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درحالي كه نگراني و ترس از عواقب اقتصادي همه گيري 
ش��يوع ويروس كرونا در اقتصاد جهان موجب شد كه روز 
دوشنبه 26 اس��فند ماه 98 قيمت نفت خام برنت درياي 
شمال انگليس با سقوط حدود ده درصد به مرز بشكه اي 
سي دالر سقوط كند )بشكه اي س��ي دالر و 58 سنت( و 
نفت شاخص امريكا مش��هور به دبليو تي اي بشكه اي زير 
سي دالر )بشكه  اي بيس��ت و نه دالر و 57 سنت( معامله 
شود، رسانه هايي كه توسط دولت امريكا حمايت مي شوند 
س��عي دارند افكار عمومي جهان را از افشاگري روسيه و 
چين درباره اينكه ويروس كرونا يك س��اح بيولوژيكي 
بوده اس��ت و توس��ط ارتش امريكا ابتدا در چين و سپس 
درايران آزمايش شد منحرف كنند. بسياري از كارشناسان 
معتقدند هر دولتي مسبب شيوع اين ويروس خطرناك 
بوده است به نظر مي رسد مرتكب اشتباهي شده كه كنترل 

آزمايش را ازدست داده است. 
گزارش تلويزيون كانال يك روس�يه:  گزارش��گر 
شبكه يك تلويزيون روسيه با اس��تناد به شروع شيوع 
ويروس كرونا در چين و با ذكر دالئلي س��ناريو توطئه 
براي آزمايش يك ساح جديد بيولوژيكي كشتار جمعي 
توسط امريكا را مطرح كرده است. شبكه يك تلويزيون 
روسيه كه از شبكه هاي اصلي ومهم روسي مي باشد به 
گزارش بي بي س��ي دربرنامه خبري عصر كه پربينيده 
مي باشد تفسيرهايي درباره توطئه شيوع ويروس كرونا 

را مورد بحث مي گذارد. 
اصرار چين: ويروس كرونا يك سالح كشتارجمعي 
امريكايي است:  درحالي كه شيوع و توسعه بيماري هاي 
ناشي از ويروس كرونا در چين تحت كنترل درآمده و كمتر 
درباره آن در چين صحبت مي شود، افزايش تعداد مبتايان 
و درگذشتگان در ساير كشورها به ويژه اروپا هرروز بيشتر 
دررسانه هاي جمعي بين المللي مورد بحث قرار مي گيرد 
درهمين حال دولت چين در رده ه��اي مختلف موضوع 
حمله بيولوژيكي با س��اح كش��تار جمعي ويروس كرونا 

توسط ارتش امريكا را پررنگ تر مطرح مي كنند. 
امريكا چين را متهم مي كند:  درهمين حال مقامات 
بلند پايه امريكايي نيز چين را متهم كرده اند كه اطاعات 

مرتبط با ويروس كرونا و ش��يوع آن در ووهان، اس��تان 
هوبي چين را به موقع منتش��ر نك��رده و مدعي اند كه 
اين بيماري از اوايل ماه نوامبر 2019 در چين ش��يوع 
شده بود. ولي مقامات چيني شيوع آن را محرمانه نگه 
داشتند. امريكايي ها نگران اظهارنظر دكتر ژونگ نانشان 
Zhong Nanshan پزشك محقق مشهور چيني 
هستند كه نقش مهمي در شناس��ايي ويروس سارس 
 SARS درس��ال 2003 ميادي ايفا ك��رد. آقاي دكتر

 Zhong Nanshan در ي��ك كنفرانس مطبوعاتي 
در روز 27 فوريه 2020 گفت: »منشأ ويروس كرونا در 
چين نيست.« با توجه به اظهارنظر اين محقق سرشناس 
بين المللي مقامات مس��وول و بلند پايه چيني منش��أ 
شيوع ويروس كرونا و شروع شيوع آن در چين را مورد 
س��ئوال قرارداده اند. روز هشتم ماه مارس 2020 سفير 
چين در آفريقاي جنوبي دريك پيام توئيتي اعام كرد: 
»اگرچه ويروس كرونا در چين شروع به فعاليت و شيوع 
كرد و همه گير شده است، اما شروع وشيوع اين ويروس 
در چين به اين معني نيست كه منشأ ويروس كرونا در 
چين بوده باشد، چه رسد به اينكه اين ويروس در چين 

ساخته شده باشد.« 
متعاقب��ا “ مقام��ات بس��ياري در چين همي��ن موضوع 
 را ب��ا پيام ه��اي توئيتي مختلف مط��رح كردن��د و آقاي
 Zhao Lijian سخنگوي وزارت امورخارجه چين دريك 
پيام توئيتي مقامات بهداشت و درمان در امريكا را متهم 
كرد دردامي كه ارتش امريكا براي چي��ن پهن كرده بود 
مقامات بهداشت و درمان امريكا گرفتار آمده اند و پرسيد: 
»... نفرشماره صفر مبتا به بيماري ناشي از ويروس كرونا 
كجا بيماري اش آشكار ش��د؟ كي معلوم شد كه مبتا به 
كرونا شده اس��ت؟ بيماري از او به چند نفر سرايت كرد؟ 
نام بيمارستان هايي كه مبتايان در آنها بستري شدند را 
اعام كنيد. مسبب شيوع ويروس كرونا ممكن است ارتش 
امريكا باشد كه ويروس كرونا را درووهان شيوع كرد. شفاف 
باشيد! اطاعات مرتبط با شيوع ويروس كرونا در امريكا را 
به اطاع مردم برسانيد. امريكا توضيح درباره نحوه شيوع 

ويروس كرونا را به ما بدهكار است.« 
امريكا دس�ت داش�تن در توطئه ش�يوع ويروس 
كرونا را رد مي كن�د:  در يك اقدام قابل پيش بيني دبير 

مطبوعاتي وزارت دفاع امري��كا Alyssa Farah درمقام 
پاسخ به توئيت سخنگوي وزارت امورخارجه چين دريك 
پيام توئيتي نوشت: »موضوع شيوع ويروس كرونا درحال 
حاضر يك بحران جهاني اس��ت وبايد همه كشور ها براي 
مقابله با آن همكاري كنند. اما، ب��ه جاي همكاري حزب 
كمونيست چين با انتشار مطالب غيرواقعي در مورد تئوري 
توطئه ش��يوع ويروس كرونا COVID-19 اعضاء ارتش 

امريكا را متهم مي كنند.« 
نتيجه گيري:  درآس��تانه روز 29 اس��فندماه- سال روز 
ملي ش��دن صنعت نفت- يادآوري تاريخ ضروري اس��ت 
كه براي به شكست كش��اندن نهضت ملي شدن صنعت 
نفت تحريم هاي نفتي و اقتصادي وسيعي به مردم ايران 
درسال هاي 1330 هجري شمسي تحميل شد. متعاقبا 
“ به دليل مقاومت و پايداري مردم ايران امريكا و انگليس 
درايران اقدام به كودتاي نظامي و سرنگوني دولت منتخب 
مردم ايران كردند. درزمان حاضر نيز با تحريم هاي گسترده 
اقتصادي و نفتي سياست مش��ابه اي را براي تغيير نظام 
جمهوري اس��امي ايران دولت امريكا پيگيري مي كند. 
چنانچه چيني ها و روس ها درس��ت گفته باشند و شيوع 
ويروس كرونا يك ساح كش��تار جمعي عليه مردم ايران 
محسوب شود، بايد اذعان داشت كه طراحان اين توطئه 
در دامي كه پهن كرده بودند گرفتار آمده اند. زيرا، سقوط 
قيمت هاي نفت خام در ب��ازار ناش��ي از پيش بيني بازار 
سرمايه ازركود اقتصادي مرتبط با ويروس كرونا دراقتصاد 
غرب و به ويژه امريكا نمايانگر اين واقعيت است تيري كه 
دولت ترامپ به سوي مردم ايران شليك كرد كمانه كرده 
و به ش��ليك كننده اصابت كرده اس��ت. يك كارشناس 
اروپايي آشنا با مسائل اقتصاد ايران مي گويد اقتصاد ايران 
در هرحال به دليل تحريم ه��اي يكجانبه امريكا و پيروي 
سايركشورها از امريكا در سال 1399 با مشكل كاهش رشد 
اقتصادي قابل توجهي روبرو مي ش��د. ولي شيوع ويروس 
كرونا و ترس ناش��ي از آن در بازار هاي سرمايه و نفت خام 
موجب شده كه س��اير كش��ورها با ايران در كشتي ركود 
اقتصاد همسفر شوند. براي رس��اندن اين كشتي گرفتار 
درتوفان ويروس كرونا به ساحل نجات زمان آن فرارسيده 
اس��ت كه دريك همكاري بين المللي تحريم هاي نفتي و 

اقتصادي يك جانبه امريكا عليه ايران لغو شوند. 

تالش امريكا براي رد گم كردن ويروس كرونا؟ 
فراز جبلي|

مشاور سردبير|
مصائب سال 1398 تمام نشدني به نظر مي رسد. سالي 
كه با باياي طبيعي آغاز ش��د و با اپيدمي شدن يك 
بيماري خاتمه يافت و چندين اتفاق تلخ ريز و درشت 
در آن رخ داد. اقتصاد نيز از اين وقاي��ع در امان نبود و 
سال سختي بر اقتصاد ايران گذشت. بايد پذيرفت كه 
بسياري از مشكات پيش آمده عواملي برونزا و خارج 
از كنترل داش��تند. اما واقعيت اين است كه دولت نيز 

برنامه مشخصي براي مقابله با اين مشكات نداشت.
حال كه بيش از شش سال از عمر دولت مي گذرد يك 
نقد كلي مي توان به دولت تدبير و اميد داشت. دولت 
روحاني زماني ك��ه فرصتي برايش فراهم مي ش��د تا 
حدي عملكرد قابل قبولي داش��ت. براي مثال جامعه 
جهاني آماده ب��ه ثمر رس��يدن مذاكرات ب��ود و تيم 
مذاكره كننده ايراني توانس��ت از اين فرصت استفاده 
كند. هرچند در آن برهه تاريخي همزمان زيادي براي 
اين موضوع صرف شد اما به هر حال از اين فرصت الزم 
به عمل آمد. اما زماني كه فرصتي در اختيار دولت قرار 
نمي گيرد، توانايي فرصت سازي چنداني هم مشاهده 
نمي شود. از زمان خروج امريكا از برجام، شاهد تنگ تر 

شدن حلقه محاصره اقتصادي هستيم ولي عما اكثر 
اقدام��ات صرفا دفع الوقت و خنثي كردن مش��كات 
پيش آمده ب��ود. همانطور كه گفته ش��د بخت نيز با 
دولت يار نبود و مشكات برونزاي مختلفي هم ايجاد 
شد. اما مساله اينجاست كه دولت نيز نتوانست فرصتي 
براي عرض اندام خلق كند. اوج اين انفعال را مي توان 
در س��خنراني معروف روحاني در مجمع ساالنه بانك 
مركزي ديد كه به صراحت اعام كرد نمي شود تمام 
ارتباط با خارج خراب باشد و كش��ور را صرفا از داخل 
مرزه��ا اداره كرد.  اين در حالي اس��ت ك��ه نمي توان 
منتظر بود كه قضا و قدر فرصتي مناسب براي دولت 
ايجاد كند. صبر كردن براي مشخص شدن انتخابات 
آينده امري��كا و اميد ب��ه تغيير نتايج چن��دان روش 
مطمئني نيس��ت. ادامه روش س��ال 98 در سال 99 
عما باعث مي ش��ود كه در خوش بينانه ترين حالت 
يك دولت دست و پا بسته و بدون هيچ گونه امكاناتي 
در اختيار رييس جمهور بعدي در س��ال 1400 قرار 
گيرد. از هم اكنون نگراني هاي زيادي درباره وضعيت 
اقتصادي در 1400 و شرايطي كه دولت سيزدهم قرار 
اس��ت با آن روبرو شود احس��اس مي گردد.  بخشي از 
اين مشكل به ساختار اداري دولت ها در ايران مربوط 

اس��ت. دولت هاي ايران يك بروكراس��ي مش��خص 
دارند كه حتي با انقاب هم دچار تغيير جدي نش��ده 
است. اين ساختار راهكارهاي مشخصي براي بعضي 
مش��كات دارد ولي اگر مش��كل جديدي بروز كند 
عما ابزاري براي حل آن وجود ن��دارد. اين موضوع را 
مي توان به خوبي در تاريخ اقتصاد ايران و راهكارهايي 
كه توسط دولت ها براي گذر از بحران ها ايجاد مي شد 
ديد. اما امروز ني��از به يك نگاه جدي��د داريم. صورت 
مساله بايد به شكلي جديد تعريف شود. سوال اصلي 
اين اس��ت كه وقتي فرصتي در بيرون از مرزها وجود 
ندارد، چگونه مي توان با پتانسيل هاي داخلي فرصت 
ايجاد كرد. مطمئنا دانشگاه هاي ايران توان كافي براي 
پاسخگويي به اين سوال را دارند و مي توان سال 99 را 
متفاوت از سال 98 برنامه ريزي كرد. هرچند اينرسي 
س��كوني بيش از حد دولت اولين و مهم ترين چالش 
پيش روي هر جوابي به اين س��وال است. ايستادن بر 
س��ر همان راهكارهاي قديمي نتيج��ه اي جز ويراني 
سال 98 به همراه ندارد و از اكنون بايد طرحي نو براي 
س��ال 99 درانداخت وگرنه انتظار ب��راي تغيير دولت 
در 1400، فرصت يك س��اله 99 را هم از اقتصاد ايران 

خواهد گرفت.

سال گذر از انفعال
سرمقاله

عبدالكريم  محمود|
كارشناس مسائل عراق|

آستانه مقدس حس��يني اعام كرد به دنبال شكايت 
از دولت امريكا به دليل هدف ق��رار دادن يك منطقه 
غير نظامي و ابس��ته به اين آستان اس��ت. در جريان 
اقدام اخير دولت امريكا در حمله به شماري از مناطق 
عراق كه از طري��ق نقض حاكميت اين كش��ور انجام 
گرفت، ف��رودگاه كربا ني��ز مورد هدف ق��رار گرفت. 
صرف نظر از اينكه اق��دام تجاوزكاران��ه دولت امريكا 
با اهداف تاف��ي جويانه انجام گرفته ي��ا در چارچوب 
يك طرح فراگير تر منطقه اي و پ��س از يك خود زني 
به انجام رس��يده باش��د، در جريان اين فعل و انفعال 
يك فرودگاه غير نظامي آن هم متعلق به يك ساختار 
بس��يار قابل احترام ديني- مذهبي عراقي مورد هدف 
قرار گرفت. به اعتقاد كارشناس��ان اين اق��دام اياالت 
متحده نقض آش��كار توافقنامه هوانوردي غير نظامي 
معروف به توافق شيكاگو محس��وب مي شود. چنين 

اقدامي از سوي دولت امريكا اقدامي بي سابقه و چندان 
تعجب برانگيز نيست زيرا پيش از اين نيز چند ماه قبل 
اقدام به ترور ناجوانمردانه مهمان رسمي دولت عراق 
سردار سپهبد قاسم سليماني، هيات همراه به همراه 
ابو مه��دي المهن��دس در دروازه خروج��ي فرودگاه 
بغداد كرده بود. ظاهرا دولت امريكا در راس��تاي ضربه 
زدن به مفصل هاي اصلي انس��جام عراق و بعد از برهم 
زدن اوضاع سياسي اين كش��ور و حمات مستمر به 
س��تون هاي اصلي امنيت آن به دنبال هدف قرار يكي 
ديگر از مهم ترين اضاع اين قدرت است. حمله به يك 
مكان غير نظامي كه اتفاقا متعلق به يكي از مهم ترين 
ساختارهاي مذهبي و ديني عراق است نشان مي دهد 
دولت امريكا به فاز سوم سرعت بيشتري بخشيده است 
و اين بار مرجعيت و ح��س خودجوش ارتباط روحي- 
مذهبي م��ردم را ب��ا مرجعيت و نماده��اي ديني اش 
هدف برنامه خود ق��رارداده و در پي س��نجش ميزان 
واكنش هاي مردمي نس��بت به آن اس��ت. به اعتراف 

دوست و دشمن حشد الشعبيبه عنوان ناجي عراق از 
كابوس داعش زاييده فتواي مرجعيت است، مرجعيتي 
كه نجات بخ��ش بزرگ عراق در بزنگاه هاي حس��اس 
تاريخي آن بوده و در آينده نيز اميدهاي زيادي به نقش 
آفريني هاي آن وج��ود دارد. اين بار سياس��ت گذاران 
واشنگتن نشين در پي هدف قرار دادن اين مركز ثقل 
اساسي و موثرترين ساختار نقش آفرين در استقرار و 
ثبات عراق هس��تند. گرچه اين تهاجم مدت ها پيش 
با تهيه ش��ماري از برنامه هاي سفارشي در شبكه هاي 
وابسته در قالب حمله رس��انه اي به حوزه علميه آغاز 
ش��ده بود اما امروز با حمله نظامي به ف��رودگاه كربا 
نشان داد وارد فاز نظامي آن شده ايم. همه چيز در اين 
فعل و انفعال شفاف و واضح مي نمايد تنها مساله مبهم 
سكوت ش��ماري از رهبران گروه هاي شيعي است كه 
حاضر به موضع گيري در م��ورد اين اهانت مضاعف به 
حاكميت كشورشان از يك سو و يكي از نهادهاي بسيار 

محترم و مقدس در جهان اسام نمي شوند.

پشت پرده  تهاجم به فرودگاه كربال
تحليل

يادداشت

 همين صفحه  

سرمقاله

سال گذر از انفعال
مصائ��ب س��ال 1398 
نظر  ب��ه  تمام نش��دني 
مي رس��د. س��الي كه با 
باياي طبيعي آغاز شد 
و با اپيدمي ش��دن يك 
بيماري خاتم��ه يافت و 
چندين اتف��اق تلخ ريز 
و درش��ت در آن رخ داد. 
اقتصاد نيز از اين وقايع در امان نبود و سال سختي 
بر اقتصاد ايران گذشت. بايد پذيرفت كه بسياري از 
مشكات پيش آمده عواملي برونزا و خارج از كنترل 
داشتند. اما واقعيت اين اس��ت كه دولت نيز برنامه 
مشخصي براي مقابله با اين مشكات نداشت. حال 
كه بيش از شش س��ال از عمر دولت مي گذرد يك 
نقد كلي مي توان به دولت تدبير و اميد داشت. دولت 
روحاني زماني كه فرصتي برايش فراهم مي شد تا 
حدي عملكرد قابل قبولي داشت. براي مثال جامعه 
جهاني آماده به ثمر رس��يدن مذاك��رات بود و تيم 

مذاكره كننده ايراني توانست...

فراز  جبلي

 همين صفحه  

يادداشت

 تالش امريكا براي 
رد گم كردن ويروس كرونا؟ 

محمود   خاقاني|
درحالي ك��ه نگراني و ت��رس از عواق��ب اقتصادي 
همه گيري ش��يوع ويروس كرون��ا در اقتصاد جهان 
موجب شد كه روز دوشنبه 26 اسفند ماه 98 قيمت 
نفت خام برنت درياي ش��مال انگليس با س��قوط 
حدود ده درصد به مرز بش��كه اي س��ي دالر سقوط 
كند )بشكه اي سي دالر و 58 سنت( و نفت شاخص 
امريكا مشهور به دبليو تي اي بشكه اي زير سي دالر 
)بشكه  اي بيست و نه دالر و 57 سنت( معامله شود... 

كالن

ضرورت بازنگري در 
ساختار مديريت بحران

با ش��يوع ويروس كرونا و نگراني مردم از ورود به 
اماكن عمومي نظير فروشگاه ها، مراكز خدماتي 
و... بسياري از مش��اغل و كسب وكارها با كاهش 
تقاضا و فروش كااله��ا و خدمات خ��ود مواجه 
شدند. به نظر مي رسد بيشترين آسيب را بخش 
خدمات و زيربخش هاي آن در مقايس��ه با ساير 
بخش ها و اقتصاد ش��هري در مقايسه با اقتصاد 
روستايي و نيز كارگران در مقايسه با كارفرمايان 
و گروه ه��اي آس��يب پذير و ش��اغل در بخ��ش 
غيررسمي شهري در مقايس��ه با ساير خانوارها 
متحمل خواهند شد. هرگونه سياستي كه براي 
كنترل شيوع كرونا به اجرا گذاشته مي شود بايد 
به طور همزمان به بررس��ي آثار اقتصادي آن نيز 
بپردازد و در مقابل هرگونه سياس��ت حمايتي از 
كس��ب وكارها و مردم كه صورت مي گيرد، بايد 
به طور همزمان معطوف به آن باشد كه سياست 

اجرايي به كنترل شيوع كرونا نيز كمك كند.
3

 صفحه 7 

بنيامين نتانياهو در آستانه اخراج از دايره قدرت

عربستان، عراق ، امارات و روسيه از نفت 30  دالري چقدر متضرر مي شوند؟

 رقيب نتانياهو 
مامور تشكيل كابينه  شد

شليك به بشكه هاي نفت

صنعت،معدن و تجارت

 دعوا بر سر احتكار 
»اقالم پزشكي«

14 15

برخي گزارش ها حاكي از بسته شدن درهاي حرم حضرت 
معصومه)س( و مس��جد جمكران در قم تا اطاع ثانوي و 
با هدف مش��اركت در مقابله با ش��يوع ويروس كروناست. 
ايرنا با بيان اين مطلب در گزارش��ي افزود: همزمان پايگاه 
خبري مس��جد جمكران با صدور اطاعيه اي اعام كرد: 
براي پيش��گيري از ش��يوع بيماري كرونا با تفاهم توليت 
حرم حضرت معصومه )س��ام اهلل عليها(، توليت مسجد 
مقدس جمكران و اس��تاندار قم درب ه��اي حرم مطهر و 
مسجد جمكران تا اطاع ثانوي بسته شد. در اين اطاعيه 

آمده است: در پي شيوع بيماري كرونا و با هدف پيشگيري 
از هرگونه اجتماع مردم براي كنترل اين بيماري؛ آيت اهلل 
سيدمحمد سعيدي توليت آستان مقدس حضرت فاطمه 
معصومه )س(، حجت االسام والمس��لمين محمدحسن 
رحيميان توليت مسجد مقدس جمكران و بهرام سرمست 
استاندار قم، در نامه اي مشترك اعام كردند: درب هاي اين 
اماكن مقدس تا اطاع ثانوي بس��ته خواهد بود. اطاعيه 
افزود: شهر مقدس قم و حرم نوراني حضرت معصومه )س( 
مطابق نص صريح روايات ملجا و ماواي شيعيان و آشيانه آرام 

اهل بيت عصمت و طهارت )ع( بوده و هست، اماكن مقدسي 
كه آسماني ترين اماكن زمين هستند و قرن هاست دل هاي 
مومنان پيوندي ناگسستني با آنها دارند. اين اطاعيه حاكي 
است: از ابتداي شيوع ويروس كرونا در كشور آستان مقدس 
حضرت معصومه)س( و مسجد مقدس جمكران به منظور 
رعايت جوانب پيشگيرانه و حفظ سامت زائران و مطابق با 
دستورالعمل هاي بهداشتي عاوه بر انجام ضدعفوني مكرر 
روزانه، اقدام به اعمال محدوديت هاي الزم و تعليق مراسم ها 

و برنامه هاي مرسوم خود كردند.

در راستاي مقابله با شيوع كرونا؛  درهاي حرم حضرت معصومه و جمكران بسته شد

خبر

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف 

روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 



روي موج خبر

  آيت اهلل سيدهاشم بطحايي درگذشت؛ 
خبرآنالين|

نماينده مردم ته��ران در مجلس خبرگان رهبري 
درگذشت. آيت اهلل سيدهاشم بطحايي نماينده مردم 
تهران در مجلس خبرگان رهبري شب گذشته دار 
فاني را وداع گفت. وي از دو روز پيش به دليل ابتال به 
ويروس كرونا در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان 
شهيد بهشتي قم بستري شده بود. وي متولد سال 
۱۳۲۰ در گلپايگان بود و عالوه بر نمايندگي مردم 
تهران در مجلس خب��رگان رهب��ري، در دوره اي 

نماينده ولي فقيه و امام جمعه گلپايگان نيز بود.

  پيام تس�ليت رييس قوه قضاييه در پي 
درگذشت آيت اهلل بطحايي؛ ميزان| 

رييس قوه قضاييه در پيامي درگذشت آيت اهلل 
سيدهاش��م بطحايي گلپايگاني نماينده مردم 
تهران در مجلس خبرگان رهبري را تسليت گفت. 
متن پيام تسليت آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي به 

شرح زير است.
بسم اهلل الرحمن الرحيم

انا هلل و انا اليه راجعون
درگذشت آيت اهلل سيدهاشم بطحايي گلپايگاني، 
موجب تاثر و تالم گرديد. فقدان اين چهره خدوم 
و نماينده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبري 
را تس��ليت گفته، براي آن مرحوم علو درجات و 
همنشيني با اجداد مطهرشان و براي بازماندگان 

صبر و اجر مسئلت دارم.
   سيدابراهيم رييسي
   رييس قوه قضاييه

  جلس�ات رييس جمهور در س�اختمان 
حافظيه برگزار مي شود ؛پاد|

رييس دفتر رييس جمهور با انتقاد از انتشار برخي 
مطالب خالف واقع در برخي رسانه ها در خصوص 
محل برگزاري نشست هاي روحاني، اين مطالب را 
موجب تشويش اذهان عمومي كشور و سوءاستفاده 
رسانه هاي بيگانه عنوان كرد و خواستار رعايت اخالق 
و انصاف از سوي اين رسانه ها شد. »محمود واعظي«، 
ديروز در پاسخ به پرسش پايگاه اطالع رساني دولت 
گفت: دستورالعمل و پروتكل هاي بهداشتي وزارت 
بهداشت و س��تاد ملي مديريت كرونا براي همگان 
الزامي است؛ دولت و رياس��ت جمهوري بر اساس 
اين دستورالعمل ها مالقات ها و جلسات را با شرايط 
جديد تش��كيل مي دهد.جلس��ات دولت و برخي 
از ش��وراها الزم اس��ت در فضايي تشكيل شود كه 
مالحظات بهداشتي كامال رعايت شود و به همين 
جهت جلسات دولت و شوراهادر مجموعه حافظيه 
كه در سال ۷۶ احداث شده است، تشكيل مي شود.

  پرواز ويژه تهران-ميالن، ۲۹ اسفند انجام 
مي شود؛ مهر|

سفارت ايران در ايتاليا از برقراري يك پرواز ويژه 
ميان تهران و ميالن براي روز ۲۹ اسفند خبر داد.

سفارت ايران در ايتاليا اطالعيه اي در زمينه برقراري 
يك پرواز وي��ژه از ميالن به تهران خبر داد. در اين 
اطالعيه آمده است: »هموطنان گرامي، مسافران 
محترم هما نظر به محدوديت هاي به وجود آمده 
در خصوص شيوع ويروس كرونا و تاثير آن بر شبكه 
پروازهاي بين المللي هواپيمايي جمهوري اسالمي 
ايران، به ويژه در مس��يرهاي اروپاي��ي، به اطالع 
مي رساند: شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي 
ايران در راس��تاي خدمت رس��اني به هم ميهنان 
عزيز، در مورخ ۲۹ اس��فند )۱۹ مارس( يك پرواز 
در مسير تهران- ميالن- تهران برقرار كرده است. 
هموطنان عزيز مي توانند با مراجعه به دفاتر فروش 
هما يا آژانس هاي مسافرتي نسبت به رزرو جا و تهيه 
بليت اقدام كنند. اميد اس��ت با كاهش و رفع اين 
بحران جهاني، پروازهاي هما به مقاصد بين المللي 

به روال عادي بازگردد.

  مس�ووالن ايراني در كنار م�ردم با كرونا 
مبارزه مي كنند؛ برنا|

دبي��ركل حزب اهلل لبن��ان گفت: هنگام��ي وزرا و 
مسووالن ارشد و پزشكان در ايران قبول مسووليت 
مي كنند و ش��خصيت هاي بزرگي در اين كشور به 
كرونا مبتال مي شوند، اين يعني آنها و خانواده هايشان 
به جاهاي ديگري كه امنيت داش��ته باش��د، فرار 
نكرده اند بلكه در كنار مردم با كرونا مبارزه مي كنند. 
سيد حسن نصراهلل، در رابطه با ابتالي دكتر واليتي به 
كرونا گفت: برادرم آقاي واليتي به دليل اينكه مشاور 
رهبر معظم انقالب است به كرونا مبتال نشده است 
بلكه به دليل اينكه او رييس بيمارستاني در تهران 
است كه در خط مقدم مقابله با كرونا قرار دارد، به اين 
ويروس مبتال شده است. هنگامي وزرا و مسووالن 
ارشد و پزشكان در ايران قبول مسووليت مي كنند 
و شخصيت هاي بزرگي در اين كشور به كرونا مبتال 
مي شوند، اين يعني آنها و خانواده هايشان به جاهاي 
ديگري كه امنيت داشته باشد، فرار نكرده اند بلكه در 
كنار مردم با كرونا مبارزه مي كنند و اين باعث افتخار 

براي آنان است.

  ارس�ال كمك ازبكس�تان به ايران براي 
مقابله با كرونا؛ صداوسيما|

كمك ه��اي انسان دوس��تانه ازبكس��تان براي 
مقابله با كرونا به ايران ارس��ال ش��د. كمك هاي 
انسان دوس��تانه ازبكس��تان ديروز )دوشنبه( به 
منظور مقابله با ويروس كوويد-۱۹ به ايران ارسال 
شد. اين كمك شامل مقاديري از اقالم بهداشتي 
و درماني به منظور مبارزه با شيوع ويروس كرونا 
توس��ط يك هواپيماي ازبكي عازم ايران ش��د. 
گفتني است، از زمان اعالم شيوع كرونا در ايران 
كشورهاي مختلفي از جمله چين، انگليس، قطر 
جمهوري آذربايجان، فرانسه، آلمان، روسيه و ژاپن 
كمك هاي مالي و اقالم بهداش��تي را در اختيار 
ايران گذاشته اند. تحريم هاي ظالمانه امريكا عليه 
ايران س��بب شده است كه كش��ورمان به شدت 

نيازمند برخي اقالم بهداشتي و درماني باشد. 

ايران۲

رييس جمهوري در جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا مطرح كرد

آمار و ارقام روند مبارزه با كرونا اميدواركننده است
گروه ايران|

با گذشت حدود يك ماه از ورود نخستين نشانه هاي كرونا 
ويروس به كش��ورمان و در ش��رايطي كه دامنه وسيعي از 
برنامه هاي بهداش��تي و درماني براي مقابله با اين بيماري 
تدارك ديده شده است؛ رييس جمهوري آمار و ارقام روند 
مبارزه با بيماري كرونا را اميدواركننده توصيف مي كند در 
عين حال از مردم مي خواهد كه »در خانه بمانند«و در ادامه 
حتي پيشنهاد مي كند كه اين موضوع )در خانه بمانيم( را به 
عنوان شعار سال انتخاب شود.  روحاني ديروز در جلسه ستاد 
ملي مقابله با كرونا از بخش پزشكي و درماني كشور كه كار 
بسيار عظيم و بزرگي را انجام دادند، تشكر كرد و گفت: گزارش 
اول جلسه، اميدواركننده بود. يك بسيج عمومي انجام گرفته، 
كار و بررسي هاي خوبي در كشور انجام مي گيرد، كنترل و 
چك خانواده ها كه از طريق تلف��ن يا فضاي مجازي انجام 
مي گيرد، بسيار ارزشمند است و ان شاءاهلل اميدواريم نتايج 
بسيار خوبي داشته باشد. وي اضافه كرد: در مجموع آمار و 
ارقامي كه در جلسه گفته شد، اميدواركننده است ولي باز هم 
به تبع از توصيه خوِد وزارت بهداشت و درمان، مجددا خدمت 
مردم بسيار عزيز و بزرگوار توصيه مي كنم، همان توصيه اي 
كه آنها مي كنند »در خانه بمانيد«، اين به عنوان يك شعار 
امسال ما باشد و خداوند در اجراي اين دستور بهداشتي براي 
زندگي ما در آغاز سال ان شاءاهلل خير و بركت و رحمت قرار 
بدهد. رييس جمهوري گفت: اميدواريم آنچه در اين جلسه 
گفته شد از پيك اين بيماري و عبور از اين پيك كه خوِد آقاي 
دكتر نمكي هر زم��ان الزم ديدند اين را براي مردم توضيح 
بدهند اين هم براي ما بسيار اميدواركننده بود كه مي توانيم 
با اهتمام و تالش همگاني از اين مساله عبور كنيم. وي ضمن 
قدرداني از رهبر انقالب اسالمي براي تشكيل قرارگاه نيروهاي 
مسلح براي مقابله با كرونا، گفت: رهبر معظم انقالب كه لطف 
كردند و قرارگاهي را مقرر كردند كه ستاد كل نيروهاي مسلح 
فرماندهي  آن را بر عهده دارد. روحاني افزود: از رهبر معظم 
انقالب و هم از همه نيروهاي مسلح سپاسگزاري مي كنيم 
كه هميشه در همه ابتال و سختي ها در خط مقدم بودند و 
تالش كردند و در اين حادثه هم وارد صحنه شدند و گزارشي 
هم كه در اين جلسه داده شد بخشي از تخت هاي آنها آماده 
شده،  نقاهتگاه هاي آنها هم فعال شده، اين كمك بزرگي به 

كشور و مردم است.

    قدرداني از بخش درمان 
رييس دولت دوازدهم بار ديگر از همه كادر درماني و پزشكي 
در كشور قدرداني كرد و افزود: از بخش درماني و پزشكي 
نيروهاي مسلح و همچنين از فرماندهان نيروهاي مسلح 
كه اين را ساماندهي و اجرا مي كنند سپاسگزاري و تشكر 
مي كنم. از نيروي انتظامي كه در اين روزها بسيار فعال بوده 
است. مي بينيد پليس در همه خيابان ها و در همه مقاطع با 

همه تخصص ها حضور دارد گاهي هم ممكن است لوازمي 
كه بايد همراه داشته باش��د كه از خودش مراقبت كند را 
ندارد. اما حضور فعال دارند كه از همه پليس ها و پرس��نل 
ناجا تشكر و سپاسگزاري مي كنم.  رييس جمهور با اشاره 
به حضور استانداران در اين جلسه از طريق ويدئو كنفرانس 
گفت: استانداران با روساي دانشگاه هاي پزشكي بار سنگيني 
بر دوش دارند و در همه استان ها تالش جمعي و همگاني 
براي پيروزي بر اين ويروس خطرناك صورت گرفته و ادامه 
خواهد داشت. روحاني گفت: به همه مردم توصيه مي كنيم 
حتي االمكان از خانه خارج نشوند يا به سفر نروند و اگر هم 
ضرورتي هست همه دستورالعمل ها و پروتكل هاي بهداشتي 
را رعايت كنند. از كسبه و شاغلين چه در دولت و چه در بخش 
خصوصي كه در اين روزها شبانه روز فعال هستند آنها هم 

دستورالعمل ها و پروتكل هاي بهداشتي را مراعات كنند.

   وزارتخانه هاي بهداش�ت و كش�ور مسيرهاي 
غربالگري را اعالم مي كنند

وي افزود: وزارتخانه هاي بهداش��ت و كشور خروجي ها و 
جاده ها را در استان هاي مختلف اعالم مي كنند و مردم با 
وسايل تب سنج كنترل مي شوند. اگر موردي را تشخيص 

دادند كه فردي بايد از جامعه جدا و قرنطينه شود و به خانه 
برگردد و حتي بعضي موارد بايد به مراكز درماني مراجعه 
كند، ديگر نمي گذارند ادامه مس��ير دهد و اين ماشين را 
برمي گردانند. رييس جمهوري تاكيد كرد: از مردم خواهش 
مي كنيم كه با عوام��ل اجرايي همكاري كنند و اگر گفته 
مي ش��ود كه ادامه سفر هم به ضرر خودشان و هم مردمي 
است كه در مسير و مقصد هستند، همكاري كنند چرا كه 
همه اين كارها براي اين است كه سريع تر بتوانيم از شرايطي 
كه اين ويروس براي ما ايجاد كرده عبور كنيم و به يك جامعه 

كامال سالمت برگرديم.

     مركز ملي فضاي مجازي با كساني كه الزم است، 
برخورد   مي كند

روحاني گفت: تصميمات خيل��ي خوبي در خصوص 
تبليغات در فضاي مجازي و هماهنگي بين رسانه ها و 
دستگاه ها و  بخش هاي تبليغاتي و رسانه هاي گروهي و 
مسووليت هايي كه بايد داشته باشند، گرفتيم. مسووليت 
فضاي مجازي به عه��ده مركز ملي فضاي مجازي قرار 
گرفت كه با حض��ور ارگان هاي مختلفي كه در مصوبه 
اخير مشخص ش��ده، به طور منظم جلسات را تشكيل 

مي دهند. وي با تاكيد بر ضرورت همكاري و همراهي، 
رسانه ها، صداوسيما، فضاي مجازي و بخش هاي مختلف 
تبليغاتي گفت: مسووليت فضاي مجازي برعهده مركز 
ملي فضاي مجازي است كه به طور منظم جلسات آن 
را تشكيل مي دهند و تذكرات الزم به كساني كه فعال 
هستند، داده مي شود و با كساني كه الزم است برخورد 

 شود، برخورد مي شود.

    روزنامه ها و فعاالن فضاي مجازي كمك كنند
رييس دولت دوازده��م با بيان اينكه پليس فتا هم در 
اين رابطه فعال اس��ت، گفت:  از روزنامه ها و كس��اني 
كه در فضاي مجازي فعالند، مي خواهم كمك كنند. 
با كمك همگاني مي ش��ود از اين ش��رايط عبور كرد 
و آم��وزش و نصحيت م��ردم را در ش��رايطي كه بايد 
آگاهي و همكاري ش��ان با بخش درمان بيشتر شود، 
در دس��تور كار قرار دهند. رييس جمهوري با تاكيد بر 
لزوم هماهنگي در فضاي تبليغات اظهار داشت: كميته 
تبليغات كه وزير ارشاد مسووليت آن را برعهده دارد، با 
اعضا و به ويژه صداوسيما بايد هماهنگي داشته باشند 
تا با هدايت بهتري اين روزها را سپري كنيم. روحاني 

در ادام��ه از معلمان، دانش��گاهيان و وزارت آموزش و 
پرورش كه اجازه ندادند فرزندان از آموزش جدا شوند و 
از امكانات موجود استفاده شد، تشكر كرد و افزود: البته 
دانش آموزان و دانشجويان از موعد مقرر عقب افتادند 
كه بايد زماني را براي جبران گذاشت. وزارت آموزش 
و پرورش پيشنهاداتي آورد كه تصويب شد و آنها بعدا 
اين مس��ائل را ابالغ مي كنند كه چگونه بخشي كه در 
يك ماه اس��فند از بين رفت، جبران ش��ود.  وي افزود: 
چه ۱۶ فروردين كالس ها ش��روع شود و چه در زمان 
بعدي تشكيل ش��ود، به همان نسبت كالس جبراني 
مشخص مي شود، پايان تحصيالت و تاريخ امتحانات 
اعالم مي شود و متعاقبا نيز زمان كنكور اعالم خواهد 
شد. همچنين قرار شد آغاز سال تحصيلي آينده همان 
اول مهر باشد و برنامه ريزي ها در اين رابطه انجام شود.

     برگزار ي جلسه بعدي ستاد كرونا دوم فروردين
رييس جمهوري با بيان اينكه بحث درباره دانش��گاه ها 
طوالني شد و قرار شد در جلس��ه بعدي كه شنبه، دوم 
فروردين تشكيل مي ش��ود، دوستان پيشنهادات خود 
را بياورند، خاطرنشان كرد: دانشجويان مانند همه ساله 
تعطيالت دارند ولي مقامات دولتي مسوول، وزرا، هيات 
وزيران و اعضاي اين جلسه تعطيالتي در ايام عيد نخواهيم 
داشت. همه سركار خود هستيم. البته نيروهاي مسلح 
هميشه پاي كار هستند. وي افزود: ما در دفترمان و مردم 
در خانه هايشان و با همديگر كار را پيش مي بريم. در ايام 
تعطيالت نوروز هم جلسات ستاد ملي مقابله با كرونا را 
خواهيم داشت و هر گاه الزم باشد، حضور خواهيم داشت. 
روحاني با اشاره به جلسه خود با فعاالن حوزه اقتصادي 
گفت: مواردي را تصويب براي اصنافي كه كسب و كارشان 
از نظر چك و ماليات و... دچار مشكل شده بودند، تصويب 
كرديم كه مسووالن اقتصادي به صورت ريز براي مردم 
اين مصوبات را توضيح مي دهند. آنهايي كه براي بهداشت 
و درمان هر گونه كمكي مي كنند، چه در بخش دولتي 
و چه در بخش نيروهاي مسلح هزينه هاي آنها در بخش 
ماليات مورد قبول قرار مي گيرد.  رييس جمهوري با بيان 
اينكه موارد ديگر هم كه مربوط به اقش��ار محروم است، 
قبال اعالم ش��ده اس��ت، عنوان كرد: من پيشاپيش ايام 
تحويل س��ال را به همگان تبريك و براي كساني كه در 
بيمارستان هستند، ش��فاي عاجل را آرزو و براي مردم 
بردباري را توصيه مي كنم چراكه ما ملتي صبور هستيم. 
رييس جمهور اضافه كرد: هماهنگي ما موجب مي شود 
كارم��ان زودتر به پايان برس��د. اميدوارم پايان س��ال با 
همكاري بزرگ و ملي ملت و همه فعاالن بخش درمان در 
تاريخ ثبت شود و آغاز سال با پيروزي بر اين ويروس ثبت 

شود و سال شادماني و تالش براي ملت باشد.

رييس قوه قضاييه: 

اعطاي مرخصي به ۸۳ هزار زنداني حركتي جهادي بود
رييس قوه قضايي��ه تأكيد كرد كه تقوي��ت بخش دفاع 
بيولوژيك كشور آمادگي براي پدافند غيرعامل ضرورتي 
اجتناب ناپذير اس��ت. ب��ه گزارش ميزان، س��يدابراهيم 
رييس��ي در آخرين جلسه ش��وراي عالي قوه قضاييه در 
سال ۹۸ با تأكيد بر لزوم بررسي عملكرد دستگاه قضايي 
در س��ال گذشته و ارايه گزارش آن به مردم اظهار داشت: 
مقام معظم رهبري امس��ال را به عنوان سال رونق توليد 
نامگذاري كردند و همه دس��تگاه ها از جمله قوه قضاييه 
خود را موظف به تالش براي تحقق اين شعار مي دانستند. 
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه همكاران قوه قضاييه در 
سراسر كشور و سازمان هاي وابسته، اقدامات بسيار خوب 
و قابل تقديري در حمايت از كارآفرينان و سرمايه گذاران 
و رون��ق توليد و رفع موانع آن انج��ام دادند، يكي از موانع 
توليد را فساد عنوان كرد و گفت: دستگاه قضايي در طول 
سال گذشته حركت ارزشمندي در جهت مبارزه با فساد 
انجام داده است. رييسي با بيان اينكه رونق توليد در كشور 
يك راهبرد اس��ت، افزود: صدها كارخانه و كارگاه از رونق 
افتاده بودند يا در آستانه تعطيلي قرار داشتند، اما با تالش 
همكاران ما در دادسراها و دادگستري ها به ويژه در ۶ ماه 

اخير مشكالت شان برطرف شد و بار ديگر به چرخه توليد 
بازگشتند كه اين روند باعث افزايش اشتغال و جلوگيري از 
بيكاري كارگران شد. رييس قوه قضاييه در بخش ديگري 
از سخنانش از تالش هاي صورت گرفته براي رسيدگي به 
پرونده هاي قضايي معوقه و كاهش اطاله دادرسي تقدير 
كرد و اظهار داش��ت: همكاران ما در بخش هاي مختلف 
قضايي به وي��ژه در ماه هاي اخير با ت��الش مضاعف و در 
حركتي جهادي به پرونده ها رسيدگي كردند و آمار و ارقام 
گوياي آن است كه صدها هزار پرونده معوقه مختومه شد. 
رييس قوه قضاييه ابراز اميدواري كرد در سايه اين تالش ها 
و اقدامات، مردم در مراجعه به دستگاه قضايي بيش از پيش 
شاهد باشند كه دستگاه عدليه با سرعت به كارهاي آنها 
رسيدگي مي كند، به موقع تصميم مي گيرد و آنها به موقع 
به حق خود مي رسند. اين مهم ترين خواسته مردم از نظام 
قضايي است كه با تالش همكاران ما تحقق خواهد يافت. 
در اين نشس��ت زارع پور رييس مركز فن��اوري و آمار قوه 
قضاييه با اشاره به تمهيدات برخط در نظرگرفته شده براي 
كاهش مراجعات مردمي به محاكم قضايي، از ايجاد امكان 
نوبت دهي برخط براي كاهش معطلي مراجعان به دفاتر 

خدمات الكترونيك و همچنين تكميل سامانه خودكاربري 
وكال خبر داد كه بر اساس آن وكال مي توانند عالوه بر ثبت 
دادخواست، لوايح و دفاعيات خود را نيز از منزل يا دفتر كار 
و بدون مراجعه به دفاتر مذكور، ثبت و ارسال كنند. رييسي 
در واكنش به گزارش مذكور، با استقبال از تمهيدات صورت 
گرفته براي كاهش مراجعات مردمي به مراجع قضايي، 
خواستار تسريع در گسترش زمينه ها و امكانات دادرسي 
غيرحضوري به پرونده هاي مردم شد. رييس قوه قضاييه 
همچنين با اشاره به در پيش بودن تعطيالت نوروزي اعالم 
كرد كه دادستان ها و دادسراها، طبق روال هميشگي در 
ايام تعطي��ل نيز فعال و آماده رس��يدگي به موارد خاص 
پيش آمده خواهند بود.  وي با اشاره به فعاليت جهادي 
كاركنان و قضات در ايام پايان سال اظهار داشت: حفظ 
س��المت كاركنان و قضات براي دستگاه قضايي بسيار 
مهم است و به همين دليل مجوز تجديد وقت دادگاه ها 
به همكاران قضايي داده ش��د ت��ا مراجعات مردمي به 
محاكم به حداقل رس��يده و وقت عم��ده همكاران به 
رسيدگي به پرونده هاي معوقه اختصاص يابد. رييسي 
در بخش ديگري از سخنانش با تقدير از دست اندركاران 

عرصه مقابله با كرونا به ويژه در بخش بهداشت و درمان، 
اظهار داشت: تدبير حكيمانه مقام معظم رهبري براي 
تش��كيل قرارگاهي به منظور كمك به مجاهدان اين 
عرصه، به منسجم تر شدن فعاليت هاي ميداني كمك 
خواهد كرد. رييس قوه قضاييه با تأكيد بر اينكه امروز 
تقويت بخش دف��اع بيولوژيك كش��ور آمادگي براي 
پدافند غيرعامل در اين حوزه ضرورتي اجتناب ناپذير 
است، افزود: يقين داريم حضور نيروهاي مسلح در كنار 

دولت و مردم مانند همه عرصه ها منشأ بركات زيادي 
خواهد بود، جلوه هاي مان��دگاري را به نمايش خواهد 
گذاشت و گش��ايش جدي در امور ايجاد خواهد كرد.  
در ادامه اين جلس��ه، رييس سازمان پزشكي قانوني به 
استقبال مردم از طرح خودارزيابي بيماري كرونا اشاره 
كرده و با ارايه آماري در اين زمينه، طرح مذكور را براي 
مديريت هرچه بهتر اقدامات پيشگيرانه جهت كاهش 

ميزان ابتال به كرونا موثر دانست.

  Tue. Mar 17.  سه شنبه  27  اسفند 1398   22  رجب 1441  سال ششم    شماره   1623  2020 

تحريم ها، سالمت زنان ايران 
را به خطر انداخته است

ريي��س فراكس��يون زنان 
مجلس در پيامي به رييس 
بنياد رهبران سياس��ي زن 
جهان، با تاكي��د بر كمبود 
امكانات بهداشتي و پزشكي 
تحريم ه��اي  از  ناش��ي 
غيرقانوني، گفت: اين موضوع 
عالوه بر تهديد سالمت جسماني زنان و دختران ايران، 
سالمت روان آنها را با تهديد جدي مواجه كرده است. به 
گزارش خانه ملت، اوالد قباد در پيامي خطاب به سيلوانا 
كوچ مهرين رييس بنياد رهبران سياس��ي زن جهان 
خواست كه در اين شرايط سخت و بحران جهاني، رهبران 
سياسي زنان به عنوان شبكه جهاني سياستمداران زن 
به وظيفه خطير خود درخصوص زنان عمل كرده، و با 
انعكاس صداي ايرانيان خواستار رفع سريع تحريم هاي 
غير بشردوستانه  و خصمانه امريكا عليه مردم ايران شوند. 
وي با بيان اينكه ش��يوع ويروس كرونا، به يك نگراني 
عمومي بين المللي تبديل شده است و بر بيشتر جوامع 
از جمله ايران تاثير گذاش��ته است، گفت: تحريم هاي 
غيرقانوني و غيربشردوس��تانه امريكا عليه جمهوري 
اسالمي ايران به ويژه در حوزه تجهيزات پزشكي، دارويي 
و ساير ملزومات الزم، تالش هاي ايران و جامعه بين المللي 

را براي مقابله با آن با مشكل مواجه ساخته است. 

 شرايط براي مهار
 پديده كرونا آماده است

فرمانده كل سپاه مي گويد: 
بيمارس��تان بقيه اهلل)عج( 
با بيشترين تخت كرونايي 
در كش��ور ب��ه م��داواي 
بيماران مي پردازد و يكي از 
بزرگ ترين آزمايشگاه هاي 
تشخيص ويروس��ي را در 
اختيار دارد و ش��رايط براي مهار بيماري كرونا آماده 
اس��ت. به گزارش تسنيم، س��ردار سرلشكر حسين 
سالمي طي س��خناني در قرارگاه زيستي سپاه كه به 
صورت ويدئوكنفرانس با فرماندهان سپاه در شهر هاي 
مختلف موضوع كرونا مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت، 
اظهار داشت: همه سپاه هاي استاني در كنار دانشگاه 
علوم پزشكي آرايش واقعا جنگي گرفته اند. وي افزود: 
حضور رهبري و كالم ش��ان و توصيه هايشان در اين 
شرايط براي ما بس��يار آرامش بخش و نجات بخش و 
نعمت بزرگي اس��ت و رهبر معظم انقالب با تاكيد بر 
امداد و كمك به مردم در شرايط سخت، شرايط اضطرار 
و شرايط بحراني؛ براي ما فرمان مي دهند و ما در همان 
ابتداي حادثه به فضل الهي حضور پيدا كرديم و در همان 
موج اوليه سپاه پاسداران در لبه جلوي پيكان و در كنار 
جامعه پزشكي فداكار و مومن به مستهلك كردن موج 

اوليه اين ويروس پرداخت. 

برنامه ريزي براي جبران افت 
كسب و كارها در سطح ملي 

رييس مجلس دهم ضمن 
قدردان��ي از اكثريت مردم 
ك��ه در خانه مان��ده و با لغو 
سفرهايشان، هشدارهاي 
مراكز بهداش��تي را رعايت 
كرده اند، گفت: س��اير افراد 
نيز براي حفظ سالمتي خود 
و جامعه با عموم مردم همراه شوند. علي الريجاني ديروز 
در گفت وگو با ايرنا كنترل بيماري كرونا را مستلزم عزم 
همگاني آحاد جامعه، همكاري و هماهنگي دستگاه ها در 
سطوح ملي و استاني، اطالع رساني دقيق رسانه ها با اعالن 
هشدارهاي بهنگام و سعي حداكثري دولت براي ارايه 
خدمات اداري به مردم از طريق سامانه هاي الكترونيك 
عنوان ك��رد و افزود: از اكثريت مردم ش��ريف ايران كه 
در خانه مانده و با لغو سفرهايش��ان، هشدارهاي مراكز 
بهداشتي را رعايت كرده اند قدرداني مي كنم و اميدوارم 
كه س��اير افراد نيز براي حفظ سالمتي خود و جامعه با 
عموم مردم همراه شوند. همچنين از دولت مي خواهم 
كه سعي حداكثري خود را در ارايه خدمات اداري از طريق 
سامانه هاي الكترونيك به مردم به كار گيرد. الريجاني  از 
رسانه ملي خواست با توليد برنامه هاي جذاب و پركشش 
در خانه ماندن مردم را آسان كرده و حضور طوالني مدت 
اعضاي خانواده در خانه ها را از مالل و يكنواختي بزدايد. 

تعقيب  قضايي نقض كنندگان 
توصيه هاي پيشگيري از كرونا
در شرايطي كه برخي افراد 
با نقض توصيه هاي پزشكي 
و بهداش��تي در خص��وص 
مقابله ب��ا كرون��ا از طريق 
شبكه هاي اجتماعي و فضاي 
مجازي براي مردم مشكل 
تراشي مي كنند، مديركل 
پيشگيري هاي امنيتي و انتظامي معاونت اجتماعي و 
پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه از تحت تعقيب قرار 
گرفتن نقض كنندگان توصيه هاي پيشگيري از شيوع 
كرونا خبر داد. به گزارش ايلنا، رضا مسعودي فر گفت: عدم 
رعايت توصيه هاي پيشگيري از شيوع ويروس كرونا به 
عنوان تهديد عليه بهداشت عمومي قابل تعقيب كيفري 
اس��ت. با توجه به امكان شيوع گسترده اين ويروس در 
تجمعات انساني چنانچه برگزار كنندگان نمايشگاه ها، 
جش��نواره هاي فروش و فروشگاه ها تدابير الزم را براي 
پيش��گيري از انتش��ار ويروس پيش بيني نكنند و به 
تذكرات وزارت بهداش��ت توجه نداشته باشند؛ با اعالم 
وزارت بهداشت يا دانشگاه هاي علوم پزشكي استان به 
اتهام  تهديد عليه بهداشت عمومي و مطابق ماده ۶۸۸ 
قانون مجازات اسالمي مجازات شوند. مسعودي فر تاكيد 
كرد: مطابق قانون مزبور اقدام عليه بهداشت عمومي تا 

يك سال حبس دارد. 

 حفظ آبرو و اعتبار مردم
 در اولويت قرار دارد

ي  گس��تر د ا د ي��ر  ز و
اطالع رس��اني به مردم در 
خصوص فعاليت هاي انجام 
گرفته در حوزه رصد و كنترل 
ب��ازار را امري حياتي و مهم 
برش��مرد. به گزارش ايلنا، 
سيدعليرضا آوايي گفت: با 
لحاظ سه اصل سرعت، دقت و قاطعيت، حفظ آبرو و اعتبار 
مردم در اولويت قرار دارد. آوايي با تشكر از كادر درماني و 
نظام بهداشتي كشور به خاطر مبارزه همه جانبه با ويروس 
كرونا و درمان مبتاليان، همراهي و دقت مردم را در اين 
زمينه حياتي و مهم برشمرد و گفت: يكي از مصاديق و 
راه هاي همراهي مردم در اين خصوص، كاهش حضور در 
بازار و انجام خريدها به صورت اينترنتي و در فضاي مجازي 
است كه مي بايس��ت براي اين مهم، ضمن آماده سازي 
بسترها و ارايه آموزش هاي الزم، شرايط طرح شكايت از 
تخلفات در فضاي مجازي نيز تبيين شود. وي همچنين 
بر سرعت در رسيدگي به پرونده ها و اعالم نتايج به مردم 
تاكيد كرد و گفت: بايد مراقب باشيم به خاطر هيجانات 
لحظه اي و صرفا براي شاد كردن موقت مردم، كاري را 
انجام ندهيم كه به واسطه آن آبرو و اعتبار افراد و بازاريان 
بدون دليل زير سوال برود يا اموال و دارايي هاي آنان بدون 

دليل موجه ضبط شود. 

چهره ها



اخبار كالن 3 كالن

مركز پژوهش هاي مجلس »توسعه فروشگاه هاي اينترنتي« را راهكاري اقتصادي براي نجات از كرونا عنوان كرد 

ضرورت بازنگري در ساختار مديريت بحران
با ش��يوع ويروس كرونا و نگراني مردم از ورود به اماكن 
عمومي نظير فروشگاه ها، مراكز خدماتي و... بسياري از 
مشاغل و كس��ب وكارها با كاهش تقاضا و فروش كاالها 
و خدمات خود مواجه ش��دند. به نظر مي رسد بيشترين 
آسيب را بخش خدمات و زيربخش هاي آن در مقايسه 
با ساير بخش ها و اقتصاد ش��هري در مقايسه با اقتصاد 
روس��تايي و نيز كارگران در مقايس��ه ب��ا كارفرمايان و 
گروه هاي آسيب پذير و شاغل در بخش غيررسمي شهري 

در مقايسه با ساير خانوارها متحمل خواهند شد.
هرگونه سياس��تي كه براي كنترل شيوع كرونا به اجرا 
گذاش��ته مي ش��ود بايد به طور همزمان به بررسي آثار 
اقتصادي آن نيز بپردازد و در مقابل هرگونه سياس��ت 
حمايتي از كسب وكارها و مردم كه صورت مي گيرد، بايد 
به طور همزمان معطوف به آن باشد كه سياست اجرايي 

به كنترل شيوع كرونا نيز كمك كند.
شرط اصلي براي كنترل شيوع كرونا، كاهش حداكثري 
تعامالت اجتماعي غيرضروري در يك ماه آينده خواهد 
ب��ود. الزمه اين ام��ر تعطيلي بس��ياري از فعاليت هاي 
اقتصادي غيرضروري است كه البته هزينه هاي اقتصادي 

را به اقشار مختلف تحميل خواهد كرد.
در اين خصوص بايد توجه داشت كه ادامه اين تعطيلي 
)تعطيل��ي بنگاه هاي اقتص��ادي و ادارات(، پس از نيمه 
اول فروردين مي تواند تبعات اقتصادي سنگيني در پي 
داشته باشد، اما اس��تفاده از فرصت تعطيالت نوروزي 
مي تواند تا حدي اين هزينه را كاهش بدهد. مشابه اين 
اتفاق در چين هم افتاد. همزماني دو هفته خانه نشيني 
در بسياري از شهرها و تعطيالت سال جديد، تا حدودي 
هزينه اقتصادي قرنطينه را كاهش داد. بنابراين تعطيالت 
عيد، به كمك كنترل كرونا خواهد آمد، اما همزمان با آن 
بايد سياست هايي براي جبران درآمدهاي كاهش يافته 

و همچنين تحريك تقاضا به اجرا گذاشته شود.
ش��وك كرونا از طرفي يك ش��وك به عرضه نيروي كار 
است )به دليل سياس��ت هاي قرنطينه خانگي كه براي 
كنترل شيوع بيماري ضروري است( و از طرفي شوك به 
تقاضاي كاالها و خدمات هم از جهت كاهش تقاضاي كل 
و به تعويق افتادن خريدهاي غيرضروري و هم از جهت 

جابه جايي تقاضا بين صنايع مختلف قلمداد مي شود.
مهم ترين موضوع در ش��وك سمت عرضه جلوگيري از 
اختالل در زنجيره تأمين است كه نيازمند سياست هاي 
تأمين سرمايه در گردش و ساماندهي نيروي كار است. 
ازسوي ديگر، بهترين راهكار براي جلوگيري از كاهش 
تقاضاي كل، از يكسو جلوگيري از بيكاري كارگران و ايجاد 
انگيزه براي پرداخت حقوق ماهيانه آنها، و ازسوي ديگر 

ايجاد چتر حمايتي از اقشار ضعيف است.
در اين گزارش به اختصار به بررسي آثار اقتصادي شيوع 
ويروس كرون��ا و ارايه برخ��ي راهكارها جهت مديريت 
آث��ار اقتصادي و حمايت از كس��ب وكارهاي زيان ديده 
پرداخته شده اس��ت. پيش��نهادهاي ارايه شده در اين 
گ��زارش بايد با مالحظه دو نكته مدنظر قرار گيرد: ابتدا 
اينكه در پيشنهادهاي حمايت از كسب وكارها، اولويت 
بر حمايت هايي است كه منجر به حفظ نيروي كار و عدم 
اخراج يا تعديل آنها شود. ديگر اينكه در پيشنهاد حمايت 
از اقشار ضعيف اولويت در حمايت هايي است كه ضمن 
كنترل شيوع كرونا، منجر به كسب درآمد ثابت و تحريك 

تقاضاي كل شود.

   آثار شيوع ويروس كرونا
بر حوزه هاي اقتصادي

اقتص��اد ايران در حالي با معضل كرونا مواجه ش��ده كه 
متغيرهاي اقتصاد كالن وضعيت مناس��بي را نش��ان 
نمي دادند. براساس اعالم مركز آمار ايران رشد اقتصادي 
در 9ماه نخست سال 1398، در حدود منفي درصد بوده 
و رش��د اقتصادي بدون نفت نيز تقريبًا صفر بوده است. 
همچنين، نرخ تورم نقطه به نقطه نيز در پايان بهمن ماه 
25 درصد بوده است. ازسوي ديگر دولت به لحاظ منابع 
در تنگنا قرار دارد و كسري بودجه دولت يكي از معضالت 
مهم اقتصاد ايران براي س��ال 1399 اس��ت. در چنين 
شرايطي، هزينه هاي تحميل شده در اثر اپيدمي كرونا و 
همچنين كاهش توليد ناشي از آن، مي تواند اقتصاد را با 
تورم هاي باالتر و رشدهاي اقتصادي پايين تر مواجه سازد. 
از بين رفتن برخي از مشاغل يا كاهش شديد درآمد در 
برخي از بخش ها باعث كاهش رشد اقتصادي مي شود و 
از طرف ديگر، برخي مشاغل ديگر مانند توليدات مواد 
بهداشتي و... در اين بازه زماني رشد بااليي خواهند داشت.

   تبعات شوك كرونايي
ش��وك ناشي از كرونا، اقتصاد را هم با شوك عرضه و هم 
با شوك تقاضا مواجه مي كند. از يك طرف عرضه نيروي 
كار كاهش يافته و از طرف ديگر در تأمين مواد اوليه توليد 
نيز مشكالتي ايجاد شده اس��ت )شوك عرضه(. شوك 
عرضه، شوك تقاضا را به همراه خواهد داشت. تعطيلي 
كس��ب وكارها، منجر به تعديل نيروي كار مي ش��ود و 
كاهش درآمد خانوار، كاه��ش تقاضا را به همراه دارد. از 
طرف ديگر عدم اطمينان نس��بت به آينده، خانوار را به 
تصميم پس انداز بيشتر و به تعويق انداختن خريد اقالم 
غيرضروري ترغيب مي كند. همين امر كاهش تقاضاي 

كل بيشتري را موجب مي شود.
بنابراين انتظار مي رود ركود اقتصادي ناشي از شوك ارزي 
و تحريم ها تشديد شود و لذا الزم است تا سياست هاي 
حمايتي هم از خانوار و هم از كس��ب وكار صورت گيرد. 
در شرايطي كه دولت با تنگناي مالي مواجه بوده و عالوه 
بر كاهش درآمدهاي ناش��ي از تحريم و كاهش قيمت 
نفت و فراورده هاي نفتي، با افزايش هزينه هاي بهداشتي 
و درماني ناش��ي از كرون��ا نيز روبرو اس��ت، منابع براي 

سياست هاي حمايتي به شدت محدود است.
از اين رو بسيار مهم است كه سياست هاي حمايتي، بهينه 
اتخاذ شده و از اجراي سياست هاي حمايتي كور )نظير 
تخصيص ارز ترجيحي به برخي كاالها( اجتناب شود، زيرا 
به احتمال قوي، اين منابع با هزينه تورم تأمين شده اند. 

بر اين اساس سياست هاي افزايش تقاضاي كل از طريق 
جلوگيري از كاهش اشتغال و درآمد خانوار بايد در اولويت 

قرار گيرند كه در بخش پيشنهادها ارايه مي شود. 

    حوزه بازرگاني
در حوزه بازرگاني و توزيع كاالها و خدمات نيز رخدادها و 

شرايط زير پيش بيني مي شود: 
هراس مصرف كنندگان كاالهاي ايراني در كش��ورهاي 
منطقه و كاهش صادرات كشور و بستن مرزهاي زميني 
توسط كشورهاي منطقه ازجمله عراق، افغانستان و تركيه 
و مرزهاي هوايي به ويژه تركيه، گرجستان و امارات به بهانه 
كرونا. تنظيم بازار اقالم و داروهاي بهداشتي براي درمان و 
پيش گيري ازجمله ماسك و مواد ضدعفوني كننده دست، 
قرص هاي تقويت ايمني بدن، انواع ويتامين ها و... به خوبي 
انجام نگرفته است. مشاهدات ميداني حاكي از آن است كه 
متأسفانه به رغم گذشت بيش از سه هفته از اعالم شيوع 
اين ويروس در كشور، هنوز ستاد تنظيم بازار نتوانسته 
است بازار اين محصوالت را به نحو مطلوب تنظيم كند و 
عده اي با احتكار و عدم عرضه به سودهاي كالني دست 
يافته ا ند. احتمال افزايش قاچاق برخي كاالهاي اساسي 
و لوازم بهداشتي با توجه به سياست برخي از كشورهاي 
همسايه در افزايش ذخيره سازي از طرفي و سياست هاي 

ارزي از طرف ديگر.

     حوزه ارزي
ويروس كرون��ا از كانال هاي مختلف مي تواند بر بازار ارز 

اثر بگذارد: 
كاه�ش قيمت نفت: با توجه به ش��يوع كرونا در اكثر 
اقتصادهاي بزرگ جهان و چشم انداز منفي اقتصاد دنيا 
كه در كاهش ش��ديد و كم سابقه ش��اخص بورس هاي 
بين الملل��ي و كاهش ح��دود 30 درصدي قيمت نفت 
نمايان شده است، البته منازعات ميان صادركنندگان 
نفت هم در اين كاهش ش��ديد موثر بوده است، ممكن 

است محدوديت هاي ارزي كشور بيش از گذشته شود.
با توجه به كاهش ش��ديد شاخص بورس هاي جهاني و 
قيمت نفت، قيمت محصوالت خام و مواد اوليه كه بخش 
عمده صادرات غيرنفتي ما را تشكيل مي دهد نيز كاهش 
خواهد يافت. با توجه به اينكه سهم مواد خام و اوليه در 
صادرات غيرنفتي ما زياد و برعكس س��هم واردات اين 
نوع مواد كم است و با فرض اينكه تعديل كاهشي قيمت 
كاالهاي نهايي كمتر از قيمت كاالها و مواد اوليه است، 
توازن صادرات غيرنفتي و واردات كش��ور به ضرر طرف 

صادرات به هم خواهد خورد.
با توجه به شيوع كرونا در ايران و احساس خطر كشورهاي 
همسايه به ويژه عراق، افغانستان و تركيه و محدود كردن 
صادرات ايران به كشورشان، ايجاد منابع ارزي از كانال 
صادرات غيرنفتي براي كشور ممكن است با مشكالتي 

مواجه شود.
كرونا به واسطه ايجاد محدوديت در مسافرت هاي خارجي 
منجر به كاهش تقاضاي ارز ش��ب عيد ناشي از كاهش 

سفرهاي خارجي شده است.

    حوزه بازار سرمايه
در حالت كلي اثر ويروس كرونا بر بازار سرمايه را مي توان 

در دو ُبعد مدنظر قرار داد: 
ابعادي كه پارامترهاي اقتصادي و مالي بنگاه هاي موجود 
در بازار س��هام را تحت تأثير قرار مي دهد؛ مانند فروش، 
توليد و سودآوري بنگاه ها، ابعاد مربوط به معامالت سهام 

بنگاه ها در بازار سرمايه.
به منظور بررسي دقيق آثار ويروس كرونا بر بازار سرمايه 
الزم است به اين نكته دقت شود كه ماندگاري اين ويروس 
در كشور و كشورهاي همسايه به چه ميزان است. چنانچه 
اين ويروس ماندگاري كمي داشته باشد؛ مي توان اثر مالي 

و اقتصادي اين ويروس را به عنوان يك شوك اقتصادي 
يا ريس��ك در نظر گرفت كه مان��دگاري اندكي در بازار 
سرمايه خواهد داش��ت. به بياني ديگر؛ اثر اين ويروس 
بر بازار سرمايه شامل ُبعد دوم اثرات كه همان هيجاني 
يا احساسي معامله كردن افراد است، مي شود كه سبب 
كاهش ش��اخص به طور موقت خواهد بود. پيش بيني 
مي ش��ود كه با غلبه بر اين ويروس؛ بازار بتواند مس��ير 

طبيعي خود را طي كند.
چنانچه اين ويروس ماندگاري زيادي در كش��ور داشته 
باش��د؛ اثرات آن عالوه بر ُبعد دوم؛ ُبعد اول را نيز شامل 
مي ش��ود. به بيان��ي ديگر؛ ب��ا پايداري وي��روس كرونا 
پارامترهاي اصلي تعيين ارزش قيمت سهام كه همان 
جريان نقدي آتي بنگاه ها و سودآوريش��ان است؛ تحت 

تأثير قرار مي گيرد. ُبعد اول شامل موارد زير است: 
كاهش و توقف صادرات محصوالت به دليل بسته شدن 
مرزها يا ممنوعيت واردات از ساير كشورها كه به كاهش 

توليد، فروش و درآمد مي انجامد.
كاهش توليد محصوالت به دليل كاهش عرضه مواد اوليه 

از ساير بنگاه ها.
كاهش توليد محصوالت به دليل كاهش نيروي انساني 

)كاهش شيفت كاري يا تعطيلي موقت كارخانه ها( .
پديده هاي فوق مي تواند منجر به كاهش توليد، درآمد، 
سود شركت ها و درنهايت به كاهش ارزش قيمت سهام در 

بازار و كاهش شاخص بازار سرمايه بي انجامد.
البته در صنايع دارويي و مواد خوراكي كه صنايعي مهم 
در بازار سرمايه هستند؛ شيوع اين ويروس اثرات متفاوتي 
خواهد داش��ت. مثاًل در شركت هاي دارويي كه صنعت 
مهمي در بازار سرمايه محسوب مي شوند؛ افزايش فروش 
محصوالت به دليل افزايش تقاضاي بازار ايجاد خواهد شد 
كه اين مهم به افزايش درآمد و سودآوري خواهد انجاميد.

همچنين در شركت هاي مواد خوراكي نيز به سه دليل 
افزايش تقاضاي محصوالت وجود خواهد داشت: 

در بين مردم اين ديد وجود دارد كه محصوالت كارخانه اي 
پاك تر از محصوالتي است كه به طور فله اي و غيراستاندارد 
عرضه مي شود. ممكن است عده اي از مردم به دليل ترس 
از شيوع بيماري؛ اين برداشت را داشته باشند كه شهرها 
قرنطينه شود و دسترسي و عرضه محصوالت با اخالل 
مواجه شود. اين برداشت در برخي افراد وجود دارد كه به 
منظور جلوگيري از شيوع بيماري؛ كارخانه ها و شركت ها 
شيفت هاي كاري را كاهش مي دهند كه به كاهش توليد 
محصوالت سالم و بهداشتي و كمياب شدن آن خواهد 
انجاميد. بدين ترتيب مي توان انتظار داش��ت كه رش��د 
صنايع دارويي و غذايي در بازار سرمايه بتواند مقداري از 

كاهش شاخص بازار را جبران كند.

    حوزه كسب وكارهاي ُخرد و گردشگري
كاهش خريد مردم از كسب وكارهاي ُخرد، اعم از توليدي 
و خدماتي به ويژه در فصل خريد شب عيد كه حيات چهار 
ميليون واحد صنفي و صدها هزار واحد توليدي كوچك 
و ُخرد وابس��ته به آن اس��ت. با ادامه اي��ن روند و تعليق 
قراردادهاي كاري، ممكن است كسب وكارهاي زيادي 
به ويژه كس��ب وكارهاي ُخرد و كوچك، تعطيل شده و 

بيكاري بيش از پيش افزايش يابد.
كس��ب وكارهاي حوزه گردش��گري داخلي و خارجي 
)توريس��م ورودي( كه يكي از موتورهاي اشتغال و رشد 
در دوران تحريم محسوب مي شوند، عماًل تعطيل شده و 
چرخ اين صنعت اشتغال زا نيز متوقف مي شود و واحدها 
و فعاليت هاي فراواني در زنجيره وابسته به آن )ازجمله 
هتل، حمل ونقل، باالدستي ها و پايين دستي هاي صنعت 
غذا و...( آسيب ديده و كاركنان آنها ممكن است كار خود 

را از دست بدهند.
در س��نت بازار ايران، اس��فندماه هم زمان فروش است 
و هم تس��ويه چك ها؛ با توجه به روند ش��يوع بيماري و 

لزوم تشديد محدوديت هاي تردد و سفر و...، پيش بيني 
مي شود زنجيره اي از پاس نشدن چك ها ايجاد و كثيري از 

تجار و صاحبان حرف دچار مشكالت حاد شوند.

   پيشنهادهاي فرايندي و مديريت بازار
با توج��ه به اينكه در ش��رايط بحراني، س��اختارهاي 
بروكراتيك موجود و س��تادها و دستگاه هاي مختلف 
امر تصميم گيري را به تأخير مي ان��دازد و لزوم اتخاذ 
تصميمات س��ريع، راهگش��ا و نافذ، به نظر مي رس��د 
بازنگ��ري در س��اختار مديريت بح��ران در اين حوزه 
ضرورت دارد. اين ستاد بايد در سطح رييس جمهور يا 
معاون اول تشكيل شود و تصميمات اين حوزه بايد از 
نظر سلسله مراتب بر كليه نهادها و دستگاه هاي موجود 
تفوق داشته باشد، مضافًا اينكه بهتر است موضوع رصد 
و پايش وضعيت ب��ازار و اقتصاد و ارايه راهكارهاي اين 
حوزه به طور مجزا توسط كميته اي ذيل ستاد اقتصادي 
دولت صورت گيرد و تصميمات الزم در ستاد اقتصادي 

دولت اتخاذ و ابالغ شود.
زنجيره تأمين در اين ش��رايط دچار اختالل و كمبود 
مي ش��ود، لذا رصد و پايش مستمر وضعيت توليدي 
بنگاه ه��ا به وي��ژه درخص��وص كاالهاي اساس��ي و 
استراتژيك بس��يار ضروري اس��ت. به همين منظور 
راه اندازي داش��بورد مديريتي به گون��ه اي كه امكان 
گزارش گيري در لحظه از ميزان موجودي ذخاير، ميزان 
نياز، ميزان واردات، ميزان كسري و... براي كليه كاالهاي 
اساسي و داراي اولويت وجود داشته باشد ضروري است. 
راه اندازي و تكميل سامانه جامع انبارها در اين خصوص 
مي تواند راهگش��ا باش��د. گزارش دهي منظم وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاه هاي ذي ربط از 
ميزان افزايش يا كاهش تقاضا و عرضه كاالهاي اساسي 
و موجودي انبار كاالهاي اساسي و همچنين رصد روزانه 
زنجيره تأمين كاالها به ستاد اقتصادي دولت و همچنين 
سران سه قوه جهت اعمال برنامه ريزي براي ماه هاي آتي 

بسيار ضروري است.
در حوزه توزيع اقالم بهداشتي و... به نظر مي رسد بهترين 
راه براي حصول اطمينان از رسيدن اقالم فوق به دست 
مصرف كننده نهايي، عرضه توسط مبادي و مراكز توزيع 
دولتي، وابسته به دولت يا فروشگاه هاي بزرگ زنجيره اي 
است كه امكان نظارت كامل بر آنها اعم از ذخيره سازي و... 
وجود دارد. به منظور كاهش تردد مردم مي توان ارسال 
بسته هاي بهداشتي از طرف اين فروشگاه ها يا مراكز توزيع 
به درب خانه ها، براساس كدملي و اطالعات خانوارها را در 

دستور كار قرار داد.
با توجه به احتمال بروز كمبودهايي در بازار به ويژه اقالم 
اساسي مورد نياز مردم و افزايش قيمت اين كاالها، افزايش 
كارايي و اثربخشي روش هاي كنترل قيمت در بازار بسيار 
ضروري است. به عنوان مثال راه اندازي اپليكيشن قابل 
نصب روي گوشي تلفن همراه براي رصد لحظه اي قيمت 
توس��ط كليه مصرف كنندگان براي افزايش شفافيت 
و تس��هيل امر نظارت و بازرسي و اس��تفاده از پتانسيل 
مردمي براي جلوگيري از تخلفات با راه اندازي سيستم 
گزارش دهي مردمي مي تواند در اولويت قرار گيرد. عالوه 
بر اين مي ت��وان با اختصاص درص��دي از مبالغ جرايم 
وصول ش��ده از متخلفين ب��ه گزارش دهندگان و اعالم 
عمومي توسط رسانه هاي جمعي از اين ظرفيت بالقوه 

استفاده كرد.

    پيشنهادهايي براي حمايت از كسب وكارها
با توجه به اينكه خريد فيزيكي از بازار و فروش��گاه ها در 
اين ايام كاهش محسوسي داشته و خواهد داشت، الزم 
است شرايط و تس��هيالت الزم براي توسعه و راه اندازي 
فروش��گاه هاي مجازي و اينترنتي در نظر گرفته شود. 

اقدامات زير در اين خصوص پيشنهاد مي شود: 

تسهيل فوري مجوزهاي ايجاد يا توسعه فروشگاه هاي 
مجازي )اينترنت��ي( از طريق دس��تگاه هاي ذي ربط، 
هماهنگ��ي اصن��اف، اتحاديه ها و اتاق ه��اي بازرگاني 
درخصوص نحوه تعامل كسب وكارهاي ُخرد و سنتي با 
فروشگاه هاي اينترنتي بزرگ موجود براي عرضه بخشي 
از توليدات خود به صورت مجازي يا ايجاد پلتفرم هايي 
براي عرضه محصوالت به صورت شبكه اي با روش هاي 
مختلف ارس��ال محصوالت به دست مش��تري، ايجاد 
فروشگاه هاي آنالين، نيازمند اش��تغال افراد زيادي در 
شبكه توزيع كاالست. اين امر مي تواند به كاهش اشتغال 
ناشي از كرونا نيز كمك كند. وظيفه دولت در اين زمينه 
عالوه بر دو موردي كه در باال عنوان ش��د، تشويق دولت 
در به كارگيري افراد از قشر محروم در اين مشاغل است. 
به عنوان مثال دولت مي تواند طي يك برنامه تشويقي، 
در صورت به كارگيري افراد از قشر محروم )كه براساس 
پايگاه رفاه ايرانيان شناسايي مي شوند(، به ازاي هر 1000 
تومان پرداختي كارفرما، درص��دي مثاًل 200 تومان را 

پرداخت خواهد كرد.

   پيشنهادهايي براي حمايت از اقشار محروم
افزايش بيكاري از يك سو و افزايش هزينه هاي زندگي 
ازس��وي ديگر موجب شده اس��ت به ويژه در يك سال 
اخير، دهك هاي پايين درآمدي با مشكالت و تنگناهاي 
معيشتي روبه رو ش��وند. مركز پژوهش هاي مجلس در 
گزارش هاي متع��ددي به ويژه در ارزيابي و پيش��نهاد 
جايگزين سياست تخصيص ارز ترجيحي به لزوم اتخاذ 
سياست هاي معيش��تي هدفمند تأكيد كرده است. با 
شرايطي كه بعد از شيوع ويروس كرونا در اقتصاد به وجود 
آمده است، ضرورت اتخاذ سياست هاي معيشتي هدفمند 

بيش از پيش نمايان شده است.
ش��ايان ذكر است اقشار محروم با توجه به تنگناي مالي 
براي تأمين نيازهاي ضروري، قطع��ًا امكان تهيه اقالم 
بهداشتي و پيگيري درمان و سالمت خود را نيز ندارند، 
لذا تهيه بسته هاي مربوط به اقالم بهداشتي در كنار تأمين 
كاالهاي اساس��ي و ضروري اين خانوارها بايد به صورت 
همزمان مورد توجه قرار گيرد. در اين خصوص خانوارها را 
مي توان به دو دسته تقسيم كرد. گروه نخست خانوارهايي 
كه داراي هيچ گونه پوش��ش بيمه اي، منبع درآمدي يا 
مستمري بگير نهادهاي حمايتي نيستند كه اين گروه 
بايد در اولويت نخس��ت قرار گيرد و طبعًا حمايت هاي 
بهداشتي و كاالهاي اساسي بيشتري را دريافت كنند.. 
گروه دوم نيز خانوارهايي هستند كه در طرح معيشتي 
بنزين براي دريافت بس��ته معيشتي براساس اطالعات 
مالي و اقتصادي انتخاب شده اند )با توجه به اعتراض برخي 
خانوارها مي توان فرصت مجدد براي بررسي اطالعات 

خانوارهاي معترض در نظر گرفت(.
بايد توجه داش��ت كه حمايت از اقشار محروم، در عين 
حال كه با هدف حمايت در مقابل ش��وك ناشي از كرونا 
پيگيري مي شود، بايد كاماًل هدفمند باشد، چراكه روش 
تأمين مالي اين سياست هاي حمايتي با توجه به وضعيت 
بودجه اي دولت، به احتمال قوي تورم زاست و لذا بايد با 

تحميل حداقل تورم، هدف حمايتي محقق شود.
برنام��ه حمايتي از خانوارها را با توج��ه به دو هدف باال، 

مي توان به حمايت در چند سطح تقسيم بندي كرد: 
ابتدا حمايت براي تهيه اقالم بهداشتي و ضروري: 
هزينه تأمين اقالم بهداشتي براي اقشار ضعيف، بسيار 
باالست. با توجه به آنكه هدف، كنترل شيوع كروناست، 
حمايت در اي��ن زمينه بايد به صورت كااليي و نه نقدي 
صورت گيرد. به نظر مي رس��د كه حداقل طي يك ماه 
آينده، به منظور كاهش مراجعات خارج از منزل مردم و 
كاهش ازدحام جمعيت، بهترين راه توزيع خانه به خانه 
پكيج هاي شامل نيازهاي اوليه به  همراه اقالم بهداشتي 

ضروري باشد.
حمايت مالي براي جبران درآم�د كاهش يافته: 
احتمال مي رود بسياري از مشاغل و به خصوص مشاغل 
مرتبط با خدمات و مش��اغلي كه از دستمزدهاي پايين 
برخوردار بودند در اين بازه زماني از بين بروند. الزم است 
تا دولت برنامه حمايتي ويژه اي براي جبران درآمدهاي از 
دست رفته خانوارها داشته باشد. اين حمايت ها مي تواند از 
طريق استفاده از نيروي كار در مشاغل جديد ايجاد شده 

و همچنين پرداخت بيمه بيكاري باشد.
برنامه مشاغل اجتماعي: برخي از فعاليت هايي كه 
دولت در بازه زماني كنترل شيوع كرونا بايد به اجرا بگذارد، 
فعاليت هايي هستند كه نيازمند نيروي كار هستند. به 
عنوان مثال توزيع اقالم ضروري بهداش��تي يا كاالهاي 
اساسي به صورت خانه به خانه، نيازمند نيروي كار زيادي 
است. مي توان با ايجاد يك پلتفرم از نيروي كاري كه شغل 
خود را از دس��ت داده اند يا ساير نيروي كار در بين اقشار 

محروم استفاده كرد.
برنامه مشاغل اجتماعي به اين صورت عمل مي كند كه 
موقعيت ش��غلي اجتماعي موجود را مشخص كرده و با 
دستمزد تعيين شده پيشنهاد مي دهد. چنين برنامه اي 
كه پيش از آن در هند و همچنين پس از ركود بزرگ در 
امريكا به اجرا گذاشته شده است، قدرت غربالگري خوبي 
نيز دارد، زيرا باعث مي شود تا اگر فرد امكان كسب درآمد 

بيشتر دارد، پيشنهاد شغل را قبول نكند.
بايد توجه كرد كه چنين برنامه هايي با هزينه بسيار كم 
)ايجاد پلتفرم براي ارتباط دهي بين متقاضيان شغل و 
مشاغل اجتماعي موجود( منفعت زيادي در پي دارد و از 

اين رو بايد حتمًا در دستور كار قرار گيرد. 
حمايت هاي يارانه اي: براي آن دسته از اقشار ضعيف كه 
به هر دليلي نتوانسته اند در برنامه هاي مشاغل اجتماعي 
ش��ركت كنند و كاهش درآم��د را در اين ب��ازه تجربه 
مي كنند، الزم است تا حمايت هاي يارانه اي در دستور 
كار قرار گيرد. پرداخت يارانه اي بايد به ميزاني باشد كه 
كاهش دهنده انگيزه شركت در مشاغل اجتماعي نباشد. 
همچنين پرداخت اين يارانه بايد مشروط به آزمون وسع 
)به عنوان مثال، مبتني بر اطالعات مندرج در پايگاه رفاه 

ايرانيان( انجام شود.
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امشب حقوق اسفند كاركنان 
دولت واريز مي شود

رييس سازمان برنامه و بودجه اقدامات حمايتي 
از كم بضاعت ها و كسب و كارها را تشريح كرد و 

گفت: حقوق اسفند كاركنان دولت واريز شد.
به گزارش فارس، محمدباق��ر نوبخت در برنامه 
تلويزيوني گفت: امشب سازمان برنامه و بودجه 
كش��ور 2۴ هزار ميليارد تومان حقوق اس��فند 
كاركنان را واريز خواهد كرد. رييس سازمان برنامه 
و بودجه گفت: ساعت 2۴ سه شنبه 2۷ اسفند 98، 
200 الي ۶00 هزار تومان، بالعوض به حس��اب 

3ميليون نفر واجد شرايط واريز مي شود.
نوبخت با بيان اينكه تاكنون هزار و ۶10 ميليارد 
تومان صرفا براي مبارزه با كرونا به وزارت بهداشت 
پرداخت شده اس��ت، گفت: عالوه بر اين در نظر 
داريم به اقش��اري كه بيش از همه مشكل دارند 

كمك هاي بالعوضي ارايه كنيم.
رييس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: دولت با 
دو روش در پي اجراي »پويش كرونا را شكست 

مي دهيم« است
او افزود: طبق بررس��ي ها 10 رس��ته كس��ب و 
كار هايي ك��ه به طور مس��تقيم از بيماري كرونا 
دچار بيشترين آسيب شده اند و قرار است به آنها 

تسهيالتي ارايه شود به اين شرح هستند: 
1. مراك��ز تولي��د و توزيع غذا هاي آم��اده اعم از 
رستوران ها، بوفه ها، طباخي، تاالر هاي پذيرايي، 
قهوه خانه ها، اغذيه فروشي ها )و موارد مشابه به 

تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت( 
2. مراكز مربوط به گردش��گري شامل هتل ها، 
هت��ل آپارتمان ها، مجتمع ه��اي جهانگردي و 
گردش��گري، مهمانپذير ه��ا مهمانس��راها، 
مسافرخانه ها، زائرسراها، مراكز بوم گردي، مراكز 
اقامتي و پذيراي��ي و تفريح��ي و خدماتي بين 
راهي )و موارد مشابه به تشخيص وزارت ميراث 

فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي( 
3. حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري و برون 

شهري اعم از هوايي، جاده اي، ريلي و دريايي
۴. دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري

5. توليد و توزيع پوشاك
۶. توليد و توزيع كيف و كفش

0۷ مراكز توزيع آجيل، خشكبار، قنادي، بستني 
و آبميوه

08 مراكز و مجتمع هاي ورزشي و تفريحي
9. مراكز و مجتمع هاي فرهنگي و آموزشي

10. مراكز توليد، توزيع و فروش صنايع دستي كه 
10 امتياز مالياتي براي مالكان اين دسته مشاغل 

در نظر گرفته ايم.
نوبخت با اعالم اينكه از امش��ب سازمان برنامه و 
بودجه كشور 2۴ هزار ميليارد تومان حقوق اسفند 
كاركنان را واريز خواهد كرد، گفت:  او ادامه داد: 
ساعت 2۴ سه شنبه 2۷ اسفند 98، 200 الي ۶00 
هزار تومان، بالعوض به حساب 3 ميليون نفر واجد 

شرايط واريز مي شود.

نحوه تشخيص درآمد مشمول 
ماليات واردكنندگان كاال

معاون درآمدهاي سازمان امور مالياتي كشور نحوه 
تشخيص درآمد مشمول ماليات واردكنندگان 

كاال در سال 9۷ را تعيين كرد.
ب��ه گ��زارش ف��ارس، محمد مس��يحي معاون 
درآمدهاي سازمان امور مالياتي نحوه تشخيص 
درآمد مشمول ماليات واردكنندگان در سال 9۷ 

را تعيين كرد.
در اين نامه كه به ادارات مالياتي سراس��ر كشور 
2۴ اس��فند 98 ابالغ ش��ده، آمده اس��ت: پيرو 
دستورالعمل هاي ش��ماره 35302/129/232 
مورخ 1388/03/30 و شماره 3010۷/230/د 
مورخ 1393/09/02 با موضوع نحوه تشخيص 
درآمد مش��مول ماليات وارد كنن��دگان كاال كه 
به لحاظ قانوني در آمد مش��مول ماليات آنها از 
طريق على ال��راس تعيين مي ش��ود، با توجه به 
تغييرات متناوب نرخ ارز در عملكرد سال 139۷، 
بدينوس��يله مقرر مي دارد: فارغ از نحوه تعيين 
ارزش ريال��ي كاالهاي وارداتي توس��ط گمرك 
جمهوري اس��المي ايران به منظور محاس��به و 
مطالبه حقوق و ع��وارض گمرك��ي و ماليات و 
عوارض قان��ون ماليات بر ارزش افزوده و س��اير 
وجوه از كاالهاي وارداتي، حسابرس��ان مالياتي 
و مراجع حل اختالف مالياتي، به منظور تعيين 
بهاي تمام شده كاالهاي وارداتي جهت محاسبه 
يا كنترل بهاي فروش كاالهاي مذكور، مي بايست 
با ملحوظ نظ��ر قرار دادن مفاد بخش��نامه هاي 
ش��ماره 52۴/93/200 مورخ 1393/0۶/22 و 
شماره 1۷2/9۷/200 مورخ 139۷/12/22، در 
مواردي كه وارد كنندگان با اس��تفاده از نرخ ارز 
رسمي و با نرخ ارز بازار ثانويه )سامانه نيما( اقدام 
به واردات كاال نموده و حسب الزام مراجع ذي ربط 
مكلف به فروش كااله��اي مزبور به نرخ مصوب 
مي باشند، نرخ مصوب فروش كاالهاي مشمول 
قيمت گذاري را مالك عمل براي تعيين درآمد 

مشمول ماليات وارد كنندگان كاال قرار دهند.
بديهي اس��ت در مواردي كه كااله��اي وارداتي 
مش��مول فرآيند قيمت گ��ذاري نب��وده و فاقد 
قيم��ت فروش مص��وب باش��ند و همچنين در 
مواردي كه به دليل عدم ارايه مستندات توسط 
وارد كنندگان، ام��كان احراز مبلغ فروش واقعي 
)متعارف( كاال ميسر نيست، حسابرسان مالياتي 
و مراجع حل اخت��الف مالياتي بايد بدون توجه 
به منبع تأمي��ن ارز، بهاي ف��روش را به صورت 
واقعي يا با اس��تفاده از بهاي تمام ش��ده واردات 
مبتني بر نرخ ارز در دس��ترس )س��نا( در تاريخ 
انجام معامله، مطابق روش محاسباتي اعالم شده 
طي دستورالعمل شماره 3000۷230/د مورخ 
ش��ماره 30/10۷230/د مورخ 1393/0۷/02 

1393/09/02، تعيين نمايند.

    با توجه به اينكه خريد فيزيكي از بازار و فروشگاه ها در اين ايام كاهش محسوسي داشته و خواهد داشت، الزم است شرايط و تسهيالت الزم براي توسعه 
و راه اندازي فروشگاه هاي مجازي و اينترنتي در نظر گرفته شود. اقدامات زير در اين خصوص پيشنهاد مي شود:  تسهيل فوري مجوزهاي ايجاد يا توسعه 
فروشگاه هاي مجازي )اينترنتي( از طريق دستگاه هاي ذي ربط، هماهنگي اصناف، اتحاديه ها و اتاق هاي بازرگاني درخصوص نحوه تعامل كسب وكارهاي 
ُخرد و سنتي با فروشگاه هاي اينترنتي بزرگ موجود براي عرضه بخشي از توليدات خود به صورت مجازي يا ايجاد پلتفرم هايي براي عرضه محصوالت 
به صورت ش�بكه اي با روش هاي مختلف ارسال محصوالت به دست مشتري، ايجاد فروشگاه هاي آنالين، نيازمند اشتغال افراد زيادي در شبكه توزيع 
كاالست. اين امر مي تواند به كاهش اشتغال ناشي از كرونا نيز كمك كند. وظيفه دولت در اين زمينه عالوه بر دو موردي كه در باال عنوان شد، تشويق دولت 
در به كارگيري افراد از قشر محروم در اين مشاغل است. به عنوان مثال دولت مي تواند طي يك برنامه تشويقي، در صورت به كارگيري افراد از قشر محروم 

)كه براساس پايگاه رفاه ايرانيان شناسايي مي شوند(، به ازاي هر 1000 تومان پرداختي كارفرما، درصدي مثاًل 200 تومان را پرداخت خواهد كرد
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واكنش بازارهاي طال و ارز به كاهش نرخ بهره در جهان
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

در بازار طال و ارز ايران روز دوشنبه 26 اسفند 98، نرخ 
دالر در معامالت نقدي و بازار آزاد به 15840 تومان ، 
درهم 4395 و يوو 17450 تومان معامله شد و به دنبال 
اعالم نرخ اونس جهاني طال، به قيمت 1507 تا 1515 
دالر، نرخ طال و سكه نيز در ايران افزايش داشته است. 
هر گرم طالي 18 عيار 595 هزار، مظنه مثقال 17 عيار 
2 ميليون و 580 هزار تومان، سكه جديد 6 ميليون و 
 95هزار، س��كه قديم 5 ميليون 970 هزار، نيم سكه
3 ميليون و 55 هزار، ربع سكه 1 ميليون و 765 هزار و 

سكه گرمي 965 هزار تومان اعالم شده است
به گزارش »تعادل«، نرخ لحظه اي نرخ فروش دالر در 
صرافي هاو سامانه سنا با 850 تومان افزايش به 14800، 
نرخ خري��د دالر 14800، نرخ فروش يورو 17350 و 
نرخ خريد يورو 16700 تومان رسيد. سامانه سنا نيز 
ميانگين نرخ معامالت ارز در روز يكشنبه 25 اسفند 98 
 را براي دالر 14796، يورو 16 هزار و613، درهم 4145

 لير تركيه 2414 تومان اعالم كرد. 
نرخ فروش حواله ارزي در سامانه نيما روز 26 اسفند 98 
براي دالر 13718، يورو 15669، درهم 3773، يوآن 
1951 بوده اس��ت و براين اساس، برخي كارشناسان 
معتقدند كه با توجه به عرض��ه قابل توجه يك و نيم 
ميليارد دالر در بازار ثانويه طي اس��فندماه، نرخ ارز و 
دالر بايد در بازار كاهش يابد. زيرا در راس��تاي تامين 
ارز جهت واردات كاالها و مواد اوليه مورد نياز كشور، 
در اسفندماه جاري بيش از يك و نيم ميليارد دالر در 
بازار ثانويه ارز از سوي بانك مركزي و صادركنندگان 
غيرنفتي عرضه ش��ده و اين موضوع با توجه به ركود 
بازار مسافرت خارجي، به معناي كاهش تقاضا در عيد 
نوروز امسال و در نتيجه كاهش قيمت ارز خواهد بود و 
مشخص نيست كه با چه استداللي، نرخ ارز در روزهاي 

اخير باال رفته است؟ 
به نظر مي رس��د كه بانك مركزي بايد عرضه ارز را در 
صرافي ها افزايش دهد تا مانع از رش��د نرخ ارز و سفته 
بازي در ش��ب عيد نوروز و در نتيج��ه افزايش بدون 

منطق ارز شود. 
در بازار رسمي ارز نيز بانك مركزي نرخ 47 ارز را اعالم 
كرد كه بر اس��اس آن نرخ 23 ارز كاهش و قيمت 14 
واحد پولي ديگر مانند يورو و پوند افزايش يافت. نرخ 
دالر و 9 ارز ديگر نيز ثابت ماند. بر اس��اس اعالم بانك 
مركزي هر دالر امريكا براي روز »دوش��نبه بيست و 
ششم اسفند ماه 98« بدون تغيير 42 هزار ريال قيمت 
خورد. همچنين هر پوند انگليس با 276 ريال افزايش 
به قيمت 51 ه��زار و 822 ريال و هر ي��ورو نيز با 25 
ريال رش��د به نرخ 46 هزار و 700 ريال ارزش گذاري 

شده است.

  تالش سفته بازان براي باال بردن نرخ ارز
از س��وي ديگر، به دنبال افزايش ن��رخ ارز در روزهاي 
اخير و روز دوش��نبه كه دالر به م��رز 16 هزار تومان 
نزديك شده، رييس كل بانك مركزي معتقد است كه 
خالي فروشان و سفته بازان كه از مدت ها پيش با اميد 
زياد براي باال رفتن نرخ ارز در بازار، معامالتي داشته اند، 
تالش مي كنند با عمليات رواني و اعالم نرخ هاي باال 
در كانال هاي خود در فضاي مجازي، معامالت فردايي 
خود را سودآور كنند. در روزهاي پاياني امسال با توجه 
به اثرات ش��يوع ويروس كرونا، عمال تقاضاي واقعي 
و موث��ري ب��راي ارز )اس��كناس( در صرافي ها وجود 
ندارد و نرخ ارز براي واردكنندگان با عرضه قابل توجه 
صادركنندگان غيرنفتي و بانكي، در سامانه نيما روند 
نزولي به خود گرفته اس��ت.اما خالي فروشان و سفته 
بازان كه از مدت ها پيش با امي��د زياد براي باال رفتن 
نرخ ارز در بازار، معامالتي داشته اند، تالش مي كنند با 
عمليات رواني و اعالم نرخ هاي باال در كانال هاي خود در 
فضاي مجازي، معامالت فردايي خود را سودآور كنند.

وي افزود: يك گروه ديگر نيز تالش مي كنند با عمليات 
رواني و از فرصت آربيتراژ، ب��ه خاطر اختالف قيمت 
واقعي و فردايي، بهره مند ش��وند. صرافي هاي بانكي 
كه تاكنون در كنار و همراه بانك مركزي بوده و وظيفه 
بازار سازي را به عهده دارند، امروز به درستي تصميم 
گرفتند بدون تغيير قابل توجه قيمت نرخ خريد ارز، 
براي از بين بردن آربيتراژ، نرخ خود را افزايش داده و به 
تدريج آن را به نرخ تعادلي برگردانند. بانك مركزي در 
دو سال گذشته با مديريت اصولي وعلمي و توجه جدي 
به عوامل شكل دهنده عرضه و تقاضاي ارز، علي رغم 

توفان حوادث طبيعي، سيل، نظامي، رواني و تبليغاتي 
در شرايط اعمال فشار حداكثري دولت امريكا توانسته 
است ثبات بازار ارز را حفظ كند و از اين پس نيز سياست 

خود را با قدرت هر چه بيشتر ادامه خواهد داد.

  يك و نيم ميليارد دالر در بازار ثانويه
در راستاي تامين ارز جهت واردات كاالها و مواد اوليه 
مورد نياز كشور، در اسفندماه جاري بيش از يك و نيم 
ميليارد دالر در بازار ثانويه ارز از سوي بانك مركزي و 

صادركنندگان غيرنفتي عرضه شده است.
نرخ ارز در اي��ن بازار بر مبناي عرضه و تقاضاي بازار از 
روند باثبات  برخور دار بوده است. جريان مناسب عرضه 
ارز توسط پتروشيمي ها و ساير صادر كنندگان در كنار 
عرضه ارز بانك مركزي، ضمن تامين ارز مورد نياز براي 
ثبت سفارش هاي انجام شده باعث روند كاهش نرخ ارز 

در اين بازار نيز شده است.
اين ميزان عرض��ه ارز در بازار ثانوي��ه عالوه بر تامين 
ارز با نرخ ترجيحي جهت واردات كاالهاي اساس��ي و 
دارو و تجهيزات پزش��كي بوده است و بانك مركزي با 
هماهنگي وزارت بهداشت و ساير وزارتخانه ها با تامين 
مناسب ارز، به خصوص براي دارو، تجهيزات پزشكي و 
ساير كاالهاي اساسي و ضروري كشور، تمام تالش خود 
را به كار خواهد گرفت و اجازه هيچ گونه خللي در تامين 

به موقع كاالهاي مورد نياز مردم عزيز را نمي دهد.

  واكن�ش بازارها به اقدام فدرال رزرو؛  طال 
باال رفت

فدرال رزرو با كاهش مجدد نرخ به��ره در بامداد روز 
)دوشنبه( و رساندن آن به نزديكي هاي صفر و عدد 25 
صدم درصد، بازارهاي جهاني را ش��وكه كرد و دونالد 
ترامپ ني��ز از اين اقدام اس��تقبال و آن را گام مهمي 
در ايجاد رونق و مقابله با ركود حاصل از ش��يوع كرونا 
ارزيابي كرد. ف��درال رزرو عالوه بر اين اعالم كرد كه با 
خريداري اوراق قرضه، دس��ت كم 700 ميليارد دالر 

نقدينگي به بازارها تزريق خواهد كرد.
 با اين حال، اقدام��ات ناگهاني بانك هاي مركزي، در 
آرام كردن بازارهاي متشنج كار زيادي از پيش نبرد و 

معامالت آتي بورس آسيا و امريكا ريزش كرد.
 از سوي ديگر، اقدام مشابه و ناگهاني كاهش نرخ بهره در 
ساير كشورها نيز رخ داده است. بانك مركزي نيوزيلند 
در شروع هفته بازارهاي آسيايي، كار خود را با كاهش 
بي سابقه نرخ بهره آغاز كرد. بانك مركزي استراليا نيز 
با تزريق نقدينگي مازاد به نظام مالي تحت فشار خود، 
 به اين به اصطالح جنبش ملحق ش��د و اعالم كرد كه 
پنج ش��نبه هفته جاري نيز از سياس��ت هاي تسهيل 
اقتصادي بيش��تري رونمايي خواه��د كرد.به دنبال 
آن، بان��ك مركزي ژاپن با اتخاذ سياس��ت هاي پولي 
تسهيلي بيشتر در نشس��تي اضطراري، وارد جنبش 
ش��د و خريداري صندوق هاي قابل معامله در بورس 
و همچنين س��اير دارايي هاي ريسكي و پرخطر را به 

منظور مقابله با آثار اقتصادي كرونا، افزايش داد.
كاهش دوباره و ناگهاني نرخ بهره توس��ط فدرال رزرو 
بالفاصله تاثي��رات خود را روي بازارها نش��ان داد. به 
گزارش رويترز، فدرال رزرو و س��اير همتايان جهاني 
آن ب��راي مقابل با اپيدمي جهاني وي��روس كرونا كه 
بخش هاي بزرگي از اقتصاد جهان را فلج كرده است، 
در واكنش هايي جسورانه اقدام به كاهش اضطراري 

نرخ بهره و تزريق دالر ارزان به بازار كردند.
پاس��خ هماهنگي ك��ه ف��درال رزرو از س��وي بانك 
مرك��زي اروپا و بان��ك مركزي ژاپ��ن دريافت كرد، 
يادآور اقداماتي اس��ت ك��ه تقريبا ي��ك دهه پيش 
و به دنب��ال بحران بزرگ اتخاذ ش��د. اي��ن اقدامات 
در بحبوحه آش��فتگي و رك��ور بازار ب��ورس و اوراق 
بهادار انجام ش��د؛ آشفتگي هايي كه ناشي از افزايش 
روزاف��زون و عمي��ق نگراني ه��اي س��رمايه گذاران 
مبني بر دش��وار بودن مقابله و ناب��ودي اين بيماري 
مس��ري اس��ت كه تاكنون هزاران نفر را در سرتاسر 
جهان به كام مرگ و بس��ياري را آلوده كرده اس��ت. 
 »س��لنا لينگ« رييس بخش تحقيقات و استراتژي 
خزانه داري اوسي بي سي بانك سنگاپور گفت: واكنش 
بازار به هر سياس��ت پولي تس��هيلي غافلگيركننده، 
همواره اين بوده ك��ه ابتدا س��رمايه گذاران اقدام به 
فروش و سپس شروع به پرس��يدن سوال مي كنند. 
هرچ��ه اقدام��ات ِف��د و س��اير بانك ه��اي مركزي 
بي سابقه تر باشد، س��رمايه گذاران نگران تر مي شوند 

كه »مبادا آنه��ا )بانك هاي مركزي( چيزي مي دانند 
كه ما نمي دانيم«... در چنين شرايطي نگراني و هراس 
همچنان مش��كل اصلي باقي مي ماند زيرا بازيگران 
ب��ازار همچنان نمي توانند خ��ود را متقاعد كنند كه 
سياست هاي پولي تسهيلي و تزريق نقدينگي بتواند 
يك بحران را كه ريش��ه آن اساس��ا سالمت همگاني 

است، مرتفع كند.
عالوه ب��ر اين، پنج بانك مركزي ديگر )بانك مركزي 
كانادا، بانك مركزي اروپا، بانك مركزي انگليس، بانك 
مركزي ژاپن و بانك مركزي سوييس( باهدف كاهش 
هزينه هاي دسترسي بانك ها و شركت ها به دالر كه 
در هفته هاي اخير به دليل ش��يوع وي��روس كرونا و 
هراس س��رمايه گذاران، ارتفاع گرفته است، تصميم 
گرفتند تا براي دالر اعتبار سه ماهه و با نرخي ارزان تر 
از حد معمول در نظر بگيرند.در جايي ديگر، به دنبال 
اين اقدام بهاي نفت در مقايسه با آغاز سال 2020 كه 
روي بشكه اي 71.75 سنت نوسان مي كرد، به بيش 
از نصف كاهش پيداكرد و هر بشكه نفت به قيمت 30 
دالر معامله شد.  در اين ميان بانك مركزي چين كه 
از آغاز شيوع كرونا كه در شهر ووهان در استان هوبئي 
اين كشور گسترش پيدا كرد، محرك هاي قدرتمند 
اقتصادي را به كار انداخت، از كاهش نرخ بهره اندكي 
فاصله گرفت و نرخ آن را ثابت نگه داشت.ارزش دالر 
نيز پ��س از كاهش نرخ بهره توس��ط ف��درال رزرو با 
ريزش مواجه شد.  ارزش دالر برابر ين ژاپن با افت يك 
درصدي مواجه شد و هر دالر با 107 ين معاوضه شد؛ 
ارز امريكا برابر پوند نيز يك درصد از ارزش خود را از 
دس��ت داد و هر پوند با 1.2418 پوند دست به دست 
شد.ريزش دالر برابر يورو نيز 0.7 درصد بود تا هر يورو 
در ادامه معامالت پايان روز گذشته با 1.1200 دالر 
خريد و فروش شود. كاهش نرخ بهره اما براي فلز زرد 
خوش يمن بود به طوري كه قيمت جهاني هر اونس 
طال متاثر از اقدام ش��بانه ِفد، با 1٫67 درصد رشد به 

هزار و 540 دالر و 49 سنت رسيد.

  اثر اقدام فدرال رزرو بر بازارهاي ارز و طال 
فدرال رزرو براي نجات اقتصاد امريكا از سقوط به دست 
وي��روس كرونا، در اقدامي جديد با كاهش مجدد نرخ 

بهره پايه خود، آن را به نزديكي صفر رساند.
به گزارش بلومبرگ، بانك مرك��زي امريكا عالوه بر 
اين از چندين اقدام ديگ��ر از جمله صدور جواز براي 
بانك ها به منظ��ور وام گرفتن از پنجره تخفيف )يك 
ابزار سياست پولي است كه اجازه مي دهد موسسات 
واجد شرايط در مواجه شدن با كمبود موقت نقدينگي 
ناش��ي از اختالالت داخل��ي و خارج��ي، به صورت 
كوتاه مدت، از بانك مركزي پ��ول قرض بگيرند.( به 
مدت 90 روز و همچنين كاهش نسبت نقدينگي به 
صفر درصد خبر داد.»جروم پاول« رييس فدرال رزرو 
در نشس��تي مطبوعاتي ين خبر را اعالم كرد. كميته 
بازار باز فدرال رزرو با انتشار بيانيه اي اعالم كرد: ِفد تا 

زماني كه مطمئن شود اقتصاد )امريكا( بحران اخير را 
پشت سر گذاشته و براي رسيدن به اهداف خود يعني 
اش��تغال حداكثري و ثبات قيمتي مطابق برنامه در 
حركت است، نرخ بهره را در نزديكي صفر نگه خواهد 
داش��ت. اين اقدام به حمايت از فعالي��ت اقتصادي، 
تقويت شرايط بازار كار و بازگشت تورم به نرخ موزون 
2 درصد كه هدف اين كميته است، كمك خواهد كرد.

»نيل دوتا« رييس بخش تحقيقات اقتصادي امريكا در 
موسسه رنسانس ماركو گفت: فدرال رزرو نمي تواند با 
يك بحران تهديد كننده سالمت همگاني مقابله كند 
اما قادر اس��ت در زمان اوج گيري بحران، كمك حال 
باش��د. اين اقدامات پس از آن انجام شد كه به دنبال 
هراس سرمايه گذاران از افزايش آسيب اقتصادي ناشي 
از ش��يوع كرونا، بازار بورس با آشفتگي به قلمرو بازار 
خرسي وارد شد؛ پيش از اين به اعتقاد سرمايه گذاران 
سياست گذاران جهان از جمله دولت ترامپ واكنش 

مناسب و مكفي به بحران نشان نداده بودند.
ِفد اعالم كرد كه به منظور حمايت از عملكرد نرم بازار 
اوراق خزانه داري و اوراق قرضه با پشتوانه رهني نيز، 
ذخاير دو اوراق مذكور را به ترتيب دست كم تا 500 و 

200 ميليارد دالر افزايش خواهد داد.
مقامات فدرال رزرو به تازگي و در اقدامي اضطراري 
در راس��تاي محافظت از بزرگ تري��ن اقتصاد جهان 
برابر آثار مخرب ناش��ي از شيوع كرونا، نرخ بهره را به 
percentage point/( اندازه ني��م واحد درص��د

pp( كاهش داده بودند.اق��دام ناگهاني امروز فدرال 
رزرو در ادامه اقدام جس��ورانه روز پنجشنبه اين نهاد 
در راستاي تسهيل موانع موجود در بازار اوراق بدهي 
بود.به گزارش آسوشيتدپرس، با محكم تر شدن جاي 
پاي كوويد-19 در امريكا، بانك مركزي اين كش��ور 
در اقدامي غير قابل انتظار و بي س��ابقه نرخ بهره را با 
يك درصد كاهش به محدوده صفر درصدي تا 0.25 
درصدي كاهش داد. در نتيجه اين اقدام 700 ميليارد 
دالر نقدينگي در بازار اين كش��ور تزريق خواهد شد 
كه 0.5 تريليون دالر براي خريد اوراق قرضه و 200 

ميليارد دالر به شكل وام هاي كم بهره خواهد بود.
اقدام كامال غيرمنتظره بانك مركزي امريكا كه تنها 
چند ساعت بيشتر از انجام آن نمي گذرد همين حاال 
هم بازارها را به هم ريخته است چرا كه نشان مي دهد 
ريسك وقوع ركود در بزرگ ترين اقتصاد جهان حاال 

تا چه حد جدي شده است. 
فدرال رزرو در بيانيه خود اعالم كرده است: تا زماني 
كه مطمئن ش��ويم رويدادهاي اخير را پش��ت س��ر 
گذاش��ته ايم نرخ بهره در همين س��طح باقي خواهد 
ماند.كوويد-19 با گرفتن جان 68 نفر در امريكا، اين 
كشور را به هفتمين كانون مرگبار خود تبديل كرده 
است. مدارس و دانشگاه ها در برخي از ايالت ها تعطيل 
و در سراسر كشور حالت اضطراري اعالم شده است. 
استيون منوچين، وزير خزانه داري امريكا گفته است 
كه هر كار الزم باش��د براي باز نگه داش��تن بازارهاي 

مالي انجام خواهد شد.كاهش شديد درآمد كسب و 
كارها به دنبال اخالل جدي در زنجيره تامين و تداوم 
تعطيلي ها باعث شده است تا بسياري از شركت ها در 
خطر ورشكس��تگي و تعديل نيرو قرار گيرند. مارك 
زندي، كارشناس مسائل اقتصادي در موسسه »مودي 
آنلتيكس« گفت: روي سطح نازكي از يخ در حال راه 
رفتن هستيم و حس من اين است كه همه دستپاچه 
شده اند؛ نظام مالي آن طور كه بايد، كار نمي كند و حاال 
نهادها سعي دارند تا كمي آرامش به فعاالن ببخشند.

اكنون دس��تاوردهاي اخير در حوزه رشد اقتصادي 
و پايين نگه داش��تن نرخ بيكاري كه باعث شده بود 
وضعيت اقتصادي امريكا در يكي از بهترين حاالت نيم 

قرن اخير قرار گيرد در معرض تهديد است.
جروم پاول گفت رشد اقتصادي امريكا منفي خواهد 
شد. به گزارش آسوشيتدپرس، رييس بانك مركزي 
امريكا كه پس از اقدام بي سابقه اين بانك در كاهش 
يك درصدي نرخ بهره به منظ��ور حمايت از اقتصاد 
امريكا در يك كنفرانس مطبوعاتي حضور يافته بود با 
ابراز نگراني از پيامدهاي كاهش مخارج مصرف كننده 
كه بار اصلي رشد اقتصادي امريكا را بر دوش مي كشد 
گفت: ممنوعيت تجمعات، تعطيلي كسب و كارها، لغو 
پروازها و رويدادهاي مختلف و تعطيلي امور روزمره، 

براي اقتصاد اصال خبر خوبي نخواهد بود.
وي با ابراز اطمينان از مهار اين ويروس و بازگشت به 
زندگي عادي در آينده اي نزديك هش��دار داد مردم 
براي پايان زنجيره انتقال بيماري بايد همكاري كنند. 
پاول حماي��ت از بازارهاي مالي و اقتص��اد را وظيفه 
سياس��ت گذاران پولي در مقطع فعلي دانس��ت و از 
دولت و كنگره امريكا ب��راي در نظر گرفتن معافيت 
موقت مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي آسيب ديده 

از كرونا ويروس تشكر كرد.
رييس فدرال رزرو با اشاره به در پيش بودن روزهاي 
سخت براي اقتصاد امريكا پيش بيني كرد كه اقتصاد 
اين كشور در 3 ماهه دوم امسال كوچك شود كه در 
صورت تحقق، نخستين بار در طول رياست جمهوري 

ترامپ رشد اقتصادي امريكا منفي خواهد شد.
بانك مرك��زي امري��كا در نظ��ر دارد 700 ميليارد 
دالر نقدينگي را ب��راي مقابله با پيامدهاي اقتصادي 
كوويد-19 به بازارهاي اين كشور تزريق كند كه بار 
اصل��ي اين اقدام بر دوش دفت��ر منطقه اي نيويورك 
خواهد بود كه قرار است 120 ميليارد دالر نقدينگي 

طي دو مرحله به بازارها تزريق كند.
پاول با تاكيد بر ضرورت بازگرداندن آرامش به بازارها 
گفت: كامال نيرومند و موث��ر در بازار حضور خواهيم 

يافت و )از آنها( حمايت خواهيم كرد.
اكنون امريكا نيز به جمع كشورهايي مي پيوندد كه 
ن��رخ بهره صفر يا منفي دارند. پي��ش از اين در ژاپن، 
سوييس، استراليا و منطقه يورو اين سياست اعمال 
ش��ده بود. تاكنون 68 نف��ر در امريكا بر اث��ر ابتال به 

كوويد-19 جان خود را از دست داده اند.

عضوكميسيونبرنامه،بودجهمجلسدهممطرحكرد

اولويت ساماندهي تسهيالت دهي و نرخ سود بانكي
عضو كميسيون برنامه، بودجه مجلس، با اشاره به كارنامه 
موفق سيستم بانكي در ساماندهي بسياري از بازارها، گفت: 
اجراي عمليات بازار باز طبق گزارش هاي واصله مي تواند در 

حوزه تنظيم نرخ سود بانكي نيز موفق شود.
 محمد فيضي در گفت وگ��و با ايِبنا با اش��اره به كارنامه 
ساماندهي وضعيت بازار، گفت: انتظار مي رود دولت يك بار 
براي هميشه تكليف نرخ س��ود بانكي و همچنين نحوه 

تسهيالت دهي بانك ها را نيز مشخص كند.
نماينده مردم اردبيل در مجلس، با بيان اينكه نرخ س��ود 
بانكي و تعلل بانك ها در ارايه تسهيالت قرض الحسنه دو 
مورد از انتقادات وارده به شبكه پولي و بانكي كشور است، 
تصريح كرد: با توجه به توانمندي سيس��تم بانكي انتظار 
مي رود در اين دو حوزه بسيار مهم نيز اقداماتي انجام دهد. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم، با تاكيد بر اينكه اصالح 
نظام بانكي در مجلس با هدف بهبود وضعيت شبكه بانكي 
صورت گرفته است، افزود: خوشبختانه اجراي عمليات بازار 

باز طبق گزارش هاي واصله مي تواند در حوزه تنظيم نرخ 
سود بانكي نيز موفق شود.وي با بيان اينكه شفاف شدن 
و تنظيم نرخ سود بانكي، هدايت سياست هاي پولي بانك 
مركزي از طريق اين ابزارها و كمك كردن به تعميق بازار 
بين بانكي از مزاياي اجراي عمليات بازار باز است، گفت: 
با توجه به برنامه مداري و سياس��ت هاي سنجيده بانك 
مرك��زي به زودي بايد منتظر تغيي��ر و تحوالتي در بازار 
مالي و پولي كشور با هدف شفاف شدن امور باشيم.فيضي 
با تاكيد بر اينكه در تالش براي كاهش نرخ سود بانكي در 
مجلس هستيم، افزود: بانك مركزي نيز اين رويه فعلي را 
قبول نداشته، از اين رو سياست هاي مختلفي را اتخاذ كرده 
و از برنامه هاي متنوعي براي بهبود اوضاع استفاده مي كند.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، يادآور 
شد: در حال حاضر دولت بايد همه سرمايه ها را از بازار طال 
و ارز و همچنين سپرده گذاري نزد بانك ها به سمت بورس 

هدايت كند تا اشتغال و توليد رونق پيدا كند.

   شعب بانك ها شاهراه  انتقال ويروس كرونا
 يك كارشناس بانكي با اشاره به شيوع ويروس »كرونا« 
در كش��ور، تاكيد ك��رد: بانك ها در مس��ير جريانات 
اقتصادي و اجتماعي كش��ور و ش��هروندان آن نقش 
اساسي ايفا مي كنند. به گزارش ايِبنا، حميدرضا عظيمي 
گفت: متاسفانه كشور امروز درگير يك اپيدمي بوده و 
جان بر كفان جامعه پزشكي و حوزه سالمت كشور تمام 
تالش خود را براي مهار آن به كار بسته اند. او افزود: در 
روزهايي كه به منظور جلوگيري از شيوع بيشتر ويروس 
كرونا و تالش براي حفظ سالمت جامعه، مرتبا پيام هاي 
دوري از اجتماعات و پرهيز از رفتارهاي پرخطر از سوي 
مسووالن حوزه بهداشت به مردم مخابره مي شود، عالوه 
بر مدافعان حوزه سالمت كشور، گروه هاي ديگري مانند 
كاركنان نظام بانكي نيز هستند كه براي جلوگيري از 
توقف فعاليت هاي اقتصادي مردم و بنگاه ها و همچنين 
گردش چرخ هاي اقتصادي كشور، خود را در معرض 

بيماري و ويروس كرونا قرار داده و با حضور در شعب، 
تالش كرده اند چرخه خدمات رساني به مردم در اين 
بخش قطع نشود و وقفه در اين امور اتفاق نيفتد كه در 
اين راه تعداد قابل توجهي از كاركنان عزيز بانك ها جان 

خود را نيز از دست داده اند.
او گفت: در كشور ايران كه از اقتصاد آن درست يا غلط 
به عن��وان اقتصاد بانك محور ياد مي ش��ود و فعاليت 
بانك ها در مسير جريانات اقتصادي و اجتماعي كشور 
و شهروندان آن نقش اساسي ايفا مي كنند به واسطه 
حضور و درگيري مس��تمر و بسيار زياد اقشار مختلف 
جامعه با آنها، امروز در بانك ها ش��اهد نقش و تاثيري 
جديد و البته نامطلوب هستيم و آن تبديل شدن به يك 
شاهراه براي انتقال ويروس كرونا است. اين كارشناس 
گفت: سروكار داشتن با اسكناس كه شايد از اصلي ترين 
راه هاي انتقال ويروس به افراد محس��وب مي ش��ود، 
خودكار مش��ترك، فرم هاي بانكي و ق��رار گرفتن در 

فاصله نزديك با افرادي كه ممكن است به اين ويروس 
مبتال شده باش��ند و خودشان اطالع نداشته باشند يا 
هنوز وخامت پيدا نكرده؛ از جمله خطراتي اس��ت كه 
كاركنان بانك ها در اين روزها با آن مواجه اند و خدمات 
رساني در اين بخش به مردم مي تواند سالمت فعاالن 
عرصه بانكي كشور را به خطر بيندازد.او اضافه كرد: با 
اين وجود، هرچند نمي توان حضور كاركنان بانك ها در 
شعب را متوقف و چرخه خدمات رساني را قطع كرد، اما 
خوشبختانه با گسترش بانكداري الكترونيك و فراهم 
بودن امكان اس��تفاده وسيع مردم از ابزارهاي مجازي 
و الكترونيكي طراحي ش��ده در حوزه بانكي، مي توان 
انتظار داش��ت بخش قابل توجه��ي از نيازهاي بانكي 
مردم از شعب به حوزه بانكداري ديجيتال منتقل شود. 
اين مساله خود مي تواند به جلوگيري از ابتال به بيماري 
كرونا براي بسياري از مردم و قطع جريان اپيدمي موثر 

واقع شود.
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»كيف پول بانك پاسارگاد« 
براي كاهش مراجعه به شعبه ها

برنامه كيف پول الكترونيكي بانك پاسارگاد )كيپاد(، 
يكي از ابزارهاي بانكداري الكترونيك است كه مي توان 
با بهره مندي از خدمات آن، امور بانكي رايج را بدون 

مراجعه به شعبه ها انجام داد. 
به گزارش روابط عمومي بانك پاس��ارگاد، در ايامي 
كه به دليل ش��يوع ويروس كرونا، اجتن��اب از تردد 
غيرضروري مهم ترين راه براي مبارزه با اين ويروس 
است، بهره مندي از ابزارهاي بانكداري الكترونيكي 
مانند »كيپاد«، مي تواند نقش بس��زايي در كاهش 
مراجعه به شعبه ها داشته باشد. هموطنان مي توانند 
با نصب و استفاده از اپليكيشن كيپاد، پرداختي امن، 
سريع و آس��ان را در حوزه هاي مختلف پذيرندگي 
كيپاد و عوارض جاده اي تجربه كنند.بر اس��اس اين 
خبر، استعالم و پرداخت قبض برق با قابليت گزارش 
پرداخت ه��اي قبل و دريافت فاي��ل آخرين قبض، 
امكان انتقال وجه كارت ب��ه كارت، پرداخت قبض 
با شناس��ه قبض و شناس��ه پرداخت، انتقال اعتبار 
بين كاربران كيپاد، انتقال از كيف پول به حس��اب 
بانكي، پرداخت ع��وارض آزادراهي، پرداخت بدهي 
طرح ترافيك ته��ران، خريد بس��ته هاي اينترنت، 
امكان شارژ مس��تقيم تلفن همراه، امكان كمك به 
خيريه و خريد اش��تراك تلويزي��ون اينترنتي آيو از 
جمله خدماتي اس��ت كه »كيپ��اد« ارايه مي دهد. 
گفتني اس��ت امكان نصب اين برنامه براي سيستم 
 عامل هاي اندرويد و iOS در سايت كيپاد به آدرس: 
 https: //kipod.ir و يا سايت بانك پاسارگاد به نشاني
 https://www.bpi.ir/kipod فراه��م اس��ت. 
مركز مشاوره و اطالع رساني بانك پاسارگاد به شماره 
82890 و همچنين س��امانهCRM در سايت اين 
 https://www.bpi.ir/crm بان��ك ب��ه آدرس
به صورت شبانه روزي آماده پاسخگويي به سواالت 

هم ميهنان هستند.

 با سامانه 720#*
 بيشتر در خانه بمانيد

 س��امانه #720*، با ارايه بخشي از خدمات بانكي 
به صورت غيرحضوري، مي تواند در كاهش مراجعه به 
شعبه ها نقش داشته باشد. به گزارش روابط عمومي 
بانك پاسارگاد، در سامانه #720*، برخي از خدمات 
بانكي مانند ام��كان پرداخت قبوض، امكان خريد 
ش��ارژ، امكان خريد بس��ته هاي اينترنت، دريافت 
رمز پوياي كارت و رمز دو عاملي، پرداخت عوارض 
جاده اي، تبديل شماره شبا به س��پرده و يا كارت، 
دريافت موجودي كارت و امكان كمك به خيريه ها 
ارايه مي شوند.هم وطنان با شماره گيري كد 720#* 
مي توانند از اين خدمات بهره ب��رده و با اجتناب از 
مراجعه به شعبه ها، باعث كاهش در تردد غيرضروري 
ش��وند. س��اير س��امانه هاي بانكداري الكترونيك 
بانك پاسارگاد نيز اعم از بانكداري مجازي، همراه بانك 
پاسارگاد، س��امانه پرداخت اينترنتي سايت بانك، 
كيپ��اد و تلفن بانك، اكثر خدمات بانك��ي را بدون 
مراجعه به شعبه ها به مشتريان ارايه مي دهند.مركز 
مش��اوره و اطالع رساني بانك پاس��ارگاد به شماره 
82890 و همچنين سامانه CRM در سايت اين 
 https://www.bpi.ir/crm بانك ب��ه آدرس
به صورت شبانه روزي آماده پاسخگويي به سواالت 

هم ميهنان هستند.

فراهم  كردن امكان ويزيت 
مجازي براي تشخيص كرونا

بانك پاسارگاد با همكاري هلدينگ نسيم سالمت 
پاسارگاد از شركت هاي گروه مالي پاسارگاد، امكان 
ويزيت بيماران مشكوك به كرونا را به صورت مجازي 

فراهم كرد. 
به گزارش روابط عمومي بانك پاسارگاد، هلدينگ 
نسيم  سالمت پاس��ارگاد، به منظور كمك به كادر 
پزشكي، براي تسريع در تش��خيص بيماري كرونا 
و جلوگيري از ش��يوع اين بيم��اري، امكان ويزيت 
مجازي بيماران را از طريق دس��تگاه تله  مديسين 
)Telemedicine( در پايگاه  تش��خيص سيار در 
شهرستان قم فراهم كرد. به اين ترتيب هم وطناني كه 
با بروز برخي از عالئم، مشكوك به ابتال به بيماري كرونا 
هستند، با مراجعه به اين پايگاه به صورت ويدئويي، 
عالئم خود را براي پزشكان مستقر در تهران بيان كرده 
و با توجه به شرح حال و دستورات پزشك، اقدامات 
الزم توسط پرستار مستقر در پايگاه انجام خواهد شد.
بر اساس اين خبر، طي 3 روز گذشته تعداد 700 نفر 
از مراجعان از اين طريق توسط پزشكان متخصص 
ويزيت شده اند و از خدمات تخصصي تله  مديسين 
استفاده كرده اند.گفتني است پيش از اين نيز هلدينگ 
نسيم سالمت پاسارگاد در راستاي تالش براي افزايش 
توان مراكز درمان��ي براي مبارزه با وي��روس كرونا، 
 تعداد يك هزار دست لباس مخصوص كادر پزشكي
 cover all براي مقابله با ويروس كرونا و تعداد 70 
دستگاه ترمومتر به دانش��گاه علوم پزشكي و مراكز 

درماني قم ارسال كرده بود. 

در عيد امسال، كارت هديه را 
جايگزين اسكناس نو كنيد

به اط��الع هم ميهنان گرامي مي رس��اند؛ با هدف 
جلوگيري از شيوع بيماري كرونا از طريق رد و بدل 
شدن اس��كناس به عنوان عيدي، طبق بخشنامه 
بانك مركزي، توزيع اس��كناس نو در ش��عبه هاي 
بانك ها ممنوع است و از مشتريان گرامي درخواست 
مي شود، بدين منظور به هيچ عنوان به شعبه هاي 
بانك پاس��ارگاد مراجعه نكنند. توصيه مي ش��ود 
هموطنان گرامي در موارد ضروري، از دستگاه هاي 
كيوسك كارت هديه بانك پاسارگاد، براي دريافت 
كارت به عنوان جايگزين اسكناس استفاده كنند. 
همچني��ن دريافت اس��كناس نو تنه��ا از طريق 

دستگاه هاي خودپرداز شعبه ها امكان پذير است. 



روي خط خبر 5 بازار سرمايه

در گفت وگو با كارشناسان مطرح شد

ورود كرونا به بازار با يك فاز تاخير
گروه بورس|

طي روزهاي گذشته فشار فروش سنگين شكل گرفته 
در بسياري از نماها سبب شد تا شاخص كل بورس تهران 
افتي كم سابقه را به ثبت برساند و ضمن ثبت عقب گردي 
61 هزار واحدي، در حدود 11 درصد از ارتفاع خود را از 
دست بدهد. دليل اصلي اين ريزش اگرچه در ابتدا كرونا 
معرفي ش��د، اما در ادامه معامالت سير نزولي قيمت ها 
بسياري را بر آن داشت تا افزايش ريسك قانون گذاري و 
خرابي هسته معامالت را در كنار شايعاتي نظير تغييرات 
مديريتي در س��ازمان بورس در اين مسير مزيد بر علت 
بدانند و پايان افزايش عرضه در بازار س��هام را منوط به 

اتمام مشكالتي از اين دست تلقي كنند. 
اين تصور زماني تقويت مي شود كه در يبايم به رغم وجود 
تهديداتي كه كرونا متوجه اقتصاد ايران كرده است، كليت 
بازار طي سال هاي اخير همواره تحت تاثير ارزش دالر در 
بازار ارز بوده و تش��ديد هر بحران چه منشأ آن سياسي 
باشد چه اقتصادي تا زماني كه به رشد قيمت ها در بازار ارز 
منتهي شود نمي تواند، تهديدي جدي را متوجه معامالت 
سهام و رونق شكل گرفته در بازار سرمايه كند. همانطور 
كه در روز گذشته نيز شاهد بوديم بازگشت قيمت هاي 
س��هام به مدار صعود با افزايش تقاضا در بازار ارز و رشد 
قيمت در بازارهايي نظير ط��ال همزمان بود؛ عاملي كه 
مي توان از آن به عنوان آمادگي بازارهاي موازي بر جذب 

نقدينگي نيز ياد كرد.

    ريزش عجيب شاخص بورس
در اي��ن زمينه علي مهرآور، كارش��ناس بازار س��رمايه 
درخصوص شاخص ترين علت ريزش بازار گفت: ريزش 
چندروز اخير بازار به قدري عجيب است كه كارشناسان 
همچنان دنبال علت براي خروج اين حجم از نقدينگي و 

افت شاخص بورس هستند.
ب��ه گزارش ايرن��ا، وي ادامه داد: در چند وقت گذش��ته 
صحبتي در زمينه حجم مبنا مطرح شد كه در كنار آن با 
مساله اي مانند استعفا يا بركناري رييس سازمان بورس 
همراه بوديم، اين مساله واكنش هاي شديدي را در بازار 
با خود به همراه داشت كه به ش��دت بر تغيير روند بازار 

تاثيرگذاربود.
مهرآور خاطرنش��ان كرد: ريزش هفته گذشته شاخص 
بورس را مي توان ناشي از نگراني سهامداران در خصوص 
صحبت هاي مطرح شده ربط داد كه در نهايت مشخص 
شد اين مسائل شايعه اي بيش نبوده و قابل تحقق نيست.

اين كارشناس بازار سرمايه افزود: بعد از برطرف شدن اين 

مسائل شاهد گسترش شيوع كرونا بوديم كه اين موضوع 
بر كاهش چشمگيرقيمت جهاني نفت تاثيرگذار بود.

 وي با بيان اينكه با توجه به محدوديت موجود در صادرات، 
كاهش قيمت نفت نمي توانست تاثير چنداني را بر بازار 
داخلي داش��ته باش��د درحالي كه بورس ساير كشورها 
به شدت از اين موضوع تاثيرپذيرفتند، افزود: بازار ايران 
ارتباط مس��تقيمي با بازار بين المللي ندارد وعواقب آن 

بازارها با تاخير بر بازار داخلي تاثيرگذار خواهد بود.
مهرآور اظهار داشت: با توجه به حجم نقدينگي موجود 
در كشور بازاري بهتر از بورس براي جذب سرمايه هاي 
در اختيار مردم وجود ن��داردو اينكه اكنون به چه دليل 
بازار سرمايه اين حجم از نقدينگي را پس زده است جاي 

تعجب دارد.
به اعتقاد اين كارشناس بازار سرمايه، بورس در وضعيت 
كنوني براي خريد جذاب اس��ت و سهامداران زيادي را 

مي تواند جذب خود كند.
وي به تاثير كندي هس��ته معامالت بر ريزش شاخص 
بورس اش��اره كرد و افزود: ما اكنون در بازار با يك هسته 
معامالتي همراه هس��تيم كه مطابق ب��ا تكنولوژي روز 
نيست، اگر همراه با تكنولوژي هاي روز هم در حركت باشد 
به دليل وجود تحريم ها نمي تواند بسياري از آپشن ها را در 
اختيار داشته باشد، در مجموع هسته معامالت به لحاظ 

سخت افزاري همچنان آپديت نشده است.
وي با اشاره به اينكه روند نزولي بازار سرمايه در موقعيت 
فعلي ارتباطي به هسته معامالت ندارد، خاطرنشان كرد: 
در زمان خريد اين نرم افزار از فرانسوي ها، حجم معامالت 
به ميزان كنوني نب��ود. هر نرم افزاري ب��ه لحاظ تعداد 
عملياتي كه وارد هسته معامالت مي شودظرفيتي دارد 
بنابراين نرم افزار بيش از ظرفيت تعيبن شده را نمي تواند 
جواب دهد و همچنين ممكن است عواقبي را هم با خود 

به همراه داشته باشد.
مه��رآور با بيان اينكه انتظار ما اين بود ك��ه بازار از روز 
گذش��ته به روند اصلي معامالت خود بازگردد، گفت: 
براساس شرايط اقتصادي حاكم در دنيا اكثر بازارها در 
حال بازگشت به وضعيت اصلي خود هستند، بازار چين 
خيلي سريع تر از زمان پيش بيني شده به مداراصلي 

بازگشت.
اين كارشناس بازار س��رمايه با پيش بيني اينكه بازار به 
زودي به مسير اصلي خود باز برمي گردد، افزود: اعتماد به 
بازار سرمايه و ورودنقدينگي به اين بازار سرمايه اي است 
كه به سختي به دست آمده است؛ بنابراين ناراحت كننده 

است كه بخواهيم آن را به راحتي از دستبدهيم.

    رفتار معكوس حقوقي ها در بازار 
وليد هالالت، كارشناس بازار سرمايه گفت: ورود نقدينگي 
در بازار سرمايه به معناي خريد حقيقي هابيش از فروش 
اس��ت، در حالي ك��ه در چندوقت اخي��ر فرآيند خريد 
حقيقي ها زياد بوده و شاهد ورود پول از سوي حقيقي ها 
بوديم. اماحقوقي ها برخالف هميشه در چند روزي كه 
شاهد افت شاخص بورس بوديم نه تنها حامي بازار نبودند 

بلكه در قالب فروشنده در اين بازار ظاهر شدند.
وي به ريزش شديد قيمت نفت در بازار جهاني تاكيد كرد 
و افزود: ريزش شديد قيمت نفت نگراني هايي را براي افت 
نرخ كاموديتي هاايجاد كرد كه اين موضوع موج فروشي 
را در شركت هاي صادرات محور به خصوص شركت هاي 

پتروشيمي و پااليشي ايجاد كرد.
هالالت با اش��اره به اينكه حدود 60 درص��د از كل بازار 
سرمايه وابسته به بازار جهاني است، گفت: وزن بزرگي از 
شاخص مربوط به سهامي است كه وابسته به بازار جهاني 

هستند و قيمت نفت بر آنها تاثيرگذار است.

اين كارشناس بازار سرمايه ويروس كرونا را ديگر عامل 
تاثيرگذار بر ريزش شاخص بورس اعالم كرد و گفت: اين 
موضوع نگراني هايي رادر زمينه كاهش تقاضا ايجاد كرده 
است كه به تناسب بر كاهش مقدار فروش و سودآوري 
شركت ها تاثيرگذار بوده است. وي افزود: تاكنون ابعاد، 
زم��ان خاتمه و ميزان تاثيرگذاري اي��ن ويروس بر بازار 
و اقتصاد كش��ور مشخص نش��ده بنابراين بازار هم سو 
باگسترش اين ويروس شده و شاهد ايجاد واكنش هايي 
از اين موضوع در بازار بوده ايم. هالالت خاطرنشان كرد: 
زماني كه قيمت نفت يا دالر افزايش يا كاهش مي يابد بازار 
مي داند كه تا چه ميزان بايد ارزش سهام را تغييردهد اما 
كرونا موضوع ناشناخته اي است كه در بازار جهاني بيش 
از بازار داخلي تاثير گذاش��ته است. اين كارشناس بازار 
سرمايه با اشاره به كاهش ٣٠ درصدي شاخص داوجونز 
و بازگشت اعداد آن به سال 2017 گفت: بورس جهاني 
همه رشدي را كه در سه سال اخير به دست آورد از دست 
داد در حالي كه در ايران شاهد چنين اتفاقي نبوديم. وي 

اظهار داشت: برآيند كلي بازار بعد از برطرف شدن مساله 
كرونا و با توجه به قيمت دالر، صعودي است اما در بورس 

جهاني بازگشت بازار تاحدودي زمان بر است.
اين فعال بازار سرمايه افزود: اگر كرونا در حد كنوني باقي 
بماند و بيشتر نشود به دليل وجود اهرمي مانند دالر، بازار 
تا چند ماه آينده دوباره به سقف قبلي خود بازمي گردد و 

ريزش چندروز اخير را جبران مي كند.
وي هس��ته معامالت را ديگر عامل تاثيرگذار در ريزش 
ش��اخص بورس مطرح كرد و افزود: وجود مش��كل در 
س��امانه معامالت زمينه ايجاداختالل در خريد سهام را 
فراهم مي كند و با عث مي شود تا افرادي كه قصد فروش 
دارند چون نمي توانند قيمت واقعي تابلو را مشاهده كنند 
در خواست خود را با پايين ترين قيمت ممكن وارد كنند، 
اين موضوع باعث مي شود تا سهامي كه مي توانند با قيمت 
متعادل فروخته ش��وند در صف فروش قرار گيرد، اين 
موضوع به مراتب روي باقي نمادها اثر مي گذارد و زمينه 

تشديد منفي بودن بازار را ايجاد مي كند.

گروه بورس|
روز دوش��نبه روز بازگشت ش��اخص هاي بورس و 
فرابورس به مدار صعود بود. در اين روز شاخص كل 
بورس تهران پس از آنك��ه در روزهاي قبل از آن 11 
درصد از ارتفاع خود را از دس��ت داد مجددا با رش��د 
مواجه شد و ضمن ثبت صعود 11 هزار و 671 واحدي 
به سطح 505 هزار و 77 واحد رسيد. اين رشد 2.33 
درصدي به افزايش ارزش ب��ازار به هزار و 840 هزار 

ميليارد تومان انجاميد.
بر اساس آمارهاي معامالتي ثبت شده در روز گذشته 
اكثر شاخص هاي بورس با رشد مواجه شدند به طوري 
كه شاخص  قيمت »وزني - ارزشي« با 3078 واحد 
افزايش معادل 2.034 درصد ب��ه 134 هزار و 847 
واحد، ش��اخص كل »هم وزن« با 2235 واحد رشد 
مع��ادل 1.30 درصد ب��ه 174 ه��زار و 642 واحد، 
ش��اخص قيمت »هم وزن« با 1487 واحد افزايش، 
مع��ادل 1.30 درصد ب��ه 116 ه��زار و 1۹0 واحد، 
شاخص آزاد شناور با 15561 واحد كاهش، معادل 
2.48 درصد به 644 هزار و 66 واحد، ش��اخص بازار 
اول با 8765 واحد افزايش مع��ادل 2.48 درصد به 
358 هزار 68۹ واحد و شاخص بازار دوم با 21840 
واحد رشد معادل 2.08 درصد، به يك هزار و 6۹ واحد 

رسيد. از س��ويي ديگر ديروز 7 نماد » فملي با 881 
واحد، فوالد با 670 واحد، فارس با 553 واحد، اخابر 
با 4۹3 واحد، رمپنا با 456 واحد، پارس با 452 واحد 
و همراه با 414 واحد« رشد، بيشترين تاثير مثبت را 

بر شاخص كل بورس بر جاي گذاشتند.
اين گزارش مي افزايد، روز دوش��نبه ش��اخص هاي 
صنايع تاالر شيش��ه اي نيز با رش��د مواجه ش��دند 
به طوري كه شاخص صنايع »اطالعات و ارتباطات 
با 17 واحد صعود معادل 5.14 درصد به 384 واحد، 
راديويي با 175 واح��د افزايش معادل 4.۹3 درصد 
به 3 ه��زار 801 واحد، فني مهندس��ي 16۹ واحد 
رش��د معادل 4.85 درصد به 3 ه��زار و ۹75 واحد، 
محصوالت كاغذ 6115 واحد افزايش معادل 4.75 
درصد به 144 هزار و 264 واحد، ساير مالي با 430 
واحد رش��د، معادل 4.54 درصد به 11 هزار و 107 
واحد، حمل و نقل با )6۹6( واحد 603 معادل )3.77( 
درصد به 17 هزار و 7۹7 واحد، محصوالت چوبي با 
)72567( واحد ريزش معادل 10.73( درصد به 4 

هزار و 453 واحد« رسيد.
در عين حال نگاهي ب��ه آمارهاي معامالتي به ثبت 
رسيده طي اين روز حكايت از آن داردكه قيمت سهام 
نمادهاي »چدن، وپارس، خمحركه، وصنعت، شفا، 

غگل و كاما« بيشترين افزايش قيمت و نمادهاي »به 
سويچ، چفيبر، كساوه، ختوفا، وتوس، تكنو و قلرست« 
بيشترين كاهش قيمت را در بازار سهام رقم زدند و در 

تابلوهاي بورس به ثبت رسيدند.
به اين ترتيب، در پايان داد و س��تدهاي روز گذشته 
بورس ته��ران در 785 ميلي��ون و 274 هزار نوبت 
معامالتي، 6 ميلي��ارد و 258 ميلي��ون برگه اوراق 
به��ادار به ارزش 50 ه��زار و 325 ميليارد تومان در 

بورس معامله شد.
پايان معامالت روز گذشته در فرابورس ايران با رشد 
47 واحدي شاخص كل اين بازار همراه بود. در اين روز 
نماگر اصلي بازار ياد شده ضمن ثبت اين رشد توانست 

به سطح 6 هزار و 553 واحد دست يابد.
در پايان معامالت روز دوشنبه ارزش بازار اول و دوم 
فرابورس ايران به بيش از 3۹7 هزار ميليارد تومان بالغ 
شد. نمادهاي ذوب آهن، سمگا، فرابورس، پتروشيمي 
زاگرس و ماديران در تقويت شاخص فرابورس اثرگذار 

بوده اند. 
گفتني اس��ت، معامله گران در فراب��ورس حدود دو 
ميليارد سهام حق تقدم و اوراق مالي در قالب 512 
هزار معامله و به ارزش 2 هزار و 44۹ ميليارد تومان 

دادو ستد كردند.

دماسنج اصلي بازار سهام به كانال500 هزار واحدي بازگشت
مروري بر معامالت بورس و فرابورس

دبير كميته فقهي س��ازمان بورس و اوراق به��ادار، جزييات و مصوبات 
آخرين جلسه كميته فقهي بورس در سال ۹8 را تشريح كرد. به گزارش 
سنا، مجيد پيره اظهار داشت: در آخرين جلسه كميته تخصصي فقهي 
در سال 13۹8 به بررسي ابعاد فقهي انتشار اوراق منفعت مبتني بر سهام 
پرداختيم. همچنين در ادامه جلسه درباره ابعاد فقهي تأمين مالي در قالب 
انتشار اوراق مرابحه عام بحث و تبادل نظر شد. وي توضيح داد: در دستور 
جلسه اول كميته فقهي، درباره موارد درخواستي جهت تأمين مالي از 
محل انتشار اوراق منفعت مبتني بر سهام، بحث و تبادل نظر شد. در نهايت، 
اعضاي كميته فقهي با بررسي موارد درخواستي جهت تأمين مالي از محل 
انتشار اين اوراق تأكيد كردند كه انتشار اوراق منفعت بر مبناي سود سهام از 
نظر مالحظات فقهي جايز نيست. دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق 
بهادار ادامه داد: با اين حال، در صورتي  كه منافع مجموعه دارايي هاي يك 
شركت به عنوان موضوع انتشار اوراق منفعت قرار گيرد، به مقتضاي اينكه 
منافع آن دارايي ها به دارندگان اوراق تعلق گرفته است اين امكان وجود 
دارد كه درصورت توافق ناشر و سرمايه گذاران، سود سنوات آتي سهام نيز 
در اختي��ار دارندگان اوراق قرار گيرد. پيره افزود: در كميته فقهي، موارد 
درخواستي جهت انتشار اوراق منفعت اصالح شد و برخي از درخواست ها 
تأييد نشد اما با تأمين مالي دولت از محل انتشار اوراق مرابحه عام از منظر 
مالحظات فقهي موافقت شد. دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق 
بهادار يادآور شد: همچنين بر اين نكته تأكيد شد كه ساير منافع مربوط به 
سهام از قبيل داشتن حق راي در مجامع، برخورداري از حق تقدم افزايش 
سرمايه و مسائلي مانند آن در فرآيند انتشار اوراق منفعت مبتني بر سهام، 
تعيين تكليف شود. وي ادامه داد: به عبارتي ديگر دارندگان اوراق در كنار 
سهامداران نسبت به حقوق و منافع متعلقه سهام تصميم گيري مي كنند. 

انتشار اين اوراق يكي از روش هاي تأمين مالي منطبق با شريعت است و در 
بازارهاي سرمايه اسالمي سابقه انتشار داشته است. پيره تصريح كرد: از آنجا 
كه اين اوراق بر مبناي منافع آتي منتشر مي شوند، لذا از انواع اوراق با درآمد 
متغير محسوب شده و جهت محاسبه سود نهايي، ضروري است تا مقطع 
سررسيد صبر شود و اين نكته بسيار مهم است. نكته ديگر امكان تعيين 
حداقل و حداكثر نرخ سود در اين اوراق بود كه در سال 13۹5 به تأييد اين 
كميته رسيد. وي اظهار داشت: دستور بعدي، »انتشار اوراق مرابحه عام« 
بود. مطابق درخواستي كه از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت 
تأمين مالي در اختيار سازمان بورس قرار گرفته بود، اين وزارتخانه قصد دارد 
از محل انتشار اين اوراق، بخشي از نيازهاي تأمين مالي خود را مرتفع سازد و 
در اين اوراق، ناشر يعني وزارت اقتصاد، ضروري است به وكالت از دارندگان 
اوراق، كاالها و خدمات را از فروشندگان غير دولتي به صورت نقد خريداري 
كند سپس در قالب بيع مرابحه به خود بفروشد. دبير كميته فقهي سازمان 
بورس و اوراق بهادار اين نكته را هم اضافه كرد كه اوراق مرابحه بر خالف 
اوراق منفعت، سود ثابتي براي سرمايه گذاران به همراه دارد. به گفته پيره، 
در آخرين جلسه كميته فقهي در سال ۹8، موارد درخواستي جهت انتشار 
اوراق منفعت اصالح شد و برخي از درخواست ها مورد تاييد قرار نگرفت. 
اما با تأمين مالي دولت از محل انتشار اوراق مرابحه عام از منظر مالحظات 
فقهي موافقت شد؛ با اين تاكيد كه انتشار اوراق مرابحه بايد ضرورتا صرف 
خريد كاالها و خدمات شود. خاطرنشان مي شود: روز گذشته، تامين مالي 
110 هزار ميليارد ريالي دولت از طريق فرابورس با پذيره نويس��ي اوراق 
مرابحه عام دولت انجام شد.اين پذيره نويسي و تامين مالي با سررسيدهاي 
48 و 42 ماهه يكشنبه 25 اسفندماه ۹8 از طريق بازار ابزارهاي نوين مالي 

فرابورس صورت گرفت.

در آخرين جلسه كميته فقهي بورس در سال ۹۸ چه گذشت
به گزارش بورس نيوز بازار سرمايه روز گذشته را مثبت آغاز كرد و شاخص 
كل با ثبت رشد 11 هزار و 662 واحدي، مجددا توانست كانال نيم ميليون 
واحدي را از آن خود كند. محمد گرجي آرا كارش��ناس بازار س��رمايه، در 
خصوص وضعيت بازار س��رمايه و پيش بيني روند آتي اين بازار بيان كرد: 
بعد از رشد رويايي بورس در ماه هاي قبل، بخشي از فعاالن اين بازار )اعم از 
حقيقي و حقوقي( بازدهي هاي مناسبي كسب كرده اند و به همين سبب 
در وضعيت اشباع ذهني سودآوري به سر مي برند. بنابراين در قيمت هاي 
مختلف، فروشندگان متعددي وجود دارد. همانطور كه قبل از اين، برخي 
سرمايه گذاران با هيجان، خريد مي كردند و تحت هر شرايطي بازار مثبت 
بود ممكن است اين روزها هم تحت تاثير رفتارهاي هيجاني، عده اي به هر 
بهانه اي در موقعيت فروش ق��رار بگيرند. وي افزود: منفي هاي بازار اصالح 
قيمتي است و اتفاقا روزهاي منفي، مي تواند فرصتي براي سرمايه گذاران 
فراهم كند كه پرتفوي خود را اصالح كنند و در قيمت هاي مناسب تر، خريد 
كنند. )كما اينكه بعد از منفي هاي چند روز گذشته، ديروز بعضي سهم ها به 
لحاظ قيمتي، براي خريد جذاب شده اند(  اين كارشناس بازار سرمايه در رابطه 
با فرصت هاي پيش روي صنايع در سال ۹۹ اظهار كرد: يكي از پتانسيل هاي 
بازار سرمايه، سهم هاي گروه س��نگ آهني و شركت هاي سرمايه گذاري 
مبتني بر اين صنعت هستند. با توجه به سرمايه گذاري هايي كه در صنعت 
فوالد صورت گرفته، به نظر مي رسد سرمايه گذاري در بخش هاي باالدستي 
بسيار جذاب خواهد بود و اين جذابيت مي تواند اهرمي براي افزايش قدرت 
چانه زني سنگ آهني ها و افزايش قيمت محصوالت اين صنعت محسوب 
گردد. دومين پتانسيل بازار سرمايه، بحث تسعير ارز در بخشي از سهم هاي 
گروه بانكي است. بخشي از بدنه بانكي كشور، عمليات ارزي داشته و هميشه 
از تراز ارزي مثبت برخوردار هس��تند. اين بانك ها به سبب افزايش نرخ ارز 

نيمايي و احتمال افزايش تقريبا 2 برابري نرخ تس��عير ارز، پتانسيل رشد 
س��ودآوري دارند. گرجي آرا در خاتمه گفت: به نظر مي رسد رشد رويايي 
بورس در سال جاري، سال آينده تكرار نخواهد شد و سرمايه گذاران بايد به 
رشد 40 تا 50 درصدي شاخص كل اكتفا كنند. نكته اينجا است كه احتماال 
سال ۹۹، بازارهاي موازي از جمله بازار مسكن و طال هم همسو با بازار سرمايه 
حركت خواهند كرد و با توجه به ظرفيت هاي بازار سرمايه، عالقه مندان به 
سرمايه گذاري در بازارهاي ارز و مسكن و طال، مي توانند به جاي ورود به آن 
بازارها، روي سهم هاي مبتني بر ارز يا طال و... سرمايه گذاري كنند. بازار سرمايه 
محرك تمامي بازارها است و معتقدم سال آينده، طال هم چشم انداز مثبتي 
داشته و براي سرمايه گذاري جذاب خواهد بود. ولي به جاي سرمايه گذاري 
مستقيم و خريد و فروش طالي فيزيكي، بهتر است اقدام به سرمايه گذاري 
روي صندوق هاي طال و سكه يك روزه كنند. براي تازه واردها، سرمايه گذاري 
از طريق صندوق هاي س��رمايه گذاري بهترين روش ورود به بازار سرمايه 
است. اما اگر تمايل به سرمايه گذاري مستقيم داشته باشند، خريد سهم هاي 
بنيادي در روزهاي منفي بازار با استراتژي نگهداري، جذابيت خواهد داشت. 
براي مثال برخي سهم هاي گروه برق و يوتيليتي و بانكي، وضعيت مناسبي 
دارند.  در بين سهم هاي گروه سنگ آهني هم گزينه هاي ارزنده اي وجود 
دارد. سرمايه گذاراني هم كه عالقه مند به سرمايه گذاري بر اساس نرخ ارز 
داشته باشند مي توانند از بين سهم هاي گروه پتروشيمي، گزينه مناسبي 
انتخاب كنند. س��بدي با چنين تركيبي، مي تواند براي سرمايه گذاري در 
سال ۹۹ جذاب باشد. البته تك سهم هاي ارزنده اي هم وجود دارد كه بايد هر 
يك جداگانه مورد بررسي قرار بگيرد. سهامداران سعي كنند حتما سبدي 
از چند س��هم مختلف داشته باشند و ضمنا افق سرمايه گذاري خود را هم 

بلندمدت تر كنند.

فرصت طاليي پيش روي بازار سرمايه ۹۹

اتفاقات مختلف جهاني و داخلي ترمز صعود بورس را 
كشيد به طوري كه طي حدودا 10 روز گذشته شاهد 
ريزش هاي بي سابقه شاخص كل اين بازار در طول 
يك سال گذشته بوديم. در اين ميان كارشناسان بر 
اين باورند كه اين ريزش موقتي بوده، در سال آينده 
جبران مي شود و بازار باز هم روندي صعودي خواهد 
داشت. به گزارش ايسنا، چراغ هاي قرمز بازار سرمايه 
از شنبه هفته گذشته روشن شده و در روز يكشنبه 
شاهد ريزش بيش از 17 هزار واحدي شاخص كل 
بوديم. اتفاقي كه هرچند ممكن اس��ت بسياري از 
سهام داران را به سمت صف هاي فروش هدايت كند 
اما كارشناسان و تحليلگران بر اين باورند كه ريزش 
بورس كوتاه مدت بوده و نبايد در قبال آن هيجاني 
رفتار كرد. در اين راستا، مصطفي صفاري تحليلگر 
بازار س��رمايه، با تاكيد بر اينكه مجموع چند اتفاق 
باعث ريزش بازار س��رمايه شده است، توضيح داد: 
نخست شيوع كرونا است كه نه تنها ايران بلكه همه 
جهان را تحت تاثير قرار داده است. به طوريكه بورس 
نيويورك طي 10 روز 20 درصد ريزش داشته است. 
از سوي ديگر شاهد كاهش بي سابقه قيمت جهاني 
نفت و همچنين فلزات اساسي بوديم. اين اتفاقات با 
دستورالعمل هاي سازمان بورس و تغييراتي كه در 

بازار اعمال كرده، همزمان شده است. وي ادامه داد: 
زماني كه سازمان بورس به عنوان متولي بازار اعالم 
مي كند اعتقاد داريم رشد بازار كافي است، سيگنال 
بدي به بازار مي دهد. همچنين بحث بين شوراي 
بورس و هيات مديره درمورد دامنه نوس��ان كه دو 
درصد باشد يا پنج درصد، اجازه معامله بعد از يك 
ماه به جديدالورودها، تغيير حجم مبنا و... كه به آنها 
ريسك هاي دستورالعملي گفته مي شود به اتفاقات 
جهاني اضافه شده است. همچنين هميشه در نيمه 
دوم اسفندماه خروج پول از بازار صورت مي گيرد و 
همه اين اتفاقات باعث كاهش بيش از 10 درصدي 
شاخص شده است. اين تحليلگر بازار سرمايه با بيان 
اينكه امسال پرس��ودترين سال تاريخ بورس ايران 
بوده است، ادامه داد: اما اين روزها شاهد اين هستيم 
كه همانطور كه كدهاي جديد بسياري وارد بازار شد، 
درحال خروج از بازار هستند. بايد اين فرهنگ سازي 
صورت بگيرد كه بازار سرمايه بازار بلندمدت است. 
يعني فرد بايد بيش از يك س��ال صبر كند و ورود 
پول هاي كوتاه مدت اشتباه است. ماندگاري در اين 
بازار بايد زياد شود. بازار در اين ماه ها هيجاني شده 
بود. فرد صبح سهام مي خريد و ظهر مي فروخت و 

انتظار داشت يك هفته اي سود كسب كند.

توصيه به سهام داران بورسي
تحليلگر  بازار سرمايه تاكيد كرد
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ابالغيه ستاد ملي مبارزه با كرونا 
به سازمان بورس

مصوبه س��تاد ملي مبارزه با بيم��اري كرونا در 
خصوص نحوه برگزاري مجامع عمومي به سازمان 

بورس ابالغ شد.
به گزارش ايِبنا، در بخشي از اين ابالغيه خطاب 
به رييس سازمان بورس و اوراق بهادار آمده است: 
نظر به اهميت برگزاري مجامع عادي و فوق العاده 
و عادي به طور فوق العاده شركت هاي بورسي و با 
توجه به شيوع بيماري كرونا، برگزاري اين مجامع 
به جهت رفع مخاط��رات از تجمعات عمومي تا 

اطالع ثانوي مشروط به رعايت نكات زير است: 
1- مجامعي كه با حضور 50 درصد سهامداران 
عمده )حداكثر 15 شخص حقيقي يا حقوقي( به 

اضافه يك سهم شكل مي گيرد.
2- مجامعي كه با حض��ور فيزيكي حداكثر 15 

شخص حقيقي يا حقوقي رسميت قانوني دارد.

 ادامه اختالل
 در سامانه فرابورس

اختالل پيش آمده در سامانه معامالتي بازارهاي 
فرابورس كه روز گذشته اتفاق افتاد، روز گذشته 
هم تكرار و دوره سفارش گيري در اين بازار بين 
ساعات 10 تا10 و 30 دقيقه و انجام معامالت و 
دوره حراج پيوس��ته از ساعت 10 و 30 دقيقه تا 

14 اعالم شد.
 به گزارش ايس��نا، روز گذشته سامانه معامالتي 
بازارهاي فرابورس دچار اختالل شد كه مديرعامل 
شركت مديريت فناوري فرابورس در تشريح علت 
اين اختالل گفت: كنترل براي سامانه ها از ساعت 
6 و 30 دقيقه صبح آغاز مي ش��ود و روز گذشته 
رفتار سيستم از اين ساعت تا ساعت 8 و 30 دقيقه 
كه شروع س��فارش گيري است كامال عادي بود. 
س��اعت 8 و 30 دقيقه يكي از ماژول هاي اصلي 
سامانه كه وظيفه كنترل بقيه سامانه ها را بر عهده 

دارد با مشكل مواجه شد.
به همين دليل در روز يكشنبه شاهد اين بوديم 
كه سفارش هاي ثبت شده در ساعات اختالل لغو 
شد و در نهايت از س��اعت 11 تا 11 و 30 دقيقه 
س��فارش گيري در فرابورس انج��ام و معامالت 
فرابورس نيز از ساعت 11 و 30 دقيقه آغاز شده و 

تا ساعت 14 ادامه داشت.
ابه نظر مي رسد اختالل پيش آمده روز گذشته 
هم تكرار ش��د و فرابورس با اشاره به بروز مشكل 
فني در سامانه معامالتي بازارهاي فرابورس اعالم 
كرده است كه به منظور رعايت عدالت سفارشات 
ثبت شده قبل از ارايه زمان بندي جديد از سامانه 

حذف مي شود.
بر اين اساس دوره سفارش��گيري در اين بازار از 
ساعت 10 تا 10 و 30 دقيقه و دوره حراج پيوسته 

نيز از ساعت 10 و 30 دقيقه تا 14 است.

اعمال محدوديت دامنه نوسان 
در بورس كويت

بازار سهام كويت در ساعات معامالتي روز گذشته 
اعالم كرد، معامالت از تاريخ 15 مارچ با كاهش 
دامنه نوسان در محدوه منفي همراه خواهد شد تا 
پس از يك هفته بي ثباتي بازار، از ادامه دار شدن 

روند سقوط شاخص ها جلوگيري شود.
به گزارش س��نا، با افت قيمت نفت در معامالت 
هفته گذشته، بازارهاي سهام كشورهاي حوزه 
خليج فارس با افت شديد شاخص هاي معامالتي 
همراه ش��دند تا حدي كه بورس كويت دستور 

تعطيلي معامالت را براي چند روز اعالم كرد.
به اين ترتيب، پس از آغاز دوباره فعاليت بازار اين 
كشور، با ادامه دار شدن روند منفي بازار، نهاد ناظر 
بورس كويت اعالم داشت كه به منظور جلوگيري 
از افت بيشتر، دامنه نوسان 5 درصدي براي سهام 
منفي را اجرايي خواهد ك��رد در حالي كه، براي 
سهام مثبت، دامنه نوسان طبق روال عادي همان 
10 درصد خواهد بود. به اين صورت، سهامي كه 
در روند نزولي هستند روزانه با نوسان 5 درصدي 
همراه خواهند بود و سهامي كه در روند صعودي 
هستند مانند روال گذشته با نوسان 10 درصدي 
معامله مي شوند. سخنگوي بورس كويت در اين 
ميان اظهار داش��ت: اين تصميم در واقع تالشي 
است براي جلوگيري از افت شديد بازار تا به دليل 
وجود آشفتگي هاي بازار نفت و سرايت ويروس 
كرونا به جهان، بورس كويت بيش از اين، متحمل 

افت شديد نشود. 
اين در حالي است كه، در معامالت هفته گذشته، 
بازارهاي سهام حوزه خليج فارس در پي سقوط 
شاخص ها در بازارهاي امريكا و اروپا، روند منفي 
را در پيش گرفتند و به اين ترتيب با افت ش��ديد 
400 ميليارد دالري در دو جلسه معامالتي رو به 
رو شدند. بورس كويت در بيانيه اي جداگانه اعالم 
كرد: معامالت روز يكشنبه طبق معمول هميشه 
از سر گرفته مي ش��ود و هيچ تغييري در ساعت 
معامالت ايجاد نمي شود، البته برخي از خدمات 
اين س��ازمان از جمله: معامالت خ��ارج از بازار 
)OTC( براي يك هفته به حالت تعليق در مي آيد. 
سخنگوي اين بازار اعالم كرد: براي ايمني كليه 
سهامداران، درهاي ورودي تاالرهاي معامالتي 
بسته خواهد شد و سهامداران تنها از بستر اينترنت 
امكان معامله خواهند داشت. اين بازار، همچنين 
تمام جلس��ات خارجي خود را لغو كرده و آنها را 
فقط در موارد ضروري برگزار مي كند و جلسات 
داخلي را نيز به حداقل رس��انده است. كويت از 
تعليق همه پروازهاي تجاري ورودي و خروجي 
خود از ف��رودگاه بين المللي كويت از روز جمعه 
خبر داد. اين ممنوعيت، به اس��تثناي پروازهاي 
باري، تا اطالع ثانوي ادامه خواهد يافت. كويتي ها 
و هم پيمانان درجه يك آنه��ا از اين ممنوعيت 

معاف خواهند بود.



تشكلها6اخبار

واردات يا ممنوعيت واردات خودرو؟

خودروسازي،صنعتيبيرقيب

آينده روشن ICT در خاورميانه و آفريقا

جزييات كمك مالياتي، بانكي و بيمه اي دولت به صنوف ضررديده از كرونا

گاليه از كمبود اقالم پزشكي و ضدعفوني 

آزادس��ازي يا تداوم ممنوعيت واردات خودرو در يك ماه 
اخير به بحث��ي ميان فعاالن اقتصادي، خودروس��ازان و 
كارشناسان اين صنعت بدل شده است. اين بحث از آنجا 
شروع شد كه كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسالمي 
اعالم كرد در س��ال ۱۳۹۹ واردات خودروهاي س��بك و 
سنگين با ارز منشأ خارجي، طبق قوانين و مقررات مجاز 
اس��ت. در اين ميان برخي با گمان تاثي��ر اين مصوبه بر 
كاهش قيمت از آن حمايت كردند. هرچند در گام نهايي، 
شوراي نگهبان مصوبه كميسيون تلفيق بودجه سال ۹۹ 
براي آزادي واردات خودروهاي سبك و سنگين به كشور 
را لغو كرد. با اين وجود اين سوال همچنان مطرح است كه 
ممنوعيت واردات خودروهاي خارجي تا چه زماني بايد 
ادامه يابد؟ آيا تداوم اين روند، مطابق ش��عارها، به منزله 
حمايت از توليد داخل اس��ت؟ »تعادل« با هدف بررسي 
اين موضوع با كارشناس��ان خودرويي كش��ور گفت وگو 
كرده است. مخالفان و موافقان طرح ياد شده، اعتقاد دارند 
»واردات خودرو تاثيري بر توليد صنعت خودروس��ازي 
كش��ور ندارد.« چراكه در طول س��ال هاي اخير، »چنان 
فاصله عميقي ميان قيمت خودروهاي داخلي و خارجي، 
ايجاد شده كه اين محصوالت هيچ رقيبي در بازار داخلي 
ندارند.« درواقع هيچ خودرو خارجي را نمي توان در مقام 
رقابت با پرايد قرار داد. در چنين ش��رايطي آزادس��ازي 
در واردات خودرو باي��د از نگاه كالن تري مورد توجه قرار 
گيرد. موافقان آزادس��ازي واردات خ��ودرو اعتقاد دارند: 
»اين آزادسازي زمينه افزايش درآمدهاي دولت را از محل 
كسب عوارض و تعرفه به دنبال دارد.« با اين وجود مخالفان 
مي گويند: » دولت توان تامين ارز مورد نياز براي واردات 

خودرو را ندارد.«
كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسالمي در متن اليحه اي 
كه به ش��وراي نگهبان ارايه كرد، واردات مشروط خودرو 
با اولويت خودروهاي تركيبي )هيبريدي( را مورد توجه 
قرار داد. بدين ترتيب درصورت تصويب بند الحاقي هفتم 
تبصره ششم اليحه بودجه سال آينده ايران، در سال ۱۳۹۹ 
واردات خودروهاي سبك و سنگين با ارز منشأ خارجي، 
طبق قوانين و مقررات مجاز بود. با اين وجود شوراي نگهبان 
قانون اساسي، مصوبه كميسيون تلفيق بودجه سال ۹۹ 
براي آزادي واردات خودروهاي سبك و سنگين به كشور را 
لغو كرد. شوراي نگهبان اجازه واردات خودروهاي خارجي 
را مغاير بند هفتم سياست هاي كلي توليد ملي، حمايت از 
كار و سرمايه ايراني و بند هشتم سياست هاي كلي اقتصاد 
مقاومتي دانسته و آن را مخالف بند يكم اصل ۱۱0 قانون 

اساسي اين كشور اعالم كرد.
در تشريح پيشينه ممنوعيت واردات خودرو بايد تاكيد 
كرد كه از تير ماه ۱۳۹7 و پس از تحريم هاي اياالت متحده 
عليه ايران، واردات خودرو به كشور ممنوع شد. اين تصميم 
با توجه به كاهش بي سابقه ارزش ريال و كمبود ارز، اتخاذ 

شد. پس از آن نيز، قيمت خودروهاي وارداتي در يك مسير 
صعودي قرار گرفت. حال در چنين شرايط كنوني كشور 
اتخاذ تصميمي مبني بر آزادسازي خودروهاي وارداتي در 
حالي كه دولت با كمبود منابع ارزي روبه روست، عجيب 

به نظر مي رسد. 
با اين وجود طرح ياد شده موافقاني دارد كه اعتقاد دارند 
واردات خودرو مي تواند درآمدي براي دولت داشته باشد. 
اين اقدام همچنين با در نظر گرفتن كسري بودجه در سال 
آينده مي تواند در كوتاه مدت اثرات مثبتي را به دنبال داشته 
باشد. با اين وجود با توجه به كمبود ارز در كشور، بعيد بود 
كه حتي در صورت تصويب اين مصوبه، واردات گسترده 
خودرو، انجام شود. در همين حال برخي ديگر از موافقان 
تاكيد داشتند كه در حال حاضر ارز قابل توجهي در دست 
مردم وجود دارد؛ بنابراين نيازي نيس��ت براي تامين ارز 
موردنياز واردات خودرو، از منابع ارزي دولت، بانك مركزي 
يا پس انداز ارزي حس��اب توسعه استفاده شود. درنتيجه 
واردكنندگان خودرو مي توانند ارز مورد نياز آن را از حساب 
ارزي شخصي خود در خارج كشور تامين كنند يا اقدام به 
خريد ارز آزاد از بازار داخل كنند. بدين ترتيب لطمه اي هم 
به پس انداز ارزي كشور زده نمي شود. در همين حال بايد 
تاكيد كرد بسياري از فعاالن صنعت خودرو كشور اعتقاد 
دارند حتي اگر واردات خودرو به كش��ور آزاد شود، توليد 
خودروهاي داخلي لطم��ه نمي بيند. چراكه خودروهاي 
وارداتي به دليل تفاوت قيمت فاحش با توليدات داخلي، 

رقيب اين محصوالت نيستند.
با اين وجود، طرح ياد شده، مخالفاني نيز دارد. اميرحسن 
كاكايي عضو هيات علمي دانشگاه علم وصنعت و كارشناس 
صنعت خودرو در گفت وگو با »تعادل« ضمن مخالفت با 
آزاد شدن واردات خودرو تاكيد كرد: اجراي اين طرح يا عدم 
اجراي آن تاثيري بر صنعت خودرو كشور ندارد. با اين وجود 
مصوبه ياد شده با منافع ملي كشور در تضاد است. درواقع 
واردات خودرو در شرايطي كه درآمدهاي ارزي دولت كم 
اس��ت و هر روز كاهش بيشتري مي يابد، توجيهي ندارد. 
درنتيجه بايد اذعان كرد كه شوراي نگهبان با هوشمندي 

اين مصوبه را لغو كرد. 
اين كارشناس صنعت خودرو تاكيد كرد: در حال حاضر 
ارز كافي براي واردات خودرو به اندازه تقاضاي كشور وجود 
ندارد. همين محدوديت نيز زمينه فساد و رانت خواري را 
به وجود مي آورد. او تاكيد كرد: انتظار مي رود بازار واردات 
خودرو پتانسيل حدود 2 تا ۳ ميليارد دالري داشته باشد. 
كاكايي همچنين درخصوص تاثير آزادس��ازي واردات 
خودرو بر روند قيمت خودرو گفت: لغو ممنوعيت واردات 
خودروهاي وارداتي تاثيري بر كاهش قيمت خودروهاي 
داخلي ندارد. ام��ا در كوتاه مدت زمين��ه كاهش قيمت 
خودروه��اي داخل��ي را فراهم مي كن��د. چراكه در حال 
حاضر به دليل پيشي گرفتن تقاضا از عرضه، قيمت اين 

محصوالت در بازار داخل افزايشي شده است. با اين وجود، 
روند نزولي ياد ش��ده، مدت زمان طوالني دوام نمي آورد. 
چراكه در ادامه با افزايش تقاضا براي ارز، قيمت ارز بيشتر 
مي شود و مجددا زمينه رشد قيمت خودروهاي وارداتي 

را فراهم مي كند. 
اين كارش��ناس صنعت خودرو درخصوص تاثير آزاد 
شدن واردات بر خودروسازي كشور گفت: اجرايي شدن 
اين مصوبه، تاثيري بر عملكرد خودروسازان كشور ندارد 
و اين واردات آسيبي به توليد خودروهاي پرتيراژ كشور 
وارد نمي كند. كما اينكه در حال حاضر هيچ خودروي 
وارداتي قابليت رقابت با پراي��د را ندارد. او تاكيد كرد: 
خودروسازان در حال حاضر چندان بي ميل به آزادسازي 
واردات خودرو نيستند. چراكه از تنش هاي موجود در 
بازار خودرو مي كاهد و ديگر انگش��ت اتهامي مبني بر 
گران فروشي سوي اين توليدكنندگان، دراز نخواهد 
شد. كاكايي تاكيد كرد: دولت قبل از اعمال تحريم ها، 
واردات خودرو را ممنوع كرد. اين اقدام به دليل افزايش 
مداوم تقاضا براي خودروهاي وارداتي و افزايش ثبت 
س��فارش، انجام شد. حال كه كشور در شرايط تحريم 
قرار دارد، بايد در مصرف منابع ارزي كشور، دقت نظر 

بيشتري شود. 

اين كارشناس خودرويي در پايان افزود: در شرايط كنوني 
كه كش��ور ارتباطي با ساير كش��ورها ندارد، ما بايد تمام 
توان خود را بر توس��عه توليد داخل، متمركز كنيم. توان 
و پتاس��يل قابل توجهي براي رشد صنعت خودروسازي 
در كشور وجود دارد. درنتيجه بايد از اين توان براي رشد 
صنعت خودرو كش��ور بهره گرفت. ب��دون ترديد اجراي 
اقدامات حمايتي، از يك سو زمينه رشد اقتصادي كشور 
را فراهم مي كند و از سوي ديگر نيز، به رشد موقعيت هاي 
شغلي، منجر مي شود. كما اينكه طي 6 ماه اخير، اقدامات 
بزرگي در صنعت خودرو كشور اجرايي شده كه به تعميق 
ساخت داخل منجر ش��ده اس��ت. ازجمله اين اقدامات 
مي توان به ساخت كامپيوتر خودرو و تربوشارژ اشاره كرد. 
حال اگر سرمايه گذاري روي صنعتي كردن اين فناوري ها 
انجام شود و بازار مستمري براي فروش آن وجود داشته 
باشد، شاهد رشد در اين حوزه خواهيم بود. بنابراين اگر 
دول��ت تمركز خود را بر تداوم سياس��ت هاي حمايتي از 
خودروس��ازان متمركز كند و قيمت گذاري خودرو را به 
ب��ازار آزاد واگذر كند، ش��اهد جهش عظيمي در صنعت 
خودرو كشور در سال آتي خواهيم بود. يعني تيراژ توليد 
خودرو افزايش مي يابد و شاهد تردد خودرو هاي جديد در 

كشور خواهيم بود.

در همين حال فربد زاوه كارش��ناس خودرو در گفت وگو 
با »تعادل« تاكيد كرد: كميسيون تلفيق مجلس شوراي 
اس��المي، محل تامين ارز خودروهاي وارداتي را تعيين 
كرده بود. دولت نيز مي توانس��ت بنا به صالحديد خود، 
واردات خودرو را آزاد يا همچون حال حاضر، ممنوع اعالم 
كند. اين كارش��ناس صنعت خودرو تاكيد كرد: واردات 
خودرو تاثير منفي بر روند توليد خودروهاي داخلي ندارد. 
بنابراين رد اين مصوبه به منزل��ه حمايت از توليد ملي و 
سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي نيست. تفاوت قيمت 
ميان خودروهاي وارداتي وتوليد داخل، به اندازه اي باالست 

كه اين محصوالت به هيچ وجه رقيب هم نيستند.
زاوه اف��زود: به عالوه آنكه، تعرفه اي كه دول��ت از واردات 
خودرو دريافت مي كند به منزله كسب درآمد است. توجه 
به اين نكته ضروري به نظر مي رس��د ك��ه عوارض دولت 
از محل واردات خودرو به مراتب بس��يار بيش��تر از ساير 
كاالهاست. او خاطرنشان س��اخت: تا قبل از ممنوعيت 
واردات خودرو به كش��ور، شاهد آن بوديم كه از محل اين 
عوارض، سهمي براي اجراي طرح هاي سالمت اختصاص 
داده مي ش��د. اما اكنون اين طرح ها اجرايي نمي ش��ود. 
بنابراي��ن انتظار مي رود چنين مصوباتي با دورانديش��ي 

بيشتري، بررسي شوند. 

منطقه خاورميانه و افريقا )MEA( در آستانه يك تحول 
عظيم ديجيت��ال قرار دارد. چراكه ط��ي چند وقت اخير 
جري��ان ارتباطات و انتقال داده ها از اين منطقه به س��اير 
نقاط جهان به ش��كل چش��م گيري افزايش يافته است. 
توسعه تلفن هاي هوشمند در اين منطقه روز به روز بيشتر 
مي شود و شبكه هاي اجتماعي نيز گسترش قابل توجهي 
پيدا كرده اند. همچنين برخ��ي دولت هاي خاورميانه در 
حال پياده سازي ابتكاراتي در حوزه ديجيتال هستند كه 
مي تواند براي آنها پيشرفت قابل توجهي را به همراه داشته 
باش��د. با اين حال هنوز هم برخي از كشورهايي هستند 
كه هنوز به شكل فراگير به سمت ديجيتالي شدن پيش 
نمي روند اما تالش مي كنند تا رشد پيدا كنند. اين كشورها 
اگرچه س��عي كرده اند امكانات سخت افزاري ديجيتالي 
ش��دن را فراهم كنند اما هنوز فضاي ديجيتالي شدن را 
به طور كامل به وجود نياوردند. به گزارش سايت فدراسيون 
فاوا سياست هاي اقتصادي مطلوب و چارچوب هاي قانوني 
راه را براي تحول بزرگ فن��اوري اطالعات و ارتباطات در 
كشورهاي خاورميانه و آفريقا هموار مي كند. در حال حاضر 
دولت ها هزينه هاي زي��ادي در اين بخش انجام داده اند يا 
اينكه براي بهبود بهره وري در حال بررسي ابزارهاي مربوط 
به فناوري اطالع��ات و ارتباطات هس��تند. برخي از اين 
كشورها نيز طي سال هاي گذشته برنامه هاي قابل توجهي 
را در نظر گرفته اند. به طور مثال برنامه تحول ملي عربستان 
سعودي براي سال 2020 كه بخشي از چشم انداز 20۳0 
عربستان محسوب مي شود به دنبال مشاركت بيشتر بخش 
خصوصي، ايجاد اشتغال و توليد محتواي داخلي است. اين 
برنامه 2۹ طرح ديجيتال را در بخش هاي كليدي در نظر 
دارد و دولت قصد دارد در اين برنامه بيشترين سرمايه گذاري 
را در بخش فناوري اطالعات و ارتباطات انجام دهد. به طور 

مشابه برخي كشورهاي افريقايي نيز همين سياست را طي 
سال هاي اخير دنبال كردند كه عالوه بر دولت الكترونيك، 
بخش فينتك و سرمايه گذاري در بخش فناوري اطالعات 

و ارتباطات را نيز توسعه داده اند.
دوبي نيز در تالش است تا خود را به عنوان مركز نوآوري و 
فناوري جهان معرفي كند. اكنون بسياري از كارشناسان 
دوب��ي را قلب فناوري اطالع��ات و ارتباطات خاورميان و 
افريقا ميدانند. چرا كه در اين منطقه مشهورترين برندهاي 
بين المللي در حوزه فناوري حضور دارند كه از جمله آنها 
 Oracle، Microsoft، Facebook، مي ت��وان ب��ه
Google و LinkedIn اشاره كرد. شركت هاي فناوري 
اطالعات و ارتباطات مستقر در دوبي از موقعيت مناسبي 
براي س��رمايه گذاري در يك عمليات ب��زرگ برخوردار 
هستند، زيرا انتظار مي رود هزينه هاي دولت ها در بخش 
فناوري اطالعات و ارتباطات در خاورميانه و افريقا در آينده 
نزديك رشد چشم گيري خواهد داشت. عالوه بر اين دوبي 
ميزبان اكس��پو2020 اس��ت و همچنين امارات متحده 
قصد دارد چشم انداز 202۱ را نيز طي يك سال آينده در 
بخش فناوري اطالعات و ارتباطات ارايه دهد. از سوي ديگر 
شركت هاي منطقه اي تمايل دارند براي افزايش تجربه و 
بهره وري كاري خود سرمايه گذاري هاي جدي در اين بخش 
انجام دهند. از طرفي ديگر آمارها نشان مي دهد نفوذ فناوري 
اطالعات و ارتباطات در افريقا به سرعت باال مي رود. دولت ها 
نيز قصد دارند هرچه بيشتر روي اقتصاد ديجيتال تمركز 
كنند. چرا كه نوآوري هاي فني اخير در ارتباطات راه دور در 
سراسر جهان، هزينه هاي استفاده از تلفن همراه را به شدت 
كاهش داده و اتصال به اينترنت را نيز آسان تر كرده است. 
اكنون دسترسي به اينترنت و فناوري هاي نوين در توسعه 
اقتصادي افريقا نقش گسترده اي ايفا كرده است. ارتباطات 

در بخش هاي مختلف امريكا بسيار درهم تنيده و گسترده 
شده اس��ت. در عين حال فناوري هاي نوين نيز براي حل 
چالش ها در بخش كشاورزي افريقا نيز به كمك كشاورزان 
آمده است. اكنون كشاورزان در حال استفاده از تجهيزات 
هوش مصنوعي براي شناسايي بسياري از آفت هاي زراعي 
هستند كه ممكن است محصوالت آنها را به خطر اندازد. 
از طرفي ديگر موج چهارم فناوري هاي صنعتي در منطقه 
MENA )خاورميانه و ش��مال افريق��ا( را متحول كرده 
است. ICT توانسته انقالبي بزرگ را در عرصه هاي مختلف 
ايجاد كند. اينترنت اشيا و ارتباطات بيسيم پيشرفت قابل 
مالحظ��ه اي را به وجود آورده اس��ت. از همين رو با ظهور 
نسل پنجم اينترنت همراه مي توان منتظر تحولي جديد 
در عرصه فناوري اطالعات بود. گزارش ها حاكي از آن است 
كه قطر، عربستان و امارات در حال آماده سازي زيرساخت 
براي ۵G هستند و قصد دارند تا سال 202۱ با نسل پنجم 
اينترنت همراه حجم ترافيكي قابل توجهي را ايجاد كنند. 
به نظر مي رسد اين ۳ كشور سرمايه گذاري گسترده اي در 
اين بخش انجام دهند و حتي اپراتورهاي خود را به نحوي 
مجهز كنند كه آنها تبديل به ارايه دهنده اين نسل از اينترنت 
همراه به بخش هاي مختلف جهان شود. ولي اين نكته را بايد 
يادآور شد كه زمينه توسعه اي قابل توجهي به خصوص در 
افريقاي جنوب��ي وجود دارد كه مي تواند تبديل به يكي از 
ارايه دهندگان اصلي نسل پنجم اينترنت همراه باشد. در 
حال حاضر چشم اندازها براي صنعت ICT در خاورميانه و 
افريقا اميدوار كننده به نظر مي رسد پتانسيل هاي فراواني 
براي بازيگران اين عرصه وجود دارد. براي توسعه و بهبود 
عملكرد عرضه فناوري اطالع��ات و ارتباطات به كاربران، 
تقويت زيرس��اخت ها در اين بخش و توسعه برنامه ثبت 

اختراح در اين زمينه بسيار مهم خواهد بود. 

ريي��س اتاق اصناف اي��ران گفت: در جلس��ه اقتصادي با 
رييس جمهور مقرر شد تعطيلي واحدهاي صنفي فقط از 
طريق ستاد ملي در تهران به كل كشور ابالغ شود. به گزارش 
اتاق اصناف ايران، سعيد ممبيني گفت: در جلسه اقتصادي 
با رييس جمهور مقرر شد تعطيلي واحدهاي صنفي فقط از 
طريق ستاد ملي در تهران به كل كشور ابالغ شود؛ چراكه 
متأسفانه ويروس كرونا تأثيرات اقتصادي زيادي داشته و 

خيلي از كسب و كارها را تحت تأثير خود قرار داده است.
او گفت: اتاق اصناف ايران از همان ابتدا اصناف را با تأثيرات و 
مبارزه با ويروس كرونا و رعايت بهداشت در واحدهاي صنفي 
آشنا كرد. رييس اتاق اصناف ايران در ادامه افزود: با تشكيل 
كارگروه هاي فني و كارشناسي صنوفي را كه تحت تأثير 
پديده كرونا قرار گرفتند شناسايي كرديم و در قالب مشكالت 
اصناف به دولت در بخش هاي مختلف ارايه كرديم. ممبيني 
گفت: بعضي ها را به سازمان مالياتي ارايه كرديم و بعضي ها 

را هم به وزارت رفاه داديم و در نهايت يك نامه با امضا س��ه 
اتاق اصناف، بازرگاني و تعاون به عنوان نمايندگان بخش 
خصوصي به آقاي رييس جمهور تقديم كرديم. او افزود: در 
اين زمينه كميته هاي فني در حوزه اقتصادي رييس جمهور 

تشكيل شد و موارد مورد بررسي قرار گرفت.
رييس اتاق اصناف ايران گفت: در نهايت در جلسه اي خدمت 
رييس جمه��ور بوديم و در كميته اقتص��ادي موضوعات 
مورد بررس��ي قرار گرفت. ممبيني در ادامه افزود: بخش 
قابل توجهي از انتظارات ما در حوزه مالياتي تقريبًا تأمين 
ش��د و تا حدود زيادي استمهال در مورد تعهدات و اقساط 
مالياتي پذيرفته شد. او گفت: در خصوص ماده ۱۸6 كه در 
دو بخش بود و بخش اول آن در موقع صدور پروانه كس��ب 
بايد مفاصاحساب مالياتي مي آوردند اين ارايه مفاصاحساب 
به مدت سه ماه به تعويق افتاد و همچنين براي تمديد جواز 

هم باز سه ماه به تعويق افتاد.

رييس اتاق اصن��اف ايران افزود: ب��راي صنوفي كه بايد از 
تسهيالت بانكي استفاده كنند و در اين باره نياز به استعالم 
از سازمان مالياتي دارند، باز هم به مدت سه ماه تمديد شد. 
ممبيني گفت: در ارتباط با حوزه وزارت رفاه هم درخواست 
ما اين بود كه كارگاه هايي هم كه تحت تأثير كرونا آسيب 
ديده اند به پيشنهاد اتاق ها سهم كارفرما حداقل درصد را 
داشته باشد كه اين موضوع در حال بررسي است. اما در مورد 
استمهال حق بيمه كارفرماها باز تا سه ماه موافقت شد كه 

به تعويق افتاد.
رييس اتاق اصناف ايران گفت: در حوزه تعهدات بانكي بانك 
مركزي پذيرفت تا چك هاي صنوف و افرادي كه برگشت 
مي خورد و طبيعتًا با جرايم خاصي روبه رو خواهند ش��د 
پذيرفتند تا اين موض��وع به حالت تعليق درآيد. ممبيني 
افزود: اميدواريم با تأمين الباقي پيشنهادهايي كه داده ايم 
هم موافقت شود و آقاي رييس جمهور امروز پذيرفتند كه 

در آينده هم اگر صنوفي ضرر كرده اند و از آن ۱0 گروه ارايه 
شده جا افتاده بودند باز هم قابل بررسي و بازنگري است.

ممبين��ي به مردم هم يك پي��ام داد و اف��زود: اصاًل نگران 
كاالهاي مورد استفاده و اساسي خود نباشند و همين جا 
اعالم مي كنيم كه اصناف با تمام قدرت كار را ادامه خواهند 
داد و هيچ كمبودي از اقالم وجود ندارد. او در پايان گفت: به 
تمام اصناف قول مي دهيم كه مطالباتشان را پيگيري كنيم 
و از آنها تشكر مي كنيم كه هميشه در حال خدمت رساني 

به مردم بوده اند.
رييس اتاق اصناف ايران درخصوص محدوديت كار اصناف 
منوط اظهار داشت: بنا به دستور مستقيم رييس جمهوري، 
در نشست مشترك ستاد اقتصادي دولت و نمايندگان فعال 
اقتصادي، هرگونه كاهش ساعت كاري اصناف يا تعطيلي 
آنها منوط به تصميم ستاد ملي مبارزه با كرونا در تهران است. 
او گفت: رييس جمهور مشخصًا اعالم كردند كه قرنطينه 

نداريم، بنابراين س��تاد ملي مبارزه با كرونا در تهران اعالم 
خواهد كرد كه چه صنفي بايد تعطيل يا فعاليت آن محدود 
شود. ممبيني اظهار داشت: با تعامالتي كه با وزارت بهداشت 
و درمان انجام شد، براي صنوفي كه ارايه دهنده خدمات به 
مردم هس��تند، پروتكل هاي بهداشتي ابالغ شده و ما اين 
دس��تورالعمل ها را دراختيار اتحاديه ها و اتاق هاي اصناف 
سراسر كشور قرار داده ايم. او افزود: بر اين اساس اين صنوف 
ملزم به اجراي پروتكل هاي بهداشتي هستند و با رعايت 

اين دستورالعمل ها مي توانند به فعاليت خود ادامه دهند. 
رييس اتاق اصناف در ادامه گفت: دستگاه هاي نظارتي نيز 
از حيث رعايت امور بهداش��تي، نظارت هاي خود را بر اين 
صنوف خواهند داشت. او در پايان افزود: تمام اين اقدامات 
به اين دليل است زحماتي كه در طول يك سال براي تأمين 
كاال به ويژه كاالهاي اساسي انجام شده به هدر نرود و مردم 

نگران تأمين كاالهاي مصرفي خود نباشند.

رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با ارسال نامه اي 
گاليه آميز به وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با 
اشاره به افزايش ظرفيت توليد ضد عفوني كننده ها و ساير 
اقالم به ميزان ۸ برابر گذشته و انبوه مكشوفات انبار هاي 
غيرمجاز كاالهاي بهداش��تي، از دكتر نمكي پرس��يده 
است؛ به چه دليل نه تنها توليد كنندگان و مجموعه هاي 
پخ��ش كه تداوم كارش��ان جزو اولويت ه��ا و ضروريات 
محس��وب مي ش��ود، حتي عموم مردم نيز همچنان از 
غير قابل دس��ترس بودن اين اقالم گاليه مندند؟ در نامه 
سيد عبدالوهاب سهل آبادي به وزير بهداشت آمده است 
همكارانم در بخش توليد از اوايل اسفند ماه سال جاري 
و پس از مكاتبه وزارت بهداش��ت با وزارت صمت مبني 
بر اعالم برخي نياز ها با تمام توان و بر مبناي ش��نيده ها 
و بعضًا فرضيات خود، در عمل به مس��ووليت اجتماعي 
خود احساس تكليف نموده و نسبت به افزايش ظرفيت 
و ش��يفت، تغيير خطوط موجود و ايجاد خطوط جديد، 
مبادرت به تولي��د محص��والت ضدعفوني كننده و نيز 
ماسك، كاور و امثالهم نموده اند هرچند به نظر مي رسد، 
اعالم ني��از و برنامه ريزي بر مبناي برخي پيش بيني ها و 
احتماالت آن بسيار زودتر از اين بايد صورت مي پذيرفت 
تا مشكالت فعلي حادث نمي گرديد، ولي قالب اقدامات 
توليدكنندگان بر مبناي تشخيص خودشان يا فراخور 
درخواس��ت مس��ووالن وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و البته با مس��اعدت مديران محترم دانشگاه هاي علوم 
پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان ها بوده است. 
اوافزود: مجاهدت توليدكنندگان مي بايست از اين پس به 
صورت هدفمند و برنامه ريزي شده صورت پذيرد تا هم 
از ات��الف منابع، ناهمگوني و تعارض اقدامات جلوگيري 
شده و هم بتوان با اقدامات دقيق زنجيره تامين مواد اوليه 

و توليد و توزيع را به طور صحيح تنظيم و در راستاي هم 
قرار داد.  او گفت: اعالم پيش بيني نوع محصوالت، زمان و 
مكان نيازمندي هاي سيستم درماني كشور در اين مبارزه 
بي امان از سوي وزارت بهداشت مي تواند دست اندركاران 
توليد كش��ور ش��امل وزارت صمت، اين تشكل و ساير 
تشكل هاي تخصصي ذي ربط و مديران واحدهاي توليدي 
را به سردرگمي، آش��فتگي و بي برنامه گي مبتال نسازد. 
بايد بپذيريم كه براي پي��روزي در جنگ با اين بيماري 
منحوس، حفظ سالمت كادر درمان و بازگشت سالمت 
بيماران و مبتاليان، نيازمند تامين ملزومات و تداركات 
منظم و به موقع و لجس��تيك كارآمد است و اين امر جز 
با اعالم نياز مشخص از س��وي بخش مديريت درمان و 
بهداشت كشور ميسر نيست.  او ادامه داد: توليدكنندگان 
و توزيع كنندگان با دش��واري بس��يار تاكنون نسبت به 
تامين بخشي از مواد ضدعفوني كننده و ساير اقالم مورد 
نياز جهت پيشگيري از شيوع بيماري در كارخانجات و 
مجموعه هاي پخش و ابتالي كارگران عزيز اقدام نموده اند 
چرا كه با از كار افتادن اين بخش ها عماًل از نظر تامين اقالم 
حياتي و اساسي از قبيل محصوالت دارويي، بهداشتي و 
غذايي دچار مشكل اساسي خواهيم شد.  او اضافه كرد: 
حال اين پرس��ش مهم وجود دارد كه علي رغم افزايش 
ظرفيتي كه در بخش توليد ضدعفوني كننده ها و ساير 
اقالم فوق به ميزان ۸ برابر گذشته صورت پذيرفته و نيز 
اعالم اخبار متعددي كه حاكي از مكشوفات انبوه انبارهاي 
غيرمجاز احتكار كاالهاي مذكور است، به چه دليل نه تنها 
توليد كنندگان و مجموعه هاي پخش كه تداوم كارشان 
جزو اولويت ها و ضروريات محسوب مي شود بلكه عموم 
مردم نيز همچنان از غير قابل دس��ترس بودن اين اقالم 

گاليه مندند؟

  Tue. Mar 17.  سه شنبه  27  اسفند 1398   22  رجب 1441  سال ششم    شماره   1623  2020 

بروز آثار اقتصادي كرونا
از ۳ ماه آينده

ايس�نا|به گفته نايب رييس اتاق اصناف ايران در 
راستاي حمايت از صنوف به ويژه كسبه خرد توافقات 
قابل قبولي صورت گرفته است كه اميد مي رود در 
زمان اجرا س��ليقه شخصي دخيل نش��ود. ابراهيم 
درستي در رابطه با شرايط وام هاي بانكي و حق بيمه 
واحدهاي صنفي در شرايط شيوع كرونا گفت: با بانك 
مركزي و سازمان تامين اجتماعي مذاكراتي صورت 
گرفته است كه اميد مي رود در زمان اجرا اين توافقات 
به درستي عملي شود. نايب رييس اتاق اصناف ايران 
اظهار كرد: نكته قابل توجه آن است كه در زمان اجراي 
توافقات صورت گرفته، دس��ته بندي و تفكيكي در 
اصناف صورت نگيرد زيرا با شيوع ويروس كرونا تمام 
صنوف به ويژه كسبه خرد دچار مشكالت بسياري 
شده و عمال درآمد شب عيد كسبه از بين رفته است. 
او خاطرنشان كرد: شيوع ويروس كرونا در بهمن آغاز 
شد اما آثار اقتصادي و اجتماعي آن در سه ماه آينده 
خود را نش��ان مي دهد و اگر دستگاه هاي مختلف 
به ويژه بانك ها و س��ازمان تامين اجتماعي صنوف 
را همراهي نكنند، با مش��كالت بسياري همچون 
تعديل نيروي انساني مواجه خواهيم شد. درستي 
يادآور شد: طي پيشنهاد صورت گرفته، از سازمان 
تامين اجتماعي خواسته شده كه صاحبان مشاغل 
بتوانن��د ۵0 درصد حق بيمه خود را پرداخت كنند 
و مابقي شامل بخشودگي شود. او گفت: در گذشته 
نيز توافقاتي با بانك مركزي و ديگر دس��تگاه هاي 
تصميم گير اتخاذ مي شد، اما متاسفانه در زمان اجرا 
شاهد اعمال سليقه هاي شخصي مي شديم كه اميد 

است اين اتفاق در توافق جديد رخ ندهد. 

كرونا و ضرورت حمايت
از ذي نفعان فرش دستباف

مهر|ريي��س مركز مل��ي فرش ايران با اش��اره به 
چالش هاي پيش آمده ناش��ي از ش��يوع ويروس 
كرونا برضرورت حمايت دولت از بخش خصوصي 
و ذينفعان فرش دستباف تاكيد كرد. فرحناز رافع 
با بيان اين مطلب كه شوك كرونايي، فعاليت هاي 
اقتصادي را در بخش هاي مختل��ف به ويژه فرش 
دس��تباف بيش��تر تحت تأثير قرار مي دهد افزود: 
مشكل زنجيره تأمين و كاهش دستيابي به بازارهاي 
خارجي و مصرفي داخلي لزوم حمايت هاي بيشتر 
دولت از اين بخش را طل��ب مي كند. او افزود: آثار و 
پيامدهاي اقتصادي و مالي شيوع ويروس كرونا را 
هم براي كوتاه مدت و ه��م دوره هاي ميان مدت و 
بلندمدت در دو سطح كالن و خرد مي توان تحليل 
كرد از همين رو تدوين »برنامه جامع بهبود فضاي 
كسب وكار و ارتقاي سرمايه پذيري كسب وكارهاي 
حوزه فرش« با مشاركت بخش خصوصي و با هدف 
ارتقاي تاب آوري اين بخش از اقتصاد ملي در برابر 
تهديدات ناشي از بحران كرونا در دست اقدام است. 
رافع گفت: ارايه يك برنامه منس��جم و جامع براي 
كاهش آثار شيوع كرونا روي كسب و كار مي تواند 
ضمن به حداقل رساندن آثار زيان بار آن در احياي 
هر چه سريع تر نقش صنوف و بازاريابي جايگاه آنها 
در رشد اقتصادي كشور موثر باشد. او افزود: با توجه به 
تأثير قابل توجه شيوع كرونا بر فعاليت بخش عمده اي 
از فعاالن حوزه توليد و فروش فرش دستباف كه در 
قالب واحدهاي صنفي فعاليت مي كنند و همين طور 
تمهيداتي كه از طرف وزارت صمت و بانك مركزي 
جهت بهره مندي صنوف از تعويق تسهيالت و ساير 
كمك هاي پيش بيني شده، اين مركز به دنبال آن 
است كه صنوف توليدي و توزيعي فرش دستباف در 
بند ۱0 دستورالعمل ابالغي بانك مركزي و بسته هاي 
حمايتي وزارت لحاظ شود. رييس مركز ملي فرش 
ايران ادامه داد: با توجه به مباحث اشاره شده و موارد 
مذكور قابل طرح است كه دولت و بخش خصوصي در 
پي تصميم سازي و تصميم گيري اقدامات حمايتي 
از بخش خصوصي و واحدهاي توليدي كش��ور به 
منظور كاهش آسيب ها و چالش هاي ناشي از كرونا 
از جمله؛ تقسيط و استمهال بدهي هاي ارزي و ريالي 
و همينطور مالياتي و تأمين اجتماعي به مدت 6 ماه 
و در ادامه كوتاه كردن مس��ير تخصيص ارز و امور 
گمركي به منظور تأمين مواد اوليه به منظور توليد 
فرش دستباف در داخل و صادرات اين محصوالت 
به كشورهاي درگير اين ويروس كه بالطبع مي تواند 

ارزآوري مناسبي در كشور ايجاد كند.

تبديل تهديد كرونا به فرصت 
جديدي براي صادرات

ايلنا|معاون وزير صمت و رييس كل سازمان توسعه 
تجارت ايران گفت: كرونا عالوه بر تهديدي كه براي 
اقتصاد و تجارت خارجي ايج��اد كرد، يك فرصت 
ويژه و درخشان نيز براي توسعه صادرات خدمات به 
وجود آورد. به گزارش ايلنا حميد زادبوم با بيان اينكه 
ويروس كرونا بر اقتصاد جهان و تجارت بين الملل 
تأثيرگذار بوده و كشور ما نيز از اين قاعده مستثني 
نيس��ت، افزود: در اين ش��رايط بايد به فرصت هاي 
پيش آمده توجه بيش��تري كنيم و ص��ادرات را از 
مسيرهاي جديد و خالق  پيش ببريم. او با اشاره به 
اينكه حجم صادرات خدمات در دنيا حدود 6 هزار 
ميليارد دالر است، عنوان كرد: اين فرصت مي تواند 
به ما كمك كند تا سهم ايران از صادرات خدمات از 
جمله خدمات فني و مهندسي و  اي سي تي را افزايش 
دهيم. معاون وزير صمت و رييس كل سازمان توسعه 
تجارت ايران با تأكيد بر اينكه بخش خدمات مي تواند 
پيشتاز صادرات باشد، گفت: تمركز ما در صادرات 
خدمات فني و مهندسي به كش��ورهاي همسايه 
و ش��ركاي تجاري مانند هند و چين است. زادبوم 
بيان كرد: اقتصاد كشور در حال حاضر تحت تاثير 
تحريم ها است و بخشي از آسيب هاي ناشي از شيوع 
ويروس كرونا نيز اجتناب ناپذير است، اما مي توانيم با 
اقدامات به موقع و با همكاري دستگاه هاي ذي ربط از 

بخش بزرگي از آسيب ها پيشگيري كنيم.
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عربستان،عراق،اماراتوروسيهازنفت30دالريچقدرمتضررميشوند؟

انتحار نفتي هاي بزرگ در شطرنج عرضه و تقاضا
گروه انرژي|

با وج��ودي كه بانك مركزي امري��كا به منظور كاهش 
تنش ها در بازارهاي مالي نرخ هاي بهره را كاهش داد و 
به صفر رساند، افقه نكردن اين اقدام در برابر نگراني هاي 
فزاينده مالي در جهان باعث شد كه بازار نفت باز هم شاهد 
سقوط ارزش نفت باشد. برنت ديروز شاهد كاهش ارزش 
11 درصدي بود و سطح قيمتي 30 دالر در هر بشكه را 
لمس كرد. نگراني هاي بازار نفت عالوه بر ترس از ضربه 
اقتصادي شيوع كرونا در س��طح جهاني كه به كاهش 
بيشتر تقاضاي نفت منجر مي شود، بر اثر افزايش توليد 
نفت عربستان و امارات متحد عربي پس از شكست در 
مذاكرات با روس��يه براي تعميق در كاهش توليد نفت 
نيز هستند. اما آيا بزرگ ترين توليدكنندگان نفت حال 
حاضر اوپك، يعني عربستان س��عودي، عراق و امارات 
متحد عربي تحمل چنين قيمت هايي را براي نفت خام 
دارند؟ بررسي هاي »تعادل« نشان مي دهد با توجه به 
بودجه اي كه اين كشورهاي براي سال 2020 ميالدي 
تنظيم كرده اند، نفت 30 دالري براي هيچ يك از سه كشور 
عربستان، عراق و امارات متحد عربي قابل تحمل نيست. 
البته روسيه به عنوان طرف ديگر توافق شكست خورده 

اوپك پالس نيز از اين قاعده مستثني نيست.
ديروز برنت 3 دالر و 44 سنت يا 10.16 درصد كاهش يافت 
و به 30 دالر و 41 سنت در هر بشكه رسيد. برنت كه ديروز 
بازه تغيير بزرگي داشت در دقايقي با نرخ 30 دالر و 2 سنت 
در هر بشكه هم معامله شد. شاخص نفت امريكا نيز 2 دالر 
و 49 سنت يا 7.85 درصد افت قيمت داشت و با 29 دالر و 

24 سنت در هر بشكه معامله شد.
سقوط قيمتي ديروز نفت در حالي رخ داد كه بانك مركزي 
امريكا با هدف كاس��تن از تنش ه��ا در بازارهاي مالي، روز 
يكش��نبه نرخ هاي بهره را براي دومين بار در ماه ميالدي 
جاري به صورت اضط��راري كاهش داد و اعالم كرد برنامه 
خري��د اوراق قرضه حداقل ب��ه ارزش 700 ميليارد دالر را 
در هفته هاي آينده آغاز خواهد كرد. اما به گزارش ايس��نا، 
بازيگران بازار نسبت به اينكه سياست هاي تسهيل پولي و 
تزريق نقدينگي بحران سالمت در امريكا را حل خواهد كرد، 
متقاعد نشدند كه اين امر به معناي آسيب ديدن اقتصاد از 

شيوع ويروس كروناست.
يكي از نخستين جاهايي كه نگراني هاي اقتصادي اثرگذاري 
مس��تقيمي بر آن دارد، بازار انرژي و به خصوص نفت خام 
اس��ت، زيرا افت اقتصادي به معناي كاهش تقاضاي نفت 
خام است. اين روزها قيمت هاي نفت از سوي هر دو بخش 
عرضه و تقاضا تحت فشار شديدي قرار گرفته اند. از يك سو 
نگراني هاي مستمر نسبت به اپيدمي كرونا خريد نفت را 

كاهش داده و از سوي ديگر افزايش توليد كشورهايي مانند 
عربستان سعودي و امارات نگراني ها نسبت به اشباع عرضه در 
بازار را تشديد كرده است.عربستان و امارات پس از شكست 
اوپك در توافق با روسيه به منظور كاهش بيشتر توليد نفت 
اعضاي اوپك پالس و تقويت قيمت ها، تصميم گرفتند كه 
جنگي قيمتي عليه صنعت نفت امريكا و همزمان جنگي با 
روسيه براي اشغال سهم بازار به راه بيندازند. اين اقدام باعث 
ش��د كه قيمت برنت به 30 دالر در هر بشكه سقوط كند. 
قيمت برنت طي روزهاي بعدي تغييرات زيادي داشت اما 
هيچگاه فراتر از 39 دالر در هر بشكه نرفت و ديروز باز هم 

با سقوطي 11 درصدي به مرز 30 دالر در هر بشكه رسيد.
اما بررس��ي هاي »تعادل« حاكي از آن است كه نفت برنت 
30 دالري به مثابه كابوسي براي سه كشور نخست عضو 
اوپك از نظر حجم توليد نفت است و آنها را با كسري بودجه 

بااليي روبرو مي كند.

   حال بد اقتص�ادي بزرگ ترين نفتي هاي 
عربي با نفت 30 دالري

عربستان سعودي از سال 2018 كه اوپك پالس به توافقي 
مجدد براي كاهش توليد رسيد، به طور ميانگين توليد نفت 
خام خود را از 10.3 ميليون بش��كه در روز به 9.8 ميليون 
بشكه در روز در سال 2019 رساند. با بر هم خوردن توافق 
اوپك پالس در ماه مارس 2020، پيش بيني مي شود كه از 
اين پس توليد نفت خام عربستان افزايش پيدا كند. بر اساس 
گزارش سايت سعودي- امريكايي »يو اس سعودي بيزينس 
كانسيل«، پيش بيني مي ش��ود كه درآمدهاي بودجه اي 
 عربستان در سال 2020 به 222.1 ميليارد دالر باشد كه
62 درصد، يعني 136.8 ميليارد دالر آن حاصل از درآمدهاي 
 نفت��ي خواهد بود. »تعادل« محاس��به كرد كه اگر س��ود

30 دالر براي فروش هر بشكه نفت عربستان قائل شويم، 
براي برآورده شدن رقم درآمد نفتي بودجه، اين كشور بايد 
روزانه 12 ميليون و 493 هزار و 150 بشكه نفت صادر كند.

حال آنكه رقم صادرات نفت خام عربستان هميشه در بازه 
6 الي 8 ميليون بشكه در روز بوده است، استخراج هر بشكه 
نفت هزينه دارد و برخي كارشناس��ان قيمت 30 دالري را 
براي هر بشكه نفت برنت در نظر گرفته اند كه قيمت آن از 
نفت عربستان باالتر است. پيش بيني هاي صورت گرفته 
براي بودجه عربستان با در نظر گرفتن نفت برنت 60 دالري 
انجام ش��ده و حتي با در نظر گرفتن نفت 60 دالري كه دو 
برابر قيمت هاي فعلي است، بودجه عربستان با 14.8 درصد 

كاهش به نسبت سال گذشته روبرو است.
وب سايت »ميز نفت« قيمت مورد نياز عربستان سعودي 
براي فرار از كسري بودجه در سال 2020 را حدود 83 دالر 

در هر بشكه برآورد كرده است. »گلف نيوز« نيز در گزارشي 
برآورد كرده است كه بودجه سال 2020 عربستان با نفت 
 77 دالري بس��ته شده و البته اين كش��ور مي تواند برنت

60 دالري را هم تحمل كند.
ايس��نا نيز در اين باره به نقل از اويل پرايس گزارش داد كه 
آخرين بار كه س��عودي ها در س��ال 2014 تالش كردند 
استراتژي كاهش قيمت نفت به منظور به نابودي كشاندن 
صنعت نفت ش��يل امريكا را پياده كنند شانس موفقيت 
بيشتري نسبت به اكنون داشتند. در آن زمان فرض بر اين 
بود كه توليدكنندگان ش��يل امريكا نمي توانند در قيمت 
كمتر از 70 دالر نفت توليد كنند. سعوديها هم در اوت 2014 
حدود 737 ميليارد دالر ذخاير ارزي خارجي داشتند كه به 
آنها اجازه مانور مي داد. به عالوه روسيه هم در آن زمان يك 

ناظر عالقه مند بود كه در حاشيه قرار داشت.
به فاصله چند ماه پس از آغاز استراتژي نابودي شيل، براي 
سعودي ها روش��ن ش��د كه در درك توانايي بخش شيل 
امريكا مرتكب اشتباه وحشتناكي ش��ده اند و بسياري از 
توليدكنندگان امريكايي مي توانند در قيمت باالي 30 دالر 

در هر بشكه نفت برنت همچنان سودآور بمانند. آنها توانستند 
چاه هاي عميق تري حفاري كنند و مدت حفاري هم سريع تر 
ش��د. رشد صنعت نفت ش��يل امريكا به اين كشور امكان 
وابستگي به واردات نفت را كمتر كرده و نفوذ ژئوپليتيكي 
خود را گسترش دهد.طبق آمار آژانس بين المللي انرژي، اين 
تحوالت باعث شد در مدت دو سال بين سال 2014 تا 2016 
كشورهاي عضو اوپك مجموعا 450 ميليارد دالر درآمد نفتي 
را به دليل قيمت هاي پايين تر از دست بدهند. اين كشورها 
همچنان تالش دارند كسري بودجه و افت ذخاير ارزي خود 
را كه پس از سقوط نفت برنت از باالي 100 دالر به 30 دالر 

در هر بشكه ايجاد شد، برطرف كنند.
امارات متحد عربي نيز بر اساس آمار ارايه شده در »ميز نفت« 
به قيمت هايي حدود70 دالر در هر بشكه نياز دارد تا با كسري 
بودجه روبرو نشود. به گزارش »عربين بيزينس« محمد بن 
راشد، مرد شماره يك امارات متحد عربي در ماه اكتبر سال 
2019 گفته بود كه بودجه سال 2020 اين كشور عربي با 
2 درصد افزايش به نسبت سال پيش از آن و بدون كسري 
بسته شده اس��ت. با اين حال به نظر نمي رسد كه بي راشد 

نفت 30 دالري براي س��ال 2020 را پيش بيني مي كرده 
اس��ت.به گزارش رويترز، بودجه عراق نيز سال گذشته با 
پيش بيني قيمت نفت هر بشكه 56 دالر و صادرات به طور 
ميانگين 3.88 ميليون بشكه در روز نفت خام بسته شده بود 
و 112 ميليارد دالر پيش بيني شده بود. بر اساس گزارش 
»رليف وب«، بودجه سال 2020 عراق نيز با نفت 56 دالري 
بسته شده است و قيمت هاي زير 30 دالر در هر بشكه براي 
برنت كسري 50 ميليارد دالري عراق با نفت 56 دالري را 

مي تواند تا دو برابر افزايش دهد.

   نفت مورد انتظار روسيه: 45 دالر
روس��يه نيز بودجه س��ال 2020 خود را با نفت 45 دالري 
تنظيم كرده است و در صورت ماندن برنت در سطح 30 دالر 
در هر بشكه، توليد ناخالص داخلي اين كشور با 0.9 درصد 
كسري روبرو خواهد شد. روسيه در صورتي كه نفت 15 دالر 
از سطح قيمتي مورد انتظار كمتر باقي بماند، در سال 2020 
ميالدي معادل 27 ميلي��ارد و 375 ميليون دالر كاهش 

درآمد نفتي را تجربه خواهد كرد.

تمهيدات شركت هاي نفتي براي مقابله با كرونا
ش��ركت هاي بزرگ انرژي در امريكا به منظور مقابله با 
ش��يوع ويروس كرونا، كارمندان دفتري را به دوركاري 
فرستادند و چك سالمت كاركنان بخش هاي مهم و نقاط 

دوردست را آغاز كردند.
به گزارش ايسنا، شركت هاي BP، اكسون موبيل، كيندر 
م��ورگا، موتيوا اينترپرايز و رويال داچ ش��ل به كاركنان 
غيرضروري خود اعالم كردند از روز دوشنبه وظايفشان را 
از خانه انجام دهند. شركت هاي شل و شورون چك روزانه 
س��المت كاركنان و مراجعان را در برخي از تاسيسات 
مهم امريكايي خود آغاز كردند. اما دكل هاي فراساحلي، 
پااليش��گاه ها و خطوط لوله نيازمند به گروه هاي حاضر 
در محل هستند و كاركنان در محيط هاي كوچكي كار 
مي كنند كه آنها را نسبت به بيماري كوويد 19 در معرض 
آسيب قرار مي دهد. چنين فعاليت هايي نمي توانند از راه 
دور انجام بگيرند و چك سالمتي مي تواند مانع از تعطيلي 
اجباري و اجتناب از ضرر بزرگ يا كمبود داخلي سوخت 
شود. اپيدمي ويروس كرونا بيش از 156 هزار نفر در جهان 
شامل 2900 نفر در امريكا را مبتال كرده و بيش از 5800 
نفر قرباني در جهان گرفته و تقاضا براي سوخت را در پي 
تعطيلي مدارس، كليساها، دفاتر و برخي از فروشگاه ها 

كاهش داده است. تنها يك مورد ابتال به بيماري كوويد 19 
در يك پااليشگاه امريكايي مشاهده شده است. شركت 
ماراتون پتروليوم ك��ه از نظر ظرفيت توليد بزرگ ترين 
پااليشگاه امريكاست، پس از مثبت شدن تست كروناي 

يكي از كارمندان تاسيسات خود در كارسون كاليفرنيا، 
برخي از كاركنان��ش را مرخص كرد. اما كاهش تقاضا و 
جنگ قيمتي كه باعث اف��ت 50 درصدي قيمت هاي 
نفت در سال ميالدي جاري شده، صنعت را در وضعيت 

دشواري قرار داده اس��ت. بسياري از شركت هاي نفتي 
براي سپري كردن اين وضعيت، به كاهش هزينه و تعديل 
كاركنانش��ان روي آورده اند. بر اس��اس گزارش رويترز، 
انتظار مي رود مق��ررات دوركاري و كاهش س��فرهاي 
خودروهاي شخصي و هواپيمايي، تقاضاي امريكا براي 
نفت را امسال حداكثر 2.5 ميليون بشكه در روز كاهش 
دهد و براي كل سال مصرف سوخت خودرو حدود 300 

تا 400 هزار بشكه در روز كاهش پيدا كند. 
در همي��ن حال امريكا يكي ديگ��ر از زيرمجموعه هاي 
ش��ركت روس��نفت را ب��ه بهانه كم��ك ب��ه ونزوئال در 
فهرس��ت س��ياه تحريم ها قرار داد. به گزارش  مهر به 
نق��ل از رويترز از واش��ينگتن، اياالت متح��ده به بهانه 
كمك اقتصادي به نيكالس م��ادورو، رييس جمهوري 
ونزوئ��ال، تحريم ه��اي ديگ��ري را ب��ر ي��ك ش��ركت 
زيرمجموعه روس��نفت، ب��راي افزايش فش��ار بر غول 
نفتي دولت روس��يه اعم��ال ك��رد. وزارت خزانه داري 
 اياالت متحده، شركت تي ان كي تريدينگ اينترنشنال
 ،)TNK Trading International S.A( 
زيرشاخه روس��نفت در س��وييس را در فهرس��ت 
س��ياه قرار داد. به گزارش ش��انا، امري��كا چندي پيش 

شركت روس��نفت تريدينگ، زيرشاخه روسنفت در 
سوييس را به اتهام تأمين مالي دولت ونزوئال تحريم كرد.

مسووالن امريكايي روسنفت تريدينگ را متهم كرده اند 
ك��ه با انتقال كش��تي به كش��تي نفت ب��راي دور زدن 
تحريم هاي امريكايي، سبب تقويت بخش نفتي ونزوئال 
شده است. شركت روس��نفت اعالم كرد فعاليت هاي 
زيرش��اخه معامالتي آن قانوني بوده است و امريكا را به 
اتخاذ معيارهاي دوگانه متهم كرد، زيرا امريكا همچنان 
به شركت امريكايي شورون اجازه فعاليت در ونزوئال را 
داده است. استيون ِمنوشين، وزير خزانه داري امريكا در 
بيانيه اي گفت: شركت تي ان كي تريدينگ اينترنشنال 
يكي ديگر از شركت هاي تابع روسنفت و واسطه فروش 

و حمل ونقل نفت خام ونزوئالست.
ِمنوشين افزود: دولت ترامپ همچنان متعهد به هدف 
قرار دادن كساني است كه از بهره برداري دولت مادورو از 

دارايي هاي نفت ونزوئال حمايت مي كنند.
مادورو در كنفرانسي مطبوعاتي، هم زمان با اعالم بيانيه 
خزانه داري امريكا، اعالم كرد: آزار و اذيت كش��تي هاي 
صادراتي نفت توسط اياالت متحده وحشيانه است. آنها 
كشتي ها را تعقيب و خريداران نفت ما را تهديد مي كنند.
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 ممنوعيت تبادل اسكناس
در پمپ بنزين ها

ايسنا| سخنگوي شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي از ممنوعيت تبادل اس��كناس در جايگاه هاي 

داراي تجهيزات الكترونيك خبر داد. 
فاطمه كاه��ي با بي��ان اينكه تبادل اس��كناس در 
جايگاه هاي سوخت براي پيشگيري از شيوع كرونا 
ممنوع شده است، اظهار كرد: پرداخت بهاي سوخت 
از طريق كارت بانكي و تجهيزات پرداخت الكترونيكي 
قابل انجام است.وي افزود: جايگاه هايي كه به تجهيزات 
پرداخت الكترونيكي مجهز نيستند، الزم است جهت 
تس��ريع در امر تجهيز، مشخصات خود را به سامانه 
هوشمند سوخت اعالم كنند.سخنگوي شركت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي با بيان اينكه هدف از انجام 
اين كار مقابله با شيوع بيماري كرونا در پمپ بنزين ها 
بوده است، گفت: تقاضاي ما از مردم اين است كه در 

اين مسير با ما همكاري داشته باشند.

 ويروس كرونا امكان انتقال
از آب ندارد 

ايرنا| مديركل دفتر مديريت بحران وزارت نيرو گفت: 
ويروس كرونا نه از راه آب و نه از طريق فاضالب امكاني 

براي انتفال ندارد. 
ميثم جعفرزاده افزود: بررسي هاي دقيقي روي امكان 
انتقال ويروس كرونا از راه فاضالب انجام شد و مشخص 
كرد كه فاضالب راهي براي انتقال ويروس نيست.وي 
پيرامون مشكل تخليه فاضالب شهر اميديه در استان 
خوزستان هم گفت: حدود 20 درصد شهر، مربوط به 
مناطق مسكوني شركت نفت است كه داراي شبكه 
فاضالب بوده و در منطقه نزديك شهر دفع مي شود.

مديركل دفتر مديريت بحران وزارت نيرو اضافه كرد: 
همچنين 70 درصد شهر مناطق غير شركتي و فاقد 
شبكه فاضالب است كه فاضالب اين مناطق توسط 
چاه جذبي و كانال هاي روباز آب سطحي شهرداري به 

منطقه مورد نظر دفع مي شود.
جعفر زاده افزود: كمتر از 10 درصد ش��هر به عنوان 
مناطق مس��كن مهر محسوب مي ش��ود كه داراي 
شبكه فاضالب تحت پوشش آبفا قراردارد. بنابراين 
بخش عمده و نزديك به تمامي رواناب و فاضالب و 
آب هاي سطحي كه در منطقه مربوط دفع مي شود، 
مربوط به آبفا نيست.اين مقام مسوول گفت: قابل ذكر 
است به دليل باال بودن آب زيرزميني در شهرستان 
اميديه همه روان آبهايي كه به وسيله كانال هاي روباز 
شهرداري به منطقه مزبور هدايت مي شود، روي زمين 
پخش شده و در فصل زمستان كه بارندگي بيشتر و 
تبخير كمتر است، درياچه يادشده بيشترهويت پيدا 
مي كند. به گفته جعف��رزاده، مطالعات طرح جامع 
شبكه جمع آوري و دفع و تصفيه خانه فاضالب اميديه 
توسط شركت آب و فاضالب خوزستان تهيه شده و 
براساس هماهنگي به عمل آمده با مديريت شركت 
نفت منطقه مقرر ش��ده در جلساتي با مشاركت دو 

شركت برنامه اجراي طرح عملياتي شود.

امكان رديابي كارت هاي 
سوخت مهاجر وجود دارد 

باشگاه خبرنگاران| معاون مديرعامل شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي كشور در خصوص 
تكليف كارت هاي سوخت مهاجر توضيحاتي را 

ارايه داد. 
حميد قاسمي ده چشمه معاون مديرعامل شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي كشور با اشاره به 
اينكه آيا سهميه سوخت نوروز براي فصل تابستان 
به كارت هاي سوخت هموطنان واريز مي شود يا 
خير؟ گفت: با توجه به شيوع ويروس كرونا واريز 
سهميه سوخت نوروز خودروها به تعويق افتاده 
است و اين مساله احتمال دارد در فصل تابستان 
و بعد از ريشه كن ش��دن اين بيماري تخصيص 
يابد اما در مورد همي��ن موضوع نيز ابالغي به ما 
نشده است.معاون مديرعامل شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي كش��ور در ادامه با اش��اره به 
كارت هاي سوخت مهاجر اضافه كرد: در ماه هاي 
گذشته قبل از سهميه بندي بنزين در سيستان و 
بلوچستان باتوجه به شرايط خاص منطقه برخي 
از كارت هاي سوخت شناس��ايي مي شدند و در 
صورت سوخت گيري در ش��هر ديگر غيرفعال 
مي شدند.او اضافه كرد: تمامي كارت هاي سوخت 
قابل شناسايي هستند به طوري كه مي توان رصد 
كرد كدام كارت سوخت در كدام جايگاه سوخت 
كشور سوختگيري كرده است.قاسمي ده چشمه 
در ادامه با اش��اره به اينكه آيا ام��كان اين وجود 
دارد برخي از كارت هاي س��وخت در كه خارج از 
استان سوختگيري كنند باطل مي شود يا خير؟ 
افزود: خير، ولي اين امكان وجود دارد كه كارت 
سوخت رصد شود ولي توصيه ما اين است كه با 
توجه به شيوع ويروس كرونا حدامكان از سفرهاي 

غيرضروري خوداري كنند.

 كاهش فرآوري نفت
در پااليشگاه هاي چين

شانا| اداره ملي آمار چين اعالم كرد كه فرآوري 
نف��ت در پااليش��گاه هاي اين كش��ور در دو ماه 
نخست س��ال 2020 ميالدي نس��بت به دوره 
مشابه پارسال 3.8 درصد كاهش داشته است. به 
گزارش رويترز از پكن، اداره ملي آمار چين اعالم 
كرد كه فرآوري نفت در پااليشگاه هاي اين كشور 
در ماه هاي ژانويه و فوريه س��ال جاري ميالدي 
3.8 درصد نس��بت به پارسال كاهش يافته و به 
99.19 ميليون تن رسيده است.در دوره يادشده 
همچنين توليد برق چي��ن 8.2 درصد و توليد 
زغال س��نگ آن 6.3 درصد افت س��االنه داشته 
است.گسترش ويروس كرونا در چين سبب وضع 
محدوديت هاي رفت وآمد و كاهش شديد مصرف 

سوخت در اين كشور شده است.

كاهش۴0درصديمصرفگازدركشور
 با افزاي��ش دما ميزان مص��رف گاز در كش��ور با كاهش

40 درصدي مواجه شده است.
به گزارش خبرگزاري ميزان؛ با افزايش دما طي روزهاي 
گذشته ميزان مصرف گاز در كشور كاهش يافت، عمده 
اين كاهش مقطعي گاز مربوط به بخش خانگي مي شود.از 

ابتداي فصل زمستان روند مصرف گاز سير صعودي داشته 
اس��ت به گونه اي كه در بهمن ماه شاهد ركورد بي سابقه 
مصرع گاز به ميزان 650 ميليون مترمكعب در روز رسيده 
بود.اين ركورد زني مصرف گاز بسياري از واحدهاي صنعتي 
و نيروگاهي را، با كمبود گاز مواجه كرد امري كه آلودگي 

هوا را به دنبال داشت.در همين خصوص محمد عسگري 
سخنگوي ش��ركت ملي گاز با بيان اينكه در حال حاضر 
مصرف گاز در كشور در بخش خانگي و تجاري حدود 370 
ميليون متر مكعب در روز است، اظهار كرد: اين عدد نسبت 
به گذش��ته حدود 30 تا 40 درصد كاهش داشته است؛ 

چرا كه در زم��ان اوج مصرف حتي عدد 625 مترمكعب 
در روز را نيز تجربه كردي��م.وي افزود: ميزان مصرف گاز 
حدود 200 ميليون مترمكعب كاهش يافته است و اكنون 
ميزان مصرف گاز روال عادي دارد و نگراني هايي كه براي 
تامين گاز داش��ته ايم به طور كامل برطرف ش��ده است. 

سخنگوي شركت ملي گاز درباره رفع مشكل تامين گاز 
نيروگاه ها، تصريح كرد: از ابتدا نيز مشكلي براي اين مساله 
وجود نداشت و وزارت نفت به تعهدات خود پايبند بود، اما 
نيروگاه ها عالقه اي به استفاده از سوخت دوم نداشتند كه 

البته اكنون آن مشكالت نيز برطرف شده است.

دكل هاي حفاري از سوي معاونت عمليات سياالت شركت 
ملي حفاري ايران با هدف جلوگيري از آسيب ها و كاهش 
خطرهاي احتمالي به صورت مس��تمر كنترل، نظارت و 

پايش مي شود.
به گ��زارش وزارت نفت، اميدعلي ممبني گوداژدر، معاون 
مدير سياالت اين شركت ضمن تشريح فعاليت هاي امسال 
اين حوزه اظهار كرد: در رويك��رد جديد اين حوزه، پايش 
دكل هاي حفاري به مهندس��ي اجرايي كنترل و نظارت 
سياالت واگذار ش��ده اس��ت.وي ادامه داد: اين تصميم با 
هدف جلوگيري از آسيب ها و كاهش خطرات احتمالي با 
استناد به تجارب ميداني در سال هاي اخير اتخاذ شد.وي 
افزود: در پايش مستمر دستگاه هاي حفاري كه براساس 
موقعيت هاي پرخطر و شرايط خاص آنها صورت مي گيرد، 
چيدمان نيروهاي تخصصي به گونه اي است كه توان تجزيه 
و تحليل حوادث محتمل را داشته باشند.ممبني گفت: در 
مديريت سياالت 2 هزار و 230 نفر به كار اشتغال دارند كه 
از اين مجموعه هزار و 150 نفر نيروي تخصصي رس��مي، 
قراردادي و اركان ثالث و هزار و 80 نفرنيروي غيرتخصصي 
بومي هس��تند.معاون مدير سياالت شركت ملي حفاري 
ايران افزود: اين مديريت رويك��رد جديد خود را برمبناي 

ارتباط مستقيم با كار، كارفرما و كارشناسان از جمله كسب 
اطالعات لحظه اي و رصد مستمر سيال حفاري بنا گذاشته 
و با درك شرايط عملياتي، سبب شده اعتماد بين مديريت و 
كارشناسان به خوبي برقرار شود كه حاصل آن اتخاذ تصميم 
بر اساس خرد جمعي خواهد بود.وي اظهار كرد: در بررسي 
اين رويكرد، استفاده حداكثري از همه ظرفيت هاي انساني، 
تخصصي و تجهيزاتي با توج��ه به خالقيت ها و تجربيات 
كارشناس��ان و ايجاد هم افزايي ميان آنها مورد توجه قرار 
گرفته تا اين بخش از عمليات ملي حفاري در رقابت با ديگر 
شركت هاي فعال در اين عرصه بتواند جايگاه خود را بيش از 
پيش ارتقا بخشد.ممبني گفت: در چند ماه اخير به منظور 
مستندسازي تجارب به دست آمده، بانك اطالعاتي ايجاد 
و با استفاده از سامانه نرم افزاري و پايش برنامه ها، مطالبات 
كاركردي اين مديريت تا پايان اسفندماه به روزرساني شده 
و از س��وي ديگر تالش همكاران بر محور استفاده از همه 
توان تجهيزاتي و پش��تيباني شركت معطوف شده است.
معاون مدير سياالت ش��ركت ملي حفاري ايران افزود: در 
زمان حاضر تأمين خدمات س��ياالت به صورت يكپارچه 
با كاربس��ت 6 مجموعه و خدمات دهي به ناوگان حفاري 
شركت بي وقفه استمرار دارد و اراده خاصي وجود دارد كه 

اين موفقيت ها تداوم يابد.وي با اشاره به اينكه اين مديريت 
داراي 15 مجموعه مديريت پسماند ملكي و چهار مجموعه 
استيجاري است، اظهار كرد: در بخش آب پسماند، محاسبات 
نش��ان مي دهد حجم آب دي واتر ش��ده )درمان شده( در 
س��ال جاري 99 هزار 772 مترمكعب بوده كه به وس��يله 
15 سامانه مديريت پس��ماند ملكي حاصل شد.ممبني 
ادامه داد: در همين حال آب برگشتي به دكل 140 هزار و 
473 مترمكعب و حجم كنده هاي تثبيت شده در لندفيل 
34 ه��زار و 273 مترمكعب اعالم ش��ده و طبق بررس��ي 
گزارش هاي مربوط به پايان سال، چهار مجموعه عمليات 
سياالت در سال 98 بيش از 2 ميليون بشكه سيال ساخته و 
در اختيار شركت هاي متقاضي قرار داده است.معاون مدير 
سياالت شركت ملي حفاري ايران با تأكيد بر استفاده بهينه 
از داشته هاي موجود و به روزرساني تجهيزات گفت: از ديگر 
اقدام هاي موفق اين مديريت در سال 98 محاسبه و دريافت 
857 سند مالي مربوط به خدمات انجام شده و پيگيري ديگر 
مطالبات كاركرد خدمات سيال حفاري است.وي گفت: با اتكا 
به ظرفيت هاي منابع انساني و نگاه كّمي و كيفي به خدمات 
ارايه شده در سال جاري، شاهد بهينه سازي 12 درصدي 

هزينه ها نسبت به سال گذشته در اين بخش هستيم.

دكلهايحفاريبهطورمستمرپايشميشوند
معاون عمليات شركت پااليش گاز ايالم با اشاره به حفظ 
روند و نرخ مثبت افزايش توليد در سه سال اخير گفت: 
تصفيه گاز ترش و تحويل گاز شيرين به خط سراسري 

امسال نسبت به پارسال 10 درصد افزايش داشت.
به گزارش خبرگزاري مهر، عابدين زرگوش��ي، معاون 
عمليات شركت پااليش گاز ايالم با اشاره به حفظ روند 
و نرخ مثبت افزايش توليد در سه سال اخير گفت: تصفيه 
گاز ترش و تحويل گاز شيرين به خط سراسري امسال 
نسبت به پارسال 10 درصد و در مقايسه با ٢ سال پيش 

30 درصد افزايش يافته است.
وي ادام��ه داد: با حفظ پايداري تولي��د در واحدهاي 
بازيافت گوگرد در س��ه سال گذش��ته، توليد گوگرد 
پاستيلي نيز نسبت به پارس��ال حدود 10 درصد و در 
مقايسه با سه سال پيش 60 درصد افزايش داشته است.

اين مقام مسوول همچنين به افزايش توليد ميعانات 
گازي در س��ال 98 اش��اره كرد و افزود: امسال توليد 
ميعانات گازي در مجموع نسبت به مجموع توليد سال 

97، پنج درصد افزايش يافته است.
زرگوشي با بيان اينكه شركت پااليش گاز ايالم در سال 
98 بيش از 23 هزار ت��ن گاز مايع )ال پي جي( خام به 

پااليش��گاه چهارم مجتمع پارس جنوبي ارسال كرده 
است، اظهار كرد: در 12 سال گذشته از زمان راه اندازي 
پااليش��گاه تاكنون، به طور كلي فروش اين محصول 
نزديك به 85 هزار تن بوده كه 75 هزار تن آن در س��ه 

سال اخير محقق شده است.
وي به كاهش شاخص مصرف ويژه انرژي نيز اشاره كرد 
و گفت: در اين پااليشگاه با تدابيري كه در حوزه كاهش 
مصرف انرژي در كنار افزايش توليد به كار گرفته شده، 
مصرف ويژه انرژي كه بيانگر ميزان انرژي مصرفي به 
ازاي يك تن توليد محصوالت است در پايان سال 98 
نسبت به ميانگين سال 97 از رقم 2.39 به 2.11 رسيده 
كه به معناي كاهش 12 درصدي مصرف انرژي به ازاي 

هر تن توليد بوده است.
مع��اون عمليات ش��ركت پااليش گاز اي��الم تصريح 
كرد: در كنار افزايش كمي محصوالت خوش��بختانه 
به لحاظ كيفي نيز پس از س��ال ها با استاندارد كردن 
ميزان مركاپتان موجود در گاز شهري تزريقي به خط 
سراسري، بهبود قابل توجهي در كيفيت اين محصول 
حاصل شده و گوگرد پاستيلي نيز همچنان با خلوص 

منحصربه فرد تحويل مشتريان مي شود.

افزايش١٠درصديتحويلگازشيرينبهشبكه
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ضرورت مسووليت پذيري و 
همكاري جهاني در مقابله با كرونا

پي��روز حناچ��ي ش��هردار ته��ران در پيامي به 
شهرداران جهان نوشت: در ابتدا الزم است به همه 
شهرداران كالن شهرهاي جهان به خصوص آنها 
كه اين روزها درگير مبارزه با بحران كرونا هستند 
سالم كنم و براي شهروندان شهرهايشان آرزوي 
سالمتي و براي همگان آروزي موفقيت در مبارزه 

با كرونا و شكست اين بيماري را داشته باشم.
در جه��ان ام��روز بحران ها به س��رعت جهاني 
مي ش��وند. در چني��ن جهاني سرنوش��ت هيچ 
ملتي از ديگران به كلي جدا نيست. شيوع سريع 
بيماري كرونا در كشورهاي مختلف، صدمه هاي 
وارد شده به س��المتي و امنيت رواني انسان ها و 
همچنين ضررهاي وارد شده به اقتصاد جهاني 
نشان مي دهند كه كشورهاي مختلف نمي توانند 
نسبت به »بحران« در يك نقطه خاص از جهان 

بي تفاوت باشند.
زندگي در جهاني با »بحران هاي جهاني شده« 
نيازمند تجديدنظر در الگوهاي حكمراني ملي 
و بازانديش��ي در نس��بت امر ملي با امر جهاني 
اس��ت. جهان براي مديريت بحران هاي جهاني 
شده اي مانند بيماري هاي مس��ري، تهديدات 
زيست محيطي، سالح هاي كشتار جمعي، مساله 
مهاجرت، اشكال متنوع تروريسم، نژادپرستي و 
ملي گرايي افراطي و مسائلي از اين دست، نيازمند 
تغيير الگوي سياست ورزي در سطح بين الملل و 

»مسووليت پذيري جهاني« است.
اين در حالي است كه مطابق گزارش هاي صندوق 
بين المللي پ��ول در س��ال 2017، 10 درصد از 
كش��ورهاي عضو س��ازمان همكاري و توسعه 
اقتصادي، 50 درصد ثروت را در كشورهاي عضو 
اين س��ازمان در اختيار دارند. امكانات آموزشي، 
بهداشتي و درماني توزيعي به ش��دت نابرابر در 
س��طح جهاني دارند و بس��ياري از كش��ورها از 
معضالت مربوط به توسعه نيافتگي رنج مي برند. 
فقر و توسعه نيافتگي و فقدان آموزش و بهداشت، 
برابر با ناتواني بيشتر در مقابله با بحران هاست و 
ما نمي توانيم سهم سياست هاي جهاني در تداوم 
فقر و توسعه نيافتگي در بس��ياري از كشورها را 

ناديده بگيريم.
براي نمونه اي��ران، امروز در حالي با بحران كرونا 
روبروس��ت كه تحت ش��ديد ترين تحريم هاي 
ناعادالنه اقتصادي به س��ر مي برد. كش��ورهاي 
مختلف و شركت هاي مختلف تجاري از مبادله 
با ايران سر باز مي زنند. به همين دليل توانمندي 
كش��ور براي تهيه زيرس��اخت هاي بهداشتي، 
درماني و بيمارس��تاني الزم براي مب��ارزه با اين 

بيماري كاهش يافته است.
با همه اينها ما روزانه در تهران با جمعيتي بيش 
از 8 و نيم ميليون نفر، بيش از 1500 واگن مترو 
و 5000 اتوبوس و 60 هزار تاكسي را مستقيم و 
غير مستقيم ضدعفوني مي كنيم. بيش از 200 
گ��روه از ماموران ما در آتش نش��اني و س��ازمان 
خدمات شهري شهرداري معابر و اماكن عمومي 

را ضدعفوني مي كنند.
بي��ش از 50 س��وله بحران هر يك ب��ا 70 تخت 
بيمارس��تاني براي مراقبت از بيماران به دست 
شهرداري در حال تجهيز است. در 20 گرم خانه 
از بي خانمان ها در برابر كرونا حفاظت مي كنيم. 
به كمك تبليغات و گفت وگو با مردم تا 60 درصد 
از ميزان تردد در ش��هر كاسته ايم، بيش از 500 
مكان فرهنگي، ۹00 مكان ورزشي و 42 بازار را در 
استانه سال نو كه روزهايي مهم براي مردم ماست، 

در سطح شهر تعطيل كرده ايم.
در مقابل از طريق 250 فروشگاه و بازار در سطح 
شهر، نيازهاي اوليه خوراكي و بهداشتي زندگي 
ش��هروندان را تامين مي كنيم. تفكيك زباله را 
ممنوع كرده ايم. روزان��ه بيش از 2000 نن زباله 
بيشتري در تهران جمع آوري مي كنيم و مطابق 
ضوابط بهداشتي همه آنها را در مكاني جداگانه 
دفن مي كنيم. كادر پزشكي و درماني متخصص 
و دلس��وز ما با تمام قوا در ميدان حضور دارند تا 
بحران كرونا را با سرعت هر چه بيشتر مهار كنند.

با اي��ن همه ما مدي��ران ايراني، ب��ا تمام وجود 
تاثيرات منفي تحريم ها و بي عدالتي هايي را كه 
به مدت چند دهه مردم ايران را هدف قرار داده 
و بر س��ر راه توسعه كشور موانع متعددي ايجاد 
كرده اند، حس مي كنيم. امكانات ما براي تهيه 
نيازهاي دارويي و بهداش��تي و درماني محدود 
شده است. چنين مواجهه اي با ايران همچنان 
ذيل سياست هايي صورت مي گيرد كه در آن نه 
حتي منافع ملي، كه منافع انتخاباتي يك جريان 
مش��خص در امريكا را بر »مس��ووليت پذيري 

جهاني« ترجيح داده است.
امروز ما براي غلبه بر »بحران هاي جهاني شده« 
نيازمند سياستمداراني هستيم كه متوجه باشند 
تامين منافع ملي جز از مسير »مسووليت پذيري 
جهاني« ميسر نيس��ت. امروزه شهرها از فقدان 
چنين مس��ووليت پذيري جهاني، بيش��ترين 
ضربات را متحمل ش��ده اند. مديران شهري در 
اكثر ش��هرهاي جهان، به عن��وان نزديك ترين 
نمايندگان سياسي به بدنه جامعه و دموكراسي، 
مي توانند با سياست گذاري هاي مشترك و قاطع، 
مرزهاي سازنده بي عدالتي و نابرابري را پشت سر 
گذاشته و نقشي مهم در مطالبه و نهادينه سازي 
ايده »مسووليت پذيري جهاني« ايفا كنند. آنها 
مي توانند پيشگام اتحاد براي »مسووليت پذيري 

جهاني« باشند.
ش��هرداري تهران دس��ت ياري به س��وي همه 
ش��هرداران كالن شهرهاي جهان دراز مي كند و 
خود نيز به نوبه خود آمادگي دارد هر نوع همكاري 
الزم براي حركت در چنين مسيري را در برنامه 
خود قرار دهد شايد كرونا، زمينه اي براي تغييري 
تاريخي در مديريت جهاني در جهاني باشد كه 

بحران ها در آن جهاني شده اند.

بودجه شهرداري تهران مانند بودجه كشور مهم ترين 
سند ساالنه در مقياس ش��هر است. دليل اهميت آن 
حجم باالي اعتبارات و پيچيدگي محاسبات و نحوه 
تصميم گيري در مورد آن اس��ت. سند ساالنه بودجه 
چه در سطح كشوري و چه در سطح شهرداري تهران 
داراي ادبياتي تخصصي است؛ به همين خاطر بسياري 
از ش��هروندان آش��نايي با آن را دش��وار و غيرممكن 
مي دانند. اين در حالي اس��ت كه دانستن حق مردم 
است. شهروندان حق دارند بدانند كه هرسال چگونه 
از منابع آنها به صورت مستقيم )عوارض( و غيرمستقيم 
)منابع و زمين هاي شهر( برداشت شده و در چه اموري 
هزينه مي ش��ود. از آنجايي كه توجه به شفافيت هاي 
مالي جزو اولويت هاي مديريت جديد ش��هري است؛ 
اين كتابچه س��عي دارد با زباني ساده و ادبياتي روان، 
بودجه شهرداري تهران را براي شهروندان با هر سطح 

دانشي توضيح دهد.
 شعار ما در شكل دادن شهرداري شيشه اي و شفافيت 
مالي نياز به مطالبه گري و چش��م حس��اس و بيناي 
ش��هروندان دارد كه اين مهم جز با آگاهي رساندن به 
عموم مردم محقق نمي شود. اميد است اين كتابچه در 
جهت هدف مهم خود كه افزايش آشنايي شهروندان 
ب��ا بودجه س��االنه ش��هرداري تهران و اراي��ه تصوير 
روشن و ساده از آن اس��ت، توفيق يابد و به لطف خدا 
شروعي براي شكل دهي يك سازمان شفاف در كنار 

شهرونداني آگاه باشد. 

  واژه نامه
در اي��ن گزارش، واژگاني كه نيازمند تعريف س��اده و 

روشن هستند، در اين بخش ارايه شده اند.
منابع: كلمه منابع، مترادف با درآمدها نيست. »منابع« 
س��ه گروه از اعتب��ارات را دربرمي گي��رد: درآمدها، 
واگذاري دارايي سرماي هاي و واگذاري دارايي مالي.

مص��ارف: كلمه مص��ارف، مترادف با هزينه نيس��ت. 
»مصارف« س��ه گروه از اعتب��ارات را در برمي گيرد: 
هزينه ه��ا، تمل��ك دارايي هاي س��رمايه اي و تملك 
دارايي ه��اي مال��ي. از س��وي ديگ��ر مص��ارف در 
ماموريت هاي ش��ش گانه ش��هرداري تهران مصرف 
مي ش��وند. بودجه عمومي: بودجه عمومي يكي از دو 
بخش بودجه ش��هرداري اس��ت و به صورت معمول 
منظ��ور از بودجه، همين بخش اس��ت. بخش ديگر، 
بودجه سازمان ها و شركت هاي وابسته است. بودجه 
سازمان ها و ش��ركت هاي وابسته: شهرداري برخي از 
وظايف خود را از طريق ايجاد سازمان ها و شركت هاي 
وابس��ته به خود انجام مي دهد و بودجه آنها »بودجه 
سازمان ها و شركت هاي وابسته« ناميده مي شود. اين 
بخش همراه با بودجه عمومي، بودجه ش��هرداري را 
تش��كيل مي دهند.  بودجه پيشنهادي: بودجه اي كه 
از طرف ش��هرداري براي بررس��ي و تصويب به شورا 
فرستاده مي شود.  بودجه مصوب: بودجه اي كه پس 
از بررسي به تصويب شوراي شهر رسيده است و براي 

شهرداري الزم االجرا است.
تفريغ بودجه: فرآيندي كه پس از پايان سال مالي، براي 

بررسي اجراي بودجه مصوب انجام مي شود.

  درآمدها: يكي از بخش هاي سه گانه منابع 
شهرداري تهران

  واگ�ذاري دارايي ه�اي س�رمايه اي: ف��روش 
دارايي هاي ش��هر براي تأمين مص��ارف آن. جايگاه 
اينگونه از منابع شهرداري تهران با جايگاه فروش نفت 
در بودجه دولت ش��باهت دارد. واگذاري دارايي هاي 
س��رمايه اي يك��ي از بخش هاي س��ه گانه ]به همراه 
درآمدها، واگذاري دارايي ه��اي مالي[ منابع بودجه 

شهرداري تهران است.
  واگذاري دارايي هاي مالي: گرفتن وام براي تأمين 
مصارف شهر. به بياني ديگر، هرگونه قرض گرفتِن مالي 

براي گذران امور شهر.
  ماموريت هاي ش�ش گانه ش�هرداري تهران: 
اين ماموريت ها تقسيم بندي موضوعي فعاليت هاي 
شهرداري تهران هستند. كه عبارت است از: اجتماعي 
و فرهنگي، حمل ونقل و ترافيك، خدمات ش��هري، 

ايمني و مديريت.

بحران، شهرسازي و معماري و توسعه مديريت 
و هوشمندسازي شهري

   درآمدهاي پايدار و ناپايدار: درآمدها به دو گروه 
پايدار و ناپايدار تقسيم مي ش��وند. درآمدهاي پايدار 
چنين ويژگي هاي��ي دارند: به صورت مس��تمر قابل 
وصول هستند؛ قابليت جايگزيني دارند؛ ارزششان با 
توجه به گذر زمان افزايش مي يابد و با توس��عه پايدار 
شهر سازگارند. عوارض نوسازي مثال مناسبي براي 
 اينگونه درآمدها اس��ت. در نقطه مقابل، درآمدهاي 
ناپايدار ويژگي هاي ذكرشده را ندارند و مثال مناسب 
آن، عوارض بر مازاد تراكم، تغيي��ر كاربري يا فروش 

اموال شهرداري است.
  رديف بودجه: در سند بودجه، فعاليت ها و جزييات 
مالي مرتبط با آنها در قالب رديف بودجه ارايه مي شود. 
ب��راي مثال، رديف بودجه توس��عه حمل ونقل ريلي، 

مشخص كرده است كه چه مقدار اعتبار به اين رديف 
اختصاص مي يابد و مقدار اعتبار سال هاي قبل چگونه 

بوده است.

  »بودجه؛ راهنماي شهروندان؟«
اين گزارش با هدف ارايه تصويري س��اده و غيرفني از 
اليحه پيشنهادي بودجه سال 13۹۹ شهرداري تهران 
تهيه شده است. مخاطب گزارش، عموم مردم هستند و 
براي خواندن آن، به دانش مقدماتي مالي يا اقتصادي 
خاصي نياز نيست. به منظور ساده سازي، برخي اعداد، 
گرد ش��ده و برخي جزييات ناديده گرفته شده است. 

)ارقام به تومان است.( 

   چرا بودجه را بخوانيم؟
بودجه شهرداري مانند بودجه كشور مهم ترين سند 

ساالنه در مقياس شهر است.
بودجه شهرداري تهران 30 هزار و 201 ميليارد تومان 
اس��ت و تقريبًا با بودجه عمومي 5 استان پرجمعيت 
كشور )آذربايجان ش��رقي، فارس، كرمان، اصفهان و 
خراسان رضوي( برابري مي كند. اين حجم از اعتبارات، 
اهميت بودجه س��االنه شهرداري تهران و پيچيدگي 
تصميم گيري در م��ورد آن را بازگو كرده و همچنين 
آشنايي با آن را دشوار مي س��ازد. عالوه بر اين موارد، 
پيچيده و تخصصي بودن اين س��ند سبب شده است 
بسياري از شهروندان، آش��نايي با بودجه شهرداري 

تهران را امري دشوار يا حتي غيرممكن بدانند. 
اما اگر از زبان پيچيده و تخصصي بودجه ش��هرداري 
بگذريم؛ همانطور كه بودجه كشور مشخص مي كند 
كه وضعي��ت آموزش وپرورش، محيط زيس��ت، امور 
رفاهي و صنعت در سال آتي چگونه خواهد بود و چقدر 
از هزينه هاي اين امور از مح��ل فروش نفت، ماليات، 
صادرات غيرنفتي و س��اير عوارض تأمين مي ش��ود؛ 
بودجه شهرداري هم مي گويد كه در سال بعد چقدر 
بزرگراه ساخته مي شود، مترو چطور گسترش مي يابد، 
چقدر از بافت فرس��وده نوسازي مي شود و در كل چه 
اتفاق هايي در شهر قرار اس��ت بيفتد. همين طور در 
بودجه شهرداري است كه مي فهميم براي انجام اين 
اتفاق ها چقدر عوارض نوس��ازي، پس��ماند يا ورود به 
مح��دوده طرح ترافيك اخذ مي ش��ود و چه ميزان از 
درآمدهاي شهر به فروش تراكم يا تغيير كاربري )مثال 

تبديل باغ به برج( وابسته است. 
از آنجا كه بودجه شهرداري تهران و فعاليت هاي مرتبط 
با آن بر زندگي ما اثرگذار است، مي توان گفت بودجه 
ش��هرداري يك امر اجتماعي و مرتبط با زندگي همه 
شهروندان تهراني است. درواقع بودجه تنها سند مالي 
فعاليت هاي شهرداري نيست؛ بلكه نشان دهنده روابط 
ميان فعاليت هاي مختلف شهرداري تهران با زندگي 
تك تك شهروندان است. از اين رو الزم نيست شما يك 
متخصص بودجه باشيد تا بتوانيد درباره اثرات بودجه 
شهرداري چيزي بدانيد؛ بلكه هر شهروندي اثر آن را در 
زندگي روزانه خود تجربه مي كند و مي داند در بودجه 

شهرداري تهران صاحب منافعي است.

  بودجه شهرداري تهران چيست؟
بودجه ش��هرداري تهران س��ندي اس��ت كه در آن 
اولويت ه��ا و تصميم گيري هاي كالن ش��هرداري در 
زمينه فعاليت هاي عمران��ي و خدماتي در طول يك 
ساِل مالي مشخص مي ش��ود. فعاليت هاي عمراني 
شهرداري اشاره به فعاليت هايي دارد كه درنهايت يا 
بر دارايي هاي ش��هر مي افزايد يا دارايي هاي موجود 
را حفظ مي كند. براي مثال، ايجاد يك پارك محلي 
بر دارايي هاي ش��هر مي افزايد و نگهداري يك پارك 
موجود، دارايي ش��هر را حفظ مي كند. فعاليت هاي 
خدماتي نيز به بيان بسيار ساده اشاره به فعاليت هايي 
دارد كه زندگي روزانه شهروندان را تسهيل مي كند؛ 
مانند جمع آوري و حمل پسماند. درمجموع، بودجه 
ش��هرداري تهران يك سند مالي اس��ت كه در طول 
يك سال اجرا مي شود و جزييات فعاليت هاي ساالنه 
ش��هرداري، با منابع و مصارفي كه به آ نها اختصاص 

مي يابد، در آن مشخص شده است.

  2 هدف بودجه شهرداري تهران
بودجه مصوب ش��هرداري تهران سندي براي روشن 

ساختن دو هدف مهم است.
نخست؛ ش�هرداري تهران منابع خود را از كجا 

به دست مي آورد؟
در اين بخش مشخص مي شود در يك سال مشخص 
مالي درآمدهاي شهرداري تهران از كدام بخش ها به 
دست آمده است. براي مثال، چند درصد درآمدهاي 
شهرداري تهران از طريق ارايه خدمات به شهروندان 
يا اخذ عوارض ساختماني به دست آمده يا اينكه چند 
درصد از منابع ش��هرداري ازسوي دولت تأمين يا چه 

ميزان با فروش منابع شهر حاصل مي شود.
دوم؛ مصارف شهرداري تهران چگونه است؟

در اين بخش مشخص مي شود كه در يك سال معيِن 
مال��ي، منابع به چ��ه فعاليت هاي خ��اص عمراني و 

خدماتي و به چه ميزان تعلق مي گيرد. 

  تصوير كلي از بودجه شهرداري تهران
بر اساس ساختار اداري، بودجه شهرداري به دو بخش 
بودجه عمومي و بودجه س��ازمان ها و ش��ركت هاي 
وابسته تقسيم مي ش��ود. تمركز اصلي اين گزارش بر 

روي بخش اول، يعني بودجه عمومي است.
در مورد بودجه سازمان ها و شركت هاي وابسته بايد 
اين توضيح كلي را درنظر گرفت كه شهرداري برخي از 
وظايف خود را از طريق ايجاد سازمان ها و شركت هاي 
وابسته به خود انجام مي دهد و بودجه آنها جدا از بودجه 
عمومي ارايه مي گردد. بودجه عمومي ش��هرداري در 
سال آينده 30 هزار و 201 ميلياردتومان است؛ بودجه 
عمومي در واقع همان چيزي است كه از آن به عنوان 
بودجه ياد مي شود. در بودجه عمومي صحبت از منابع 
و مصارف ش��هرداري در ميان است و بودجه اي است 
كه در آن منابع مالي الزم براي اجراي برنامه س��االنه 
پيش بيني و اعتب��ارات جاري و عمراني ش��هرداري 

تعيين مي گردد.

  فرآيند تدوين بودجه 
بودجه شهرداري تهران هرسال با همكاري شهرداري 
تهران و شوراي اسالمي شهر تهران تدوين مي گردد. 
در اين بخش، نقش هاي هركدام بيان مي شود. شكل 
زير فرآيند تدوين بودجه با جزييات بيشتر و با توجه به 

زمانبندي ساالنه را نشان مي دهد. 
فرآين��د تدوين بودجه از ش��هرداري آغاز مي ش��ود. 
فرآيند تدوين به اين صورت اس��ت كه ابتدا، خطوط 
كلي برنامه هاي ش��هرداري در قالب دس��تورالعملي 
كلي ]بخش��نامه بودجه[ تهيه مي شود. در بخشنامه 
بودجه مواردي نظير ش��رايط اقتصادي شهرداري و 
برنامه هاي بلندمدت ش��هرداري و شهر تهران مورد 
توجه ق��رار مي گيرد و چارچوب بودجه پيش��نهادي 
را تعيين مي كند. سپس اين بخشنامه به معاونت ها، 
مناطق، س��ازمان ها و شركت هاي ش��هرداري ابالغ 
مي شود و از آنها درخواست مي شود كه در آماده كردن 
پيشنهاد بودجه خود- شامل برآورد نيازها، هزينه ها و 
درآمدها- موارد گفته شده در دستورالعمل را درنظر 
بگيرند. بعد از آن بودجه پيشنهادي بخش هاي مختلف 

شهرداري، به معاونت آن نظرات كميسيون بودجه به 
كميسيون تلفيق ارايه مي ش��ود. اعضاي كميسيون 
تلفيق، را اعضاي كميس��يون بودجه و روساي ديگر 
كميسيون ها تشكيل مي دهند. پس از بررسي نهايي، 
بودجه پيشنهادي به صحن شورا مي رود تا به تصويب 
برسد. در اين مرحله، برخي از مديران ارشد شهرداري 
براي ارايه توضيحات و دفاع از بودجه پيش��نهادي به 
ش��وراي ش��هر مي آيند. در متن قانون به شورا براي 
تصويب بودجه تا قبل از اس��فند فرصت داده ش��ده 
است. برنامه ريزي شهرداري تهران ارايه مي شود و در 
اداره كل بودجه اين سازمان، بودجه هاي پيشنهادي 
يكپارچه شده و در قالب اليحه بودجه پيشنهادي آماده 
مي گردد. پس از تهيه، اليحه بودجه براي بررس��ي و 
تصويب به شوراي شهر ارسال مي گردد. مطابق ماده 
67 قانون ش��هرداري ها، ش��هرداري تا پايان دي ماه 
براي تهيه اليحه بودجه مهلت دارد. در شوراي شهر، 
اعضاي شورا و كارگروه هاي تخصصي آن بخش هاي 
مختلف بودجه را بررس��ي كرده و نظ��رات خود را به 
كميس��يون بودجه اعالم مي كنند. پس از آن نظرات 
كميسيون بودجه به كميسيون تلفيق ارايه مي شود. 
اعضاي كميسيون تلفيق، را اعضاي كميسيون بودجه 
و روس��اي ديگر كميسيون ها تشكيل مي دهند. پس 
از بررسي نهايي، بودجه پيش��نهادي به صحن شورا 
مي رود تا به تصويب برس��د. در اين مرحله، برخي از 
مديران ارشد شهرداري براي ارايه توضيحات و دفاع 
از بودجه پيشنهادي به شوراي شهر مي آيند. در متن 
قانون به ش��ورا براي تصويب بودجه تا قبل از اسفند 

فرصت داده شده است. 

  نقش شهرداري در تدوين بودجه ساالنه
پيش��نهاد بودجه هر سال از س��وي شهرداري جهت 

بررسي و تصويب به شوراي ارايه مي گردد.
اين بودجه ب��ه بودجه پيش��نهادي معروف اس��ت. 
به طور كلي، بودجه پيشنهادي شهرداري با همكاري 
بخش هاي مختلف آن مانن��د معاونت هاي اجرايي، 
ش��هرداري هاي مناطق، اداره كل برنامه و بودجه و... 
آماده مي شود. در بودجه پيشنهادي منابع و مصارف 

پيش بيني شده شهرداري با جزييات فراوان مشخص 
شده است. پس از تصويب، شهرداري مسووليت اجراي 

بودجه را بر عهده دارد.

  نقش شوراي شهر در تدوين بودجه
يكي از مسووليت هاي شوراي شهر بررسي و تصويب 
بودجه پيشنهادي شهرداري است. شوراي شهر بودجه 
پيشنهادي را به مدت دست كم يك ماه بررسي كرده و 
در صورت لزوم پيشنهادهاي شهرداري در زمينه منابع 
و مصارف را اصالح و بازبيني مي كند. پس از تصويب، 
شوراي شهر بر اجراي بودجه مصوب توسط شهرداري 

نظارت مي كند. 

  نظارت شوراي شهر بر عملكرد بودجه
شفافيت عملكردي و پاسخگويي در شهرداري معناي 
بسيار وسيعي دارد. بخش��ي از شفافيِت فعاليت هاي 
شهرداري مرتبط با اين موضوع است كه شهرداري چه 
ميزان از منابع مالي خود را به چه موضوعي اختصاص 
مي دهد. بخشي از پاسخگويي شهرداري نيز مربوط به 
نتايج مصرف منابع ش��هري و ميزان كيفيت خدمات 

ارايه شده ازسوي شهرداري است.
ش��وراي ش��هر به دو روش مهم در زمينه شفافيت و 

پاسخگويي، بر شهرداري نظارت مي كند: 
نخست؛ نظارت در طول سال، شوراي شهر در طول 
سال جلس��ات هفتگي دارد. در اين جلسات عالوه بر 
بررسي موضوعات مختلف شهري، نظارت مستمر بر 
فعاليت هاي شهرداري نيز انجام مي شود. اين نظارت 
شامل بررس��ي نتايج مصرف منابع ش��هري و ميزان 

كيفيت خدمات ارايه شده است.
دوم؛ حسابرسي س��االنه )تفريغ بودجه(، يكي ديگر 
از ابزارهاي نظارت شوراي شهر بر شهرداري استفاده 
از حسابرسي ساالنه بودجه است. حسابرسي به بيان 
ساده بررس��ي بودجه براي اطمينان از عدم تغييرات 
غيرقانوني و بدون اجازه از شوراي شهر است. بايد اين 
موضوع را در نظر گرفت كه س��ند بودجه بايد داراي 
انعطاف پذيري باشد تا بتواند به تغييرات دايمي شهر 
پاسخ مناسب دهد و حسابرسي ساالنه، منافاتي با اين 

شهرداري تهران منتشر كرد

بودجه 99 شهرداري به زبان ساده
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 درهاي بهشت زهرا)س( 
در پنجشنبه آخر سال بسته  است

سعيد خال مديرعامل بهشت زهرا )س( با تأكيد 
بر اينكه در زمان تحويل سال در گلزار شهدا هيچ 
برنامه اي برگزار نخواهد شد، گفت: بر اساس تدابير 
پيش بيني شده اگر الزم باشد درهاي بهشت زهرا 

در پنجشنبه آخر سال بسته خواهد شد.
به گزارش تسنيم، س��عيد خال ضمن تقدير از 
همراهي مردم براي عدم حضور در در بهش��ت 
زهرا)س( اظهار كرد: تشكر مي كنم از مردم خوب 
و همشهريان عزيزي كه به توصيه هاي سازمان 
بهشت زهرا و مجموعه شهرداري توجه ويژه اي 

كردند و به بهشت زهرا نيامدند.
او تصريح كرد: پنجش��نبه هفته گذشته يكي از 
خلوت ترين روزهاي بهشت زهرا)س( رقم خورد 
و در اين زمينه رسانه هاي نيز اطالع رساني دقيق و 

مستمري را به شهروندان تهراني داشتند.
خال گفت: از شهروندان تهراني عاجزانه استدعا 
دارم كه اين هفته هم اين همت را تكرار كنند و به 
بهشت زهرا نيايند و اگر الزم باشد درهاي بهشت 
زهرا بسته خواهد شد؛ اميدواريم شرايط به گونه اي 

نشود كه شرمنده مردم شويم.

 امكان رزرو طرح ترافيك
از اول فروردين

عم��ار س��عيديان فر مدي��ر واحد س��اماندهي 
محدوده ها و طرح هاي ترافيكي شهرداري تهران 
گفت: از ابتداي فروردين سال ۹۹ طرح ترافيك 
رزروي خواهد شد و براي رزرو الزم نيست به دفاتر 

خدمات الكترونيك مراجعه شود.
به گزارش مهر عمار سعيديان فر درباره اظهار كرد: 
مالكان و مستاجراني كه قرارداد آنها اعتبار زماني 
دارد و از خدمات تسهيالت ساكنين در حال حاضر 
اس��تفاده مي كنند نياز نيست مراجعه مجدد به 

دفاتر خدمات الكترونيك داشته باشند.
او گفت: اين افراد اگر ع��وارض خودرو و ملك را 
به صورت غيرحض��وري پرداخت كنند خدمات 
تسهيالت س��اكنان براي آنها به صورت خودكار 
تمدي��د خواهد ش��د.  مدير واحد س��اماندهي 
محدوده ها و طرح هاي ترافيك ادامه داد: ساكنان 
قبلي محدوده طرح ترافيك اگر عوارض شان را 
پرداخت كرده باشند خود به خود تسهيالت براي 
آنها تمديد مي شود ولي ساكنان جديد محدوده 
طرح ب��راي اينكه از تس��هيالت و تخفيف هاي 
مربوطه بهره مند شوند بايد حتما به دفاتر مراجعه 
كنند. سعيديان فر تصريح كرد: از ابتداي فروردين 
سال ۹۹ طرح ترافيك رزروي خواهد شد و براي 
رزرو الزم نيس��ت به دفاتر خدمات الكترونيك 
مراجعه ش��ود. همچني��ن امكان رزرو س��االنه 
براي ورود ب��ه محدوده طرح ترافيك در س��ال 
جديد وجود ن��دارد و رزروها به صورت هفتگي 
اس��ت. به طوري كه شهروندان مي توانند از ظهر 
چهارشنبه هر هفته نس��بت به رزرو مجوز ورود 

به محدوده تا چهارشنبه هفته بعد اقدام كنند.
وي با اشاره به اينكه شهروندان براي لغو رزرو طرح 
تا ساعت 6 صبح 24 ساعت بعد فرصت لغو دارند، 
گفت: در غير اين صورت طبق مصوبه ش��وراي 
ش��هر بايد 20 درصد رقم پايه ورود به محدوده 

را بپردازند.
مدير واحد س��اماندهي محدوده ها و طرح هاي 
ترافيك گفت: حداقل هزين��ه ورود به محدوده 
طرح ترافيك به صورت رزروي براي رانندگاني 
كه داراي معاينه فني برتر داش��ته باش��ند و در 
ساعات غيرپيك تردد كنند 16 هزار و 464 تومان 
و حداكثر هزينه براي رانندگاني كه معاينه فني 
عادي دارند و در ساعات پيك تردد كنند 54 هزار 

و 400 تومان است.

 رونمايي از
سامانه جامع گردشگري تهران

مهرشاد كاظمي رييس ستاد گردشگري شهرداري 
تهران جزييات برنامه هاي اين س��تاد براي نوروز را 
تش��ريح كرد. به گزارش مهر، مهرش��اد كاظمي در 
چهارمين نشست مجازي شهرداري تهران با موضوع 
اقدامات شهرداري براي پيشگيري و مقابله با ويروس 
كرونا به موضوع برنامه هاي س��تاد گردش��گري در 
ايام نوروز پرداخت و گفت: برنامه هاي گردش��گري 
شهرداري بر پايه فضاي مجازي و تالش براي حضور 
مردم در خانه هاس��ت. رييس س��تاد گردش��گري 
ش��هرداري تهران افزود: با توجه به ميراث طبيعي و 
تاريخي تهران تالش شده اين ميراث در كنار مسائل 
آموزشي از طريق سايت ويژه اين ستاد و اينستاگرام به 
نمايش درآيد و با برگزاري تورهاي مجازي شهروندان 

بتوانند از بخشي از موزه هاي تهران بازديد كنند.
كاظمي يادآور شد: تاكنون 13 تور مجازي موزه تهيه 
شده و تالش مي كنيم بر اين تعداد افزايش يابد و طي 
48 س��اعت آينده بر روي س��ايت بارگذاري خواهد 
شد. در كنار به تصويب كشيدن اشياي اين موزه ها به 
موضوع آموزش نيز توجه شده و مسابقاتي نيز برگزار 
خواهد شد. او از راه اندازي سامانه جامع گردشگري 
تهران خبر داد و گفت: در فاز نخست اين سامانه كه 
طي يكي دو روز آين��ده براي عموم رونمايي خواهد 
ش��د، 350 خانه تاريخي معرفي مي شوند كه شرح 
حال 70 خانه به طور كامل بارگذاري ش��ده است.  او 
افزود: همچنين پادكست هايي تهيه شده كه در آن 
قصه هاي تهران به مدت 100 ثانيه معرفي شده كه 
هر ش��ب يكي از آنها پخش مي ش��ود و كتابهايي با 
موضوع تهران در سفرنامه ها نيز از ديگر برنامه هاي ما 
براي ايام نوروز خواهد بود. دفترچه هاي بازي خانگي 
با موضوع گردشگري و معرفي اماكن تاريخي مذهبي 
براي كودكان از ديگر برنامه هاي ماست كه مسابقاتي 
نيز در اين راستا برگزار مي كنيم كه جوايز آن برگزاري 
تورهاي ي��ك روزه پس از اع��الم عمومي پايان اين 

بيماري در كشور است.

موضوع ندارد و تنها بر قانون��ي بودن تغييرات تأكيد 
مي كند. درمجموع، حسابرسي ساالنه يا همان تفريغ 
بودجه به شوراي شهر اجازه مي دهد بر بودجه مصوب 
تا پايان س��ال مالي نظارت داش��ته باش��د و در پايان 
س��ال مالي به صورت نهايي اج��راي بودجه تصويب 
ش��ده را تأييد نمايد. عالوه بر چنين نظارتي، سازمان 
شهرداري تهران نيز با درنظرگرفتن سازوكار نظارتي 
درون سازماني، اجراي بودجه مصوب را پايش كرده و 
از تغييرات بدون مجوز شوراي شهر جلوگيري مي كند. 

  منابع ش�هرداري )اعتبارات بودجه( از چه 
محلي تأمين مي شود؟

براي روش نش��دن اين موضوع كه منابع ش��هرداري 
از كجا به دس��ت آمده و چگونه مصرف مي شوند بايد 
تصويري كلي از منابع و مصارف شهرداري تهران ارايه 
كرد. اين نكته بسيار مهم است كه كلمه منابع در بودجه 
شهرداري، معناي گسترده تري از درآمد دارد. درآمد 
تنها يكي از بخش هاي تش��كيل دهنده منابع است. 
منابع شهرداري تهران در س��ند بودجه در سه فصل 

ارايه مي شوند: 
  درآمدها

  واگذاري دارايي هاي سرمايه اي )فروش دارايي هاي 
شهر( 

   واگذاري دارايي هاي مالي )استقراض( 

  فصل اول: درآمدها 
همانطور كه اشاره شد، درآمدها يكي از 3 بخش اصلي 
منابع شهرداري تهران است و حدود 53 درصد از آن را 
تشكيل مي دهد. درآمدها از رديف هاي متعددي كسب 
مي شوند و تفاوت اصلي شان با منابع ديگر در اين است 
كه نه از فروش دارايي هاي شهر به دست مي آيند و نه از 
استقراض. در سال 13۹۹ در بخش درآمدها، تراز مالي، 
مثبت اس��ت و درآمدها 45 درصد از هزينه ها بيشتر 
است. عالوه بر اين، اين نوع از منابع شهرداري، برخي 
ويژگي هاي پايداري درآمدي را دارند. همچنين مقدار 
كلي درآمدها نيز در سال 13۹۹، افزايشي 3 درصدي 

دارد و از 34 درصد به 37 درصد مي رسد.

هر ك��دام از رديف هاي درآمدي، خ��ود از رديف هاي 
ديگري تشكيل شده اند كه در برخي موارد اشاره ما به 
زيررديف خاصي از بودجه است. همچنين به درآمدي 
كه شهرداري به ازاي هر شهروند به دست خواهد آورد 
اشاره شده است. س��هم 4800 ميليارد توماني شهر 
تهران از مح��ل ماليات بر ارزش اف��زوده پرداختي از 
سوي دولت و سهم 1700 ميليارد توماني شهرداري 
از محل عوارض پروانه هاي س��اختماني از اعداد قابل 
توجه جدول زير به حساب مي آيند. درنظرگرفتن سهم 
»صفر« براي رديف جريمه قطع درختان از نكات قابل 

تأمل در درآمدها به حساب مي آيد.

  واگذاري دارايي هاي سرمايه اي
عبارت واگذاري دارايي س��رمايه اي به دليل اينكه از 
فروش دارايي شهر به دس��ت مي آيد براي اين منابع 
استفاده مي شود. مثالي براي روش نكردن اين مطلب 
الزم است. اگر خانواده اي خانه خود را بفروشد تا هزينه 
تحصيل فرزندانش را تأمين كند، پولي را كه از فروش 
خانه به دست آورده براي خود درآمد حساب نمي كند. 
به بيان بودجه اي، دارايي سرمايه اي خانواده يعني خانه 
واگذار شده است تا هزينه هاي امور ديگر خانواده تأمين 
شود. در شهرداري نيز تراكم مازاد )البته در حد مجاز( 
و اموال شهرداري واگذار مي شود تا برخي هزينه هاي 
شهرداري تأمين شود. به همين دليل، اين نوع منابع 
شهرداري ها، محل انتقادهاي گوناگوني بوده است. به 
بيان ساده، اين نوع از منابع نه  تنها از استمرار مناسب 
برخوردار نبوده بلكه به دليل ماهيت خود بر كيفيت 
زندگي در شهر نيز تأثير سوء دارد. از اين رو شهرداري 
تهران در سال هاي گذشته به دنبال كاهش اين نوع از 

واگذاري ها بوده است.
به طوركلي، اين نوع از منابع ش��هرداري تهران داراي 
دو بخش اصلي عوارض بر پروانه هاي س��اختماني و 
فروش اموال شهرداري تهران است. در سال 13۹۹، 
سهم عوارض بر پروانه هاي س��اختماني 86 درصد و 
س��هم فروش اموال ش��هرداري ته��ران 14 درصد از 
اين منابع را تشكيل مي دهد كه عمدتًا زمين و ملك 
هس��تند، ديگر از دس��ت رفته اس��ت. هر يك از اين 

 بخش ها دربرگيرن��ده رديف هاي ديگري هس��تند.
براي مثال، عوارض بر پروانه هاي ساختماني دو بخش 
مه��م دارد: رديف درآم��دي عوارض بر م��ازاد تراكم 
)در حد مجاز( بالغ ب��ر 8۹0 6 ميليارد تومان )حدود 
68 درصد( و عوارض افزايش ارزش قانوني ناش��ي از 
طرح هاي توسعه شهري بالغ بر 066 3 ميليارد تومان 
)حدود 30 درصد( اس��ت. رديف درآمدي عوارض بر 
م��ازاد تراكم مصداق اصلي فروش دارايي هاي ش��هر 
يعني فروش فضاي عمودي ش��هرها )تراكم فروشي( 
است. الزم به ذكر است در س��ال ۹۹ منابع حاصل از 
تغيير كاربري با عنوان »عوارض افزايش ارزش قانوني 

ناشي از...« در سند بودجه آمده است.
فروش اموال ش��هرداري نيز رديفي است كه ماهيتي 
ناپايدار دارد و به محض واگذاري اموال شهرداري كه 
عمدتًا زمين و ملك هستند، ديگر از دست رفته است. 

   واگذاري دارايي هاي مالي 
دليل استفاده از عبارت واگذاري دارايي مالي اين است 
كه اين منابع با قرض گرفتن به دس��ت مي آيند. مثالي 
براي روشن كردن اين مطلب الزم است. اگر خانواده اي 
با قرض گرفتن، هزينه مس��افرت خ��ود را تأمين كند، 
اين پول را درآمد حس��اب نمي كند؛ زيرا قرار است اين 
پول به صاحبش برگردانده ش��ود. به بي��ان بودجه اي، 
دارايي مالي خان��واده يعني منابع آينده خانواده واگذار 
شده است )يعني منابعي كه بعداً بايد براي بازپرداخت 
بدهي استفاده ش��ود( تا هزينه هاي ديگر امور خانواده 
در حال حاضر تأمين ش��ود. در شهرداري نيز وام هايي 
گرفته مي ش��ود تا برخ��ي از مصارف آن تأمين ش��ود. 
ميزان واگذاري دارايي هاي مالي 2420 ميليارد تومان 
است و شامل دو بخش اصلي است: وام هاي دريافتي با 
سهم 1500 ميليارد توماني و ساير منابع با سهم ۹20 

ميليارد توماني.

   مقايسه برخي از منابع و مصارف
بودجه س��االنه شهرداري تهران در س��ال 13۹۹ در 
حدود 30 هزار و 201 ميليارد تومان است. به عنوان 
مثال، شهرداري تهران س��االنه 00 7 ميليارد تومان 
از عوارض نوس��ازي درآم��د دارد، اما س��االنه هزينه 
رف��ت وروب ش��هري 77 8 ميليارد توم��ان يا هزينه 
نگهداري فضاي سبز شهري 822 ميليارد تومان است.

  بودجه 99 قرار است چگونه مصرف شود؟
اين بخ��ش نحوه هزينه كردن اعتب��ارات پيش بيني  
شده براي بودجه را نشان مي دهد. به طور كلي، بودجه 
عمومي بر اساس ساختار اداري شهرداري به دو بخش 
اصلي بودجه مناطق و بودج��ه معاونت هاي اجرايي 

تقسيم مي شود. 

  تقسيم بندي مصارف بودجه
مصارف بودجه عمومي كه خ��رج مصارف عمومي 
ش��هرداري تهران مي ش��ود س��ه بخش كلي دارد: 
هزينه )مع��روف ب��ه هزينه هاي ج��اري( عمراني 
)معروف به هزين��ه عمران��ي( و بازپرداخت ديون. 
در ادبيات بودجه اي، مبالغي ك��ه صرف ايجاد يك 
دارايي س��رماي هاي جديد مي شوند )عمراني(، در 
بخش هزينه طبقه بندي نمي شوند و به آنها »تملك 
دارايي سرمايه اي« گفته مي شود، زيرا پولي كه خرج 
ش��ده، براي به تملك درآوردن يا ايجاد يك دارايي 
سرمايه اي براي شهر صرف شده است. به بازپرداخت 
بدهي و ديون )مثال بازپرداخت اصل و س��ود اوراق 
مشاركت و امثالهم( نيز »تملك دارايي مالي« گفته 
مي شود، زيرا ش��هرداري با دادن مبالغي به كساني 
كه از آنها قرض كرده است و تسويه بدهي هاي خود، 
دارايي هاي مالي در دست افراد مانند اوراق مشاركت 

را از آنها جمع آوري مي كند.
بر اس��اس اين گزارش، 65 درصد از اعتبارات مناطق 
صرف هزينه هاي جاري )پرداخت حقوق و...( مي شود. 
در كل بودج��ه، 38 درص��د از اعتب��ارات به مصارف 
هزينه اي خواهد رسيد و سهم بودجه عمراني نزديك 
به 47 درصد از كل اعتبارات بودجه عمومي شهرداري 
تهران اس��ت. اين اع��داد از كاهش س��هم هزينه ها و 
افزايش س��هم بودجه عمراني از كل بودجه نسبت به 

سال قبل حكايت دارد. 

  شهروندان چه سهمي از بودجه دارند؟
س��هم كلي هر ش��هروند تهراني از بودج��ه عمومي 
3 ميلي��ون و 553 هزار تومان تومان اس��ت. مصارف 
س��ه گانه بودجه عمومي ب��ر اس��اس ماموريت هاي 
ش��ش گانه ش��هرداري تهران در مناطق و معاونت ها 

توزيع مي گردد. 
اين ماموريت ه��ا عبارتند از: اجتماع��ي و فرهنگي، 
حمل ونق��ل و ترافي��ك، خدمات ش��هري، ايمني و 
مديري��ت بحران، شهرس��ازي و معماري و توس��عه 

مديريت و هوشمندسازي شهري.
بيشترين س��هم هر يك از ماموريت ها با يك ميليون 
و 300 هزارتومان مربوط ب��ه ماموريت حمل ونقل و 
كمترين با 176هزار تومان به شهرس��ازي و معماري 

اختصاص يافته است. نحوه برآورد اعتبارات براي هر 
يك از ماموريت هاي اصلي به نوعي بيانگر اولويت هايي 
است كه شهرداري براي خود در آن سال تعريف كرده 
و قرار است بر مبناي آن برنامه مالي و به تبع آن برنامه 

اجرايي خود را جلو ببرد.
ماموريت حمل ونق��ل و ترافيك با بي��ش از 11 هزار 
ميليارد تومان، اولويت شماره يك بودجه اي شهرداري 
تهران در سال ۹۹ به حساب مي آيد. توسعه مديريت و 
هوشمندسازي، خدمات شهري و ماموريت فرهنگي 
و اجتماعي به ترتيب ديگر اولويت هاي سال آينده را 

نشان مي دهد.

  ماموريت هاي ش�هرداري در سال 99 چه 
تفاوتي با سال 98 دارد؟

فارغ از اينكه در هركدام از اين ماموريت ها قرار اس��ت 
چه اتفاقي بيفتد، مقايسه اعتبارات درنظر گرفته شده 
به ازاي هر شهروند در بودجه سال آينده با سال هاي 

قبل از آن قابل تأمل است. 
تفاوت مهم در اين دوس��ال، جابه جايي رتبه »توسعه 
مديريت و هوشمندسازي« و »حمل ونقل و ترافيك« 
است. در سال ۹8 و قبل از آن، تمامي اعتبارات مربوط 
ب��ه امور پش��تيباني در ماموريت توس��عه مديريت و 
هوشمندسازي شهري قرار داشت. ازاين رو، در تمامي 
س��ال ها اين ماموريت بزرگ ترين س��هم به حساب 
مي آمد. در بودجه امسال هركدام از ماموريت ها سهم 
جداگانه خود را از »امور پشتيباني« دارد كه به پرداخت 
حقوق و مزاياي كاركنان فعال در آن حوزه ماموريتي 

اختصاص يافته است. 
به عالوه همانطور كه اش��اره ش��د، در س��ال 13۹۹ 
اعتبارات ماموريت حمل ونقل افزايش چشمگير داشته 
و تقريبًا دو برابر شده است. توسعه حمل ونقل عمومي 
امسال اعتبارات ويژه اي به خود اختصاص داده است: 
توسعه و ساماندهي حمل ونقل عمومي ريلي )مترو( 
407 4 ميليارد تومان؛ توسعه و ساماندهي حمل ونقل 
عمومي غيرريلي )س��امانه BRT، اتوبوس هاي درون 
شهري( و خريد اتوبوس 1781 ميليارد تومان؛ تسهيل 
حركت پياده 800 ميليارد تومان؛ تس��هيل حركت 

معلولين و سالمندان 35 ميليارد تومان.
نكته قابل توجه ديگري كه در بودجه امس��ال تفاوت 
چش��مگيري رق��م زده، اختص��اص اعتباراتي براي 
توس��عه محالت در حوزه هاي مختلف است. در سال 
۹۹ بنا اس��ت براي نخستين بار در ش��هرداري تهران 
در ماموريت ه��اي اجتماعي و فرهنگي، حمل ونقل و 
ترافيك )به همراه فني و عمراني(، خدمات ش��هري، 
ايمن��ي و مديريت بح��ران و شهرس��ازي و معماري 
2000 ميليارد تومان )6.6 درصد از كل بودجه( براي 
شهروندان هزينه ش��ود. اين اعتبارات در رديف هايي 
جداگانه در بودجه آورده شده است و قرار است در قالب 
پروژه هاي كوچك مقياس در 350 محله شهر تهران 
مورداستفاده قرار گيرد. شكل روبرو سهم حوزه هاي 
مختلف در توسعه محالت را نشان داده است. سهم هر 
شهروند 234 هزار تومان است كه به ترتيب در حوزه 
فني و عمراني، شهرسازي و معماري و خدمات شهري 

هزينه خواهد شد.

  در هر يك از ماموريت هاي شهرداري چه 
خبر است؟

۱.اجتماعي و فرهنگي
براي اين ماموريت شهرداري اعتباري معادل 506.7 
2 ميليارد تومان درنظر گرفته شده است و اين يعني 
براي هر شهروند تهراني 2۹5 هزار تومان. »گسترش 
فرهنگ ايراني اس��المي« ب��ا 1۹.5 6 ميليارد تومان 
بيش��ترين س��هم از اين ماموريت را دارد، به »توسعه 
فضاهاي فرهنگي، اجتماعي و هنري« 434.8 ميليارد 
تومان و براي »توس��عه مح��الت« در اين حوزه 240 
ميليارد تومان اختصاص يافته است. نزديك به 560 
ميليارد تومان براي امور پشتيباني )پرداخت حقوق( 

در نظر گرفته شده است.
س��هم ش��هروندان از برخي از مهم ترين بخش هاي 

ماموريت اجتماعي و فرهنگي به قرار زير است: 
  توسعه گردشگري، اوقات فراغت و نشاط اجتماعي: 

16هزارتومان
  توسعه ورزش همگاني: 30 هزارتومان

  گسترش فرهنگ ايراني اسالمي: 73 هزارتومان
  توس��عه فضاهاي فرهنگي، اجتماعي و هنري: 51 

هزارتومان
  توس��عه محالت در حوزه اجتماعي و فرهنگي: 28 

هزارتومان
 پيشگيري، كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي: 

16.500 تومان

۲.حمل ونقل و ترافيك
حوزه حمل ونق��ل و ترافيك با 11 هزار ميليارد تومان 
بيشترين س��هم از بودجه شهر تهران در سال آينده را 
دارد. يك ميليون و 300 هزار تومان سهم هر شهروند از 
اين ماموريت است. توسعه شبكه مترو با رقمي بيشتر 
از 4400 ميليارد تومان نزديك به 40 درصد اعتبارات 

حمل ونقلي ش��هرداري در س��ال آينده است. 1780 
ميليارد توم��ان براي حمل ونقل عموم��ي )اتوبوس، 
ميني بوس و تاكس��ي(، 1327ميلي��ارد تومان براي 
نگهداري و توسعه خيابان ها و بزرگراه ها و 857 ميليارد 
براي بهبود حركت عابران پياده پيش بيني شده است. 
توس��عه محالت نيز مجموعًا ۹80 ميلي��ارد در حوزه 

ترافيك و فني و عمراني اعتبار خواهد داشت.
س��هم ش��هروندان از برخي از مهم ترين بخش هاي 

ماموريت حمل ونقل و ترافيك به قرار زير است: 
  توسعه و ساماندهي مترو: 520 هزار تومان

  توس��عه حمل ونقل عمومي )غير ريلي(: 210 هزار 
تومان

  افزايش ايمني معابر: 42 هزار تومان
  نگهداري و توسعه خيابان ها و بزرگراه ها: 156هزار 

تومان
  روان سازي عبور و مرور پياده: 100هزار تومان

  توسعه محالت در حوزه ترافيك: 33 هزار تومان
  توس��عه محالت در حوزه فن��ي و عمراني: 82 هزار 

تومان

۳. خدمات شهري
خدمات ش��هري بيش از 4830 ميلي��ارد تومان يا به 
عبارتي 568 هزار تومان به ازاي هر شهروند از بودجه 
۹۹ س��هم دارد. بيش از 1650 ميليارد براي توس��عه 
و مديريت فضاهاي س��بز ش��هر تهران در نظر گرفته 
شده اس��ت و 1173 ميليارد براي مديريت پسماند. 
رفت وروب شهري و جمع آوري زباله مهم ترين اقدامات 
در حوزه مديريت پسماند اس��ت. 464 ميليارد براي 
جمع آوري و دف��ع آب هاي س��طحي، 210 ميليارد 
زيباسازي و منظر شهري و 340 ميليارد براي توسعه 
مح��الت در اين حوزه از ديگر ارقام درش��ت خدمات 

شهري هستند.
س��هم ش��هروندان از برخي از مهم ترين بخش هاي 

ماموريت خدمات شهري به قرار زير است: 
 مديريت فضاهاي سبز: 1۹5 هزار تومان

  زيباسازي شهري: 25 هزار تومان
  مديريت پسماند: 138 هزار تومان

  توسعه محالت: 40 هزار تومان 

۴.ايمني و مديريت بحران
سهم ايمني و مديريت بحران از اعتبارات سال آينده 
نزديك به 5 درصد است. بودجه 1520 ميليارد توماني 
اي��ن ماموريت براي هر تهران��ي، ۹17 هزار تومان در 
نظر گرفته است. ۹18 ميليارد براي آتش نشاني، 105 
ميليارد براي مديريت بحران، 308 ميليارد براي امور 
پش��تيباني و 40 ميليارد براي توسعه محالت در اين 

ماموريت ديده شده است. 
س��هم ش��هروندان از برخي از مهم ترين بخش هاي 

ماموريت ايمني و مديريت بحران به قرار زير است: 
 آتش نشاني و خدمات ايمني: 108 هزار تومان

  اعمال مديريت بحران: 12400 تومان 
 توس��عه محالت در حوزه ايمني و مديريت بحران: 

4700 تومان

۵. شهرسازي و معماري
اين ماموريت با 1520 ميليارد تومان كمترين سهم را 
ميان ماموريت هاي شهرداري دارد. سهم شهروندان 
از اقدامات مرتبط با ماموريت شهرس��ازي، 176 هزار 
تومان است. 336 ميليارد براي ساماندهي و نوسازي 
باف��ت فرس��وده، 5.143 ميليارد براي س��اماندهي 
بافت هاي تاريخي و 400 ميليارد براي توسعه محالت 
در اين حوزه، از اعتبارات برجسته تر به حساب مي آيند. 
س��هم ش��هروندان از برخي از مهم ترين بخش هاي 

ماموريت شهرسازي و معماري به قرار زير است: 
 س��اماندهي بافت هاي تاريخي و پهنه هاي طبيعي 

واجد ارزش: 17هزار تومان
  نظارت و كنترل ساخت وساز: 10600 تومان 

  ساماندهي و نوسازي بافت فرسوده: 40 هزار تومان
  توس��عه محالت در حوزه شهرس��ازي و معماري: 

47هزار تومان

۶. توسعه مديريت و هوشمندسازي
8768 ميليارد تومان سهم اين ماموريت است؛ رقمي 
بالغ بر يك ميليون توم��ان به ازاي هر تهراني. 2300 
ميليارد تومان براي امور پش��تيباني و 4680 ميليارد 
براي پرداخت ديون و تعهدات روي هم نزديك به 80 

درصد بودجه اين ماموريت به حساب مي آيد.
سهم شهروندان از برخي مهم ترين بخش هاي ماموريت 

توسعه مديريت و هوشمندسازي به قرار زير است: 
  ايجاد و توسعه زيرس��اخت هاي فناوري اطالعات: 

18هزار تومان
  امور پشتيباني: 272 هزار تومان

  ديون و تعهدات: 550 هزار تومان
  موارد پيش بيني نشده: 108 هزار تومان

  توسعه خدمات شهرداري الكترونيك: 16400 تومان 
  توس��عه خدمات شهر الكترونيك )شهر هوشمند(: 

13هزار تومان

شهرداري تهران منتشر كرد

بودجه 99 شهرداري به زبان ساده
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 آماده باش مخابرات
 براي تقويت  ارتباطات در نوروز

مديرعامل شركت مخابرات ايران با تأكيد بر آماده باش 
حداكثري مراكز مخابراتي منتخب و ش��يفت هاي 
نوروزي به منظور ارايه خدمات ارتباطي گفت: »در 
راستاي حفظ پايداري ش��بكه با برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته، پاي��داري ارتباطات در تمام مناطق 
مخابراتي در دو حوزه ثابت و سيار در ايام تعطيالت 
س��ال جديد به صورت كامل تضمين شده است.« 
به گزارش مخابرات، س��يد مجيد ص��دري اظهار 
كرد: »به منظور تحقق مشتري مداري حداكثري و 
همچنين ارايه خدمات شبانه روزي به تمام مشتريان، 
شيفت هاي آماده باش در تمام مراكز منتخب سراسر 
كشور در نظر گرفته شده كه با استفاده از تمهيدات 
صورت گرفته در مورد افزايش پهناي باند و تضمين 
پايداري ارتباطات، تمام نيازهاي ارتباطي هم وطنان 
در مناطق مخابراتي سراسر كشور به صورت كامل 
پوشش داده مي شود.« وي بابيان اينكه فعاليت هاي 
مختلف ش��ركت مخاب��رات ايران هرس��ال در ايام 
تعطيالت نوروزي به منظور خدمت رساني به صورت 
مس��تمر برقرار اس��ت، گفت: »در حوزه س��يار نيز 
تمهيدات مختلفي براي پايداري شبكه و همين طور 
خدمت رس��اني به مردم در نظر گرفته ش��ده است. 
مجموعه مخاب��رات ايران در حوزه ثابت و س��يار با 
آماده باش مراكز فني و ايجاد مراكز شيفتي، پشتيباني 
فني و پاس��خگويي، تأمين يونيت هاي يدكي براي 
سيس��تم هاي انتقال، افزايش IP براي نقاطي كه با 
مشكل كمبود IP مواجه است، افزايش پهناي باند 
اينترنت و ظرفيت كانال ه��اي ورودي و خروجي را 
در دستور كار است. ايجاد مراكز شيفتي ۲۴ ساعتي 
پش��تيباني فني و پاس��خگويي، تأمين ديزل هاي 
اضطراري س��يار براي مواقع قطعي برق نيز از ديگر 
اقدامات شركت مخابرات ايران براي خدمات دهي 
به مشتركين در ايام نوروز در سراسر كشور است.« 
صدري با بيان اينكه انجام هرگونه عمليات برگردان 
و Down time به منظور تحقق ارتباطات بدون 
قطع��ي در تمام مناط��ق مخابراتي كش��ور در ايام 
نوروز ممنوع اس��ت، خاطرنش��ان كرد: »نظارت و 
بازرس��ي دوره اي و مس��تمر در ايام نوروز به منظور 
حصول اطمين��ان از عملكرد صحي��ح درگاه هاي 
مرتبط با مشتريان افزايش يافته و تمام هم وطنان 
مي توانند به منظور رفع ايرادات و خرابي هاي موردي 
به صورت شبانه روزي با مراكز تماس و سامانه هاي 
پاسخگويي شركت مخابرات ايران تماس بگيرند. 
انجام گزارش گيري از ش��رايط ارتباطي اس��تان ها 
به صورت روزانه و دريافت بازخورد خدمات به منظور 
بهينه سازي ارايه سرويس ها از اولويت هاي مجموعه 

مخابرات در نوروز ۱۳۹۹ است.«

 رفع فيلترينگ تلگرام   بايد
با دستور دادستاني انجام شود

رييس هيات مديره شركت ارتباطات زير ساخت 
با بيان اينكه رفع فيلترينگ تلگرام و توييتر براي 
آموزش هاي مجازي جزو مقوله هايي است كه بايد 
با دستور دادستاني انجام شود، گفت: »اين موضوع 
نياز به مجوز قانوني دارد.« به گزارش فارس، سجاد 
بنابي گفت: درخواست رفع فيلتر تلگرام و توييتر 
ب��راي آموزش هاي مجازي موضوعي اس��ت كه 
نمي توان در قالب بخشنامه و دستورات اداري آن 
را پيگيري و درباره هرگونه تغيير و تحولي اقدام 
كرد زيرا اين مساله منع قانوني دارد و بايد با اجازه 
مقام��ات قضايي انجام ش��ود.« وي افزود: »رفع 
فيلترين��گ تلگرام و توييتر ب��راي آموزش هاي 
مجازي جزو مقوله هايي اس��ت كه بايد با دستور 
دادستاني انجام شود زيرا اين موضوع نياز به مجوز 

قانوني دارد.«

تالش براي بهبود كيفيت 
ارتباطات

ارتباط��ات و به خصوص اينترن��ت با كيفيت در 
روزهاي بحراني ب��راي اطالع رس��اني و ارتباط 
ش��هروندان با يكديگر از زيرساخت هاي حياتي 
به حساب مي آيد. شركت ارتباطات زيرساخت 
متولي تامين و اپراتورهاي مخابراتي مس��وول 
توزيع اين نياز حياتي محسوب مي شود. به گزارش 
ايرنا، پس از شيوع كرونا بحث دوركاري، قرنطينه 
خانگي شهروندان، آموزش مجازي دانش آموزان 
و دانش��جويان مطرح شد. مهم ترين زيرساخت 
براي انجام اين امور كيفيت و س��رعت اينترنت 
اس��ت. حميد فتاحي، رييس شركت ارتباطات 
زيرساخت درخصوص تمهيداتي كه در اين مدت 
براي بهبود وضعي��ت اينترنت در نظر گرفته اند، 
گفت: »پس از شروع كرونا در ايران و اختصاص 
۱۰۰ گيگ اينترنت رايگان به كاربران اينترنت 
ثابت، ميزان استفاده از فضاي مجازي با افزايش 
۱۰۰ درصدي روبرو و عمال ظرفيت دسترسي و 
پهناي باند اپراتورها اشباع شد. پس از اين مساله 
و اعتراض هايي كه از سوي كاربران مطرح شد، با 
شركت هاي ارايه دهنده خدمات اينترنت ثابت 
و س��يار جلس��اتي را برگزار و در نهايت عالوه بر 
اقدام هاي جدي اپراتورها درسطح شبكه توزيع 
خود، با اف��زودن پهناي باند ب��ه ارايه دهندگان 
اينترنت، ظرفيت آنه��ا افزايش يافت.« به گفته 
فتاحي، مصرف پهناي باند توس��ط كاربران در 
نوروز امسال بيشتر از هر س��ال ديگري ارزيابي 
مي شود، براي افزايش ظرفيت شبكه IP داخلي، 
درگاه هاي بين الملل و آماده كردن بستر انتقال و 
مذاكره با پشتيباني كنندگان بين المللي تامين 
ظرفيت پيش بيني شده اقدام هاي موثري انجام 
شده اس��ت. معاون وزير ارتباطات تصريح كرد: 
»ش��ركت هاي ارايه دهنده اينترنت ثابت ۱۰۰ 
گيگ اينترنت را به عنوان هديه به كاربران خود 
اختصاص دادند، شركت ارتباطات زيرساخت نيز 
تسهيالتي را به شكل رايگان براي اين شركت ها 

در نظر گرفته است.«

ميزان مصرف اينترنت گوشي را طوري تنظيم كنيد كه از ميانگين ماهيانه تان بيشتر نشود

راهي براي كاهش مصرف اينترنت 
گروه دانش و فن   

اين روزها شايد بيشترين اوقات خود را با گوشي هاي 
هم��راه مي گذرانيم و البت��ه هر اندازه ك��ه اينترنت 
گسترش يافته، استفاده از آن هم رو به افزايش است. 
همچنان كه به استفاده از برنامه ها، بازي ها و مراجعه 
به وب س��ايت ها مي پردازيم، مصرف ديتاي اينترنت 
گوشي هم افزايش مي يابد و البته اين موضوع چيزي 
نيس��ت كه مطابق ميل ما باش��د. ممكن است تصور 
كني��د آن اندازه اي ك��ه به نظر مي رس��د از اينترنت 
اس��تفاده نكرده ايد، اين در حالي است كه اگر توجه 
زيادي به نحوه استفاده از گوشي خود و مدت زماني 
كه اوقات خود را به آن اختصاص مي دهيد، نداش��ته 
باشيد، ديتاي اينترنت شما مي تواند سريع تر از آنچه 
كه انتظار داريد، تمام شود. به همين دليل ابزارهاي 
داخلي در گوشي هاي هوشمند وجود دارد كه به شما 
كمك مي كند از داده هاي خود به درس��تي استفاده 
كنيد و مان��ع از هزينه هاي ماهانه  اضافي ش��ود كه 
براي مصرف گوشي همراهتان پيش بيني  كرده ايد. 
وب سايت اندرويدسنترال به بررسي اين راهكارها و 

چگونگي استفاده از آنها پرداخته است.

   چطور ديتاي كمتري در گوشي مصرف كنيد
دو ويژگي اصلي وج��ود دارد كه در اين گزارش به آن 
پرداخته شده اس��ت. اولين ويژگي، قابليتي است كه 
در گوش��ي هاي اندرويدي وجود دارد و »محافظت از 
داده ها )Data Saver( « ناميده مي شود. اين قابليت 
اولين بار در سال ۲۰۱7 و همزمان با معرفي اندرويد 7 
نوقا به گوشي هاي اندرويدي آمد و اين بدان معناست 
كه اگر گوشي شما از انواع جديد گوشي هاي هوشمند 
باشد، حتما از اين قابليت برخوردار است. براي استفاده 
 )Settings( از اين قابليت ابتدا وارد بخش تنظيمات
گوشي خود شويد و س��پس گزينه شبكه و اينترنت 
)Network & internet( را انتخاب كرده و روي 
گزينه Data Saver ضربه بزنيد و درنهايت اين گزينه 
را فعال كنيد. در صفحه Data Saver نحوه عملكرد 

اين ويژگي توضيح داده شده و آن بدين  صورت است 
كه براي كمك به كاهش استفاده از داده ها، محافظت 
از داده ها از ارسال يا دريافت داده ها در پس زمينه برخي 
از اپليكيشن ها جلوگيري مي كند. با فعال كردن اين 
قابليت، اگرچه اپليكيش��ني كه در حال حاضر از آن 
استفاده مي كنيد هنوز هم مي تواند به داده ها دسترسي 
داشته باشد، اما ميزان اس��تفاده آن كاهش مي يابد. 
اين بدان معناست كه براي مثال اگر فايل تصويري يا 
ويديويي در اپليكيشني ارسال شده باشد، تا زماني كه 
روي آن ضربه نزنيد، به صورت خودكار دانلود نمي شود. 
اي��ده اصلي ويژگي محافظت از داده ها اين اس��ت كه 
بدون كاهش كيفيت تجربه كاربري، به ش��ما در كم 
كردن اس��تفاده از داده هاي تلفن همراه كمك كند و 
به طور كلي روش خوبي به شمار مي رود. پس از فعال 
شدن اين ويژگي، مي توانيد روي گزينه داده هاي بدون 
محدوديت )Unrestricted data( ضربه بزنيد و 
انتخاب كنيد كه مي خواهيد كدام يك از برنامه ها را از 
ويژگي محافطت از داده ها خارج كنيد. براي مثال اگر 
اپليكيشن فيت بيت را دارد، مي توانيد آن را در فهرست 
داده هاي بدون محدوديت قرار دهيد تا مطمئن شويد 
كه در طول روز مي تواند بدون هيچ مشكلي با ردياب يا 
ساعت هوشمند شما همگام شود. البته بهتر است تعداد 
محدودي از اپليكيشن ها را در اين فهرست داده هاي 
بدون محدوديت قرار دهيد، زي��را هرچه برنامه هاي 
بيشتري به اين فهرست اضافه كنيد، صرفه جويي در 

داده كمتر موثر خواهد بود.

   چطور يك هشدار يا محدوديت داده روي 
تلفن تنظيم كنيد

استفاده از قابليت محافظت از داده ها بهترين ابزار براي 
كاهش داده ها هنگام استفاده از گوشي همراه است، 
اما اگر مي خواهيد تصوير بهتري از ميزان داده اي كه 
اس��تفاده مي كنيد داشته باش��يد، روش ديگري هم 
وج��ود دارد كه مي توانيد در كنار محافظت از داده ها 
از آن اس��تفاده كنيد. براي اي��ن كار ابتدا تنظيمات 

گوشي خود را باز كنيد. سپس گزينه شبكه و اينترنت 
)Network & internet( و پ��س از آن ش��بكه 
گوشي )Mobile network( را انتخاب كنيد و وارد 
 Data warning( بخش هشدار و محدوديت داده
limit &( شويد. در اين بخش گزينه تنظيم هشدار 
داده )Set data warning( و تنظيم محدوديت 
داده )Set data limit( را انتخاب كرده و آنها را فعال 
كنيد. شما مي توانيد ميزان هشدار و محدوديت داده 
را به هر عددي كه دوست داريد تغيير دهيد؛ اين كار 
به شما اين امكان را مي دهد كه آن را بر اساس ميزان 

داده اي كه ماهانه دريافت مي كنيد تغيير دهيد. براي 
مثال اگر هر ماه ۱۰ گيگابايت داده دريافت مي كنيد، 
مي توانيد هش��دار داده را روي هش��ت گيگابايت و 
محدوديت داده را روي ۱۰ گيگابايت قرار دهيد. پس 
از رس��يدن به محدوديتي كه تعيي��ن كرده ايد، داده 
تلفن همراه ش��ما خاموش خواهد ش��د، تا زماني كه 
به صورت مجدد تنظيم ش��ود. همچني��ن با انتخاب 
 App data( چرخه استفاده از داده هاي اپليكيشن
usage cycle(، مي توانيد انتخاب كنيد كه تنظيم 
مجدد استفاده از داده ها در چه روزي انجام شود و اين 

كار به شما اين امكان را مي دهد كه چرخه را متناسب 
با صورت حساب ماهانه گوشي خود تنظيم كنيد. در 
نهايت، بايد به خاطر داشته باشيد كه داده هاي تلفن 
شما ممكن اس��ت ۱۰۰ درصد با اپراتورها مطابقت 
نداشته باشد، زيرا هش��دار داده و محدوديت داده ها 
توسط دس��تگاه ش��ما اندازه گيري مي ش��ود و اين 
موضوع ممكن اس��ت در اپراتورها متفاوت، متفاوت 
باش��د، اگرچه در غالب موارد اين آمار با هم مطابقت 
دارد و اگر هم اختالفات ناچيزي بين اين دو مشاهده 

كرديد، نگران نباشيد.

سي ان بي س�ي| آمازون اعالم كرد شيوع ويروس 
كرونا تحويل به موقع كاالها در س��رويس پرايم را با 
اختالل مواج��ه كرده و برخي اق��الم ضروري منزل 
نيز رو به اتمام هس��تند. به گزارش ديجياتو، آمازون 
با انتشار بيانيه اي گفت كه افزايش شديد خريدهاي 
اينترنتي سبب شده تا ارسال سفارشات با تأخير انجام 
شود. اين شركت اضافه كرد كه به شكل شبانه روزي 
در حال همكاري با فروش��ندگان اس��ت تا از موجود 
بودن تمامي كاالها اطمينان حاصل كرده و با افزايش 
نيروها، تمامي سفارشات را طبق زمانبندي به دست 
خريداران برس��اند. برخي از كاالهاي پرفروش مثل 
آب معدني و دستمال توالت در آمازون تمام شده اند 
و مشتريان كه تا پيش از بحران كرونا كاالها را بسيار 
سريع و پس از يك يا دو روز دريافت مي كردند، حاال 
بايد سفارشات خود را چند روز ديرتر تحويل بگيرند. 
به گفته اين شركت، كاال پس از اضافه شدن به سبد 
خريد، چهار روزه به دست مشتري مي رسد. سرويس 
»آمازون پرايم« نيز كه كاالها را يكي دو روزه ارسال 
مي كرد، به خاطر شيوع ويروس كرونا با تأخير آنها را به 
دست مشتريان مي رساند. سرويس هاي سوپرماركتي 
 Amazon« و »Prime Now« آم��ازون يعن��ي
Fresh« ني��ز تا چندي��ن روز در تأمين كاالها دچار 
مشكل شدند يا نتوانستند سفارشات را تحويل دهند. 
افزاي��ش تقاضاي ش��ديد، آمازون را ب��ا چالش هاي 
لجستيكي مواجه كرده است. اين شركت براي تأمين 
كاالها ت��الش زيادي مي كند، ول��ي تعطيلي برخي 
كارخانه ه��ا در چين و كش��ورهاي ديگر روند تأمين 
را با مش��كل روبرو كرده اس��ت. عالوه بر اين بعضي 
كارمندان مركز تأمين اين فروش��گاه سر كار حاضر 

نشده و دوركاري مي كنند. 

 تأخير در ارسال سفارشات
و اتمام موجودي در آمازون

گيزمودو| پليس اس��پانيا پ��س از اعالم وضعيت 
اضط��راري در اين كش��ور، از تكنولوژي هايي كه در 
اختيار دارد، براي برقراري نظم و قانون استفاده خواهد 
كرد. به گزارش ديجياتو، پليس اين كشور از پهپاد هاي 
بسيار پرسروصدا براي كنترل مردم بهره خواهد برد 
تا از ش��يوع بيش��تر كرونا جلوگيري كند. اين اقدام 
پليس اسپانيا ابتدا توسط رييس پليس اين كشور در 
توييتر اعالم و سپس توسط نيروهاي پليس در سطح 
شهر مادريد اجرايي شد. پهپاد هاي پليس مادريد كه 
توسط يكي از اعضاي نيروي حفاظتي كنترل مي شد، 
به بلندگو هاي بسيار بلند مجهز شده بود. اين پهپاد ها 
به شهروندان مادريد اعالم مي كرد كه نبايد در سطح 
شهر تجمع كنند و بايد هر چه زودتر به خانه هايشان 
برگردن��د. پليس اس��پانيا در توييتر نوش��ت: »ما از 
هيچ راهي براي حفاظت از جان مردم و ش��هروندان 
كوتاه��ي نمي كنيم. با اين حال برخي از ش��ما كار را 
براي ما سخت مي كنيد.« مدير ناوبري هوايي اسپانيا 
)ENAIRE( هم در توييتر اعالم كرده هماهنگي هاي 
الزم براي به پرواز در آوردن اين پهپاد ها توسط نيروي 
پليس انجام شده و حتي نيروي هوايي اين كشور نيز 
در جريان است. مدير ناوبري هوايي اسپانيا مي گويد 
»هدف ما اين است كه به جامعه يادآوري كنيم بايد 
در خانه بمانند.« اقدامات پليس اسپانيا پس از اعالم 
وضعيت اضطراري در سراسر اسپانيا توسط پرز سانچز 
نخست وزير اين كشور صورت گرفته است. بر اساس 
اعالم دولت اسپانيا، تمامي شهروندان بايد براي مدت 
۱۵ روز در خانه هاي خود قرنطينه ش��وند تا از شيوع 
گس��ترده تر ويروس كرونا جلوگيري ش��ود. اسپانيا 
دومين كشور در اروپاس��ت كه بيشترين تلفات را از 

اين ويروس داشته است. 

 اجبار شهروندان  
به قرنطينه خانگي با پهپاد

ناين توفايومك| با اس��تفاده از يادآورهايي كه در 
گوشي ها و ساعت هاي هوشمند وجود دارد، مي توان 
شستن دس��تان را به صورت زمان دار تنظيم كرد كه 
اين كار، بهترين روش براي سالم ماندن و جلوگيري 
از گس��ترش ويروس كروناس��ت. به گزارش ايسنا، با 
جدي تر ش��دن ش��يوع ويروس كرونا در در سراسر 
جهان، احتماال باره��ا در مورد اقدام��ات مهم براي 
سالم ماندن و مهار شيوع ويروس، مانند شستن مكرر 
دست ها و لمس نكردن صورت ش��نيده ايد. با وجود 
اين، اين عادات به سختي مي تواند تغيير كنند اما در اين 
گزارش به بررسي روشي براي يادآوري شستن دست ها 
و لمس نكردن صورت در گوشي هاي آيفون و ساعت هاي 
اپل پرداخته شده است. گوشي ها و ساعت هاي هوشمند 
مي توانن��د ابزاري عالي براي س��الم ماندن و جلوگيري 
از گس��ترش ويروس كرونا باش��ند. اين كار را مي توان 
ب��ا اس��تفاده از Reminderها ي��ا يادآورهايي كه در 
گوشي هاي هوشمند وجود دارد، انجام داد كه مي تواند 
به ش��ما اطمينان دهد در طول روز ب��ه اندازه كافي 
دستانتان را مي ش��وييد و البته از لمس صورت خود 
پرهيز مي كنيد. تحقيقات نشان مي دهد كه ايجاد يك 
عادت جديد اغلب دو ماه طول مي كشد و اين روزها 
شايد اينكه بخواهيد از عادت لمس كردن صورتتان 
خودداري كنيد، دش��وارتر از شس��تن دست هايتان 
باشد كه در طول روز به طور معمول انجام مي ديد. اما 
قرار دادن يادآورهاي مداوم در گوش��ي  هوشمندتان 
مي تواند اين ب��ازه زماني را به طور قابل توجهي كوتاه 
 )CDC( كند. مراكز كنترل و پيش��گيري از بيماري
به طور رس��مي توصيه مي كنند كه براي جلوگيري 
از ابتال به ويروس كرونا الزم اس��ت دست هاي خود را 
با صابون به مدت حداقل ۲۰ ثانيه كامال شست وش��و 

دهيد، برخي ديگر از منابع هم شستن دست ها به مدت 
۳۰ ثانيه را توصيه مي كنند. براي تنظيم كردن يادآور 
 Reminders در گوشي آيفون خود ابتدا اپليكيشن
 »i« را باز كنيد و يك يادآوري جديد بسازيد. سپس
كه در قس��مت راس��ت يادآوري قرار دارد را انتخاب 
 كني��د. س��پس بخ��ش در روز به من ي��ادآوري كن

 )Remind me on a day( را فعال كنيد. سپس 
گزينه تك��رار )Repeat( را انتخاب كرده و يادآوري 
ساعتي )Hourly( را فعال كنيد. همچنين مي توانيد 
به جاي اينكه از فعال كردن يادآوري ساعتي به صورت 
دستي استفاده كنيد، از سيري )دستيار صوتي اپل( 
كمك بگيريد كه براي شما يادآوري روزانه را تنظيم 
كند. مثال مي توانيد به او بگويي��د: »به من يادآوري 
كن كه هر ساعت دس��ت هايم را بشويم.« در تصاوير 
زير، نحوه تنظيم كردن يادآوري ساعتي آمده است. 
گزينه ديگر براي يادآوري شستن دستانتان، استفاده 
از اپليكيش��ن اس��ت. اگر ايده اس��تفاده از نرم افزار 
 براي شس��تن دس��تانتان را پس��نديده ايد، نرم افزار

 Wash Your Hands ه��م وجود دارد و ش��ما 
مي توانيد فواصل زماني دلخواه را تنظيم كنيد و يك 
تايمر داخلي نيز براي اطمينان از شستن براي مدت 

زمان كافي وجود دارد.

روشي براي يادآوري شستن دست ها 
جهت جلوگيري از كرونا

گيزچاينا| با وجود اينكه در ماه ه��اي اخير ويژگي هاي 
جديدي به واتس اپ اضافه ش��ده، محبوبيت نسخه هاي 
 GBWhatsApp، غيررس��مي وات��س اپ مانن��د
YoWhatsApp و FMWhatsApp به ص��ورت 
قابل توجهي در حال افزايش اس��ت. ب��ه گزارش ديجياتو، 
پيام رسان هاي بي ش��ماري در سال هاي اخير توسعه پيدا 
كرده اند، اما واتس اپ محبوب ترين آنها محسوب مي شود. 
اين پيام رسان تحت مالكيت فيس بوك، به صورت ماهانه 
داراي ۱.۵ ميليارد كاربر فعال است. اين پيام رسان علي رغم 
محبوبيت ب��اال، از نظر به روزرس��اني و اراي��ه قابليت هاي 
جديد عملكرد ناموفقي داش��ته و همين عامل باعث شده 
نسخه هاي غيررسمي زيادي براي آن توسعه پيدا كنند. بر 
اساس گزارش هاي اخير، محبوبيت نسخه هاي غيررسمي 
اين پيام رسان در برخي مناطق افزايش چشمگيري پيدا 
كرده اس��ت. در ح��ال حاضر اپليكيش��ن هاي اندرويدي 
زيادي بر پايه واتس اپ توسعه پيدا كرده اند كه ويژگي هاي 
بيشتري در مقايسه با نسخه اصلي دارند. براي مثال برنامه 
GBWhatsApp حتي در صورت پاك كردن استاتوس، 
امكان مشاهده آن را براي كاربران فراهم مي كند. در برخي 
مناطق جهان، نسخه هاي غير رسمي واتس اپ در مقايسه 
با نس��خه اصلي محبوبيت بيش��تري دارد. برخ��ي از اين 
اپليكيشن ها امكان استفاده از چندين حساب در يك دستگاه 
را براي كاربران فراهم مي كنند و همچنين توسط آنها مي توان 
فايل هاي حجيم را انتقال داد. در كشورهاي آفريقايي، برنامه 
غير رس��مي GBWhatsApp محبوبي��ت بااليي دارد. 
واتس اپ تا به امروز تالش هاي زيادي براي عدم اس��تفاده 
از اين برنامه ها ك��رده، اما چندان كارآمد نبوده اند. عالوه بر 
وات��س اپ و GBWhatsApp، برنامه هاي غيررس��مي 
YoWhatsApp و FMWhatsApp نيز محبوبيتي 

در كشورهايي مانند نيجريه، كنيا و آفريقاي جنوبي دارند.

افزايش محبوبيت نسخه هاي 
غيررسمي »واتس اپ«

دنياي فناوري

پاوريوزر| يكي از انتقادات��ي كه همواره به بخش 
IGTV اينستاگرام وارد مي ش��ود، درآمدزا نبودن 
آن اس��ت. اين مس��اله باعث ش��ده تا بس��ياري از 
توليدكنندگان محتوا اصال سراغ ساختن ويديو براي 
اين پلتفرم نروند و تمام تالش خود را روي يوتيوب 
و پلتفرم ه��اي ديگر بگذارند. اكن��ون اما فيس بوك 
قصد دارد اين رويه را تغيير دهد و با معرفي تبليغات 
به اين بخش، بس��ياري از توليدكنندگان محتوا را 
به س��اخت ويديو ترغيب كند. به گزارش ديجياتو، 
بر اس��اس صحبت هاي مديرعامل اينستاگرام، ۵۵ 
درصد از درآمدهاي حاصل از تبليغات در اين بخش، 
به توليدكنندگان محتوا اختصاص داده خواهد شد. 
اين رقم دقيقا با مقداري كه گوگل از طريق يوتيوب 
به توليدكنندگان پرداخت مي كند، برابر اس��ت. در 

نتيجه مي توان انتظار داش��ت پس از فعال ش��دن 
تبليغات درIGTV، كاربران بيش��تري نس��بت به 
توليد محتوا در اين پلتفرم اقدام كنند. يكي ديگر از 
داليل استفاده نشدنIGTV، به گنگ و غريبه بودن 
آن در اينستاگرام مربوط مي شود. اين پلتفرم ابتدا 
اصرار زيادي روي ويديو هاي عمودي داشت، ولي با 
توجه به اينك��ه هيچ كس عالقه اي ندارد ويديو هاي 
يك ساعته را در اين حالت ببيند، مجبور شد پخش 
افقي را نيز ب��ه آن اضافه كند. با اي��ن وجود باز هم 
توجهي به اين بخش نشده بود. جاستين اسوفسكي، 
مديرعامل اينستاگرام مي گويد: »اين كار يك قدم 
 IGTV درست ديگر در راستاي درآمدزايي از طريق
است. براي اينكه از درست بودن استراتژي هاي خود 
مطمئن شويم، با چند توليدكننده محتواي مطرح 

همكاري آزمايش��ي خواهيم داش��ت و قصد داريم 
اين نقشه را به آرامي جلو ببريم.« البته اينستاگرام 
چن��دان هم با تبليغات بيگانه نيس��ت. اين كمپاني 
پيش از اين نيز درآمدزايي را به اس��توري هاي خود 
آورده بود. بر اساس گفته هاي اين شبكه اجتماعي 
معروف، درآمد هاي حاصل از تبليغات اس��توري در 
س��ال گذش��ته به ۲۰ ميليارد دالر مي رسد كه رقم 
بس��يار قابل توجهي اس��ت. با اين حال در دو سالي 
ك��ه از معرف��ي IGTV مي گذرد، كارب��ران زياد به 
آن عالقه اي نش��ان نداده اند، ولي ش��ايد با توجه به 
تغييرات جديد در نحوه درآمدزايي، افراد بيشتري 
به اس��تفاده از آن روي بياورن��د. در غير اين صورت 
اما ما به عنوان كارب��ر معمولي، تبليغات آزاردهنده 

بيشتري را خواهيم ديد.

راه حل جديد اينستاگرام براي درآمدزايي
ديجيتال ترندز| در پي شيوع ويروس كرونا، مدارس شهر 
نيويورك تعطيل شده اند و كالس هاي درس به طور آنالين 
برگزار مي شوند. ش��هرداري نيويورك فناوري و زيربناي 
ارتباطي را براي آموزش آنالين دانش آموزان فراهم مي كند. 
به گزارش مهر، به دليل شيوع ويروس كرونا تمام مدارس 
شهر نيويوك از روز گذشته تا حداقل چهار روز ديگر تعطيل 
شده و كالس هاي درس آنالين برگزار مي شوند. به گفته 
اندرو كومو فرماندار نيويورك، اين اقدام بخشي از تالش ها 
براي جلوگيري از شيوع ويروس كرونا است. شهر نيويورك 
بزرگ ترين سيس��تم مدارس دولتي را در امريكا دارد كه 
بيش از يك ميليون دانش آموز در آن مش��غول تحصيل 
هستند. در همين راستا شهرداري نيويورك برنامه هايي 
براي ادامه آموزش دانش آموزان به طور آنالين از ۲۳ مارس 
در نظر گرفته است. شهرداري نيويورك همچنين مشغول 

فراهم كردن فناوري و زيربن��اي ارتباطي الزم براي تمام 
دانش آموزان است. اين طرح احتماال شامل فراهم كردن 
لپ تاپ يا تبلت براي دانش آموزاني است كه اين تجهيزات را 
در اختيار ندارند. عالوه بر آن سرويس اينترنت نيز در صورت 

لزوم براي دانش آموزان تهيه مي شود.

آموزش در مدارس نيويورك آنالين مي شود

تك كرانچ| بريتانيا در حال بررس��ي قانوني براي 
گس��ترش اس��تفاده از وس��ايل حمل و نقل مدرن 
مانند اسكوترهاي برقي و پهپاد است كه به كاهش 
آلودگي هوا و بهينه سازي حمل و نقل در اين منطقه 
كم��ك خواهد كرد. به گ��زارش ديجياتو، در حالي 
كه هنوز نمي توان به صورت قانوني از اس��كوترهاي 

برقي در جاده هاي عمومي و پياده روهاي انگلستان 
اس��تفاده كرد، شاهد حضور ش��هروندان زيادي با 
اين وس��يله نقليه در ش��هرهاي مختلف اين كشور 
هس��تيم. دولت به تازگي اعالم ك��رده براي كاهش 
اس��تفاده از خودروهاي ش��خصي، قانوني را براي 
اس��تفاده از وس��ايل نقليه مدرن از جمله اسكوتر و 

دوچرخه باربري برقي، پهپادهاي حمل تجهيزات 
پزشكي و ديگر سرويس هاي مدرن را مورد بررسي 
قرار مي دهد. براس��اس اعالم بخ��ش حمل و نقل 
انگلس��تان، اين كشور بودجه اي برابر با ۹۰ ميليون 
پوند را براي راه اندازي س��ه منطقه در پورتسموث، 
س��اوت همپتون، دربي و ناتينگهام جهت آزمايش 

س��رويس هاي جديد درنظ��ر گرفته. اي��ن قانون 
نش��ان دهنده آينده حمل و نقل انگلس��تان است و 
همچنين نمايانگر جايگزيني وس��ايل نقليه مدرن 
با وس��ايل نقليه ش��خصي كنوني اس��ت. به اعتقاد 
برخي كارشناس��ان، انگلستان در زمينه استفاده از 
اسكوترهاي برقي در مقايس��ه با برخي كشورهاي 
اروپايي مانند فرانس��ه، عملك��رد ضعيف تري دارد 
چرا كه هم اكنون تنها مي توان از آنها در محيط هاي 
بسته استفاده كرد.  اين اولين باري نيست كه بريتانيا 

قصد دارد وس��ايل حمل و نقل جديد را تست كند. 
دو سال پيش نيز به صورت آزمايشي برنامه استفاده 
از اس��كوترهاي برقي در لندن اجرايي شد كه البته 
بس��يار محدود ب��ود. احتماال دول��ت از برنامه هاي 
قبلي درس مي گيرد و براي قان��ون جديد، در آنها 
تجديدنظر مي كند. اگرچه وزارت حمل ونقل هنوز 
اطالعات كامل��ي در رابطه با قانون جديد منتش��ر 
نكرده، اما انتظار مي رود اس��تفاده از اس��كوترهاي 

برقي قانوني شود.

بريتانيا مسير حمل و نقل مدرن را هموار مي كند
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شايعات كرونايي تقاضا و قيمت ميوه را افزايش داد
گروهبنگاهها|

موضوع تامي��ن اقالم اساس��ي اين روزها ب��ه يكي از 
دغدغه هاي اصلي مردم و مس��ووالن بدل شده است؛ 
ضرورتي كه با توجه به تبع��ات برآمده از كرونا ويروس 
ضرورت برنامه ريزي هاي اصولي در خصوص آن احساس 
مي شود. در شرايطي كه بر اساس اعالم مسووالن فرآيند 
عرضه ميوه هاي شب عيد در اس��تان هاي مختلف بر 
اساس قيمت هاي مصوب آغاز شده؛ در برخي استان ها 
قيمت هاي ارايه شده براي ميوه هاي عيدانه بسيار بيشتر 
از قيمت هايي است كه به عنوان قيمت مصوب مطرح 
ش��ده اس��ت. اين فرآيند صعودي در قيمت ها نه فقط 
در خصوص ميوه هايي چون پرتقال و س��يب و... بلكه 
در خصوص محصوالتي چون پياز، موز، سيب زميني، 
گوجه و... نيز به عينه مشاهده مي شود. اما رييس اتحاديه 
مركزي ميوه و تره بار درباره چرايي اين افزايش قيمت 
مي گويد: با شيوع ويروس كرونا و شايعه قرنطينه شدن 
برخي استان هاي كشور در روزهاي گذشته با افزايش 
تقاضا نرخ برخي كاالها از دو هزار تا بيش از ۱۰ هزارتومان 
افزايش يافت. »اس��داهلل كارگر« در ادامه افزود: در پي 
شايعه قرنطينه شدن برخي استان هاي كشور، ازدحام 
جمعيت و تقاضا قيمت هر كيلوگ��رم موز به ۲۸ هزار 
تومان، پياز به ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان، گوجه فرنگي بين ۶ 
هزار تومان، سيب زميني ۶ هزار تومان و زنجبيل بين 

۵۰ هزار تا ۶۰ هزار تومان شده است.
وي اضاف��ه كرد: پيش از بروز وي��روس كرونا، قيمت 
هركيلوگرم موز ۱۴ هزارو ۵۰۰ تومان، گوجه فرنگي 
دو ه��زار و ۵۰۰ تومان، پياز بين دو هزار تا چهار هزار 
تومان، سيب زميني دو هزار و ۸۰۰ تا سه هزار تومان، 
زنجبي��ل ۳۵ تا ۴۰ ه��زار تومان بوده اس��ت. رييس 
اتحاديه مركزي ميوه و تره بار اظهارداش��ت: قيمت 
هر كيلوگرم م��وز در ميدان مركزي بي��ن ۲۰ تا ۲۱ 
هزار تومان رس��يده است. وي با بيان اينكه با كاهش 
تقاضا قيمت ميوه متعادل مي شود تصريح كرد: ميوه 
مورد نياز كش��ور براي ش��ب عيد و ايام نوروز تامين 
اس��ت وكمبودي در اين زمينه وجود ندارد بنابراين 
مردم با ازدحام موجب افزايش قيمت ها نش��وند. وي 
اظهارداشت: با افزايش عرضه زنجبيل توسط اتحاديه 
ميوه و سبزي قيمت اين محصول طي روزهاي اخير 
حدود ۴۵ درصد كاهش يافته است زيرا با شيوع كرونا 
و افزاي��ش ميوه هاي گرم نرخ اين محصول بين ۱۳۵ 

هزار تا ۱۵۰ هزارتومان بود.

    قيمت هر كيلوگرم س�يب و پرتقال تنظيم 
بازاري ۵۶۰۰ تومان

رييس اتحادي��ه مركزي ميوه و تره ب��ار تصريح كرد: 
امسال اتحاديه به منظور كمك به دولت اقدام به تهيه 
و تدارك سيب درختي و پرتقال با قيمت هاي مصوب 
تنظيم بازاري در سطح خرده فروشي ها كرده به طوري 
كه ۷۰ تن پرتقال و س��يب درختي تنظيم بازاري در 
اختيار دارد. وي افزود: امسال قيمت هر كيلوگرم سيب 
درختي و پرتقال نيز پنج هزار و ۶۰۰ تومان براي عرضه 
در سطح خرده فروش��ي هاي تهران تدارك ديده شده 
است. كارگر در ادامه به عدم استقبال عرضه ميوه تنظيم 
بازاري توسط خرده فروشي ها اشاره كرد و اظهار داشت: 
اكنون به دليل تعطيلي مراسم و مهماني هاي ايام نوروز 
و افزايش كرايه حمل و نقل با كاهش تقاضا از س��وي 
خرده فروشي ها روبرو هستيم. وي گفت: فروشندگان 
در سطح بازار براين باورند كه عرضه ميوه تنطيم بازاري 
برايشان صرفه اقتصادي ندارد و بايد اين محصول توسط 
مراكز عرضه مستقيم شهرداري ها به دست مردم برسد.

   توزيع ميوه شب عيد در تهران آغاز شد
معاون امور بازرگاني و توس��عه تجارت سازمان صمت 
استان تهران گفت: به منظور تنظيم بازار و تامين ميوه 
پايان سال و عيد نوروز، پرتقال و سيب با قيمت مصوب 
از روز )۲۶ اسفند( در تهران توزيع مي شود. به گزارش 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، مجتبي 
ش��ير قاضي گفت: به منظور تنظيم بازار و تأمين ميوه 
پايان سال و عيد نوروز، پرتقال و سيب با قيمت مصوب 
از امروز در تهران توزيع مي شود. معاون سازمان صمت 
استان تهران افزود: بر اساس مصوبات ستاد تنظيم بازار 
كشور و اس��تان، سيب و پرتقال درجه يك به ميزان ۷ 
هزار تن در انبارهاي استان توسط مباشرين ذخيره و 
به قيمت مصوب براي مصرف كننده آماده عرضه شده 
است. وي تصريح كرد: ميادين ميوه و تره بار در سطح 
شهر و فروش��گاه هاي منتخب از جمله مراكز فروش 
مي باشد و در شهرس��تان هاي تابعه استان نيز توسط 
مباشرين در حال توزيع ميوه بوده و هيچگونه كمبودي 

در عرضه وجود ندارد.

   توزيع ميوه شب عيد زنجاني ها آغاز شد
مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي روستايي استان زنجان 
اعالم كرد: توزيع ميوه شب عيد زنجاني ها در ۱۰۰ غرفه 

پيش بيني ش��ده در سطح اين استان آغاز شد. سعيد 
يوس��في ديروز افزود: اتحاديه تعاوني هاي روستايي 
اس��تان زنجان مباشر توزيع ميوه ش��ب عيد سازمان 
صنعت، معدن و تجارت است. امسال بر اساس تصميم 
ستاد تنظيم بازار و كميته راهبري ميوه شب عيد هزار 

و ۷۰۰ تن ميوه براي توزيع آماده است.
مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي روس��تايي استان زنجان 
گفت: از اين ميزان هزار تن پرتقال و ۷۰۰ تن سيب است 
كه به ترتيب از اس��تان هاي مازندران و آذربايجان غربي 
خريداري شده است.يوسفي خاطرنشان كرد: كيفيت ميوه 
با نظارت شركت بازرسي سيزان در مبدا و هم در مقصد و 
همچنين نظارت سازمان صنعت معدن و تجارت استان 
زنجان حمل شده است. وي ادامه داد: اين ميوه ها با توجه 
به دوره خواب در س��ردخانه مدت زمان قرنطينه را طي 
كرده و عاري از هرگونه آلودگي است. مديرعامل اتحاديه 
تعاوني هاي روستايي استان زنجان گفت: در زمان حاضر 

۱۰۰ غرفه براي توزيع ميوه شب عيد در استان پيش بيني 
ش��ده كه در صورت نياز و بر اساس اعالم سازمان صنعت 

معدن و تجارت مي توانيم اين تعداد را افزايش دهيم.

   توزيع و عرضه ميوه شب عيد در استان مركزي
سرپرست سازمان صمت اس��تان مركزي از توزيع و 
عرضه ميوه و مركبات ش��ب عيد از دوشنبه در تمام 
شهرستان هاي استان خبر داد. جواد حسني ديروز در 
حاشيه جلسه قرارگاه پدافند زيستي استان مركزي 
در جمع خبرنگاران، با اشاره به توزيع ميوه و مركبات 
ايام پاياني سال و همچنين شب عيد در استان مركزي، 
اظهار كرد: حدود هزار تن پرتقال و ۵۰۰ تن سيب كه 
از گذشته در استان ذخيره سازي شده بود، عرضه شده 
اس��ت.وي با بيان اينكه حدود ۱۰۰ غرفه براي توزيع 
ميوه و مركبات شب عيد در سطح استان تدارك ديده 
ش��ده اس��ت، تاكيد كرد: تعدادي از مراكز توزيع نيز 

همانند سال هاي گذشته اصناف معتبري خواهند بود 
كه با نصب بنر و پالكارد به خوبي براي مردم مشخص 
شده اند. در حال حاضر قيمت هر كيلو سيب و پرتقال به 
ترتيب حدود ۷۰۰۰ و ۵۵۰۰ تومان خواهد بود كه همه 
اين اقالم آماده تحويل هستند و به منظور جلوگيري از 
ازدحام جمعيت اقالم مورد نياز هر دستگاه در اختيار 
آن مركز قرار خواهد گرفت تا در ميان كاركنان خود 
توزيع كند.حسني با بيان اينكه توزيع ميوه از ساعت 
هفت صبح و تا زماني كه خريدار وجود داشته باشد در 
اين ايام ادامه خواهد داشت، تصريح كرد: تمام ميوه ها 
از مركز تهيه و تا زماني كه به دست مراكز توزيع برسند 
كام��ال ضدعفوني مي ش��وند و در اين خصوص جاي 
هيچ نگراني در مورد موارد بهداشتي براي مردم وجود 
ندارد. پرتقال ها از مازندران و س��يب ها هم از اس��تان 
اصفهان تهيه شده است و كيفيت ميوه ها از اين حيث 

بسيار باالست.

مجتمعفوالدگيالنبهمبارزهباكروناشتافت

انجام تست كرونا با بهره گيري از كيت هاي مخصوص 
مجتمع فوالد گيالن با استقرار يك تيم پزشكي در 
طي دو روز اقدام به انجام آزمايشات و تست كرونا 

از پرسنل اين مجتمع كرد. 
عباس نجاري مس��وول تيم پزش��كي مستقر در 
مجتمع فوالد گي��الن در گفت وگويي با خبرنگار 
ما در خصوص انجام اين تس��ت گف��ت از آنجايي 
ك��ه يكي از اقدام هاي اوليه مهم در مبارزه با كرونا 
شناسايي و غربالگري مبتاليان احتمالي مي باشد، 
شركت »ش��تاب دهنده پرتو هم دوس« )با مجوز 
معاون��ت علمي و فناوري رياس��ت جمهوري( و با 
توجه به يافته هاي قبلي خود طي اقدامي ضربتي 
در مقام توليد كيت هاي تشخيصي كرونا ويروس 

برآمد.

نجاري ادامه داد: از س��وي ديگر با توجه به سابقه 
حمايت��ي آقاي داني��ال زاده مال��ك و مديرعامل 
فوالد گيالن از پروژه هاي تحقيقاتي اين ش��ركت 
براي كمك به امور درماني افراد نيازمند، موضوع 
توليد كيت با ايشان درميان گذاشته شد كه مورد 
اس��تقبال قرار گرف��ت و تمام��ي هزينه هاي زير 

ساخت و توليد كيت تشخيصي را متقبل شدند .
 وي اف��زود: مديرعام��ل محت��رم مجتمع فوالد 
گيالن اعالم كردند در راستاي تحقق فرمايشات 
مقام معظم رهبري مبني بر بس��يج همه امكانات 
بخش خصوصي و دولتي براي مبارزه با همه گيري 
كرونا، غربالگري با كيت ه��اي توليدي اين گروه 
فناور و هماهنگي مراجع قانوني ذي ربط به صورت 

رايگان اقدام شود و همچنين حمايت از پروژه هاي 
توسعه اي و در دست اقدام شركت را كه در آينده 
نزدي��ك به ثمر مي رس��د را نيز عهده دار ش��دند. 
همچنين در صورت مثبت بودن تست كروناي هر 
كدام از پرسنل اين مجموعه ضمن آگاهي دادن به 
فرد در خصوص بيماري نحوه عدم انتقال ويروس 
از طريق ناقل به افراد ديگر را از طريق خود مراقبتي 
تذكر مي دهيم و در اقدام بعدي كساني را كه با اين 
افراد در تماس نزديك بوده اند در جريان قرار داده 
و در صورت امكان آزمايش مجددي اخذ مي شود 
و از خانواده هاي آنان نيز تس��ت گرفته مي شود و 
 موارد مش��كوك را جدا مي كنيم و تحت نظارت و 
كنترل در خانه قرار خواهن��د گرفت و اگر عاليم 

حادي داش��ته باش��ند به مديريت مجتمع اعالم 
 كرده و به مراكز تخصصي درماني ارجاع مي دهيم 
و طبق برنامه هايي كه وزارت محترم بهداش��ت و 

دانشگاه علوم پزش��كي برنامه ريزي كرده است با 
هماهنگي هاي الزم اين موارد تحت درمان و ارايه 

خدمات قرار مي گيرند.
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قطع اضافه كار علت
درگيري ۲ شهردار خرمشهر

خرمش�هر|قطع اضافه كار سرپرس��ت سابق 
شهرداري خرمشهر از سوي داود دارابي شهردار 
اين ش��هر باعث درگيري فيزيكي بين آنها شد. 
فرماندار خرمشهر ضمن تاييد درگيري سرپرست 
سابق شهرداري خرمشهر با ش��هردار اين شهر 
اظهار داش��ت: قطع اضافه كاري كس��اني كه از 
ش��هرداري حقوق مي گيرند ولي اكنون سركار 
نيستند به دستور شوراي ش��هر صورت گرفته 
اس��ت. محمد حيدري افزود: شهردار خرمشهر 
طبق دستور و مصوبه شوراي شهر نسبت به قطع 
اضافه كار عزيز ساعدي سرپرست سابق شهرداري 

خرمشهر اقدام كرده است. 

ادامه مراجعات 
مسموميت هاي الكلي در اهواز

اهواز|سخنگوي دانش��گاه علوم پزشكي جندي 
ش��اپور اهواز از مراجعه ۶ بيمار ب��ه مراكز درماني با 
مسموميت الكلي در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد. دكتر 
علي احسان پور ديروز گفت: در ۲۴ ساعت گذشته 
۶ نفر بر اثر مسموميت با مشروبات الكلي تقلبي به 
مراكز درماني اهواز مراجعه كرده اند. وي با بيان اينكه 
تالش براي كاهش مراجعات مسموميت هاي الكلي 
در خوزس��تان در تمام س��طوح به قوت خود باقي 
است، گفت: در حال حاضر ۲۹ نفر در بيمارستان ها 
بس��تري اند ك��ه ۱۱ نفر از اي��ن تع��داد، در بخش 
مراقبت هاي ويژه تحت درمان هستند. احسان پور 
گفت: توزيع مشروبات الكلي تقلبي در صورت عدم 
كنترل مي توانست به يك فاجعه منجر شود. كنترل 
اين بحران جز با تالش ها و همكاري هاي شبانه روزي 
نهادهاي قضايي، انتظامي، امنيتي و همراهي اصحاب 
رسانه با مجموعه دانشگاه علوم پزشكي امكان پذير 
نبود. از اردبيل هم خبر مي رسد كه بيش از ۲۰۰نفر به 

دليل مصرف الكل تقلبي مسموم شده اند.

 ضدعفوني شهر اصفهان 
با روزانه 1۰۰ هزار ليتر محلول

اصفهان|معاون خدمات ش��هري ش��هرداري 
اصفهان حجم مواد ضدعفوني مورد اس��تفاده را 
روزانه صد ه��زار ليتر عنوان كرد و گف��ت: از اين 
ميزان حدود ۶۰ هزار ليتر براي ضدعفوني معابر و 
اماكن عمومي، حدود ۲۰ هزار ليتر براي ضدعفوني 
كردن ناوگان حمل و نقل عمومي و حدود ۲۰ هزار 
ليتر در اختيار گروه هاي مردمي، بسيج و غيره قرار 
مي گيرد. حسين اميري با اشاره به اينكه اقدامات 
شهرداري اصفهان براي ضدعفوني شهر براي مقابله 
با ويروس كرونا هرشب انجام مي شود، اظهار كرد: 
در اين اقدام همه معابر شهري مناطق ۱۵گانه شهر 
اصفهان ضدعفوني شده و مي ش��ود. وي با اشاره 
به اينكه ۲۵ اكيپ ضدعفوني عمليات گندزدايي 
را با ماش��ين هاي مه پاش انجام مي دهند، گفت: 
همچنين ۱۰۰ اكيپ پياده خدمات ش��هري كار 
شست و شو و ضدعفوني را انجام مي دهند. نيروهاي 
آتش نشاني هم هرشب با چهار اكيپ تخصصي 
۱۱ نفره در چهار نقطه از ش��هر اصفهان عمليات 

ضدعفوني را انجام مي دهند.

شايعه وقوع سيل خطرناك 
در كردستان تكذيب شد

سنندج|معاون توس��عه و پيش بيني اداره كل 
هواشناسي كردستان شايعات وقوع زودهنگام 
سيل خطرناك در استان را تكذيب كرد و گفت: 
سيلي در كار نيس��ت. اين  روزها شايعاتي مبني 
بر وقوع زودهنگام س��يلي خطرناك در اس��تان 
كردستان در فضاي مجازي بازنشر شد كه معاون 
توسعه و پيش بيني اداره كل هواشناسي استان آن 
را تكذيب و تاكيد كرد بر اساس پيش بيني هاي اين 
سازمان، سيلي در كار نيست. علي پناهي، با بيان 
اينكه هشدارهاي منتشره مبني بر وقوع سيل در 
استان تنها يك شايعه است، اظهار داشت: براساس 
بررسي نقش��ه ها و خروجي مدل هواشناسي از 
دوشنبه تا صبح روز چهارشنبه، در نواحي غربي 
و جنوبي اس��تان بارش پراكنده و در ديگر نقاط 
بارش ضعيف و احتمالي پيش بيني مي ش��ود. 
وي افزود: از صبح روز چهارشنبه تا پنج شنبه در 
آسمان استان بارش باران و در ارتفاعات و گردنه ها 
بارش برف و باران و در برخي نقاط مه و كاهش ديد 

پيش بيني مي شود.

مصوبه تعطيلي اصناف
به قوت خود باقي است

استاندار كرمان با اش��اره به اينكه تعطيل شدن 
اصناف استان كرمان مصوبه ستاد استاني كرونا 

است گفت: اين مصوبه به قوت خود باقي است.
جلسه ستاد استاني مديريت بيماري كرونا استان 
كرمان ديروز در سالن شهيد مرتضوي استانداري 
كرمان با حضور محمدجواد فدايي استاندار كرمان 

و ساير اعضا برگزار شد.
در اين جلسه تعطيلي اصناف استان كرمان براي 
پيش��گيري از ش��يوع ويروس كرونا در استان و 
جلوگيري از تجمعات مورد بررس��ي قرار گرفت 
و مصوبه جلسه قبل ستاد استاني كرونا بازبيني 
شد. تمام اعضاي جلسه س��تاد به اتفاق مخالف 
بازگشايي اصناف و بازاريان استان براي پيشگيري 
از تجمعات در مراكز خريد بودند و خواستار اجراي 
دقيق مصوبه قبل جلسه ستاد استاني مديريت 

بيماري كرونا شدند. 
استاندار كرمان در اين جلس��ه با اشاره به اينكه 
مصوبه تعطيلي اصناف كرمان براي س��المتي 
مردم و در راستاي منافع مردم است گفت: براي 
پيشگيري از شيوع ويروس و بيماري در جامعه 

اين مصوبه به قوت خود باقي است.

توليدماسكدركارگاههاي
توليديتوانخواهان

جنوب�ي| خراس�ان
مديركل بهزيستي خراسان 
جنوبي از توليد ماس��ك و 
روپ��وش در مراكز توليدي 
حمايتي و گروه هاي هميار 
خياطي ضمن أخذ مجوز 
بهداش��تي و طي مراحل 
اداري الزم با تمام توان خبر داد. علي عرب نژاد، ديروز در 
بازديد از از روند توليد ماسك و روپوش كارگاه دستان 
پرتوان يكي از خيريه هاي بيرجند گفت: بهزيستي طبق 
سياست هاي ابالغي و مسووليت اجتماعي كه دارد در 
هر بحران خود را با ش��رايط زمان همراه كرده و با تمام 
قوا آماده خدمت رس��اني به مردم، جامعه هدف تحت 
حمايت، مراكز و مددجويان خدمات گيرنده در اين مراكز 
و موسسات است. به گزارش ايسنا، وي افزود: موسسات 
خيريه و مراكز غيردولتي تحت نظارت به عنوان بازوي 
توانمند بهزيستي نيز آماده انجام خدمات متنوع و به روز 
هستند و از آنجايي كه توليد ماسك و روپوش در حال 
حاضر از جمله موارد ضروري و مورد نياز كشور است، اين 
كار با تالش مسووالن مراكز توليدي حمايتي و گروه هاي 
هميار خياطي ضمن أخذ مجوز بهداشتي و طي مراحل 

اداري الزم با تمام توان در حال انجام است.
لطيفي، از اعض��اي هيات مديره اين خيريه نيز ضمن 
تشكر از سپاه پاسداران به دليل تامين بخشي از اقالم 
اوليه، افزود: عالوه بر توانجويان و معلوالن، تعدادي از 
جوانان جهادي در اين كار مش��اركتي و خير جمعي 
حضور دارند.لطيفي با بيان اينكه اميدواريم طي روزهاي 
آينده توليد ماسك در اين كارگاه به ۵۰۰۰ عدد در روز 
برس��د، يادآور شد: اين ماسك ها كه بسيار باكيفيت و 
چنداليه هس��تند براي ضدعفوني تحويل سپاه داده 
مي شود و متعاقب آن با نظارت دانشگاه علوم پزشكي 

رايگان توزيع مي شود.

پايانههايمركزيوپاركسوار
شماليدرقمتعطيلشد

قم|مديرعامل س��ازمان 
پايانه هاي ش��هرداري قم با 
تأكيد ب��ر رعايت قرنطينه 
خانگ��ي گفت: ب��ا توجه به 
كاهش درخواس��ت سفر از 
طرف مردم تمام فعاليت هاي 
پايانه مركزي و پارك سوار 
شمالي به حالت نيمه تعطيل در آمده است. رضا پوريا فر 
در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به اهميت توجه به شرايط 
ايجادشده و همكاري شهروندان با مسووالن در رعايت 
مسائل بهداش��تي اظهار داشت: ش��هر قم در روزهاي 
حساسي قرار داشته و نيازمند همكاري كامل مردم با 
مديران شهري و استاني هستيم. وي سازمان پايانه هاي 
ش��هرداري قم را در آماده باش كامل اعالم كرد و افزود: 
از همان روزهاي نخست اعالم شيوع ويروس كرونا در 
كشور و انجام آزمايش هاي اوليه در شهر قم سازمان هاي 
پايانه هاي ش��هرداري قم اقدامات پيش��گيرانه را آغاز 
كرده است. مديرعامل سازمان پايانه هاي شهرداري قم 
ضدعفوني كردن پايانه مركزي و پارك سوار شمالي را از 
جمله اقدامات اوليه شهر در ضدعفوني مكان هاي عمومي 
دانست و گفت: سالن هاي انتظار مسافران، سرويس هاي 
بهداشتي، نمازخانه به صوت روزانه ضدعفوني مي شد. 
عالوه بر موارد ذكرشده حتي خوابگاه رانندگان اتوبوس ها 
و غرفه ه��اي عرضه خوراك��ي و كاال نيز به صوت كامل 
ضدعفوني ش��ده و تمام وقت نظارت ه��اي الزم انجام 
مي شد. پوريافر دومين اقدام سازمان پايانه هاي شهرداري 
قم را كم كرده فعاليت پايانه ها اعالم و خاطرنشان كرد: 
حفظ امنيت شهروندان مهم ترين دغدغه اي است كه 
در س��ازمان پيگيري ش��ده و در اولويت تمام برنامه ها 
قرارگرفته است. وي تصريح كرد: در حال حاضر به علت 
كاهش درخواست سفر تمامي فعاليت هاي پايانه مركزي 
و پارك سوار شمالي به صورت نيمه تعطيل درآمده است.

آغازمحدوديتدرساعات
كاريبرخيازاصنافمشهد
خراسانرضوي|رييس 
اتاق اصناف مشهد مي گويد: 
از روز دوش��نبه ۲۶ اسفند، 
در س��اعات فعاليت برخي 
از اصناف مش��هد به لحاظ 
كاهش ت��ردد محدوديت 
اعمال مي شود. به گزارش 
روابط عمومي اتاق اصناف مشهد محمود بنانژاد با تأكيد 
بر محدوديت فعاليت برخي صنوف غير مرتبط با مواد 
غذايي و مايحتاج مردم، اظهار كرد: كليه واحدهاي صنفي 
كه مايحتاج م��ردم را عرضه مي كنند، اعم از نانوايي ها، 
سوپرماركت ها، خواروبار فروشي ها، فروشندگان گوشت 
قرمز، فروشندگان مرغ، ماهي و تخم مرغ، سبزي و ميوه 
به هيچ وجه محدوديت زماني نداشته و در همه ساعات 
شبانه روز مي توانند فعاليت داشته باشند. وي افزود: در 
زمينه تأمين كاال در واحدهاي صنفي هيچگونه مشكلي 
نداريم و مردم اطمينان خاطر داشته باشند، كاالهاي 
مورد نياز در دس��ترس آنها قرار مي گيرد، ضمن اينكه 
توزيع گوشت و مرغ منجمد با قيمت تنظيم بازار آغاز شده 
و حتي مرغ منجمد نيز زير قيمت مصوب عرضه مي شود. 
بنانژاد بيان كرد: بر اساس مصوبه ستاد پيشگيري از شيوع 
بيماري كرونا محدوديت زماني ساير واحدهاي صنفي 
غير ضرور از جمله لوازم خانگي، تلف��ن همراه، رايانه، 
پوشاك، كيف و كفش و... به صورت يك شيفت از ساعت 
۱۰ صبح لغايت ۱۸ بعدازظهر بوده و در اين بازه زماني 
مجاز به فعاليت هستند. عضو هيات رييسه اتاق اصناف 
ايران خاطرنش��ان كرد: برخي از صنوف پرخطر مانند 
گيم نت ها، تاالرهاي پذيرايي، نمايشگاه هاي اتومبيل، 
مشاوران معامالت امالك نيز تعطيل اعالم شدند. بنانژاد 
ادامه داد: همش��هريان عزيز در صورت مواجهه با عدم 
عرضه كاالهاي اساسي توس��ط متصديان واحدهاي 

صنفي مراتب را با شماره تلفن ۱۲۴ در ميان گذارند.

تكميلتقاطعحصارككرج
بهمراحلنهاييرسيد

الب�رز|در ش��رايطي كه 
تكميل تقاطع حصارك كرج 
به يكي از مطالبات مهم مردم 
كرج از مديريت شهري اين 
شهر بدل شده، شهردار كرج 
گفت: در مجموع پنج پل از 
شش پل مجموعه تقاطعات 
ش��هداي حصارك به بهره برداري رسيده است. علي 
كمالي زاده ديروز در حاشيه مراسم افتتاح پل هاي B۴ و 
B۳ از مجموعه پل هاي حصارك اظهار كرد: با افتتاح اين 
دو پل، در مجموع پنج پل از شش پل مجموعه تقاطعات 
شهداي حصارك به بهره برداري رسيده است.كمالي زاده 
ادامه داد: ششمين پل نيز كه مسير دسترسي به جاده 
قزلحصار است، در ارديبهشت سال ۹۹ افتتاح خواهد 
شد. در كنار اين پروژه ها، كندراه هايي كه براي دسترسي 
به آزادراه كرج – قزوين در نظر گرفته شده نيز در حال 
تكميل است. وي در ادامه با اشاره به مشكالت ترافيكي 
در ميدان دانشگاه خوارزمي توضيح داد: با افتتاح اين دو 
پل، حركت خودروها از خيابان شهيد بهشتي از مسير 
اتوبان تهران- قزوين )به سمت تهران( تسهيل مي شود. 
شهردار كرج با اشاره به وضعيت برخي از پروژه هاي ناتمام 
شهر گفت: ادامه بلوار شهيد ناصر بخت هم با سرعت قابل 
قبولي در حال تكميل است و اميدواريم اين پروژه اوايل 
تابستان سال آينده به بهره برداري برسد. وي اظهار كرد: 
با افتتاح اين پروژه، تردد خودروها در حوزه غربي كرج به 
ميزان قابل توجهي تسهيل مي شود و شهروندان براي 
رسيدن به مقاصد خود در ترافيك نمي مانند. كمالي زاده 
تاكيد كرد: قبل از افتتاح اين دو پل براي دسترسي به 
آزادراه كرج- تهران، رانندگان ناچار بودند در محدوده 
ميدان دانشگاه خوارزمي وارد محدوده كمالشهر شوند 
كه اين امر باعث ايجاد ترافيك سنگين به ويژه در ساعات 

اوليه صبح مي شد.

دستسودجوياندرحوزه
سالمتكوتاهميشود

آذربايج�انش�رقي|
سرپرست معاونت اجتماعي 
و پيش��گيري از وقوع جرم 
دادگس��تري كل اس��تان 
آذربايجان ش��رقي با اشاره 
به فعاليت س��امانه سجام 
ب��راي درياف��ت اخب��ار و 
گزارش هاي مردمي در زمينه تخلفات مربوط به احتكار، 
كم فروشي و گران فروش��ي گفت: دست سودجويان و 
سوءاستفاده كننده ها در حوزه سالمت جسماني و رواني و 
شايعه سازان در زمينه ويروس كرونا كوتاه مي شود. احمد 
موقري ديروز در جمع خبرنگاران اعالم كرد: سامانه سجام 
آمادگي دريافت گزارش هاي مردمي در رابطه با تخلفات 
اقتصادي و بهداشتي مربوط به بيماري كرونا را داشته 
و دادگستري استان پس از صحت سنجي و اطمينان 
ازبوقوع پيوستن جرايم گزارش شده، اقدامات مقتضي 
را در اين زمينه انجام خواهد داد. وي با بيان اينكه شيوع 
بيماري كرونا در كشور و ابتالي تعدادي از هم ميهنانمان 
و به وجود آمدن فضاي رواني در سطح جامعه فرصتي 
براي سوءاس��تفاده كننده ها براي شايعه سازي و نشر 
اكاذيب با هدف ايجاد رعب و وحشت و به وجود آوردن 
جو سنگين رواني و همچنين نا كارآمد جلوه دادن اعمال 
حاكميتي و نيز كسب سودهاي نامشروع از طريق احتكار، 
كم فروشي و گران فروشي اقالم دارويي و بهداشتي فراهم 
شده اس��ت، گفت: ايجاد امنيت عمومي و حفاظت از 
سالمت جسماني هموطنان از وظايف دستگاه قضايي 
است و با متخلفان در اين زمينه برخورد شديد خواهد 
شد. موقري در پايان ضمن تاكيد بر حفظ آرامش رواني و 
رعايت توصيه هاي بهداشتي، از تمامي مردم به خصوص 
ديده بانان پيشگيري خواست تا اخبار و اطالعات خود را 
در بستر سامانه جامع ارتباط مردمي قوه قضاييه )سجام( 

در اختيار اين معاونت قرار دهند. 

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

گزارش »تعادل« از مهم ترين اتفاقات اجتماعي كشور در سال 98

آخرين آمار مبتاليان به كرونا در كشور 

فراز و نشيب يك سال پرتنش 

وزارت بهداشت به مبتاليان كرونا داروخانه معرفي كرد

سال 98 را ش��ايد بتوان يكي از سال هاي پرماجراي دهه 
اخير دانست. سالي كه از نخستين روزهاي آغازش با سيل 
و خرابي هاي آن شروع شد و روزهاي آخرش هم به شيوع 
كرونا و اخبار آن مي گذرد تا شكي در پرفراز و نشيبي امسال 
باقي نماند، فراز و نشيبي كه البته بيشتر تلخ و سخت بود 
و 98 را نفس گير و پر حادثه كرد. از استعفاي يك وزير تا 
سقوط هواپيماي مسافربري اوكرايني، اعتراف شهردار 
اسبق تهران به قتل همس��ر خود تا سيل هاي پي درپي 
كه زيرساخت هاي حداقلي برخي استان هاي كشور را با 
خود برد. با اين حال در آخرين روزهاي باقي مانده از اين 
سال مروري بر مهم ترين اخبار اجتماعي آن خالي از فايده 
نيست تا يادآوري شود بر آنكه چه اتفاقات و چه اخباري 

پشت سر گذاشته شد.

     از آسيب سيل به مدارس
تا روياي خداحافظي با مدارس خشتي

اگر به نظر مي رسد حوزه آموزش و پرورش، حوزه اي بدون 
اتفاق و رويدادي خاص است اما در سال 98 اين حوزه به ظاهر 
ساكت هم خالي از اتفاق نبود. شايد بتوان مهم ترين آن را 
استعفاي محمد بطحايي وزير آموزش و پرورش دانست و بعد 
از آن هم چندين ماه بالتكليفي اين وزارتخانه در غياب وزير. 
18 خرداد 98 در نهايت بعد از چند روز تاييد و تكذيب خبر 
استعفاي وزير تاييد شد استعفايي كه خيلي زود با موافقت 
رييس جمهور رو به رو شد و دفتر سخنگوي دولت هم علت 
را كانديداتوري براي انتخابات مجلس عنوان كرد اما بعد از 
آن مشخص شد بطحايي نه براي شركت در انتخابات مجلس 
بلكه به دليل ناتواني در پاسخگويي به مطالبات فرهنگيان 
و حل معضالت متعدد اين وزارتخانه استعفا را ترجيح داد. 

عالوه بر خبر استعفاي وزير، آسيب سيل در فروردين 98 به 
مدارس كشور را نمي توان ناديده گرفت آن هم در شرايطي 
كه كمبود مدرس��ه و همچنين ايمن نب��ودن آنها يكي از 
معضالت حل نش��ده آموزش و پرورش است. با اين حال 
آنطور كه محمد بطحايي، وزير وقت آموزش و پرورش اعالم 
كرد، حدود 1500 مدرسه به دنبال سيل در كشور آسيب 
ديدند كه از ميان 200 مدرسه كامال تخريب شده و مابقي 

نياز به بازسازي دارند. 
خبر جالبي كه در اين حوزه در س��ال 98 مطرح ش��د هم 
مربوط به اولين روز از شروع تحصيلي بود. روزي كه محسن 
حاجي ميرزايي، وزير آموزش و پرورش اعالم كرد تا پايان 
پاييز 98 مدارس خشت و گلي به طور كامال برچيده شده 
و به زودي جش��ن پايان كار اين مدارس برگزار مي ش��ود 
اما با رس��يدن به پايان زمستان 98 هنوز هم خبري از اين 
موضوع نيست و دانش آموزان در برخي مناطق همچنين 
زير سقف ناايمن مدارس خشت و گلي درس مي خوانند. 
البته اظهارنظر وزير درحالي اس��ت كه تيرماه 98 مهراهلل 
رخش��اني مهر اعالم كرد 400 مدرسه خش��ت و گلي در 
كشور وجود دارد آن هم درحالي كه اعتبار مورد نياز براي 
بازسازي اين مدارس نسبت به سال 96، افزايش شش برابري 

داشته است.

     سال 98؛ سال سيل و حادثه
نخستين روزهاي سال 98 با سيل شروع شد. سيلي كه 
از استان گلستان آغاز و به شيراز و لرستان و خوزستان 
رسيد. متخصصان هواشناسي بعد از وقوع سيل بارها بر 
اين موضوع تاكيد كردند كه آنها سيل را پيش از شروع 
سال نو پيش بيني كرده و هش��دار داده بودند اما با اين 

حال بر اساسا آمارهاي سازمان پزشكي قانوني كشور، 
42 نفر جان خود را از دس��ت دادن��د. در نهايت بعد از 
بررسي هاي كارشناسي مشخص شد آنچه بيش از هر 
علتي سيل فروردين ماه را خسارت بار كرده بود، تجاوز 
به حريم رودخانه با ساخت و سازهاي غيراصولي بوده 
كه در نهايت مسير آب براي خروج مسدوده شده و سيل 
به راه افتاد. البته اين تنها سيل امسال نبود بلكه مشابه 
همين سيل با خسارتي كمتر بهمن ماه باز هم لرستان را 
فراگرفت و بسياري از سازه هاي تازه ساز را تخريب كرد. از 
سوي ديگر بهمن ماه هم سيل وسيعي استان سيستان و 
بلوچستان را درگير كرد كه تا يك هفته به دنبال مسدود 
ش��دن راه ها از حال و روز مردم 50 روستا هيچ خبري 
در دست نبود. اگرچه خسارت جاني اين سيل كم بود 
اما منازل مسكوني و زيرساخت هاي اندك اين استان 
خسارت بسياري ديد كه هنوز هم جبران نشده اند. با اين 
حال حوادث در سال 98 با پررنگي هرچه تمام تر نسبت 
به سال هاي قبل در اخبار پيشتاز بود. 18 دي ماه 98، 
به دنبال تهديد هاي امريكا عليه ايران بعد از حادثه ترور 
سردار سليماني، پرواز شماره ۷52 هواپيمايي بين المللي 
اوكراين كه يك پرواز مسافربري متعلق به هواپيمايي 
بين المللي اوكراين از مبدأ تهران به مقصد كي يف بود، 
هدف ش��ليك پدافند هوايي قرار گرفت��ه و همه 1۷6 
مسافر اين پرواز جان خود را از دست دادند. از سوي ديگر 
همزمان با برگزاري مراس��م تشييع پيكر سردار قاسم 
سليماني، 50 نفر از هموطنان كرماني در اين مراسم به 
دليل مديريت ناصحيح در برگزاري برنامه جان خود را 
از دست دادند تا دي ماه 98 غمگين و تلخ به پايان رسد. 
خرداد 98، خبر يك قتل همه مردم به ويژه تهراني هاي 
را شوكه كرد. محمدعلي نجفي شهردار اسبق تهران به 
قتل همسر دوم خود، ميترا استاد اعتراف كرد. پرونده اي 
كه البته هنوز هم تمام ابعاد و زواياي آن معلوم نيست اما 

در نهايت با بخش��ش خانواده مقتول نجفي از حكم 
اعدام برائت يافت ودر نهايت براي طي مجازات جنبه 

عمومي جرم به 1۷ سال حبس محكوم شد.

     كرونا بر تمام اخبار سالمت سايه انداخت
آخري��ن روز بهمن ماه 98، جنجالي تري��ن خبر در حوزه 
بهداشت و سالمت منتشر شد. بعد از دوماه از بروز ويروس 
كرونا در چين، نخستين مورد مبتال به اين بيماري در ايران، 
استان قم، شناس��ايي ش��د تا از اين تاريخ تاكنون نه تنها 
مسووالن بهداشت و درمان بلكه تمام بخش هاي مختلف 
كشور در روزهاي پاياني سال درگير كرونا باشند. ويروسي 
كه تا روز گذشته 14 هزار و 991 نفر مبتال كرده و جان 853 
نفر را گرفته است و همچنان معلوم نيست تا چه زماني قرار 

است در ايران و در تمامي دنيا باقي بماند.
با اين حال عالوه بر كرونا حوزه بهداشت و سالمت پيش از 
آن هم با بحران آنفلوانزاي N1H1 درگير بود. بيماري كه 
از نخستين روزهاي پاييز شروع شد و تا اوايل دي ماه ادامه 
داش��ت. بيش از 800 نفر را درگير كرده و جان نزديك به 
120 نفر را گرفت.  يكي از اخبار بحث برانگيز حوزه بهداشت 
و درمان اجراي طرح پرونده الكترونيك سالمت بعد از سال ها 
بالتكليفي بود. زيرساخت اصلي طرح تحول نظام سالمت 
س��رانجام در مدت كمتر از يك ماه به بهره برداري رسيد و 
تيرماه امسال با حضور رييس جمهور افتتاح شد با وجود اين 
همچنان كارشناسان حوزه سالمت بر اين موضوع تاكيد 
دارند كه آنچه به عنوان پرونده الكترونيك سالمت افتتاح 
شد بيشتر شبيه به نمايش بوده و هنوز هم در شبكه درمان 

چيزي به نام پرونده الكترونيك وجود ندارد. 

     وزارت علوم مانند هميشه كم خبر
اگرچه وزارت علوم به دليل نهاد متولي آموزش عالي كشور و 
سياست گذار براي دانشجويان، حوزه پرخبر و رويدادي باشد 

اما چون سياست خاصي در زمينه رونق و پويايي دانشگاه ها 
وجود ندارد، اين وزارتخانه در ميان س��ازمان هيا خنثي با 
كمترين خبر به فعاليت خود ادامه مي دهد. در سال 98 دو 
خبر مهم در اين حوزه منتشر شد. نخست بحث جنجالي 
سهميه هاي پزشكي بود كه از سوي وزير بهداشت مطرح 
شد و باز هم سوال هاي در زمينه چرايي وجود سهميه براي 
گروهي در ورود به دانشگاه را زنده كرد و از سوي ديگر خبر 
حذف برخي رشته ها موجب ايجاد و اما و اگرهايي شد كه 
منصور غالمي وزير علوم آن را به دليل نداشتن بازار كار اعالم 
كرد تا همين موضوع زمينه ايجاد ساماندهي رشته ها شود و 
در نهايت مجتبي شريعتي نياسر، معاون آموزش وزير علوم 
اعالم كرد تمامي رشته ها بايد داراي پيوست شغلي باشند 
و اولويت با رشته هاي تحصيلي است كه جامعه به تخصص 

آن نياز دارد. 

     ظهور يك وزارتخانه جديد در كشور
س��ال 98 براي ح��وزه ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردشگري كشور سال پر فراز و نشيبي بود. اگرچه مانند هر 
سال به دليل كمبود بودجه، مديريت ناكارآمد و همچنين 
حوادث طبيعي خسارت هاي بسياري به بناهاي تاريخي 
و تاسيسات گردشگري وارد ش��د اما امسال چند پرونده 
بالتكليف اين حوزه در نهايت به سرانجام رسيد. بعد از سال ها 
بالتكليفي در نهايت مرداد 98، شوراي نگهبان وزارت خانه 
شدن سازمان ميراث فرهنگي را تاييد كرد و به اين ترتيب 
نوزدهمين وزارتخانه در كشور تاسيس شد. وزارتخانه اي 
كه البته هنوز هم در عملكردش تغيير مثبتي ايجاد نشده و 
انتقادهاي كارشناسان و فعاالن هنوز هم به اين طرح به قوت 
خود پابرجا بوده و هنوزهم تكليف شرح وظايف براي وزارت 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي است كه بايد در 

قالب اليحه به مجلس ارايه شود، معلوم نيست.
از سوي ديگر مهرماه امسال چهارمين مرحله گل نبشته هاي 

باروي تخت جمشيد شامل 1۷83 لوح هخامنشي از موسسه 
شرق شناسي امريكا به كشور بازگردانده شد. بازگشت اين 
الواح كه ب��ه صورت غيرقانوني از ايران خارج ش��ده بودند 
درحالي اس��ت كه هنوز حدود 1۷ هزار گل نبشته سالم و 
قطعات شكسته در موسسه شرق شناسي نگهداري مي شود.

همچنين جنگل هاي هيركاني كه براي ثبت جهاني آنها به 
صورت مستقل و به نام ايران ترديد وجود داشت باالخره در 
سال 98 نظر موافق اعضاي كميته ميراث جهاني يونسكو 
را گرفت و ثبت شد.اين اتفاق درحالي رخ داد كه چند سال 
پيش كشور آذربايجان پرونده جنگل هاي هيركاني را براي 
ثبت جهاني به يونسكو ارسال كرد اما از آنجا كه حدود 95 
درصد از درختان اين جنگل در ايران قرار دارد، ايران به اين 
اقدام آذربايجان اعتراض كرد ت��ا اينكه پرونده آذربايجان 

توسط يونسكو برگشت داده شد.

     فراز و نشيب طبيعت در سال 98
س��ال 98 براي محيط زيست ايران هم آميخته اي از فراز و 
نش��يب بود. پس از گذشت 80 س��ال از انقراض شيرهاي 
ايراني در كش��ور سرانجام 12 ارديبهش��ت 98، جفت نر 
اينگونه جانوري ارزشمند از باغ وحش بريستول انگلستان 
وارد گمرك فرودگاه امام )ره( شد و پس از حدود پنج ساعت 
تشريفات گمركي، در كمال صحت و سالمت به باغ وحش 
محل زندگي جديدش منتقل شد تا به اين ترتيب تالش 
6 س��اله باغ وحش ارم براي ورود اينگونه جانوري به كشور 

به نتيجه برسد.
از سوي ديگر 22خرداد 1398 اليحه »حفاظت از خاك« 
كه به پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط زيست و 
وزارت جهادكشاورزي در دستور كار دولت قرار گرفت و با 
طي مراحل بررسي كارشناس��ي، در جلسه 30 فروردين 
1394 هيات وزيران به تصويب رس��يد، در نهايت پس از 
تصويب در مجلس شوراي اسالمي و تأييد از سوي شوراي 
نگهبان، از سوي رييس جمهور با عنوان قانون »حفاظت از 
خاك« براي اجرا به دستگاه هاي اجرايي مربوط ابالغ شد 
تا بعد از يك سرگرداني 6ساله سرانجام خاك صاحب يك 

قانون حمايتي شود.
بهمن 98 هم براي حيات وحش ايران ماه ناخوشايندي بود. 
روزهايي كه با تلف شدن پرندگان مهاجر در تاالب ميانكاله 
شروع شد كه هنوز هم ادامه دارد. شمار تلفات پرندگان در 
ميانكاله به 50 هزارقطعه رسيده است و هنوز هم دليل اصلي 

اين اتفاق مشخص نيست.
از سوي ديگر اواخر مهرماه امسال بود كه سازمان حفاظت 
محيط زيست موافقت خود را با اجراي طرح انتقال آب خزر 
به فالت مركزي ايران اعالم كرد. طرحي كه به صورت جدي 
براي نخستين بار در روزهاي پاياني دولت اصالحات مطرح 
شد و هشتم تيرماه 1384 با حضور معاون اول رييس جمهور 
وقت يعني محمدرضا عارف و وزير وقت نيرو- حبيب اهلل 
بي طرف- به تصويب رسيد اما تا مدت ها معلق ماند تا اينكه در 
پي مصوبه هيات دولت در سفر استاني سمنان در چهاردهم 
دي 1389 و در دولت محمود احمدي نژاد به وزارت نيرو و 
سرانجام در تاريخ 30 خردادماه 1391 به شركت »توسعه 
منابع آب و نيروي ايران« به عنوان مجري ابالغ ش��د. از آن 
زمان تاكنون اجراي اين طرح تقريبا مسكوت ماند تا اينكه 
آذرماه سال گذشته، حسن روحاني، رييس جمهور در سفر 
استاني به س��منان آمادگي دولت براي اجراي اين طرح را 
اعالم كرده و بع��د از آن هم خرداد امس��ال مورد موافقت 

سازمان حفاظت محيط زيست قرار گرفت.

سخنگوي وزارت بهداشت درحالي آخرين آمار مبتاليان 
به ويروس كرونا را اعالم كرد كه با معرفي داروخانه هايي كه 
داروي افراد مشكوك يا مبتال به كرونا را عرضه مي كنند، 
نش��ان داد بي مباالت��ي و بي تدبي��ري در تصميم هاي 
ساده  مسووالن وزارت بهداشت نقش مهمي در شيوع 
اين بيماري دارد.  در حالي كه بيمارس��تان ها بايد براي 
جلوگيري از شيوع كرونا، داروي اين بيماران را پيش از 
ترخيص به آنها تحويل دهد، آدرس داروخانه به آنها ارايه 
مي كند تا خود يا خانواده شان كه مي توانند ناقل ويروس 
باشند، به داروخانه مراجعه كنند و دارو بگيرند.  سخنگوي 
وزارت بهداشت ديروز از شناسايي 1053 بيمار جديد 
مبتال به كوويد 19در كشور خبر داد و گفت: متاسفانه 
129 نفر نيز طي 24 س��اعت به دليل اين بيماري جان 

خود را از دست دادند.
كيانوش جهانپور گفت: از ظهر يكش��نبه تا ظهر ديروز 
و بر اس��اس نتايج آزمايش��گاهي، 1053 مورد جديد 
ابتال به كوويد19 در كش��ور شناسايي شدند و مجموع 
مبتاليان به اين بيماري در كشور به14991 نفر رسيد. 
وي ادامه داد: متاسفانه از بين بيماران جديد شناسايي 
شده، 129 نفر نيز جان خود را از دست دادند و مجموع 
درگذشتگان بيماري كوويد19 در كشور تا دوشنبه به 
853 نفر رسيد. وي گفت: خوشبختانه تاكنون 4996 
نفر از بيماران مبتال به كوويد19 بهبود يافته و از مراكز 
درماني ترخيص ش��ده اند.  سخنگوي وزارت بهداشت 
همچنين اسامي داروخانه هاي عرضه كننده نسخ بيماران 
مشكوك و مبتال به كروناويروس در سطح شهر تهران 
را اعالم كرد. جهانپور با اش��اره به دستور وزير بهداشت 
براي افزايش شمار داروخانه هاي منتخب در تهران براي 
نسخه پيچي بيماران مشكوك و مبتال به كرونا، گفت: 
به دليل تراكم مراجعين در داروخانه هاي منتخب شهر 
تهران مقرر شد جهت تسهيل امور مراجعين و كاهش 
ازدحام، عالوه بر مراكز بهداشتي و درماني، چند داروخانه 
ديگر در تهران نيز از امروز تحويل داروي نسخ بيماران 
مش��كوك و مبتال به كرونا را بر عهده گيرند. او گفت: بر 
اين اساس داروخانه شهيد كاظمي، داروخانه هاي هالل 
احمر )هالل احمر در خيابان طالقاني و هالل احمر در 

شهرري(، جشنواره و سوم خرداد، بيماري هاي خاص در 
خيابان استاد نجات اللهي، داروخانه دكتر علي هوشمند 
در ميدان ولي عصر و داروخانه 29 فروردين نسخه پيچي 
بيماران مش��كوك و مبتال به كرونا در تهران را بر عهده 

خواهند داشت.

     از قرنطينه غول بي شاخ و دم ساختند
فرمانده عمليات مديريت كرونا در كالن شهر تهران نيز با 
تاكيد بر ضرورت تحقق الزام��ات در خانه ماندن مردم و با 
تاكيد بر اينكه اگر سطح مداخالت افزايش نيابد اپيدمي تا 
پايان خردادماه به طول مي انجامد، گفت: ما با يك رخداد 
بسيار پيچيده بيولوژيك روبرو هستيم كه تقابل با آن مانند 
يك جنگ تمام عيار فرسايشي است كه ممكن است مدت 

آن هم طوالني تر از چيزي باشد كه انتظار مي رود.
عليرضا زالي با بيان اينكه بايد بيش از گذشته بحث كرونا 
و كوييد 19 در تهران جدي گرفته شود، اظهار كرد: ايران 
متاسفانه در شرايطي به استقبال اين مهمان ناخوانده رفت 
كه در عرصه جهاني اين بيماري به پاندمي تبديل شد. در 
سال هاي اخير كمتر با واژه پاندمي يا همه گيري جهاني رو به 
رو بوديم و اين مساله ابعاد موضوع را خيلي پيچيده تر مي كند.

او ب��ا بيان اينك��ه در روزهاي آغازين اي��ن بيماري برخي 
حرف ها و اظهارنظرها متاسفانه باعث شد كه مردم با سطح 
غيرمتعارفي از تساهل با بيماري برخورد كنند و فكر كنند 
كه كوييد 19 يك بيماري ساده مثل آنفلوانزاي فصلي است، 
تاكيد كرد: متاسفانه اين طور نيست و آماري كه در كشور 
ايتاليا و كره جنوبي به دست آمده نشان مي دهد كه مرگ 
و مير اين بيماري با آنچه در چين اعالم شد متفاوت است. 

زالي گفت: در ذهن مردم از قرنطينه يك غول بي  شاخ و دم 
ساخته شده است، درحالي كه قرنطينه چهار فاز مختلف 
دارد و حالتي كه هيچ فردي در شهر تردد نمي كند فاز چهارم 
قرنطينه است و قبل از آن بايد از فازهاي پيشين قرنطينه 
عبور كرد. فرم هاي مختلفي از قرنطينه سازي را در كشورهاي 
اروپايي و شرق آسيا ديده ايم. در اين رابطه پيام روشني كه 
به مردم منتقل مي ش��ود نبايد باعث حساسيت زدايي از 
اين موضوع شود، زيرا بسياري از مردم رفتارهاي خود را با 

پيام هايي كه از ما دريافت مي كنند تغيير مي دهند.

او با بيان اينكه بسياري از مردم تصور مي كنند اين بيماري 
تنها افراد خاصي را قرباني مي كند، تصريح كرد: واقعا اين طور 
نيست و حتي اگر يك فرد سالخورده هم بر اثر اين بيماري 
فوت كند تاسف انگيز اس��ت و چه كسي مي خواهد پدر يا 
مادرش كه ذخيره معنوي خانواده اس��ت بر اثر كوويد 19 
فوت كند. البته عالوه بر افراد مسن، مشاهده شده كه برخي 
از قربانيان اين بيماري افراد ورزشكار و نيروهاي ارزنده كادر 
پزشكي بودند. رييس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
افزود: اگر مي خواستيم كه امروز ريتم متفاوتي از امور اداري، 
اجرايي و مدني را شاهد باشيم بايد الزامات آن را هم فراهم 
مي كرديم. فرمانده عمليات مديريت كرونا در كالن شهر 
تهران يادآور شد: به نظر مي رسد برخي از مسووالن اجرايي 
و اداري ما در كش��ور و در برخي از م��وارد مردم، جديت و 
حساسيت موضوع را در نظر نگرفته اند و برخي از اظهارنظرها 
حاكي از آن اس��ت كه ش��ايد ما نتوانستيم مفاهيم مهم و 
حساسيت زاي اين بيماري را به سمع و نظر همه اعم از مردم 

و مسووالن برسانيم.

     ريتم زندگي با شرايط اپيدمي همخواني ندارد
زالي با اشاره به وضعيت ترددها در شهر تهران، گفت: آيا واقعا 
ريتم زندگي ما در تهران با شرايط يك اپيدمي همخواني 
دارد؟ مطلقا نه. اين نش��ان مي دهد كه هنوز نه مردم و نه 
مسووالن اهميت موضوع را درك نكرده اند، اپيدمي تعارف 
ندارد، فقير و غني نمي شناسد و شوخي ندارد. ما نبايد مردم 
را دچار تناقض كنيم بايد حتم��ا افزايش اعتماد عمومي 
ص��ورت بگيرد. براي مثال ما به م��ردم مي گوييم در خانه 
بمانيد كه راهبرد درستي هم است، اما مردم گاليه مي كنند 
و مي گويند براي ماندن در خانه ي��ك الزاماتي وجود دارد 
و اين الزامات در جامعه محقق نش��ده و چون اين الزامات 
محقق نشده ممكن است مردم به پيام هاي هشدارآميز ما 

توجه كمتري كنند.
او با اش��اره به نتايج افكارس��نجي گفت: مردم به ما گاليه 
مي كنند و مي گويند كه شما از ما مي خواهيد در منزل بمانيم 
اما وقتي كه اداره تعطيل نيست چگونه در خانه بمانيم؟ اين 
حرف درستي است و اگر ريتم ادارات مانند ماه هاي گذشته 

ادامه يابد، الزامات الزم محقق نمي شود.

     وزير از ضرورت تش�كيل كميت�ه خريد اقالم  
مي گويد 

بسياري از بيمارستان ها با مشكل كمبود اقالم حفاظتي 
براي پرستاران و بيماران رو به رو هستند. حاال بعد از نزديك 
به يك ماه، وزير بهداش��ت و رييس س��تاد ملي مديريت 
بيماري كرونا، در نامه اي به دكتر جمشيدي، دبير ستاد ملي 
مديريت بيماري كرونا، بر تشكيل كميته اي جهت تسريع در 
خريداري اقالم مورد نياز براي مقابله با كوويد ١٩، تاكيد كرد.

در متن نامه دكتر سعيد نمكي خطاب به جمشيدي آمده 
است: »باتوجه به اينكه خريدهاي ضروري جهت مقابله با 
بيماري كرونا بايد در اسرع وقت انجام شود و از سوي ديگر 
نظارت بر اين امور ضروريست. لذا الزم است سريعا كميته اي 
متشكل از نماينده آقاي تقوي نژاد و آقايان دكتر عبداللهيان 
و دكتر حيدري تشكيل و كليه خريدها را بررسي و صورت  
جلس��ه مربوطه را تاييد كنيد. همين تركيب در استان ها 
نيز با حضور معاون توسعه مديريت و منابع، مدير حراست، 
دفتر بازرسي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات كليه 

دانشگاه ها بايد تشكيل شود.«

     ابتالي ۱۷ مددجوي آسايشگاه كهريزك
اما خبر خطرناك اينكه مدير آسايشگاه خيريه كهريزك 
ب��ا بيان اينكه تاكنون 1۷ مددجو و چند نفر از پرس��تاران 
آسايشگاه خيريه كهريزك به كروناويروس مبتال شده اند، 
در عين حال از كمك 3 ميلياردي بنياد مستضعفان به اين 
مجموعه براي تهيه مواد ضدعفوني كننده و بهداشتي به 

منظور جلوگيري از شيوع كروناويروس خبر داد.

محمدرضا صوفي نژاد با بيان اينكه تاكنون 1۷ نفر مددجو 
و چند نفر از پرس��تاران آسايش��گاه خيري��ه كهريزك به 
كروناويروس مبتال شده اند، گفت: اين مجموعه حدود 1300 
نيكوكار و حدود 900 كارمند دارد كه به هر حال به مجموعه 
رفت و آمد داشته اند. البته اين آسايشگاه تا حد ممكن ميزان 
رف��ت و آمدها را محدود كرده اس��ت. همچنين پذيرش، 
ترخيص، جابه جايي و مالقات ها در اين مجموعه ممنوع 

شده است و پرسنل نيز به شكل 15 روزه قرنطينه شده اند.
او با اشاره به اينكه بنياد مس��تعضفان نيز با شرايط ايجاد 
شده طي تماسي با اين آسايشگاه در جريان نيازها و شرايط 
قرار گرفت و كمك 3 ميلياردي را به حساب اين مجموعه 
واريز كرد تا صرف تهيه مواد ضدعفوني كننده، گان، مواد 
شوينده و... ش��ود، به ايسنا گفت: از بين 1۷ نفر مددجوي 
اين آسايشگاه كه به كروناويروس مبتال شده اند نيز 2 نفر 
تاكنون ج��ان باخته اند و بقيه ني��ز در مجموعه قرنطينه 
شده اند كه اميدواريم هرچه سريع تر بهبود پيدا كنند. اين 
افراد در بخش جداگانه اي نگهداري مي شوند تا بيماران در 
بخش ها پراكنده نباشند. صوفي نژاد ادامه داد: آسايشگاه 
خيريه كهريزك 1۷50 سالمند، معلول جسمي حركتي 
و بيماران ام اس را به صورت شبانه روزي نگهداري مي كند، 
شاخص پذيرش براي اين افراد بي كسي و فقر است. در حال 
حاضر جهان درگير كروناويروس اس��ت اما به هر حال اين 
بيماري بيشتر براي سالمندان عواقب وخيمي دارد.  مدير 
آسايشگاه خيريه كهريزك افزود: همچنين محل استراحت 
و خوابگاهي نيز براي حضور 15 روزه همكاران و پرس��نل 

مجموعه پيش بيني شده است. 
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سناريوهايي درباره زمان 
پايان تعطيالت مدارس

دبيركل ش��وراي عالي آموزش و پرورش با اشاره به 
اينكه س��ناريوهاي مختلفي با توجه به زمان هاي 
احتمال��ي پايان تعطيالت مدارس طراحي ش��ده 
است گفت: س��تاد ويژه اي با حضور وزير آموزش و 
پرورش و معاونان ذي ربط تشكيل شده كه هر روز 
جلس��ه برگزار مي كند و به فراخور زمان و شرايط 
اطالع رساني خواهد كرد. مهدي نويدادهم درباره 
موضوع بازگش��ايي مدارس بعد از تعطيالت نوروز 
گفت: ضمن تقدير از زحم��ات بي وقفه معلمان و 
مديران مدارس در اين ش��رايط، بايد گفت كه اگر 
پزش��كان و پرس��تاران مجاهدان جبهه س��المت 
هس��تند، معلمان و مديران مدارس نيز مجاهدان 
جبهه دانايي و معرفت اند چراكه در شرايط كنوني 
هم با تمام توان و امكانات فعاليت مي كنند. او افزود: 
اكثر مدارس با استفاده از ظرفيت هاي استاني و ملي 
خدماتي را به دانش آموزان ارايه مي كنند و اميدواريم 
ش��عار »مدرسه تعطيل اس��ت اما آموزش تعطيل 
نيست« را تحقق عملي ببخشيم. دبيركل شوراي 
عالي آموزش و پرورش با بيان اينكه تصميم گيري 
درباره ادامه تعطيلي مدارس و س��اير بخش ها در 
شرايط كنوني بر عهده ستاد ملي مقابله كروناست 
و اختيار اين كار از همه نهادها و دس��تگاه ها گرفته 
شده گفت: ما منتظر تعيين تكليف ستاد هستيم تا 
بدانيم اين جريان تا چه زماني ادامه پيدا خواهد كرد. 
نويد ادهم با اشاره به اينكه سناريوهاي مختلفي با 
توجه به زمان هاي احتمالي پايان تعطيالت مدارس 
طراحي شده است گفت: از روز اول اين قضيه ستاد 
ويژه اي با حضور وزي��ر آموزش و پرورش و معاونان 
ذي ربط تشكيل ش��ده كه هر روز جلس��ه برگزار 
مي كند و به فراخور زمان و ش��رايط اطالع رساني 
خواه��د كرد. او تاكي��د كرد: فعال ف��رض ما بر اين 
اس��ت كه بعد از تعطيالت نوروزي بتوانيم مدارس 
را برپا كنيم، در اين صورت فقط يك ماه اس��فند را 
از دست داده ايم كه با آموزش هاي مجازي جبران 
مي شود و پنجشنبه هاي ارديبهشت را هم احتمااًل 
بازگشايي مي كنيم. دبيركل شوراي عالي آموزش و 
پرورش گفت: ما در سنوات گذشته معمواًل تا پايان 
ارديبهش��ت ماه كالس ها را برگزار مي كرديم و تا 
اواسط خردادماه همزمان برگزاري امتحانات بود اما 
امسال امتحانات تا انتهاي خرداد ادامه پيدا خواهد 
كرد. نويد ادهم در يك برنامه راديويي، از خانواده ها 
درخواس��ت كرد ك��ه در ايام تعطيل��ي فرزندان از 
سخت گيري هاي بي مورد آموزشي خودداري كنند 
و محيط خانواده را محيط شاد و بانشاط نگه دارند و 

آموزش را به معلمان بسپارند.

افزايش تعداد آتش سوزي هاي 
جنگلي در سال 98

فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي ضمن بيان 
اينكه امس��ال آتش س��وزي  در جنگل نسبت به 
سال هاي قبل افزايش يافته است، گفت: توصيه ما به 
همه اين است كه نوروز امسال در خانه بمانند. علي 
عباس نژاد با تاكيد بر اينكه توصيه ما به تمام مردم 
اين اس��ت كه در ايام نوروز به دليل شيوع بيماري 
كوويد 19 در خانه بمانند و در اين ايام به طبيعت 
مراجعه نكنند، اظهار كرد: به هرحال نيروهاي منابع 
طبيعي طي اين ايام در حال آماده باش هستند. او 
ادامه داد: اميدواريم مردم نيز مراعات كنند و با عدم 
حضور در اماكن عمومي كمك كنند تا اين ويروس 
بيش از اين گس��ترش پيدا نكن��د. فرمانده يگان 
حفاطت منابع طبيعي با اشاره به اينكه بيش از 90 
درصد از تخريب ها و آسيب ها به منابع طبيعي علت 
انساني دارد، به ايسنا گفت: پيش بيني مي كنيم كه 
امسال با عدم ورود مس��افر به شهرهاي مختلف، 
آتش سوزي و تخريب به طبيعت كمتر اتفاق افتد. 
عباس نژاد در ادامه با بيان اينكه متاسفانه امسال 
آتش سوزي هاي بيشتري در عرصه هاي جنگلي 
نسبت به س��ال هاي قبل رخ داد، گفت: برخي از 
اين آتش س��وزي ها در مناطق صعب العبور بود و 
از آنجايي كه امس��ال امكان اطفاي حريق هوايي 
نداشتيم آتش س��وزي ها افزايش داشت. به گفته 
وي، امسال در مراتع نيز به دليل بارندگي هاي خوب 
ابتداي سال و پوشش گياهي انبوه آتش سوزي هاي 
بيشتري نسبت به سال هاي قبل رخ داد. فرمانده 
يگان حفاطت منابع طبيعي در پايان ابراز اميدواري 
كرد كه سال جديد با گشت هاي هدفمند و انجام 
قراردادهاي حفاظتي دقيق تر بتوان بيش از پيش از 
عرصه هاي منابع طبيعي حفاظت كرد. تا تابستان 
امس��ال در 1600 هكت��ار از جنگل هاي كش��ور 

آتش سوزي به وقوع پيوسته بود. 

ماجراي كليپ ريزش 
بادمجان از آسمان

رييس پليس امنيت تهران بزرگ از دستگيري 
س��ازندگان ويديوي بارش بادمجان در پايتخت 
خبر داد. علي ذوالقدر با اش��اره به انتش��ار ويديو 
بارش بادمجان در پايتخت كه روز گذش��ته در 
فضاي توييتر و اينستاگرام منتشر شده و خيلي 
زود فراگير شد، گفت: به دنبال رويت اين ويديو 
عوامل پليس امنيت رسيدگي به موضوع را آغاز 
كرده و با انجام اقدامات پليس��ي سازندگان اين 
ويدئو را شناس��ايي كردند. او افزود: با هماهنگي 
مقام قضايي اين افراد كه پنج نفر بودند دستگير 
و به مقر انتظامي منتقل ش��دند ك��ه در جريان 
بازجويي ها گفتند كه دانش��جو هستند و براي 
تمرين جلوه هاي ويژه دست به اجراي اين طرح 
زده و آن را در گروه متعلق به خودشان بارگذاري 
كرده اند و به شكل اتفاقي در فضاي مجازي منتشر 
شده اس��ت. رييس پليس امنيت تهران بزرگ با 
تاكيد بر اينكه اعضاي گروه خود را متعلق به هيچ 
جريان و جناحي نبودند، گفت: پرونده اين افراد 

براي ادامه روند رسيدگي روانه دادسرا شد.
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ركورد توليد روزانه در شركت فوالد خوزستان شكسته شد

عبور از توليد روزانه ۱۳۰۰۰ ُتن شمش فوالد

جلسه هم انديشي اهداف و استراتژي افق ۱۴۰۱- ۱۳۹۹ گروه فوالد خوزستان برگزار شد

آيين درختكاري در شركت فوالد خوزستان برگزار شدافتتاح خط توليد ماسك تنفسي به سفارش شركت فوالد خوزستان

با عبور از توليد سيزده هزار ُتن شمش فوالد، براي 
چهارمين مرتب��ه پياپي، ركورد تولي��د روزانه در 

شركت فوالد خوزستان شكسته شد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومي و به نقل از محمود 
لندي معاون بهره برداري، فوالد مردان موفق شدند 
با همت و تالش مثال زدن��ي در دوازدهمين روز از 
آخرين ماه س��ال به ركورد توليد تحس��ين برانگيز 
روزانه س��يزده هزار و هفتاد و پنج ُتن شمش فوالد 
دس��ت پيدا كنند. اين ركورد در حالي به دس��ت 
آمد، كه به دليل جلوگيري از شيوع ويروس كرونا، 
س��اعات كاري كاركنان فوالد خوزس��تان كاهش 
داش��ته و از طرفي در هفته هاي اخير اين ش��ركت 
به دليل برودت هوا در فصل زمستان با محدوديت 
ش��ديد گازرس��اني مواجه بود. همچني��ن به اين 
موارد، تش��ديد تحريم هاي ظالمان��ه امريكا را نيز 

بايد اضافه نمود.
محمود لندي در ادامه گفت: امس��ال توانستيم با 
انجام برنامه ه��اي تعميراتي منظ��م، برنامه ريزي 
مدون، ت��الش خس��تگي ناپذير فوالد م��ردان در 
واحدهاي مختلف و عينيت بخش��ي به ش��عار »ما 
مي تواني��م«، براي چهارمين مرتب��ه و در كمتر از 
س��ه ماه ركورد توليد روزان��ه را ارتقا دهيم. عبور از 
توليد سيزده هزار ُتن ش��مش فوالد در روز، براي 
اولين بار در تاريخ فوالد خوزستان نويد بخش آينده 
درخشان در روزهاي پيش روي اين شركت است. 

معاون بهره برداري شركت فوالد خوزستان تقاضاي 
بازارهاي خارجي براي محصوالت اين ش��ركت را 
نشانه كيفيت برتر آن دانست و افزود: در سال هاي 
اخير، فوالد خوزس��تان همواره تامين بازار داخل 
كش��ور را اولويت خود قلمداد ك��رده و مازاد آن را 
به طور مستمر به كش��ورهاي مختلف جهان صادر 
نموده است. همچنين ارز آوري قابل توجه صادرات 
محصوالت فوالد خوزس��تان نام اين شركت را در 
ميان صادركنندگان برتر كش��ور جاي داده است.  
لندي افزود: كسب رضايت مشتري، مرغوبيت كاال، 
تحويل به موقع و پايدار و ارايه محصوالت و شرايط 
پرداخت رقابتي از جمله مواردي هستند كه باعث 
شده، محصوالت فوالد خوزستان در بازار بين  المللي 

از ديگر رقبا پيشي بگيرد. 
معاون  بهره برداري فوالد خوزستان در پايان اظهار 
داش��ت: توليد پايدار و حفظ كيفيت، دو اصل مهم 
در شركت فوالد خوزستان به شمار مي آيد و با تكيه 
بر متخصصان داخلي و به كارگيري تجهيزات به روز 
در كنار تعهد و تالش كاركنان فوالد خوزس��تان، 
تحريم ه��ا را بي اثر مي كنيم. امي��دوارم همكاران 
تالش��گر با همدلي و توجه به توصيه هاي پزشكي 
در راستاي حفظ سالمت خود و خانواده و شكست 
ويروس كرون��ا موفق عم��ل نموده و كس��ب اين 
دس��تاوردها براي مجموعه فوالد خوزستان تداوم 

داشته باشد. 

  - جلسه »هم انديشي اهداف و استراتژي افق ۱۴۰۱
۱۳۹۹ گروه فوالد خوزستان« با حضور تحليلگران 
اقتص��ادي و صنعت ف��والد، اعضاي هي��ات مديره، 
مديران ارش��د فوالد خوزس��تان و مدي��ران عامل 

شركت هاي تابعه برگزار شد.
به گ��زارش خبرن��گار روابط عمومي، اين جلس��ه با 
هدف هم انديش��ي در خصوص بازنگ��ري اهداف و 
استراتژي افق ۱۴۰۱ - ۱۳۹۹ گروه فوالد خوزستان 
براي دس��تيابي به مقاص��د تعيين ش��ده با دعوت 
از اله��وردي تق��وي تحليلگر صنعت ف��والد ايران و 
جهان، سعيد اس��المي بيدگلي دبيركلي نهادهاي 
س��رمايه گذاري روز پنجشنبه يكم اسفندماه ۹۸ در 

سالن چندمنظوره فرهنگسراي فوالد انجام شد.
محس��ن ش��يري بابادي مدير اس��تراتژي و تعالي 
س��ازماني فوالدخوزس��تان ب��ا خوش��امدگويي به 

مدعوين، برنامه پيش رو را تشريح كرد.
در ادام��ه محم��د مهدي موم��ن زاده عض��و هيات 
مديره فوالدخوزس��تان عنوان كرد: در حوزه توسعه 
فوالدخوزس��تان، تكميل زنجيره ارزش در اولويت 
است و براي كمك به توليد، انتشار اوراق سلف موازي 
استاندارد و مرابحه به ارزش ۹۰۰ ميليارد تومان در 

دستور كار قرارداده شده است.
وي با اش��اره به لزوم آينده پژوه��ي در صنعت فوالد 
عنوان كرد: تدوين س��ند ۱۴۵۰ فوالد اقدام ديگري 
است كه فوالد خوزستان در تالش است انجام دهد 

و سرمايه گذاري در اين حوزه را جهت دهي كند.
مومن زاده افزود: هيات مديره شركت رويكرد افزايش 
ارزش ب��راي ذينفعان را جايگزي��ن رويكرد افزايش 
ثروت براي سهامداران كرده تا بدين ترتيب هم ارزش 
افزوده بيشتري براي س��هامداران ايجاد شود و هم 
گروه هايي مثل م��ردم، كاركنان، تامين كنندگان و 
اعتباردهندگان از رشد و توسعه فوالد بهره مند شوند.

در ادامه سعيد اسالمي بيدگلي دبيركل كانون هاي 
نهادهاي سرمايه گذاري، عضو شوراي عالي بورس و 
عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي مروري 

بر چشم انداز اقتصاد كالن داشت.
وي در س��خنان خود به رون��د تورم در اي��ران، آثار 
نوسانات بر بازار، نقدينگي در گذر زمان كه ريشه نرخ 

رشد ارز را در دل خود جاي داده است، اشاره نمود.
اس��المي بيدگلي درباره وضعيت ايران در شاخص 
ادراك فساد، مش��كالت س��اختاري اقتصاد ايران، 
بازارهاي مالي و روندهاي اقتصادي در ايران به ارايه 

توضيح پرداخت.
وي ب��ا ابراز خرس��ندي از حضور در جم��ع مديران 
ارش��د فوالد خوزس��تان گفت: در اين جلسه درباره 
چالش ه��اي اقتصاد كالن براي س��ال ۱۳۹۹ بحث 

و بررسي شد.
محم��د نيك��وكار قائ��م مق��ام ارش��د مديرعامل 

فوالدخوزس��تان در ادامه گفت: اگر بخواهيم هزينه 
تمام شده ش��ركت را كاهش بدهيم، افزايش توليد 
نياز است. در سال آينده بايد سعي شود، براي حفظ 
محيط زيس��ت، پروژه ه��ا و فرآيندها بهينه س��ازي 
شوند. اگر بخواهيم شركت پيش��رفت نمايد، توليد 

بايد مداوم باشد.
نيك��وكار افزود: حيات ش��ركت در گ��رو تملك در 
باالدست و پايين دست زنجيره توليد فوالد مي باشد. 
در حوزه توس��عه پروژه هايي تعريف شده كه دقت و 
نظ��ارت در اجراي آنها براي نوس��ازي كارخانه هاي 
ريخته گري  موجود، بس��يار مهم اس��ت. اجراي هر 
چه س��ريع تر پروژه هاي تعريف ش��ده حيات فوالد 
خوزستان در محيط كسب و كار را تضمين مي نمايد.

وي يك��ي از چالش هاي مهم ش��ركت هاي صنعتي 
را محيط زيس��ت دانس��ته و تصريح نمود: در گروه 
فوالد خوزستان با توجه به قرارگرفتن در مجاورت با 

ش��هرهاي اهواز و كارون، توجه به حوزه هاي محيط 
زيست، ايمني و مسووليت هاي اجتماعي از اهميت 

خاصي برخوردار است.
در ادامه مه��ران عباس زاده معاون منابع انس��اني و 
امور اجتماعي در بيان چالش ها ، اهداف و اقدام هاي 
استراتژيك اين معاونت اظهار داشت: علي رغم اينكه 
فوالد خوزس��تان به نس��بت ش��ركت هاي هم تراز 
خود، پرداخت حقوق كاركنان را به ش��كل مناسبي 
انجام داده است، به همان ميزان ارزش سرمايه هاي 
انس��اني در اين شركت هم باالس��ت. فعاالن فرآيند 
منابع انس��اني، تمامي مديران شركت هستند. اين 
بدان معني اس��ت كه كارها بايد به صورت جمعي و 

همگاني پيش برود.
وي با اش��اره به مشكالت تحريم ها تصريح نمود: اگر 
شركتي با يك سوم توان ديروز خود به فعاليت ادامه 
مي دهد، نش��ان از كار جهادي در اين سازمان است. 
برنامه ما يك ارزيابي مجدد، جامع و متوازن با سطح 

قابل انتظار از دستيابي به اهداف است.
معاون منابع انساني و امور اجتماعي در پايان سخنان 
خ��ود، شايس��ته گزيني را نكته كلي��دي در حوزه 

جانشين پروري فوالد خوزستان برشمرد.
الهوردي تقوي تحليلگر صنعت فوالد ايران و جهان 
در اين مراس��م اظهار داشت: اگر چه برآيند كشورها 
افزاينده است، روي صنعت ساختمان تاثير افزاينده 
دارد اما در صنايع توليدي مانن��د خودرو ماهيت را 

تغيير مي دهد.
وي درب��اره راهكارهاي تحقق پاي��داري در صنعت 
فوالد تصريح نمود: براي ارتق��اي پايداري ۴ راهكار 
اقتصاد دوار، كاهش مصرف انرژي، استفاده از فناوري 
با آاليندگي پايين و ارتق��اي بازده كلي فرآيند ارايه 
شده كه اگر استفاده ش��وند تا ۵۰درصد بر پايداري 

صنعت فوالد تاثيرگذار خواهند بود.

تقوي درباره وضعيت اقتص��ادي ايران گفت: ما يك 
رشد اقتصادي منفي را پشت سر گذاشته و با تحمل 

آن، به سوي ثبات نسبي حركت مي كنيم.
وي با توصيف متغيره��اي اقتصادي موثر بر مصرف 
فوالد اذعان داشت: تاثير GDP بر روند توليد صنعت 
ساختمان، صنعت خودرو تاثيرگذار بوده است.تامين 
خوب و مناسب در بخش مواد و قطعات تاثير مثبتي 

در كوتاه مدت و درازمدت بر روند توليد مي گذارد.
تحليلگ��ر صنعت فوالد ايران و جه��ان ادامه داد: در 
جلسه هم  انديش��ي با مديران ارشد فوالد خوزستان 
در يك خرد جمعي، چالش هاي اقتصادي، سياسي 
و صنعت فوالد را به اش��تراك گذاش��ته تا چگونگي 
تصميم گيري براي افق چش��م انداز فوالدخوزستان 

براي ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ مشخص شود.
وي اف��زود: براي تبيي��ن اين جهت گي��ري، بايد از 
وضعيت اقتصادي كش��ور بدانيم كه اين وضعيت به 

كدام سمت و سو دارد حركت مي كند.
تق��وي گف��ت: در اين نشس��ت معاون��ان و مديران 
مربوطه درباره چالش ه��ا و راهكارهاي بخش منابع 
انساني، توسعه، فروش، توليد، مالي، استراتژي بيان 
نموده تا اعض��اي هيات مديره حاضر در جلس��ه در 
تصميم س��ازي هاي خود مدنظر قرار بدهند. بر اين 
اساس استراتژي شركت براي سال هاي آتي تدوين 

و ارايه خواهد شد.
در ادامه اين مراسم، مجيد عبيات مدير تحقيقات، 
فروش و بازاريابي، علي جهان بين مدير حسابداري 
عموم��ي، محمدرضا اقت��دار مدي��ر برنامه ريزي و 
كنت��رل طرح ها، كريم س��لمان پ��ور مدير فروش 
داخلي، غالمرضا طالبي مدير برنامه ريزي و كنترل 
توليد و مس��عود توكل فرد مدير بهداشت، درمان، 
ايمني و محيط زيست نكاتي را در حوزه تخصصي 

ارايه نمودند.

ش��ركت ف��والد خوزس��تان در راس��تاي ايف��اي 
مسووليت هاي اجتماعي، حفظ سالمت شهروندان 
و جلوگيري از شيوع ويروس كرونا، خط توليد ماسك 
تنفس��ي خود را با سفارش به ش��ركت برديا جنوب 

افتتاح كرد.
به گزارش روابط  عمومي، اين افتتاحيه عصرگاه ۱۷ 
اس��فند ماه ۹۸ با حضور غالمرضا شريعتي استاندار 
خوزستان، حجت االسالم محمدجواد عادل  پور امام 
جمعه خرمشهر، حجت االس��الم علي ابراهيمي پور 
امام جمعه آبادان و عل��ي محمدي مديرعامل فوالد 
خوزستان و هيات همراه در شركت برديا جنوب واقع 

در شهرك  صنعتي خرمشهر انجام شد. 

استاندار خوزس��تان در مراسم افتتاحيه گفت: فوالد 
خوزس��تان در همه حال به دنبال خدمت رساني به 
شهروندان است و امروز نيز با افتتاح خط توليد ماسك 
تنفسي از سوي اين ش��ركت گام موثري در راستاي 
حفظ سالمت هم اس��تاني هاي عزيز برداشته شده 
است و جا دارد از همت مهندس محمدي، مديرعامل 

فوالد خوزستان تقدير نمايم.
وي اف��زود: ايف��اي مس��ووليت هاي اجتماع��ي 
از س��وي ف��والد خوزس��تان بي نظي��ر اس��ت 
و اي��ن اقدام كمك ش��اياني ب��ه حوزه بهداش��ت و 
س��المت اس��تان خواهد كرد و با همت مس��ووالن 
اين ش��ركت و ش��ركت بردي��ا جنوب قرار اس��ت، 

 ماس��ك هاي فيلت��ر دار نيز ب��ه زودي توليد ش��ود.
گفتني است، ماسك  هاي ياد ش��ده از پارچه ۱۰۰ 
درص��د كت��ان و بدون پوليس��تر، يك ب��ار پيش از 
ورود به خط توليد و بار ديگ��ر پس از خروج از خط 
توليد از دس��تگاه فيوزينگ با گرم��اي ۱۸۰ درجه 
 اس��ترليزه مي ش��وند همچنين خط توليد شامل: 
دولتا كاري، س��ردوزي، پيل��ي  دوزي، نصب كش و 

بسته بندي مي باشد.
اين گزارش حاكي اس��ت، اين خ��ط توليد توانايي 
آماده س��ازي روزانه ۴ هزار ماسك براي توزيع ميان 
مردم مناطق محروم، بيمارستان  ها و مراكز درماني 

را دارا مي باشد.

به مناسبت پانزدهم اس��فند ماه روز درختكاري 
با حضور سرپرس��ت فضاي سبز فوالد خوزستان 
و كاركنان اي��ن مجموعه ۱۵۰۰ اصل��ه نهال در 
اراضي ۲۴ هكتاري در امور منازل و سايت صنعتي 

شركت غرس شد.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار روابط عمومي، ش��ركت 
فوالد خوزس��تان همواره به توس��عه و نگهداري 
فضاي س��بز اهتم��ام ويژه داش��ته و ب��ا در نظر 
 داش��تن تاكيد رهبر معظم انق��الب و به منظور 
جلوگي��ري از ريزگرده��ا و تروي��ج فرهن��گ  
درختكاري ۱۵۰۰ اصل��ه نهال در قالب ۱۰ گونه 
گي��اه را با همكاري واحد فضاي س��بز ش��ركت 
چهارشنبه ۱۴ اس��فند ماه ۹۸ در سايت صنعتي 
شركت و محوطه اراضي ۲۴ هكتاري امور منازل 

۲۰۰ دستگاه غرس نمود.
گفتني اس��ت، مساحت اين ش��ركت در مجموع 
۴۰۰ هكتار است و طبق استاندارد  بايد ۲۵ درصد 
فضاي سبز ايجاد كند؛ فوالد خوزستان با احتساب 
فضاي س��بز داخل و اطراف شركت بيش از ۵۰۰ 

هكتار فضاي سبز ايجاد كرده است.
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پيام مديرعامل فوالد خوزستان 
به مناسبت ۲۲ اسفند ماه روز 

بزرگداشت شهدا

مقام معظم رهبري )مد ظله العالي(: »تكريم شهيدان 
به آن اس��ت كه اين ملت هرگز در برابر سلطه گران 
مستكبر سر خم نكنند و ياد شهيدان بايد هميشه در 

فضاي جامعه زنده باشد.«
بسم رب الشهدا و الصديقين

سالم و درود به ارواح مطهر شهدا، آنان كه با گذشتن 
از جان خود، استقالل، آزادي و عظمت نظام مقدس 
جمهوري اسالمي را براي ملت شريف ايران رقم زدند. 
آن پويندگان راه حق كه دعوت الهي را لبيك گفتند و 
چنانكه خداوند متعال در قرآن كريم مي فرمايد: »وال 
تحسبّن اّلذين ُقِتلوا في سبيلِ اهلل أمواًتا  بل أحياٌء ِعند 
ربِِّهم يرزقون«؛ آنان زنده اند و نزد پروردگارشان روزي 
داده مي شوند و به جهت همان ايثار، از خودگذشتگي، 
عشق و ايمان راستين، همواره در اذهان و خاطره  ها زنده 
خواهند ماند. پوالدمردان شركت فوالد خوزستان به 
واسطه تقديم ۵۶ شهيد سرافراز و حضور هميشگي 
ايثارگ��ران در جبهه ه��اي نبرد حق علي��ه باطل، بر 
خود مي بالند و آرمان  ه��اي آنان را همواره هدايت گر 
راه خويش مي دانن��د.  اينجانب ۲۲ اس��فند ماه روز 
بزرگداشت شهدا را گرامي داش��ته و اين روز در واقع 
فرصتي اس��ت كه اي��ن حقيقت را م��رور نماييم كه 
بزرگداشت ياد و خاطره ش��هدا و خدمت به خانواده 
معززشان تكليفي است بر همه ما براي احيا ارزش هاي 
واال و مقدسي كه مورد تاكيد امام خميني)ره( و مقام 
معظم رهبري بوده است. اميدوارم كه رضايت شهداي 
گرانقدر و دعاي خي��ر خانواده صبور آنان و همرزمان 
ايثارگرشان باعث سعادت دنيا و توشه آخرت مان گردد.
و من اهلل التوفيق
علي محمدي 
مديرعامل فوالد خوزستان

 مديرعامل فوالد خوزستان
  در پيامي والدت با سعادت

 امام علي )ع( را تبريك گفت

بسم اهلل الرحمن الرحيم
حضرت امام علي)ع( بزرگ تري��ن منادي عدالت 
و ش��جاعت و به عنوان ياور راس��تين و هميشگي 
پيامبر اكرم)ص(، با گفتار و منش خويش خصوصا 
با رعايت عدالت، مردم داري و حفظ كرامت انساني 
در ترويج دين مبين اس��الم نقش بسزايي داشت. 
اينجانب فرارسيدن سيزدهم رجب سالروز ميالد با 
سعادت اولين اختر تابناك آسمان امامت و واليت، 
مولي الموحدين حضرت امام علي)ع( كه به نام روز 
پدر نيز مزين گرديده است را گرامي داشته و ضمن 
تبريك اين عيد فرخنده خدمت همكاران تالشگر 
گروه فوالد خوزس��تان، عزت و س��ربلندي شما و 
خانواده محترمتان را در سايه عدالت آن امام همام 

از درگاه حضرت حق مسئلت دارم.
و من اهلل  التوفيق
علي محمدي
مديرعامل فوالد خوزستان

 افتتاح خط توليد روزانه
 ۴ هزار ماسك بيمارستاني

اهداي فوري ۱۰۰ هزار ماسك به 
ستاد بحران استانداري خوزستان

به گ��زارش خبرنگار روابط عمومي، ش��ركت فوالد 
خوزستان در راستاي ايفاي مسووليت هاي اجتماعي 
و حفظ س��المت ش��هروندان و جلوگيري از شيوع 
ويروس كرونا، تعداد ۱۰۰ هزار ماسك بيمارستاني 
به ستاد بحران استانداري خوزستان اهدا نموده و به 
زودي هم خط توليد »روزانه ۴ هزار ماسك« توسط 
كارگاهي وابسته به اين شركت و با حضور غالمرضا 
شريعتي اس��تاندار خوزستان، حسن ش��اهوارپور 
فرمانده س��پاه حضرت ولي عصر)عج( خوزستان و 
علي محمدي مديرعامل ش��ركت فوالد خوزستان 
در خرمشهر افتتاح خواهد شد. شايان ذكر است اين 
اقدام در راستاي فراهم كردن نيازمندي هموطنان 
خوزستاني در دس��تور كار شركت فوالد خوزستان 
قرار گرفت و با همكاري ش��ركت برديا جنوب واقع 
در ش��هرك صنعتي خرمشهر با مس��احت ٧٢٠٠ 
مترمكعب و با به كارگيري ۴۰ نيرو به توليد ماسك 

تخصيص يافته است.
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»تعادل«ازدپوياقالممبارزهباكرونادرانبارهاگزارشميدهد

دعوا بر سر احتكار »اقالم پزشكي«
تعادل | فرشته فريادرس|

ماجراي دعواي وزارت صمت و سازمان بنادر بر سر دپوي 
كاالهاي پزشكي چيست؟ آيا اقالم پزشكي مورد نياز براي 
مبارزه با بيماري كرونا در انبارها دپو شده اند؟ آيا سازمان 
بنادر مرتكب احتكار ش��ده است؟ طي روزهاي گذشته 
قائم مقام وزير صمت در نامه اي به س��ازمان بنادر اعالم 
كرد كه فهرست اقالم بهداش��تي موجود در انبارها ۴۸ 
ساعته اعالم شود. محتوي نامه حسين مدرس خياباني 
نشان از اين دارد كه براس��اس اطالعات به دست آمده، 
مقاديري از محموله هاي مذكور در انبارهاي مستقر در 
بنادر يا انبارهاي عمومي دپو شده است. اين در شرايطي 
اس��ت كه مراكز درماني و بيمارستاني نياز مبرم به اين 
اقالم دارند. انتش��ار اين نامه اما خيلي به مذاق سازمان 
بنادر خوش نيامد؛ چراكه معتقد است كه وزارت صمت 
بخش��ي از دولت را به احتكار اقالم بهداشتي مورد نياز 
مردم متهم كرده است. به طوري كه روز گذشته معاون 
وزير راه در نامه اي خطاب به معاون وزير صمت، عنوان 
كرد كه سازمان بنادر محتكر نيست و نبايد امنيت رواني 
جامعه را نش��انه رفت. اما موضوعي كه پيش��تر روزنامه 
»تعادل« هم در گزارش��ي به آن پرداخته بود، اين است 
كه اقالم پزش��كي وارداتي يا صادراتي كه خروج آنها از 
كشور ممنوع اعالم شده و اظهارنامه هاي صادراتي آنها 
هم از سوي گمرك باطل شده كجا هستند؟ اگر وارد بازار 
نشده اند بايد رديابي شوند كه اين كاالها در كدام انبارها 
نگهداري مي شوند و صاحبان كاالها چه كساني هستند؟ 
هر چند گمرك حاضر نشد در اين زمينه پاسخ روشني به 
ما ارايه دهد كه اقالم پزشكي كه اظهارنامه هاي آنها باطل 
شده به سرنوشتي دچار شدند؛ آيا هنوز در انبارها خاك 
مي خورند يا وارد بازار شده  اند. از آن سو، وزارت صمت هم 
معتقد است كه براساس قانون »احكام دايمي برنامه هاي 
توسعه كشور « و مطابق بند پ ماده 7 اين قانون، وزارت 
بهداشت مكلف به واردات، ذخيره سازي، عرضه، توزيع، 
فروش و... كاالهاي دارويي و تجهيزات پزشكي و... است. بر 
همين اساس، در حوزه كاالهاي سالمت محور اطالعاتي 
در سامانه انبارها وسامانه جامع تجارت داخلي ثبت نشده، 
كه بتوان از طريق آن اقدام به رديابي اين كاالها كرد. در 
اين ميان، تنها سازمان بنادر مي ماند كه اطالع دقيق تري 
از نحوه انبار اين كاالها، ورودي و خروجي آنها در اختيار 
دارد. بر همين اساس، سازمان بنادر به منظور تنوير افكار 
عمومي مي تواند در اين زمينه اقدام به شفاف سازي كند و 
فهرست اقالم پزشكي اعم از صادراتي و وارداتي به تفكيك 
صاحب كاال، نوع و ميزان كاال را اعالم كند تا مشخص شود 

كه آيا احتكاري صورت گرفته است يا خير. 

   ماجراي احتكار اقالم پزشكي
دهم اس��فند ماه ۹۸؛ گم��رك ايران در بخش��نامه اي 
۴بندي، وضعيت جديدي را براي مقابله با كرونا ويروس 
اعمال كرد. براس��اس اين بخش��نامه، صادرات تمامي 
تجهيزات پزشكي مانند »ماسك، لباِس گان، دستكش 
و محصوالت بهداشتي و...« ممنوع اعالم شد و عودت اين 
محموله هاي صادراتي به داخل كشور در دستور كار قرار 
گرفت. همچنين از تمامي گمركات اجرايي درخواست 
ش��ده تا ضمن رصد اين اقالم، اج��ازه ندهند كه اماكن 
گمركي و انبارهاي مربوطه تبديل به محلي براي دپوي 
اين كاالها گردد. اما پس از ابالغ اين بخشنامه و علي رغم 
اقدامات صورت گرفته از سوي گمرك ايران، همچنان 
اين انتقاد كه محموله هاي بهداشتي و پزشكي به دست 
وزارت بهداشت، مراكزدرماني و بيمارستان ها نرسيده، 
پابرجا بود. در همين راس��تا، »تعادل« در گزارشي كه 
در بيستم اسفندماه منتشر شد، به اين مساله پرداخت 
كه اگر جلوي صادرات اقالم بهداش��تي گرفته ش��ده و 

به كش��ور عودت داده شده اند؛ محموله هاي بازگشتي 
صادراتي به چه نهادي تحويل داده شده وكجا هستند؟ و 
موجودي انبارهاي كشف شده »ماسك، لباس پزشكي 
و دستكش« چه سرنوشتي پيدا كرده اند و در كجا توزيع 
ش��دند؟ در اين ميان اين ظن وجود داشت كه برخي از 
صاحبان كاالها از اينكه بخواهند كاالهايشان را به وزارت 
بهداشت تحويل دهند يا در س��طح بازار توزيع كنند، 
ممانعت مي ورزند و كاالهايشان را در انبارها نگهداري 
مي كنند. در همين راس��تا اين سوال مطرح شد كه آيا 
امكان رهگيري و رديابي اين نوع كاالها كه در انبارهاي 
بنادر و گمركات كش��ور وجود داردند؛ امكانپذير است 
يا خير؟ گمرك در پاس��خ به اين پرس��ش ما بيان كرد 
كه تنها اظهارنامه هاي صادراتي اقالم پزشكي را باطل 
كرده و اطالعاتش را در اختيار وزارت صمت و بهداشت 
قرار مي دهد، اما اينكه اين محموله به كجا تحويل داده 
ش��ده و اينكه چگونه توزيع مي شوند، اطالعي ندارد. از 
سوي ديگر، عباس تابش رييس سازمان حمايت هم در 
پاسخي كوتاه به »تعادل« عنوان كرد كه اقالم پزشكي 
عودت داده شده به وزارت بهداشت تحويل داده مي شود 
و اطالعي از مابقي كاالهاي دپو شده در اختيار ما نيست. 
اما باز اين مساله طرح شد كه آيا ردپاي كاالها و صاحبان 
آنها از طريق سامانه جامع تجاري يا سامانه جامع انبارها 
قابل رديابي است يا خير؟ محمد شيرازيان مدير پروژه 
سامانه جامع تجارت، در پاس��خ به اين پرسش به ارايه 
توضيحاني پرداخت و به »تعادل « گفت: قانوني به نام 
»احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور « وجود دارد كه 
مطابق بند پ ماده 7 اين قانون وزارت بهداشت مكلف به 
واردات، ذخيره سازي، عرضه، توزيع، فروش، و...كاالهاي 
دارويي و تجهيزات پزشكي و... است. از طرفي اين قانون 
در اسفند ۹5 مصوب شد و نسبت به قانون مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز متاخر است. همچنين در مورد بقيه كاالهاي 
صنعتي ومواد اوليه مورد نياز توليد، كاالهاي اساس��ي 
و... مديريت زنجيره تامين و توزيع آنها با وزارت صمت 
است كه با اولويت بندي، اطالعات آنها در سامانه انبارها 
وسامانه جامع تجارت داخلي و زير سامانه هاي سامانه 
جامع تجارت ثبت مي ش��وند. به گفته او، در نتيجه در 

حوزه كاالهاي سالمت محور اطالعاتي در سامانه انبارها 
وسامانه جامع تجارت داخلي ثبت نشده است. همچنين 
براساس توضيحات شيرازيان، اما در همين حال سامانه 
تي تكTTAC، سامانه پشتيباني سازمان غذا و دارو، 
سامانه خوبي است و تا حد زيادي بحث رهگيري زنجيره 
توزيع را در مورد داروها و تجهيزات پزشكي انجام داده 
اس��ت. حتي پرداخت بيمه برخي از داروها را منوط به 
رهگي��ري اين داروها در زنجيره توزيع داروها س��امانه 
تي تك كرده است، اما در مورد تجهيزات و كاالهاي كه 
اخيرا مطرح شده از قبيل ماسك و دستكش و... وزارت 
بهداشت، بحث رهگيري آنها را پيگيري نكرده؛ چراكه 
جزو كاالهاي مهم محسوب نمي شدند كه طرح كنترل و 
رهگيري در مورد آنها صورت گيرد تا هم اكنون موجودي 

دقيق اين كاالها در كشور مشخص باشد.

    نامه جنجالي وزارت صمت
با اين حال، طي روزهاي گذشته قائم مقام وزير صمت 
در نامه اي به مديرعامل سازمان بنادر از دپو محموله هاي 
مربوط به توليد اقالم بهداشتي مقابله با كرونا در انبارهاي 
مس��تقر در بنادر يا انبارهاي عمومي خبر داد ونوشت: 
»فهرست اقالم ۴۸ ساعته به وزارت صمت و سازمان غذا و 
دارو اعالم شود«. در نامه حسين مدرس خياباني قائم مقام 
وزير صمت در امور بازرگاني خطاب به محمد راس��تاد 
آمده است؛ »احترامًا پيرو نامه ش��ماره 32۸۸۹2/60 
مورخ س��يزدهم اس��فندماه ۹۸ و با توجه به تأكيدات 
س��تاد ملي مبازره با بيماري كرونا مبني بر همراهي و 
همكاري و بسيج همگاني در تأمين و توليد محصوالت 
بهداش��تي، الكل، آب ژاول و م��واد ضدعفوني كننده، 
ماسك، دستكش و روپوش محافظ پرستاري و توزيع و 
عرضه آن در شبكه هاي تعريف شده خواهشمند است با 
توجه به قرار اطالع كه مقاديري از محموله هاي مذكور 
در انبارهاي مستقر در بنادر يا انبارهاي عمومي دپو شده 
و از طرفي نياز مبرم اين اقالم در سطح مراكز درماني و 
بيمارستاني دستور فرماييد، فهرست مقادير اقالم مذكور 
اعم از صادراتي و وارداتي به تفكيك صاحب كاال، نوع و 
ميزان كاال حداكثر ظرف مدت ۴۸ ساعت به اين حوزه 

و سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت اعالم دارند. بديهي 
اس��ت نگهداري كاالهاي يادشده فوق در انبار سازمان 
بنادر يا انبارهاي عمومي بدوم اطالع و اعالم موجودي به 
سازمان غذا و دارو و سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان احتكار محسوب شده و مطابق ضوابط 

رفتار خواهد شد.«

    پاسخ سازمان بنادر به وزارت صمت
انتش��ار اين نامه اما خيلي به مذاق مديرعامل سازمان 
بنادر خ��وش نيامد و در جوابيه اي، ابراز تاس��ف كرد از 
اينكه وزارت صمت بخش��ي از دولت را به احتكار اقالم 
بهداشتي مورد نياز مردم متهم كرده است. به طوري كه 
س��ازمان بنادر و دريانوردي، در پي انتشار عمومي نامه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر اعالم ۴۸ ساعته 
فهرست مقادير اقالم »محصوالت بهداشتي، الكل، آب 
ژاول و مواد ضدعفوني كننده، ماسك، دستكش و روپوش 
محافظ پرستاري« اعم از صادراتي و وارداتي به تفكيك 
صاحب كاال، نوع و ميزان كاال، مديرعامل سازمان بنادر و 
دريانوردي طي نامه اي به اظهارات قائم مقام وزير صنعت، 

معدن و تجارت، پاسخ داد.
در بخش��ي از نامه مديرعامل سازمان بنادر آمده است: 
»از آنجا كه ورود كاال به بنادر كشور براساس اظهارنامه 
اجمالي )مانيفس��ت( صورت مي پذيرد و معمواًل نوع و 
ماهيت كاال بدون ذكر مشخصات آن در اسناد تسليمي 
درج مي ش��ود، به همين منظور و حسب هماهنگي به 
عمل آمده مديركل امور بندري سازمان بنادر با معاون 
فني و امور گمركي گمرك ايران، كد كاالييHS ۹ رديف 
كاالي هدف مربوط به اقالم مقابله با ويروس كرونا به اين 
س��ازمان اعالم كه به صورت روزانه، آمار مربوط به كاال 
و كانتينرهاي موج��ود در اماكن بندري؛ احصاء و براي 

معاون گمرك ايران ارسال مي شود. 
محمد راس��تاد در اين نامه اش��اره كرده اس��ت كه 2۱ 
اسفند ماه سال جاري، معاون فني و امور گمرك ايران 
طي نامه اي خطاب به قائم مقام وزير صمت از همكاري 
دستگاه هاي ذ ي ربط در اين رابطه تقدير كرده است. در 
ادامه اين نامه سازمان بنادر اشاره شده كه بنادر بازرگاني 

كشور؛ مناطق ويژه اقتصادي محسوب مي شوند، فلذا 
اسناد؛ به نام آورنده كاال )خط كشتيراني( ثبت مي گردد. 
نقش بن��ادر به عنوان مرج��ع تحويل گيرنده كاال بوده 
و در اين زمينه همكاري الزم توس��ط اين س��ازمان با 
گمرك اي��ران در اعالم كاالهاي مذكور و مش��خصات 
آن ص��ورت مي گيرد كه ض��رورت دارد گمرك ايران و 
ساير دستگاه هاي ذيربط هماهنگي الزم را در خصوص 
مشخص نمودن صاحب كاال و تسريع خروج از بنادر به 
عمل آورند. راس��تاد همچنين در اين نامه تأكيد كرده، 
كه سازمان بنادر و دريانوردي حسب قوانين و مقررات 
مربوط هيچگونه دخل و تصرفي در نوع و ماهيت كاالهاي 
وارده و صادره به بنادر كشور ندارد تا مانع از خروج آنها در 

شرايط خاص شود.
در بخشي ديگري از اين نامه، معاون وزير راه با اشاره به 
بخش پاياني نامه قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني 
كه اعالم شده بود »نگهداري كاالهاي ياد شده فوق در 
انبار س��ازمان بنادر يا انباره��اي عمومي بدون اطالع و 
اعالم موجودي به سازمان غذا و دارو و سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان احتكار محس��وب 
شده و مطابق ضوابط رفتار خواهد شد« اعالم شده است: 
»اما در خص��وص بخش پاياني نامه جنابعالي كه بدون 
توجه به تعري��ف قانون احتكار و محتكر، عمال تعريفي 
جديد از جرم احتكار ارايه كرده و شبهه احتكار احتمالي 
كاالهاي بهداشتي مورد نياز مردم توسط اين سازمان 
)در واقع بخشي از قوه مجريه( را القاء نموده ايد، آن هم 
در شرايطي كه دش��منان از طريق رسانه ها و فضاهاي 
مجازي؛ امنيت رواني مردم را بي رحمانه نشانه رفته اند، 
جاي تأمل و تأس��ف جدي دارد.« راستاد همچنين در 
پايان نامه با تأكيد بر دستور رياست جمهوري و مقامات 
بلند پايه كشور مبني بر خودداري از دامن زدن به فضاي 
بي اعتمادي و يأس و نااميدي مردم در شرايط حساس 
كنوني كشور به قائم مقام وزير صمت يادآور شده است كه 
ضمن بازنگري و تأمل بيشتر در انتشار عمومي اينگونه 

مكاتبات، از تكرار آن اجتناب شود.
هرچند مديرعامل س��ازمان بنادر در پاسخ به نامه قائم 
مقام وزير صمت، مدعي اس��ت كه احتكاري در زمينه 
اقالم پزشكي صورت نگرفته و اين س��ازمان به عنوان 
مرجع تحويل گيرنده كاال بوده و در اين زمينه همكاري 
الزم توسط اين سازمان با گمرك ايران در اعالم كاالهاي 
مذكور و مشخصات آن صورت مي گيرد، اما صحبتي از 
اينكه آيا همه صاحبان كاالهاي اقالم پزشكي كه اقدام 
به ترخيص كاالهايشان از انبار بنادر كرده اند يا خير، به 
ميان نياورده اس��ت. به نظر مي رسد، با توجه به شرايط 
حاكم بر جامعه در پي شيوع بيماري كرونا وكمبود اقالم 
پزشكي، سازمان بنادر و حتي گمرك ايران موظف است 
پنهان كاري نكره و اطالعات دقيق و ريزتري را از وضعيت 
انبار اين نوع اقالم پزشكي ارايه دهند و همكاري بيشتري 
براي خروج اين كاالها از انبارها با ساير نهادهاي متولي 
و ذي ربط داشته باشند. از طرفي، نبايد درخواست براي 
همكاري بيشتر در زمينه اعالم جزييات اين اقالم پزشكي 
آنهم در چنين شرايط بغرنجي را اينگونه تفسير كرد كه 
وزارت صمت انگش��ت اتهام را به سمت سازمان بنادر 
گرفته است. برهمين اساس، سازمان بنادر به عنوان يك 
نهاد مسوول و درگير در ماجراي دپوي اقالم پزشكي، به 
منظور شاف سازي و تنوير افكار عمومي، بايد اطالعات 
دقيق تري از نحوه دپو، انبار يا ترخيص اقالم پزشكي اعالم 
كند تا مشخص شود آيا در انبار سازمان بنادر يا انبارهاي 
عمومي احتكاري در زمينه اقالم پزشكي صورت گرفته 
است يا خير؟ و چنانچه صاحبان اين نوع كاالها از خروج 
كاالهايشان از انبار بنادر يا انبارهاي عمومي ممانعت به 

عمل مي آورند، اسامي آنها را رسانه اي كنند.

تعطيليفروشگاههايعرضهكنندهكاالهاياساسيممنوعاست
سخنگوي ستاد تنظيم بازار و مديركل دفتر برنامه ريزي، 
تامي��ن، توزيع و تنظيم ب��ازار وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت در پايان جلسه تنظيم بازار كشور و در گفت وگو 
با خبرن��گاران اعالم كرد: همه دس��تگاه هاي اجرايي كه 
كار تامين و توزيع اقالم اساس��ي را در سطح كشور انجام 
مي دهند از جمله سازمان دامپزشكي، گمرك جمهوري 
اسالمي و ساير دستگاه هاي عضو ستاد تنظيم بازار در ايام 
عيد حضور فعاالنه خواهند داشت و حتماً به صورت شيفتي 
م��وارد كاري مرتبط را پيگيري مي كنند تا زمينه تامين 
حداكثري انواع اقالم كااليي در سطح كشور فراهم شده 
و در اختيار مردم قرار گيرد. به گزارش ش��اتا، محمدرضا 
كالمي گفت: س��اير عوامل موثر در شبكه توزيع كاال در 
كشور همچون فروشگاه هاي زنجيره اي، سوپر ماركت ها، 
نانوايي ها، واحدهاي عرضه مواد پروتئيني و نيز اصنافي كه 
كاالهاي ضروري مردم را توزيع مي كنند، به هيچ عنوان 
تعطيل پذير نيستند و با اعالم آمادگي، حتمًا با حداكثر 

توان خدمات مورد نياز مردم را ارايه خواهند كرد.
او افزود: مردم عزيز كشورمان مطمئن باشند تدارك الزم 
در خصوص تامين اقالم ضروري ديده ش��ده است و هيچ 
فروشگاهي نيز در زمينه تامين كاالهاي اساسي و مايحتاج 
عمومي مورد نياز مردم تعطيل نخواهد بود؛ حتي در همين 
راستا با وجود درخواست تعطيلي سه روزه از سوي ميادين 
ميوه و تره بار ش��هرداري، فقط با يك روز موافقت ش��د و 
خدمات آنها طبق معمول تداوم خواهد داشت. كالمي در 
خصوص تامين و توزيع ميوه و مركبات ايام پاياني سال و 
شب عيد گفت: با توجه به تدابير اتخاذ شده و ذخيره سازي 
مناسب در اين خصوص و همچنين آمادگي شبكه توزيع، 
طبق گزارش هاي دريافتي از سطح استان ها، خوشبختانه 
قيمت عرضه ميوه در سراسر كشور مناسب و متعادل است.
محمد رضا كالمي اضافه كرد: هدف اصلي ستاد تنظيم بازار 
كش��ور از اجراي طرح توزيع ميوه و مركبات در ايام پاياني 
سال، حمايت از توليد داخل، باغداران و همچنين حمايت 
ويژه از مصرف كنندگان است؛ لذا با توجه به قيمت مناسب 
اين اقالم در سطح بازار، تا حد بسياري حقوق هر دو بخش 

تامين شده است. سخنگوي ستاد تنظيم بازار تاكيد كرد: 
در صورت تغيير غير متعارف اقالم در س��طح بازار، مسلمًا 
با متخلفان برخورد خواهد شد و البته خوشبختانه اصناف 
در اين خصوص و در سطح بازار همكاري بسيار خوبي با ما 
دارند. كالمي تصريح كرد: در زمينه لجس��تيك و حمل و 
نقل كاالهاي اساسي و مايحتاج ضروري مردم نيز با توجه 
به هماهنگي انجام ش��ده با نيروي انتظامي و راهنمايي و 
رانندگي كشور، سازمان بنادر و دريانوردي، گمرك جمهوري 
اسالمي و سازمان حمل و نقل و راهداري كشور هيچ مشكلي 
نخواهيم داش��ت و با توجه به فعاليت اي��ن واحدها در ايام 
عيد، تمام اقالم مورد نياز در س��طح كشور به طور مناسب 
توزيع خواهد شد. او گفت: از استانداران محترم در سطح 
كشور درخواست داريم كه در خصوص كاالهاي اساسي و 
ضروري حتمًا با ستاد تنظيم بازار هماهنگي الزم را داشته 
باش��ند و نبايد در خصوص اين اقالم، تصميمات بخشي 
گرفته و اعمال ش��ود؛ لذا از همه عزيزان خواهشمنديم 
در خصوص كاالهايي كه مربوط به معشيت مردم است، 
دقت نظر الزم را داشته باشند تا هيچ گونه اختاللي در روند 

تامين اين كاالها در سطح كشور ايجاد نشود.
مديركل دفتر برنامه ريزي، تامي��ن، توزيع و تنظيم بازار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تامين كاالهاي 
سالمت محور و اقالم بهداشتي مرتبط با كرونا نيز افزود: با 
توجه به مصوبه ستاد ملي مبارزه با كرونا، كميته اي تحت 
عنوان تامين و توزيع فعال شده و به طور مستمر جلسات 
آن در حال برگزاري است. كالمي اضافه كرد: البته ستاد 
تنظيم بازار تاكيد دارد ش��بكه هاي توزي��ع اين اقالم به 
گونه اي تنظيم شوند كه در صورت وجود مازاد توليد در 
برخي محصوالت و ملزومات بهداشتي، ساير شبكه هاي 
توزيع نيز جهت دسترسي بهتر مردم مورد استفاده قرار 
گيرند و اين سواي مواردي است كه به صورت تعريف شده 
تحويل وزارت بهداشت جهت توزيع در مراكز اولويت دار 

درماني و بيمارستان ها مي شود.
او ادامه داد: مردم عزيز كشورمان در جريان باشند كه در توليد 
ماسك فاصله معناداري بين توليد موجود كشور و حجم 5 

و نيم ميليون عدد درخواستي وزارت بهداشت وجود دارد و 
اين در حالي است كه با سه شيفت شدن توليدات صنعتي 
كشور در اين بخش هم اكنون روزانه به طور متوسط از ۱00 
هزار توليد به بيش از ۸00 هزار عدد رسيده و تحويل وزارت 
بهداشت مي شود و همچنين ظرفيت هاي توليدي صنفي، 
كارگاهي و بسيج اصناف نيز در اين خصوص فعال شده و 
مستلزم تامين منابع مورد نياز از سوي وزارت بهداشت نيز 
است تا با تهيه پارچه مورد نياز امكان توليد بيشتر ماسك 
بيش از اين فراهم شود. سخنگوي تنظيم بازار تصريح كرد: 
البته در خصوص اقالم بهداش��تي توليدي در واحد هاي 
صنعتي نيز مقرر شده است در صورتي كه مازاد توليد در اين 
واحد ها وجود داشته و از سوي وزارت بهداشت جذب نشود 

در ساير شبكه هاي توزيع عرضه شوند.
مديركل دفتر برنامه ريزي، تامي��ن، توزيع و تنظيم بازار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد: آن چيزي كه 
مولفه هاي قيمت تمام شده را در كشور ما تعيين مي كند، 
در بخش كاالهاي اساس��ي و كاالهايي كه مشمول نظام 
قيمت گذاري هستند افزايش قيمتي نخواهيم داشت و 
هيچ واحدي اجازه اين كار را ندارد؛ به عنوان نمونه با توجه 
به مصوبه كارگروه آرد و نان در خصوص عدم افزايش قيمت 
گندم، مس��لمًا هيچ گونه تغيير قيمتي نيز در نان حتي 
آزادپز نيز نخواهيم داشت. كالمي گفت: ساير كاالهايي 
كه مش��مول نظام قيمت گذاري تثبيتي نيستند و روند 
نرخ گذاري آنها بر مبناي عرضه و تقاضا انجام مي ش��ود، 
خوشبختانه در شرايط فعلي به سبب توليد حداكثري و 
تامين مناسب و در مواردي كاهش تقاضا، در برخي اقالم 

شاهد كاهش قيمت نيز هستيم.
او افزود: توصيه اكيد ما به مردم اين است كه در خصوص 
تامين مايحتاج عموم��ي و كااله��اي موردنياز خود 
هيچگونه دغدغه اي نداش��ته باشند چرا كه به ميزان 
كافي تمامي اقالم كااليي مورد نظر تامين و در شبكه 
توزيع قرار گرفته اند و با توجه به برقرار بودن لجستيك 
اين كاالها مستمراً همه اقالم مورد نياز مردم در سطح 

كشور در اختيارشان قرار مي گيرد.
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واردات اتانول آزاد شد
شاتا| مديركل دفتر صادرات و واردات وزارت صمت 
از لغو ممنوعيت واردات اتانول خبر داد. سعيد عباسپور 
با بيان اين مطلب توضيح داد: با توجه به شيوع ويروس 
كرونا و ض��رورت ايجاد تمهيدات الزم براي مقابله با 
گسترش آن در شرايط حساس كنوني و تامين اقالم 
مورد نياز، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
واردات اتانول براي واحد هاي توليدي آزاد شد. او ادامه 
داد: واحد هاي توليدي تحت نظارت سازمان حمايت 
و وزارت بهداشت مي توانند براي استفاده و توليد مواد 
ضدعفوني كننده اقدام به واردات اتانول كنند. عباسپور 
همچنين توضيح داد: بانك مركزي موظف به تامين ارز 
مورد نياز و گمرك هم موظف به ترخيص اين اقالم از 

گمركات كشور براي مقابله با كرونا كند.

 تجارت خارجي ايران
به مرز ۸۰ ميليارد دالر رسيد

بررسي آمار منتشر شده درخصوص تجارت خارجي 
ايران حكايت از آن دارد كه در ۱۱ ماهه سال ۹۸ ميزان 
صادرات قطعي كاالهاي غيرنفتي كشور )به استثناي 
نفت خام، نفت كوره و نفت سفيد و همچنين صادرات 
از محل تج��ارت چمداني( بالغ بر ۱25 ميليون تن و 
به ارزش حدودي 3۸.5 ميليارد دالر بوده اس��ت كه 
در مقايسه با مدت مشابه سال ۹7، افزايشي ۱7.6۱ 
درصدي در وزن و كاهش��ي ۴.۴۸ درصدي در ارزش 
دالري داشته است. همچنين ميزان واردات كشور در 
اين مدت با افزايشي ۱0.۸۴ درصدي در وزن و 2.3۱ 
درصدي در ارزش دالري در مقايس��ه با مدت مشابه 
سال ۱3۹7، به ارقام 32 ميليون تن و حدود ۴0 ميليارد 
دالر رسيده كه به گفته سخنگوي گمرك ايران، از اين 
مقدار 65 درصد آن كاالهاي اساسي بوده است. طي 
يازده ماهه سال ۹۸، بيشترين ميزان صادرات كشور به 
مقصد كشورهاي چين با رقمي بالغ بر ۸.۸70 ميليارد 
دالر و س��هم 23 درصد از كل ارزش صادرات، عراق 
با ۸.50۸ ميليارد دالر و س��هم 22.0۴ درصد، تركيه 
با ۴.۹6۱ ميليار دالر و س��هم ۱2.۸5 درصد، امارات 
متحده عربي با ۴.077 ميليارد دالر و س��هم ۱0.56 
درصد و كش��ور افغانس��تان با 2.۱۴3 ميليارد دالر و 
س��هم 5.55 درصد از كل ارزش صورت گرفته است. 
همچنين طي يازده ماهه س��ال ۹۸، كشور چين با 
اختصاص رقمي بالغ بر ۱0.۱06 ميليارد دالر و سهمي 
در حدود 25.30 درصد از كل ارزش واردات در جايگاه 
نخست كش��ورهاي طرف معامله قرار گرفته است. 
همچنين كشورهاي امارات متحده عربي با 7.۹۴2 
ميليارد دالر و س��هم ۱۹.۸۹ درصد، تركيه با ۴.65۸ 
ميليارد دالر و س��هم ۱۱.66 درص��د، هند با 3.۴25 
ميليارد دالر و س��هم ۸.5۸ درصد و آلمان با ۱.۹۱۹ 
ميليارد دالر و سهم ۴.۸۱ درصد از كل ارزش واردات 

جزو كشورهاي عمده طرف معامله واردات بوده اند.

ثبت سفارش كاالهاي مقابله با 
كرونا يك ساعته شد

شاتا| معاون امور بازرگاني توسعه تجارت سازمان 
صمت اس��تان ته��ران گفت: كليه كااله��ا از جمله 
الكل، دستگاه تب سنج، ماسك، گان و... كه در جهت 
جلوگيري از شيوع كرونا مورد استفاده قرار مي گيرد 
در كمتر از يك ساعت ثبت سفارش مي شود. مجتبي 
شير قاضي افزود: واردات ماش��ين آالت و مواد اوليه 
توليد موادضدعفوني كننده و ماسك از زمان ارسال 
تقاضا توسط متقاضي تا تاييد نهايي حداقل زمان در 
نظر گرفته ش��ده انجام مي شود و تا اطالع ثانوي اين 
درخواست ها در اولويت مي باشند. از ابتداي واگذاري 
موضوع ثبت سفارش كاال و خدمات به استان ها تاكنون 
بيش از ۱02هزار و 2۴۴فقره درخواست وارد سامانه 
استان تهران ش��ده كه 75هزار و 57۹ مورد آن تاييد 
شده است. ارزش كل ثبت سفارشات توسط استان بالغ 
بر 22هزار و 2۱۸ ميليون يورو بوده كه بالغ بر 60درصد 

كل ثبت سفارشات كشور را شامل مي شود.

شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي كاالي مشروحه ذيل را از طريق شركت هاي تامين كننده داخلي خريداري نمايد: 
1- شرح مختصر كاالي مورد نياز

جهت استفاده در كمپرسورهاي گازي توماسن 
PAG پايه VG-220 روغن

وزن مخصوص در F 0 60/60  معادل 1/0603 
96/ 53     C.ST 0 60 معادل C و درC.ST203/ 78    = 40oC گراندوي در

اطالعات تكميلي متعاقبا به همراه فرم مناقصه ارسال مي گردد. 
2- محل تحويل كاال: شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري- اداره تداركات و امور كاال 

3- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي به مبلغ -/000ر226ر409 ريال 
4- شرايط متقاضي: توانايي ارائه تضمين شركت در مناقصه و تضمين انجام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جاري شركت ملي نفت ايران، داشتن شخصيت حقيقي/ حقوقي، شماره اقتصادي، توانايي مالي، ارائه سوابق كاري و همچنين مدارك 

و گواهينامه هاي مرتبط و متناسب با موضوع مناقصه. 
متقاضيان مي توانند پس از انتشار آگهي نوبت دوم با مراجعه حضوري و يا پايگاه اطالع رساني زير نسبت به تهيه و تكميل اطالعات مورد نياز اقدام نموده و تقاضاي كتبي خود را به همراه مدارك درخواستي حداكثر ظرف مدت 14 روز پس از 

انتشار آگهي نوبت دوم جهت ارزيابي كيفي و بررسي صالحيت تامين كنندگان در ارتباط با موضوع مناقصه به آدرس مناقصه گزار تسليم نمايند. 
شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري پس از بررسي اسناد و مدارك واصله و ارزيابي كيفي مناقصه گران طبق قانون برگزاري مناقصات از شركت هاي واجد شرايط جهت شركت در مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد. ضمنا ارائه مدارك و 

سوابق  هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد و اين شركت در رد يا قبول پيشنهادات در چارچوب قانون برگزاري مناقصات مختار است. 
)فقط مدارك ارزيابي ارسالي كه در دفترخانه رسمي كپي برابر اصل شده باشد مورد استناد خواهد بود.( 

آدرس پايگاه اطالع رساني: http://agogpc.nisoc.ir بخش مناقصه ها، 
نشاني محل اعالم آمادگي و دريافت اسناد: استان خوزستان- شهرستان اميديه- بلوار نفت- شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري/ اداره تداركات و امور كاال 

فكس: 06152622683 
تلفكس: 06152620897

تاييديه فكس: 3504 داخلي 06152622273

فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي 
تامين كاال 115/ت ك آج/ 9۸ شركت ملي نفت ايران 

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب 
شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري )سهامي خاص(

نوبت دوم
شماره مجوز: 7909- 1398

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري



15 جهان

تهديد ويروس كرونا براي اولين اقتصاد جهان جدي است

بنيامين نتانياهو در آستانه اخراج از دايره قدرت

كاهش نرخ بهره براي فرار از ركود

بنيگانتسمامورتشكيلدولتشد

گروه جهان|
 نرخ به��ره در امريكا به صفر درص��د كاهش يافت. با 
تشديد شيوع ويروس كرونا در اياالت متحده، بانك 
مركزي امري��كا در اقدامي غيرمنتظ��ره نرخ بهره را 
با يك درص��د كاهش ب��ه محدوده صف��ر درصدي 
تا 0.25درصدي كاه��ش داد. در نتيج��ه اين اقدام 
۷00ميلي��ارد دالر نقدينگي در ب��ازار امريكا تزريق 
خواهد ش��د كه 0.5تريليون دالر ب��راي خريد اوراق 
قرضه و 200 ميليارد دالر به ش��كل وام هاي كم بهره 
خواهد بود. اقدام بي س��ابقه فدرال رزرو در رساندن 
نرخ بهره به نزديك صفر درس��ت چند ساعت پس از 
آن صورت گرفت كه دونالد ترامپ بار ديگر به شدت 
از سياس��ت هاي بانك مركزي امري��كا انتقاد كرده و 

خواستار نرخ بهره صفر يا منفي شده بود. 
به گزارش آسوشيتدپرس، جرومي پاول رييس بانك 
مركزي امريكا، پس از كاهش يك درصدي نرخ بهره با 
ابراز نگراني از پيامدهاي كاهش مخارج مصرف كننده 
كه بار اصلي رشد اقتصادي امريكا را بر دوش مي كشد، 
گفته: »ممنوعيت تجمعات، تعطيلي كسب و كارها، 
لغو پروازه��ا و رويدادهاي مختل��ف و تعطيلي امور 

روزمره، براي اقتصاد اصال خبر خوبي نخواهد بود.« 
جرومي پاول با ابراز اطمينان از مهار ويروس كرونا و 
بازگشت به زندگي عادي در آينده اي نزديك، هشدار 
داده كه مردم براي پايان زنجيره انتقال بيماري بايد 

همكاري كنند. 
پاول حماي��ت از بازارهاي مالي و اقتص��اد را وظيفه 
سياست گذاران پولي در مقطع فعلي دانسته و از دولت 
و كنگره امريكا ب��راي در نظر گرفتن معافيت موقت 
مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي آسيب ديده از كرونا 
ويروس تشكر كرده است. ويشينو واراتان كارشناس 
بازار بانك ميزوهو، گفته: »فدرال رزرو بخش بزرگي 
از توان خود را براي مهار كرونا ش��رط بس��ته است و 
اكنون دس��تش در صورت وخيم تر ش��دن وضعيت 

خالي خواهد بود.«
ريي��س ف��درال رزرو همچنين با اش��اره به در پيش 
بودن روزهاي سخت براي اقتصاد امريكا پيش بيني 

كرده كه اقتصاد اين كش��ور در سه ماهه دوم امسال 
كوچك ش��ود كه در صورت تحقق، نخس��تين بار در 
طول رياست جمهوري ترامپ رشد اقتصادي امريكا 

منفي خواهد شد.
به اعتقاد ناظران، اقدام كامال غيرمنتظره بانك مركزي 
امريكا در كاهش يك درصدي نرخ بهره نشان مي دهد 
كه ريس��ك وقوع ركود در بزرگ ترين اقتصاد جهان 
بسيار جدي شده اس��ت. فدرال رزرو در بيانيه خود 
آورده: »تا زماني كه مطمئن شويم رويدادهاي اخير 
را پشت سر گذاشته ايم نرخ بهره در همين سطح باقي 
خواهد ماند.« ويروس كرونا ب��ا ۶۸ قرباني در اياالت 

متحده، اين كشور را به هفتمين كانون مرگبار خود 
تبديل كرده اس��ت. مدارس و دانشگاه ها در برخي از 
ايالت ها تعطيل و در سراس��ر كشور حالت اضطراري 

اعالم شده است.
اس��تيون منوچين وزير خزانه داري امريكا، گفته هر 
كار الزم باشد براي باز نگه داشتن بازارهاي مالي انجام 
خواهد شد. كاهش شديد درآمد كسب وكارها به دنبال 
اخالل ج��دي در زنجيره تامين و ت��داوم تعطيلي ها 
باعث ش��ده اس��ت تا بسياري از ش��ركت ها در خطر 

ورشكستگي و تعديل نيرو قرار گيرند. 
پ��س از كاهش مجدد نرخ بهره توس��ط فدرال رزرو، 

بورس ه��اي آس��يايي ري��زش كردن��د. به گزارش 
آسوش��يتدپرس، بان��ك مرك��زي ژاپن نيز جلس��ه 
اضط��راري برگزار و اقدامات حمايتي بيش��تري را از 

بازارهاي مالي اعالم كرد. 

كرونادراقصينقاطجهان
ايتاليا به عنوان كانون اصلي كرونا در اروپا اعالم كرده 
قرنطينه را به تمام كش��ورش گسترش داده است. با 
قرنطينه كامل هشتمين اقتصاد بزرگ جهان انتظار 
مي رود رش��د اقتصادي منطقه يورو بيش از پيش با 
كاهش مواجه شود. از سوي ديگر اسپانيا و دانمارك 

ني��ز با اتخاذ تصميمي مش��ابه، كش��ورهاي خود را 
قرنطينه كردند. در بريتاني��ا دولت اعالم كرده افراد 
سالمند بايد خود را قرنطينه كنند و مدارس و اماكن 
عمومي در تقريبا همه كش��ورهاي اروپايي تعطيل 

شده است.
چين اعالم كرده از زم��ان همه گيري كرونا تاكنون 
صادراتش ۱۷درصد و وارداتش چهار درصد كاهش 
پيدا كرده است. با توجه به بزرگي بازار چين، بسياري 
از شركت هاي مطرح بين المللي انتظار زيان سنگيني 
را در نتيجه تعطيلي كس��ب و كاره��اي خود دارند. 
تاكنون بي��ش از ۱۶۷هزار و ۳۹2مورد ابتال به كرونا 
گزارش ش��ده در اين بين ۶50۳ نفر جان خود را از 

دست داده اند. 
بوريس جانس��ون نخس��ت وزير بريتانيا، دوشنبه با 
اعالم خبر تداوم فعاليت مدرس��ه ها در اين كشور با 
واكنش شديد مردم روبرو شده است. تاكنون ابتالي 
۱۳۷2 نفر به كرونا و مرگ ۳5 نفر در اين كشور تاييد 
شده است؛ رقمي بس��يار كمتر از شمار مبتاليان در 

كشورهايي همچون ايتاليا، اسپانيا و فرانسه.
بريتانيايي ها معتقدند با توجه به سرعت گسترش اين 
ويروس در كشورها، ضروري است كه مراكز آموزشي 
تعطيل شوند اما دولت بريتانيا دوشنبه اعالم كرد بر 
اساس بررسي هايي كه انجام ش��ده، هنوز تعطيلي 
مدارس هنوز ندارد. اين در حالي اس��ت كه بر شمار 
والدين نگران از سالمتي فرزندانشان كه از فرستادن 
كودكان به مدارس خ��ودداري مي كنند، روز به روز 
افزوده مي شود. بس��ياري از اين بريتانيايي ها دولت 
جانسون را مسوول شيوع بيشتر اين ويروس مي دانند 
و معتقدند كه دولت با ه��دف حمايت از اقتصاد، به 
مردم آس��يب مي زند. در وبس��ايت پارلمان بريتانيا 
نيز طوماري گذاش��ته شده كه از دولت مي خواهد تا 
مدارس و دانشگاه ها را تعطيل كند. تاكنون بيش از 

5۹0 هزار نفر اين طومار را امضا كرده اند.
 بر اساس قانون بريتانيا هر طوماري كه بتواند در اين 
وب سايت بيش از ۱00 هزار امضا جمع كند، بايد در 

صحن پارلمان مطرح شود و مورد بحث قرار گيرد.

گروه جهان|
 رييس  رژيم اس��راييل بني گانتس رقيب بنيامين 
نتانياهو را مامور تشكيل دولت كرد. اين راه حلي براي 
بيرون كشيدن تل آويو از بحراني است كه از يك سال 
پيش ادامه دارد. نتانياهو نخست وزير فعلي اسراييل، 
نه فقط از تش��كيل دولت باز مانده، بلكه بايد بزودي 
در برابر دادگاه حاضر شود. به اعتقاد ناظران، اين امر 
ممكن اس��ت به مفهوم پايان دوره رهبري نتانياهو 
باش��د كه بيش از هر سياس��تمدار ديگر، در مسند 
نخست وزيري در سرزمين هاي اشغالي بوده است. 

به گزارش خبرگزاري آلم��ان، روون ريولين رييس 
رژيم اسراييل، دوشنبه به طور رسمي به بني گانتس 
براي تش��كيل دولت آينده ماموريت داد. اين تحول 
سياسي ناگهاني پس از آن رخ داد كه هياتي از حزب 
»اسراييل بيتنا« به رهبري آويگدور ليبرمن در ديدار 
با رييس اس��راييل، اعالم كرد حامي نخست وزيري 

بني گانتس است. 
پيش از اين رقيب اصل��ي بنيامين نتانياهو حمايت 
اكثريت نمايندگان پارلمان را به دس��ت آورده بود. 
با اينكه جريان راس��ت و محافظ��ه كار حزب ليكود 
در انتخابات گذش��ته )دوم مارس( بيش��ترين آرا را 
كس��ب كرده بود، اما نتوانس��ت دولت تشكيل دهد 
و در اس��راييل وضعيت بحراني ادامه يافت. حتي در 
سومين انتخابات در عرض يك س��ال نيز نه جبهه 

راست مذهبي نتانياهو توانست اكثريت را كسب كند 
و نه اتحاد نيروهاي ميانه رو به رهبري بني گانتس.

بنا براين گزارش، حزب ليكود با ۳۶ كرسي از ۱20 
كرسي پارلمان همچنان قوي ترين جريان سياسي 
است، اما براي تشكيل دولت به ۶۱ كرسي نياز دارد 
كه نتوانست به آن برسد. در مقابل حزب ليبرمن كه 
در دوره جديد مجلس تنها هفت كرس��ي به دست 
آورده به همراه چند حزب ديگر از نخس��ت وزيري 
بني گانتس حماي��ت كردند و ش��مار منتخبين او 
به ۶۱ تن رس��يد. ناظران بر اين باورن��د كه به رغم 
اين پيش��رفت، موفقيت بني گانتس قطعي نيست، 
زيرا اين فرمانده پيش��ين ارتش از تشكيل ائتالف با 
فهرست متحد نمايندگان عرب خودداري مي كند. 
در مقابل آويگ��دور ليبرمن وزير دفاع پيش��ين، با 
گرايش راست افراطي حمايت خود را از بني گانتس 

اعالم كرده است.
گفته ش��ده، بنيامي��ن نتانياهو كه ظاه��را از نيت 
آويگدور ليبرمن براي حمايت از نخست وزيري بني 
گانتس خبردار ش��ده بود، از گانتس خواس��ته يك 
ائتالف دولت اضطراري ملي، دس��تكم براي ش��ش 
ماه، براي عبور اسراييل از بحران كرونا تشكيل دهد. 
گانتس در پاسخ گفته است كه درخواست  بنيامين 
نتانياهو نمايشي اس��ت؛ ژنرال موشه يعلون، چهره 
ارشد حزب آبي- س��فيد، نيز به صراحت گفته بود 

كه تش��كيل دولت با نخس��ت وزيري يك متهم به 
فس��اد به نام نتانياهو، خطاس��ت. دادگاهي كه قرار 
بود سه ش��نبه )امروز( براي رس��يدگي به اتهامات 
نتانياهو تشكيل شود، به علت گسترش بحران كرونا 
دو ماه به تعويق افتاد. نتانياهو كه بار اول از ۱۹۹۶ تا 
۱۹۹۹ ميالدي در قدرت بود، از سال 200۹ ميالدي 
تاكنون همچنان نخس��ت وزير رژيم صهيونيس��تي 
اس��ت، هرچند از يك سال پيش در رأس يك دولت 

موقت قرار دارد.
بني گانتس نيز آمادگي خود را براي تش��كيل دولت 
اضط��راري ابراز كرده، اما گفته اس��ت كه به صداقت 
نتانياهو ترديد دارد. او تاكنون به علت اتهام هاي فساد 
عليه نتانياهو حاضر نش��ده در ائتالفي با حزب ليكود 
شركت كند. دولت اضطراري بايد دست كم براي شش 
ماه در قدرت بماند و پست هاي وزارتي به تساوي ميان 

احزاب و نيروهاي سياسي تقسيم شوند.

بنيگانتسكيست؟
بنيامي��ن گانتس نه��م ژوئ��ن ۱۹5۹ در كفرآهيم 
ش��هركي كش��اورزي در منطقه مركزي فلسطين 
اشغالي به دنيا آمد. پدرش ناهوم گانتس اهل روماني 
و مادرش ملكا از مجارس��تان به فلس��طين اشغالي 
آمدند و مدعي اند از بازماندگان هولوكاست هستند. 
او در جوان��ي در مدرس��ه ش��بانه روزي جوانان در 

نزديكي تل آويو درس خواند و پس از پايان مدرسه 
در ۱۹۷۷ وارد ارتش شده، به تيپ چتربازان پيوست. 
اولين ماموريت او در ارتش به همراه ديگر سربازان 
تيپ چتربازان، تأمين امنيت انور سادات در ۱۹۷۷ 
بود. دو سال بعد از دانشكده افسري فارغ التحصيل 
شد و پس از آن در تيپ چتربازان به مقام فرماندهي 
رس��يد. يكي از مهم ترين ماموريت هاي او عمليات 
»عنتبه« در ۱۹۹۱ بود كه طي آن صهيونيس��ت ها 
در عمليات هوايي هزاران مهاج��ر اتيوپيايي تبار را 
به فلسطين اش��غالي منتقل كردند. در سال 2000 
فرمانده ارتش در كرانه باختري شد. سال 200۶ در 
حين جن��گ ۳۳ روزه فرمانده نيروي زميني ارتش 
رژيم صهيونيستي بود. سال 200۷ به عنوان مشاور 
نظامي س��فارت امريكا به واش��نگتن رفت و تا سال 

200۹ در اين پست حضور داش��ت. سال 200۹ با 
بازگشت به فلس��طين اش��غالي به عنوان جانشين 
رييس س��تاد كل ارتش معرفي ش��د. سال 20۱۱ 
رييس ستاد مشترك ارتش رژيم صهيونيستي شد و 
تا سال 20۱5 ميالدي در اين پست باقي بود. در دوره 
رياست او بر س��تاد مشترك ارتش، دو جنگ بزرگ 
20۱2 و جنگ 5۱ روزه در 20۱4 ميالدي رخ داد كه 
از بزرگ ترين درگيري هاي نظامي در سرزمين هاي 

اشغالي به شمار مي رود.
بني گانتس در عرصه فلسطين خود را مدافع صلح 
با فلسطين هاي توصيف كرده است و گفته كه قصد 
دارد راه مذاك��ره را در اين مس��ير پيگيري كند. در 
مس��اله غزه به ش��دت عليه مقاومت است و مواضع 

سختي عليه آن دارد. 

دريچه

كوتاه از منطقه

پادشاه اسپانيا ارث پدرش را 
نمي خواهد

گروه جهان| دربار اسپانيا اعالم كرده فليپه ششم  
پادشاه اين كشور، به سبب اتهام فساد مالي پادشاه 
پيشين، از اين پس ارثي را كه از خوان كارلوس اول، 
پدرش و پادشاه سابق اسپانيا به او مي رسد، نمي پذيرد. 
به گزارش يورونيوز، در بيانيه دربار اسپانيا آمده است 
كه فليپه ششم، عالوه بر اين كار، مقرري ساالنه پدرش 
را نيز قطع مي كند. مقرري س��االنه خوان كارلوس 
اول، در 20۱۸ ميالدي ۱۹4 هزار يورو بود. دادگاهي 
در س��وييس اخيرا اعالم كرد درباره حس��اب بانكي 
ويژه اي كه براي فرار مالياتي در خارج از كشور افتتاح 
ش��ده و به خوان كارلوس اول منسوب است تحقيق 
مي كند. روزنامه التريبيون چاپ ژنو نوش��ته ملك 
عبداهلل پادشاه سعودي در سال 00۸2 ميالدي مبلغ 
۸۸ ميليون يورو به همين حساب واريز كرده است، 
مبلغي كه به نوعي پرداخِت »حق و حساب« به خوان 
كارلوس اول تلقي مي شود. روز يكشنبه هم نشريه 
ديلي تلگراف نوشته بود كه فليپه ششم، پادشاه اسپانيا 
سهامدار بنيادي است كه اين حساب بانكي سويسي را 
در اختيار دارد، اما فليپه ششم گفته هيچگونه اطالعي 
از اين حساب نداشته است. خوان كارلوس ۸2 ساله 
نوامبر ۱۹۷5 به پادشاهي رسيد و ژوئن 20۱4 از تاج 
و تخت اسپانيا كناره گرفت. سال گذشته نيز دادگاهي 
در اسپانيا اينياكي اوردانگارين داماد فليپه ششم  را 
به اتهام فس��اد مالي و فرار مالياتي به ۶ سال و ۳ماه 
زندان محكوم كرده بود. دادگاه هرچند همسر وي، 
شاهدوخت كريستينا را تبرئه كرد اما او را در ارتباط با 
مسووليت هاي مدني اش به پرداخت ۳00 هزار يورو 

جريمه ملزم كرد.

رد درخواست ترامپ از سوي 
شركت داروسازي آلماني

گروه جهان| شركت داروسازي »كيور و« آلمان كه 
مشغول پژوهش براي ساخت واكسن و دارو به منظور 
مقابله با ويروس جديد كروناست و گفته مي شود در 
اين زمينه پيشرفت قابل توجهي كرده، درخواست 
دولت امريكا براي خري��د انحصاري محصوالتش را 
رد كرده اس��ت. به گزارش »ولت ام زونتاگ«، برخي 
مقام هاي آلم��ان گفته اند دونالد ترامپ تالش كرده 
با پيشنهاد پرداخت مبالغ هنگفتي داروي در دست 
توليد شركت آلماني را به طور انحصاري به دست آورد. 
وزير بهداشت آلمان تاكيد كرده دارويي كه براي مقابله 
و مداواي بيماري كوويد۱۹ توليد شود مخصوص يك 
كشور نخواهد بود و براي استفاده همه در دسترس 
كشورهاي مختلف قرار خواهد گرفت. تاكنون شيوع 
ويروس كرونا در ميان كشورهاي اروپايي، در ايتاليا 
و اسپانيا ش��ديدتر بوده و در اين دو كشور وضعيت 
فوق العاده اعالم ش��ده است. در فرانسه و اتريش نيز 
شيوع كرونا بسياري از فعاليت ها را محدود كرده است. 
مطابق فهرستي كه دانشگاه امريكايي جانز هاپكينز 
بر اس��اس آمار رسمي كشورها منتش��ر مي كند تا 
يك شنبه در ايتاليا بيش از 2۱ هزار، در اسپانيا حدود 
هفت هزار و ۸00 و در آلمان اندكي بيش از پنج هزار 
و 400 نفر مبتال به ويروس كرونا شناسايي شده اند. 
شمار قربانيان در ايتاليا بيش از هزار و 440 نفر بوده و 
در اسپانيا تعداد قربانيان تا به 2۸۹ نفر رسيده است. 
در آلمان تاكنون ۱۱م��ورد مرگ بر اثر ابتال به كرونا 
ثبت شده است. با افزايش سريع شمار مبتاليان، آنگال 
مركل صدراعظم آلمان، از شهروندان خواسته روابط 

اجتماعي خود را تا حد ممكن كاهش دهند.

آزادي هزاران زنداني طالبان 
به تعويق افتاد

گروه جهان| دولت افغانستان آزادي برنامه ريزي شده 
اعضاي زنداني گروه طالبان را به تعويق انداخت. جاويد 
فيصل، سخنگوي شوراي امنيت ملي افغانستان گفت 
كه دولت ابتدا بايد هويت بازداشت شدگان را تاييد كند 
و اين كار نياز به زمان دارد. به گزارش دويچه وله، فيصل 
تاكيد كرده دولت افغانستان ليست زندانياني كه بايد 
آزاد ش��وند را دريافت كرده و در حال بررسي است. به 
گفته او، بررسي فهرست زندانيان گروه طالبان بخشي 
از مذاكرات صلح بوده اس��ت. طالب��ان اما گفته طبق 
توافق نامه صلح، دولت موظف است تا پنج هزار زنداني 
را قبل از شروع مذاكرات بين االفغاني آزاد كند. دولت 
افغانستان در مقابل مي گويد، خشونت ها بايد پيش از 
آزادي همه بازداشت ش��دگان طالبان فروكش كند و 
مذاكرات صلح آغاز شود. آزادي زندانيان طالبان طبق 
گفته مقامات دولتي افغانستان، مشروط به پايبندي 
طالبان به عدم تعرض و دس��ت كش��يدن از خشونت 
خواهد بود. اشرف غني رييس جمهور افغانستان، هفته 
گذشته اعالم كرد براي نشان دادن حسن نيت با تبادل 
زندانيان با گروه طالبان موافقت كرده است. قرار بود از 
شنبه روزانه ۱00زنداني طالبان از زندان پايگاه نظامي 
بگرام آزاد شوند. در مرحله نخست ۱500نفر از زندانيان 
طالبان آزاد خواهند شد. زندانيان آزادشده طالبان بايد 
تعهد دهند كه دوباره در جنگ شركت نخواهند كرد. 
پس از آغاز مذاكرات صلح بين االفغاني نيز 500 زنداني 
ديگر هر دو هفته يك بار آزاد خواهند ش��د. اما پس از 
امضاي توافق نامه صلح بين امريكا و طالبان در دوحه 
خشونت و درگيري  در افغانستان پايان نيافت و حتي 

به ميزان قابل توجهي افزايش پيدا كرد.

چين ۷۸ ميليارد دالر 
به نظام بانكي تزريق كرد

گ�روه جهان| چين ب��راي برون رف��ت از ركود 
اقتصادي ناشي از شيوع ويروس كرونا، ۷۸ ميليارد 
دالر به نظام بانكي خود تزريق كرده است. به گزارش 
ايرنا، بانك مركزي چين ب��ا صدور بيانيه اي اعالم 
كرده براي كاستن از مشكالت اقتصادي و كمك 
به س��امانه بانكي كشور دست به چنين كاري زده 
اس��ت. پيش تر پيش بيني ها بر اي��ن بود كه بانك 
مركزي چين قصد دارد نرخ بهره را كاهش دهد اما 
به جاي آن تصميم گرفت نظام بانكي را با تزريق پول 
بيشتر تقويت كند تا بانك ها به مشتريان وام اعطا 
كنند و به مصرف و افزايش تقاضا در كشور كمك 
شود. شيوع ويروس كرونا باعث تعطيلي بخش هاي 
مختلف توليدي شد و با قرنطينه شدن ميليون ها 
نفر در سراسر چين، تقاضا و مصرف براي بسياري از 
كاالها كاهش چشمگيري داشت. چين هدفگذاري 
كرده بود اندازه اقتصاد خود را بين سال هاي 20۱0 
تا 2020 ميالدي دو برابر كند اما شيوع كرونا ممكن 
است باعث شود تا چنين هدفي تحقق نيابد. برخي 
از گزارش ها حاكي است نظام بانكي و اقتصاد چين 
براي نخس��تين بار از زمان انق��الب فرهنگي اين 
كشور در سال ۱۹۷۶ ميالدي با چنين چالش هايي 
روبرو شده است. بانك مركزي چين فوريه نيز ۱۱5 
ميليارد دالر از ذخاير خود را در اختيار بانك هاي 
تجاري قرار داد تا به شركت هاي كوچك و متوسط 
براي بيرون رفتن از بحران كرونا وام اعطا كنند. پكن 
با متهم كردن امريكا به توليد ويروس كرونا در 0۱5 
اعالم كرده سازمان اطالعات مركزي )سيا( عامل 

انتشار كرونا در چين بوده است. 

آلمان اميدي به رشد اقتصادي 
در سه ماه نخست ندارد 

گروه جهان| وزارت اقتصاد آلمان اعالم كرده كه 
ديگر انتظار نمي رود در سه ماهه نخست سال جاري 
شاهد رشد اقتصادي در آلمان باشند چرا كه انتظار 
ثبات اقتصادي تا پيش از س��ه ماهه س��وم 2020 
غيرمحتمل است. به گزارش رويترز، اين وزراتخانه 
در بيانيه اي تاكيد كرده پيش بيني اين نهاد از تقاضا و 
مصرف به دليل ادامه شيوع ويروس كرونا، پايين تر نيز 
خواهد بود و در صورتي كه زنجيره توليد كه هم اكنون 
به شدت دچار آشفتگي و از هم گسيختگي شده، تا 
سه ماهه سوم سال ترميم شود، ثبات در اين برهه از 
سال محتمل خواهد بود. وزارت اقتصاد آلمان اعالم 
كرده: »هنوز نمي توان شدت و ماندگاري آثار ناشي 
از كرونا را با اطمينان پيش بين��ي كرد، اما با توجه 
به سرعت زياد ش��يوع، بايد انتظار تاثير اقتصادي 
مخرب را داشته باش��يم.« وزارت اقتصاد آلمان در 
حالي چنين پيش بيني را ارايه كرده كه ايالت باواريا 
به دنبال اعالم وضعيت اضطراري پس از افزايش آمار 
مبتاليان، براي كمك به اين منطقه در راستاي مقابله 
با كرونا، دوشنبه از اعتباري به ارزش ۱0 ميليارد يورو 
رونمايي كرد. اين در حالي است كه شاخص بورس 
آلمان در آغاز معامالت دوشنبه به پايين ترين حد در 
چهار سال گذشته رسيد. اين ركود در حالي است 
كه سازمان جهاني بهداشت هش��دار داده اروپا به 
كانون جديد شيوع كرونا در جهان بدل شده است. 
بسته شدن مرزهاي آلمان، ايتاليا و اسپانيا و تعطيلي 
گسترده كسب وكارها در كشورهاي اروپايي از جمله 
فرانس��ه، نگراني ها را نس��بت به آينده اقتصاد اروپا 

افزايش داده است.
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مناظرهدونفرهبايدنوسندرز
درسايهكرونا

گروه جهان| ۹ ماه پس از برگزاري اولين مناظره 
نامزدان دموك��رات اياالت متحده ب��راي انتخابات 
مقدماتي اين ح��زب، دو رقيب باقي مانده يعني جو 
بايدن و برني س��ندرز مقابل يكديگر قرار گرفتند تا 
نخس��تين مناظره تلويزيوني دو نفره خود را انجام 
دهند. به گزارش يورونيوز، بحران جهاني سالمت كه 
در پي شيوع كرونا به وجود آمده است، بر اين مناظره 
سايه انداخت. به همين دليل اين مناظره بدون حضور 
تماشاگران برگزار شد و بخشي از سخنان هر دو نامزد 
س��الخورده نيز به همين مش��كل اختصاص يافت. 
آنها درباره ش��يوه هاي محافظت از خودش��ان براي 
جلوگيري از آلودگي به اين ويروس س��خن گفتند؛ 
از جمله محدود ك��ردن تماس هاي ف��ردي خود، 
دوركاري كاركنانشان و برگزاري تجمعات اينترنتي 
آنالين. هر دو نامزد همچني��ن به بيان ديدگاه هاي 
خود درباره چگونگي مقابله با شيوع كرونا پرداختند. 
جو بايدن از ضرورت گسترش برنامه آزمايش كرونا از 
مردم همچنين ساخت بيمارستان هاي بيشتر سخن 
گفته و افزوده ضروري است تا در هر ايالت دست كم 
۱0مركز انجام آزمايش هاي كرونا داير ش��ود. برني 
سندرز نيز ضمن موافقت با اين ايده ها گفته ضروري 
است تا از همين حاال در سراسر امريكا بيمارستان ها 
به امكانات بهداشتي الزم و كادر درماني كافي مجهز 
شوند تا در صورت اوج گيري بحران بتوانند پاسخگوي 
آنها باشند. او همچنين تاكيد كرده دولت موظف است 
تا از دستمزد كساني كه در اثر شيوع كرونا كارشان را 
از دس��ت مي دهند محافظت كند. اما با پيش رفتن 
مناظره، اختالفات اساس��ي دو نامزد پديدار شد. از 
جمله اينكه بايدن شيوع كرونا را بحراني فوري توصيف 
كرد كه در پاس��خ به آن دولت مركزي بايد به تامين 
همه هزينه هاي انج��ام آزمايش ها و درمان بيماران 
موظف باش��د. اما س��ندرز فراتر رفته و گفته شيوع 
اين بيماري نتيجه ضعف و ناكارايي باورنكردني كل 
سيستم سالمت در امريكاست كه به ابزاري در خدمت 
سودآوري صنايع خصوصي تبديل شده است. او تاكيد 
كرده دولت امريكا موظف است نه تنها براي مبارزه با 
شيوع اين ويروس، بلكه براي درمان هر نوع بيماري 
هزينه هاي درماني همه شهروندان را تامين كند. اما 
بايدن كه با اين ديدگاه موافق نبود، گفت داشتن يك 
سيستم مراقبت بهداشتي دولتي راه حل نيست. او 
به ايتاليا اشاره كرده كه سيستم بهداشتي به سبك 
سيستم مد نظر برني سندرز دارد اما همچنان با شيوع 

اين ويروس دست و پنجه مرم مي كند.

سقوطبورسهاي
حاشيهخليجفارس

بازارهاي س��هام در كشورهاي حاشيه خليج فارس 
به رغم تصويب ميلياردها دالر بس��ته هاي كمكي و 
تعطيلي گسترده، يكشنبه سقوط كردند. بازار سهام 
عربستان سعودي »تداول« كه بزرگ ترين در منطقه 
اس��ت ۱.۱درصد كاهش داشت. اين اتفاق در حالي 
رخ داد كه رياض ۱۳.۳ميليارد دالر بسته كمكي براي 
جبران خس��ارت هاي ناشي از شيوع كرونا و كاهش 
قيمت نفت ارايه كرده اس��ت. به گزارش خبرگزاري 
فرانسه، بازارهاي سهام دوبي و ابوظبي در امارات نيز 
بسته هاي كمكي 2۷.2ميليارد دالري بانك مركزي 
را ناديده گرفتند. بورس كويت هم يكشنبه بزرگ ترين 
بازنده بود و شاخص سهام آن ۶.5درصد سقوط كرد. 

بازار سهام بحرين هم ۱.5درصد افت كرده است. 

درخواستغرامتاقليم
كردستانازبغداد

رييس سابق اقليم كردستان عراق بر حق مردم اين 
اقليم براي دريافت غرامت به دليل حمله شيميايي 
حلبچه تأكيد كرد. به گزارش اسپوتنيك، مسعود 
بارزاني به مناسبت س��الروز حمله شيميايي به 
حلبچه گفته: »حمله شيميايي به حلبچه ادامه 
سلسله جنايت ها است كه دشمنان انجام دادند. 
مردم كردس��تان حق دارند خواه��ان غرامت از 
دولت عراق ش��وند.« حلبچه ۱۶مارس ۱۹۸۸ 
توسط جنگنده هاي نظام سابق به رياست صدام 
بمباران شيميايي شد كه در نتيجه آن 5 هزار تن 

كشته و بيش از ۱0هزار تن زخمي شدند. 

بازداشت۸افسرسعودي
بهاتهامرشوه

مسووالن سعودي 2۹۸ متهم از جمله هشت افسر را 
به بهانه پرونده هاي فساد، رشوه و سوءاستفاده از نفوذ 
بازداشت كردند. به گزارش ارم نيوز، سازمان نظارت و 
مبارزه با فساد در عربستان اعالم كرد كه اين افراد به 
دليل پرونده هاي فساد مالي و اداري از جمله رشوه، 
اختالس، هدر دادن اموال دولتي، سوءاس��تفاده از 
نفوذ شغلي و سوءاس��تفاده اداري بازداشت شدند. 
اين سازمان تاكيد كرد كه مسووالن دانشگاه المعرفه 

رياض جزو افراد بازداشت شده هستند.

هجوممردمبهفروشگاهها
دربغداد

ساعاتي بعد از اعالم مقررات شديد منع رفت و آمد 
يك هفته اي در بغداد بازارها و فروشگاه هاي عرضه 
كاال در پايتخت عراق شاهد هجوم گسترده مردم 
براي خريد و ذخيره موادغذاي��ي و ديگر كاالهاي 
ضروري شده است. اقبال به موادغذايي، مواد شوينده 
و ضدعفوني كننده به طور كم سابقه اي شدت گرفته 
است. دولت عراق در نتيجه انتشار گسترده كرونا در 
بغداد، تعطيلي كامل و مقررات منع تردد را به مدت 
يك هفته از سه شنبه اعالم كرده و برخي شايعات 

حاكي است كه احتماال دو هفته ادامه يابد.
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عكسروز

چهرهروز

»فريبرز رييس دانا« درگذشت
فريبرز رييس دانا نويسنده و اقتصاددان صبح ديروز در بيمارستان درگذشت. ناصر زرافشان كه در مقطعي وكالت فريبرز رييس دانا را بر عهده داشت، 
با تاييد اين خبر اعالم كرد: متاسفانه ايشان صبح دوشنبه در بيمارستان تهران پارس درگذشتند. او از شش روز پيش بر اثر ابتال به ويروس كرونا در 
بيمارستان تهران پارس بستري بود و صبح ديروز، دوشنبه ۲۶ اسفند، در اين بيمارستان درگذشت. فريبرز رييس دانا متولد ۱۳۲۷ در تهران، از 
استادان اقتصاد دانشگاه تهران و عضو كانون نويسندگان ايران بود كه تحصيالتش را در سطح دكتري رشته اقتصاد و علوم سياسي مدرسه اقتصاد 
لندن گذرانده بود. وي نويسنده بيش از ۱۵ جلد كتاب درباره مسائل اقتصادي و سياسي بود كه از آن ميان مي توان به »آزادي و سوسياليسم«، 

»اقتصاد سياسي توسعه« و »منش روشنفكري« اشاره كرد. از رييس دانا همچنين ترجمه هايي منتشر شده است.

بازارهنر

اجراي پويش »كتاب-خانه« در روزهاي كرونايي
معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسللالمي از ايجاد امكان خريد كتاب هاي 
الكترونيكي و گويا با تخفيف در ايام نوروز 
در قالب پويش »كتاب _ خانه« خبر داد. 
محسن جوادي با اشاره به برگزاري جلسه 
مشللترك معاونت امور فرهنگي و مركز 
فناوري هاي اطالعات و رسانه هاي ديجيتال 
با تعدادي از فعاالن نشر الكترونيك گفت: با 

توجه به شيوع ويروس كرونا در كشور و تاكيد بر در خانه 
ماندن براي جلوگيري از شيوع ابتال به اين ويروس، يكي 
از فعاليت  هاي مردم در اين ايام مي تواند كتابخواني باشد. 
برخي صاحبان كسللب و كارهاي مجازي، پلتفرم  هاي 
كتاب الكترونيك و توليدكنندگان محتوا در اين حوزه در 
اقدامي پسنديده و خودجوش خدماتي همچون تخفيف 
خريد كتاب و غيره به مشتريان خود ارايه كرده اند. او افزود: 
به همين دليل معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي مصمم شد همگام با اين اقدام و در راستاي 
ترويج فرهنگ مطالعه و كتابخواني، نقشي كوچك در 

اين مسللير ايفا كنند و تسهيالتي را براي 
خريد كتاب هاي الكترونيكي، صوتي و ... 
به مردم عزيز كشور ارايه كند. معاون امور 
فرهنگي درباره مصوبات اين جلسه گفت: 
مقرر شللد از تاريخ يكم تللا ۲۰ فروردين 
ماه، همه كتاب  هاي عمومي پلتفرم  هاي 
مشاركت كننده در اين طرح با تخفيف ۷۰ 
درصد و همه كتاب  هاي كودك و نوجوان 
با تخفيف ۸۰ درصد عرضه شللود. براي اين منظور كد 
تخفيف يكساني توسللط پلتفرم هاي مشاركت كننده 
ايجاد مي شللود و هر كاربر مي تواند با اسللتفاده از اين 
كدهاي تخفيف در طول ايام پويش هر روز نسللبت به 
استفاده از تخفيف خريد كتاب دلخواه خود اقدام كند. 
محسن جوادي خاطرنشان كرد: اميد است با همراهي 
و اهتمام فعاالن حوزه نشر الكترونيك نقشي در تقويت 
سبد فرهنگي خانواده هاي ايراني داشته باشيم و در عين 
حال براي روزهايي كه تاكيد بر ماندن در خانه ها مي شود 

به مردم كمك كنيم. 

تاريخنگاري

تلگراف به ايران آمد 
بيست و هفتم اسفند ۱۲۳۶، نخستين خط تلگرافي در ايران به بهره برداري رسيد. 
روزنامه وقايع اتفاقيه در شللماره ۳۷۲ خود رويداد سلليم كشي تلگراف در مدرسه 
دارالفنللون و موفقيت آميز بودن آن را انعكاس داد. عباسللعلي خان دنبلي به  عنوان 
نخستين ايراني اي بود كه زبان مورس را آموخت و نخستين بار نسبت به ارسال پيام 
از طريق تلگراف اقدام كرد. او كه بعدها رسمًا به استخدام اداره پست و تلگراف درآمد 
براي ارسال پيام به ايستگاه هاي مختلف ارسال تلگراف در نقاط گوناگون كشور اعزام 
مي شد.  روزنامه وقايع اتفاقيه در روز ۲۷ اسفند و در شماره ۳۷۲ خود، از رويداد سيم 
كشي تلگراف در مدرسلله دارالفنون و موفقيت  آميز بودن آن را خبر داد. پس از اين 
اتفاق، قرار شللد كه از كاخ سلطنتي تا باغ الله  زار، سيم تلگراف متصل شود و پس از 
آن، نقاط ديگر نيز داراي تلگراف شللدند. از برقراري تلگراف در ايران، در مرحله اول 
انگليسي  ها سود بردند تا ايرانيان، چرا كه آنان با اتصال خطوط مخابراتي هند و اروپا، نه 
تنها با مستعمره خود، هندوستان، ارتباط برقرار كردند و آن را سرعت بخشيدند، بلكه 
با ساختن تلگراف خانه هايي در ايران و فرستادن مامور به كشور، نفوذ خود را روزبه روز 
در ايران، توسعه دادند. عباسعلي خان دنبلي به  عنوان نخستين ايراني اي بود كه زبان 
مورس را آموخت و نخستين بار نسبت به ارسال پيام از طريق تلگراف اقدام كرد. او كه 
بعدها رسمًا به استخدام اداره پست و تلگراف درآمد براي ارسال پيام به ايستگاه هاي 
مختلف ارسللال تلگراف در نقاط گوناگون كشور اعزام مي شد. يك سال بعد، يكي از 
معلمان اتريشي دارالفنون به نام »موسيو كرشش« با نظارت و اهتمام »عليقلي ميرزا 
اعتضادالسلطنه«، رياست دارالفنون، عمارت گلستان را از طريق تلگراف به باغ الله زار 
متصل كرد. اجراي اين طرح آغاز پروژه توسعه خطوط تلگراف در ايران بود كه دامنه 
آن به شهرهاي مختلف ايران رسيد. سلطانيه زنجان نخستين شهرستاني بود كه از 

اين امكان برخوردار شد. هر چند كه اتصال نقاط مختلف كشور از طريق تلگراف مورد 
اقبال حكومت قرار داشت اما اين رخداد خالي از حساسيت هم نبود. در طول دوره قاجار 
چند مورد تالش براي ايجاد مسيرهاي خودسرانه تلگرافي با مخالفت صريح حكومت 
مواجه شد. به همين خاطر و براي قانونمند كردن روال توسعه خطوط تلگراف كتابچه 
و دستورالعمل رسمي براي تلگرافچي ها منتشر شد و اعتضادالسلطنه جواناني را براي 
يادگيري قواعد اين كار به پاريس فرستاد. همچنين نخستين تيم تكنيسين تلگراف 

براي آموزش و يادگيري تعميرات اوليه به تفليس اعزام شدند.

خبر بيماري حميد هيراد تاييد شد
روابط عمومي موسسلله فرهنگي هنري 
»آوازي نو« با انتشار اطالعيه خبر بيماري 
حميد هيراد خواننده موسيقي پاپ طرف 
قللرار داد با اين مجموعلله را تاييد كرد. در 
متن اين اطالعيه آمده است: »پيرو انتشار 
خبر ابتالي هنرمند ارجمند جناب آقاي 
حميد هيراد به بيماري سرطان و پيگيري 
هنردوستان عزيز و اهالي رسانه به اطالع 

مي رسللاند؛ متاسللفانه اين خبر صحت داشته و حدود 
۲سال است كه اين هنرمند با اين بيماري مبارزه مي كند 
و خوشبختانه حال ايشان در حال حاضر خوب بوده و به 
لطف خداوند متعال و زحمات كادر پزشكي بيماري تحت 
كنترل است و روند درماني ادامه دارد. موسسه فرهنگي 
هنري آوازي نو در دو سللال گذشته تمام تالش خود را 

كار بست تا ضمن پيگيري مراحل درماني، 
خبر بيماري آقاي هيراد علني نشود تا مبادا 
خاطر عالقه مندان به موسيقي و مردم ايران 
آزرده شود، اما متاسفانه روز گذشته شاهد 
انتشار اين خبر در فضاي مجازي بوديم. به 
هر روي همراهي و همدلي اهالي رسانه و 
هنردوستان گرانقدر تاثير جدي در روند 
بهبودي كامل حميد هيراد عزيز خواهد 
داشت همچنين از همه عزيزاني كه با حمايت و لطف خود 
جوياي حال اين هنرمند بوده اند كمال تشكر را داريم. در 
تالش هستيم تا با همكاري اصحاب رسانه به زودي حميد 
هيراد عزيز شللخصا در خصوص روند درماني و مسائل 
مرتبط به بيماري اش توضيح هاي الزم را به عالقه مندان 

و مردم عزيز ارايه كند.« 

تبعيت خانه سينما از دستوالعمل هاي ستاد ملي كرونا 
خانه سللينما با انتشللار اعالميلله اي، با 
هدف حفظ سالمتي اعضاي اين نهاد، از 
تهيه كنندگان همه پروژه هاي تصويري، 
خواهان اقدامات پيشگيرانه اعم از رعايت 
اصول بهداشتي تا توقف كار شد. به گزارش 
ايسنا به نقل از روابط عمومي خانه سينما، 
در اين اطالعيه آمده است: »بحران كرونا 
و شلليوع اين بيمللاري ابعللاد اقتصادي، 

اجتماعي و رواني وسلليعي يافته است. خانه سينما بر 
اين باور است كه اهل فرهنگ و هنر بايد همه تالش خود 
را براي كاهش اثرات اين بيماري به كار بندد. اعالميه 
خانه سينما با هدف حفظ سالمتي اعضاي خانه سينما، 
از تهيه كنندگان همه پروژه هللاي تصويري، خواهان 
اقدامات پيشللگيرانه اعم از رعايت اصول بهداشتي تا 
توقف كار اسللت و در پي آن كار گروه مديريت بحران 
كرونا خانه سللينما با مشللاركت صنوف ذيربط براي 

اقدامات بعدي تشكيل شد. در پي آخرين 
اطالعيه كارگللروه مديريت بحران كرونا 
خانه سينما و بروز شبهاتي حقوقي ضمن 
سپاس از تالش شللبانه روزي همكاران و 
تاكيد بر توقف پروژه ها الزم مي دانيم مورد 
زير را مورد تاكيد قرار دهيم. خانه سينما 
خود را موظف به حمايت هاي حداكثري 
در قبال هر يك از اعضا كه در معرض اين 
بيماري قرار دارند مي داند، اما اعالم مي كند تبعيت از 
دستوالعمل هاي ستاد ملي كرونا مالك عمل خواهد 
بود و هر گونه اقدامي كه مسووليت حقوقي داشته باشد 
فقط از طريق مصوبات هيات مديره خانه سينما قابليت 
پيگيري خواهد داشت. آرزومنديم با همدلي، همراهي 
و صميميت با عبللور از اين بحران براي حل مسللائل 
پسا كرونا در عرصه فرهنگ، هنر و سينما راهكارهاي 

مناسب را طراحي و اجرا كنيم«. 

مستند »بانو« منتشر شد
عرضه اينترنتي مستند سينمايي »بانو« 
بلله كارگرداني محمللد حبيبي منصور و 
تهيه كنندگي واحد مستند دفتر مطالعات 
جبهه فرهنگي انقالب اسللالمي توسط 
سللايت »عماريار« آغاز شللد. مسللتند 
سينمايي »بانو« روايتگر زندگي پرفراز و 
نشيب عصمت احمديان، مادر شهيدان 
ابراهيللم و اسللماعيل فرجواني اسللت. 

عصمت احمديان، پس از جنگ به صورت جدي وارد 
فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي مي شود، به طوري 
كه او امروز يكي از بانوان تأثيرگذار و الگو در اهواز است. 
بنابر اين گزارش، »بانو« حاصل دو سال همراهي گروه 
فيلمساز با مادر شللهيدان فرجواني است و تصويري 

واقعي از زندگي يك زن موفق را نشللان 
مي دهد. مستند سينمايي »بانو« پيش 
از اين به عنوان نامزد بهترين فيلم مستند 
بخش »نگاه نو« سي وهشتمين جشنواره 
بين المللي فيلم فجر نيز انتخاب شده بود، 
فانللوس نهمين جشللنواره مردمي فيلم 
عمار را نيز در كارنامه دارد. عموم مردم و 
عالقه مندان براي تماشا و دريافت مستند 
 Ammaryar.ir بانو« مي توانند به سايت عماريار«
مراجعه كنند. همچنين براساس اعالم عماريار، با توجه 
به شلليوع بيماري كرونا، عالقه مندان تا ۲9 اسفند و با 
استفاده از كد تخفيف )banoo( مي توانند با تخفيف 

4۰درصدي، فيلم هاي اين سايت را تماشا كنند.

میراثنامه

تاريِخ تهران، پشِت اين پنجره هاي يخ زده...
انگار عقربه هاي ساعت، سال هاست پشت پنجره جاخوش كرده اند. خانه اي با سقف 
شلليرواني تا همين چند هفته قبل پرده هاي سفيدش هر صبح جمع مي شدند 
تا گرمللاي آفتاب را به جان بخرند، اما حاال همللان پنجره منتظر تيزي چنگك 
لودرهاست... كارشناسان ميراث فرهنگي مي گويند »۲۵ سال پيش بايد ثابت 
مي كرديم كه تهران تاريخي است. بايد مردم و مخاطبان مان را آگاه مي كرديم از 
ارزش هايي كه در شهر گم شده اند« حرفي كه گويي به مرور در حال ثابت شدن 
براي متوليان تاريخي است. متولياني كه از يك سو مسيرشان از قانوني مي گذرد 
كه دست كم از حدود يك دهه قبل تا امروز قانون گذاران به خألهاي زيادي در آن 
اشاره كرده اند و از سوي ديگر هنوز آن طور كه بايد دنبال ارزش هاي تاريخي شهر 
تحت مديريت شان نبوده اند و چه با امضاي همان ها بخشي از تاريخ شهر زير پاي 
لودرها خرد شده اند و حاال به خاطر همين خألهاست كه دستگاه قضا مي تواند با 
استناد به شايد ساده ترين بحث ها يعني ثبت ملي بودن يا نبودن يك خانه تاريخي 
از يك سللو و رضايت مالك از سوي ديگر و حتي قدمت بنا براساس قانون ۱۳۰9 
حكم خروج از ثبت آثار ملي براي يك بناي تاريخي و ارزشمند را صادر كند، حتي 
اگر جزو ارزشمندترين بناهاي تاريخي دوره نسبتا معاصر در نقطه اي خاص باشد.

از خانه خيابان سنايي گرفته كه حاال تصاوير هم برايش مرثيه سرايي مي كنند 
تا خانه هاي تاريخي ديگري كه آمارشللان در حال نزديك شدن به انگشتان دو 
دست است و بهترين نمونه را مي توان در خيابان فلسطين يا كاخ سابق به وضوح 
به چشم ديد. از خانه ايتاليا كه حاال ديگر آجرهايش هم روي زمين نمانده تا خانه 
احمد متين دفتري متعلق به داماد مصدق و پايين تر از خيابان جمهوري كه به 
زودي با تاييد حكم قضايي به سرنوشت خانه منسوب به ايتاليا دچار مي شود. هر 
چند خانه قرار گرفته در تقاطع خيابان ايتاليا و فلسطين شمالي را كه حاال هيچ 
نشاني به جز يك زمين خالي از آن باقي نمانده است، در فهرست آثار ملي به ثبت 
نرسانده بودند و فقط اين شانس را داشت كه نامش مدتي به عنوان لكه ارزشمند 
شهري در فهرست آثار ارزشمند شوراي عالي معماري و شهرسازي ثبت باشد و 
ميراث فرهنگي درست مانند خانه اقدسيه نخواست كه هويتش را ببيند! خانه اي 
كه صندلي هاي قديمي صاحبخانه اش تا همين چند روز قبل نبش كوچه به حال 
خود رها شده بودند تا شايد كسي دلش به حال آنها بسوزد. اما حاال قرار است به 
مجتمعي تجاري تبديل شود. هر چند خانه متين دفتري در اسفند سال ۱۳۸۲ در 

فهرست آثار ملي به ثبت مي رسد اما در طول چند سال گذشته به واسطه شكايت 
مالك، نامش زياد شنيده شد و احكامي براي ابطال حكم ثبت و جواز تخريب خانه 
صادر شللدند. حتي درخواست و دفاعيه تجديد نظِر ميراث فرهنگي روي حكم 
تخريب، همچنان راي را در همان حالت باقي گذاشت، چون از يك سو قديمي تر 
نبودن اين خانه تاريخي و تعلق نداشتن آن به دوره زنديه و قبل آن، خود عاملي 
براي دستگاه قضا بود و از سوي ديگر ثبت ملي بنا مغاير با حقوق مالكانه مالك آن 
را مزيد بر علت كرد. درست در چهار راه خيابان آذربايجان و ارديبهشت دو خانه 
قديمي هر كدام با معماري هاي متفاوت مقابل يكديگر چشللم را به خود خيره 
مي كنند. اما پاي خانه  »چوپاني« بناي تاريخي كوچك تر با سقف شيرواني اش 
را از حدود چهار سال گذشته به دادگاه هاي تاريخي باز كرده اند. دادگاه هايي كه 
طبق درخواست ورثه اش حكم خروج از فهرست آثار ملي را داده اند تا جانش را به 
لودرها بسپارند. شايد هم فكر و نظر نبودن كارشناسان ميراثي و كارشناسان ديوان 
عدالت اداري براي تاريِخ خانه كه يكي آن را قاجاري مي داند و ديگري حكمش را 
براي دوره تاريخي پهلوي دوم مي ُبرد، باعث شد تا درخواست تجديد نظر خواهي 
ميراث فرهنگي هم رد شود و حاال چند روزي است خالي شدن خانه از هر چه كه 

بوي زندگي مي دهد، بوي مرگ را بيشتر با آن آشنا كرده است.

ايستگاه

 سينماهاي نيويورك 
و لس آنجلس هم تعطيل شد

سللينماهاي نيويورك و 
لس آنجلس نيز به دليل 
خطر گسللترش ويروس 
كرونا تعطيل شللدند. به 
گللزارش ورايتللي، بيل 
دي بالسلليو شللهردار 
نيويورك و اريك گارستي 
شللهردار لس آنجلللس 

دسللتور تعطيلي سللينماهاي اين شللهرها را در 
پاسخ به گسترش ويروس كرونا صادر كردند. اين 
نخسللتين بار در تاريخ است كه سينماها به دليلي 
غير از آب و هوا تعطيل مي شوند. نيويورك سيتي 
يكشللنبه مجبور شللد يك قدم ديگر هم بردارد و 
آن بسللتن همه رسللتوران ها، كلوپ هاي شبانه و 
سالن هاي كوچك كنسللرت بود. اين تعطيلي از 
سه شنبه 9 صبح آغاز مي شود و تا ۲۰ آوريل )يكم 
ارديبهشت( ادامه خواهد داشت. رستوران ها تنها 
مي توانند غذا براي بردن سرو كنند. در لس آنجلس 
نيز همه كلوپ ها، سالن هاي ورزشي و مكان هاي 
سللرگرمي تا ۳۱ مللارس )۱۲ فروردين( تعطيل 
شللده اند. البته لس آنجلس شللامل شهرك هاي 
كوچك داخل آن مانند سللانتا مونيكا، بورلي هيلز 
و پاسادنا نشللده و به نظر مي رسد اين سياست به 
سرعت در اين شهرك ها اجرايي نشود. دي بالسيو 
در توئيتر نوشت اين تصميمي نبود كه به سادگي 
اتخاذ كرده باشد. وي افزود: اين جاها بخشي از قلب و 
روح شهرما هستند. آنها بخشي از آن چيزي هستند 
كه به معني نيويورك بودن است. اما شهر ما با يك 
خطر غيرقابل پيش بيني روبه رو است و ما بايد با يك 
ذهنيت جنگي به آن پاسخ بدهيم. دستوري هم از 
سوي مركز مقابله با بيماري منتشر شد كه تجمع 

بيش از ۵۰ نفر را تا ۸ هفته آينده ممنوع كرد.

باكس  آفيس امريكا در 
پايين ترين حد ۲ دهه اخير 

بيشتر زندگي عمومي 
در اياالت متحده عمال 
متوقف شده و اين مساله 
بر باكس آفيس كشللور 
هم اثر بزرگي گذاشللته 
است. به گزارش ورايتي، 
صنعت نمايللش يكي 
از صنايعللي بللوده كه 

نمي خواسللت درهاي خود را بلله خاطر بحران 
عمومي سللالمت كروناويروس ببندد. پيش از 
جمعه به نظر نمي رسيد كه ترس از همه گيري 
ويروس خيلي روي سينما رفتن مردم اثر گذاشته 
باشللد اما نتايج باكس آفيس آخر هفته نشللان 
مي دهد تعداد بسيار كمتري از مردم براي تماشا 
فيلم بيللرون رفتند. فروش بليللت در امريكاي 
شمالي به پايين ترين درجه خود در دو دهه اخير 
رسيد و بين جمعه و يكشنبه تنها ۵۵.۳ ميليون 
دالر سللود توليد كرد. فروش گيشه هاي سينما 
از آخر هفته پانزدهم تا هفدهم سپتامبر ۲۰۰۰ 
تا به حال تللا اين حد پاييللن نبوده اند. آن موقع 
باكس آفيللس ۵4.۵ ميليللون دالر فروخته بود. 
در اين آخر هفته، باكس آفيس شللاهد كاهش 
4۵ درصدي فروش بليت نسللبت به آخر هفته 
قبلي بود و تنها يك فيلم يعني »به جلو« ديزني و 
پيكسار توانست بيش از ۱۰ ميليون دالر بفروشد. 
اين كاهش عظيم باعث شد فروش باكس آفيس 

تا اينجاي سال تقريبًا 9 درصد كاهش پيدا كند.
اين آخر هفته اي ام سللي و ريگال كه دو زنجيره 
بزرگ سالن هاي سينماي امريكا هستند و چند 
مجموعه ديگر از جمله آالمو و آرك اليت ظرفيت 
سللالن هاي خود را ۵۰ درصد كاهش دادند تا از 

ازدحام جمعيت جلوگيري كنند. 

برد مقتدرانه شطرنج بازان ايران مقابل آرژانتين

هاشميان: نحوه پرداخت حقوق ويلموتس به تيم ملي ضربه زد

تيم شطرنج آنالين ايران در دومين ديدار 
خود در ليگ جهاني مقابل آرژانتين به 
برتري رسيد. پنجمين دور از پيكارهاي 
شطرنج ليگ جهاني آنالين با پيروزي قاطع تيم ايران 
در هر سه رقابت بولت، بليتس و رپيد مقابل آرژانتين 
پيگيري شللد. تيم ايران با حضور ۱4 اسللتاد بزرگ، 
بين المللي، فيده و كانديد استادي خود و ۸۰ شطرنج باز 
در رده هاي ديگر موفق شد در مسابقات بولت با نتيجه 
۷4.۵ بر ۲۵.۵، در برق آسللا با نتيجلله 94 بر ۲۸ و در 
مسابقات سريع با نتيجه ۷۰ بر ۲۶ حريف خود را مغلوب 
كند. بدين ترتيب در پايان دور پنجم مرحله نخست اين 
رقابت ها تيم ايران با 9 امتياز پس از اوكراين، روسيه و 
قزاقستان در مكان چهارم جدول قرار گرفت. ششمين 
دور اين رقابت ها هفته آينده برگزار مي شللود كه تيم 
ايران مقابل قزاقستان، روسيه با آرژانتين، صربستان 

مقابل فرانسه و اوكراين به ديدار پرو خواهند رفت.

مربي سابق تيم ملي فوتبال مي گويد نحوه پرداختن 
حقللوق ويلموتس و برخي مسللائل حاشلليه به تيم 
ملي ايران ضربه زد. وحيد هاشميان، مربي تيم ملي 
فوتبال ايران در دوران مارك ويلموتس گفت: تقريبا 
9 ماه قبل، فدراسيون فوتبال و ويلموتس از من براي 
همكاري دعوت كردند و مذاكراتي انجام داديم و كار 
شروع شد. بسيار خوشحالم كه در تيم ملي مربيگري 
كردم. كار كردن در باشللگاه در اكثر مواقع يك تعهد 
مالي است اما قرارداد با تيم ملي يك مساله معنوي و 
مربوط به خوشحال كردن مردم است. قطعا پيروزي 
تيم ملي باعث خوشحالي خيلي از مردم و غرور كشور 
مي شود. كار كردن در تيم ملي را بسيار دوست داشتم 
و دارم. او كه در برنامه »سالم، صبح به خير« صحبت 
مي كرد، ادامه داد: در گذشته از تيم هاي ليگ برتري 
و تيم ملي جوانان پيشللنهاد سرمربيگري داشتم كه 
قبول نكردم. در اين مقطع احساس كردم كه مي توانم 
تجربه يك دهه بازي كردن در بوندس ليگا، كالس هاي 
مربيگري و مربيگري در سطوح مختلف فوتبال آلمان 

را به تيم ملي منتقل كنم اما مسائل حاشيه اي مانند 
نحوه پرداخت پول ويلموتس و ديگر مسللائل به تيم 
ملي ضربه زد و نتوانست نتايج خوبي را به دست بياورد. 
مربي سللابق تيم ملي درباره انتقللادات از مبلغ باالي 
حقوق ويلموتس و پرداخت نشللدن حقوق او توسط 
فدراسيون فوتبال گفت: نمي خواستم به اين موضوع 
بپردازم. فدراسيون اعالم كرد حقوق تمام اعضاي كادر 
فني به يورو پرداخت شد. قرارداد من ريالي بود. االن 
9 ماه گذشته و مبلغي نگرفتم و به خاطر خريد برخي 

وسايل هم طلبكار هستم. من شرايط اقتصادي كشور 
را درك مي كنم و مي دانم در چه فشار مالي اي هستيم. 
به خاطر همين شرايط درباره حقوق خودم صحبتي 
نكردم و مربوط به مسووالن است كه همانند خارجي ها 
به ايراني ها هم اهميت بدهند چرا كه خيلي از مربيان 
تيم هاي ملي حقوق خود را گرفته اند. ما مقداري پول در 
فيفا داريم كه نمي توانيم وارد كنيم و اگر اين اتفاق رخ 
مي داد، مشكالت ما حل مي شد. هاشميان همچنين 
در واكنش به اينكه چرا قراردادهاي سنگين با مربيان 
خارجي مانند ويلموتس امضا مي شللود اظهار كرد: 
اعتقاد دارم با توجه به اينكه توان پرداخت حقوق مربيان 
را نداريم و چون مربيللان ما به قوانين حرفه اي عادت 
دارند، بعد از مدتي كار را ول مي كنند. اگر مي خواهيم 
مربي خارجي بياوريم، بايد ببينيم مي توانيم پولش را 
بدهيم يا مي خواهيم روي دوش مدير بعدي بيندازيم. 
به نظرم با قيمت دالر و يورو، استخدام مربي خارجي 
بسيار دشوار است. من اطالعي از مبلغ قرارداد مربيان 

ندارم و فقط در كمپ تيم ملي حضور داشتم.

ورزشي
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