزاري آزمون به دفعات در يك س��ال 
متداول است. او افزود: مطالعات تطبيقي در تدوين 
طرح س��نجش صالحيت هاي معلمان نشان داد 
در بسياري از كش��ورهاي جهان برگزاري آزمون 
از دان��ش حرفه اي متداول اس��ت؛ چراكه كثرت 
اطالعات ولزوم به روزآوري دانش واطالعات ناگزير 
مي سازد كه بخش��ي از آموزش ها را برعهده خود 
معلمان گذاشته شود تا از عزم، همت واراده شخصي 
آنان براي كيفيت بخشي به نظام تعليم وتربيت بهره 
گرفته ش��ود. مديركل امور اداري و تش��كيالت با 
بيان اينكه درباره برگزاري آزمون صالحيت هاي 
حرفه اي معلمان تمهيدات زيادي انديشيده شد، 
گفت: خوشه بندي متقاضيان شركت در آزمون، 
تعدد ساعات برگزاري آزمون، درخواست از ادارات 
كل اس��تان ها براي انجام تمهيدات وتس��هيالت 
جهت حضور بي دغدغه همكاران در آزمون، افزايش 
مدت زم��ان برگزاري آزم��ون، پيش بيني آزمون 
جبران��ي، برگزاري ويدئو كنفرانس با مس��ووالن 
آموزش نيروي انساني استان ها ومسووالن ادارات 
كارگزيني و پاسخگويي و پيگيري رفع مشكالت از 
طرف همه دست اندركاران در همه سطوح از جمله 
اين تمهيدات و اقدامات است. حسين بر اظهار كرد: 
مدت زمان اختصاص يافته به هر تست برابر عرف 
آزمون هاي ملي1 دقيقه مي باشد و در برنامه هاي 
آزمون الكترونيكي يكي از راه ها كنترل كج روي ها 
كاهش زمان آزمون مي باشد. او در ادامه اضافه كرد: 
دراين آزمون 20دقيقه زمان اضافي براي اشكالت 
احتمالي درنظر گرفته شده بود و در آزمون جبراني 
كسب رتبه براي ارتقا اين زمان به دو برابر افزايش 
پيدا كرده است. مديركل امور اداري و تشكيالت 
تصريح كرد: برگزاري آزم��ون براي دريافت رتبه 
باالتر كه مزايا و تس��هيالت باالتري را در پي دارد 
انتظار باالتري را نيز از متقاضي ايجاد مي نمايد و 
سن، سابقه و تجربه براي تسلط حرفه اي از داليل 
اين امر مي باشد. وي با اش��اره به اينكه فرض اول 
آش��نايي همكاران با منابع  آزمون بود، اظهاركرد: 
فرض دوم ميزان ضرورت و لزوم آشنايي همكاران 
با منابع بود و فرض سوم و مهم تر اينكه براي كسب 
رتبه باال، مطالع��ه محتوايي ك��ه دركامل ترين 
ش��رايط برابر با دو جلد كتاب مي باشد، ضروري 
است. حسين بر ادامه داد: برگزاركنندگان تعدادي 
منابع را براي هر رتبه حذف كرده بودند و از منابع 
صفحات بس��يار معدودي را براي آزمون تعيين 
كرده بودند و شايد تنها اشكال وارده اين باشد كه 
آماده شدن براي آزمون تستي براي سن و سابقه 
باال به زمان بيشتري نياز دارد. مديركل امور اداري و 
تشكيالت تاكيد كرد: نتايج آزمون و سطح سواالت 
در دو آزمون مويد اين واقعيت است كه همكاراني 
كه مطالعه عميق تر و دقيق تري داشته اند موفق 
به كسب حد نصاب شده اند و لذا ضمن تصحيح 
اين موضوع در صورت صحت اين اتفاق در آينده 
نزديك، آزمون ها در مراكز تس��ت سنتر برگزار 
خواهد شد. حسين بر با بيان اينكه ايجاد سامانه 
LTMS قابليت هاي بس��يار زي��ادي دارد كه در 
برنامه هاي آتي از آن بهره گيري خواهد شد، گفت: 
براي برگزاري آزمون و تاييد شرط ورود متقاضيان 
نياز بود تا سيستم پرسنلي به اين سامانه لينك 
ش��ود و عدم به روز بودن سيستم پرسنلي و بازه  
كم براي هماهنگ كردن اطالعات مورد نياز براي 
امكان شركت در آزمون مشكالتي را ايجاد نمود 
كه عمدتا ناشي از عدم به روزآوري، عدم هماهنگي 
ميان ابالغ وحك��م، انتقال وجابه جايي همكاران 
در بين استان ها، تغيير رس��ته وارتقا مدارك كه 

ثبت نشده بود .

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: گسترش و تعميق 
همكاري هاي دوجانبه و سه جانبه در مبارزه با مواد مخدر 
بسيار اهميت دارد و در جهت برقراري و تقويت ثبات و امنيت 
به نفع و مصلحت كشورهاي منطقه  است. اسكندر مومني 
در حاشيه شصت و سومين اجالس ساالنه كميسيون مواد 
مخدر در مقر س��ازمان ملل متحد در وين با شهريار خان 
آفريدي وزير مبارزه با مواد مخدر جمهوري اسالمي پاكستان 
ديدار كرد و گفت: روابط نزديك دو كشور ايران و پاكستان بر 
پايه اصل برادري و دوستي استوار است و اين روابط در همه 
زمينه ها رو به گسترش است. او افزود: همسايگي دو كشور 
با سابقه دوستي ديرينه، يك فرصت منطقه اي و بين المللي 
اس��ت كه بايد از آن در جهت منافع مشترك استفاده كرد 
و سابقه تاريخي حاكي از بهره مندي از اين فرصت هاست. 

دبيركل س��تاد بيان كرد: در عرصه بين المللي نيز همانند 
گذشته بايد حامي يكديگر باشيم. در مورد توقف كشت و 
توليد مواد مخدر در افغانستان، قريب به دو دهه شاهد حضور 
نيروهاي كشورهاي غربي بوده ايم. حضوري كه حداقل در 
انجام ماموريت تعريف ش��ده مقابله با مواد مخدر، نه تنها 
ناموفق، بلكه داراي نتيجه معكوس معناداري بوده اس��ت. 
مومني گفت: در چنين ش��رايطي كه همچنان نيروهاي 
خارجي عالقه مند به حضور خود در اين منطقه هس��تند، 
گس��ترش و تعميق همكاري هاي دوجانبه و س��ه جانبه 
بسيار اهميت دارد و عماًل در جهت برقراري و تقويت ثبات 
و امنيت به نفع و مصلحت كش��ورهاي منطقه  مي باشد. او 
افزود: متأسفانه قاچاقچيان مواد مخدر، افزون بر تالش براي 
قاچاق مستقيم مواد به ايران، قلمرو پاكستان را نيز مسير 

امني براي قاچاق مواد به ايران مي دانند و از اين لحاظ ما تحت 
فشار هستيم و انتظار داريم كه نهادهاي ذي ربط مقابله اي 
پاكستان، ضمن تش��ديد كنترل در استان هاي هم مرز دو 
كشور، با نيروهاي ما نيز همكاري نزديكي داشته باشند تا با 
اين اقدام آنها مقابله الزم انجام شود. دبيركل ستاد گفت: در 
چند سال اخير قاچاقچيان مواد مخدر تمايل فراواني براي 
استفاده از مس��ير دريايي دارند و از اين بابت بنادر ما و شما 
مورد تهديد هستند. لذا مناسب است، در اين زمينه نيز دو 
كشور به همكاري بپردازند.  مومني افزود: هر دو كشور در 
معرض پيامدهاي منفي ناشي از كشت و توليد و قاچاق مواد 
مخدر در افغانستان مي باشند و ترديدي نيست كه هر كشور 
مستقاًل در اين ارتباط برنامه هايي را براي مقابله، طراحي 
كرده و در دس��ت اجرا دارد. لكن در اثربخشي اين اقدامات 

منوط به جلب همكاري افغانستان در حوزه مبارزه با مواد 
مخدر، مي باش��د. او ادامه داد: همكاري سه كشور در قالب 
ابتكار سه جانبه در حوزه كنترل و مديريت مرزهاي مشترك 
و مقابله با معضل مواد مخدر، يك ظرفيت بالقوه است كه 
عليرغم دستاوردهاي خوبي كه داشته، استفاده چنداني 
از آن نمي شود. كارشناسان سه كشور بايد در نشست آتي، 
آسيب شناسي كنند تا از طريق جلب حمايت دفتر مقابله با 
مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و تأمين مساعدت هاي 
فني و تجهيزاتي توسط كشورهاي كمك كننده، اين ابتكار 
تقويت شود.  دبيركل ستاد گفت: جمهوري اسالمي ايران 
در سطح دو جانبه نيز براي همكاري هاي مرزي، اطالعاتي و 
عملياتي با پاكستان با هدف شناسايي و ضربه زدن به باندهاي 
بين المللي قاچاق مواد مخدر، آمادگي الزم را دارد. مومني 

گفت: در حوزه كاهش تقاضا، نيز ايران از ظرفيت هاي باال 
و تجربيات خوبي برخوردار اس��ت كه آماده ايم- به موازات 
همكاري هاي سه جانبه- به صورت دوجانبه نيز در اختيار 
ش��ما قرار دهيم. در اواخر سال 2019 ميالدي در تهران با 
همكاري دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد 
در وين »مركز منطقه اي ظرفيت سازي و پژوهش در درمان 
اختالالت ناشي از مصرف مواد« راه اندازي شد كه محمل 
خوبي براي همكاري ها در زمينه كاهش آسيب بين دو كشور 
است. گفتني است؛ در اين ديدار طرفين بر گسترش روابط 
تاريخي، ديني و مذهبي دو كشور و نيز اراده دو كشور براي 
افزايش همكاري ها در امر مبارزه با مواد مخدر تاكيد و ابراز 
اميدواري كردند كه در همه حوزه ها از جمله كاهش تقاضا با 

يكديگر همكاري كنند. 

تمايل قاچاقچيان موادمخدر به مسيرهاي دريايي
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از وداع پايتخت با هيجان اسفند تا تمهيدات شهري براي كنترل كرونا و ترافيك بازار شب عيد

تب و تاب نوروز زير پوست شهر
گروه راه و شهرسازي|

هرچند هنوز دو هفته تا پايان س��ال باقي مانده است اما 
مي توان گفت سال 98 سال عجيب و غريبي بود. عيد امسال 
براي برخي از هموطنان رنگ بي خانماني و آوارگي داشت. 
سيل از شمال تا جنوب كش��ور را درنورديد، خانواده هاي 
بسياري داغدار ش��دند و تعداد زيادي خانه، زمين  و دار و 
ندار خود را از دست دادند. هر چند وقت يك بار نيز شاهد 
وقوع زلزله در نقاط مختلف كشور بوديم كه گاه خساراتي 
نيز به بار مي آورد و در حالي كه همه انتظار داشتيم سقوط 
هواپيماي اوكرايني و از دست رفتن 176 مسافر هموطن و 
غيرهموطن آن آخرين حادثه بد سال 98 باشد، اما در كمال 
ناباوري اين بار با پديده اي عجيب و غريب مواجه ش��ديم. 
ويروس كرونا ! وقتي زمزمه ورود اين ويروس ناشناخته به 
مرزهاي كشور رسيد مثل هميشه براي آن جوك ساختيم 
و به آن خنديديم اما وقتي شيوع كرونا در قم رسما اعالم 
شد خنده ها تبديل به نگراني شدند، كم كم قضيه جدي 
شد تا جايي كه حتي پاي قرنطينه كردن شهر نيز به ميان 
آمد.حاال با گذشت دو هفته از شيوع اين ويروس در كشور 
همه در بهت و ناباوري آرزو مي كنند تا قبل از شروع سال 
جديد اين كابوس تمام شود، آرزويي كه گمان نمي رود تا 

چند ماه ديگر تحقق يابد. 
دو هفته تا پايان س��ال و آغاز ايام نوروز بيشتر باقي نمانده 
اس��ت، هر سال اين موقع ش��اهد حضور پررنگ مردم در 
خيابان ها بوديم، بازارها، پاساژها و مراكز خريد پر از كساني 
بود كه با لبخند و با دست پر مي خواستند به استقبال سال 
جديد بروند اما امسال شرايط بسيار متفاوت است، نه تنها 
كس��ي ذوقي براي خريد ندارد، بلكه مدارس و دانشگاه ها 
تعطيل شده اند، اكثر ادارات و سازمان ها دور كاري را براي 
كارمندان خ��ود تجويز كرده اند و تمام مراكز آموزش��ي، 
تفريحي، فرهنگي و ورزشي تعطيل شده اند. حاال مردم در 
شبكه هاي مجازي حس��رت ديدارهاي رو در رو و دورهم 

بودن ها را مي خورند. 

  كاهش ۳۰ درصدي مسافران تاكسي 
در پايتخت

مسووالن از مردم خواسته اند تا از تردد غير ضرور در سطح 
شهر پرهيز كنند و به همين دليل اين روزها ديگر از ترافيك 
خسته كننده تهران خبري نيست. به گفته عليرضا قنادان، 
مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران تعداد مسافران 
تاكسي در اين شهر ۳0 تا ۳۵ درصد كاهش يافته است. از 
س��وي ديگر، رانندگان تاكسي و اتوبوس از جمله كساني 
هستند كه به دليل شغلشان بيشتر از ساير افراد در معرض 
ابتال به بيماري ه��اي واگير دار قرار دارند و به همين دليل 
انتظار مي رود تا دس��تكش و ماسك بين رانندگان توزيع 
شود. اين در حالي است كه مديرعامل سازمان تاكسيراني 
از كمبود دستكش و ماس��ك در بين رانندگان خبر داد و 
گفت: همچنان منتظر دريافت ملزومات بهداشتي هستيم. 
از هفته گذشته چند جلسه براي تامين اين ملزومات برگزار 
شد، ميزان ملزومات مورد نياز در تاكسيراني تهران واقعا زياد 
است و قصد داشتم نامه گاليه آميزي براي وزير بهداشت 

بفرس��تم و چرايي عدم تحويل اين ملزومات را با توجه به 
پيگيري هاي مكرر رانندگان تاكس��ي و اعضاي ش��وراي 
شهر داشته باشم، اما وقتي نامه آقاي وزير را ديدم، متوجه 
شدم شرايط چقدر س��خت است و وقتي وزارت بهداشت 
با اين عظمت و در خط مقدم مبارزه، يك ميليون ماسك 
تحويل گرفته است، ديگر چه برسد به ما.  او با اشاره به اينكه 
80 هزار تاكس��يران در تهران نيازمند دستكش و ماسك 
هستند، گفت: ما همچنان پيگير هستيم و مساعدت هايي 
نيز شده است و منتظر دريافت آنها هستيم.  ستاد بحران 
شهرداري براي مقابله و پيشگيري از شيوع ويروس كرونا 
مسووليت هايي را بر عهده س��ازمان تاكسيراني گذاشته 
است. قنادان درباره اين وظايف گفت: بيشتر روي آموزش 
خودمراقبتي و ضدعفوني كردن و اصول ضدعفوني متمركز 
شده ايم و در همين راستا دستورالعملي تهيه كرده و طي 
مكاتباتي كه با وزارت كشور داشتيم، اين دستورالعمل به 
سراسر كشور ابالغ شد و به اطالع تاكسيران ها رسيده است.

مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران با بيان اينكه از روز 
گذشته توزيع مواد ضدعفوني كننده به صورت رايگان شروع 
شده است، درباره ضدعفوني كردن تاكسي ها گفت: براي 
ضدعفوني كردن تاكسي ها تعداد دفعات خاصي مشخص 
نشده است، هر زماني كه احساس مي كنند بايد اين اقدام 
را انجام دهند، اما ضدعفوني كردن دو تا سه بار در طول روز 
معمول است كه بايد انجام شود.  قنادان با اشاره به بازديد 
كادر متخصص در زمينه ضدعفوني به همراه كارشناسان 
بهداش��ت محيط دانش��گاه تهران از برخي پايانه ها طي 

روز گذش��ته تصريح كرد: توسط اين تيم نحوه تهيه مواد 
ضدعفوني و انجام فعاليت ضدعفوني به رانندگان آموزش 
داده شد.  قنادان درباره استفاده از اپليكيشن هاي پرداخت 
پول و تسهيالتي كه پس از ش��يوع كرونا براي گسترش 
استفاده از آنها در نظر گرفته شده است، گفت: اين شركت ها 
مجموعه هاي خصوصي هستند كه با شهرداري همكاري 
مي كنند، اما تسهيالتي براي آنها در نظر گرفته شده است و 
مي توانند در برخي از مراكز ما فعاليت كنند. تاكسي هايي كه 
عالقه مند به نصب و پرداخت الكترونيكي هستند، آدرس و 
اطالعاتشان به اين شركت ها داده مي شود و در محل براي 

رانندگان تاكسي نصب مي كنند.  

  كاهش۶٠ درصدي مسافران مترو 
در پي شيوع كرونا

حال و روز اين روزهاي متروي تهران نيز دس��ت كمي از 
تاكسي ها ندارد. مس��ير مترو تجريش به ايستگاه پانزده 
خرداد كه هر ساله اين روزها به دليل شلوغي بيش از حد 
جاي مناس��بي براي افراد سالمند و كودكان نبود، اكنون 
ش��رايط متفاوتي دارد. به گفته يوسف حجت سرپرست 
معاونت حمل و نقل شهرداري تهران تعداد مسافران مترو 
از زمان شيوع ويروس كرونا تاكنون 60 درصد كاهش يافته 
است. حجت با بيان اينكه اين روزها شاهد كاهش حدود 
60 درصدي مسافران مترو هستيم، تصريح كرد: با توجه 
به روزهاي قبل از ش��يوع ويروس كرونا، تعداد مس��افران 
مترو ۴0 درصد شده است. اما با وجود كاهش شديد تعداد 

مسافران مترو، سرفاصله حركت قطارها كاهش نيافته است، 
از آنجايي كه بر اساس توصيه هاي بهداشتي فاصله ميان 
افراد بايد بيشتر از يك متر باشد، سرفاصله حركت قطارها 
را تغييري نداده ايم تا فاصله ميان مس��افران كاهش پيدا 
نكند و افراد بتوانند در محيط ايمن تري با مترو سفر كنند.

  طرح استقبال از نوروز در ميادين ميوه و تره بار 
علي رغم همه اتفاقات ناخوش��ايند اما ش��هرداري تهران 
تصمي��م دارد تا برنامه هايي را در قالب طرح اس��تقبال از 

نوروز آماده كند.
سيدس��عيد راد مديرعامل س��ازمان مديري��ت ميادين 
شهرداري تهران با تاكيد بر افزايش تقاضا از سوي شهروندان 
در روزهاي پاياني س��ال، افزود: در چارچوب اجراي طرح 
اس��تقبال از نوروز كه از امروز )1۵ اسفند( آغاز مي شود و 
براي پاسخگويي هر چه بهتر و بيشتر به شهروندان، ساعت 
كاري ميادين و بازارهاي ميوه و تره بار از دهه آخر اسفند 
افزايش مي يابد. او با اشاره همكاري سازمان مديريت ميادين 
شهرداري تهران با دستگاه هاي دولتي براي توزيع برخي 
اقالم همچون گوشت، مرغ، برنج و شكر، اظهار كرد: براي 
آرامش خاطر و رفاه حال ش��هروندان، با به كارگيري همه 
امكانات خود در كنار دولت هستيم و آمادگي داريم تا هر نوع 
كاالي تنظيم بازار را به هر ميزان كه در اختيار اين سازمان 
قرار گيرد، بين ش��هروندان توزيع  كنيم. راد با بيان اينكه 
تمام ميادين ميوه و تره بار برابر دستورالعمل هاي وزارت 
بهداشت هر روز ضد عفوني مي شوند، تصريح كرد: اگر چه 

همه بهره برداران و كارگران غرفه ها در ميادين از ماسك 
و دستكش اس��تفاده مي كنند اما انتظار ما از شهروندان 
اين اس��ت كه در اين ش��رايط براي حفظ سالمت خود با 
ما همكاري كنند و در مراجعه به ميادين ميوه و تره بار به 
ويژه هنگام سوا كردن ميوه حتمًا از دستكش و ترجيحًا از 
ماسك استفاده كنند. مديرعامل سازمان مديريت ميادين 
شهرداري تهران با تاكيد بر اينكه بر اساس تصميم مراجع 
مربوطه، مقرر شده تا مواد ضدعفوني كننده از طريق ميادين 
ميوه و تره بار در اختيار شهروندان قرار گيرد، تصريح كرد: 
البته اين سازمان در مورد اين قبيل محصوالت چه از نظر 
زمان توزيع و چه از نظر ميزان قيمت هيچ نقش��ي ندارد 
و صرفًا امكان��ات خود را براي توزيع اي��ن اقالم در اختيار 
شركت هاي توليدكننده كه از سوي مراجع ذي ربط معرفي 
مي شوند، قرار داده است. البته شهرداري برنامه هايي دارد 
كه به شكل مجازي انجام مي شود و سايتي را راه اندازي كرده 
است كه ش��هروندان مي توانند به شكل مجازي از اماكن 

ديدني تهران بازديد كنند.

  اجراي طرح »سهيل« در محدوده بازار تهران
در رويدادي ديگر، علي محمد سعادتي شهردار منطقه 1۲ 

نيز از اجراي طرح سهيل در محدوده بازار تهران خبر داد.
سعادتي درباره اجراي اين طرح با بيان اينكه ساليان سال 
است كه در خيابان خيام شاهد نابساماني در تردد هستيم 
كه اين وضعيت در روزهاي پاياني سال شدت مي يابد، گفت: 
در روزهاي پاياني س��ال حجم زيادي از وانت بارها در اين 
خيابان تردد مي كنند و شاهد پارك دوبله خودروها، پارك 
سه گانه، توقف در محل هاي نامناسب و حتي توقف در وسط 

خيابان براي تخليه يا بارگيري هستيم.
او افزود: از آنجايي كه اين تخلفات و نابساماني در خيابان 
خيام به وفور رخ مي دهد، بعضا عوامل پليس نيز از برخورد 
قاطع با آنها باز مي مانند. برهمين اساس معموال در خيابان 
خي��ام از ميدان محمدي��ه تا چهارراه گلوبندك ش��اهد 
آشفتگي ترافيكي ناشي از بي انضباطي خودروها هستيم 
كه در راستاي حل اين مشكل طرح سهيل با كمك پليس 
و از طريق دوربين هاي كنترلي و نظارت تصويري در حال 
انجام است. سعادتي افزود: در طرح سهيل، ماموران پليس 
با استفاده از ظرفيت دوربين هاي نظارت تصويري اقدام به 
شناسايي خودروهاي متخلف مي كنند و بالفاصله از طريق 
سامانه به رانندگان متخلف پيامك ارسال خواهد شد كه 
اجراي اين طرح تاثير خوبي در كاهش تخلفات در اين حوزه 
داشته است. شهردار منطقه 1۲ با بيان اينكه اجراي اين 
طرح در كاهش ترافيك اين محدوده تاثيرگذار بوده است 
چرا كه رانندگان بدون رويت پليس، پيامك جريمه خود 
را دريافت مي كنند، ادامه داد: اساسا اگر بتوانيم به صورت 
هوشمند و مكانيزه نسبت به مديريت ترافيك اقدام كنيم، 
مي توانيم در مدت زمان كوتاه با نابساماني بيشتر برخورد 
كنيم. به گفته سعادتي اجراي اين طرح در خيابان خيام به 
صورت پايلوت است و اگر دستاوردهاي اين طرح موفقيت 
آميز باشد قطعا از اين روش براي كنترل ساير محدوده ها 

استفاده خواهيم كرد.

24.4 درصد از ناوگان باري جاده اي بايد از چرخه حمل و نقل خارج شود

2 پيامد فرسودگي ناوگان باري كشور براي اقتصاد
گروه راه و شهرسازي|

اگرچه براساس تفاهمنامه اي كه ۴ سال پيش ميان وزارت 
راه و شهرس��ازي با وزارت نفت بسته شد قرار بود كه 6۵ 
هزار كاميون فرسوده كشور در مدت ۴ سال نوسازي شود 
اما طي اين مدت فقط ۵000 كاميون نوسازي شده است.

تحقق ناچي��ز )كمتر از 10 درصد( تفاه��م نامه ميان دو 
وزارتخانه براي نوسازي ناوگان در شرايطي است كه حوزه 
باري 600 هزار كاميون و كش��نده، ۳۲7هزار كاميونت و 
۲ ميليون و ۲09 ه��زار وانت بار و در مجموع ۳ ميليون و 
1۲7 هزار دستگاه انواع خودرو برون و درون شهري ناوگان 
حمل و نقل بار كش��ور را تش��كيل مي دهند. اما داستان 
نوسازي ناوگان حمل و نقل بار كشور زماني به نقطه عطف 
نزديك مي شود كه صدراهلل بمانا، مشاور رييس سازمان 
راهداري مي گويد: ۴۵.6 درصد كاميون ها، ۲۵.7درصد 
كش��نده ها، ۴.8درصد كاميونت ه��ا و ۲۳.۴درصد وانت 
بارها فرسوده هستند. به گزارش پايگاه خبري وزارت راه 
و شهرس��ازي، بمانا با بيان اينكه كل فرسودگي ناوگان 
باري كشور ۲۴.۴درصد است، ادامه مي دهد: اين مساله 
هزينه هاي زيادي از جمله افزايش ۵0 درصدي مصرف 
سوخت و كاهش ايمني وسيله نقليه را به جامعه و دولت 
تحميل مي كند. او با اشاره به اينكه به طور ميانگين ۵1.۲ 
درصد ناوگان حمل ونقل عمومي اتوبوس و 8۳.7 درصد 
ميني بوس هاي كشور فرسوده است، تصريح مي كند: از 

۳۲1 هزار تاكسي و س��واري كرايه درون و برون شهري 
۴9.۲درصد و ۳.1 درصد س��واري هاي ش��خصي دچار 
فرسودگي هس��تند. بمانا با تاكيد بر اينكه ميانگين سن 
كاميون هاي كشور  17.8 س��ال است، يادآورمي شود: با 
استفاده از ماده 1۲ قانون رفع موانع توليد به دنبال نوسازي 
ناوگان باري و مس��افري بوديم اما فقط با نوسازي ناوگان 
باري موافقت شد كه طرح توجيهي نوسازي بخش باري 
مورد قبول وزارت نفت به عنوان مجري اصلي اين طرح قرار 
گرفت. مشاور رييس سازمان راهداري اظهار مي كند: اين 
ماده قانوني به بودجه دولت وابسته نيست و بلكه به صرفه 
جويي وابسته است و اين تبديل به منابع اصلي دستگاه ها 
شد به طوري كه نزديك به ۵000دستگاه كاميون از طريق 
همين منبع قانوني نوسازي شد. بمانا مي افزايد: با توافقي 
كه ميان وزارت راه و شهرس��ازي و وزارت نفت امضا شد، 
طرح نوس��ازي 6۵ هزار كاميون با اختصاص ۲ ميليارد و 
76۲ ميليون دالر براي ۵ سال از محل صرفه جويي كليد 
خورد. از محل اين طرح ۵000 كاميون نوسازي شد و 18 
هزار قرار داد منعقد شد اما دو عامل تحريم و طرح جديد 
رياست جمهوري باعث توقف اين طرح شد. مشاور رييس 
سازمان يادآور مي شود: در طرح نوسازي 6۵هزار كاميون 
متقاضي براي خريد كاميوني با قيمت ميانگين ۴۵0 تا 
۵00 ميليون تومان ۲0 درصد آورده داشت و 80 درصد 
تسهيالت با سود 9 درصد به وي تعلق مي گرفت. او اضافه 

مي كند: طرح نوسازي 6۵000 كاميون فرسوده به طور 
كامل متوقف نشده است و تمام قرارداد هاي امضا شده به 
عنوان تعهد طرح پا برجاست. ۲ شركت  سازنده كاميون و 
اتوبوس در حال تالش براي توليد و تحويل تعدادي خودرو 
از محل طرح رياست جمهوري به متقاضيان هستند. او با 
بيان اينكه تاكنون به هيچ كس »مجوز واردات كاميون هاي 
كار كرده زيرس��ه سال ساخت داده نش��ده است« بيان 
مي كند: كاميون هاي زير سه س��ال ساخت بايد ۴ ركن 
استاندارد ايمني و كيفيت، استاندارد آاليندگي، خدمات 
پس از فروش داشته باش��ند و به ازاي هر واردات هر يك 
خودرو يك خودرو فرس��وده با مشخصات مشابه يا بنا به 
ظرفيت خودرو وارداتي بايد از چرخه خارج شود. مشاور 
رييس س��ازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي تصريح 
مي كند: كاميون هاي زير سه سال ساخت مد نظر دست 
دوم هستند، و به همين خاطر قيمت آنها به شدت نسبت 

به نمونه نو پايين تر است.

   طرح رييس جمهوري
بمان��ا در ادامه به طرح »نوس��ازي ن��اوگان درون و برون 
شهري« كه از س��وي نهاد رياست جمهوري مطرح شده 
بود، اش��اره مي كند و مي گويد: در اي��ن طرح ۵0 درصد 
هزينه نوسازي ناوگان حمل  ونقل عمومي شامل كاميون، 
كاميونت، اتوبوس و ميني بوس را دولت پرداخت مي كرد 

و ۳0 درصد با ارايه تسهيالت 18درصد و ۲0 درصد آورده 
متقاضي بود. كه متولي اصلي آن وزارت صنعت،  معدن و 
تجارت بود و سازمان به عنوان بازوي اجرايي در اين طرح 
حضور داشت. او مي افزايد: تاكنون ۳60 دستگاه كاميون 
طبق بند ۲1 طرح قديم با هدف استفاده از مزاياي طرح 
جديد به متقاضيان واگذر شد. بمانا با اشاره به تفاوت هاي 
دو طرحي كه طي س��ال هاي اخير اجرا شده است بيان 

مي كند: در طرح قبل��ي كه وزارت نف��ت متولي آن بود 
سه عامل سازمان بهينه س��ازي مصرف سوخت )وزارت 
نفت(، سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي )وزارت راه 
و شهرسازي( و عامالن صرفه جويي )كارخانه هاي طرف 
قرارداد بانك ها( دست اندركار بودند. اما در طرح جديد 16 
دستگاه اعم ازوزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي، غير دولتي 

و بانك ها فعاليت مي كنند. 
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افزايش آلودگي هواي 
شهرهاي صنعتي در آخر هفته

سازمان هواشناسي با اش��اره به تداوم بارش برف و 
باران طي امروز  پنجشنبه در چند استان از تشديد 
آلودگي هواي شهرهاي صنعتي و پرجمعيت از جمله 
تهران طي آخر هفته خبر داد. به گزارش تس��نيم، 
براساس نقشه هاي همديدي و آينده نگري سازمان 
هواشناسي امروز پنجشنبه 1۵ اسفند در جنوب شرق 
كشور وزش باد تداوم داشته و ساير مناطق جو آرام و 
پايداري خواهند داشت، ضمن اينكه در نيمه غربي 
كشور روند افزايش دما پيش بيني مي شود. روز جمعه 
در اكثر مناطق كشور آسمان صاف خواهد بود و روند 
افزايش نسبي دما ادامه خواهد داشت و بعدازظهر در 
دامنه هاي زاگرس واقع در شمال غرب و غرب افزايش 
ابر و بارش پراكنده پيش بيني شده است. براساس 
اعالم سازمان هواشناسي شنبه آينده با ورود سامانه 
بارشي از غرب، در ش��مال غرب، غرب و دامنه هاي 
جنوبي البرز واقع در استان هاي قزوين، البرز و تهران 
بارش برف و باران پيش بيني مي شود. روز يكشنبه 
در بخش هايي از زاگرس مركزي و دامنه هاي البرز 
بارش پراكنده پيش بيني مي شود. همچنين روزهاي 
پنجشنبه و جمعه افزايش غلظت آالينده هاي جوي 
در شهرهاي صنعتي، كرج، اراك و اصفهان و روز شنبه 
وزش باد شديد و گردوخاك در استان هاي خوزستان 

و ايالم دور از انتظار نيست.

 انجام پروازها 
با كمتر از 5۰ درصد ظرفيت

دبير انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي با بيان اينكه 
هواپيماهاي ايرالين هاي داخلي با كمتر از ۵0 درصد 
ظرفيت پرواز مي كنند، گفت: تقاضاي سفر در حمل 
و نقل هوايي به ش��دت كاهش يافته است. مقصود 
اسعدي س��اماني در گفت وگو با فارس افزود: ابطال 
بليت از سوي مس��افران ادامه دارد و براي پروازهاي 
نوروزي هم ابطال بليت را داشته ايم.  او اظهاركرد: با 
شيوع بيماري و كاهش تقاضاي سفر، تعداد زيادي 
از ناوگان حمل و نقل هوايي از چرخه عمليات خارج 
شده است. اسعدي ساماني افزود: در حال حاضر در 
مسير رشت به دليل نبود تقاضا، همه پروازها متوقف 
ش��ده است و در مسير رامس��ر هم با همين شرايط 
مواجه هستيم.  دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي 
اضافه كرد: به تازگي در كيش جلسه اي برگزار شده 
است تا در راستاي جلوگيري از شيوع بيماري كرونا، 
ورود پروازها به اين جزيره محدود ش��ود. او با بيان 
اينكه شركت هاي زيادي به كيش پرواز دارند، گفت: 
قطعاً توقف پروازهاي كيش در صورت اجرايي شدن، 

موجب كاهش بيشتر پروازها مي شود.

 رشد قيمت مسكن 
در 2 منطقه تهران منفي شد

محمود محمودزاده، معاون مسكن و ساختمان وزير 
راه و شهرسازي با تأكيد بر اينكه افزايش اخير قيمت 
مسكن در تهران مربوط به مناطقي است كه قدرت 
خريد مسكن وجود دارد، گفت: اين مناطق قباًل كمتر 
رشد داشته اند و تأثيرپذيري بازار مسكن از شرايط 
اقتصادي كشور كمتر از ساير بازارهاي موازي است.

محمودزاده در گفت وگو با فارس، گفت: اگر گزارش 
اخير بانك مركزي و نقطه به نقطه مناطق تهران را 
مالحظه كنيد متوجه مي شويد كه همه مناطق رشد 
نداشته است. رشد قيمت مسكن در مناطقي رخ داده 
بود كه قباًل كمتر افزايش داشته يا هنوز در آن مناطق 
قدرت خريد وجود دارد. محمودزاده تأكيد كرد: در 
اين آمارها اگر دقت كنيد مي بينيد كه قيمت مسكن 
در مناطق يك و ۲۲ كه قبل رشد داشته از رشد منفي 

برخوردار شده است.

 رشد قيمت مسكن
 بيش از قدرت خريد خانوار

فرشيد پورحاجت، دبيركانون سراسري انبوه سازان 
با اشاره به اينكه رشد قيمت مسكن با اقتصاد خانوار 
همخوان��ي ندارد، گفت: درآمد خان��وار براي خريد 
مسكن نوساز با ميانگين متري 1۴ ميليون تومان 
كار سختي است، هر چند معتقديم قيمت  كنوني 
مسكن واقعي است. پورحاجت در گفت وگو با فارس 
افزود: بايد پذيرفت كه قيمت تمام ش��ده مس��كن 
افزايش يافته و قيمت هاي كنوني مسكن، قيمت هاي 
واقعي هستند و حباب ندارند.  دبيركانون سراسري 
انبوه سازان گفت: از ابتداي سال جاري روند افزايش 
قيمت مسكن با سرعت بس��يار اندك و آرام شكل 
گرفت، چرا كه توليد مسكن با يك روند بسيار كند 
در حال انجام است و همين زمان بر بودن آن موجب 
شده تا قيمت تمام شده روز به روز افزايش يافته و به 
سازندگان قيمت هاي مضاعفي تحميل كند. او ادامه 
داد: همين زمان بر بودن كه ناش��ي از سنتي سازي 
ساخت وساز است، موجب مي شود تا قيمت مسكن 
از زماني كه يك واحد مسكوني براي ساخت آماده 
مي شود تا انتهاي آن بارها دچار جهش قيمت نهاده ها 
مي شود. پورحاجت در پاسخ به اينكه راه حل اينكه 
متقاضيان قدرت خريد پيدا كنند، چيست گفت: سه 
راه حل براي اينكه متقاضيان مسكن قدرت خريد پيدا 
كنند وجود دارد؛ اولين راه حل اين اس��ت كه دولت 
حقوق و دستمزد را افزايش دهد. دومين راه حل اين 
است كه ميزان تسهيالت و پرداخت آن را تسهيل 
كند تا متقاضيان مسكن به راحتي بتوانند وارد بازار 
مسكن شوند.  پورحاجت ادامه داد: راهكار سوم اين 
است كه دولت بايد به دنبال تسهيل حوزه كسب و 
كار باش��د پس بنابراين اگر دولت با اين اقدام بتواند 
صنعتي سازي را در كشورگسترش دهد، قيمت تمام 
شده ساخت كاهش يافته و سازنده ها بهانه اي براي 
اينكه قيمت مسكن بايد افزايش يابد نخواهند داشت.  
به گفته او، كشور تركيه با گسترش صنعتي سازي 
توانست زمان ساخت را به شكل قابل توجهي كاهش 
دهد، پس بنابراين با سنتي سازي نمي توان قيمت 

تمام شده ساخت را كاهش داد.

   اختصاص يك سوم بودجه سال 99 
به حمل و نقل عمومي و عمران

مجيد فراهاني رييس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي 
شهر تهران به تشريح بودجه 99 شهرداري تهران پرداخت 
و گفت: ۳0 درصد بودجه س��ال 99 اختصاص به حمل و 
نقل عمومي و عمران دارد. به گزارش فارس، مجيد فراهاني 
رييس كميته بودجه و نظارت شوراي شهر تهران گفت: 
بودجه 99 شهرداري تهران مشتمل بر مناطق، سازمان ها 
و ش��ركت ها به تصويب رسيد و براي تاييد هيات تطبيق 
ارسال مي ش��ود و اميدواريم در يك هفته آينده بودجه را 
دريافت كنيم تا سه شنبه هفته آينده جلسه علني شوراي 
شهر برگزار شود. فراهاني تصريح كرد: از بودجه ۳0 هزار و 
۵00 ميليارد توماني مصوب شورا يك سوم به حمل و نقل 
و ترافيك و عمران اختص��اص دارد. همچنين ۴7 درصد 
بودجه به بودجه سرمابه اي مختص شده است. وي افزود: 
مجموعاً 11 هزار و ۲00 ميليارد تومان به بودجه حمل و نقل 
وترافيك اختصاص دارد كه رشد ۲ هزار ميلياردي داشته  ايم 

و بيشترين رشد را با توجه به مطالبه مردم در رابطه با كاهش 
آلودگي هوا وتسريع در حمل و نقل عمومي براي اين حوزه 
در نظر گرفته شده است. عضو شوراي شهر تهران با بيان 
اينكه چند اتفاق جديد در بودجه 99 شهرداري تهران رخ 
داده گفت: قرار دادن ۲ هزار ميليارد تومان براي پروژه هاي 
محلي در نظر گرفته شده است كه از جمله اتفاقات جديد 
بوده است. ۳۵۴ محله در سطح شهر تهران داريم و بنا است 
با مشورت و پيگيري شوراياران منتخب پروژه هاي كوچك 
مقياس محلي تصويب شود و در اين رابطه ۲ هزار ميليارد 
تومان از بودجه شهر تهران براي سال 99 به مطالبات مردم 
در سطح محالت اختصاص دارد. رييس كميته بودجه و 
نظارت شوراي شهر تهران با اش��اره به بودجه سرمايه اي 
افزود: در بودجه 99 بخش مجزايي براي بودجه سرمايه اي 
داش��تيم و نزديك ۵ هزار ميليارد تومان به ديون گذشته 
شهرداري تهران اختصاص داده شده است. همان گونه كه 
مي دانيد ديون گذشته شهرداري تهران به اشخاص حقيقي 

و حقوقي و بانك ها پرداخت نشده است.

   پايانه هاي ورودي شهر تهران محل قرنطينه ندارد
رضا كرمي محمدي مديرعامل س��ازمان مديريت بحران 
ش��هرداري تهران با بيان اينكه در پايانه هاي ورودي شهر 
تهران محل قرنطينه وجود ندارد، گفت: به دنبال فعال كردن 

فروش آنالين در مراكز ميوه و تره بار هستيم.
به گزارش مهر، رضا كرمي محمدي مديرعامل س��ازمان 
مديريت بحران ش��هرداري تهران در نشس��ت مشترك 
مديران شهري در رابطه با كنترل ويروس كرونا كه با حضور 
نمايندگان س��ازمان بهداش��ت جهاني به صورت ويدئو 
كنفرانسي برگزار شد، گفت: در شهرداري تهران با همكاري 
همه مديران پنج كارگروه تشكيل شده تا كارها بر اساس 
يك روال منظم دنبال شود. اين كارگروه ها نظير كارگروه 
بودجه و منابع انساني با رياست يكي از مديران كار خود را 
شروع كردند. وي افزود: يكي از مشكالت ما اين است كه 
ما در پايانه هاي ورودي شهر تهران محل قرنطينه نداريم 
اما تمام تالش مان را مي كنيم تا مسافران ورودي به شهر 

تهران عامل انتقال بيماري نباشند.  

   افتتاح دو مركز جديد نگهداري سگ هاي بدون 
صاحب در تهران و حومه

احسان صفايي معاون خدمات شهري منطقه ۲۲ تهران 
با اشاره به تعداد گسترده سگ هاي ولگرد در اين منطقه 
گفت: عالوه بر فعاليت موفق مركز »دهكده مهرباني« 
در چيتگر، در حال راه اندازي دو مركز ديگر هستيم. به 
گزارش مهر،  احسان صفايي گفت:  سال گذشته اولين 
مركز نگه داري س��گ هاي بالصاحب را در منطقه ۲۲، 
تحت عنوان »دهكده مهرباني« با تامين هزينه اوليه و 
زمين آن از سوي شهرداري تهران شاهد بوديم.»دهكده 
مهرباني« با مديريت حاميان حيوانات اداره مي شود و در 
حال حاضر ۵00 قالده سگ در آن نگهداري مي شوند. او 
از راه اندازي دومين مركز نگهداري سگ هاي بالصاحب 
در مح��ل پارك جنگلي چيتگر خب��ر داد و اظهار كرد: 
تمام سعي مان بر اين اس��ت كه تا پايان سال اين مركز 
افتتاح شود.همچنين يك زمين 9 هزار متري در منطقه 
وردآورد براي ايجاد مركز سگ هاي ولگرد در نظر گرفته 

شده اس��ت، اين مركز نيز در نيمه نخست سال آتي به 
بهره برداري خواهد رسيد.   

   كاهش ساعات اجراي محدوديت هاي ترافيكي 
تا پايان سال تمديد شد

يوسف حجت سرپرس��ت معاونت حمل و نقل و ترافيك 
ش��هرداري تهران از تداوم كاهش ساعات محدوده هاي 
ترافيكي تا پايان س��ال خبر داد. به گزارش تسنيم، در پي 
ش��يوع ويروس كرونا و اوج گرفت��ن اين بيماري در هفته 
جاري، ش��وراي عالي ترافيك نس��بت به كاهش ساعات 
ورود به محدوده هاي ترافيك اقدام و اعالم كرد تا پايان اين 
هفته، ساعات ورود به محدوده هاي ترافيكي از ساعت 8 الي 
17 خواهد بود. يوسف حجت درباره تصميم گيري جديد 
براي س��اعات آغاز و پايان ورود به محدوده هاي ترافيكي، 
اظهار كرد: با توجه به تداوم وج��ود ويروس كرونا و اينكه 
وضعيت تغيير چنداني نكرده، ساعات 8 الي 17 براي ورود 

به محدوده هاي ترافيكي تا پايان سال اعمال خواهد شد.

در شهر
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»تعادل«ازوضعيتبازارهادرپاياناسفندگزارشميدهد

دردسرهاي مهمان ناخوانده در بازار
تعادل | گروه صنعت |

مهم��ان ناخوانده ايي به نام »كرون��ا « بازارهاي پرهياهو و 
پرمتقاضي دم عيد، را متش��نج و غيرقابل پيش بيني كرد. 
ويروسي كه چراغ خيلي از كس��ب وكارها را خاموش وبي 
رونق كرد. ش��ايد كمتر كس��ي فكر مي كرد كه شيوع اين 
ويروس بتواند همه برنامه ريزي هاي صاحبان كسب وكار را 
آنهم در آستانه سال نو به هم بريزد. اما قسمت غم انگيز ماجرا، 
متولياني بدون برنامه وزارت صمت است كه اين بار هم در 
صحنه هاي بحراني بدون هيچ تدابير ويژه اي به استقيال اين 
ويروس رفتند. هر چند دامنه شيوع اين بيماري گسترده تر 
شد، تازه متوليان صنعتي و تجاري به فكرشان رسيد كه بايد 
كاري بكنند. يكي به فكر توليد سه شيفته كارخانجات افتاد 
و مسوول ديگري هم درصدد تغيير سياست هاي تجاري 
برآمد؛ آنهم خيلي ديرهنگام. موضوع اينجاست كه هر چند 
همين اقدامات اورژانسي براي مبارزه كرونا ضروري است، اما 
خيلي خيلي بي موقع و ديرهنگام است؛ گويا مقامات دست 
روي دست گذاش��تند تا مهمان ناخوانده در كشور جوالن 
دهند و سپس به فكر چاره باش��ند. در اين ميان، عملكرد 
بسيار ضعيف معاونت صنايع وزارت صمت از همه بيشتر 
خودنمايي مي كند. معاونتي كه هيچ گونه برنامه اي تا قبل و 
حتي در روزهاي اول شيوع اين بيماري در دستور كارش قرار 
نگرفت تا براي توليد اقالم بهداشتي ضرور كه اين روزها يكي از 
نيازهاي ضروري مراكز بهداشتي و مردم است، اقدام عاجلي 
انجام دهد و گويا همه امور را به تنظيم بازار واگذار كرده است؛ 
حال بايد گفت وقتي كااليي نيست يا توليدش كم است؛ چه 
كاري از دست تنظيم بازار بر مي آيد؟ وقتي سكان معاونت 
توليد كشور به دست افرادي ناكارآمد ونابلد سپرده مي شود، 
نتيجه اش مي شود، همين آشفته بازار در توليد و عرضه اقالم 
پزشكي آن هم در شرايط بحراني. با همه اينها، به نظر مي رسد، 
بازار كاالها در آستانه سال نو، عالوه بر شيوع اين بيماري، به 
داليل ديگري چون افزايش قيمت هاي بي ضابطه، روزهاي 
خوبي را سپري نمي كنند. هرچند مسووالن ستاد تنظيم بازار 
به گفته خودشان در تالش براي نظم بخشي و رونق در بازارها 

هستند، اما در شرايطي كه صفي براي خريد وجود ندارد.

   مشاهدات عيني از بازار
رچندي پيش بود كه سري به بازار زديم تا حال و روز بازار عيد 
را از نمايي نزديكتر شاهد باشيم. به همين منظور به سراغ 
بازيگران اصلي بازار يعني فروشندگان و خريدارن رفتيم و در 
صحبتي كوتاه از زاويه ديد هر يك به بازار نگريستيم. برآيند 
صحبت با فروشندگان مختلف بازارهاي آجيل و خشكبار و 
همچنين بازار پوشاك و ميوه مويد آن بود كه بازار امسال در 
مقايسه با سال قبل، افزايش30 تا 300 درصدي قيمت را 

تجربه مي كرد. افزايشي كه كاهش خريد و كوچك شدن 
روزافزون سفره مصرف كننده را رقم زد. در همين حال اما 
فروشندگان، افزايش قيمت را متاثر از افزايش هزينه هاي 
برق، گاز و... و همچنين افزايش قيمت خريد خودش��ان 
عنوان مي كردند. از سويي همانطور كه خود فروشندگان نيز 
بدان اذعان داشتند، اكثر محصوالت توليد داخل و برندهاي 
ايراني بودند. اما با اين وجود به داليل زيادي از جمله واردات 
مواد اوليه، اين افزايش قيمت نمي توانست مستقل از اثرات 
نوسانات نرخ ارز باش��د. در همين حال فروشندگان نكته 
ديگري را نيز متذكر مي شدند اينكه با توجه به عدم فروش 
اجناس موجود، فروشنده نمي توانست كاالهاي جديد را 
خريداري و به بازار عرضه كند و اين مشكلي بود كه طبق 
مشاهدات عيني هم از سوي بسياري از خريداران مطرح 
مي شد. شايد بتوان با كمي اغماض موضوع كاهش خريد را به 
كاهش تنوع محصوالت و عدم رضايت مشتري از محصوالت 
نسبت داد، اما نبايد ساده انگارانه به موضوع نگريست، پس 
مشكل كجاست؟ به س��راغ خريداران رفتيم، كه با جيب 
نسبتا خالي به بازار مي آيند و بدون خريد خارج مي شوند. 
اغلب خريداران بر اين باور بودند كه با كاهش تقاضا و نخريدن 
محصول مي توان ترمز افزايش قيمت ها را كشيد، اما نياز به 
بعضي از اقالم كاال مانع از درست عمل كردن اين سرعت گير 
مي شود. تاجايي كه مردم ناچار به خريد كاالهاي اساسي از 

جمله گوشت و ميوه و... به هر قيمتي هستند. 
در اين ميان از مصرف كنندگان پرسيدم كه از پويش بدون 
قيمت نخريم تا چقدر اطالع دارند؟ با بررس��ي پاسخ هاي 
آنها مي توان چنين برداشت كرد كه بسياري از مردم از اين 
پويش بي خبر بودند و مطابق گفته هاي فروشندگان نيز، 
ندرتا با اعتراض مشتريان نسبت به عدم درج قيمت بر روي 
محصول مواجه شدند. اين در حالي است كه مطابق ماده 6 
قانون تعزيرات حكومتي مصوب سال 67 و ماده 65 قانون 
نظام صنفي مصوب سال 92 درج قيمت الزامي و تخلف از آن 
جريمه هاي نقدي، درج تخلف در پرونده واحد و... را به دنبال 
خواهد داشت.  در همين رابطه، محمدرضا كالمي مديركل 
دفتر برنامه ريزي، تامين، توزيع و تنظيم بازار وزارت صمت 
و سخنگوي ستاد تنظيم بازار مي گويد: پويش»بي قيمت 
نخريم « توسط برخي از سازمان هاي صنعت و معدن استان ها 
پيش��نهاد ش��ده بود و با توجه به اثرگذاري آن به تصويب 
شصت و نهمين جلسه كارگروه تنظيم بازار كشور رسيده 
است. همچنين وي تصريح كرد كه عدم درج قيمت روي 
محصول، تالش به منظور گرانفروشي تلقي خواهد شد و در 
صورت مشاهده اين تخلف، نه تنها جريمه عدم درج قيمت 
بلكه جريمه گرانفروشي نيز در مورد واحد متخلف اعمال 
خواهد ش��د. اما اجراي اين پويش پيش از هر چيز نيازمند 

اطالع رساني به مردم و همكاري آنان در عدم خريد محصول 
بدون قيمت خواهد بود و در اين ميان بايد پتانسيل رسانه ها و 
ساير سازمان ها و دستگاه هاي آگاهي بخش را مورد توجه قرار 
داد.  از سويي چندي پيش، مسووالن وعده هايي در راستاي 
تنظيم بازار عيد داده بودند كه شايد مي توانست جامه عمل بر 
تن كند اگر كرونا دامن گير كشور نمي شد. به طوريكه عباس 
قبادي دبير ستاد تنظيم بازار وزارت صمت در گفت وگو با 
»تعادل « از برگزاري حدود 222 نمايشگاه با حضور 25 هزار 
غرفه خبر داده بود كه مقرر شده بود در كنار اين نمايشگاه ها، 
اجراي طرح فروش فوق العاده در فروشگاه هاي كشور را نيز 
شاهد باشيم. نمايشگاه هايي كه كرونا بساطشان را جمع كرد. 
در همين حال، اما قبادي از تشكيل ستاد مقابله با بيماري 
كرونا خبر داده بود . البته اين مقام مسوول، از تدارك 100 
هزار تن سيب و پرتقال جهت توزيع در شبكه هاي منتخب 
ميوه و تره بار خبر داده بود. خبري كه اگرچه تا حدودي شاهد 
اجرايي شدن آن هس��تيم اما باز هم دست دالالن و انتشار 
ويروس كرونا روند اجراي آن را با اختالل مواجه كرد. اوضاع 
بازار رضايت بخش به نظر نمي رسد و همچنان نوسانات قيمت 

در بازارها محسوس است. در اين ميان آنچه از اهميت بااليي 
برخوردار است اينكه نظارت بر بازار به چه شكل خواهد بود 
و چه تدابيري در اين خصوص انديش��يده شد؟ مشاهدات 
ميداني ما از ب��ازار، حاكي از آن بود ك��ه مردم ضمن بي اثر 
دانستن نظارت ها، نس��بت به ثبت شكايت و راه هاي اعالم 
تخلفات فروشندگان آگاهي الزم را ندارند. بسياري بر اين باور 
هستند كه حتي در صورت ثبت تخلفات واحدها و اعتراض 
به گرانفروش��ي و... توسط آنها، اين قبيل اقدامات بي فايده 
خواهد بود. چراكه روند طوالني رس��يدگي به اعتراضات، 
مردم را منصرف از انجام اين كار كرده است.  شرايط بحراني 
حاكم بر بازار اما اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور 
را دست به كار كرد تا تامين فوري كاالهاي اساسي مورد نياز 
مردم را از اولويت هاي تمام دستگاه ها عنوان كند و بر رصد 
مستمر وضعيت بازار تاكيد دارد. وي خواهان آن است كه همه 
دستگاه ها تالش كرده تا شرايطي را فراهم كنند كه در تامين 
تقاضا و نياز بازار براي ايام پاياني سال و ماه مبارك رمضان 
هيچ گونه مشكلي پيش نيايد.  بازار آشفته اين روزها اما ديگر 
مسووالن را نيز به تكاپو واداشت. به طوري كه در اين رابطه 

رضا رحماني، وزير صمت نيز در مسير حفظ آرامش بازار، 
همكاري مردم در هر مقامي اعم از توليد كننده، توزيع كننده 
و مصرف كننده را پيش شرط مهم و موثري مي داند. از طرفي 
رحماني، وعده تشديد نظارت و برخورد با متخلفان صنفي، 
تولي��دي و خدماتي را نيز داد ك��ه حكايت از اهميت بيش 
از پيش نظارت بر كيفيت، كميت، قيمت و مهم تر از همه 
بهداشت موادغذايي و ساير محصوالت عرضه شده به بازار 
دارد، به ويژه در اين برهه زماني حساس كه ردپاي دالالن و 
سودجويان در گل آلود كردن شفافيت بازار قابل شناسايي 
است.الب ته اين ايراد به معاونت صنايع وزارتخانه صمت وارد 
است چرا در چنين شرايط بحراني هيچ برنامه يا تدابير ويژه اي 
براي توليد اقالم اساسي و اقالم پزشكي در شرايط بحراني 
ناشي از شيوع كرونا در دستور كار خود قرار نداده است؛ چراكه 
هم اكنون شاهد آن هستيم كه با انتشار ويروس كرونا از يك 
سو تب تقاضا براي محصوالت ضد عفوني كننده و شويندها 
و ماسك به شدت باال رفت و در كنار آن دست دالالن را براي 
ماهي گيري از اين آب گل آلود باز كرد تا با اختالل در سيستم 

عرضه به بازار و احتكار آن مشكالتي ايجاد كنند.
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گواهي امضاي الكترونيكي 
غيرحضوري تمديد مي شود

ش�اتا|معاون زيرس��اخت كليد عمومي و امنيت 
اطالعات تجاري مركز توسعه تجارت الكترونيكي از 
راه اندازي سامانه تمديد غير حضوري گواهي امضاي 
الكترونيكي خبر داد. رضا جوادي نيا افزود: متقاضياني 
كه داراي گواهي الكترونيكي معتبر مي باشند، يك 
هفته قبل از انقضا گواهي خ��ود مي توانند از طريق 
پورتال صدور گواهي مركز مياني عام، اقدام به دريافت 
گواهي جديد اقدام نماين��د . او در ادامه چنين بيان 
كرد: تمديد گواهي براي كس��اني مي باشد كه قبال 
يك بار گواه��ي امضاي خ��ود را به صورت حضوري 
دريافت كرده اند يا به عبارتي قباًل يك بار احراز هويت 
آنها در دفاتر ثبت نام مركز دولتي مياني عام  شامل 
دفاتر اسناد رسمي يا دفاتر پيشخوان دولت بصورت 
حضوري انجام شده است. در اين طرح صاحبان امضا 
يك هفته قبل از اتمام اعتب��ار گواهي، يك پيامك 
يادآوري جهت تمديد گواهي خود دريافت مي كنند 
و يك هفته فرصت دارند به جاي مراجعه حضوري به 
دفاتر ثبت نام، به پورتال صدور گواهي مركز مياني عام 
مراجعه كرده و در مدت زمان كوتاهي و با طي چهار گام 
ساده، از منوي تمديد گواهي اقدام به تمديد گواهي 
امضاي الكترونيكي خود نمايند. او با اشاره به اينكه در 
اين حالت تنها تعرفه مصوب گواهي اخذ خواهد شد و 
متقاضيان الزم نيست تا توكن جديد خريداري كنند 
و مي توانند از همان توكن قبلي خود استفاده كنند، 
افزود: به هنگام تمديد گواهي تمام استعالمات الزم 
بصورت سيستمي از مراجع ذيصالح از قبيل سرويس 
استعالم هويت ثبت احوال، سرويس استعالم اشخاص 
حقوقي از سازمان ثبت شركت ها، پست جمهوري 
اس��المي مجدداً صورت مي پذيرد و در صورتي كه 
مشكلي وجود نداشته باش��د، تمديد گواهي انجام 
مي شود. در سال اول ارايه اين خدمت، بيش از 150 
هزار مراجعه حضوري جهت اخذ گواهي امضا حذف 
شود. معاون زيرساخت كليد عمومي و امنيت اطالعات 
تجاري مركز توسعه تجارت الكترونيكي با اشاره به 
اينكه با راه اندازي اين سيس��تم ي��ك گام مثبت در 
راستاي تحقق دولت الكترونيك برداشته شده است، 
افزود: از مزاياي تمديد گواهي بصورت سيستمي و 
غير حضوري مي توان به حذف كاغذ به منظور تكميل 
فرم هاي درخواست گواهي و انجام تمام امور بصورت 
الكترونيكي، افزايش سالمت اداري و كاهش فساد 
اداري و همچنين افزايش ش��فافيت در امور، حذف 
كپي مدارك هويتي، پرداخت تعرفه گواهي بصورت 
آنالين از طريق درگاه پرداخت، عدم نياز به حضور در 
سطح شهر و كاهش تعداد سفرهاي شهري، كاهش 
ترافيك و كاهش آلودگي هوا، افزايش سرعت و دقت 
رسيدگي به امور مردم و جلب رضايت ارباب رجوع، 
دسترسي مردم به خدمات مورد نياز اداري در تمام ايام 

هفته بصورت 2۴ ساعته اشاره كرد .

گفتوگوبامديرعاملشرکتفوالدخوزستان

تامين مواد، حمل و نقل، ارزآوري و تامين مالي، اولويت هاي اساسي فوالدسازان كشور
   در حال حاضر تامين مواد اوليه براي ش�ركت هاي 
فوالدي تحت تاثير چه عوامل داخلي و خارجي قرار 

دارد؟
 تامين مواد اوليه نقش انكارناپذيري در تداوم توليد دارد و 
اگر به هر دليلي در تامين مواد اوليه وقفه اي ايجاد شود، در 
كوتاه مدت توليد با مشكل روبه رو مي شود. تامين پايدار در 
اقالم استراتژيك ش��امل: كنسانتره، سنگ آهن، الكترود و 
قراضه نقش موثري در پايداري توليد ايفا مي كنند. سياست 
شركت فوالد خوزس��تان، تامين مواد اوليه از داخل كشور 
است. در حال حاضر هشتاد درصد مواد مورد نياز شركت از 
داخل كشور تامين مي شود. از طرفي كميته مقابله با تحريم 
يكي از فعاليت هاي بنيادي بود كه در شركت فوالد خوزستان 
انجام شد. در اين كميته اقدام به شناسايي اقالم استراتژيك 
وارداتي شد و با نگاه آينده  نگري اقدام به خريد نموديم. براي 
اينكه كمترين تاثير از خروج شركت هاي خارجي و تاثيرات 
تحريم متوجه تامين مواد اوليه شركت شود، بايد به سمت 
تامين مواد اوليه داخلي حركت كرده و شرايطي فراهم كنيم 

كه اقالم وارداتي نيز در داخل توليد شوند.
   موض�وع صادرات محص�والت ف�والدي از لحاظ 
تقاضاي بازار خارجي، حمل و نق�ل، بيمه و مواردي 

نظير آن با چه چالش هايي مواجه است؟
 مهم ترين تاثير محصوالت فوالدي، ارزآوري است. شركت 
فوالد خوزس��تان در چند س��ال اخير با نگاه اولويت تامين 
داخل، اقدام به صادرات محصوالت خود كرده اس��ت. براي 
حضور در ب��ازار بين المللي، توليد محص��والت باكيفيت 
و رقابت پذير، شناس��ايي ب��ازار هدف، تحليل ب��ازار و رقبا 
فاكتورهايي هس��تند كه بايد مدنظر قرار گيرند. ش��ركت 
فوالد خوزستان دومين قطب توليد فوالد خام و بزرگ ترين 
عرضه كننده شمش فوالد كشور است. بدون شك تحريم ها 
بر صادرات محص��والت فوالدي تاثيرگذار بوده اس��ت. اما 
توانس��ته ايم با به  كارگيري توان ايراني و خودباوري در بازار 
صادرات موفق باش��يم و در حضور كش��ورهاي قدرتمند 
صادركننده فوالد، نظر خريداران بين المللي را به سوي خود 
جلب كنيم. اين نكته نيز حايز اهميت اس��ت كه موقعيت 
جغرافيايي شركت فوالد خوزستان و دسترسي به آب هاي 
آزاد باعث شده كه در حوزه حمل و نقل و صادرات محصوالت 
نسبت به ديگر شركت ها شرايط مطلوب تري داشته باشيم.

    چه چالش  هايي در حوزه حمل و نقل )جاده اي، ريلي 
و دريايي( مواد اوليه و محصوالت صنايع باالدستي 

فوالد وجود دارد؟
 در س��ال هاي اخير ش��ركت هاي معدني به س��مت توليد 
محصوالت نيمه  نهاي��ي و نهايي حركت كرده اند. به طوري 

كه در نزديكي معادن اقدام به احداث كارخانه مي كنند، با 
اين توجيه كه هزينه هاي انتقال را كمتر كرده و از سوي ديگر 
محصوالت نهايي را توليد كنند. اين حركت شايد در نگاه اول 
مورد قبول باشد، ولي بزرگ ترين مشكل پيش رو دسترسي 
به آب براي توليد فوالد و دسترسي به آب  هاي آزاد و حمل و 
نقل ريلي است. دسترسي به آب هاي آزاد، جاده هاي ترانزيتي 
و خط آهن سه فاكتور مهم براي راه اندازي و تداوم فعاليت 
كارخانه هاي فوالدسازي است. يكي از مزيت هاي مهمي كه 
فوالد خوزستان نسبت به ساير فوالدسازان دارد، دسترسي 
به هر سه فاكتور است. اين شركت در سال هاي اخير چندين 
ق��رارداد همكاري با راه آهن در بحث حمل و نقل مواد اوليه 
و محصوالت صادراتي به امضا رس��انده است. در سال هاي 
اخي��ر 95 درصد محموله هاي صادرات��ي از طريق خطوط 
ريلي به بندر امام )ره( ارسال مي شود. در حمل و نقل دريايي 
نيز صادرات محصوالت از طريق اسكله بندر امام)ره( انجام 

مي شود. فوالد خوزستان همچنين در حوزه تخصصي حمل 
و نقل يك شركت تابعه به نام چندوجهي فوالد لجستيك را 
داراست و اين نشان از نگاه ويژه اين شركت به موضوع حمل 

و نقل مواد اوليه و محصوالت دارد.
   ارزيابي ش�ما از تداوم احتمالي اين مشكالت و اثر 

آن بر صنعت فوالد كشور در سال آينده چيست؟
از مهم ترين مشكالتي كه ممكن است تداوم اين حركت به 
دنبال داشته باش��د، تامين مواد اوليه شركت هاي توليدي 
فوالد است. البته با ش��روع حركت شركت هاي معدني به 
سمت احداث كارخانه فوالدي، شركت فوالد خوزستان طرح 
تكميل زنجيره ارزش، از سنگ آهن تا نورد را پياده كرد. البته 
تعامل شركت هاي تامين كننده مواد اوليه با توليد كنندگان 
در هر شرايطي بايد ادامه دار باشد و اين رمز بقاي فوالدسازان 

بزرگ كشور و پايداري توليد در اين صنايع عظيم است. 
   يك�ي از بزرگ ترين نيازهاي صنايع ما در كش�ور 

تامين مالي براي سرعت بخش�يدن به فرآيندهاي 
توسعه است، مهم ترين و بهترين روش تامين مالي 
براي اين ش�ركت ها را چ�ه مي دانيد؟ آي�ا با وجود 
تحريم ها مي توان روي تامين مالي خارجي حساب 

باز كرد؟
 توس��عه رمز بقاي بنگاه اقتصادي اس��ت. ش��ركت فوالد 
خوزستان نيز از اين قاعده پيروي مي كند. در شرايط فعلي 
كه سايه تحريم بر كشور افتاده است، بايد به سمت تقويت 
اقتصاد و تامين ارز مورد نياز صنايع حركت كنيم. بدون شك 
يكي از راه هاي مطمئن، صادرات محصوالت اس��ت. البته 
تقويت بازار بورس و جذب سرمايه  نيز به تامين مالي كمك 
مي كند. در آغاز تحريم ها كشورهاي خارجي ثابت كردند، 
اراده اي براي تداوم حضور و س��رمايه گذاري در كشورمان 
ندارند، با اين حساب نمي توان روي سرمايه گذاران خارجي 

حساب باز كرد.

   برنامه توليد در س�ال آتي را چه مواردي تشكيل 
مي دهند؟ آيا توليد محصوالت جديد در دستور كار 

قرار دارد؟
در حال حاضر اين ش��ركت براي س��ال جاري برنامه س��ه 
ميليون و هشتصد هزار تن ش��مش را در دستور كار دارد، 
از سويي افق توليد محصوالت زير سقفي فوالد خوزستان 
تا سقف 5 ميليون و دويست هزار تن است. با اجراي برنامه 
زنجيره تامين از معدن تا نورد و اقدام به خريد سهام شركت 
صنعتي و معدني توس��عه فراگير س��ناباد در باالدس��ت و 
تملك 60 درصدي فوالد اكس��ين در پايين دست، در گام 
اول به دنبال افزايش توليد و بع��د از آن صادرات ورق هاي 
خاص و محصوالت متنوع هستيم. اين شركت طبق سند 
استراتژي ترسيم شده، برنامه و نقشه راه خود را ت�ا رسيدن 
به ظرفيت 13.6 ميليون تن، با تكمي��ل زنجيره ارزش در 
ب�االدست و پايين دست مشخص نموده و تاكنون عالوه بر 
عملياتي نمودن پروژه هاي زيرسقفي شامل: پروژه احداث 
كارخانه مگامدول آهن اسفنجي با ظرفيت 1.7 ميليون تن، 
تملك سهام ش��ركت صنعتي و معدني سناباد با ظرفيت 
توليد 2.5ميليون تن كنسانتره و 2.5 ميليون تن گندله كه 
تكميل واحد گندله س��ازي آن در منطق�ه سنگان مراحل 
پاياني پيشرفت فيزيكي را پش��ت سر مي گذارد، مقدمات 
افزايش توليد و رس��يدن به رقم فوق الذكر را برنامه ريزي و 
مشخص نموده است. البته اين نكته نيز حايز اهميت است 
كه از منظر توازن و باالنس خطوط توليد و افزايش ظرفيت 
و همچنين صرفه ب�ه مقياس سرمايه گذاري، راه اندازي و به 
توليد رساندن كارخانه توليد آهن اسفنجي شركت صنعت 
فوالد ش��ادگان نيز گام مهم ديگري از برنامه هاي توس��عه 
شركت فوالد خوزستان بوده و در حال حاضر تكميل بخش 
فوالدسازي اين مجموعه اقدامي استراتژيك در جهت تحقق 

اهداف استراتژيك شركت مي باشد.
   شركت فوالد خوزستان تا چه ميزان به سمت توليد 
محصوالت نهايي )به جاي نيمه نهايي( حركت كرده 
است، چه چش�م اندازي را براي اين مهم پيش بيني 

مي كنيد؟
همان طور كه اشاره شد، با پيگيري هاي مستمر موفق شديم 
60 درصد س��هام شركت فوالد اكس��ين را در تملك فوالد 
خوزس��تان قرار دهيم. با توجه به توليد ورق هاي خاص از 
سوي اين شركت در حوزه نفت، گاز و صنايع ديگر و همچنين 
استقبال شركت هاي خارجي براي خريد ورق هاي عريض، با 
تملك اين شركت عالوه بر تامين مستمر مواد اوليه از سوي 
فوالد خوزستان، محصوالت نهايي هم به توليد شركت فوالد 

خوزستان اضافه خواهد شد.
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فدرال رزرو امريكا نرخ بهره را نيم درصد كاهش داد 

آغاز حمالت متقابل طالبان و نيروهاي امريكايي در افغانستان 

كاهش نرخ بهره مي تواند تبعات كرونا را مديريت كند؟

از سرگيري خشونت ها، تهديد روند صلح

گروه جهان|
 »بازارها نياز به كاهش نرخ بهره ندارند، آنها نيازمند اين 
هستند كه ترامپ شيوع كرونا ويروس را جدي بگيرد.« 
اين واكنش ش��ماري از منتقدان دول��ت امريكا به اقدام 
غيرمنتظره بانك مركزي اين كشور براي كاهش نرخ بهره 

در واكنش به شيوع ويروس كرونا است. 
به گزارش رويترز، بانك مركزي امريكا به اتفاق آرا نرخ 
متوسط بهره را نيم درصد كاهش داد. جروم پاول رييس 
بانك مركزي امريكا، در همين رابطه گفته: »ويروس 
كرونا و اقداماتي كه به براي مقابله با اين ويروس مجبور 
به انجام دادنش شده ايم به طور حتم روي فعاليت هاي 
اقتصادي امريكا اثر خواهند گذاشت. ما كامال آماده ايم تا 
از ابزارهاي در دسترس خود براي ثبات بخشي به بازارها 
استفاده كنيم. مي دانيم كه با كاهش نرخ بهره تاثيري 
در ش��يوع بيماري ايجاد نخواهد ش��د اما قرار نيست 
بانك مركزي به همه چالش ها پاس��خ بدهد.« وزراي 
اقتصاد كشورهاي گروه۷ نيز وعده داده اند كه اقدامات 

متناسبي انجام خواهند داد.
بازاره��اي بورس جهان كه در روز هاي گذش��ته به دليل 
گس��ترش ويروس كرونا دچار تالطم ش��ده بودند تحت 
تاثير كاهش نرخ بهره در امريكا تا حدي ضررهاي روزهاي 
اخير را جبران كرده و ش��اخص بهاي سهام در بازارهاي 
اروپايي ح��دود ۲درصد افزايش يافت. در عين حال پس 
از اعالم تصميم بانك مركزي امري��كا نرخ طال ۲ درصد 

افزايش يافت.
با اين حال تيم فرنهولدر كارشناس بازار، يادداشت خود 
در كوارتز نوشته: »به نظر بانك مركزي راه حل هر مشكلي 
كاهش نرخ بهره اس��ت. اما در حقيقت اينطور نيست. از 
واكنش هاي آني كه بگذريم، حقيقت اين است كه بازارها 
بيشتر از كاهش نرخ بهره به اين نيازمند هستند كه ترامپ 
بحران كرونا را جدي بگيرد و براي رفع تاثيرات اقتصادي آن 
اقدامات معناداري را در پيش بگيرد. اين همان چيزي است 

كه مي تواند به سرمايه گذاران اطمينان دهد.«
اين در حالي است كه دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا، در 
نخستين واكنش نسبت به اقدام فدرال رزرو گفته كاهش 
نيم درصدي نرخ بهره كافي نيس��ت. ترامپ همچنين با 
اشاره به اظهارات پاول مبني بر تاثير شيوع كرونا بر اقتصاد 

گفته كه رييس بانك مركزي امريكا به بازارها س��يگنال 
بدي داده است.  شيوع ويروس كرونا بر سفرهاي هوايي، 
جهانگردي، مناسبت هاي ورزشي، نمايشگاه هاي تجاري 
و اقتصادي، نمايشگاه هاي كتاب و برنامه هاي فرهنگي و 
حتي مراسم مذهبي در سراسر جهان تاثير گذاشته است. 
بر اين اساس تحليل گران بانك جي پي  مورگان پيش بيني 
كرده اند كه ۵۰ درصد احتمال كاهش نرخ هاي بهره امريكا 

به صفر در سال ميالدي جاري وجود دارد. 
تاكنون بيش از ۹۱ هزار مورد ابتال به كوويد ۱۹ شناسايي 
شده كه بيش از ۸۰ هزار مورد آن مربوط به چين است. اين 
ويروس به ۷۷ كشور ديگر سرايت كرده و اين ميان اوكراين 
تازه ترين كش��وري است كه ابتال به آن را شناسايي كرده 

است. تعداد مرگ ها بر اثر اين بيماري در چين دو هزار و 
۹۴۳ نفر و در ساير كش��ورها از رقم ۱۲۵ نفر عبور كرده 
است. به گفته تارو آسو، وزير اقتصاد ژاپن، وزراي اقتصادي 
گروه۷ نيز آماده اقدامات متناسب و ضروري براي مقابله با 
پيامدهاي ويروس كرونا هستند و بانك هاي مركزي اين 
كشورها از ثبات قيمت ها و رشد اقتصادي حمايت خواهند 
كرد. او راهكارهاي مشخصي اعالم نكرد و گفت راه حل هاي 
مناسب در هر كشوري با كشورهاي ديگر متفاوت است. 
اين مقام ژاپني همچنين در پاس��خ به س��ئوالي در مورد 
احتمال گنجاندن اقدامات مالي و مالياتي در اين راه حل ها 

گفت: »همه اين گزينه ها در نظر گرفته مي شود.«
از س��ويي دونالد ترامپ گفته: »نرخ به��ره در امريكا بايد 

بيشتر كاهش يابد تا با نرخ بهره در ساير كشورها متناسب 
شود. ما درگير يك رقابت عادالنه نيستيم. اين براي اياالت 
متحده عادالنه نيست. باالخره زمان آن فرا رسيده كه بانك 
مركزي امريكا در اين زمينه پيش��رو باشد. نرخ بهره بايد 

بيشتر كاهش يابد.«
گفته ش��ده، اس��تيو منوچين وزير خزانه داري تصميم 
غيرسياسي بانك مركزي امريكا را ستوده و به كميته امور 
مالي مجلس نمايندگان گفته وزراي اقتصاد كشورهاي 
گروه ۷ و بانك مركزي اين كش��ورها تعهد داده اند همه 
اقدامات ممكن را در اين زمينه انجام دهند. او گفته امريكا 

قصد ندارد تعرفه كاالهاي چيني را كاهش دهد. 
نيويورك تايمز درباره كاهش ن��رخ بهره غيرمنتظره در 

امريكا نوش��ته: »اگرچه بانك مركزي امريكا اعالم كرده 
كه عوامل بنيادين اقتص��اد امريكا قوي مانده اند اما براي 
نخستين بار از زمان اوج بحران مالي در سال ۲۰۰۸ است كه 
بانك مركزي امريكا در اقدامي غيرمعمول خارج از نشست 
سياست گذاري خود نرخ هاي بهره را كاهش مي دهد. اين 
اقدام فدرال رزرو نشان مي دهد مقامات امريكايي بر اين 
باور بودند كه نمي توانند تا زمان برگزاري نشست كميته 

سياست گذاري تا دو هفته ديگر صبر كنند.«

  كاهش نرخ بهره در هنگ كنگ و استراليا 
عالوه بر اياالت متح��ده، قانون گ��ذار مالي هنگ كنگ 
نيز نرخ بهره اين منطقه را ۵۰ ص��دم درصد كاهش داد. 
به گزارش سي ان بي سي، قانون گذار مالي هنگ كنگ در 
حالي نرخ بهره اين منطقه را ۵۰ صدم درصد كاهش داد كه 
فعاليت هاي تجاري آن به پايين ترين سطح تاريخ رسيده 
است. آي اچ اس ماركيت در جديدترين گزارش شاخص 
مديران خريد هنگ كنگ گفته شيوع ويروس كرونا تأثير 
منفي شديدي بر بخش خصوصي هنگ كنگ داشته است. 
گفته شده، ش��اخص پي ام آي هنگ كنگ به ۳۳.۱واحد 
افت كرد كه نشان مي دهد وضعيت تجارت اين منطقه با 

بيشترين شتاب در حال بدتر شدن است.
بانك مركزي اس��تراليا نيز نرخ بهره خود را براي مقابله 
با تأثير منفي ش��يوع ويروس كرونا بر اقتصاد اين كشور، 
به پايين ترين س��طح تاريخ كاهش داده است. به گزارش 
بلومبرگ، بانك مركزي نرخ بهره اصلي اس��تراليا را ۲۵ 
صدم درصد كاهش داده و به ۰.۵درصد رس��انده اس��ت. 
بانك مركزي اين كشور همچنين در بيانيه اي هشدار داده 
كه رشد اقتصادي استراليا در سه ماهه جاري به طور قابل 
توجهي از آن چه قباًل پيش بيني شده بود ضعيف تر خواهد 
ش��د. فيليپ الو رييس بانك مركزي استراليا، در بيانيه 
خود آورده: »در حال حاضر شيوع ويروس كرونا در خارج 
از كشور تأثير منفي شديدي بر اقتصاد استراليا گذاشته 
است و به ويژه به بخش هاي آموزش و مسافرت آسيب زده 
است. پيش بيني مدت زمان و ميزان تأثير ويروس كرونا بر 
اقتصاد، با توجه به وضعيت در حال تحول آن، دشوار است. 
اما انتظار مي رود همين كه ش��يوع ويروس كنترل شود، 

اقتصاد استراليا بهبود يابد.«

گروه جهان|
 با گذش��ت چند روز از امضاي توافق صلح افغانستان، 
برقراري آرامش در اين كشور بيش از هر زمان ديگري 
دور از دسترس به نظر مي رسد. در شرايطي كه دولت 
افغانستان و گروه طالبان پيش شرط هاي مختلفي براي 
آغاز گفت وگوهاي بين افغاني دارند، تنها چند ساعت 
پ��س از اينكه دونالد ترامپ اعالم كرد با مال عبدالغني 
برادر از مقام هاي ارشد طالبان، گفت وگوي تلفني خوبي 
داشته اس��ت، پنتاگون اعالم كرد كه نخستين حمله 
هوايي خود پ��س از امضاي توافق صلح را عليه مواضع 

طالبان در هلمند انجام داده است. 
به  گ��زارش خبرگ��زاري طلوع، نيروه��اي امريكايي 
چهارش��نبه به مواضع طالبان در ولسوالي نهر سراج 
واليت هلمند حمله كرده اند. در بيانيه پنتاگون آمده كه 
طالبان در دو روز گذشته از اين محل حمالت شديدي 
را عليه نيروهاي امنيتي افغانس��تان انج��ام داده اند. 
اين نخس��تين حمله دفاعي نيروهاي امريكايي عليه 
طالبان در ۱۱ روز گذشته بوده است. در بيانيه نيروهاي 
امريكايي آمده: »ما به صلح متعهد هس��تيم و در عين 
 حال مس��ووليت داريم تا از هم��كاران خود، نيروهاي 
افغ��ان، دفاع كنيم. افغان ها و امري��كا توافق را رعايت 
كرده اند و به نظر مي رسد طالبان قصد مخالفت دارد و 

خواست مردم را براي صلح ناديده مي گيرد.«

   پيش شرط هاي  مذاكره 
بر اساس توافق صلح كه به تاز گي ميان امريكا و طالبان 
امضا ش��ده، تنها پنج روز تا آغاز مذاك��رات بين افغاني 
باقي مانده است. اما طالبان و اشرف غني رييس جمهور 
افغانس��تان، براي حاضر ش��دن پ��اي مي��ز مذاكره، 
پيش شرط هايي جداگانه دارند. اشرف غني در واكنش 
به پيش شرط طالبان مبني بر رهايي پنج هزار عضو اين 
گروه از زندان هاي دولت، گفته است كه هيات مذاكره  
دولت افغانس��تان نيز براي حاضر ش��دن به مذاكره با 
طالبان، پيش شرط هايي دارد. غني قطع رابطه اين گروه 
با پاكستان را از پيش ش��رط هاي مذاكره اعالم كرده و 
از طالبان خواس��ته از پيش شرط شان منصرف شوند. 
غني گفته اگر طالبان براي حاضر شدن پاي ميز مذاكره 
شرط مي گذارد، دولت افغانستان نيز شرايطي دارد.  اين 
اظهارات غني در واكنش به پيش شرط طالبان مطرح 
شده است. طالبان رهايي حدود پنج هزار زنداني اش را 
از زندان هاي دولت افغانستان، پيش شرط مذاكره با كابل 
تعيين كرده است. طالبان تاكيد دارند كه اين زندانيان 
بايد پيش از آغاز مذاكرات آزاد شوند. شيرمحمدعباس 
استانكزي  عضو هيات مذاكره كننده طالبان، هشدار داده 
در صورتي كه كابل حاضر به رهايي اين زندانيان نشود، 
مذاكرات بين افغاني آغاز نخواهد شد.   دولت افغانستان نيز 
در مقابل تهديد كرده كه طالبان را سركوب خواهد كرد. 

جاويد فيصل سخنگوي شوراي امنيت افغانستان، گفته: 
»طالبي كه با خارجي ها صلح مي كند، اما عليه نيروهاي 
افغان مي جنگد دشمن است و سركوب مي شود.« اين در 
حالي است كه بر اساس توافق امريكا با طالبان، قرار است 
گفت وگوهاي بين افغاني دهم مارس برگزار شود. حال 
نگراني اصلي اين است كه اگر خشونت ها شدت بگيرد و 
طالبان حمالتش را عليه نيروهاي دولتي ادامه دهند، 

پرونده مذاكرات صلح باز نشده، بسته شود.
عباس فراسو پژوهشگر مسائل افغانستان و منطقه در 
دانشگاه ديكين استراليا، معتقد است طالبان با توجه به 
اينكه هفته كاهش خشونت تمام شده و در توافق نامه با 
امريكا نيز بر ادامه آن تأكيد نشده است، خشونت هايش 
را عليه نيروهاي دولتي ادامه خواهد داد تا به اين ترتيب 

حكومت افغانستان را تحت فشار قرار دهد. 
فراسو استدالل مي كند كه طالبان سال هاست از خشونت به 
عنوان ابزار فشار استفاده كرده تا وارد ميدان سياسي شوند. 
با اين وصف، فراسو تأكيد مي كند كه ادامه خشونت طالبان 
نبايد براي حكومت و مردم افغانستان غافل گيركننده باشد: 
»در مذاكرات كه ميان طالبان و امريكا انجام شده، نه طالبان 
و نه پاكستان به امريكا تعهد نداده اند كه از خشونت عليه 
نيروهاي امنيتي، كارمندان دولتي، زيرساخت ها و مردم 
بي گناه اجتناب كنند. براي همين دس��ت زدن طالبان به 

خشونت نبايد غافلگيركننده باشد.«

  پيچيدگي گفت وگوهاي  بين  افغاني 
فراس��و گفت وگوهاي بي��ن  افغاني را مرحله بس��يار 
پيچيده روند صلح مي خواند و مي گويد احتمال اينكه 
اين مرحله به كلي مختل شود، وجود دارد. او استدالل 
مي كند كه گفت وگوهاي بين افغاني به معني واقعي 
كلمه بين  افغاني نيس��ت، زيرا بازيگران زيادي در آن 
دخيل است. به گفته فراسو پاكستان و ساير كشورهاي 
همس��ايه و منطقه هركدام اولويت هاي خودشان را 
دارن��د. در عين حال فراس��و مي گويد كه پيچيدگي 
تاريخي ايدئولوژيك ميان نيروهاي سياس��ي داخل 
افغانستان بر اين مشكالت افزوده است: »از همين رو 
همواره در م��ورد احتمال يك جن��گ داخلي ديگر 
و فروپاش��ي هشدار داده مي ش��ود و تأكيد بر اجماع 

سياسي داخل مي ش��ود تا از گردونه اين خطرات به 
سالمت گذر شود.«

برخي منتقدان اش��رف غني نيز انگشت اتهامات رو 
به سوي دولت افغانستان نشانه مي روند و مي گويند 
كه به نظر نمي رسد كابل اراده اي جدي براي تشكيل 
يك هيات همه شمول داشته براي آغاز گفت وگوهاي 
بين افغاني در زمان معين آن داشته باشد. اين گروه از 
منتقدان بر اين باورند كه اشرف غني با تأكيد بر ادامه 
حكومتش مي خواهد روند گفت وگوهاي بين افغاني 
را به تعوي��ق بيندازد. اين در حالي اس��ت كه ممكن 
است فرصت از دس��ت برود، تلفات نيروهاي دولتي 
افزايش يابد و دولت افغانس��تان قلمرو بيشتري را از 

دست بدهد. 

دريچه

بسته ۱۲ميليارد دالري بانك 
جهاني براي مقابله با كرونا

گروه جهان| بانك جهاني اعالم كرده ۱۲ ميليارد 
دالر كمك اضطراري براي مقابله با كرونا در اختيار 
كش��ورهاي مختلف قرار خواه��د داد. به گزارش 
بي بي سي، بانك جهاني از ارايه يك بسته كمك ۱۲ 
ميليارد دالري به كشورهاي در حال توسعه براي 
مقابله با كرونا خبر داد كه اين بسته شامل وام هايي 
با نرخ بهره كم، كمك هاي مالي و كمك هاي فني 
خواهد بود. اين بس��ته پس از آن ارايه مي شود كه 
گس��ترش ش��يوع كرونا موجب اخالل جدي در 
روند فعاليت هاي تجاري و كس��ب وكارها شده و 
نگراني ها از وقوع ركود اقتصادي در بخش بزرگي 
از جهان را سبب شده است. بانك جهاني با تاكيد 
بر ضرورت تقويت توانمندي هاي بخش بهداشت 
و درمان گفته اس��ت. بخش��ي از اين وام ها صرف 
كمك به بخش خصوصي براي كاس��تن از تبعات 
اقتصادي ويروس كرونا خواهد شد. ديويد مالپاس 
رييس بانك جهاني، گفته: »كاري كه مي خواهيم 
انجام دهيم اين است كه دوران گذار از بيماري را 
محدودتر كنيم.« او با بيان اينكه براي حفظ جان 
افراد بايد سريع تر حركت كنيم، گفته: »شايد نياز 
باشد تا منابع بيشتري را به مقابله به كرونا اختصاص 
دهيم اما براي هر س��ناريويي آماده هستيم.« در 
ش��رايطي كه ويروس كرونا تاكنون دست كم در 
بيش از ۷۰ كشور جهان رويت شده، بانك جهاني 
اعالم كرده اولويت دريافت اين وام ها با كشورهاي 
فقير و پرريسك خواهد بود. ويروس كرونا تاكنون 
بيش از ۹۲ ه��زار نفر را مبتال كرده كه بيش از ۸۰ 

هزار مورد آن مربوط به چين بوده است. 

اروپا در جست وجوي راه حل 
بحران پناهجويي 

گروه جهان| هزاران پناهجو پش��ت مرزهاي يونان 
در انتظار ورود به اروپا هستند. مقامات اروپايي راهي 
تركيه و يونان ش��ده اند تا بح��ران پناهجويي را مهار 
كنند. به گزارش دويچه وله، اورزوال فن درالين رييس 
كميسيون اتحاديه اروپا و شارل ميشل رييس شوراي 
اروپا، راهي يونان ش��ده اند تا وضعيت پناهجويان در 
مرز يونان و تركيه را از نزديك مشاهده كنند. مقامات 
اروپايي از مرز يونان و تركيه بازديد كردند. جوزپ بورل 
مسوول سياست خارجي و امور امنيتي اتحاديه اروپا، 
نيز به همراه يانتس لنارچيچ كميسر مديريت بحران 
اين اتحاديه، به تركيه رفته اند. بر اس��اس بيانيه اي كه 
وزارت خارجه تركيه صادر كرده طرفين درباره بحران 
پناهجويان و تحوالت ادل��ب با مقامات تركيه رايزني 
كرده اند. فن درالين بحران پناهجويي در مرزهاي تركيه 
و يونان را چالش��ي براي اتحاديه اروپا خوانده و گفته 
اولويت با يونان است كه كمك دريافت كند. اين مقام 
اروپايي گفته اتحاديه اروپا كمكي ۷۰۰ ميليون يورويي 
در اختيار آتن ق��رار مي دهد. نيمي از اين مبلغ فورا به 
يونان داده خواهد شد. در حال حاضر هزاران پناهجو در 
مرز تركيه و يونان سرگردانند. اتحاديه اروپا به تركيه هم 
پيشنهاد كمك كرده است ولي اردوغان اين كمك را رد 
كرده است. اردوغان همچنين در گفت وگوي تلفني با 
صدراعظم آلمان تهديد كرده كه پناهجويان جديدي 
به سمت مرزهاي اتحاديه اروپا حركت خواهند كرد. 
تركيه پس از تشديد بحران ادلب با انتقاد از اروپايي ها 
به دليل حمايت نكردن از آنكارا مرزهاي خود را به روي 
پناهجويان باز كرد تا راهي اروپا شوند، امري كه شرايط 

را براي يونان دشوار كرده است. 

نگراني دانشمندان از رويكرد 
»ترامپ« به ويروس »كرونا«

گروه جهان| دانش��مندان امريكايي نگرانند دونالد 
ترامپ توصيه ه��اي آنها را در خصوص خطر ش��يوع 
ويروس كرونا در اين كشور جدي نگيرد. آسوشيتدپرس 
نوش��ته: »هرچند ترامپ در س��خنراني هاي خود از 
آمادگي دولتش براي مقابله با ويروس كرونا س��خن 
مي گويد ام��ا ترديدها در خصوص ج��دي بودن عزم 
او در مب��ارزه با ويروس كوويد ۱۹ جدي اس��ت. او در 
سخنراني هاي خود با شوخي و خنده در خصوص اين 
ويروس مهلك سخن مي گويد كه خود نشان از جدي 
نبودن اين خط��ر از دي��د او دار.« دونالد ترامپ هفته 
گذشته در مقابل افزايش انتقادها در خصوص رويكرد 
دولتش براي مقابله ب��ا كرونا گفته بود: »برخي اوقات 
مقام هاي وزارت بهداش��ت اعداد را باالتر از آن چيزي 
كه هس��ت اعالم مي كنند، در حالي كه همه قربانيان 
شناسايي ش��ده اند و در حال بهبودي هستند.« اين 
اظهارات در حالي مطرح شد كه در همان زمان ۴ نفر 
به ش��دت با اين بيماري دست و پنجه نرم مي كردند و 
از آن زمان تع��داد قربانيان ابتال به اين يروس افزايش 
يافته است. ناظران معتقدند اصلي ترين نگراني ترامپ، 
اثرگذاري ويروس بر بازارهاي مالي و س��هام اس��ت و 
به همين دليل ابراز اميدواري كرده تا واكس��ن كرونا 
خيلي زود آماده ارايه به بازارهاي جهاني باشد و درمان 
و معالجه خيلي زودت��ر از حد تصور ص��ورت پذيرد. 
خوش بيني ترامپ براي كنترل ويروس كرونا خالف 
نظر دانشمندان متخصص در اين زمينه است. او گفته 
شيوع كرونا در امريكا اجتناب ناپذير نيست و مي توان 
جلوي ورود آن را گرفت. در حالي كه دانشمندان نظر 

متفاوتي در اين خصوص دارند.

نرخ بهره تسهيالت كوتاه مدت 
در چين ثابت ماند

گروه جهان| بانك مركزي چين بي توجه به كاهش 
اضطراري نرخ بهره توسط فدرال رزرو، كارمزد وام هاي 
كوتاه مدت خود را ثابت نگه داشت. به گزارش رويترز، اين 
بانك در بيانيه اي با اشاره به عدم تغيير در قراردادهاي 
بازخري��د مجدد، از عمليات بازار ب��از صرف نظر كرد. 
اما بازارها به طور گس��ترده بر اي��ن باورند كه مقامات 
همچنان به حركت خود در جهت كاهش هزينه هاي 
سرمايه گذاري براي كسب و كارها و افزايش اقدامات 
بهبودبخش اقتصادي ادامه مي دهند. كارشناس��ان 
اقتصادي معتقدند كه كاهش نرخ بهره تسهيالت ميان 
مدت و همچنين قراردادهاي بازپرداخت مجدد بانك 
مركزي چين بيشتر اقدامي در راستاي ثبات كوتاه مدت 
بازار بوده است. ژانگ يو كارشناسان اقتصادي در اين 
باره مي گويد: »اگ��ر تنزل ب��ازار اوراق چين آنقدرها 
بزرگ نبوده و شرايط شيوع ويروس دوباره بدتر نشود، 
لزومي ندارد كه چين از اقدامات امريكا پيروي كند.« 
بانك مركزي امريكا در تازه ترين اقدام خود نرخ بهره 
را نيم درصد كاهش داده اس��ت.  بانك مركزي چين 
همچنين از قرنطينه و ضدعفوني كرد اسكناس هاي 
رايج به منظور جلوگيري از ش��يوع كرون��ا خبر داده 
اس��ت. ش��ينهوا به نقل از بانك مرك��زي چين اعالم 
كرده تمامي اسكناس ها براي جلوگيري از گسترش 
بيماري كرونا بين هفت تا ۱۴ روز در داخل اين بانك 
نگهداري و با اس��تفاده از اشعه ماوراي بنفش و درجه 
حرارت باال ضدعفوني خواهند شد. اين بانك متعهد 
شده تا بعد از اين تمامي اسكناس هايي را كه به بانك 
بازمي گردد قرنطينه و در صورت نياز اسكناس هاي نو را 

با اسكناس هاي در قرنطينه  جايگزين كند.

بشار اسد: اختالفات كنوني
 با تركيه غيرمنطقي است

گروه جهان| رييس جمهوري سوريه تاكيد كرده كه 
كشورش دس��ت به هيچ اقدام خصمانه اي عليه تركيه 
نزده است. به گزارش روسيا اليوم، بشار اسد، چهارشنبه 
گفته سوريه هيچ اقدام خصمانه اي عليه تركيه مرتكب 
نشده است و اختالفات كنوني ميان دو كشور غيرمنطقي 
است. اظهارات اسد يك روز پس از آن ايراد شده كه تركيه 
مدعي شد يك جنگنده ديگر سوريه را بر فراز ادلب در 
شمال غربي س��وريه سرنگون كرده است. اين سومين 
جنگنده سوريه است كه در روزهاي اخير توسط تركيه 
سرنگون مي ش��ود. همزمان با پيشروي هاي نيروهاي 
دولتي سوريه در ناحيه ادلب كه آخرين منطقه تحت 
كنترل شورشيان سوري است درگيري هاي مستقيم 
بين نيروهاي دولتي اين كشور و ارتش تركيه افزايش 
يافته اس��ت. اين در حالي اس��ت كه در آستانه مالقات 
اردوغان و پوتين در روز پنجش��نبه )امروز(، س��رگئي 
الورف وزير خارجه روس��يه، بار ديگر تركيه را مسوول 
تشديد درگيري ها معرفي كرده است. مقامات روسيه در 
گذشته نيز تاكيد كرده اند كه تركيه را مسوول شكست 
توافق مربوط به توقف درگيري ها در اين منطقه مي دانند 
كه در سال ۲۰۱۸ بين دولت هاي ايران، تركيه و روسيه 
به امضا رسيد. روسيه مي گويد تركيه به مسووليت خود 
در جلوگيري از حمالت شورشيان به مواضع ارتش هاي 
س��وريه و روسيه عمل نمي كند. الورف گفته: »راه حل 
اين مشكل اجراي توافق س��ال ۲۰۱۸ سوچي است.« 
تركيه در هفته هاي اخير هزاران نيرو، خودروهاي زرهي 
و تسليحات س��نگين به منطقه اعزام كرده ولي ارتش 
اين كشور و شورشيان س��وري مورد حمايت آن هنوز 
نتوانسته اند مانع پيشروي نيروهاي دولتي سوريه شوند. 
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پيشتازي بايدن در انتخابات 
»سه شنبه بزرگ«

گ�روه جهان| انتخابات مقدمات��ي نامزدان حزب 
دموكرات براي انتخابات رياس��ت جمهوري س��ال 
جاري در ۱۴ ايالت امريكا برگزار شد. جو بايدن در روز 
سه ش��نبه بزرگ موفق به پيروزي در ۸ ايالت شد. از 
سه شنبه بزرگ به عنوان روزي ياد مي شود كه مي تواند 
بر انتخاب نام��زد حزب دموكرات براي ش��ركت در 
انتخابات رياست جمهوري سال جاري تاثيري مهم بر 
جاي نهد. در اين روز در ۱۴ ايالت امريكا به طور همزمان 
انتخابات مقدماتي برگزار شد. برني سندرز، رقيب اصلي 
بايدن در انتخابات پيش روي رياس��ت جمهوري در 
امريكا نيز در سه ايالت به پيروزي رسيد. نگاه ها متوجه 
نتايج دو ايالت تگزاس و كاليفرنيا است. ارزيابي هاي 
صورت گرفته حكايت از پيش��تازي برني سندرز در 
كاليفرنيا است، ولي در تگزاس پيش بيني ها از جلوبودن 
بايدن حكايت دارند . به گ��زارش خبرگزاري آلمان، 
رقابت بر سر كسب ۱۹۹۱ راي از مجموع ۳۹۷۹ راي 
است. تنها فردي كه بتواند به اين ميزان راي در انتخابات 
مقدماتي امريكا دس��ت يابد، مي تواند از سوي حزب 
دموكرات به عنوان رقيب دونالد ترامپ در انتخابات 

رياست جمهوري امريكا حضور يابد.
   تقسيم آرا در »سه شنبه بزرگ«

بنا بر آمارهاي اعالم ش��ده جو بايدن موفق ش��ده با 
پيروزي قطعي در هشت ايالت امريكا از رقيب اصلي 
خود، برني سندرز پيشي گيرد. برني سندرز نيز آراي 
سه ايالت ديگر را به دست آورده است. سرنوشت سه 
ايالت ديگر و از جمله دو ايالت مهم تگزاس و كاليفرنيا 
هنوز روشن نيست. پيش بيني مي شود كه پيروزي 
برني سندرز در كاليفرنيا قطعي باشد. بر اساس شمارش 
اوليه آرا و نظرس��نجي هاي صورت گرفته جو بايدن 
در ايالت هاي آالباما، ويرجينيا، كاروليناي ش��مالي، 
تنسي، اكالهما، آركانزاس، ماساچوست و مينه سوتا 
پيروز شده اس��ت. جو بايدن نزد اقليت هاي قومي و 
سياهپوستان ايالت هاي جنوبي محبوب بوده است. 
به عنوان نمونه، ۷۲ درصد سياهپوس��تان در آالباما 
و ۷۱ درص��د در ويرجينيا راي خود را ب��ه او داده اند. 
در مقابل، س��ندرز در ايالت ورمانت، يوتا و كلورادو به 
پيروزي رسيده اس��ت. ايالت ورمانت زادگاه سندرز 
است. فاصله ساير كانديداهاي حزب دموكرات از دو 
كانديد اصلي بيشتر شده اس��ت. به نظر مي رسد كه 
نتايج انتخابات مقدماتي در سه ش��نبه بزرگ باعث 
كناره گيري شماري از كانديداهاي حزب دموكرات و 

از جمله اليزابت وارن شود. 

كوتاه از منطقه

عربستان حج عمره را براي 
شهروندان مقيم هم تعليق كرد

وزارت كشور عربستان از تعليق موقت حج عمره براي 
ش��هروندان و افراد مقيم اين كشور براي ممانعت از 
شيوع كرونا خبر داد. به گزارش ايسنا، وزارت كشور 
عربستان اعالم كرده اين تصميم پيشگيرانه در راستاي 
اقدامات دولت عربستان براي ممانعت از شيوع كرونا و 
ممانعت از رسيدن آن به حرمين شريفين كه همواره 
شاهد ازدحام هستند، اتخاذ شده است. در اين بيانيه 
آمده: »تعليق حج عمره و زيارت مسجد النبي براي 
ش��هروندان و افراد مقيم كشور موقتي و براي حفظ 
سالمتي آنها است.« عربستان هفته گذشته از تعليق 
موقت ورود شهروندان ساير كشورها به عربستان براي 

حج عمره و زيارت مسجد النبي خبر داده بود.

الكهيد مارتين، تركيه را از 
برنامه اف ۳۵ كنار گذاشت

الكهيد مارتين پيمانكار دفاعي اياالت متحده، تركيه 
را از برنامه جنگنده هاي اف۳۵ مستثني كرده است. 
به گزارش اسپوتنيك، در وضعيت برنامه و واقعيت هاي 
سريع كه در ۳ مارس منتشر شد، الكهيد مارتين نام 
تركيه را در بين كشورهاي شركت كننده در برنامه 
اف۳۵ قرار نداده است. اين در حالي است كه نام تركيه، 
يك ماه پيش به همراه شركت هاي اياالت متحده، 
بريتانيا، ايتاليا، استراليا، نروژ، دانمارك، كانادا و هلند 
به عنوان شركت كننده در برنامه اف۳۵ثبت شده بود. 
تركيه جوالي ۲۰۱۹ با وجود مخالفت صريح امريكا 

دريافت سيستم اس۴۰۰ روسيه را آغاز كرد. 

مالكي نخست وزيري عراق را 
نپذيرفت 

يك عضو ائت��الف پارلماني دول��ت قانون گفته 
نوري مالكي پيشنهاد س��ه گروه سياسي عمده 
را براي نامزدي نخس��ت وزيري ع��راق رد كرده 
اس��ت. به گزارش خبرگزاري معلوم��ه، مالكي 
پيشنهادهايي را از طرف جناح هاي شيعه، كرد و 
سني دريافت اما پذيرش آن خودداري كرده است. 
به دنبال انصراف توفيق عالوي از تشكيل دولت، 
اكنون گروه هاي سياس��ي عراق در حال رايزني 
براي انتخاب نامزد جايگرين و معرفي نخست وزير 

آينده به رييس جمهور »برهم صالح« هستند. 

يمن، محور سفر وزير خارجه 
بريتانيا به رياض

وزير خارجه انگليس در س��فر خود به عربستان 
درب��اره وضعيت يم��ن گفت وگ��و خواهد كرد. 
به گزارش اسپوتنيك، وزارت خارجه انگليس اعالم 
كرده دومينيك راب در نخستين سفري كه در اين 
جايگاه به عربستان دارد، درباره وضعيت موجود در 
يمن گفت وگو خواهد كرد. در اين بيانيه آمده: راب 
چهارشنبه و پنجشنبه )امروز( با رهبري عربستان 
و همتايان ارش��د دولتي خود از جمله فيصل بن 
فرحان آل سعود وزير خارجه عربستان و مشاور 

امنيت ملي گفت وگو خواهد داشت.



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Thu. Mar 5.  پنجشنبه  15  اسفند 1398   10 رجب 1441   سال ششم    شماره   1615  2020 

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:الیاسحضرتي
سردبیر:منصوربیطرف

نشانی:خیابانستارخان-خیابانكوثردوم-بنبستمینو
تلفن:66420769-نمابر:66420417

چاپ:همشهري3)روزتاب(-توزيع:نشرگسترامروز-تلفن:61933000
سازمانشهرستانها:66126088

اذانظهر:12:15اذانمغرب:18:21اذانصبحفردا:5:04

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

عكس: ايسنا تبسنجیدرورودیاتوبانقم-تهران

عكسروز

چهرهروز

اسكندر فيروز  درگذشت 
اسكندر فيروز، نخستين رييس سازمان محيط زيست ايران، در ۹۳ سالگي درگذشت. در سال ۱۳۴۶ كانون شكار ايران به سازمان شكارباني و 
نظارت بر صيد تغيير يافت و اسكندر فيروز به عنوان نخستين رييس سازمان محيط زيست معرفي شد. در سال ۱۳۵۰ نيز با تالش هاي او سازمان 
شكارباني و نظارت بر صيد به سازمان حفاظت محيط زيست تغيير نام داد. برخي او را پدر محيط زيست ايران مي نامند. با كوشش او مناطق 
چهارگانه تحت حفاظت ايران با نام هاي پارك ملي، اثر طبيعي ملي، پناهگاه حيات وحش و منطقه حفاظت شده، تعيين شد. يك نمونه ديگر 
از فعاليت هاي وي، تصويب كنوانسيون رامسر است كه با هدف حفاظت از تاالب هاي مهم بين المللي به ويژه تاالب هاي زيستگاه پرندگان آبزي 
معروف و گونه هاي گياهي و جانوري موجود در آن در رامسر شكل گرفت كه به عنوان اولين معاهده محيط زيستي در جهان شناخته مي شود. 

بازارهنر

اولين قطعه عربي رستاك منتشر شد 
گروه رس��تاك پس از انتشار سه قطعه از 
پروژه »در خانه بي مرز«، در گام چهارم به 
بازآفريني قطعه اي عربي پرداخته است به 
نام »هيه و هاي و هيه« كه صبح امروز روانه 
بازار موسيقي ش��ده است.  مجموعه »در 
خانه بي مرز« يك پروژه فرامرزي متشكل 
از موسيقي كشورهاي همسايه است كه به 
روايت گروه رستاك بازخواني و باز تنظيم 

شده است. گروه رستاك در اين مجموعه سعي در نزديك 
كردن فرهنگ هاي منطقه خاورميان��ه و فالت ايران، 
داشته است و تاكنون ۳ اثر از سه كشور همسايه ايران 
)جمهوري آذربايجان، تركيه و افغانستان( توليد نموده 
كه همگي در قالب تك آهنگ در اختيار عالقه مندان 
موسيقي قرار گرفته اس��ت. اين گروه ايراني پس از دو 
دهه فعاليت در حوزه موسيقي فرهنگ هاي فولكلور، 
براي اولين بار س��راغ موس��يقي عربي رفته و آهنگي 
كمتر شناخته ش��ده )براي غيرعرب زبانان( را انتخاب 
و بازآفريني كرده اس��ت. قطعه »هيه و هاي و هيه« را 

مي توان در دس��ته »موسيقي هاي كار« 
قرار داد. آفريقايي تباران ساكن خاورميانه 
كه حاال عضوي از جوامع عربي محسوب 
مي ش��وند المان هاي فرهنگ��ي و هنري 
س��رزمين هاي مادري ش��ان را با خود به 
كشورهاي عربي سوغات آورده اند كه يكي 
از اين موارد موسيقي است و آهنگ »هيه 
و هاي و هيه« كه بوميان آفريقا آن را حين 
»قهوه كوبي« زمزمه مي كردند، با گذشت زمان اين قطعه 
كهن، شكل و شمايل عربي به خود گرفته، به نحوي كه 
اشعاري عاش��قانه به زبان عربي به آواهاي آهنگين آن 
اضافه شده و در طول ساليان دراز براي اعراب خاورميانه 
تبديل به يك آهنگ شاد و محبوب شده است. به همين 
جهت گروه رستاك در تجربه و چالشي جديد، دست به 
بازآفريني اين قطعه مشهور عربي زده است كه تركيبي 
از ريتم و موسيقي كهِن غرب آفريقا و كشورهاي عربي 
مي باشد و براي ميليون ها انسان يادآور پويايي و كار در 

عين شادي و سرزندگي است.

تاريخنگاري

شيوع »تيفوس« در تهران 
پانزدهم اسفند ۱۳2۱، مجلس شوراي ملي اختصاص پنج ميليون ريال براي مبارزه با 
بيماري تيفوس را كه در تهران شيوع پيدا كرده بود، تصويب كرد. هوا سرد بود؛ خيلي 
سرد. سرماي نگاه لهستاني ها اما شايد تحمل آن  همه سردي را سخت تر مي كرد. از 
هر طرف كه سر مي چرخاندي مردان لهستاني را با لباس هاي نظامي و نگاه هاي يخ زده 
مي ديدي در حالي كه سرگردان بودند. سرگردان، منتظر و نگران. ميهمانان لهستاني 
ناخوانده درست وسط خاك ايران بودند؛ آن هم با يك سوغاتي به نام »تيفوس«! دنيا 
درگير جنگ جهاني دوم بود. طبق قرارداد اوليه متفقين با ايران قرار بود س��ربازان 
و نيروهاي كمكي آنان وارد ايران شوند و نيروهاي متفقين تأمين مايحتاج و آذوقه 
آنان را تقبل كرده بودند اما به تدريج ش��مار زيادي از آوارگان و ُاسراي محبوس در 
اردوگاه هاي مسكو نيز كه شامل عده زيادي زن، كودك و حتي سالخوردگان بود به 
مهاجرين افزوده شدند. نخستين گروه در اوايل فروردين ۱۳2۱ با چهار كشتي روسي 
كه حامل 2۹۰۰ نفر سرباز و مهاجر بود، وارد بندر انزلي )پهلوي سابق( شدند تا از طريق 
همدان و كرمانشاه به عراق بروند. طوري كه تعداد مهاجرين در ارديبهشت ۱۳2۱ 
نزديك به ۱۳ هزار نفر رسيده بود. عدم تناسب مهاجران ورودي و خروجي مشكل 
اسكان آنان را دوچندان مي كرد. بسياري از مردان وارد بازار كسب و كار ايران شدند و 
زنان نيز تن به ازدواج ثبت شده و ثبت نشده دادند.اما اين مراوده، باليي مهلك را نيز بر 
ايرانيان نازل كرد. در حالي كه زمان زيادي به آغاز سال نو نمانده بود، موج »تيفوس« 
ايران را فرا گرفت به طوري كه طي يك ماه تيفوس جان هزار ايراني را گرفت. ماجرا از 
اين قرار بود كه روس ها بعد از اشغال ايران بخشي از اسراي لهستاني خود را به ايران 
منتقل كردند. اغلب روس ها و اسراي لهستاني  بيمار بودند و لباس هايشان به انواع 
ميكروب هاي مهلك آلوده بود. پس از استحمام به آنها لباس هاي جديد مي دادند اما 
لباس هاي كثيف و آلوده به ميكروب آنها بدون آنكه ضدعفوني شود در مقابل مبلغ 
مختصري به ايرانيان بي بضاعت و فقير فروخته مي شد. اين، مقدمه اي براي شيوع 
تيفوس در ايران بود. در آخرين روزهاي سال ۱۳2۱، وزير بهداري وقت يعني امان اهلل 
اردالن در مجلس شوراي ملي درباره موج تيفوس در كشور سخن گفت: »يك ميليون 

واكسن تيفوس قباًل دستور داده شده بود و اين واكسن ها به قاهره رسيده است. اخيراً 
اقداماتي شده اميدواريم زودتر وارد تهران بشود ولي تصديق خواهيد فرمود كه اين 
اقدامات كافي براي آن منظور اساسي نيست. ما االن در بيمارستان شفا، نجات و رازي 
تقريباً سيصد تخت خواب داريم كه بيمارهاي تيفوس را مي پذيريم ولي آنچه مشهود 
است بيماري زيادتر از اين است و متاسفانه محلي براي نگهداري اينها نيست. بايد 
حقايق را گفت، عالوه بر اينكه بيمار زياد است و براي آنها جا نداريم. متاسفانه بعد از 
معالجه هم چون خوب مواظبت نمي شود، براي اينكه خوشبختانه تلفات كم است 
مطابق احصاييه اي كه داده اند از صد نفر ۹۵ نفر خوب مي شوند ولي توجه بفرماييد 
بعد از معالجه براي اينكه بيمار زياد داريم مجبوريم آنها را مرخص كنيم ولي نتيجه 
نداشتن جاي خوب و غذاي خوب باعث مي شود كه  همان بيمار خوب شده كه بايد 

در حالت نقاهت راحتي داشته باشد، ندارد مريض مي شود.«

دو مستند راهي بلژيك شدند
مس��تندهاي »جايي براي فرش��ته ها 
نيست« و »پروژه ازدواج« در دوازدهمين 
دوره جشنواره مستند »ميلينيوم« بلژيك 
پذيرفته ش��دند. مس��تند »جايي براي 
فرش��ته ها نيس��ت« به كارگرداني سام 
كالنتري در بخ��ش رقابتي نگاه جوان و 
»پروژه ازدواج« س��اخته حسام اسالمي 
و عطي��ه عطارزاده در بخش »مس��ابقه 

بين المل��ل« دوازدهمين دوره جش��نواره مس��تند 
»ميلينيوم« بلژيك، پذيرفته شدند. اين جشنواره از 
تاريخ ۷ تا ۱۵ فروردين ۹۹ )2۷ مارس تا ۴ آوريل( در 
شهر بروكسل كشور بلژيك برگزار مي شود. هرساله 
۸۰ فيلم مستند از كشورهاي مختلف در بخش هاي 
متنوعي جشنواره مستند »ميلينيوم« بلژيك نمايش 
داده مي شود. اين جشنواره در دوازدهمين دوره خود 

برنامه اي ويژه اي براي س��ينماي ايران 
ترتيب داده است كه در قالب اين برنامه 
فيلم هاي مستند »آشو« به كارگرداني 
جعفر نجفي، »سايه هاي بي خورشيد« 
ساخته مهرداد اسكويي، »آواز گنجشك« 
به كارگرداني فرناز اميدوار و »اهل آب« 
س��اخته آزاده بي��زار گيت��ي روي پرده 
خواهن��د رفت. »جايي براي فرش��ته ها 
نيست« فيلمي درباره تيم  ملي اسكيت هاكي دختران 
ايران است. در اين فيلم مصائب، اميدها و البته روياهاي 
يك گروه ورزشكار زن به تصوير درمي آيد كه با تمام 
وجود س��عي مي كنند بر مشكالت زندگي و ورزشي 
خود غلبه كنند. مستند »پروژه ازدواج« هم پيشنهاد 
ازدواج بيم��اران در يك مركز نگه��داري از بيماران 

اعصاب و روان را مطرح مي كند.

شاهنامه  سه جلدي منتشر شد 
ش��اهنامه  س��ه جلدي با ويرايش استاد 
ميرجالل الدين كزازي منتش��ر شد. نشر 
ترنگ در بخشي از مقدمه اين كتاب آورده 
است: كتابي كه پيش روي خواننده  گرامي 
سخن س��نج و باريك بين و ادبدان است، 
ويرايشي اس��ت نوآيين و بي پيشينه و از 
گونه اي ديگر از گرامي ترين و نامي ترين، 
گرانمايه ترين و برين پايه ترين شاهكار ادب 

ايران: شاهنامه؛ شاهكاري ورجاوند و بي مانند كه در ادب 
جهان نيز، رزمنامه اي همتا و همباالي آن نمي توان يافت. 
اين چاپ تازه از شاهنامه، به خواست پيگير و پرشور و 
پافشارانه همكاري مهرآيين و دانشگاهي انجام پذيرفته 
است. به راستي، اگر در ايستايي و پايايي او در اين خواست 
نمي بود، اين دفتِر ديگرسان و نابيوسان از شاهنامه فراهم 
نمي ش��د و هم اكنون، در برابر خواننده  خواستار، نهاده 
نمي شد. اگر اين دفتر سودمند و كارآمد بيفتد و تالشي 

ارزن��ده و برازنده فراديدآي��د، در فراپيش 
نهادن و به دس��ت دادن متني سخته تر و 
ُستوارتر و ستوده تر از اين نامه نامي بامي 
گرام��ي، ارج و ارزي خواهد ب��ود آن را كه 
نخست بدين همكار بازمي گردد؛ همكاري 
كه از دوستاران و ارجگزاران شاهنامه است؛ 
سپس به نويسنده اين جستار كه اين چاپ 
نوپديد از شاهنامه، با توش و تالش و كاِوش 
و كنكاش او، فراهم آورده ش��ده است و ارمغان داشته: 
شاهكاري شگرف و شگفت و همواره شكفته و شاداب 
كه جهان جاودانه و جادوانه فرهنگ و منش ايراني را، به 
گونه اي بنيادين و نهادين، برين و گوهرين، تنها در آن 
مي توان بازيافت و به يك بارگي و آشكارگي، شناخت: 
جهاني كه هركس بدان راه برده اس��ت، به ناچار و حتا 
بر كامه خويش، بدان دل سپرده است و هرگز از فسون 

فسانه رنگش رهايي نيافته است. 

دورخيز انيميشن كوتاه ايراني براي اسكار ۲۰۲۱
انيميش��ن كوت��اه »س��انگ اس��پرو« به 
تهيه كنندگي و كارگرداني فرزانه اميدوارنيا 
توليد مشترك ايران و دانمارك با دريافت 
تنديس بهترين انيميشن كوتاه بيستمين 
دوره جش��نواره بين المللي »ليبو« واجد 
ش��رايط رقابت در بخش انيميش��ن هاي 
كوتاه اسكار سال 2۰2۱ شد. اين انيميشن 
كوتاه در مدت زمان تقريبي ۱۰ دقيقه و با 

موضوع مهاجرت تاكنون در بيش از چهل جشنواره مهم 
بين المللي حضور داشته و موفق به دريافت هفت جايزه 
از جمله از جشنواره فيلم جيفوني شده است. عوامل اين 

انيميشن كوتاه عبارتند از فيلمنامه نويسان: 
فرزانه اميدوارنيا، مهدي رستم پور، مدير 
فيلمب��رداري: عليرضا برازن��ده، تدوين: 
احسان واثقي، طراحي و ساخت عروسك 
و دكور: فرزانه اميدوارنيا، جلوه هاي بصري: 
محمدرضا نجفي امامي، عباسعلي عباسي، 
طراحي و تركيب صداها: رامين ابوالصدق، 
اصالح رنگ: نيما دبي��رزاده، گروه توليد: 
شهاب فرج داديان، علي سرحدي، سعيد راد، طراحي 
پوستر: اونيش امين اللهي، ساخت تيزر: حميد نجفي راد، 

تهيه كننده: فرزانه اميدوارنيا.

میراثنامه

راي دادگاه براي نجات تنها اثر معمار ايتاليايي در خاورميانه
مديركل حقوقي و امور مجلس وزارتخانه ميراث فرهنگي و گردشگري با اعالم 
خبر پذيرش م��اده ۷۹ براي »ويالي نمازي« مي گوي��د: ميراث فرهنگي براي 
نخس��تين بار موفق ش��د تا يك حكم خروج از ثبت اثري تاريخي را ابطال كند. 
»جئوپونتي« معمار معروف ايتاليايي دو اثر منحصربه فرد از خود در خاورميانه به 
جاي گذاشت، يك بنا در عراق قرار داشت كه در جنگ تخريب شد و اكنون يونسكو 
در حال بازسازي آن است و تنها بناي باقي مانده در اين منطقه در خيابان باهنر 
تهران هنوز سرپاست، بنايي كه در طول سال هاي گذشته مالكانش زياد به فكر 
تخريب و باال بردن هتلي پنج ستاره به جاي آن بودند و حتي تا همين چند روز قبل 
هم رويايش را در سر مي پروراندند تا سرانجام جديدترين رأي ديوان عدالت اداري 
به ماندنش رأي داد. بناي تاريخي كه بعد از انقالب اسالمي نخست در تملك دولت 
بود و به عنوان اداره ثبت احوال اس��تفاده مي شد، اما بعدها به احمد ابريشمچي 
نماينده كمپاني »نوكيا« در ايران فروخته شد و او نيز آن را به عنوان يك اثر ملي 
در فهرس��ت ميراث ملي كشور ثبت كرد و حدود ۶ سال قبل به مالك فعلي اش 
فروخته شد و امروز اين اثر تاريخي نه تنها از ُبعد ملي بلكه در سطح جهاني نيز مورد 
توجه است. ابراهيم شقاقي با اشاره به ويژگي هاي بناي تاريخي »نمازي«، تاكيد 
مي كند: خانه تاريخي نمازي به واسطه قدمت آنكه به دوره پهلوي اول برمي گردد، 
مشمول قانون ۱۳۰۹ نيست، بلكه در رده قوانين ۱۳۵۶ قرار مي گيرد. او به ايسنا 
گفت: با طرح شكايت مالكان ويالي نمازي به ديوان عدالت اداري در سال ۱۳۹۵، 
اين بناي تاريخي با گرفتن حكم بدوي و تجديدنظر دادگاه، به صورت قطعي از 
فهرست آثار ملي خارج ش��د اما در همان زمان سازمان وقت ميراث فرهنگي با 
درخواس��تي به ديوان عدالت اداري، خواست تا ماده ۷۹ قانون تشكيالت ديوان 
عدالت اداري اعمال شود. او با تاكيد بر اينكه براساس ماده ۹۷ »اگر رأي قطعي از 
سوي شعب تجديدنظر صادر شود، اما به نظر يكي از شعب ديوان عدالت اداري، 
آن رأي خالف شرع و مقررات قانوني صادر شده باشد، مي توان به رييس ديوان 
عدالت اداري درخواست رس��يدگي مجدد به آن پرونده را داد«، اضافه مي كند: 
به همين دليل ميراث فرهنگي نيز براي ويالي نمازي درخواست مجدد بررسي 
پرونده را داد كه با رس��يدگي مجدد پرونده، حكم خروج از ثبت اين اثر تاريخي، 

ابطال شد. شقاقي با تاكيد بر اينكه اعمال ماده ۷۹ در دو مرحله انجام مي شود، 
بيان مي كند: نخس��ت بايد رييس ديوان عدالت اداري بپذيرد كه ماده ۷۹ براي 
پرونده اعمال شود، پس از آن با پذيرفتن اين درخواست، پرونده بار ديگر به شعبه 
تجديد نظر فرستاده مي شود تا رسيدگي مجدد شود، بنابراين در همان سال ۹۵ 
با پذيرش درخواست رييس ديوان عدالت اداري، اين پرونده به شعبه 2۶ دادگاه 
تجديد نظر فرستاده شد. او با اشاره به پيگيري هاي مستمر ميراث فرهنگي و وزيِر 
وزارتخانه از همان زمان تا امروز و اعالم نتيجه نهايي نظر دادگاه، اضافه مي كند: در 
اين مدت لوايحي را مبني بر ارزشمند بودن واهميت اين اثر تاريخي به دادگاه ارايه 
و به ارزش و اهميت اين اثر تاريخي در سطح ملي وجهاني اشاره كرديم و سرانجام 
با پيگيري هاي انجام شده، براي نخستين بار در طول همه عمر ميراث فرهنگي 
توانستيم يك حكم خروج از ثبت را ابطال كنيم. او با تاكيد بر اينكه استفاده از اين 
ماده براي موارد خاص اتفاق مي افتد، نمونه مشابه قابل استفاده براي اين حكم را 
خانه نيمايوشج در محله دزاشيب تهران مي داند كه با خريد خانه توسط دستگاهي 

دولتي خوشبختانه خطر خروج از ثبت آن نيز منتفي شد.

ايستگاه

كتاب خاطرات »وودي آلن« 
ماه آينده منتشر مي شود

كتاب خاطرات »وودي 
آل��ن« پس از حواش��ي 
فراوان سرانجام از تاريخ 
۷ آوريل منتشر خواهد 
شد. به گزارش گاردين، 
اين كتاب كه مدت زمان 
زيادي اس��ت شايعاتي 
درب��اره انتش��ار يا عدم 

انتشار آن به ويژه در دوره اوج كمپين دفاع از حقوق 
زنان #MeToo مطرح بود، از طريق انتشارات 
»گرند سانترال« كه زير مجموعه انتشارات »اشت 
بوك گروپ« است از ماه آينده ميالدي روانه بازار 
خواهد شد. اين كتاب خودزندگي نامه كه روايتي 
جامع از زندگي شخصي و حرفه اي اين سينماگر 
كهنه كار ارايه مي دهد به فعاليت هاي او در عرصه 
سينما، تئاتر و تلويزيون نيز پرداخته و »آلن« در 
اين كتاب به روابط خود با خانواده و دوس��تانش 
نيز اش��اره كرده اس��ت. كتاب خاطرات »وودي 
آلن« عالوه بر امريكا قرار اس��ت در كش��ورهاي 
كانادا، ايتاليا، فرانس��ه، آلمان و در ادامه در ديگر 
كشورها نيز منتش��ر ش��ود و »وودي آلن« نيز 
چندين مصاحبه درباره اين كتاب خواهد داشت. 
هنوز جزييات بيشتري درباره مطالب اين كتاب و 
شرايط قرارداد »آلن« با انتشارات »گرند سانترال« 
منتشر نشده است. حدود يك دهه پيش كتاب 
خاطرات »وودي آلن« در آستانه انتشار بود و او 
در سال 2۰۰۳ يك قرارداد ميليون دالري نيز با 
انتشارات پنگوئن امضاء كرد اما بعدها در تصميم 
خود تجديد نظر كرد. در س��ال 2۰۱۹ و 2۰۱۹ 
چندين بنگاه انتشاراتي با ابراز نگراني از اتهامات 
اخالقي مطرح شده درباره »آلن« از انتشار كتاب 

او خودداري كردند. 

بازيگر هري پاتر از دنياي 
»جادو« مي گريزد

دانيل رادكليف به زودي 
با فيلم »ف��رار از پرتوريا« 
در نقش تي��م جنكين، 
ي��ك فع��ال ضد آپارتايد 
ديده مي شود. به گزارش 
ورايتي، دانيل رادكليف 
با فيلم »ف��رار از پرتوريا« 
باز هم از دني��اي »هري 

پاتر« دورتر مي شود. او در اين فيلم مستقل كه روز 
ششم مارس اكران مي شود نقش تيم جنكين، يك 
فعال ضد آپارتايد را بازي مي كند كه به خاطر توزيع 
اعالميه هاي ضد دولت نژادپرستي آفريقاي جنوبي 
به زندان افتاد. او كه به ۱2 سال حبس محكوم شده، 
نقشه اي براي فرار از زندان مركزي پرتوريا مي كشد. 
رادكليف در مصاحبه اي با ورايتي درباره نقشش در 
اين فيلم، عشقش نسبت به صحنه تئاتر و اينكه چرا 
دوباره به »هري پات��ر« برنمي گردد صحبت كرد. 
معماي فيزيكي فوق الع��اده فرار از پرتوريا نظر من 
را جلب كرد. اينكه چطور آنها توانستند با كليدهاي 
دست ساز درهاي زندان هولناك را باز كنند و فرار 
كنند. اين ه��م خيلي خوب بود ك��ه اينها افرادي 
بودند كه كاماًل مي ش��د از آنها حمايت كرد. آدم ها 
مي خواهند فرار كنند چون نبايد در زندان باشند. 
آنها قربانيان ي��ك رژيم س��ركوبگر و ديكتاتوري 
هستند بنابراين داستاني فوق العاده به نظر مي رسيد 
و مي خواستم بخشي از آن باشم. او گفت در پاسخ به 
اين سوال كه آيا در فيلم هاي »هيوالهاي خارق العاده 
و زيس��تگاه آنها« در نقش هري پاتر بازمي گرديد؟ 
گفت: فكر نمي كن��م. من در جا ن��ه نمي گويم اما 
چيزي نيست كه بخواهم با عجله به سمتش بروم. 
حس مي كنم آن فيلم ها به مسير خود ادامه داده اند 

و دارند بدون ما كار خوبي انجام مي دهند. 

پيام رييس پاراوزنه برداري جهاني  براي درگذشت رحمان

اعالم  رنكينگ جديد وزن هاي المپيكي تكواندو

جورج مورن��و، ريي��س پاراوزنه برداري 
جهاني با صدور پيامي درگذشت قهرمان 
ارزنده، سيامند رحمان را به رييس كميته 
ملي پارالمپيك ايران تس��ليت گفت. در بخشي از اين 
پيام آمده است: از طرف پاراوزنه برداري جهاني و جامعه 
رش��ته پاراوزنه برداري، فوت سيامند رحمان، قهرمان 
پارالمپيك و جهان، را تسليت عرض مي كنم. به راستي 
تعداد قليلي از ورزش��كاران، مانند سيامند، شايسته 
اطالق كلمه »اس��طوره« هستند. همان طور كه اندرو 
پارسونز، رييس IPC، گفت، سيامند الهام بخش بسياري 
افراد در كش��ور ايران و سراس��ر جهان بود، او سفيري 
شايسته براي جنبش پارالمپيك و انساني فوق العاده بود. 
عملكرد خارق العاده او سرخط خبري در سراسر جهان 
بود و اين باعث شد تمامي نگاه ها به رشته پاراوزنه برداري 
دوخته ش��ود و مخاطبان زيادي را جذب كند. در اين 
لحظات سخت، لطفا تاثرات عميق ما را به خانواده ايشان، 

دوستارانش، هم تيمي ها و دوستانش برسانيد.

فدراسيون جهاني تكواندو، رنكينگ جديد برترين هاي 
جهان در وزن هاي المپيكي را منتشر كرد. ملي پوشان 
تكواندو ايران بع��د از رقابت هاي فينال گرندپري در 
رويدادي حضور پيدا نكرده اند. در رده بندي اعالم شده 
از سوي فدراسيون جهاني، آرمين هادي پور نماينده 
وزن ۵۸- كيلوگرم كش��ورمان ب��ا ۳۸/۳۳۷ امتياز 
همچنان در رده پنجم قرار دارد؛ فرزان عاشورزاده ديگر 
تكواندوكار كشورمان در اين وزن نيز با ۷۰/۱۴۳ امتياز 
در رده بيست و هفتم باقي ماند. در وزن ۶۸- كيلوگرم 
ميرهاشم حس��يني با ۱۶/۳۰۳ امتياز رده ششمي 
خود را حفظ كرد، سروش احمدي با ۹2/2۴۰ امتياز 
جايگاه چهاردهم را به خود اختصاص داده و اميرمحمد 
بخش��ي نيز با ۱2/۱۵۰ امتياز رده بيست و يكم را به 
نام خود ثبت كرده اس��ت. محمدعلي خس��روي در 
وزن ۸۰- كيلوگرم با ۳2/۱2۴ امتياز در رده س��ي و 

سوم قرار دارد و علي اشكوريان نيز با ۱2۰ امتياز رده 
س��ي و چهارم را به خود اختصاص داده است. سجاد 
مرداني تكوان��دوكار وزن ۸۰+ كيلوگرم با ۴۴/2۶۴ 
امتياز جايگاه هفتمي را به خود اختصاص داده است. 
سعيد رجبي ديگر نماينده اين وزن با ۱۵/۱۴2 امتياز 
رده بيس��ت و نهم را در اختيار دارد. اما در گروه زنان 

ناهيد كياني در وزن ۴۹- كيلوگرم با ۹۹/۱2۰ امتياز 
رده چهل و يكم را به نام خود ثبت كرده اس��ت. مهال 
مومن زاده ديگر نماينده اين وزن نيز كه در مسابقات 
جهاني موفق به كسب مدال نقره شد با كسب ۸۱ امتياز 
در رده شصت و چهارم قرار دارد. در وزن ۶۷- كيلوگرم 
يلدا ولي نژاد با ۴2/۱۵۳ امتياز رده بيس��تم را به خود 
اختص��اص داده؛ كيميا همتي ديگ��ر نماينده ايران 
در اي��ن وزن با ۹۰/۸۰ امتياز در رده پنجاه و يكم قرار 
گرفته است. مليكا ميرحسيني نيز با ۰۷/۴۹ امتياز در 
جايگاه شصت و هفتم قرار دارد و پريسا جوادي نيز با 
۴2/۳۱ امتياز در رده نود و چهارم قرار گرفته اس��ت. 
در وزن ۶۷+ كيلوگرم نيز زهرا پوراسماعيل با ۱۷/۶۷ 
امتياز رده پنجاه و يكم را به خود اختصاص داده، اكرم 
خدابنده ديگر نماينده اين وزن با ۸۹/۶۱ امتياز در رده 

پنجاه و چهارم جاي دارد.

ورزشي
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