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خطر در کمین ایران 
پیرمحمد مالزهی- کش��ور عراق در شرایط و 
موقعیت خیلی س��ختی قرار دارد به این معنا که از 
یک طرف دولت آقای المهدی اس��تعفا داده است و 
بر س��ر تشکیل دولت و نخس��ت وزیری جدید هنوز 
هیچ توافقی حاصل نش��ده اس��ت. درست است که 
رییس جمهور آقای زرفی را معرفی کرد ولی توافقی 
بین گروه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و 
نظامی بر سر ایش��ان وجود ندارد و االن در واقع دو 
خط فکری روبه روی ه��م قرار گرفته اند؛ یکی خط 
فکری ای است که به نوعی می خواهد عراق به عنوان 
یک کشور عربی مطرح باقی بماند و خط فکری دیگر 
نیز معتقد اس��ت که عراق کشوری شیعی است و با 
توجه به اکثریت جمعیتش باید نگاه ش��یعی مذهب 
داش��ته باش��د. اهمیت این دو نگاه در این است که 
ن��گاه عربی به طور عمده به جهان عرب به خصوص 
عربستان سعودی نظر دارد و در صف باالتر به غرب 
توجه  می کند اما نگاه مذهبی و شیعی نیز به  ایران 
تمایل دارد و طبیعتا می خواهد  مناسبات با ایران را 
گسترش دهد. بنابراین یک نوع چالش هویتی بین 
دو هویت مذهبی و قومی عربی در عراق شکل گرفته 
و در حال تشدید شدن است.  بر مبنای این به نظر 
می رسد که آمریکا  به دنبال سوءاستفاده و دخالت در 
امور این کش��ور است. واشنگتن می خواهد به نوعی 
آقای زرفی را به عنوان رییس جمهور به بقیه گروه ها 
بقبوالند اما گروه های طرفدار ایران مایل نیستند این 
 اتفاق بیفتد همچنان که گروه های طرفدار جناح مقابل 
مایل نیستند که ایران در عراق حضور داشته باشد. 
بنابراین وقتی چالش را دقیق متوجه شویم می بینیم 
که آمریکایی ها از این فرصت استفاده می کنند تا دو 
حرکت انجام  دهند؛ یکی اینکه نیروهایش��ان را در 
عراق در یکی دو تا پایگاه جمع و جور  کنند تا قابل 
دفاع باش��د. بقیه را نیز تخلیه می کنند و در اختیار 
ارت��ش عراق قرار می دهند.  تقریبا می توان گفت به 
جز دو پایگاه عین االسد و اربیل، بقیه پایگاه ها به طور 
کامل تخلیه شده و در اختیار ارتش گذاشته شد یا 
اینکه آماده تخلیه است. اما دو پایگاهی که آمریکایی ها 
می خواهند در آنها باقی بمانند با ضد موشک پاتریوت 
مجهز ش��ده است.  تحلیلی که از این روند می توان 
داشت این  است که هدف آمریکایی ها این است که از 
ضربه پذیری نیروهایشان بکاهند چون  فکر می کنند 
نیروهایشان در معرض خطر جدی قرار ندارند و قابل 

دفاع هس��تند. در این ص��ورت می خواهند بروند به 
دنبال طرحی ک��ه آقای ترامپ قبال هم اعالم کرده 
تا  حشدالشعبی و گروه های طرفدار ایران را به نوعی 
تضعیف و حتی اگ��ر بتوانند از معادله قدرت حذف 
کنند . این هدفی است که آمریکایی ها دارند و به نظر 
می آید برنامه ریزی هایشان در همین جهت است اما 
اینک��ه بتوانند این موضوع را عملیاتی کنند با توجه 
به شرایط عراق و وضعیتی که دارد به نظر می رسد 
خیلی دشوار خواهد بود که به این هدف دست پیدا 
کنند ولی تا اینجا به نظر می رس��د که هدف ش��ان 
روشن است. هدف بعدی ترامپ هم این است که  از 
وضعیت عراق در انتخابات آینده بهره برداری سیاسی  
و در معادالت داخل بین دموکرات و جمهوریخواهان 

استفاده کند.
اما به جز تحرکات آمریکا در عراق، انجام رزمایش 
در امارات با توجه به دستور ترامپ  مبنی بر تعطیلی 
همه رزمایش ها نیز قابل توجه است. آمریکایی  ها در 
حقیقت می خواهند آمادگی خ��ود را برای حمله به 
حشدالشعبی نشان دهند. این را از همه حرکاتی که 
انجام می دهند می توان فهمید. برخالف تصوری که در 
ایران وجود دارد و برخی مطرح می کنند که این رویکرد 
آمریکا جنگ روانی است برعکس به نظر می رسد آمریکا 
دنبال فرصت برای غافلگیری است. فشار تبلیغاتی هم 
 که شخص ترامپ می آورد توئیت ها و صحبت هایش 
هم این موضوع را نشان  می دهد که این کشور دنبال 
فرصت برای حمله به حشدالش��عبی و خنثی کردن 
قدرت نیروهایی که طرفداران ایران هس��تند، است و 
اگر ایران برای حمایت از حشدالشعبی حرکتی انجام 
دهد، احتمال اینکه آمریکا به ایران حمله کند نیز بعید 
نیست هرچند ممکن است حمله گسترده ای  از جانب 
ایرانی ها در پشت سرش وجود داشته باشد و حتی کل 
منطقه درگیر ش��ود. اما به نظر می رسد ترامپ برای 
اینکه در کاخ ریاست جمهوری آمریکا باقی بماند نیاز 
ب��ه حرکتی اینچنینی دارد. ضمن اینکه ایران در 40 
سال گذشته در افکارعمومی آمریکا نتوانسته جایگاهی 
پیدا کند تا حداقل افکار عمومی تا حدودی به سمت 
ایران گرایش پیدا کند. کمابیش می توان  گفت افکار 
عمومی در آمریکا علیه ایران است. با توجه به تسلط 
تبلیغاتی که صهیونیست ها دارند و باوجود رسانه های 
قدرتمندی که در اختیارشان است واقعیت این است 
که افکارعمومی از یک نوع حرکت علیه ایران مشروط بر 
آنکه جنگ پرهزینه و بلندمدت نباشد حمایت می کند 

و این خطر جدی برای ایران قلمداد می شود.

چشم انداز امیدبخش برای نیمه 
دوم سال

حمید تهرانی- حتی اگر ویروس کرونا و بیماری 
کووید-۱٩ هم فراگیر نمی ش��د ب��از مطبوعات اوضاع 
خوبی نداشتند؛ بحران اقتصادی ای که از سال گذشته 
رکود اقتصادی آزاردهنده ای را بر کشور تحمیل و کیک 
اقتصاد کشورمان را کوچک کرده بود، مانند همه بنگاه های 
بخش خصوصی، مطبوعات را نیز تحت فشار قرار داده 
بود و اگر بپذیریم که مهم ترین منبع درآمد مطبوعات 
اخذ آگهی و همکاری های تجاری- بازرگانی با شرکت ها 
و بنگاه های اقتصادی و تولیدی است آنگاه بدون اثبات 
خواهیم پذیرفت که این مهم ترین منبع درآمد با کوچک 
شدن کیک اقتصادی کشور، مورد تحدید و تهدید قرار 
می گیرد. به این ترتیب مانند همه فعاالن و فعالیت های 
اقتصادی کش��ور، روزنامه نگاران و روزنامه ها نیز به نحو 
غیرقابل انکاری دچار افت منابع و کاهش درآمد و قدرت 

اقتصادی شده بودند.
به همین دلیل مطبوعات و رس��انه ها سال گذشته، 
سال خوبی را پشت سر نگذاشته بودند و البته با توجه 
به روند مثبت اقتصاد کشور در سال ۱3٩٩ امید داشتند 
که جبران مافات کنند و گام هایی هرچند کوچک برای 
تقویت بنیه خود بردارند. مخصوصا چشم انداز بازار شب 
عید که بسیاری از فعاالن اقتصادی به آن دل خوش کرده 
بودند، بسیاری را برای رسیدن به درآمد و جبران زیان 
گذشته امیدوار کرده بود. این در حالی است که شیوع 
بیماری کووید-۱٩ در میان شهروندان ایرانی و در مقیاس 
بزرگ تر در بین مردم جهان این چشم انداز امیدوارکننده 
را به شدت تیره و تار کرد. مثال به این نکته ساده توجه 
کنید که بانک ها و مراکز تفریحی و گردشگری که هر 
سال بیشترین حجم از آگهی های رادیو- تلویزیونی را به 
خود اختصاص می دادند و از این بابت درآمد هنگفتی را 
نصیب صداوسیما می کردند، در تمام  مدت اسفندماه و 
فروردین ماه تقریبا هیچ حضوری در تبلیغات رسانه ای و 
از جمله صداوسیما نداشتند و بخش بزرگی از درآمدهای 
رس��انه ها عمال نابود ش��د.با این اوضاع روشن است که 
مطبوعات سال خوبی را شروع نکرده اند به ویژه آنکه در 
نخستین گام ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم گرفت از 
چاپ کاغذی و توزیع روزنامه ها در کشور جلوگیری کند. 
اعضای این ستاد معتقدند که روزنامه عامل شیوع و انتقال 
ویروس است و به همین دلیل با چراغ خاموش و مانند 
اسب تروا، ویروس کرونا را به نقاط مختلف کشور انتقال 
می دهد. حال آنکه در تمام کش��ورهای اروپایی درگیر 
بیماری کووید-۱٩ و حتی آن کشورهایی که به لحاظ 

تعداد مبتال یا تعداد فوت شدگان وضعیت بدتری نسبت 
به ایران دارند انتشار روزنامه و توزیع و فروش آن متوقف 
نشده است. ایتالیا، اسپانیا، آلمان، انگلستان، ایاالت متحده 
و... کشورهایی هستند که همچنان روزنامه کاغذی چاپ، 
منتشر و توزیع می کنند. از این بابت معلوم نیست که آیا 
کار آنان نادرست و خطرناک است یا کار مقامات ایران 
سخت گیری بی مورد و بیهوده است. دست کم بسیاری از 
همکاران من در کشور با استناد به همین رفتار رایج در 
کشورهای دیگر بر این باورند که تصمیم ستاد ملی مقابله 
با کرونا هرچند که الزم االتباع است اما به همین میزان 
صحیح نیست و از این بابت مدیران روزنامه ها و نشریات 
مکتوب خواهان تغییر در تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا 
مبنی بر توقف چاپ کاغذی، انتشار و توزیع روزنامه های 
سراسری و نشریات مکتوب هستند. حتی اگر امکان چاپ 
روزنامه ها و توزیع آن در استان هم فراهم شود بسیاری از 
همکاران من در تهران یا سایر استان ها می توانند روزنامه ها 
و نشریات مکتوب را به چاپ برسانند و در داخل استان 
منتشر و توزیع کنند به ویژه در تهران و کرج که از لحاظ 
جغرافیایی به صورت یک استان در نظر گرفته شده و 
بسیاری از روزنامه های سراسری با توجه به اهمیت مراکز 
اقتصادی و نهادهای دولتی و حکومتی درون استان های 
تهران و البرز می توانند نشریه خود را چاپ و توزیع کنند.
با این مقدمه البته نمی توان از روزها و شاید ماه های پیش 
انتظار معجزه داشت. گمان غالب آن است که تا بازگشت 
اوضاع به حالت عادی و رسیدن اقتصاد به ظرفیت پیش 
از شیوع ویروس کرونا، زمان زیادی باید سپری شود. این 
امر احتماال به این معنی است که حرکت اقتصاد ایران 
در ش��ش ماهه نخست سال آهنگی کند و آرام خواهد 
داش��ت و به همین دلیل نمی توان ب��ازار گرمی را برای 
اقتصاد، تولید و بخش خصوصی کش��ور انتظار داشت. 
در این صورت روشن است که روزنامه ها اگر جان سالم 
از این بحران به در ببرند در شش ماه آینده نباید انتظار 
جهش و رشد انفجاری داشته باشند. هرچند که با توجه 
به اوضاع اقتصاد از سال گذشته، مدیران مطبوعات امید 

چندانی به حرکت سریع نداشتند.
با این همه دلخوش��ی هایی نیز وجود دارد. مدیران 
بخش خصوص��ی دریافته اند که نمی توان به وعده های 
دولت امید بس��ت اما با کم اثر شدن تحریم های ایاالت 
متحده و پیدا ش��دن مسیرهای امن برای ارتباط ایران 
ب��ا اقتصاد جهانی، اکنون امیدواری هایی وجود دارد که 
چرخ اقتصاد کشورمان، هرچند به کندی، اما به گردش 
درآید. در این صورت ش��اید بتوان برای نیمه دوم سال 
۱3٩٩ چشم انداز امیدوارکننده ای را برای روزنامه نگاران 

ایرانی ترسیم کرد.
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شنبه شلوغ پایتخت و شکست قرنطینه عمومی

چراغ سبز دولت به کرونا
ادامه سرمقاله

دیدگاه

دوراهی روشنگری و پنهانکاری
... برخاسته از رفتارها و تصمیم های سیاسی در 
برابر منتقدان به شدت یورش برنده بوده است افتاده 
بودند. اکنون دیگر مثل روز روشن است که اقتصاد 
ایران با وجود همه توانایی های ذاتی این س��رزمین 
که به هیچ نظام سیاسی نیز بدهکار نیست از نظر 
تاب آوری ادامه شرایط فعلی با ابهام مواجه شده بود. 
دراین روزهای تازه س��پری شده انبوهی از ادبیات 
اقتصاد سیاسی در داخل و خارج از کشور و به ویژه 
در ش��بکه های اجتماعی از س��وی افراد و گروه ها 
منتشر می شود که باید درباره آنها اندیشید. پرسش 
این نوشته به طور مشخص این است که برای ادامه 
راه از نظر اطالع رسانی شرایط کشور کدام راهبرد را 
باید انتخاب کرد. آیا دولت و س��ایر نهادهای قدرت 
می خواهند بر مدار سال های پیشین رفتار کرده و در 
دادن آمارها و اطالعات اساسی مورد نیاز شهروندان 
وسواس نشان داده و راهبرد »اصل با پنهانکاری است 
مگر  اینکه زیر ضرب و فشار ناچار به ارائه اطالعات 
شویم« را  ادامه دهد. در این صورت این خطر وجود 
دارد که همانند داستان ویروس کرونا شهروندان با 
دلهره و سرسام روبه رو شده و نیز حتی مدیریت میانی 
دستگاه دیوانساالری نیز توانایی برخورد با روزهای 
دشوار را نداشته باشند. از سوی دیگر برخی باور دارند 
که روشنگری و فاش گویی از سوی دولت درباره همه 
زاویه های زندگی سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی 
به ناامیدی احتمالی شهروندان منجر خواهد شد. این 
باور هواداران سرس��ختی در نهادهای قدرت دارد و 
توجه نمی شود که به مرور دامنه و ژرفای پنهانکاری 
به اندازه ای خواهد شد که تنها گروه کوچکی از کل 
جمعیت به اطالعات دسترسی خواهند داشت که 
این نیز به فساد اطالعاتی و رانت های لگام گسیخته 
می رسد. یادمان باشد که وسوسه حبس اطالعات 
و پنهانکاری در ارائه آمارها و شاخص ها گام به گام 
است و عموما نیز با این توجیه که مصلحت مردم این 
است شروع شده و به پنهانکاری کامل می رسد. به نظر 
می رسد دولت به ویژه رییس جمهور در این وضعیت 
باید دستور دهد که اصل بر روشنگری باشد و زندانی 
کردن اطالعات در موارد خاص مثل مسائل امنیتی 
و نظامی باشد. در این صورت نهادهای پژوهشی نیز 
با این توجیه که شرایط حساس است نمی توانند به 
پنهان سازی اطالعات و آمارها بپردازند. همچنین 
توجه داشته باشیم دنیایی که در پیش رو است اصوال 

امکان پنهانکاری را به حداقل می رساند.

بی برنامگی مطلق دولت
نعمت احمدی*-  مردم 
با پایان تعطیالت  کرونا را نیز 
فراموش کردن��د. اولین روز 
کاری ط��وری ب��ود که انگار  
کرونا از کش��ور خارج شده 
است.البته عملکرد دولت هم 
در این دو هفته تعطیالت موفق نبوده است. ابتدا 
صحبت از رفت و آمد هشت و نیم میلیون مسافر 
ش��د. تعدادی از این مسافران که جابه جا شدند 
ناقل بودند و برخی نیز در این رفت و آمدها بیمار 
ش��دند. بعدا دولت به فکر چاره افتاد و به شدت 
در روزهای آخر تعطیالت  س��خت گیری های 
مقطعی شد؛ ماشین ها را به شهر خود برگرداندند 
و جرایم 500 هزار تومانی اعمال کردند و در نهایت 
طنزی را در بین مردم به وجود آوردند که دولت 
بودجه اش کم ش��ده و جرایم گذاشته! متاسفانه 
یک نهاد تصمیم گیر در درون مجموعه نیست. 
اگر آقای نمکی را که دلس��وزانه همه موضوعات 
را مطرح می کند استثنا کنیم  بقیه درست عمل 
نمی کنند. نخس��ت رییس جمهور است که در 
سیاست هایش ثبات ندارد. یک مرتبه می گوید 
از ش��نبه روال کش��ور عادی می شود، روز دیگر 
می گوی��د ما 20 هزار  تخت اضافی داریم و یک 
نوعی تشویق می کند که اگر مردم مریض شدند 
مشکلی نیست. همه امکانات ما برقرار است. یک 
روز هم وزارت صمت دستور می دهد شرکت ها 
باز شود و از سویی دستور می دهند ادارات با یک 
سوم نیرو باز باشند. باید تاکید کرد که کشور ما در 
کره زمین تنها نیست. همه کشورها گرفتار شدند. 
چندین کشور در مرحله خطرناک قرار گرفتند اما 
تنها کشوری که در بی برنامگی مطلق به سر می برد 
ایران است.صحبت های معاون وزیر صمت را اگر 
گوش داده باشیم می بینیم که می گوید مردم به 
سر کار خود بروند. از آن طرف صحبت های یک 
دکتر بیمارس��تان را اگر بشنویم اذعان می دارد 
که داروهای م��ا را بردند. از آن طرف می گویند 
با یک س��وم نیرو کار کنید!  اینها برنامه نیست. 
اگ��ر این ویروس در مملکت فراگیر اس��ت خب 
بنشینید برنامه مدونی بریزید و  دستور العملی 
صادر کنید.با این اوصاف دولت در یک بالتکلیفی 
و سرگردانی مطلق گرفتار آمده است. می خواهد 
هم تعطیلی باشد که وضعیت را کنترل کند هم 
تعطیلی نباشد که تعهد و مسوولیتی در قبال خیل 
اندوهی از مردم که بیکار شدند نداشته باشد. این 
یک معادله ساده است. وقتی می گویند ادارات، 
کارخانجات و شرکت ها با تعداد کم و به صورت 
دورکاری باز باش��ند یعنی اینکه چرخ افتصادی 
مملکت باید بچرخد. ممکن است ذهنیتی داشته 
باش��ید مثل رییس جمهور و  بگویید که برخی 
می خواهند کشور مارا زمین بزنندو   دشمن باعث 
شده به این وضع گرفتار شویم اما این نگاه علمی 

و درست نیست. 
ادامه در صفحه ۲

سرمقاله

یادداشت

دوراهی روشنگری و پنهانکاری
محمدصـادق جنان صفـت-   این روزها 
کوهی از اندوه و اقیانوسی از 
دلهره بر جان و روان ایرانیان 
ساکن در این سرزمین استیال 
پیدا کرده است. ایرانیان عالوه 
بر پیامدهای تلخ و ناشناس 
گسترش ویروس کرونا باید به 
ناتوانی های کسب وکار ملی نیز بیندیشند. واقعیت 
این است که اقتصاد ایران پیش از ورود ویروس 
کرونا نیز در دام تحریم های آمریکا و سیاست های 

نادرست دولت که ...
ادامه در همین صفحه

ویروس کرونا، ُخرد کالن
دکتر شهریار کهن زاد 
در فیزیولوژی اصلی است که 
به »جمع تحریک های نهفته« 
معروف است. به خوبی به یاد 
می آورم در سال های نخستین 
دانش آموزی ام در پزشکی، در 
آزمایشگاه عملی فیزیولوژی پای قورباغه نگون بختی 
را با ف��رو کردن الکترودی دس��تخوش تحریک 
الکتریکی خفیف 5 میلی ولتی می کردیم. هیچ اتفاقی 
روی نمی داد؛ همه این داستان برای این بود که در 
چهار یا پنجمین تحریک بازتاب شدید انقباضی 

ماهیچه پا را مشاهده کنیم. 

پرواز به امنیتپیش بینی صندوق بین المللی پول از کاهش 90 میلیارد دالری سرمایه گذاری در کشورهای درحال توسعه پس از کرونا

۱۱

 سیاست خارجی زیر سایه یک ویروس
 کرونا؛ تهدید یا فرصت؟

آرزو فرشـید- کرونا در ایران همچنان 
می ت��ازد و رویه مقابله ب��ا آن، چنگی به دل 
نمی زند. نقش اوضاع و احوال تحریمی کشور 
را در بس��ته بودن دست مسووالن را نادیده 
نمی گیریم و می دانیم که مدیریت این وضعیت 
در شرایط موجود چقدر سخت است. اظهارنظر 

درباره اینکه تحریم و ماحصل آن  ...

 شاخص بورس ۲0 هزار واحد رشد کرد
 روز رویایی بورس

شاخص بورس در جریان معامالت روز گذشته 
بازار س��رمایه به باالترین رشد خود در یک روز 
از زمان راه اندازی بورس در کشور دست یافت و 
ب��ا ثبت افزایش 20 هزار واحدی به ارتفاع 5۶٧ 
هزار واحد صعود کرد.ش��اخص کل بازار بورس 
روز گذش��ته 20 هزار و پنج واحد رش��د داشت 

که در نهایت این شاخص ... 

واکاوی عوامل افت ۲۷ درصدی تجارت ایران 
و چین در ۲ ماهه ۲0۲0

کرونا متهم اصلی 
نسـترن یوسـف بکیان- کرونا تمام 
معادالت اقتص��ادی در دنیا را به هم ریخته 
اس��ت. روابط تجاری ایران با چین به عنوان 
کش��وری که ن��ام خود را در رتبه نخس��ت 
صادرات و واردات با کش��ور ما ثبت کرده، در 

کاهش است. 
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 بازار در انتظار بزرگ ترین توافق تاریخ
 نفت دوباره جان گرفت

گروه انرژی- کارشناسان معتقدند مذاکرات 
برای توافق کاهش تولید نفت مراحل نهایی خود 
را می گذراند و آمریکا نیز با تعطیل کردن برخی از 
میادین و سکوهای تولید نفت به بهانه شیوع بیماری 
کرونا احتماال برای همراه شدن با برنامه های تنظیم 
بازار آماده خواهد ش��د.اگرچه کاهش ۱0 میلیون 

بشکه نفت در روز حجمی بی سابقه ...
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طرح سه فوریتی مجلس برای قرنطینه کامل کشور
رییس فراکسیون حقوق شهروندی 
مجلس شورای اسالمی گفت: طرح 
سه فوریتی تعطیلی و قرنطینه کامل 
کش��ور تقدیم هیات رییسه مجلس 

شده است.
به گ��زارش ایس��نا، عبدالکریم 
حسین زاده اظهار کرد: یکشنبه هفته 
گذش��ته که جلسه مجلس قرار بود به صورت مجازی برگزار شود من در 
محل صحن مجلس حاضر شدم و ضمن رایزنی با رییس مجلس، طرح سه 
فوریتی تعطیلی و قرنطینه کامل کش��ور را در یک ماده و ۱۱ تبصره و با 
امضای ۱۶ نفر از نمایندگان تحویل آقای قاضی زاده هاشمی کردم، ایشان 

نیز این طرح را به اداره قوانین ارجاع دادند.
وی  افزود: این طرح که حدود یک ماه پیش تهیه شده بر مبنای تعطیلی 
یک ماه کش��ور و براساس اصل ٧٩ قانون اساسی پیش بینی شده بود که 
با توجه به اینکه مجلس جلسه علنی نداشت امکان مطرح کردن آن نیز 
نبود بنابراین بنا داریم این طرح را در اولین جلسه علنی مجلس برای اتخاذ 

راهکارهایی جهت مقابله با کرونا مطرح کنیم.
 

جهانگیری: 
تصور عبور از شرایط فعلی بدون هزینه غیرممکن است

معاون اول رییس جمهور با تاکید 
بر اینکه نباید اجازه دهیم بنگاه ها و 
فعاالن اقتصادی دچار ورشکستگی 
شوند، گفت: دولت با تمام ظرفیت 
در کنار فعاالن اقتصادی بخش های 
مختل��ف خواهد ب��ود و آنها را تنها 

نخواهد گذاشت.
به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری در جلسه ای با مدیران و مسووالن 
وزارت میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی اظهار داشت: نباید با 
اقدامات و برنامه ریزی های مناس��ب اجازه دهیم بخش های گردشگری و 

صنایع دستی و زیرمجموعه های این بخش ها دچار آسیب شوند.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه شیوع کرونا همه کشورها را دربر 
گرفته و این بیماری به چالش بزرگ جهانی تبدیل شده است، گفت: پیش 
بینی های مهمی در خصوص تبعات اقتصادی شیوع این ویروس در سراسر 
جهان انجام ش��ده و طبیعتا همه بخش ها و ظرفیت های مادی و معنوی 
کشور ما نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. مهم ترین هنر مدیریت این است 
که قدرت مواجهه خود را با این بیماری و عبور از شرایطی که کرونا بر ما 

تحمیل کرده است، باال ببریم.
جهانگیری افزود: نباید تسلیم شرایط پیش رو شویم و در عین حال نباید 

چشم خود را بر عوارض، تبعات و پیامدهای ناشی از شیوع کرونا ببندیم.
 

بازگشایی عجوالنه مدارس و ادارات موجب افزایش 
تلفات می شود

رییس جامع��ه روحانیت مبارز 
گفت: اگر در بازگش��ایی مدارس و 
ادارات تصمیم عجوالنه اتخاذ شود، 
ممکن است جهش در آمار مبتالیان 

به کرونا داشته باشیم.
ب��ه گ��زارش ف��ارس، آیت اهلل 
محمدعل��ی موح��دی کرمانی در 
مورد بازگش��ایی مدارس و شروع به کار ادارات و نهادهای دولتی و برپایی 
اجتماعات ابراز نگرانی کرد و گفت: درست است که این نگرانی وجود دارد 
که اگر این تعطیلی ها ادامه داشته باشد خساراتی در پی خواهد داشت، اما 

باید توجه کرد مهم ترین مساله، جان مردم و صیانت از زندگی آنهاست.
وی تاکید کرد: از منظر دینی، اگر جان آدمی به خطر بیفتد حتی واجبات 
الهی نیز ساقط می شوند. در فریضه هایی مثل حج، روزه، امر به معروف و نهی 
از منکر و امثال اینها اگر خطر جانی وجود داشته باشد انسان مومن الزم 
نیست این فریضه های واجب دینی را انجام دهد و در واقع از گردن او ساقط 
می شوند.وی عنوان کرد: در حال حاضر نیز خطر ویروس کرونا و همه گیری 
آن، مس��اله ای است که جان مردم را به خطر انداخته و اگر خدای ناکرده 
در بازگشایی مدارس و ادارات و اجتماعات تصمیم عجوالنه و زودهنگام یا 
نادرستی اتخاذ شود، این خطر بسیار بزرگ وجود دارد که جهش در آمار 
مبتالیان و افزایش تلفات انسانی داشته باشیم و توسعه بیماری به گونه ای 

شود که نتوانیم آن را جبران کنیم و از مدیریت ما خارج شود.

 
بی برنامگی مطلق دولت

... بخش دیگر واقعیت تلخ ویروس کروناست؛ ویروسی که دنیا را به زانو درآورده 
و  اقتصاد جهانی را زمینگیر کرده و کشورها را به واکنش واداشته بنابراین باید از این 
وضعیت رد شویم. متاسفانه مردم دیگر به مسووالن اعتمادی ندارند. از این بابت که 
خیلی از مسووالن می گویند به این ویروس آلوده شدند؛ از معاون رییس جمهور گرفته 
تا رییس مجلس و تعدادی از وزرا. همه هم خوب شدند و الهی شکر اما از آن طرف آمار 

تلفات مردمی جالب نیست.
واقعیت آن است که دولت کارنامه درستی دراین مساله ندارد. باید بنشینند  تعیین 
تکلیف کنند.  دولت های بزرگ و پیشرفته امکانات مقابله با کرونا را دارند و به سرعت 
غربالگری می کنند و آزمایش ها را انجام می دهند چرا که کیت های زیاد دارند و نهایتا طبق 
آمار افراد آلوده را استخراج و آنها را جداسازی می کنند اما در ایران بسیاری از کمپ های 
ترک اعتیاد و جاهایی که این افراد را نگهداری می کردند بسته شده است و اینها اکنون 
به خیابان ها و سطح شهر آمدند. از طرفی تصمیم گیری در مورد زندان ها هم به یک 
معضل تبدیل شده است. اخبار ناراحت کننده ای از داخل زندان ها به گوش می رسد. ما 
مواجه شدیم با یک مجموعه ای که می گویند با تعداد زندانی که بیرون آمدند امکان 
برقراری نظم عمومی وجود ندارد. از آن طرف اخبار متواتری از شهرستان های مختلف 
در زندان ها به گوش می رسد که ناآرامی ها زیاد است. این ناآرامی ها اگر تبدیل به تضاد 

و شورش شود چه کسی می خواهد پاسخ دهد؟
شاهدیم که بی برنامگی از روز اول کاری یعنی دیروز شروع شد. تقریبا تمام شرکت ها 
و ادارات  دایر بودند. این نوع برخورد با اشتغال و کار معنایش این است که ما نمی توانیم به 
سادگی این ویروس را کنترل کنیم اما اگر برنامه ای داشته باشیم وضع متفاوت می شود. به 
قول آقای روحانی برنامه چین و روسیه و آمریکا وجود دارد. یکی از همین برنامه ها را که 
مطابق با وضعیت کشور است در پیش بگیرند و دستگاه ها را به انجام وظیفه مکلف کنند.  
مهم تر از همه نهاد تصمیم گیر باید یک مجموعه باشد. رییس جمهور یک دستورالعملی 
صادر می کند، وزارتخانه های صمت و بهداشت و ستاد مقابله با کرونا هر کدام یک 
دستورالعمل صادر می کنند. این تشتت در مراجع تصمیم گیر  راه به جایی نمی برد. فعال 
که نه رعایت اجتماعات و فاصله در کشور می شود، نه اینکه تعطیلی مطلق وجود دارد. 
مضاف بر اینها اعتماد عمومی به شدت پایین است. خیلی از مردم با دیده شک به آمار 
فوتی ها نگاه می کنند. طبق آمار پایان تعطیالت آمار مبتالیان به کرونا کمتر است اما با  
آغاز روز کاری درصد آمار بیشتر شده است. اگر این منحنی به سمت باال حرکت کند 

ما هم متاسفانه به جمع کشورهای اسپانیا و ایتالیا می پیوندیم .
*حقوقدان

 آرزو فرشـید- کرون��ا در ایران همچنان خبر
می تازد و رویه مقابله با آن، چنگی به دل نمی زند. 
نقش اوضاع و احوال تحریمی کشور را در بسته 
بودن دس��ت مس��ووالن را نادیده نمی گیریم و 
می دانیم که مدیریت این وضعیت در ش��رایط 
موجود چقدر سخت است. اظهارنظر درباره اینکه 
تحریم و ماحصل آن بیشتر بستر را برای شیوع 
کرونا فراهم کرده یا س��وءمدیریت و تصمیمات 
نادرست و دیرهنگام، نیازمند بحث مفصلی است 
که اکنون قصد آن را نداریم. مقصود از نگارش این 
گزارش بررسی آن نگاهی است که بر مبنای آن 
شیوع و قربانی گرفتن کرونا در ایران، نمایشی از 
مظلومیت ماست و می تواند جامعه جهانی را علیه 
آمریکا شورانده و موجب رفع تحریم های یکجانبه 
این کشور علیه ما شود. این اتفاق در صورت رخ 
دادن، خوش��ایند هر ایرانی است و ما نیز آرزوی 
آن را داریم اما مع االسف بیش از آنکه واقع بینانه 
باشد، خوش خیاالنه به نظر می رسد. مشاهده برخی 
اقدامات و اظهارات مث��ل پس زدن کمک های 
بین المللی و پس  فرس��تادن پزشکان بدون مرز 
نیز این گمانه را ایجاد می کند که اساسا هدف از 
این نمایش مظلومیت بهره برداری از کمک های 
بین المللی و حل و فصل معضل کنونی نبوده و 
ما به هیچ چیز غیر از عذرخواهی آمریکا و حذف 
کامل تحریم ها قانع نیستیم! سوال اینجاست که 
تالش برای تحقق این رویا در شرایط کنونی که 
جان مردم در خطر است چقدر منطقی است؟ آیا 
نباید حق حیات مردم را در اولویت قرار داد و بر هر 

مالحظه سیاسی و ایدئولوژیکی ترجیح داد؟
 � کرونا؛ تهدید یا فرصت؟

به اعتقاد کارشناس��ان و تحلیلگران مسائل 
بین الملل سخن گفتن از ظلمی که آمریکا با اعمال 
تحریم علیه ایران بر ما ران��ده و در این روزهای 
کرونای��ی بیش از هر وقت دیگری عیان اس��ت، 
برای آنکه این کشور تغییر رویه داده یا دیگرانی 
در جهان آن را به تغییر رویه وادارند، کافی نیست. 
قطعا دیپلمات های باتجربه ایرانی نیز به این مهم 
واقف اند و می دانند که وصف این روزهای ما شاید 
دل جهانیان را به رحم آورده و آنان را متاس��ف 
کن��د اما اگر با اقدامات عملی ایران در راس��تای 
اعتمادسازی و برقراری روابط کم تنش تر در عرصه  

بین المللی همراه نباشد، به کار نخواهد آمد.
پرواضح است که دستگاه دیپلماسی و حتی 
دولت تنها تصمیم گیرندگان سیاست خارجی در 
ساختار جمهوری اسالمی ایران نیستند و بر این 
اساس می توان گمان کرد که دست بسته آقایان 
برای در پیش گرفتن اقدامات عملی و تالش برای 
اعتمادسازی، سبب شده به شرح حال این روزها 
اکتفا کرده و تصور کنند که می توان از تهدید کرونا، 

فرصتی برای رفع تحریم ها ساخت.
همین است که ش��اهدیم وزیر امور خارجه 
کشورمان در توئیتی می نویسد: »آمریکا تحریم 
ه��ا را با هدف خالی کردن منابع مورد نیاز ایران 
برای مقابله با #کووید–۱٩ تش��دید می کند در 
حال��ی که ش��هروندان ما در حال م��رگ از این 
»بیماری« هس��تند.« یا اینکه دس��ت به دامن 
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد شده 
و در نامه ای خواستار برداشتن تحریم ها می شود. 
فقط او نیست و دیگران نیز در ایران همین رویه 
را در پیش گرفته اند. مثال رحیمی جهان آبادی 
رییس کمیته بین الملل کمیس��یون حقوقی و 
قضایی مجلس با بیان اینکه »تحریم های ظالمانه 
در بحران امروز کش��ور در حال تبدیل شدن به 
یک خطر خیلی بزرگ علیه سالمت مردم است« 
گفت: »امروز کشورهای دیگر در عرصه جهانی 
بای��د کمک کنند که ای��ن تحریم های ظالمانه 
رفع ش��ود.« معاونان ظریف و س��فرای ایران در 

کشورهای مختلف نیز طی روزهای اخیر مالقات ها 
و مصاحبه هایی حول همین محور داشته اند. نکته 
اما اینجاست که کارشناسان امر این رویه را منتج 

به نتیجه نمی دانند.
اقدامات عملی به جای نامه نگاری � 

مثال یوسف موالیی کارشناس مسائل بین المللی 
در گفت وگویی ب��ا »جهان صنعت« ضمن ابراز 
امیدواری به نتیجه دادن این رویکرد مسووالن امر 
گفت: »مساله این است که ما طی 40 سال گذشته 
نشان داده ایم که در تعامل با نظام بین الملل دچار 
مشکل هستیم و بابت این مشکالت نیز هزینه های 
سنگینی را پرداخت کرده ایم. اکنون ممکن است 
جدی بودن تهدید کرونا نس��بت به موضوعات 
قبل س��بب افزایش آگاهی ما نسبت به گستره 
و عمق فاجعه شده باشد و موجب تجدیدنظری 
در سیاست های ما شود. از مسیر این تجدیدنظر 
و تغییر رویکرد بتوان مسیر متفاوتی را در تعامل 

با نظام بین الملل طی کرد.«
وی تاکید کرد: »مس��لما روابط بین الملل به 
صورت روابط خیلی س��خت و غیرقابل انعطاف 
نیست. این مناسبات در هر ثانیه و لحظه می تواند 
تغییر کند و مس��یر متفاوتی را طی کند. ما در 
روابط با آمریکا صرف نظر از این داوری که مقصر 
کیست، باید بپذیریم که آمریکا به عنوان یک عضو 
تاثیرگذار در نظام بین الملل و یک بازیگر مهم به 
نوعی در تعیین خط مشی نظام بین الملل نقش 
تعیین کننده ای دارد. باید این جایگاه را بپذیریم 
و برای ادامه حیات خود در این دنیای پرمخاطره 
باید تنش با آمری��کا را کاهش دهیم. اکنون به 
خاطر اینکه خطر کرونا واقعا جدی است، داشتن 
مناسبات سازنده با دنیا و دریافت کمک از آنان به 
نیازی جدی برای ما تبدیل شده است. در حقیقت 
این ویروس نشان داد که دنیا بدون مرز است و هر 
خطری در هر جای دنیا قابل انعطاف به جایی دیگر 
است و از طرفی بدون استفاده از تجربه کشورهای 
مختلف نمی توان با خطرات بزرگی مثل این به 

تنهایی مقابله کرد.«
این کارشناس حقوق بین الملل ادامه داد: »شاید 

مجموعه شرایطی که با شیوع کرونابه وجود آمده، 
ایران و آمریکا را به سوی انعطاف بیشتری هدایت 
کند و مسائل بشردوستانه این مسیر را برای تعامل 

بیشتر هموار کند.«
وی در پاسخ به این سوال که آیا اگر شاهد اقدام 
عملی از سوی ایران نباشیم و اقدامات ما در حد 
همین توئیت ها و نامه نگاری ها باقی بماند، شاهد 
تغییر در وضعیت تحریمی خواهیم بود، گفت: 
»م��ا واقعا  به تجدید نظ��ر در رویکردهای خود 
نسبت به نظام بین الملل نیاز داریم. خیلی ساده 
بگویم در جنگ تحمیلی ما امکان این را داشتیم 
که زودتر از هش��ت سال و از طریق سازمان های 
بین المللی جنگ را خاتمه دهیم اما با تاخیر و از 
طریق قطعنامه 5٩8 این کار را کردیم. در ماجرای 
گروگانگیری نیز ما می توانستیم با معاهده الجزایر 
به مساله پایان دهیم و در نهایت از سازوکارهای 
نظام بین الملل استفاده کردیم. در مساله برجام و 
پرونده هسته ای نیزهمین طور. همه اینها نشان 
می دهد که ما تصمیمات خود را با تاخیر اتخاذ 
می کنیم اما در نهایت از همین مکانیسم هایی که 
نظام بین الملل تعریف کرده، استفاده می کنیم زیرا 

خارج از آن مسیری وجود ندارد.«
موالیی تاکید کرد: »درس آموزی از سیاست های 
گذشته شاید ما را متوجه این خطر بزرگ پیش رو 
کند و دریابیم که باید گام های بیشتری را برای 
تنش زدای��ی برداریم و برای حفظ منافع ملی و 
رعایت حق حیات مردم در کمک گیری از امکانات 
بین المللی و تنش زدایی اقدامات بیشتری را انجام 
دهیم. روشن است که اگر این سیاست ها مورد 
تجدیدنظر قرار نگیرد، ممکن است ما فرصت های 
بیشتری را از دست داده و هزینه های سنگین تری 

را پرداخت کنیم.«
این کارش��ناس مسائل بین الملل با تاکید بر 
اینکه »ش��روع حرکت قطعا باید از طرف ایران 
باشد« گفت: »تا زمانی که اعتمادسازی نکنیم، 
درهای بین المللی برای ما باز نمی ش��ود. ما باید 
در عمل نش��ان دهیم که سیاس��ت های خود را 
در مسیر تنش زدایی تغییر داده و می خواهیم که 

ب��ا اراده و رویکرد جدیدی در صحنه بین المللی 
ظاهر ش��ویم. این قطعا نیازمند اقدامات عملی 
است و فقط با حرف و بیانیه و نامه نگاری تحقق 

پیدا نمی کند.«
ایرادات وارده به دیپلماسی � 

به هر حال برخی همچنان خوشبین هستند 
که تالش های دستگاه دیپلماس��ی ایران مورد 
توجه جامعه جهانی قرار گرفته و به اجماعی برای 
ضرورت کاهش فشارها بر ایران ختم شود. نتیجه 
این نگاه خوشبینانه به قدری خوب است که همه ما 
با همه وجود آرزو می کنیم به واقعیت بپیوندد. اما 
علی الحساب راهی نیست غیر از انتظار و مشاهده. 
باید صبر کرد و دید که رویه مسووالن ایران برای 
جلب توجه جهانی��ان به کار آمده و تغییری در 
وضعیت تحریمی ما ایجاد می کند یا خیر؟ باید 
منتظر ماند و دید که صرفا شرح اقدامات ناصواب 
آمری��کا و آثار تحریم های یکجانبه اش گرهی از 
مشکالت ما باز می کند یا نیازمند اقدامات عملی تر 
در عرصه بین الملل بود. همچنین باید به این نکته 
نیز توجه کرد که اظهارات آقایان در این نامه ها، 
توئیت ها و مصاحبه ها مصرف خارجی داشته و 
برای جلب توجه جامعه جهانی است و یا مصرف 
داخلی دارد و بهانه ای برای توجیه اهمال کاری ها 

و سوءمدیریت هاست؟!
بی نتیجه بودن رویه نمایش مظلومیت ایران 
به جامعه جهانی در روزها و هفته های اخیر کامال 
اثبات ش��د، به قدری که حس��ن روحانی گفت: 
»متاسفانه  آمریکایی ها در این شرایط حاد و سخت 
جهانی هم درس عبرت نگرفتند، نفهمیدند چه باید 
بکنند. االن موقع خوبی بود، االن موقعی بود که از 
کار غلط شان عذرخواهی کنند. موضوع، موضوع 
انسانی بود. هیچ کس آنها را مالمت نمی کرد که 
شما عقب نشینی کردید. بهترین فرصت تاریخی 
برای آمریکایی ها بود که از مسیر غلط خودشان 
برگردند و یک بار هم که شده به ملت  خودشان 
بگویند ما ضد ملت ایران نیستیم. آنها همیشه ضد 
ملت ایران عمل کردند اما امروز ضدیت شان نسبت 

به ملت ایران آشکارتر و واضح تر است.«

سوال اینجاست که بی ثمر ماندن تالش های 
دستگاه دیپلماسی صرفا ناشی از پلیدی غرب و در 
راس آن آمریکاست و یا ما نیز با برخی اقدامات خود 
مثل نپذیرفتن کمک ها و پس زدن دست یاری 
پزشکان بدون مرز به از دست رفتن این فرصت به 
قول روحانی تاریخی کمک کردیم؟ یوسف موالیی 
معتقد است که ایرادات وارده به عملکرد دستگاه 

دیپلماسی را نباید نادیده گرفت.
او تاکید کرد: »کرونا به عنوان یک ش��اخص 
برای سنجش قابلیت ها، توانایی، کفایت و تعهد 
دولت ها برای حفظ حق حیات ملت ها بسیار موثر 
بود یعنی ما با استفاده از این شاخص می توانیم 
جایگاه هر دولت و کشوری را در نظام بین الملل 
بسنجیم.«وی افزود: »هر کشوری که دغدغه حق 
حیات ملت خود را داشته باشد و این برایش عامل 
تعیین کننده در تصمیم سازی ها باشد از هر منبع 
و امکانی برای حل این معضل اساس��ی استفاده 
می کند و مالحظات سیاسی، ایدئولوژیک و... را در 
برابر حق حیات در اولویت نمی داند. به نظر می رسد 
که دولت و دس��تگاه خارجی ما که ممکن است 
تحت تاثیر عوامل گوناگونی باشد، این حق حیات 
را در اولویت قرار نداده است و مالحظات دیگر را 

حداقل در این مقطع کنار نگذاشته است.«
موالیی با اش��اره به رد کردن کمک پزشکان 
بدون مرز از سوی ایران گفت: »همه می دانند که 
پزشکان بدون مرز از ۱٩٧۱ تا کنون در بیش از 
٧0 کشور دنیا فعالیت انسان دوستانه داشته اند و 
این یعنی هیچ نوع مالحظه مادی، منفعت طلبانه، 
سیاس��ی و... در دستور کار ندارد. بنابراین وقتی 
که کمک اینها را رد می کنیم روشن می شود که 
مالحظاتی غیر از حق حیات  مردم مد نظر قرار 

دارد و این اصال پسندیده نیست.«
وی خاطرنش��ان کرد: »به اضافه اینکه همه 
کشورهای موفق در مبارزه با کرونا از همه امکانات 
و منابعی که در اختیار دارند – اعم از بسیج امکانات 
مردم، استفاده از ظرفیت های اجتماعی و تاریخی 
برای ایجاد همبستگی، استفاده از خرد جمعی 
و...- حداکثر اس��تفاده را می کنند اما به نظر من 
کارنامه دولت ما در این زمینه چندان درخشان 
نبود.«به گفته وی، متاس��فانه همان طور که در 
عرصه سیاست داخلی مشکالتی داشتیم، در عرصه 
سیاست خارجی نیز شاهد مشکالتی بودیم که به 
نظر من عمده آن از جایگاهی که به حق حیات 
مردم داده ایم، ناشی شده است. اگر عملکرد دستگاه 
سیاست خارجی را با این شاخص بررسی کنیم 
حتما ایرادات و انتقادات بسیاری به آن وارد است.
وی در پاس��خ به اینکه آیا آن نامه نگاری ها و این 
پس زدن کمک ها مصداق رفتار متناقض نیست 
گفت: »اینکه دولتی کمکی را رد کند یا به درستی 
از امکانات بین المللی استفاده نکند یا رفتار متناقض 
داشته باشد در حوزه حقوق بین الملل مورد بحث 
قرار نمی گیرد و می تواند حاوی یک پیام سیاسی 
باشد. البته اگر حوزه حقوق بین الملل را گسترده 
فرض کرده و حقوق بشر را درون آن قرار دهیم 
می توان پرسید که اگر این رفتارها موجب نقض 
حقوق بشر شود، آیا مسوولیتی متوجه آن مجموعه 
است یا خیر؟ البته در این عرصه هم قواعد چندان 
روشنی وجود ندارد. بهتر است این موضوع را در 
حیطه روابط بین الملل بررسی کرد و دید که رفتار 
متعارف و منطقی یک دولت در این شرایط چه 
باید باشد یعنی باید دولت های موفق در شرایط 
بحرانی را در سطح دنیا مورد بررسی قرار دهیم 
و رفتار دولت خودمان را با آن رفتارها بسنجیم. 
به هر حال ایران در جذب کمک های بین المللی 
موفق نبوده است و از این نظر می توان به دستگاه 
دیپلماسی و جهت گیری آن و حتی روش های 

دیپلماتیک ما ایرادتی را گرفت.«

سیاست خارجی زیر سایه یک ویروس

کرونا؛ تهدید یا فرصت؟
 یوسف موالیی: حق حیات ملت در اولویت قرار نگرفت

گروه سیاسی- کرونا یک طرف و تبعات منفی آن در 
عرصه های اقتصادی، سیاس��ی و اجتماعی هم یک طرف. 
یکه تازی این ویروس منحوس در دنیا جای هیچ تردیدی 
باقی نگذاش��ته که س��المت مردم باید در اولویت باشد و 
همه مس��ووالن و دستگاه های مربوطه باید برای مقابله با 
آن تالش کنند. برای همین هم بنا را بر این گذاشتند که 
حرف، حرف ستاد مقابله با کرونا باشد. طرح فاصله گذاری 
اجتماعی که تا بیس��تم فروردین ادامه خواهد داش��ت در 
واقع یکی از همین تدابیر است؛ تدبیری که در ثمربخش 
بودن آن در زمینه کنترل کرونا و برتری آن بر راهکارهایی 
مث��ل قرنطینه تردید وج��ود دارد اما در آثار اقتصادی آن 
شکی نیست. بسیاری از مردم به خصوص قشر آسیب پذیر 
جامعه از همان روزهای نخس��ت زمین گیر شده و شغل و 
درآمد خود را از دست دادند. ادامه طرح فاصله گذاری نیز 
زندگی طبقه مثال متوسط یعنی کارمندان بخش خصوصی 
و صاحبان کسب و کارهای کوچک را به نابودی می کشاند. 
بسیاری از مردم روزهای قرنطینه را با فکر و خیال روزهای 

سخت تری که در راه است سپری می کنند. 
موجی از تعدیل نیرو و بیکاری در راه است و متاسفانه 
دولت و مجموعه حاکمیت نیز آنقدر خوش سابقه  نیستند 
که با وعده های خ��ود آرامش خیالی فراهم آورند. همین 
اس��ت که م��ردم در دوراه��ی »مان��دن در خانه و حفظ 
س��المت خود« و »بی��رون رفتن و تالش ب��رای معاش« 
مانده اند. ش��لوغی دیروز در خیابان های پایتخت نمایی از 
همین دغدغه ها بود و ثابت کرد که مردم برای چرخاندن 
چرخ زندگی خود حتی سالمتشان را نیز به خطر خواهند 

انداخت.
روشن است که در این وضعیت، همه چشم ها به دولت 
و دیگر دس��تگاه های مسوول خیره شده و انتظار می رفت 
راهی پیش پای این مردم دغدغه مند گذارند. بس��ته های 
حمایتی و البته حداقلی دردی را دوا نمی کند، همین طور 
تس��هیالت دو میلیونی و از این دست اقدامات دهن پرکن 
که عموما فاصله حرف تا عمل آن نیز فرسنگ هاست. در 
این مقطع زمانی چش��م جامعه به آنانی است که در راس 
هرم قدرت نشس��ته اند و تلخ آنکه آن صاحبان قدرت نیز 

وضعی بهتر از مردم ندارند.
حال و روز این روزهای دولت کامال قابل درک اس��ت. 
افزون بر فشارهای تحریمی، منابع درآمدی از نفت گرفته تا 

بنزینی که مردم می خریدند و مالیاتی که مردم می دادند از 
دست رفته است. همزمان با کاهش دخل، خرج نیز فزونی 

یافته است. از بار مضاعف مقابله با کرونا گرفته تا منابعی 
که باید به جامعه تزریق ش��ود تا مردم از پس هزینه های 

این روزها برآیند.
وظیف��ه دولت و حاکمی��ت برای عب��ور از این مقطع 
انکارناپذیر است اما توانش برای کمک بیشتر نیز حکایت 
کف دستی است که مو ندارد. در حقیقت دولت نیز همچون 
مردم در دوراهی سختی قرار دارد. کمر راست کردن زیر 
این فشار اقتصادی تنها با بازگشت کشور به شرایط عادی 
ممکن است و این یعنی شانه خالی کردن از وظیفه خطیر 
حفظ جان مردم. از سوی دیگر تن دادن به نظر کارشناسان 
حوزه سالمت و ستاد ملی مقابله با کرونا یعنی ادامه طرح 
فاصله گذاری و خانه نشینی بسیاری که نتیجه آن تعطیلی 

است و بیکاری و فقر بیشتر!
مسوولیت عبور از این دوراهی سخت اما فقط و فقط بر 
عهده مسووالن و در راس آن حسن روحانی، رییس جمهور 
اس��ت. او مسوول اجرای قانون اساسی است و طبق اصل 
2٩ آن موظ��ف اس��ت به حمایت مال��ی از یک یک افراد 
کش��ور. این اص��ل به صراحت می گوی��د: »برخورداری از 
تامی��ن اجتماعی از نظر بازنشس��تگی، بی��کاری، پیری، 
ازکارافتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح، 
نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی 
به صورت بیمه و… حقی اس��ت همگانی، دولت موظف 
است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای 
حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق 

را برای یک یک افراد کشور تامین کند.«
ب��ر این اس��اس انتظار می رود که روحان��ی که بر پایه 
شنیده ها یکی از مخالفان سرسخت ادامه طرح فاصله گذاری 
اجتماعی اس��ت، یک راه میانه و موثر بیابد؛ راهی که هم 
حافظ جان ملت باش��د و هم تامین کننده معیشت آنان. 
البته که او مدعی یافتن این راه است. همین دیروز بود که 
با تاکید بر در اولویت بودن س��المت مردم از تبدیل طرح 
فاصله گذاری اجتماعی به طرح فاصله گذاری هوشمند گفت. 
مختصات طرح یادشده هنوز اعالم نشده اما باید همان قدر 
که نظر آقای��ان برای خاتمه طرح فاصله گذاری اجتماعی 
را تامین کرده اس��ت، سالمت و آرامش خیال مردم را نیز 

تامین می کند؟ 

اولویت با سالمت است یا معیشت؟
انتخاب سخت

گزارش

گزارش

فاصله گذاری به سبک روحانی � 
حس��ن روحانی، رییس جمهور صبح دیروز در جلس��ه ای با 
روسای کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا، میزان تاثیر اجرای 
مرحله دوم طرح فاصله گذاری اجتماعی را برای اجرای مرحله 
سوم این طرح با عنوان »فاصله گذاری هوشمند اجتماعی« مورد 
ارزیابی و بررسی قرار داد و گفت: باید برای دوره بازگشایی 
پ��س از اطمینان از ایجاد وضعیت تثبیت ش��ده در مدیریت 
مقابله با کرونا پروتکل های متنوع و مختلف با دقت نظر در تمامی 

حوزه ها طراحی و متناسب با هر کسب و کار اجرا شود.
رییس جمه��ور با بیان اینکه طرح فاصله گذاری اجتماعی با 
تبدیل به فاصله گذاری هوشمند ادامه خواهد یافت، افزود: 
ما مرحله اول و دوم آن را اجرا کرده ایم و موفقیت های خوبی 
داش��ته ایم و االن در مرحله سوم آن که اجرای فاصله گذاری 
هوش��مند اجتماعی اس��ت،  قرار داری��م و مختصات آن باید 

مشخص و مدون باشد.
وی خاطرنش��ان کرد: باید اطمینان حاص��ل کنیم که از چه 
زمانی دانش آموزان و دانشجویان می توانند با سالمت کامل 

به مراکز آموزش��ی مراجعه کنند بنابراین روس��ای کمیته ها 
بای��د با روش های دقیق، مطالعات و ارزیابی های الزم را انجام 
دهند تا بر اساس آن ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیمات الزم 

را اتخاذ کند.
روحانی با بیان اینکه باید در نظر داشته باشیم که اگر کرونا 
ب��رای مدتی باقی بماند بای��د آن را به گونه ای مدیریت کنیم 
که زندگی مردم با مش��کل توأم نباشد، گفت: سالمت مردم 
اولویت اول است. در کنار اولویت سالمت زندگی، معیشت، 
کسب و کارهای کوچک و طبقه ضعیف و آینده فرزندان مان نیز 
اهمی��ت دارد. از این نظر باید بدانیم در روز پایان تش��کیل 
محدودیت ها مردم نباید نگرانی از سالمت خود و فرزندان شان 
داشته باشند و ما باید نگرانی آنها را تا اندازه زیادی کاهش 
دهیم. باید بدانیم صدمات اصلی اقتصادی کرونا متوجه اقشار 
ضعیف جامعه اس��ت و م��ردم از دولت انتظار دارند که اجازه 
ندهیم کرونا سالمت و معیشت آنان را نابود کند و این بدان 
معناست که هم باید سالمت مردم را حفظ کنیم و هم معیشت 

و وضعیت اقتصادی آنان را تامین کنیم.  
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همتی:
جبران بخشی از آسيب های حوزه گردشگری با 

كمک نظام بانكی
رييس بانک مركزی با اشاره به مشكالت بودجه ای دولت به دليل تحريم ها 
گفت: نظام بانكی حداكثر همراهی و كمک را به فعاالن گردشگری خواهد كرد. 
عبدالناصر همتی در يادداشت اينستاگرامی خود اعالم كرد: ديروز در معيت معاون 
اول رييس جمهور، در جلسه فعاالن گردشگری، ميراث فرهنگی و صنايع دستی 
شركت كردم. مسوولين بخش های مختلف و نيز روسای اتحاديه های صنفی 
مسائل و مشكالت ناشی از شيوع كرونا در اوج فعاليت هايشان را تشريح كردند. 
انصافا هتل ها، مراكز گردشگری، صنايع دستی و دفاتر مسافرتی، اوج فعاليت و 
بهره برداری از سرمايه گذاری و تداركاتشان ايام عيد است كه كال متوقف شدند. 
رييس بانک مركزی ادامه داد: در مورد تعويق اقساط تسهيالتشان و نيز دوره 
تنفس تسهيالت جديدی كه برای جلوگيری از آسيب بيشتر و حفظ اشتغالشان 
قرار است بگيرند پيشنهاداتی داشتند كه قابل توجه بود. اين نكته را تاكيد كردم 
كه مهمترين لطمه و آسيب اين ويروس گرفتن جان بسياری از هموطنان است 
كه آثار اقتصادی در مقايسه با آن ضايعات تاسف بار، اهميت بسيار كمتری دارد. 
همتی تاكيد كرد: البته آثار مالی و اقتصادی ويروس كرونا نيز مهم است، ولی 
با توجه به مشكالت جدی بودجه ای دولت به خاطر فشار تحريم ها، اينكه فكر 
كنيم همه آسيب های وارده قابل جبران باشد مقدور نيست ولی اين اطمينان 
را دادم كه نظام بانكی حداكثر همراهی و كمک را به فعاالن گردشكری خواهد 
كرد، چرا كه رونق گيری فعاليت اين بخش از خدمات، منوط به برگشت شرايط 

كامال عادی از نظر ريشه كنی ويروس است.

مرکز آمار اعالم کرد:
نرخ بيكاري زمستان ۹۸، 1۰/6 درصد شد

گروه اقتصادی- مركز آمار نرخ بيكاری زمستان ۹8 را اعالم كرد. بر اساس 
اعالم اين مركز، نرخ بيكاری در زمستان سال گذشته 10/۶ درصد بوده كه نسبت 
به پاييز همان سال تغييری نكرده است. در عين حال نرخ مشاركت نيروی كار 
از 44/۳ درصد در پاييز ۹8، به 42/4 درصد در زمســتان ۹8 رسيده كه مويد 
كاهش 1/۹ درصدی آن است. نتايج طرح آمارگيري نيروي  كار در زمستان سال 
1۳۹8 نشان مي دهد كه 10/۶ درصد از جمعيت فعال كشور بيكار بوده اند. روند 
تغييرات نرخ بيكاري در زمستان ۹8 نشان می دهد كه اين شاخص نسبت به 

فصل مشابه سال گذشته، 1/7 درصد كاهش يافته است.
در زمستان 1۳۹8، به ميزان 42/4 درصد جمعيت 15 ساله و بيشتر از نظر 
اقتصادي فعال بوده اند، يعني در گروه شاغالن يا بيكاران قرار گرفته اند. بررسي 
تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي حاكي از آن است كه اين نرخ نسبت به فصل 

مشابه سال قبل، 1.1 درصد كاهش داشته است.
جمعيت شــاغالن 15 ساله و بيشــتر در زمستان ۹8، 2۳ ميليون و 4۳5 
هزار نفر بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 52 هزار نفر افزايش داشته 
است. جمعيت شاغالن كشور در پاييز سال گذشته اما 24 ميليون و 44۶ هزار 
نفر بوده است، از همين رو با كاهش حدود هزار نفری جمعيت شاغالن كشور 
مواجه بوده ايم. بررسي اشتغال در بخش هاي عمده اقتصادي نشان مي دهد كه 
در زمستان 1۳۹8، بخش خدمات با 52/7 درصد بيشترين سهم اشتغال را به 
خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش هاي صنعت با ۳1/7 درصد و 
كشاورزي با 15/۶ درصد قرار دارند. نرخ بيكاري جوانان 15 تا 24 ساله حاكي 
از آن است كه 25/7 درصد از فعاالن اين گروه سني در زمستان 1۳۹8 بيكار 
بوده اند. بررسي تغييرات فصلي نرخ بيكاري اين افراد نشان مي دهد، اين نرخ 
نسبت به فصل مشابه در سال قبل 2/4 درصد كاهش يافته است. بررسي نرخ 
بيكاري گروه ســنی 18 تا ۳5 ساله نيز نشان می دهد كه در زمستان 1۳۹8، 
17/8 درصد از جمعيت فعال اين گروه سني بيكار بوده اند. اين در حالی است 
كه تغييرات فصلي نرخ بيكاري اين افراد نشان مي دهد اين نرخ نسبت به زمستان 

1۳۹7، به ميزان 1/۶ درصد كاهش يافته است.

صدور چک در وجه حامل ممنوع  شد
براساس تغييرات قانون چک در سال 1۳۹۹، 11 تغيير در زمينه ممنوعيت 
صدور و انتقال چک در وجه حامل در سال جاری عملی خواهد شد و بر همين 
اساس صدور و انتقال چک در وجه حامل از 21 آذر سال جاری ممنوع می شود. 
به گزارش ايبنا، بر اساس جدول زمانبندی اجرای تكاليف مندرج در قانون جديد 
چک در سال ۹۹)بخش صورتی جدول(، صدور و انتقال چک در وجه حامل، 
صدور و انتقال چک صرفا به صورت فيزيكی، صدور و اعطای دسته چک برای 
افراد دارای چک برگشتی، ورشكسته و معسر از پرداخت محكوم به ممنوع خواهد 
شــد. در واقع بانک مركزی بايد زيرساخت الزم برای صدور و تسويه چک در 
سامانه چكاوک را فراهم آورد و اين امر بدون ثبت در سيستم و با صرف نوشتن 

برگه چک و يا امضای پشت چک امكان پذير نخواهد بود.
همچنين در سال ۹۹ بايد زيرساخت الزم برای ايجاد امكان استعالم آخرين 
وضعيت صادركننده چک)سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال 

اخير، ميزان تعهدات تسويه نشده( برای دريافت كننده چک را فراهم كند.
براساس زمانبندی اعالم شده، ثبت غير پرداخت بودن چک در سامانه يكپارچه 
بانک مركزی، دريافت كد رهگيری و درج آن در گواهينامه توسط بانک )در بيشتر 
بانک ها اجرايی شده(، عدم ارائه خدمات بانكی و اعمال محروميت قانونی برای 
صادركنندگان چک برگشتی )در برخی بانک ها اجرايی شده(، صدور اجرائيه 
برای وصول اصل مبلغ چک بدون رســيدگی قضايی توسط دادگاه )در دفاتر 
خدمات قضايی بيشتر اجرايی شده( كه از تاريخ 21 آذر 1۳۹7 الزم االجراست 
و تصويب آيين نامه اجرائی چگونگی تعليق محروميت های قانونی دارندگان چک 
برگشتی توسط شورای تامين استان به دليل اخالل در امنيت اقتصادی كه تا 

تاريخ 21 آذر 1۳۹7 الزم االجراست.

فصل تازه معامالت در بازار ارز و سكه
معامالت ارزی بازار در سال 1۳۹۹ با خريد و فروش دالر در نرخ های تازه آن 
آغاز شد. ديروز نرخ فروش دالر در صرافی های مجاز بانک مركزی 15 هزار و 
۹00 تومان اعالم شد. به اين ترتيب دالر در آستانه ورود به كانال 1۶ هزار تومان 
قرار گرفته است تا نرخ های تازه معامالتی خود را در سال جاری به تصوير بكشد. 
يورو اما سد مقاومتی بازار را شكسته و در كانال 17 هزار تومان دادوستد می شود. 
گزارش ها حاكی از آن است كه در ايام عيد نوروز نيز شاهد اوج گيری قيمت ها در 

بازار بوديم، به طوری كه دالر در كانال 1۶ هزار تومان دادو ستد می شد.
اما افزايش قيمت ها در بازار ارز، بازار طال و سكه را نيز متالطم كرده است. 
بررسی ها حاكی از آن است كه سكه باالترين نرخ معامالتی خود را به ثبت رسانده 
است، به طوری كه به قيمت شش ميليون و ۳80 هزار تومان معامله می شود.

بر اســاس اعالم رييس كميســيون طال و جواهر اتاق اصناف، براســاس 
شاخص های اقتصادی هر سكه طرح قديم شش ميليون و 250 هزار تومان، 
سكه طرح جديد شش ميليون و ۳80 هزار تومان، نيم سكه سه ميليون و 180 
هزار تومان و هر ربع ســكه يک ميليون و 870 هزار تومان قيمت گذاری شد. 
همچنين قيمت هر سكه يک گرمی ۹80 هزار تومان و هر گرم طالی 18 عيار 
هم ۶41 هزار تومان است. محمد كشتی آرای درباره وضعيت بازار سكه و طال 
در روزهای كرونايی گفت: طال و جواهر از جمله مشاغل غير ضروری هستند 
كه در اين ايام بايد تعطيل باشند و پس از اطالعيه و ابالغيه  ستاد مبارزه با كرونا 

بازار اصلی طالی تهران تعطيل شد.
وی با بيان اينكه تمام واحدهای فروش طال و سكه طبق دستورالعمل ابالغ 
شده تا بيست و سوم فروردين ماه تعطيل هستند، گفت: در حال حاضر با توجه به 
اينكه داد و ستدی در بازار طال وجود ندارد، تعيين قيمت براساس نرخ انس جهانی 

و قيمت ارز انجام می شود و مبنای قيمت شاخص های اقتصادی هستند.

گروه اقتصادی- عواقب و پيامدهای ناشی 
از شيوع ويروس كرونا، اقتصاد جهانی را در ماتم 
فرو برده است. بحران ناشی از اين ايپدمی، جهان 
را به صحنه نبرد با يک دشمن مشترک تبديل 
كرده كه تاكنون برنده ای نداشته است. رييس 
صندوق بين المللی پول بحران اقتصادی ناشی 
از اين اپيدمی را بی سابقه خوانده و پيامدهای 
ناشی از آن را بسيار شديدتر از بحران مالی سال 
2008 توصيف كرده است. ضربه كرونا به اقتصاد 
كشورهای در حال توسعه ای همچون ايران كه 
با فشار ناشی از تحريم ها نيز دست به گريبان 
است، به مراتب شــديدتر از كشورهايی است 
كــه منابع الزم برای مقابله با اين ويروس را در 
اختيار دارند. دولت ها در تالشند با اجرای طرح 
فاصله گذاری اجتماعی، هزينه های ناشی از اين 
مهم را به جان خريده و از پيامدهای بعدی شيوع 
اين ويروس جلوگيری كنند. اما بررسی ها حاكی 
از آن است كه تداوم اجرای طرح فاصله گذاری 
اجتماعی نيز می تواند هزينه های جبران ناپذيری 

به همراه داشته باشد.
در حالی كه تنها چند ماه از شيوع اپيدمی 
كرونا می گذرد، اين ويروس اما به بيش از 180 
كشور راه يافته است. سرعت باالی انتشار اين 
ويروس عامل نگران كننده ای است كه طرح ها 
و سازوكارهای مقابله با اين آن را در بسياری از 
كشورها محكوم به شكست كرده است. از زمان 
سربرآوردن اين اپيدمی تا به امروز، ارزش سهام 
بســياری از شركت های بزرگ جهان به پايين 
ترين سطح خود رسيده و اميدی به بازگشت به 
نقطه اوج آنها در دوران پيش از كرونا وجود ندارد. 
توقف موقت فعاليت بنگاه های بزرگ توليدی 
كه با خروج بخش بزرگی از نيروهای كاری آنها 
همراه شده، پيش بينی ها از نرخ بيكاری در جهان 
را نيز نگران كننده كرده اســت. بر اساس اعالم 
كريستالينا جورجيوا، رييس صندوق بين المللی 
پول، در تاريخ صندوق هرگز سابقه نداشته كه 
اقتصاد جهان در چنين ركــودی فرو برود. به 
گفته وی، اين برهه تاريک ترين ساعت بشريت و 
تهديدی بزرگ برای تمام جهان است؛ برهه ای كه 
ايستادگی، اتحاد و محفاظت از آسيب پذيرترين 

شهروندان را از جانب ما می طلبد.
کشورهای آسیب پذیر �

بررســی ها نشــان می دهد اين ويروس در 
كشــورهای در حال توسعه می تواند آثار زيان 
بارتری از ديگر كشورها برجای بگذارد. از آنجا 
كه اين كشــورها اغلب در مواجه با بحران های 
ناخواسته عملكرد ضعيفی از خود نشان می دهند 
و از كمبود شديد منابع مالی و تجهيزاتی رنج 
می برند، بيش از ســاير كشــورها دستخوش 
تحوالت اقتصادی و اجتماعی خواهند شــد. 
تجربــه نشــان می دهد در چنين شــرايطی، 
كشورها عطای سرمايه گذاری در اين كشورها 
را به لقايش می بخشــند و از ادامه حضور خود 
برای حفظ همكاری های تجاری با اين كشورها 

صرف نظر می كنند.
اين موضــوع را رييس صندوق بين المللی 
پول اعالم و تاكيد می كند: سرمايه گذارانی كه 
همزمان با تسريع شيوع كرونا با بيرون كشيدن 
سرمايه و پول خود از كشورهای آسيب پذير، به 
اصطالح »پرواز بــه امنيت« را انتخاب كردند، 
خسارت وارد شده به اين كشورها را دوچندان 
می كنند. آمارها نشــان می دهد كه در جريان 
شيوع كرونا، سرمايه گذاری هايی به ارزش نزديک 
به ۹0 ميليارد دالر از كشورهای در حال توسعه 
و اقتصادهای نوظهور خارج شده اند. اين رقم به 
مراتب بيشتر از آن چيزی است كه در بحران مالی 
جهان روی داد و برخی از كشورها به شدت به 
صادرات كاال وابسته هستند و با توجه به روند 
ريزشی قيمت ها، آنها دوباره ضربه خواهند خورد. 
اما درجه تاثيرپذيری ايران از زيان های ناشی از 

شيوع اين ويروس چه ميزان است؟
ايران زير سايه تحريم ها

بديهی اســت تحريم ها ايــران را در زمره 
كشورهای بسيار آســيب پذير قرار داده است. 
نخستين ضربه ناشی از اين اپيدمی به كاهش 
شــديد قيمت نفت به اقتصاد ايران وارد شد. 
اگرچــه تحريم ها ميزان فروش نفت ايران را به 
ميزان زيادی كاهش داده بود، با اين حال قيمت 
فروش هر بشكه نفت در مقايسه با هزينه های 
استخراج و توليد نفت تا حدی قابل قبول به نظر 

می رسيد. اكنون كه هر بشكه نفت با قيمتی در 
حدود 20 تا ۳0 دالر در ميان كشورهای جهان 
معامله می شــود، درآمد حاصل از فروش نفت 
نمی توانــد هزينه های توليد آن را جبران كند. 
شــدت اثر تحريم ها اما پيش از تحريم ها نيز 
سياستگذار را به كاهش وابستگی به درآمدهای 
نفتی واداشته بود. با اين حال صادرات غيرنفتی 
ايران نيز در غالب موارد به محصوالت معدنی و 
پتروشيمی محدود می شود و كاالهايی كه توان 
رقابت با توليدات جهانی را داشته باشد از توان 

بنگاه های توليدی ايران خارج است.
 بنابراين می توان آثار ناشــی از شيوع اين 
ويروس را در توان اندک توليدی كشور در زمره 
محصوالت غيرنفتی جست وجو كرد. در صورتی 
كه دولت قادر نباشد منابع مالی الزم برای جبران 
آثار و پيامدهای ناشــی از اين ويروس را تامين 
كند، كنترل اين ويروس و بازسازی ويرانه های 

اقتصادی آن سخت تر و طوالنی تر خواهد شد.
از جمله اقداماتی كه در عموم كشــورها به 
مرحله اجرا رسيده، طرح فاصله گذاری اجتماعی 
است. به موجب اين طرح، بسياری از كارگاه های 
توليدی و كسب وكارها مشاغل خود را تعطيل 
كرده اند و بســياری نيز بــا حداقل نيروی كار 
فعاليت های خــود را ادامه می دهند. اين طرح 

نيازمند منابع مالی الزم برای اجرای آن است. 
كشــورهايی كه منابع مالی الزم برای اين 
موضوع را در اختيار دارند توانسته اند تا ميزان 
زيادی مانع از حضور افراد در جامعه شــوند، با 
ايــن حال اجرای اين طــرح در ايران به دليل 
منابع محدود مالی تاكنون مورد تاكيد جدی قرار 
نگرفته است. اين موضوع مقامات ايرانی را برآن 
داشته تا پس از سه دهه درخواست خود برای 
دريافت وام پنج ميليارد دالری را روانه صندوق 
بين المللی پول كنند. اگرچه هنوز پاسخی به 
تقاضای ايران داده نشده است، با اين حال اين 
تقاضا می تواند مويد بحرانی باشد كه دامن گير 

اقتصاد تحت فشار ايران شده است.
حمایت مالی از کشورهای فقیر �

بنا به گفته رييس صندوق بين المللی پول، 
اين نهاد جهانی بانک های مركزی كشــورهای 
توسعه يافته را تشويق می كند تا از اقتصادهای 
نوظهور و كشــورهای در حال توسعه حمايت 
كنند. دغدغه اصلی ما در اين بحران اين است كه 
به روند تامين اعتبار و كمک به كشورها به ويژه 
اقتصادهای نوظهور و كشورهای در حال توسعه، 
سرعت ببخشيم؛ كشورهايی كه با نيازمندی های 
قابل توجه و فزاينده ای مواجه هستند. صندوق 
بين المللی پول صندوق اضطراری يک تريليون 

دالری در اختيار دارد و ما آماده ايم تا جايی كه 
الزم است از اين بودجه استفاده كنيم. تاكنون 
بيش از ۹0 كشور برای بهره مندی از بودجه های 
اضطراری صندوق بين المللی پول درخواست 
داده اند و هرگز چنين تقاضای فزاينده ای را برای 

استفاده از بودجه اضطراری نديده ايم.
رييس صندوق بين المللی پول اما در خصوص 
كشــورهايی كه خيلی زود نسبت به برداشتن 
محدوديت های طراحی شــده به منظور مهار 
شــيوع كرونا اقدام كرده اند، نسبت به افزايش 
احتمال تجربــه »ركود اقتصــادی به مراتب 
شديدتر و طوالنی تر« هشدار داده است. اگرچه 
تداوم اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و توقف 
موقت فعاليت كسب وكارها ضروری است، با اين 
حال اين موضوع در كشــورهايی كه از قبل با 
بحران های اقتصادی و اجتماعی دست به گريبان 
بودند دشوار است.  بديهی است اين موضوع تنها 
با وجود منابع هنگفت مالی ممكن می شود كه 
بسياری از كشورها از جمله ايران از دسترسی به 
آن محروم مانده اند. اين موضوع اما به معنای در 
امان ماندن اقتصادهای توسعه يافته نبوده و حتی 
می توان زيان های وارده بر بازارهای مالی آنها را 
جبران ناپذير ارزيابی كرد. پيش بينی ها حاكی از 
آن است كه رشد اقتصادی جهان می تواند تا سه 

درصد پايين تر از پيش بينی های قبلی باشــد. 
فروريختن بسياری از بازارهای مالی در جهان، 
تعويق سرمايه گذاری در بازارهای توليدی و خروج 
نيروهای كار از اقتصاد، چشم انداز اقتصادی جهان 

را تاريک تر از قبل كرده است.
سیاست های انبساطی �

به نظر می رسد موج ويرانگر ناشی از شيوع اين 
ويروس تمام كشورهای جهان را با خود همراه 
می كند، با اين حال خرابی های ناشی از اين موج 
خطرناک می تواند برخی كشورهای آسيب پذير را 
به بن بست بكشاند. ايران نيز از جمله كشورهايی 
است كه در امواج سهمگين اين ويروس دست و 
پا می زند و تاكنون نتوانسته راهی برای رهايی از 
اين امواج بيابد. پيش بينی می شود اگر با رسيدن 
اين امواج به ســاحل نابودی كرونا، با اقتصادی 
مواجه می شــويم كه افزايش شديد بيكاری، 
كاهش شديد رشــد اقتصادی، افزايش تورم و 
كسری شديد بودجه دولت را از خود به يادگار 
گذاشته است. برای جلوگيری از آثار ويرانگر اين 
ويروس، دولت می تواند سياست های انبساطی 
را توشه راه خود قرار دهد، سياستی كه افزايش 
تورم حداقل آثار آن است، با اين حال می تواند 
به جبران بخش زيادی از هزينه های شيوع اين 

ويروس بپردازد.

پيش بينی صندوق بين المللی پول از كاهش ۹۰ ميليارد دالری سرمايه گذاری در كشورهای درحال توسعه پس از كرونا

پرواز به امنیت

محبوبه داودی*- ميزان اوراق مورد نياز برای جبران كسری 
بودجه بدون كاهش هزينه ها و افزايش ماليات ها بيش از اوراق 
منتشره در بودجه ۹۹ است كه اين امر معنايی جز انتقال بحران 

بدهی با ابعاد بزرگ تر به سال های بعدی ندارد.
به نظر می رسد در برنامه ريزی برای بودجه سال ۹۹ فرض 
ضمنی موقتی بودن مســائل و مشكالت پيش روی اقتصاد 
وجود دارد. وزن باالی اســتفاده از منابع ناپايدار مانند منابع 
حاصل از واگذاری اموال منقول و غيرمنقول به ميزان حدود 
50 هزار ميليارد تومان، برداشت از صندوق توسعه به اندازه ۳0 
هزار ميليارد، انتشار اوراق در ابعادی معادل 80 هزار ميليارد 
و عالوه بر اين موارد اجازه برای برداشــت از صندوق ذخيره 
ارزی در صورت وجود كسری نشان از اين دارد كه سياستگذار 
عميقا معتقد است كه به زودی گشايش های باورنكردنی در 
شــرايط مالی دولت ايجاد خواهد شد. رقم كل بودجه 485 
هزار ميليارد تومان است كه از اين ميزان ۳۶7 هزار ميليارد 
هزينه های جاری و 47 هزار ميليارد تعهدات مالی دولت است 
كه بنابراين حتی چنانچه ميزان 70 هزار ميليارد هزينه های 
عمرانی محقق نشود، باز هم دولت نسبت به درآمدهای پايدار 

خود مخارج بااليی در اين سال خواهد داشت.
در اين ميان برخی كارشناسان معتقدند كه پاسخ قطعی 
دولت در قالب سياست های مالی انبساطی است. لذا پيشنهاد 
آنها اين اســت كه با وجود افت درآمدهای دولت به ويژه از 
ناحيه درآمدهای نفتــی، همزمان با كاهش ماليات ها، برای 
تحريک اقتصــاد جهت خروج از ركود مخارج دولت افزايش 

يابد و اين مخارج از محل انتشــار اوراق تامين مالی شــود و 
به اين صورت با سياســت های مالی انبساطی به ركود فعلی 

واكنش داده شود.
در نوشــته ديگری از نويســنده در همين ستون به اين 
پرداخته شد كه سياست مالی انبساطی برای خروج از ركود 
تحت شرايط شوک عرضه موضوعيت ندارد، اما اينجا از منظر 
ديگــری به مقوله پرداخته می شــود؛ اينكه آيا اتخاذ چنين 
رويكردی باعث انتقال بحران با ابعاد بزرگتری به ســال های 

آتی خواهد شد يا خير.
در بودجه آمده است كه دولت 40 هزار ميليارد اصل و فرع 
اوراق را بايد بازپرداخت كند و از طرف ديگر حداقل 80 هزار 
ميليارد تومان اوراق منتشر كند. از مقايسه همين دو عدد روند 
رو به افزايش بدهی ها مشخص است. سال بعد دولت ناگزير 
خواهد بود كه هم برای اصل و فرع اوراق منتشــره در سال 
۹۹ و هم برای كســری های بعدی مجددا اوراق منتشر كند 
و اگر همين نسبت را حفظ كند يعنی سال بعد هم دو برابر 
امسال اوراق منتشر خواهد شد. بنابراين در صورتی كه دولت 
هزينه های خود را كاهش ندهد يا درآمدهای مالياتی خود را 
نتواند به شيوه ای كارا افزايش دهد به سرعت ميزان بدهی ها 
افزايش يافته و به دنبال افزايش حجم بدهی های دولت، صرف 
ريسک نكول به نرخ های سود اوراق دولتی اضافه شده و نرخ 
آنها به شــدت افزايش خواهد يافت و در آينده ای نه چندان 

دور چاره ای جز پولی كردن اين بدهی ها باقی نخواهد ماند. 
به اين معنی كه بانک مركزی برای جلوگيری از افزايش اين 
نرخ ها ناگزير خواهد بود كه ميزان زيادی از اين اوراق را بخرد 
و اين دقيقا معادل اين است كه بانک مركزی كسری بودجه 
را تامين مالی كند، چيزی كه نزديک به دو دهه اســت كه 
ممنوع شــده اســت ولی اين بار در قالب خريد اوراق دولت 
در قالب عمليات بازار باز، مجددا يک برگشت به عقب اتفاق 
خواهد افتاد. پس از پولی كردن بدهی های دولت توسط بانک 
مركزی پول زيادی را به اقتصاد تزريق خواهد كرد و به دنبال 
آن مجددا تورم افزايش خواهد يافت و بازارهای دارايی دچار 

التهاب خواهد شد.
جمع بندی اين بحث اين است كه بدون كاهش هزينه ها 
و افزايــش ماليات ها يا بدون افزايش مجدد درآمدهای نفتی 
)به بهای ادامه وابســتگی به درآمدهای نفتی( در سال های 
آتی، منابع ناپايدار رو به افول گذاشته و ميزان اوراق مورد نياز 
برای جبران كسری بيش از نسبت اوراق منتشره در بودجه 
۹۹ خواهد بود. بنابراين آنچه بنای آن در بودجه ســال ۹۹ 
گذاشــته می شود، چيزی جز انتقال بحران با ابعاد بزرگتر به 

سال های بعدی نيست.
آنچه پذيرش آن در شرايط سخت كنونی حياتی است اين 
اســت كه حتی با وجود بازگشت درآمدهای نفتی، دست كم 
برای اين چند ســال افت درآمدهای ناشی از تحريم، توليد 

بلندمدت اقتصاد دچار كاهش شده و ناگزير جريان مصرفی 
كمتری را در ســال های آتی به دنبال خواهد داشت. اگر اين 
وضعيت را نپذيريم فقط مصرف های آتی را پيشخور خواهيم 
كرد. به عالوه اينكه ايجاد بحران به نوبه خود جريان درآمدی 
و نتيجتــا جريان مصرفی آتی را كاهش خواهد داد. بنابراين 
در حال حاضر بهتريــن كاری كه می توان انجام داد، حفظ 
همان مسير مصرفی قبلی نيست، چرا كه چنين چيزی اصال 
امكان پذير نيست، بلكه راه حل جلوگيری از كاهش های بعدی 
سطح درآمد و مصرف ناشی از اثرات مخرب بحران بدهی های 

دولت و آثار متعاقب آن است.
اگر در حال حاضر با افزايش ماليات ها و كاهش هزينه  های 
دولت زير بار كاهش مصرف نرويم، در آينده روزهای بدتری 
را تجربــه خواهيم كرد و در اين ميان توجه به اين نكته نيز 
ضروری است كه منظور از افزايش ماليات ها در سطح كالن 
است به گونه ای كه به خودی خود اعوجاج زا نباشد و منجر به 
افت توليد نشود، ولی متاسفانه نظام ماليات گيری ما در حال 

حاضر چنين اعوجاجاتی را ايجاد می كند. 
نظام مالياتی بايد ســريعا اصالح شود به گونه ای كه اين 
افزايش ماليات از محل درآمد اقشاری باشد كه برنده التهابات 
اخير در بازارهای دارايی ها بوده اند. نظام ماليات گيری بايد سريعا 
به سمت اخذ ماليات از مجموع درآمد خانوار، عايدی سرمايه 
و ثروت مانند امالک و مستغالت حركت كند و ماليات ها به 

اين صورت افزايش يابد.
* پژوهشگر اقتصادی

ضرورت توجه ویژه به پایداری مالی
یادداشت

کرونا؛ عالمت ناکارآمدی سیاستگذاری در ایران
محمدقلی يوســفی*- اگر 
تنها بخواهيم به آنچه در شرايط 
كنونی و در ايران اتفاق می افتد 
فكر كنيم و از تحوالتی كه در 
سطح جهانی اتفاق می افتد صرف 
نظر كنيم، باز هم قادر نخواهيم 
بود با اســتفاده از رهنمودهای 
نهادهای بين المللی سرنوشت 
اقتصاد ايران را تغيير دهيم. تجربه نشان می دهد كه نهادهای 
بين المللی همچون صندوق بين المللی پول به دليل آنكه درک 
درستی از شرايط داخلی ديگر كشورها ندارند، قادر نيستند برای 

جوامع مختلف نظريات كارساز ارائه دهند. 
ضمن آنكه نگاه اين نهادها از باال به پايين اســت و منابع 
مالی آنها در اختيــار دولت ها قرار می گيرد نه مردم. بنابراين 
اهــداف اصلی اين نهادها غالبا با آنچه در عمل اتفاق می افتد 
مطابقت ندارد و نظر آنها نمی تواند معياری برای ارزيابی شرايط 

كشورها باشد.
وضعيت امروز اقتصاد ايران نشــان می دهد كه دولتمردان 
فرصت های زيادی را نه تنها در شرايط كنونی، كه در سال های 

گذشته از دست داده اند. سرمايه های فراوان مالی و انسانی كه 
در اختيار دولتمردان قرار دارد، به جای آنكه صرف تحقيق و 
توسعه در علوم طبيعی، ژنتيک، داروسازی، پزشكی و مسائلی 
از اين دست شود، صرف فعاليت هايی شده كه كمكی به رفع 
نيازهای روز جامعه و اصالح مسائل اجتماعی و اخالقی در طول 

اين سال ها نكرده است. 
بنابراين شيوع اين ويروس نشان داد كه زمان بازنگری در 
سياست های دولت فرارســيده تا از هزينه كرد سرمايه ها در 
مطالعات حوزوی و رشته های غيرتخصصی، نهادهای فرهنگی 
و دفاتر ائمه جماعات جلوگيری شود كه نه تنها كمكی به حل 
مشكالت امروز نكرده اند كه در برخی موارد بازدارنده نيز بوده 
اند. بديهی است اگر اين منابع در حوزه های تخصصی هزينه 
می شد، اكنون می توانستيم متناسب با شرايط موجود، دست به 
تحقيقاتی بزنيم كه منجر به كشف واكسن اين بيماری شود. 

از سوی ديگر هزينه كرد منابع نفتی در محل های نادرست 
نيز آثار زيان باری برجای گذاشته و استفاده نابجا از آن باعث 
شــده كه بنيه توليدی ما بسيار ضعيف باشد. اگر درآمدهای 
سرشار نفتی در زمينه مهندسی پزشكی، توليدات صنعتی و 
كشاورزی هزينه می شد، در اين شرايط نگران كمبود ماسک 
و دستكش در كشور نمی شديم و حتی می توانستيم همچون 

چين به صادركننده ماسک در جهان نيز تبديل شويم. شيوع 
اين بيماری همچنين نشان داد كه تا چه ميزان سيستم مديريتی 
كشور ضعيف و ناكارآمد است و تا چه ميزان سياستگذاران بر 

اتخاذ تصميمات غيرعقاليی و پرهزينه اصرار می ورزند.
اين بيماری عالوه بر اينكه به افزايش بيكاری و از دست رفتن 
فرصت ها، بر هم خوردن برنامه فعاالن اقتصادی، ايجاد خلل در 
برنامه های توليدی آنان و ايجاد مشكالت در تجارت بين الملل 
و درآمدزايی برای كشــور دامن زده است، اما چالش اصلی را 
بايد بعد از اتمام اين بحران جست وجو كرد، چه آنكه در زمان 
بحران كسی صدای اعتراض خود نسبت به سياست های دولت 
را بلند نمی كند و همه به دنبال اجرای سياست هايی برای عبور 

از بحران و كاهش خسارت های آن هستند.
با اين حــال دولت مردان از همان ابتدا نشــان دادند كه 
سياست های نادرستی را اتخاذ كرده اند كه به شيوع و گسترش 
بيشتر اين بيماری منجر شد. بنابراين بيماری كرونا را می توان 
عالمتی از ناكارآمدی كالن سياستگذاری در ايران دانست كه از 
قبل وجود داشته و در وضعيت فعلی سر برآورده است و از اين 
رو تجديدنظر در سياستگذاری های اقتصادی، سياسی، فرهنگی 

و اجتماعی را به دولت مردان گوشزد می كند.
*اقتصاددان
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بركناری بازرس كل جامعه اطالعاتی آمريكا توسط ترامپ 
رویترز- رييس جمهوری آمريكا مايكل اتكينســون بازرس كل جامعه 
اطالعاتی اين كشور را بركنار كرد. دونالد ترامپ عصر جمعه به وقت محلی در 
نامه ای به كميته های اطالعاتی سنا و مجلس نمايندگان، كنگره را از تصميم 
خود مطلع كرد. ترامپ در نامه خود گفته كه بركناری اتكينســون تا ۳0 روز 
بعد از ارسال نامه عملی می شود. ترامپ در نامه خود نوشت كه ديگر اعتمادی 
به اتكينسون ندارد و اختيارات رييس جمهوری اين اجازه را به وی می دهد كه 
بازرس كل جامعه اطالعاتی آمريكا را بركنار كند. آدام شيف، رييس دموكرات 
كميته اطالعاتی مجلس نمايندگان با انتشار بيانيه ای اعالم كرد كه اقدام ترامپ، 
يک تالش آشكار ديگر برای ضربه زدن به استقالل جامعه اطالعاتی آمريكاست.  
اتكينسون نخستين كسی است كه كنگره را از دريافت شكايتی درباره تماس 
تلفنی جنجالی ترامپ با ولوديمير زلنسكی، رييس جمهوری اوكراين مطلع كرد. 
جوزف مگواير مدير وقت اطالعات ملی آمريكا تالش كرده بود شكايت افشاگری 
را كه درباره اين تماس تلفنی ارائه شده بود، كتمان كند اما اتكينسون با آن 
مخالفت كرد. ترامپ در تماس تلفنی تابستان سال گذشته، زلنسكی را تحت 

فشار قرار داده بود تا درباره فعاليت مالی پسر جو بايدن تحقيق كند.
اين اقدام ترامپ به منزله تالش برای ضربه زدن به اعتبار بايدن به عنوان 
يكی از نامزدهای اصلی رقابت رياست جمهوری با وی تلقی شده بود. اعضای 
دموكرات مجلس نمايندگان سرانجام اليحه استيضاح ترامپ را تصويب كرد. 
رييس جمهوری در اين اليحه به سوء استفاده از قدرت و كارشكنی در اجرای 
عدالت متهم شد. اما سنای آمريكا كه تحت كنترل هم حزبی های جمهوريخواه 
ترامپ قرار دارد، در نهايت رييس جمهوری آمريكا را از اين اتهامات تبرئه كرد.

۳ دقيقه سكوت ملی در چين
آسوشیتدپرس- چين ديروز برای ادای احترام به قربانيان ويروس كرونا به 
ويژه افرادی كه جان خود را در راه مبارزه با اين ويروس عالم گير از دست داده اند، 
سه دقيقه سكوت اعالم كرد. اين مراسم يادبود در ساعت 10 صبح به وقت محلی 

در تمامی شهرهای بزرگ و اصلی چين به ويژه در ووهان برگزار شد.
ووهان در 2۳ ژانويه ســال جاری ميالدی و در اقدامی برای ريشــه كنی 
گسترش ويروس كرونا در قرنطينه به سر برده و از سوی رهبر كمونيست چين 
بابت قربانی شدن ساكنانش به »شهر قهرمان« معروف شده است. در پكن، شی 
جين پينگ، رييس جمهوری چين به همراه ساير مقام های عالی رتبه اين كشور 
همگی با لباس های مشكی و ميخک سفيد نصب شده بر روی لباس هايشان به 

پرچم نيمه افراشته كشور ادای احترام كردند.
همچنين شورای دولتی چين دستور داده كه پرچم ها در سراسر اين كشور و 
همچنين سفارتخانه های چين و كنسولگری ها به حالت نيمه افراشته درآمده و 
تمامی فعاليت های تفريحی نيز به حالت تعليق دربيايند. همچنين سوت قطارها، 

كشتی ها و خودروها نيز برای سه دقيقه و برای ادای احترام به صدا درآمد.

انتخاب وكيل كاخ سفيد به عنوان بازرس كل 
كروناويروس 

یورونیوز- رييس جمهوری آمريكا اعالم كرد يكی از اعضای دفتر شورای 
مشاوران كاخ ســفيد را به عنوان بازرس كل رسيدگی به نحوه توزيع صدها 
ميليارد دالر از صندوق فدرال به عنوان بخشــی از بســته جبران و كمک در 
مقابل كروناويروس منصوب كرده است. دونالد ترامپ برايان ميلر، دستيار ويژه 
رييس جمهوری و مشاور ارشد در دفتر مشاوران كاخ سفيد را به عنوان بازرس 
كل رســيدگی به اين مبالغ و ريكاوری از اين ويروس همه گير منصوب كرده 
است. اين پست جديد تحت امر وزارت خزانه داری آمريكا، مسوول رسيدگی به 
وام ها، ضامن ها و ساير مخارج از سوی اين وزارتخانه و در حالی تشكيل شده 
كه بسته حمايتی 2/2 تريليون دالری برای كمک به اقتصاد آمريكا مطرح شده 

و برای مدت پنج سال استفاده از آن مجاز است.
كاخ سفيد اعالم كرده كه ميلر پيشتر به عنوان بازرس كل به مدت يک دهه 
در اداره سرويس های عمومی فعال بود و پست های ارشد فدرالی نيز در وزارت 

دادگستری به عنوان مشاور ارشد و معاون دادستان كل داشته است.
قانونگذاران از دو حزب جمهوريخواه و دموكرات از دولت واشنگتن خواسته اند 
به الزامات نظارتی كنگره ارائه شده در بسته حمايتی تصويب شده پايبند بماند. 
سناتورها ميت رامنی و يان تستر در نامه ای به ترامپ نوشتند: با توجه به حجم 
باالی پول ماليات دهندگان كه صرف می شود، اين مساله برای دولت بسيار مهم 
است كه مطمئن شود تا شفافيت و حسن نيت برای يک نظارت مستقل صورت 
گيرد. ترامپ جمعه گذشته همچنين اعالم كرد چندين فرد ديگر را به عنوان 
بازرس كل برای ساير وزارتخانه ها و آژانس ها از جمله پنتاگون، وزارت آموزش 

و سيا منصوب كرده است.

توافق نتانياهو و گانتس درباره جزئيات تشكيل كابينه ائتالفی
نخست وزير اسراييل و رييس ائتالف آبی-سفيد كه مامور تشكيل كميته آتی 

اين رژيم شده است، به برخی توافق ها در اين زمينه دست يافتند.
بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسراييل و بنی گانتس، رييس ائتالف آبی-سفيد 
و مامور تشكيل كميته آتی به برخی توافق ها در زمينه تشكيل كابينه اضطراری 
رسيدند. در بيانيه مشترک حزب ليكود به رياست نتانياهو و حزب آبی-سفيد 
آمده است در رايزنی ها درباره تشكيل كابينه پيشرفتی حاصل شد. همچنين در 
ادامه اين بيانيه آمده است اين دو در ديدار با يكديگر به برخی توافق ها دست 
يافته و به تيم های خود دستور دادند تمام تالش خود را برای تشكيل كابينه 
ائتالفی انجام دهند. گانتس در اظهارنظری درباره روند رايزنی ها گفت: برای همه 
ما روشن است كه جز تشكيل يک دولت يكپارچه، هيچ جايگزينی پيش روی 

حزب ما يا اسراييل نيست.
رايزنی ها ميان نتانياهو و گانتس برای تشكيل كابينه آتی اين رژيم از چند روز 
قبل با انتخاب گانتس به عنوان رييس كنست )پارلمان اين رژيم( ادامه دارد و اين 
در حالی است كه در برخی رسانه ها گزارش هايی درباره معامله احتمالی اين دو 

بر سر تشكيل كابينه منتشر شده اند اما گانتس اين مساله را رد كرد.

نخست وزير مكلف عراق برنامه دولتش را به پارلمان داد
ایسنا- نخست وزير مكلف عراق ديروز برنامه دولت و درخواست برای تشكيل 

جلسه رای اعتماد به كابينه خود را به رييس پارلمان تقديم كرد.
عدنان الزرفی، نخست وزير مكلف عراق شامگاه جمعه در سخنانی اظهار كرد: 
به ياری خدا شنبه برنامه دولت و درخواست رسمی خود برای تشكيل جلسه رای 
اعتماد به كابينه را به محمد الحلبوسی، رييس پارلمان تقديم خواهم كرد. وی 
افزود: طبق قانون اساسی مكلف به تشكيل دولت شدم و تا زمان تكميل كابينه 

و ارائه آن به پارلمان، گفت وگوها با طرف های مختلف ادامه خواهد داشت.
الزرفی در ادامه تصريح كرد: دولتی مردمی را تشكيل خواهيم داد كه پس از 
مشورت و تبادل نظر با فراكسيون های سياسی مشروعيت خود را از پارلمان عراق 
كسب خواهد كرد. نخست وزير مكلف عراق در بخش ديگری از اظهاراتش عنوان 
كرد: هرگز از تشكيل كابينه و تكميل ماموريت خود كناره گيری نخواهم كرد. 
در مورد تطابق مكلف شدنم با قانون اساسی به هيچ وجه با كسی كنار نمی آيم 

و كسانی كه از من حمايت كردند را نااميد نخواهم كرد.
وی تاكيد كرد: انتخاب با نمايندگان پارلمان و اعضای فراكسيون های سياسی 
ملی خواهد بود كه در كنار حمايت مردم و مرجعيت عاليقدر و حكيم و با هدف 
اجرای برنامه های دولت، به من رای اعتماد بدهند. الزرفی همچنين گفت: دولت 
من در چهار محور فعاليت خواهد كرد: 1- تالش برای حل و فصل بحران مالی  
2- تثبيت اقتدار حكومت و قانونگرايی در كشــور ۳- برگزاری انتخابات آزاد، 

شفاف و مشخص 4- توازن در روابط بين الملل عراق.   

گروه جهان- با گســترده تر شدن ويروس خبر
كرونــا در نقاط مختلف جهان، تقاضا برای تهيه 
اقالم محافظتی چون ماســک، دستكش و مواد 

ضدعفونی كننده بسيار باال رفته است.
در چند روز اخير مقام های اروپايی از خريد و 
تغيير مسير سفارشات شان به سوی آمريكا گاليه 
كرده اند. در فرانسه، يكی از رهبران محلی گفته 
برای خريد يک محموله ماسک با مشكل روبه رو 
شده چراكه ماسک های موردنظر او را يک خريدار 
آمريكايی به ســه برابر قيمت خريداری كرده و 
برده است. صحنه های دراماتيكی در فرودگاه در 
شــانگهای چين رخ داد، ماموران اياالت متحده 
هواپيمای پر از تجهيزات نجات از جمله ۶0 ميليون 
ماسک برای مقابله با كرونا ويروس به مقصد فرانسه 
را به سرقت بردند، ماموران آمريكايی با رشوه دادن 
به افراد محلی موفق به انتقال هواپيما به اياالت 

متحده شدند.
والری پرسی، فرماندار ناحيه ايل-دو-فرانس 
گفته تهيه ماســک مانند جست و جو و رقابت 
برای پيدا كردن گنج شــده است: »من به يک 
محموله ماسک كه موجود بود دست پيدا كردم 
اما بعد آمريكايی ها- نمی گويم دولت آمريكا- آمدند 
و روی دست من بلند شدند و سه برابر من قيمت 
پيشنهاد كردند و گفتند كه پول را هم حاضرند 

جلوجلو بپردازند.«
از ســوی ديگر مقام های دولــت محلی در 
برلين آلمان می گويند با دستور دونالد ترامپ به 
شركت۳ام، توليدكننده ماسک های تنفسی، 200 
هزار ماسک سفارش پليس برلين در بانكوک و 
پيش از بارگيری به سوی آلمان، متوقف شده و 
به سوی آمريكا تغيير مسير داده است. مقام های 
برليــن اين اقدام دولت آمريكا را »دزدی دريايی 
مدرن« خوانده اند. دولت محلی برلين می گويد 
اين ماسک ها در بانكوک تايلند ضبط و مصادره 

شده اند.
آندرياس گيزل، وزيــر داخلی دولت محلی 
برليــن گفته 200 هزار ماســک اف اف پی 2 كه 
پليس برلين سفارش داده بوده احتماال رهسپار 
آمريكا شده است. شــركت ۳ام می گويد دونالد 
ترامپ با استفاده از قانون كنترل توليد در زمان 
جنگ كه در دهه 1۹50 و زمان جنگ آمريكا با 
كره مصوب شده بود به اين شركت دستور داده 
كه همه صادرات خود را متوقف كند. قانون »توليد 
در وضعيت جنگی« به رييس جمهور آمريكا اجازه 
می دهد كه كارخانجات را به توليد اقالم ضروری 
چون ماسک، دستگاه های كمک تنفسی و... برای 

مصارف ضروری هنگام بحران وادار كند.
ترامپ جمعه گذشته اعالم كرد كه با استناد 
به اختيارات قانونی خود مصوب در قانون كنترل 
توليد در زمان جنگ، تالش كرده كه پاسخگوی 
نيازهای داخلی ناشی از شيوع ويروس كرونا باشد. 
رييس جمهوری آمريكا گفت: ما به اين اقالم برای 
مصرف داخلی نياز فوری داريم. ما بايد آنها را در 

اختيار داشته باشيم.
ترامپ عصر جمعه در كنفرانس خبری گروه 
كاری مقابله با كرونا گفــت كه ماموران دولتی 
توانسته اند 200 هزار ماسک N۹5، به همراه 1۳0 
هزار ماسک جراحی و ۶00 هزار دستكش را ضبط 
كنند. هر چند او از محل شناسايی و توقف اين 

محموله ها حرفی به ميان نياورد.
با وجود اين، گيزل گفته كج كردن مســير 

ماسک ها از برلين به سوی آمريكا مصداق دزدی 
دريايی مدرن است. او به دونالد ترامپ توصيه كرده 
كه به قوانين بين المللی تجارت احترام بگذارد. اين 
راه و روش رفتار با يک شريک تجاری در آن سوی 
اقيانوس آتالنتيک نيست. حتی در هنگام بحران 
جهانی، نبايد به سوی استفاده از روش های غرب 

وحشی رفت.
رقابت برای خرید ماسك  �

اوايل هفته جاری سازمان بهداشت جهانی اعالم 
كرد كه توصيه های خود برای استفاده از ماسک 
تنفسی را بازبينی خواهد كرد و درباره اينكه به مردم 
جهان توصيه كند در اماكن عمومی ماسک بزنند يا 

نزنند را دوباره مورد توجه قرار می دهد.
در توصيه فعلی سازمان بهداشت جهانی آمده 
كه زدن ماسک محافظت كافی در برابر آلودگی 
به ويروس كرونا ايجاد نمی كند و برای همين هم 
اين نهاد سازمان ملل متحد، زدن ماسک توسط 
همگان را توصيه نمی كند. با وجود اين، كشورهای 
مختلف از جمله آمريكا رويكرد متفاوتی را در اين 

 باره برگزيده اند.
دونالد ترامپ، رييس جمهوری آمريكا جمعه 
گذشــته به مردم كشــورش توصيه كرد كه در 
اماكن عمومی چون خواربار فروشی ها، داروخانه ها 
و اماكنی كه افراد ممكن است نزديک به هم قرار 
گيرند ماســک بزنند يا از پارچه و دستمال برای 

پوشاندن صورت خود استفاده كنند.
بــا وجود اين گفت كه خــودش بنا ندارد به 
عنوان رييس جمهور آمريكا از ماسک استفاده كند 
و اينكه زدن ماسک برای آمريكايی ها يک انتخاب 
داوطلبانه است. ترامپ گفت كه اكنون مركز كنترل 
بيماری های آمريكا )سی دی سی( به مردم آمريكا 
توصيه می كند كه از ماسک های غيرپزشكی مانند 
دستمال يا روسری برای جلوگيری از دريافت يا 

انتقال ويروس كرونا استفاده كنند.

پیامدهای توصیه ترامپ �
كارشناســان بر اين باورند كه توصيه ترامپ 
مبنی بر استفاده از ماسک، باعث افزايش يكباره 
تقاضا برای اين كاال خواهد شــد. همين موضوع 
می تواند دسترســی كادر پزشــكی و درمانی به 
ماسک را دشوار كند. جرومی آدامز، مسوول عالی 
امور بهداشتی و درمانی دولت آمريكا در واپسين 
روزهای ماه فوريه خطاب به مردم آمريكا گفته بود: 
»خيلی جدی از شما می خواهم ماسک نخريد!« 
او گفته بود كه ماسک ها نمی توانند مانع از شيوع 
بيماری كرونا شوند. اكنون گزارش های منتشر 
شده در رسانه های آمريكا حكايت از كمبود شديد 
ماسک در آمريكا دارند. در رسانه های بين الملل نيز 
آمريكا متهم به آن شده است كه به هر شيوه ممكن 
می كوشد ماسک و دستگاه های تنفسی مورد نياز 
برای مقابله با بيماری كرونا را تصاحب كند. همين 
موضوع انتقادهای شديدی را در فرانسه و همچنين 

در كانادا در پی داشته است.
بیش از 1۰۰۰ قربانی در یك روز �

بر اســاس آمار منتشرشده از سوی دانشگاه 
جانز هاپكينز، شمار مبتاليان به بيماری كرونا در 
آمريكا به بيش از 27۳ هزار نفر رسيده است. از 
اين منظر بيشترين شمار مبتاليان بيماری كرونا در 
جهان ساكن اين كشور هستند. افزون بر آن، تنها 
ظرف يک روز، بيش از هزار نفر بر شمار قربانيان 
كرونا در آمريكا افزوده شــده است. شمار جان 
باختگان اين بيماری در آمريكا به اين ترتيب به 
7141 نفر رسيده است. در بين كشورهای اروپايی، 
اتريش نخستين كشوری بود كه استفاده از ماسک 
در مجامع عمومی را برای شهروندان خود الزام آور 
كرد. در جمهوری چک نيز شهروندان موظف به 
استفاده از ماسک شده اند. اين در حالی است كه 
تنها در بخش هايی از آلمان چنين الزامی از سوی 

دولت های محلی تعيين شده است.

منع صادرات لوازم پزشکی �
در امر مبارزه با ويروس كرونا در آمريكا، دولت 
اين كشور صدور هر گونه كاال و فرآورده پزشكی 
مورد نياز برای مقابله با اين بيماری را ممنوع كرده 
است. از جمله دونالد ترامپ صادرات ماسک تنفسی 
N۹5 به كشــورهای ديگر را ممنوع اعالم كرده 
است. افزون بر آن، صادرات دستكش های جراحی 
و ساير كاالهای درمانی ديگر از جمله دستگاه های 

تنفسی نيز قدغن اعالم شده است.
شركت آمريكايی ۳ام كه از جمله ماسک های 
تنفسی توليد می كند، از اين تصميم دولت ترامپ 
به شدت انتقاد كرده است. مسووالن اين شركت 
گفته اند چنين تصميمی می تواند باعث آن شود كه 
ساير كشورها نيز اقدام مشابهی در پيش بگيرند و 

صدور چنين كاالهايی به آمريكا را ممنوع كنند.
به باور مسووالن اين شركت آمريكايی تصميم 
دونالد ترامپ به ممنوع كردن صدور ماسک و ديگر 
كاالهای مورد نياز برای مقابله با كرونا در شرايط 
كنونی رويكردی مخرب است كه می تواند به زيان 
مصالح آمريكا باشد. ترامپ ضمن رد چنين انتقادی 
از سوی مسووالن اين شركت گفته است كه او از 

عملكرد اين شركت تاكنون رضايت ندارد.
شركت ۳ام گفته ماهانه حدود 100 ميليون 
ماسک ان۹5 توليد می كند كه تنها حدود يک 
سوم آن در داخل خاک آمريكا توليد می شود و 
مابقی در خارج از اياالت متحده توليد می شود. 
در همين حال پيتر ناوارو، مشاور كاخ سفيد گفته 
بود: ما برای اينكه مطمئن شويم همه توليدات 
۳ام در گوشه و كنار جهان به آمريكا بازمی گردد، 

با مشكالتی روبه رو بوديم.
دستور توقف صادرات ماسك به کانادا �

۳ام، يكــی از بزرگتريــن توليدكننــدگان 
ماسک های تنفسی در آمريكا می گويد كاخ سفيد 
با استفاده از قانون كنترل توليد در زمان جنگ 

به اين كارخانه دستور داده كه سفارشات توليد 
ماسک های  ان۹5 از سوی كانادا و آمريكای التين 
را متوقف كند و اولويت را به سفارشات داخلی كه 
از سوی مركز فدرال مديريت بحران )فيما( دريافت 

می كند بدهد.
اين شــركت گفته ضمن متابعت از فرمان 
كاخ سفيد نگران است كه متوقف كردن سفارشات 
ديگر كشورها چون كانادا عالوه بر تبعات منفی بر 
امور انسان دوستانه، به اقدامات متقابل از سوی ديگر 

كشورها بينجامد.
در واكنــش به اين خبر، جاســتين ترودو، 
نخست وزير كانادا در اظهاراتی تلويزيونی گفته 
كه كشــورش و آمريكا همكاری های مشتركی 
برای مقابله با شيوع ويروس كرونا دارند از جمله 
صدها پرستار و كادر درمانی كه به طور روزانه از 
شهر وينزر كانادا به ديترويت آمريكا می روند تا به 

بيمارستان های اين شهر كمک كنند.
ترودو با تاكيد بر مراودات انسان دوســتانه و 
اقتصادی ميان دو كشور همسايه گفت كه قطع 
صادرات محصوالت پزشكی از آمريكا اقدامی اشتباه 
خواهــد بود و دولت او اين موضوع را در رايزنی با 
همتايان آمريكايی خودشان تصريح كرده اند. كانادا 
ماسک های ان۹5 توليد نمی كند و به همين علت 
برای تهيه اين نوع ماســک ها به آمريكا و ديگر 

كشورهای توليدكننده آن وابسته است.
كريستيا فريلند، معاون نخست وزير كانادا نيز در 
پاسخ به اين پرسش كه آيا كانادا به اين اقدام آمريكا 
پاسخ خواهد داد گفته است اتاوا برای دفاع از منافع 

ملی خود دست به هر اقدامی خواهد زد.
انتقاد فرمانده آمریکایی از نحوه توزیع  �

اقالم پزشکی 
راســل هانر از فرماندهان ارتش آمريكا نحوه 
مديريت توزيع اقالم پزشــكی و بهداشــتی در 
آمريكا توسط جارد كوشنر داماد دونالد ترامپ را 
به باد انتقاد گرفت. هانر كه پس از طوفان كاترينا 
نقش مهمی در احيای ايالت نيو اورلئان داشت، در 
مصاحبه ای عليه كوشنر گفت: او نمی داند از چه 
حرف می زند. آنها در تعيين اولويت های نخست 

گيج شده اند.
كوشنر در نشست خبری پنجشنبه گذشته 
دولت آمريكا از سوی ترامپ به عنوان مسوول 
ذخاير ملی تجهيزات پزشكی معرفی شد. كوشنر 
در اين نشست خبری درباره ذخاير تجهيزات 
پزشــكی گفت: اينها ذخاير ما هستند و قرار 
نيســت ذخاير ايالت ها باشــد و مورد استفاده 

آنها قرار گيرد.
اين سخنان كوشنر انتقادات زيادی را از سوی 
مقامات محلی و رسانه ها در پی داشت. ترامپ در 
نشست خبری روز جمعه در دفاع از دامادش گفت: 
مشخص است كه منظور او از ذخاير ما چه بود. 
منظور او دخاير آمريكا بود. ترامپ همچنين گفت: 
ما كه مامور حمل ونقل نيستيم. هانر در مصاحبه اش 
در واكنش به اين سخنان ترامپ گفت: می دانيد، 

اتفاقا شما مامور حمل ونقل هستيد.
به گزارش شبكه »ام اس اِن بی سی«، كوشنر 
به جای اينكه اقالم پزشكی را به جای بيمارستان ها 
تحويل دهد به چند شركت خصوصی تحويل داده 
اســت. اين در حالی است كه طی روزهای اخير 
شمار زيادی از بيمارستان های آمريكا از كمبود 
شديد تجهيزات محافظتی و پزشكی برای مقابله 

با ويروس كرونا خبر داده اند.

ضبط تجهيزات پزشكی مقابله با كرونا به دستور ترامپ

دزدی دریایی مدرن

تركيه برای مقابله با كرونا ورود و خروج ۳1 شهر را بست 
و بيرون رفتن جوانان زير 20 سال را از خانه ممنوع كرد. در 
اماكن عمومی زدن ماسک الزامی شد. تدابير جديد در اين 
كشــور به مدت دو هفته اعمال می شود. تركيه برای مقابله 
با كرونا خروج جوانان زير 20 ســال از خانه را ممنوع كرد. 
جاده های ورودی و خروجی ۳1 شــهر نيز بسته شد. رجب 
طيب اردوغان، رييس جمهوری تركيه برای مقابله با شيوع كرونا 
در كشورش تدابير و مقررات جديدی اعالم كرد. مقررات تازه 
از شامگاه جمعه گذشته به اجرا گذاشته شده است. اردوغان 
گفت كه مبادی ورودی و خروجی ۳0 شهر بزرگ و استان 
زونگزلداک بسته خواهد شد و تردد جوانان زير 20 سال ممنوع 
است. او تاكيد كرد كه شهروندان اين كشور ملزم هستند در 
اماكن عمومی از ماسک استفاده كنند. رييس جمهور تركيه 
خطــاب به مردم خود گفت: »به كوچه و خيابان نياييد. در 
خانه بمانيد و قرنطينه خانگی را رعايت كنيد.« رييس جمهور 
تركيه در تشريح اوضاع تركيه در ارتباط با شيوع كرونا تاكيد 
كرد كه كشورش بهتر از كشورهای مدرن غربی عمل كرده 
است. او در ادامه افزود كه همه شهروندان بيمه درمانی دارند و 

بيمارستان های مدرن در همه جای تركيه ساخته شده اند.
رسانه های تركيه در روزهای اخير گزارش دادند كه بيش 

از ۳0 هزار پرســتار و پزشــک در مراكز درمانی اين كشور 
استخدام شده اند. رييس جمهور تركيه خاطرنشان كرد اين 
كشور ابزارهای الزم برای مبارزه با كرونا از جمله ماسک، كيت 
تشخيص كرونا و مواد تميزكننده را در داخل توليد می كند و 

از وابستگی به خارج نجات پيدا كرده است.

آخرین آمار بیماری کرونا در ترکیه �
فخرالدين كوجا، وزير بهداشــت تركيــه آخرين آمار 
مربوط به كرونا را شامگاه جمعه 1۶ فروردين اعالم كرد. 
او گفت ظرف 24 ســاعت گذشته ۶۹ نفر بر اثر بيماری 
كرونا در اين كشور فوت شدند و دو هزار و 78۶ نفر ديگر 

به كرونا مبتال شدند.
كوجا در ادامه تاكيد كرد طبق بررســی های انجام شده 
تعداد قربانيان كرونا باالی 50 ســال مرتبا در اين كشــور 
افزايش می يابد. آمار مرگ ومير در بين مردان نسبت به زنان 
باالتر است و حدود 7۹ درصد قربانيان كرونا در تركيه باالی 

۶0 سال هستند.
از آغاز شيوع بيماری كرونا وزير بهداشت تركيه تقريبا روزانه 
از طريق توئيتر تازه ترين آمار مربوط به كرونا را رسما اعالم 
و اطالع رسانی می كند. در آخرين توئيتی كه وزير بهداشت 
تركيه ارسال كرده 425 نفر در اين كشور بر اثر ابتال به كرونا 
فــوت كرده اند و در مجموع 20 هزار و ۹21 نفر مورد مثبت 

كرونا ثبت شده است.

مصادره دستگاه های تنفس مصنوعی چینی ارسالی  �
به اسپانیا 

اسپانيا از يک ســو درگير شيوع روزافزون ويروس كرونا 
و بيمارستان های مملو از بيماران بوده و از طرفی با مشكل 
جدی كمبود تجهيزات تنفسی و مصادره محموله خريداری 

شده خود از چين توسط تركيه همراه شده است.
به نوشته نشريه ال پائيس، آرانچا گونزالس اليا، وزير خارجه 
اسپانيا در نشستی خبری در واكنش به اقدام تركيه در توقف 
پرواز هواپيمای حاوی محموله تجهيزات تنفسی از چين به 
مقصد اسپانيا اعالم كرد مادريد با وجود بهانه آنكارا مبنی بر 
نياز احتمالی تركيه به اين تجهيزات در مقابله با كنترل ويروس 
كرونا در اين كشور، انتظار دارد كه در چند هفته آينده اين 
محموله به اســپانيا ارسال شــود. در حالی كه اين روزها با 
گسترش ويروس كرونا در كشورهای مختلف، دستگاه ها و 
تجهيزات تنفسی تبديل به چالش اصلی دولت ها شده است، 
يک كارخانه نظامی در اسپانيا نيز برای كمک به جبران كمبود 
اين تجهيزات، اقدام به توليد پنج هزار دستگاه تنفسی كرده 
است. وزارت دفاع اسپانيا نيز جمعه گذشته اعالم كرد كه دو 
هواپيمای ارتش آلمان حاوی محموله 50 تايی دستگاه های 

تنفس مصنوعی در پايگاه هوايی تورخون به زمين نشست.

محدودیت های جدید در ترکیه برای مقابله با کرونا
ممنوعيت خروج جوانان زير ۲۰ سال از خانه 

چالش

رهبران دولتی و احزاب سياسی افغانستان سرگرم رسيدن 
به سهم خود در قدرت سياسی هستند در حالی كه ويروس 
كرونا در اين كشور رو به گسترش بوده و تعداد افراد مبتال به 

مرز ۳00 نفر رسيده است.
رهبران دولت افغانستان سرگرم چانه زنی برای سهم خود در 
قدرت يا امتيازگيری سياسی هستند در حالی كه ويروس كرونا 
وارد چرخه انتقال در اين كشور از جمله استان غربی هرات و 
كابل، پايتخت شده است. وزارت بهداشت افغانستان ديروز در 
اين زمينه گزارش داده است: در 24 ساعت گذشته 18 مورد 
مثبت ويروس كرونا در كابل ثبت شده است كه با ثبت آن 

تعداد افراد مبتال به اين ويروس به 2۹۹ نفر رسيد.
اين گزارش حاكی اســت تاكنون 10 نفر بهبود يافته و 
شــش تن ديگر هم جان باخته اند و اكثريت افرادی كه در 
روزهای اخير نتيجه آزمايش آنها مثبت گزارش شده است، 
سابقه سفر به كشورهای گرفتار ويروس كرونارا هم نداشته اند. 
وزارت بهداشت افغانستان طی چند روز گذشته به طور پی در 
پی هشدار داده است كه اگر مبارزه موثر با اين پديده صورت 
نگيرد و قرنطينه كردن مردم با مداخله نيروهای پليس عملی 

نشود، امكان دارد اين ويروس از كنترل خارج شود.
چند هفته پيــش عبدالقيوم رحيمی اســتاندار هرات 
افغانستان نيز هشدار داد كه اگر همه دست به كار نشوند روزی 

خواهد رسيد كه قادر به جمع آوری اجساد خود نباشيم. بحران 
سياسی افغانستان، اختالف ها بر سر رهايی زندانيان طالبان و 
تشكيل هيات مذاكره كننده از جمله چالش های جدی است 
كه دولت و رهبران سياسی را به خود مشغول كرده و توجه به 

مهار ويروس كرونا را تا حدی به حاشيه رانده است.
اين بحران پس از برگزاری دو مراسم تحليف همزمان در 1۹ 
اسفند ماه سال گذشته وارد مرحله جديد شده و تالش هايی 
كه تاكنون در اين راستا صورت گرفته، ناكام مانده است. زلمای 
خليل زاد، فرستاده ويژه آمريكا برای صلح افغانستان تالش های 
نخستين را در راستای حل بحران پساانتخاباتی اين كشور 
آغاز كرد اما اين اقدامات با گذشت چند ماه و برگزاری مراسم 

تحليف همزمان دو رييس جمهوری با بن بست مواجه شد.
تيم عبداهلل عبداهلل در روزهای 18 و 1۹ اسفند ماه سال 
گذشته خليل زاد را متهم كرد كه در ميانجيگری بين وی و 
اشرف غنی بی طرف نمانده است و نسبت به وی بی اعتماد 

شدند.
خليــل زاد بازهم تالش كرد كه بتواند اين بحران را حل 
كند اما عبداهلل و حامد كرزی حاضر به مالقات پس از انجام 
مراســم تحليف با او نشد، به همين دليل مايک پمپئو وزير 

خارجه آمريكا چهارم فروردين ماه وارد كابل شد و ديدارهايی 
با اشرف غنی و عبداهلل داشت و گزارش هايی هم در رسانه های 
افغانستان منتشر شد مبنی بر اينكه يک ديدار سه جانبه نيز 

صورت گرفته است.
اين ســفر پمپئو هم بی نتيجه مانــد و در حالی كه وی 
به واشــنگتن نرسيده بود، وزارت خارجه آمريكا اطالعيه ای 
تهديدآميز منتشر كرد و از قطع كمک يک ميليارد دالری به 
كابل خبر داد. خبر قطع اين كمک در افغانستان با واكنش های 
متفاوتی مواجه شد و دولت اشرف غنی آن را بی تاثير بر زندگی 
مردم و برنامه های توسعه ای دولت عنوان كرد. اما عبداهلل قطع 
اين كمک ها را تاثيرگذار و از پيامدهای منفی آن بر زندگی 
مردم اين كشور دانست و نسبت به آن هشدار داد و گفت كه 

از سفر پمپئو به درستی استفاده نشد.
پس از آن تالش های نمايندگان زنان، بزرگان سياسی و 
نمايندگان مجلس هم نتيجه نداد و اشرف غنی به اين گروه ها 
كه برای حل بحران تالش می كردند، گفته است كه رهبری 
شورای عالی صلح و صالحيت يک معاون رييس جمهوری را 
به عبداهلل واگذار می كند. اما عبداهلل اين پيشنهاد را نپذيرفته 

است.

نيلوفر ابراهيمی يكی از نمايندگان مجلس افغانستان پس 
از ديدار با اشرف غنی در صفحه فيس بوک خود نوشت: غنی 
در ديدار با نمايندگان مجلس گفت كه شــما هم با تاييديه 
كميســيون انتخابات نماينده مردم شناخته شده ايد و من 
هم »وثيقه« از همين كميسيون به عنوان رييس جمهوری 

گرفته ام.
اين پست ابراهيمی نشان می دهد كه در حال حاضر دو 
طرف قصد كوتاه آمدن از موضع خود را ندارند و بحران سياسی 
كمــاكان ادامه خواهد داشــت، اما اثرات منفی اين تنش ها 
می تواند به گسترش ويروس كرونا دامن بزند و رسيدگی به 
مردم گرسنه اين كشور را كه حدود ۶0 درصد آنها زير خط 
فقر به سر می برند و اين روزها مجبور شده اند برای جلوگيری 

از گسترش كرونا خانه نشين شوند، اثر بگذارد.
در روزهای گذشــته شمار زيادی از افراد كه غذای شب 
خانواده های آنها بســتگی به كار روزمره دارد، به رســانه ها 
گفتند كه به هر حال مرگ در انتظار آنهاست يا از اثر كرونا يا 
هم پيش از كرونا از گرسنگی بميرند. اين اظهارات مردم در 
واقع هشداری به دولت افغانستان است كه به جای اختالفات 
سياسی، به مشكالت مرتبط با بحران گسترش ويروس كرونا 
و اثر منفی آن بر زندگی افرادی كه برای زنده ماندن به نان 

شب نيازمند هستند، بپردازند.

بحران سياسی افغانستان و تاثير آن بر مقابله با كرونا
بازتاب
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اعالم تاريخ اولين عرضه اوليه سال جديد 
بورس نیوز- معاون بازار شركت فرابورس در مورد اولين عرضه اوليه سال 
جديد و ورود يكی از دو شركت سرمايه گذاری صباتامين يا آريا ساسول در 
چهارشنبه اين هفته توضيح داد. افسانه اروجی درباره برنامه شركت فرابورس 
برای شروع عرضه اوليه سهام در سال جديد و اينكه آيا امكان عرضه سهام 
سرمايه گذاری صبا تامين در چهارشنبه هفته جاری وجود دارد يا خير به 
بورس پرس گفت: احتمال اينكه »صبا« چهارشنبه اين هفته عرضه اوليه 
شود كمی دور از ذهن است  چرا كه مديران اين شركت 1/5 هزار ميليارد 

تومانی در حال نهايی كردن برخی امور هستند.
ــول با ارسال نامه ای برای  ــركت آريا ساس وی ادامه داد: در اين ميان ش
عرضه اوليه اين هفته اعالم آمادگی كرده است. بنابراين در صورت حل دو 
نكته مربوط به تعيين تكليف افشای اطالعات محرمانه )ارسال نامه از مراجع 
باالدستی( و درصد عرضه سهام، »آريا« می تواند برای چهارشنبه اين هفته 

عرضه اوليه شود.
اين مقام مسوول در مورد درصد عرضه اوليه سهام آريا ساسول هم به 
بورس پرس توضيح داد: طبق برنامه قبلی قرار بود پنج درصد از سهام واگذار 
شود اما رايزنی هايی برای افزايش درصد واگذاری در حال انجام بوده و احتمال 
دارد با هدف پاسخ بهتر به نياز طرف تقاضا، تعداد سهام قابل عرضه از حدود 

2۳0 ميليون سهم بيشتر شود.
ــد با توجه به برخورداری اين شركت از  اروجی ادامه داد: به نظر می رس
سهام ممتاز و عدم تغيير تركيب هيات مديره در صورت واگذاری بيش از 
پنج درصد ، سهام قابل واگذاری بيشتر شود اما بايد منتظر تصميم نهايی و 

اطالعيه رسمی بود.

بازگشت اوراق تسهيالت مسكن به كانال 4۰هزار تومان
مهر- اوراق تسهيالت مسكن در ايام ركود بازار مسكن و كاهش فعاليت 
بانک ها در اعطای تسهيالت خريد مسكن با كاهش شديد قيمت مواجه شده 
است. اوراق تسهيالت مسكن در معامالت ديروز بازار سرمايه با كاهش قيمت 
مواجه و در همه نمادهای معامالتی زيرمجموعه »تسه«، يكپارچه قرمزپوش 
شد. متوسط قيمت تقريبا در همه نمادهای معامالتی اوراق گواهی حق تقدم 
ــان بود. با اين حال در  ــكن، بين 4۹ تا 5۳ هزار تومان در نوس ــهيالت مس تس
ــا به 48 هزار تومان كاهش يافت و در دو نماد نيز باالی 55  ــدادی از نماده تع

هزار تومان خريد و فروش شد.
ــكن صادره در مرداد ۹8( در گران ترين  ــه ۹805 )اوراق تسهيالت مس تس
قيمت بازار تسه با قيمت 5۶ هزار و 40 تومان ايستاد و 48 هزار و 770 تومان 
ــكن، به نماد معامالتی تسه ۹70۶  ــهيالت مس نيز برای ارزان ترين اوراق تس

اختصاص يافت.
پُرمعامله ترين نماد معامالتی نيز به اوراق تسهيالت مسكن صادره در اسفند 
سال قبل )تسه ۹812( با فروش 51 هزار و 442 برگه تعلق گرفت؛ تسه ۹810 
)اوراق تسهيالت مسكن صادره در دی ماه سال گذشته( نيز با فروش بيش از 

7 هزار برگه، در پله دوم اوراق پرطرفدار ايستاد.
ــاير نمادهای معامالتی اوراق تسهيالت مسكن از نظر تعداد  با اين حال س
ــرمايه، با زير هزار برگه تقاضا  ــده در فرآيند ديروز بازار س برگه های معامله ش

مواجه بودند.
به نظر می رسد عرضه باالی اوراق تسهيالت مسكن صادره در اسفند سال 
گذشته به دليل تعطيلی طوالنی مدت بازار در تعطيالت نوروز و عرضه يكباره 
اين برگه از سوی دارندگان آنها، يكی از داليل كاهش قيمت باشد ضمن اينكه 
افزايش قيمت مسكن در اسفند سال گذشته كه كاهش شديد قدرت خريد 
مصرف كنندگان واقعی مسكن و كم اثر شدن وام خريد مسكن نسبت به قيمت 
تمام شده واحد مسكونی در پايتخت را در پی داشت و همچنين تعطيلی بخش 
عمده ای از شعب بانک مسكن در سه هفته گذشته كه به كاهش تقاضای دريافت 
تسهيالت مسكن منجر شد، از ديگر داليل كاهش تقاضای اوراق تسهيالت و در 

نتيجه كاهش قيمت آن در معامالت ديروز باشد.
با كاهش قيمت اوراق تسهيالت مسكن، قيمت تمام شده وام مسكن نيز 
كاهش يافته و هر فقره تسهيالت 240 ميليون تومانی خريد مسكن )وام ويژه 
زوجين تهرانی( كه نياز به خريد 480 برگه 500 هزار تومانی دارد، با در نظر 
گرفتن ميانگين قيمتی هر برگه، 50 هزار تومان، به 24 ميليون تومان كاهش 

يافته است.
اين در حالی است كه در اسفند ماه و همزمان با افزايش تقاضای دريافت 
تسهيالت مسكن، قيمت اين اوراق به ۶0 هزار تومان رسيده بود كه درنتيجه 

نرخ وام مسكن نيز به 28 ميليون و 800 هزار تومان رسيده بود.

زمان ارسال دسته سفارش در فرابورس تغيير كرد
ــته سفارش  ــال دس فرابورس ايران با صدور اطالعيه ای از تغيير زمان ارس
كارگزاران تا اطالع ثانوی خبر داد. شركت فرابورس ايران با صدور اطالعيه ای با 
موضوع تغيير زمان ارسال دسته سفارش كارگزاران تا اطالع ثانوی اعالم كرد: با 
عنايت به اين موضوع كه كاركرد اصلی امكان ارسال دسته سفارش در سامانه 
معامالتی صرفا در راستای تسهيل فعاليت برای معامله گران شركت های كارگزاری 
در راستای ارائه خدمات به مشتريان است، به اطالع كارگزاران، معامله گران و 
متقاضيان می رساند ارسال دسته سفارش توسط كارگزاران عضو فرابورس ايران 
در تمامی بازارها تا اطالع ثانوی صرفا از ساعت 8:۳2 دقيقه امكان پذير است. 
ــفارش پيش از ساعت 8:۳2 دقيقه امكان پذير  ــاس ارسال دسته س بر اين اس

نخواهد بود.
همچنين در صورتی كه در ارسال سفارش ها و يا انجام معامالت مشتريان 
شركت های كارگزاری كه از طريق سامانه های معامالتی اعم از برخط، آنالين 
گروهی و يا نامک صورت می پذيرد، فاصله زمانی حداقل ۳00 ميلی ثانيه در 
ارسال سفارشات رعايت نشود، موضوع به سازمان بورس و اوراق بهادار و مراجع 
انضباطی مربوطه ارجاع می شود و حسب مورد در صورت وجود امكان فنی در 

عدم تاييد معامالت، كليه معامالت مشتريان در نماد مربوطه تاييد نمی شود.

بازدهی 1۹۲ درصدی آيفكس در يک سال
ــان كم كم به اغمای  ــال ۹8، در حالی كه جه سـنا- در آخرين ماه س
ــران پرالتهاب تر از هر زمان  ــد، بازارهای فرابورس اي ــا دچار می ش كرون
ديگری شاهد دادوستدهايی بودند كه شاخص كل را به شكستن ركورد 
تاريخی اش سوق می داد و صف عرضه های اوليه، پذيره نويسی نخستين 
صندوق سرمايه گذاری خصوصی در بازار سرمايه، پذيره نويسی نخستين 
اوراق مرابحه عام دولت و... همگی نشان از سالی پرمنفعت در فرابورس 
ــتند. در سال ۹8 و نخستين سال از دومين دهه حيات فرابورس،  داش
تعدد روزهای سبز بازار معامالتی سهام باعث شد شاخص كل )آيفكس( 
نسبت به سال ۹7 با بازدهی 1۹2 درصدی در ارتفاع تاريخی ۶ هزار و 
5۹1 واحد بايستد و ارزش كل بازار نيز با رشد 170 درصدی و رسيدن 
به رقم شش ميليون و ۹55 هزار و 17۹ ميليارد ريال، سال تاريخ سازی 

را برای فرابورس ايران فراهم كند.
حجم كل معامالت در بازارهای مختلف فرابورس ايران نيز با رسيدن 
به عدد 447 هزار و ۹7۹ ميليون ورقه بهادار طی 77 هزار و 201 نوبت 
معامالتی موجب شد ركوردهايی كه پيش از اين و در سال های گذشته 
ــيده بود، جابه جا شوند و به ترتيب 1۶۳ و 212 درصد اين  به ثبت رس

دو متغير نسبت به سال ۹7 افزايش يابند.

ــان معامالت روز  ــاخص بورس در جري ش
ــرمايه به باالترين رشد خود  ــته بازار س گذش
ــورس در  ــدازی ب ــان راه ان ــک روز از زم در ي
ــور دست يافت و با ثبت افزايش 20 هزار  كش
واحدی به ارتفاع 5۶7 هزار واحد صعود كرد.
ــته 20  ــازار بورس روز گذش ــاخص كل ب ش
ــت كه در نهايت  ــد داش هزار و پنج واحد رش
ــاخص به رقم 5۶7 هزار و ۶۶4 واحد  اين ش
رسيد. براساس معامالت ديروز بيش از هفت 
ــهم، حق تقدم و اوراق  ميليارد و ۶ ميليون س
بهادار به ارزش 5۳ هزار و 147 ميليارد ريال 

دادوستد شد.
ــاخص كل )هم وزن( با پنج  همچنين ش
ــد به 201 هزار و 87   هزار و 885  واحد رش
ــاخص قيمت )هم وزن( با سه هزار  واحد و ش
ــه 1۳۳ هزار و 784  ــد افزايش ب و ۹15 واح

واحد رسيدند.
شاخص آزاد شناور نيز با 27 هزار و 105 
ــد افزايش به رقم 7۳2 هزار و 7۶4 واحد  واح
ــزار و 501  ــاخص بازار اول 14 ه ــيد، ش رس
ــازار دوم 40 هزار و 8۶۹  ــاخص ب واحد و ش

واحد رشد داشتند.
ــر اين در بين تمامی نمادها، نماد  عالوه ب
صنايع پتروشيمی خليج فارس )فارس( با  هزار 
ــد، فوالد مباركه اصفهان )فوالد(  و 1۹4 واح
ــزار و 52 واحد، ملی صنايع مس ايران  ــا  ه ب
ــروه مپنا )رمپنا( با  ــی( با 785 واحد، گ )فمل
۶2۳ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )كگل( 
با ۶05 واحد و پتروشيمی پارس )پارس( 57۳ 
ــترين تاثير مثبت را بر شاخص  واحد با بيش

كل داشتند.
ــوزان )غگل( با ۳8  ــل نماد گلوك در مقاب
ــا 15 واحد و  ــه و گاز )كگاز( ب ــد، شيش واح
ــارس )كفپارس( با 12  ــوز پ فرآورده های نس
واحد از جمله گروه هايی بودند كه افت شاخص 

بورس را رقم زدند.
ــروز نماد بانک  ــه اين گزارش، دي بر پاي
ــالمين،  ــت، بانک تجارت، گلوكوزان، س مل
ــعه معادن و  ــان، توس ــش نفت اصفه پاالي
فلزات و بانک صادرات ايران گروه نمادهای 

ــتند. پربيننده قرار داش
ــالت ديروز  ــيميايی هم در معام گروه ش
ــد و  ــين برترين گروه های صنعت ش صدرنش
ــن گروه ۳۳8 ميليون و 101 هزار برگه  در اي
سهم به ارزش پنج هزار و ۹51  ميليارد ريال 

دادوستد شد.
ــاخص فرابورس نيز بيش از 204 واحد  ش
افزايش داشت و روی كانال هفت هزار و 225  

واحد ثابت ماند.
ــن در اين بازار دو ميليارد و 57۶  همچني

ميليون برگه سهم به ارزش بيش از 24 هزار 
و 851  ميليارد ريال دادوستد شد.

ــت را در بين تمامی  ــترين تاثير مثب بيش
ــيمی زاگرس )زاگرس(،  نمادها، نماد پتروش
ــهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، هلدينگ  س
ــو(، توليد  ــی خاورميانه )ميدك صنايع معدن
نيروی برق دماوند )دماوند(، فوالد هرمزگان 
جنوب )هرمز(، پتروشيمی تندگويان )شگويا( 
ــين های اداری ايران )ماديرا( بر  و صنايع ماش

شاخص اين بازار داشتند.
ــزل(، كلر پارس  ــاد بهمن ديزل )خدي نم
ــيا سير ارس )سبزوا(، هم مانع از  )كلر( و آس

رشد بيشتر اين شاخص شدند.
ادامه ورود نقدینگی � 

يک كارشناس بازار سرمايه گفت: همچنان 
ــی جريان ورود  ــار می رود درروزهای آت انتظ
ــازار ادامه  ــوی حقيقی ها به ب نقدينگی از س
ــد و گروه هايی با محوريت صنايع  داشته باش

داخلی باعث رشد بازار خواهند شد. »اميرعلی 
اميرباقری در گفت وگو با ايرنا به ادامه جريان 
ــوی حقيقی ها به سمت  ورود نقدينگی از س
ــاره و بيان كرد: در معامالت  بازار سرمايه اش
ــج روز ايام نوروز، ورود مثبت نقدينگی در  پن
ــی مانند بانک و گروه صنايع داخلی  گروه هاي

باعث رشد كليت بازار شد.
ــای رقيب  ــود بازاره ــه داد: در نب وی ادام
ــال انتظار می رود كماكان  مانند بازار ارز و ط
ورود سرمايه های خرد به سمت بازار سرمايه 

ادامه داشته باشد.
امير باقری با تاكيد بر نوسان ناشی از شيوع 
ويروس كرونا در بازار جهانی گفت: قيمت نفت 
تاثير خود را بر بازار سرمايه نشان داد و انتظار 
می رود قيمت نفت با افزايش و در نهايت ثبات 
نسبی همراه شود كه اين موضوع می تواند تاثير 

مثبتی را بر بازار سرمايه ايجاد كند.
ــرمايه خاطرنشان  ــناس بازار س اين كارش

ــده كه  ــون چنين درايتی ايجاد ش كرد: اكن
ــور به درآمدهای نفتی  وابستگی اقتصاد كش
ــده بحث صادرات  ــن برود و به طور عم از بي
ــيمی، صنعتی  ــه محصوالت پتروش در مقول
ــن از اين لحاظ   ــی قرار گيرد؛ بنابراي و معدن
ــور و بازار سرمايه  نگرانی خاصی اقتصاد كش

را تهديد نمی كند.
ــهام كاموديتی  اميرباقری با بيان اينكه س
ــات موجود در بازارهای  ــور با توجه به ثب مح
ــد  جهانی به نقاط جذابی برای خريد می رس
ــه اين موضوع به عنوان اتفاقی مثبت برای  ك
بازار تلقی می شود، گفت: همگام با ريزش های 
ــدادی از  ــازار جهانی تع ــورت گرفته در ب ص
ــهامی كه تاثيرپذير از قيمت كاموديتی ها  س
ــدند و به نقاط جذابی  بودند با افت روبه رو ش

برای خريد رسيدند.
ــاهد  ــزود: در اين زمان ش ــر باقری اف امي
ــده به گروه های  ــرمايه های وارد ش خروج س

ــه گروه های اصالح  ــد يافته و ورود آن ب رش
شده خواهيم بود.

اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: 
ــد همه بازار همسو با  در صورتی كه قرار باش
يكديگر رشد و يا افت كنند ديگر گزينه جذابی 
برای سرمايه گذاری وجود نخواهد داشت و در 
پايان سرمايه ها به بيرون از بازار سرمايه هدايت 
می شوند كه در اين زمان با جريان نقدينگی 

منفی روبه رو خواهيم شد.
ــاره به اينكه بازار در ميان مدت و  وی با اش
ــدت جذابيت خود را برای خريد حفظ  بلندم
ــد، گفت: حقوقی ها نبايد با عرضه های  می كن
ــف را به بازار  ــاری مضاع بی محابای خود فش

وارد كنند.
ــناس بازار سرمايه اظهار داشت:  اين كارش
توصيه ما به سهامداران تحليل سهام مدنظر 
ــت كه رشد  و جلوگيری از خريد صنايعی اس
چندين برابری داشتند و به طور عمده سرمايه 
ــم انداز  ــهامی كنند كه از چش خود را وارد س

تحليلی روشنی برخوردارند.
 وی خاطرنشان كرد: جريان نقدينگی نبايد 
مبنای سرمايه گذاری افراد قرار گيرد زيرا اين 
موضوع هميشه مثبت نخواهد بود و در صورتی 
ــود در آن زمان  كه جريان نقدينگی منفی ش
تحليل درست تنها چيزی است كه می تواند 

سرمايه سهامداران را از خطر نجات دهد.
ــی كه  ــک و خطرات ــه ريس ــری ب  اميرباق
سرمايه گذاری در بازار سرمايه را مورد تهديد 
ــت، اشاره كرد و گفت: نقدينگی  قرار داده اس
در وضعيت كنونی به عنوان مهم ترين ريسک 
ــود، اگر به هر دليلی  موجود محسوب می ش
ــی تغيير كند،  ــان ورود  نقدينگ جهت جري
بازار در برخی از نمادها كه رشدهای پرقدرت 

داشتند با مشكل مواجه خواهد شد.
ــه به ركود  ــرد: با توج ــان ك وی خاطرنش
موجود در بازارهای موازی برای سرمايه گذاری، 
ــور و نيز ميزان تورم  ــم انداز تورم در كش چش
ــير ورود  ــد مس ــی بعيد به نظر می رس كنون
ــمت ديگر بازارها  نقدينگی تغيير كند و به س
ــک  ــكی به عنوان ريس برود، از اين بابت ريس
ــازار را  ــتماتيک ب ــتماتيک و غيرسيس سيس

تهديد نمی كند.
ــرمايه گفت: در  ــازار س ــناس ب يک كارش
ــتردگی ويروس كرونا و ورود آن  صورت گس
به فاز غير كنترل، با مشكلی عالم گير مواجه 
خواهيم شد كه بر همه فضای اقتصادی كشور 
تاثيرگذار خواهد بود اما طبق پيش بينی های 
صورت گرفته بازار سرمايه از نظر بازدهی در 
ــدت معقول و مطلوب به  ميان مدت و بلندم

نظر می رسد.

شاخص بورس ۲۰ هزار واحد رشد كرد

روز رویایی بورس
خبر

وحشت سرمایه گذاران از کاهش 25 درصدی ارزش 
بورس های جهان

بورس های جهان با شيوع ويروس كرونا وحشتناک ترين روزهای تاريخ 
ــال  ــرمايه گذاران از بحران مالی جهانی س را می گذرانند؛ همه چيز برای س
2008 نيز سخت تر است. در يک ماه گذشته بورس های جهان 25 درصد 

از ارزش خود را از دست داده اند.
خبرگزاری  سی ان ان، شاخصی به نام »ترس و طمع« دارد كه احساس 
سرمايه گذاران را در معامالت بورسی نشان می دهد. اين شاخص كه مرتب 
به روز می شود، به يک سوال ساده پاسخ می دهد: »چه احساس و هيجانی 
بازار را هدايت می كند؟« هرچه اين شاخص به عدد 100 نزديک تر باشد، 
ــرمايه گذاران برای  ــتر س به معنای بهتر بودن وضعيت اقتصاد و طمع بيش
ــاخص به صفر نزديک تر  ــت اما هرچه اين ش انجام معامالت اقتصادی اس
ــد، نشان از آشفتگی شرايط اقتصاد و ترس سرمايه گذاران برای انجام  باش
ــته، بيشتر روزها شاخص ترس  و  ــی دارد. در دو ماه گذش معالمالت بورس

طمع سی ان ان قرمز بوده است.
ــاس  ــاخص با عدد 22، احس ــل نيز اين ش ــارم آوري ــته چه روز گذش
ــته،  ــديد« توصيف می كند. در يک ماه گذش ــرمايه گذاران را »ترس ش س
ــت داده اند. بر  ــی تريليون ها دالر از ارزش خود را از دس ــای جهان بورس ه
اساس گزارش رويترز، مركز تحقيقات جهانی »بانک آمريكا« شاخصی به 
نام شاخص فروش دارد كه ميزان ارزشمندی وال استريت را بررسی می كند؛ 

اين شاخص در ماه گذشته 54/۹ درصد كاهش را نشان می داد.
در مدت دو ماه فوريه و مارس، بورس آمريكا آسيب های بسيار شديدی 
ــانات  ــروع ماه آوريل می گذرد، نوس ــت اما حاال كه چهار روز از ش ديده اس
شاخص های بورسی از پيک شديد ماه گذشته، كاهش يافته است. رويترز 
می نويسد: »اگرچه بازارها هنوز آشفته و دور از سطح باالی خود هستند، 
اما نشانه هايی وجود دارد كه احتمال از بين رفتن علت های بدترين وضعيت 
ممكن بازار را نشان می دهد. علت هايی كه باعث كاهش ۳4 درصدی شاخص 
ــد.« در ماه گذشته ارزش كل وال استريت نسبت به يک ماه  S&P500 ش
پيش، نزديک به ۳0 درصد سقوط كرد. فقط تا 12 ماه مارس، بورس آمريكا 

11/5 تريليون دالر از ارزش خود را از دست داده بود.
ــی درباره ميزان بيكاری فزاينده در  ــار آمارهاي در دو روز اخير نيز انتش
آمريكا، بازارهای جهانی را تحت تاثير قرار داده است. در روز جمعه، وزارت 
كار آمريكا گزارش ماهانه حقوق و دستمزد را منتشر كرد كه نشان می داد 
در ماه مارس، 701 هزار شغل از بين رفته است. اين اداره همچنين گزارش 
داد كه در يک هفته ۶/۶ ميليون نفر ادعای بيكاری كرده  و درخواست بيمه 

بيكاری داده اند.
براساس گزارش سی ان ان، بورس های آسيايی پيش از انتشار اين گزارش 
بسته شدند و هنوز واكنش خود را نشان نداده اند. با اين وجود، روز جمعه 
ــاخص نيكی ژاپن 1/4 درصد سقوط  در آخرين روز هفته كاری جهانی، ش
ــاخص  هنگ سنگ هنگ كنگ 0/4 درصد افزايش يافت و شاخص  كرد، ش

كامپوزيت شانگهای نيز 1/7 درصد افزايش يافت.
ــخت و  ــی جهان روزهای س ــاخص های بورس ــود، تمام ش ــا اين وج ب
ــانی را می گذرانند. در روز چهارشنبه هفته گذشته، شاخص  بسيار پرنوس
ــاخص های اصلی  ــدن نزديک به چهار درصد افت كرد و ش FTSE100 لن

بورس های آلمان و فرانسه نيز سه درصد از ارزش خود را از دست دادند.
براساس گزارش بيزينس اينسايدر، در يک ماه گذشته بورس های جهان 
به طور كلی 25 درصد از ارزش خود را از دست دادند. فقط در آخرين هفته 
ماه فوريه در زمانی كه ويروس كرونا هنوز به وضعيت همه گيری نرسيده و 
در بسياری از كشورهای جهان از جمله آمريكا و ايتاليا شيوع پيدا نكرده بود 

بورس های جهان شش تريليون دالر از ارزش خود را از دست دادند.  
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وزير راه و شهرسازی از اجرايی شدن اخذ ماليات از خانه های 
خالی از سكنه در سال جاری خبر داد و گفت: دريافت ماليات از 
خانه های خالی از سكنه موجب ايجاد تحرک در بخش مسكن 
می شود. محمد اسالمی در پاسخ به اين سوال كه آيا با وضع 
ماليات از خانه های خالی از سكنه موافق هستيد، گفت: در 
قانون ماليات های مستقيم، اخذ ماليات، قانون است و در اختيار 
ما نيست. در بسياری از كشورها برای خانه های خالی از سكنه 

ماليات وضع می كنند تا سرمايه ها راكد نماند.
اسالمی ادامه داد: تكليف وزارت راه و شهرسازی اين بود كه 
سامانه ملی امالک و اسكان را راه اندازی كند كه بهمن ماه سال 
گذشته اين سامانه را راه اندازی كرديم و ديتابيس هايی برای 

شناسايی خانه های خالی از سكنه ايجاد شد.
وزير راه و شهرسازی خاطرنشان كرد: به هر حال اين اخذ 
ماليات می تواند موجب تحرک در بخش مسكن شود و اين 

واحدها می تواند به بخش اجاره مســكن و يا برای فروش به 
بازار مسكن تزريق شود.

وزير راه و شهرسازی در پاسخ به اين سوال كه چه تفاوتی 
ميان طرح اقدام ملی مسكن و طرح مسكن مهر است گفت: 
مســكن ملی و مسكن مهر ريشه در تكليف قانونی دارند و 
اين تكليف همانا فراهم كردن شــرايط برای خانه دار شدن 

مردم است.
وی ادامه داد: در هر دوره ای دولت ها طرح هايی را مطرح 
می كنند و ما در اين دوره با تجربه ای كه از مسكن مهر داشتيم 
تا موتور محركه آن مردم باشــند و دولت تسهيل گر باشد. 
پس مردم با ساليق خود پيشرو در برنامه اقدام ملی مسكن 

باشند. اسالمی گفت: ما زمين را در نقاطی انتخاب كرديم تا 
از امكانات شهری برخوردار باشند، پس تفاوتی كه در طرح 
اقدام ملی مسكن بود اين بود كه مثل مسكن مهر هر جايی 

كه شد مسكن نسازيم.
وی با اشــاره به اينكه هنوز هم در مسكن مهر ما با فاقد 
متقاضی مواجه هســتيم گفت: در ثبت نام مسكن ملی ما 
محدوديت دهكی برای ثبت نام نداريم، اما بايد ثبت نام كنندگان 
شرايط متاهل بودن، نداشتن مسكن، عدم استفاده از امكانات 

دولتی و پنج سال سكونت را دارا باشند.
اسالمی تاكيد كرد: در طرح اقدام ملی مسكن در بسياری 
از شهرها زمين را آماده كرديم و به گروهی زمين و پروژه های 

بزرگ را به سازنده های بزرگ واگذار می كنيم. وی با بيان اينكه 
در طرح اقدام ملی مسكن ريزش حدود 50 درصدی داشتيم 
گفت: در ماه جاری ثبت نامی های مسكن ملی تعيين تكليف 
می شوند، اما متقاضيانی كه به روش پيامک ثبت نام كرده اند، 

در ارديبهشت ماه تعيين تكليف خواهند شد.
وزير راه و شهرسازی با بيان اينكه سال گذشته 778 دستگاه 
انواع ناوگان فعلی توليد داخل وارد شبكه شد، گفت: برنامه ريزی 
كرديم در سال جهش توليد اين رقم به 2000 دستگاه انواع 

ناوگان ريلی برسد.
وزير راه و شهرسازی ديروز در برنامه زنده تلويزيونی اظهار 
داشت: از همه فعاالن بخش حمل ونقل در اين شرايط شيوع 
كرونا قدردانی می كنيم، خصوصا رانندگان اتوبوس و كاميون، 
خلبانان، ملوانان و همه فعاالن بخش حمل ونقل كه با جانفشانی 

در اين بخش خدمت می كنند.

وزیر راه و  شهرسازی:
ماليات بر خانه های خالی امسال اجرا می شود

انعکاس

یك کارشناس پیش بینی کرد
رونق بازار مسكن پس از كنترل كرونا 

يک كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه پس از فروكش كردن بيماری كرونا 
معامالت مسكن افزايش پيدا می كند گفت: طرح اقدام ملی به كندی پيش می رود 
و به همين دليل اثرگذاری خود را در شرايط فعلی از دست داده است. ايرج رهبر 
اظهار كرد: سهم مسكن از اقتصاد كشور حدود 40 درصد است و به همين دليل 
نوسانات قيمت ارز يا كاهش قيمت نفت در بخش مسكن تاثير می گذارد. وی 
افزود: با وجود آنكه بخش های توليدی رونق چندانی ندارند، شاهد نوسانات نرخ 
ارز هســتيم به طوری كه در روزهای پايانی سال نيز قيمت ارز افزايش يافت. 
اين كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه قيمت فوالد از حدود 4700 تومان در 
دو سه ماه اخير به كيلويی ۹000 تومان افزايش پيدا كرده گفت: هر نوع تورمی 
كه بر بخش ساخت و ساز تحميل شود اثر خود را در آينده در واحدهای نوساز 
خواهد گذاشت. رهبر ركود فعلی بازار مسكن را ناشی از شيوع ويروس كرونا 
دانست و گفت: به نظر من بعد از فروكش كردن بيماری كرونا معامالت مسكن 
رشد خواهد كرد و به تبع آن شاهد تغيير قيمت ها خواهيم بود. وی با اشاره 
به افزايش 8/7 درصد متوسط قيمت مسكن تهران در اسفند ماه سال گذشته 
تاكيد كرد: هر نوع نوسان قيمتی در شهر تهران تاثير خود را در شهرهای اطراف 
و سپس شهرستان ها می گذارد. نايب رييس انجمن انبوه سازان استان تهران درباره 
ميزان اثرگذاری طرح اقدام ملی بر بازار مسكن اظهار كرد: به هر حال دولت برای 
ايجاد رونق در بخش مسكن تالش می كند اما طرح اقدام ملی به كندی پيش 
می رود و به همين دليل اثرگذاری خود را در شرايط فعلی از دست داده است. 
وی با انتقاد از سخت گيری ها در انعقاد قرارداد با سازندگان در طرح مسكن ملی 
اظهار كرد: به اعتقاد من نيازی به اين همه اتالف وقت و بوروكراسی اداری نيست. 
وزارت راه و شهرسازی می تواند از هم اكنون بر روی قيمت مشخص با پيمانكاران 
به توافق برسد و از سازندگان دارای صالحيت برای پيشبرد كارها استفاده كند. 
رهبر با اشاره به طرح ماليات بر عايدی امالک كه قرار است به صورت اليحه از 
طرف دولت به مجلس فرستاده شود گفت: به اعتقاد من هر نوع فشار مالياتی 
می تواند منجر به افزايش قيمت مسكن شود زيرا در نهايت فروشندگان ميزان 

ماليات را روی قيمت نهايی محاسبه و از خريداران  دريافت می كنند.

معاون سازمان راهداری:
سفرهای اتوبوسی نوروز ۸۰ درصد كمتر از سال گذشته بود

معاون حمل ونقل ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای از كاهش 80 
درصدی سفرهای جاده ای ناوگان عمومی در نوروز امسال در مقايسه با نوروز 
سال گذشته خبر داد. مهران قربانی با اشاره به اينكه غالب مراكز گردشگری، 
اقامتی، هتل ها و مراكز مشابه در حال حاضر فعال نيستند، گفت: با بررسی هايی 
كه انجام داده ايم، تقريبا با اطمينان می توان گفت كه سفرهايی كه توسط اتوبوس 
و ناوگان رســمی مسافری انجام می شــود، به طور عمده سفرهای ضروری و 
اجتناب ناپذير هستند. وی اين سفرها را با اهداف برگشت به شهر محل اقامت 
يا محل اشتغال يا مقاصد درمانی ذكر و اظهار كرد: رقمی كه در حال حاضر در 
بخش حمل ونقل مسافری جاده ای داريم، در دو هفته گذشته نسبت به مدت 

مشابه سال قبل 80 درصد كاهش داشته است.

كاهش توليد ايرباس به نصف در اثر شيوع ويروس 
كرونا در جهان

رویترز- در پی ركود ناشی از بحران ويروس كرونا، شركت ايرباس به دنبال 
كاهش شديد توليد سری هواپيماهای A ۳20 پرفروش خود است. منابع آگاه 
اعالم كردند كه در پی ركود ناشی از بحران ويروس كرونا، شركت ايرباس به 
دنبال كاهش شديد توليد سری هواپيماهای A۳20 پرفروش خود است. اين 
غول هواپيماسازی اروپا در حال بررسی سناريوهايی از جمله كاهش نيمی از 

توليد ماهانه ۶0 فروند جت خانواده A۳20 به مدت سه تا شش ماه است.
اين در حالی اســت كه در پی كاهش پروازها بر اثر شــيوع كرونا خطوط 
هواپيمايی در سراسر جهان تمام تالش خود را برای صرفه جويی در هزينه های 
خــود انجام می دهند. يک منبع نيز گفت: ايرباس از تامين كنندگان قطعات 
A۳20 خواسته است تا تحويل قطعات ارسالی به كارخانه های خود را به ميزان 

40 درصد متناسب با توليد ۳۶ جت در ماه كاهش دهند.

خبر

گروه حمل ونقل- پس از شيوع 
ويروس كرونــا و توقف فعاليت های 
اقتصادی در كشــور، شــركت های 
هواپيمايی اوليــن بنگاه هايی بودند 
كه در اثر ورود اين بيماری به كشور 
زيان ديدند. كاهش شديد حمل ونقل 
مسافر و توقف كامل برخی مسيرهای 
پــروازی، ايرالين های ايران را مانند 
همه ايرالين هــای دنيا با زيان های 
هنگفت مواجه كرده است. در حالی 
كه ايــام نــوروز پرتقاضاترين دوره 
در فعاليت شــركت های هواپيمايی 
بود بــا كاهش بيش از 7۶ درصدی 
مســافران، اين شــركت ها يكی از 
منابع درآمد اصلی خود را از دست 
دادنــد. در همين حال با تشــديد 
اقتصادی  فعاليت هــای  در  ركــود 

كشــور و چشــم انداز تداوم حضور 
ويــروس كرونا زمزمه هــای تعديل 
نيرو و اجرای برنامه های انقباضی در 
به  اين شركت ها  سياستگذاری های 
گوش می رسد. در همين ارتباط دبير 
انجمن شركت های هواپيمايی با بيان 
اينكه در نوروز  ۹۹ شــمار مسافران 
هوايی نسبت به نوروز ۹8 حدود 7۶ 
درصد كاهش يافت،  گفت:  از دولت 
از  تســهيالت حمايتی  خواسته ايم 
از كرونا  كسب و كارهای آسيب ديده 
را برای شــركت های هواپيمايی در 

نظر بگيرد.
در  اسعدی ســامانی  مقصــود 
گفت وگو با فارس اظهار داشــت: با 
توجه به شيوع كرونا و كاهش انواع 
سفرها بخش حمل ونقل هوايی نيز 

نظير ديگر بخش های حمل ونقل در 
كل دنيا زيان بسياری ديده است.

وی ادامــه داد: در ايــن باره در 
كشــور ما زيان حاصل از شيوع اين 
بيماری و كاهش ســفرها در بخش 
حمل ونقل هوايی تــا 15 فروردين 
۹۹ رقم ســه هزار ميليــارد تومان 

برآورد شد.
شــركت های  انجمــن  دبيــر 
هواپيمايــی بيان كرد:  طبق آخرين 
آماری كه شركت فرودگاه ها و ناوبری 
هوايــی ايران اعالم كرده اســت در 
نــوروز ۹۹ با كاهــش 7۶ درصدی 
مسافر در ميانگين و سرجمع نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته مواجه 
بوديــم. اين كاهش پلكانی بود و در 
مقاطع اوليه كمتــر بود اما افزايش 

يافت و به 7۶ درصد رسيد.
اسعدی سامانی بيان كرد: مشكالت 
خــود را در چندين بنــد به وزارت 
راه و شهرســازی ارائه داديم و وعده 
داده شد در هفته جاری تصميمات 

نهايی در اين باره اخذ شود.
از  يكــی  كــرد:  تاكيــد  وی 
درخواست های ما ارائه تسهيالت به 
شركت های هواپيمايی طبق مصوبه 
زيان  تســهيالت كســب و كارهای 
ديده از كروناســت تا بدين ترتيب 
شركت های هواپيمايی بتوانند حقوق 

پرسنل خود را پرداخت كنند.
شــركت های  انجمــن  دبيــر 
هواپيمايی گفت: بــا وجود كاهش 
زيــاد ســفر و پروازها بــا اين حال 
قرار  اصال  هواپيمايی  شــركت های 

نيست تعديل نيرو داشته باشند. اما 
ضرورت دارد تسهيالتی برای حمايت 
از شــركت ها در راســتای پرداخت 

حقوق پرسنل ارائه شود.
اسعدی سامانی بيان كرد: همچنين 
با توجه به كاهش پروازها، هواپيماها 
در فرودگاه هــا دارای ظرفيت پارک 
هستند و مشكلی از نظر جای پارک 

هواپيما نداريم.
وی گفت: با ايــن حال ضرورت 
دارد موضــوع معافيــت از پرداخت 
هزينه پاركينگ هواپيماها به شركت 
فرودگاه هــا و ناوبــری هوايی ايران 
ارجاع شود تا اجاره پاركينگ هواپيما 
و همچنيــن اماكن از شــركت های 
هواپيمايی در اين شــرايط شــيوع 

كرونا دريافت نشود.

شــركت های  انجمــن  دبيــر 
هواپيمايی با بيان اينكه در شــرايط 
شيوع كرونا بسياری از شركت های 
هواپيمايی دنيا دچار مشكل شده و 
گردشگری آســيب ديده گفت: در 
اين راســتا همان طور كه اعالم شد 
طــی نامه ای به دولت درخواســت 
حمايت از شــركت های هواپيمايی 

شده است.
ز  ا گفــت:  نی  ما سعدی ســا ا
شهرداری ها درخواست شده وصول 
عوارض شهرداری برای شركت های 
هواپيمايــی را چند ماهی به تعويق 

بيندازند.
داشــت:  همچنين  اظهــار  وی 
به صورت  تامين ســوخت  موضوع 
اعتبــاری و تعويق طلب شــركت 
پااليش و پخش فرآورده های نفتی از 

ديگر درخواست شركت هاست.
شــركت های  انجمــن  دبيــر 
تعويق چند ماهه  هواپيمايی گفت: 
اقســاط بدهی هــای شــركت های 
هواپيمايــی به بانک ها و معافيت در 
پرداخت سهم كارفرما برای چند ماه 
از ديگر درخواست های شركت های 

هواپيمايی در اين حوزه است.
اسعدی سامانی اضافه كرد: مهلت 
در پرداخت اقساط تسهيالت صندوق 
توســعه برای چند ماه و همچنين 
پرداخت تســهيالت ارزان قيمت به 
از ديگر  شــركت های هواپيمايــی 
ی  شــركت ها ی  ســت ها ا خو در

هواپيمايی در اين حوزه است.
وی افزود: مهلت دهی شــركت  
فرودگاه ها به شركت های هواپيمايی 
بابت پرداخــت بدهی ها و همكاری 
بــا شــركت های هواپيمايــی بابت 
پرداخــت عــوارض فرودگاهــی از 
ديگر درخواســت های شركت های 
هواپيمايی بابت شيوع كرونا و كاهش 

سفرهاست.

ویژه گیالن

سرپرست شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن:
گيالن ظرفيت تبديل شدن به قطب توليد برق خورشيدی غرب آسيا را دارد

سرپرست شركت سهامی برق منطقه ای گيالن با تاكيد بر اينكه 
اين اســتان در حوزه انرژی های نو موقعيت ويژه ای دارد گفت: گيالن 
می تواند به قطب توليد برق خورشيدی غرب آسيا تبديل شود. بهمن 
داراب زاده وضعيت استان گيالن به لحاظ برخورداری از موهبت های 
طبيعی، وجود انرژی های نو و تجديدپذير را شــرايطی بسيار خوب و 
مطلوب تلقی كرد و اظهار داشت: گيالن می تواند به قطب توليد برق 

خورشيدی كشور و حتی غرب آسيا تبديل شود.
سرپرست شركت سهامی برق منطقه ای گيالن با بيان اينكه تاكنون 
از پتانسيل های استان برای توليد انرژی  به ويژه انرژی های پاک به خوبی 
بهره گيری نشده است، عنوان كرد: گيالن تاكنون در بخش باد و سدها 

به عنوان نيروگاه های برق آبی توليد انرژی داشته است اما ظرفيت های موجود استان بسيار بيشتر از اينهاست. داراب زاده توليد 
چيزی حدود ۹۳ مگاوات برق بادی در منجيل را مورد توجه قرار داد و با تاكيد بر اينكه در اين منطقه توان توليد سه هزار مگاوات 
برق بادی وجود دارد تصريح كرد: همه تصور می كنند گيالن استانی پربارش بوده و نمی تواند در حوزه توليد برق خورشيدی ورود 

كند در حالی  كه اين تصور درست نيست.
وی با بيان اينكه در بخش جنوبی گيالن از شهر منجيل به سمت لوشان پتانسيل بسيار خوبی برای بهره گيری از نيروگاه های 
خورشيدی وجود دارد، ابراز داشت: وضعيت گيالن از اين حيث حتی از بسياری از نقاط ديگر كشور مانند كرمان و يزد هم بهتر 
اســت. از طرفی مشــكل وجود ريزگردها نيز در اين استان وجود ندارد. سرپرست شركت سهامی برق منطقه ای گيالن از ورود 
سرمايه گذاران بخش خصوصی به حوزه توليد برق بادی و خورشيدی استان سخن گفت و خاطرنشان كرد: شركت برق منطقه ای 
گيالن برنامه راهبردی خود را تا سال 1405 تدوين و نحوه اجرای پروژه هايش در هر شرايطی را حتی در صورت عدم تزريق 

نقدينگی مشخص كرده است.
داراب زاده نياز توليدكنندگان و صنايع بزرگ گيالن به انرژی برق و بسيج امكانات شركت برق منطقه ای استان جهت تامين 
برق پايدار برای مشتركان صنعتی و خانگی را مورد توجه قرار داد و گفت: امسال توسط مقام معظم رهبری سال جهش توليد 

نامگذاری شده و شركت برق منطقه ای گيالن نيز برای تحقق آن تالش می كند.

رییس سازمان صمت گیالن:
اصناف گيالن در مبارزه با كرونا هم نوعدوستی خود را نشان دادند

فرهاد دلق پوش در مصاحبه با خبرنگاران از مساعدت كليه صنوف به 
ويژه شركت های پخش كه در تامين و توزيع به موقع كاالهای مصرفی 
نقش آفرينی كردند صميمانه تقدير و تشكر كرد و گفت: زنجيره پخش 
استان با بيش از ۶0 شركت پخش در زمينه مواد غذايی و همچنين 
40 شركت پخش در زمينه دارويی و 41 شركت فعال در زمينه ساير 
مصنوعات فلزی، لوازم خانگی و قطعات يدكی، بدون وقفه با به كارگيری 
تمام وقت پرســنل با وجود مخاطرات حضور در سطح شهر و اماكن 
عمومی اقدام به تردد برای خدمت رســانی به مردم كردند و هيچ گاه 

قفسه های فروشگاه های بزرگ و داروخانه های استان خالی نشد.
رييس سازمان صمت گيالن شــركت های پخش را ركن اصلی 

اتصال زنجيره توليد و مصرف دانست و اذعان كرد: با فعاليت بيش از چهار هزار نفر به صورت مستقيم در بيش از 141 شركت 
پخش در گيالن، حلقه لجستيک از بخش توليد، تامين و توزيع انواع كاالهای مصرفی مورد نياز پشتيبانی می كند كه زحمات و 
خدمات جهادگونه آنها نبايد در اين مواقع مغفول واقع شود و از همه فعاالن اين عرصه كه در اين سنگر خدمت مشغول هستند، 
تشكر و قدردانی می كنم. وی در بخش ديگری از سخنان خود همت و همراهی بسيار ارزشمند صاحبان صنوف، كسبه و بازاريان 
گيالن را در قطع زنجيره ای شيوع و ويروس كرونا حائز اهميت شمرد و گفت: اوج فعاليت و رونق بازار و صنوف در هنگامه نوروز 
است كه متاسفانه شيوع اين ويروس منحوس با آن همزمان و باعث تعطيلی بازار شد و بسياری از صنوف و كسبه با تعطيلی 
واحد صنفی دچار صدمات مالی شدند ولی با وجود همه دشواری ها تاكنون از منافع مالی خود گذشتند و با همكاری كم نظيری 

با سياست های كالن كشوری و استانی همگام و همراه شدند.

رشد ۱۱ درصدی صادرات کاالهای غیرنفتی بنادر گیالن طی سال 98
مديركل بنادر و دريانوردی گيالن از رشــد 11 درصدی 
صادرات كاالهای غيرنفتی در بنادر گيالن در سال ۹8 خبر 
داد و اعالم كرد: افزايش و تسريع فرآيند تخليه و بارگيری و 
خروج كاالهای اساســی در سال ۹۹ در دستور كار بنادر اين 
استان قرار دارد. حميدرضا آبايی، مديركل بنادر و دريانوردی 
استان گيالن با تبريک فرارسيدن اعياد شعبانيه و عيد نوروز 
اظهار كرد: از يزدان پاک تمنا دارم با فرارســيدن سال جديد 
روح تازگی و نشاط در زندگی همه ملت ايران دميده شود و 
سالی سرشــار از تندرستی، شادی و موفقيت روزافزون را از 

درگاه ايزد منان مسالت دارم.
وی با اشــاره به اينكه بيش از 80 درصد كاالهای جهان 

از طريق بنادر جابه جا و مبادله می شود، خاطرنشان كرد: كشور عزيزمان نيز بيشترين سهم مبادالت تجاری خود را از طريق 
دريا انجام می دهد.

آبايی با بيان اينكه صنعت حمل ونقل دريايی نقش قابل  توجهی در توسعه پايدار كشورهای جهان دارد، اظهار كرد: اهميت 
دريا و تاثير آن در اقتصاد و زندگی امروزه بشر غيرقابل  انكار است و خداوند را شاكريم كه در دومين سال اعمال تحريم ها تامين 

مايحتاج كشور از طريق حمل ونقل دريايی بدون وقفه و با قوت و قدرت به انجام رسيد.
مديركل بنادر و دريانوردی اســتان گيالن با اشــاره به قرارگيری بندرانزلی در دو كريدور بين المللی حمل ونقل كاال شامل 
شمال- جنوب و تراسيكا تصريح كرد: بندرانزلی به عنوان پرسابقه ترين و شاخص ترين بندر حاشيه جنوبی دريای خزر همواره از 

گذشته تا به امروز به عنوان يک بندر مهم برای بازرگانان، تجار و خطوط كشتيرانی در شمال ايران مورد توجه بوده است.

شهردار رشت تاکید کرد
تسريع در احداث تصفيه خانه شيرابه زباله های سراوان 

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گيالن، فرماندار 
شهرســتان رشت، شهردار، معاون عمرانی فرمانداری رشت، 
بخشــدار سنگر، معاون خدمات شهری شهرداری و برخی از 
مديران شهرداری رشت از پروژه های در دست اجرا در سراوان 
از جمله تصفيه خانه شيرابه زباله های سراوان، اجرای ديوار حائل 
مجاور تصفيه خانه، عمليات دفن و سم پاشی زباله و در ادامه 
پروژه های افزايش ظرفيت كارخانه كود آلی بازديد كردند و بر 
لزوم تسريع در روند اجرايی و بهره برداری از اين پروژه تاكيد 
شد. علی اوسط اكبری مقدم با ابراز رضايت از روند اجرايی دفن 
و سمپاشی زباله های سراوان گفت: الزم است عمليات اجرايی 

پروژه ها تسريع شود و هر چه زودتر به بهره برداری برسد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گيالن تاكيد كرد: با توجه به اهميت باالی پروژه تصفيه خانه از نظر زيست محيطی و 
جلوگيری از آلوده شدن آب های سطحی و زيرسطحی منطقه، انتظار داريم هر چه سريع تر شاهد بهره برداری از اين پروژه باشيم. 
وی افزود: رفع بخشی از مشكالت و مسائل مربوط به دفنگاه زباله های سراوان به اتمام عمليات اجرايی اين پروژه بستگی دارد. 

ميرشمس مومنی زاده فرماندار شهرستان رشت نيز بر لزوم تسريع در عمليات اجرايی اين  پروژه تاكيد كرد.
ناصر حاج محمدی هم ضمن تشريح وضعيت موجود و اينكه عمليات اجرايی پروژه احداث تصفيه خانه شيرابه زباله ها در پايين 
دست دفنگاه سراوان با جديت دنبال می شود، گفت: تاكيدات الزم به پيمانكار پروژه نيز انتقال داده شده و پيمانكار مربوطه هم 

با حساسيت و جديت اين موضوع را در دستور كار دارد.
شهردار رشت سپس خاطرنشان كرد: متاسفانه شيرابه دفنگاه زباله سراوان پس از طی مسير، وارد رودخانه می شود كه با 

راه اندازی پروژه تصفيه خانه شيرابه زباله سراوان، بخش اعظمی از اين مشكل برای هميشه رفع خواهد شد.
وی همچنين در بازديد اين هيات از دفنگاه سراوان، توضيحات كامل در زمينه چگونگی دفن زباله ها، سمپاشی در جهت 

جلوگيری از تكثير حشرات موذی و اجرای پوشش مخلوط روی زباله های دفن شده توضيحات كامل ارائه كرد.
سپس در بازديد از كارخانه كود آلی گيالن شهردار رشت با توضيح درباره چگونگی فعاليت اين كارخانه گفت: ما درصدد 

هستيم با ايجاد دو سوله جديد و خط پردازش به ظرفيت موجود كارخانه كود آلی بيفزاييم.

شرکت مدیریت منابع آب ایران ابالغ کرد
تكاليف بخش آب در بودجه ۹۹ و نحوه محاسبه آب بها 

شركت مديريت منابع آب ايران از تكاليف بخش آب در بودجه ۹۹ و نحوه محاسبه آب بها در آب های زيرزمينی خبر داد. آب 
كااليی متمايز از ساير كاالهای تجاری است كه ويژگی های اقتصادی آن براساس شرايطی مانند موقعيت، نوع مصرف، كيفيت 
و اطمينان پذيری متفاوت است. ارزش اقتصادی آب در انواع بهره برداری يا منابع محلی مصرف آن مانند رودخانه، سد و شبكه 

و منابع زيرزمينی متفاوت است.
از آنجا كه توسعه پايدار در منابع آب مبتنی بر شناسايی ارزش ذاتی آب است، نظام فعلی تعرفه گذاری آب به ويژه در بزرگ ترين 
حوزه مصرف آب يعنی كشاورزی به هيچ وجه انطباقی ندارد و اين نوع تعرفه گذاری كه به ويژه در منابع آب زيرزمينی رايگان 
است، اشاعه فرهنگ بدمصرفی آب را به دنبال داشته است. در همين حال قيمت گذاری آب زيرزمينی در بخش كشاورزی كمكی 

به ايجاد عدالت اجتماعی بين مصرف كنندگان آب است.
تصويب آب بهای پرداختی آب زيرزمينی هر چند از نظر ريالی نسبت به ارزش واقعی آب مصرفی بسيار اندک است و تاثير 
آن بر درآمد كشاورزان ناچيز و قابل اغماض است و برآوردها نشان می دهد نرخ تعيين شده در قانون حدود 0/5 درصد درآمد 
كشاورزان است اما كمک بزرگی به حفظ منابع ارزشمند آب زيرزمينی به عنوان منبع حياتی كشاورزان بهره مند از آن محسوب 
می شود و باعث ارتقای مديريت مصرف آب، مشاركت بهره برداران در مديريت منابع آب زيرزمينی، تقويت نظارت و كنترل برداشت 
از آبخوان ها، مديريت كشت و اصالح الگوهای پرمصرف، افزايش اطمينان پذيری تامين آب برای بخش های مختلف مصرف، تسريع 
در اجرای طرح های صيانت و حفاظت منابع آب زيرزمينی از جمله طرح تعادل بخشی، بازگشت منافع حاصل از وجوه پرداختی 
به صاحبان چاه ها در قالب حفظ منافع آنها در آبخوان، برقراری عدالت بين مصرف كنندگان آب در كشور و تقويت رويكرد افزايش 

كارايی و توليد ماده خشک به ازای هر مترمكعب در بهره برداران شده است..
در نحوه محاسبه آب بها نيز محورهای مهم در محاسبه بهای آب رعايت الگوی كشت و مصرف بهينه آب و تشويق در زمينه 
باال بردن راندمان بهره برداری از منابع آب است. از آنجا كه اجرای اين قانون با مشاركت بخش آب و بخش كشاورزی انجام خواهد 
شــد، دهم فروردين ماه جلسه ای با حضور مسووالن وزارت كشاورزی در شركت مديريت منابع آب ايران، تشكيل و اولين گام 

برای اجرای اين قانون برداشته شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن خبر داد
اجرای 1۰ هزار بازديد بهداشتی از اماكن عمومی گيالن

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی گيالن از انجام بيش 
از 10515 مورد بازديد اماكن عمومی، توسط اكيپ بازرسان 
بهداشــت محيط اســتان طی 1۳ روز آغازين سال خبر داد. 
فردين مهرابيان معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی گيالن 
طی گفت وگوی اختصاصی با پايگاه اطالع رسانی دانشگاه علوم 
پزشــكی گيالن )وب دا( با اشاره به اقدامات انجام شده حوزه 
بهداشت در راستای مقابله با كرونا، از انجام بيش از 10515 
مورد بازديد اماكن عمومی در سطح گيالن توسط اكيپ بازرسان 
بهداشت محيط استان خبر داد و تصريح كرد: در طی 1۳ روز 
نخست سال، 40 هزار و 120 مورد بازديد از مراكز تهيه و توزيع 
مراكز غذايی توسط بازرسان بهداشت محيط مراكز بهداشت 

استان به انجام رسيد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی گيالن در ادامه خاطرنشان كرد: تعداد موارد بازديد و آموزش در خصوص پيشگيری 
از انتقال بيماری های تنفسی، 1281۶ مورد بوده است. وی افزود: 45۶2۶ مورد پروتكل گندزدايی نيز در تعطيالت نوروز توسط 
كارشناسان اين حوزه انجام شده است، در اين زمينه 4۹ هزار و 51۹ مورد نصب راهنمای نحوه شستن دست ها نيز در اماكن 

عمومی توسط كارشناسان بهداشت محيط مراكز بهداشت استان گيالن صورت گرفت.
اين مقام مسوول در بخش ديگری از سخنان خود با اشاره به پلمب 174۳ مكان طی 1۳ روز ابتدای سال، اذعان كرد: در طی 
اين مدت، نسبت به گندزدايی تعداد 172۳ مورد آمبوالنس نيز اقدام شد. مهرابيان در پايان با ارائه توضيحاتی در خصوص عملكرد 
تيم سالمت، از غربالگری 7۳1۳ مورد مادر باردار در سامانه سيب خبر داد و بيان كرد: از 108 مادر باردار مشكوک به كرونا، تعداد 
54 تن به صورت سرپايی درمان شده و تحت قرنطينه خانگی قرار گرفتند و 54 نفر نيز با بستری شدن، پس از دريافت خدمات 

درمانی، بهبود يافتند. از كل موارد فوق 12 مورد ابتالی قطعی به كوويد- 1۹ گزارش شده است.
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گروه صنعت- هفته گذشته دولت از اختصاص تسهيالت 750 
هزار ميليارد تومانی با نرخ سود 12 درصد برای حمايت از صنايع و 
كسب وكارهای آسيب ديده از بحران كرونا خبر داد؛ خبری كه اگرچه 
نشان دهنده تالش دولت برای كاهش اثرات بحران بر اقتصاد كشور 
است اما به دليل فشاری كه اكثر صنايع در نيمه دوم سال ۹8 و در 
پی تشديد تحريم ها متحمل شده اند اين ميزان تسهيالت و با نرخ 12 
درصدی نمی تواند باری از دوش صنايع در آستانه ورشكستگی بردارد. 
در واقع فعاالن اقتصادی كشور معتقدند در حالی كه اقتصادهای بزرگ 
دنيا در حال اعطای تسهيالت با بهره های نزديک به صفر و همچنين 
كمک های بالعوض به صنايع آسيب ديده هستند، دولت می خواهد 
با وام 12 درصدی صنايع كشور را نجات دهد كه به نظر می رسد اين 
تسهيالت بيشتر به تشديد بدهی های صنايع منجر شود. همچنين 
شــرايط بانک های كشور نيز به گونه ای است كه فعاالن اقتصادی 
اميدی به تحقق همين تسهيالت با اين بهره را نيز ندارند بنابراين 
اجرای اين مصوبه تنها در شرايطی امكان پذير خواهد بود كه منابع 
مالی آن از طريق دولت و نه منابع بانكی تامين شود. اما در شرايطی 
كه بودجه سال جاری كشور بدون در نظر گرفتن بحران كرونا نيز با 
كسری مواجه بود، دولت در تامين منابع مالی اين تسهيالت به مشكل 
برخواهد خورد. بودجه سال آينده كشور براساس فروش روزانه يک 
ميليون بشكه نفت با قيمت 50 دالر بسته شده اين در حالی است 
كه بعيد است با شرايط تحريم و قرار گرفتن ايران در ليست سياه 
FATF چنين امری محقق شود و از سوی ديگر در صورت تحقق 
اين ميزان فروش با توجه به كاهش قيمت نفت به حدود 20 دالر 
درآمد در نظر گرفته شده ارزی كشور محقق نخواهد شد. شرايط 
پيش آمده در اثر شــيوع ويروس كرونا و ورشكستگی بسياری از 
كسب وكارها نيز باعث می شود كه حتی درآمدهای ريالی كشور از 
ماليات محقق نشود. به اين ترتيب دولت برای سال آتی حتی توان 
تامين بودجه تعريف شده بدون آسيب ناشی از كرونا را ندارد و بايد 
برای تامين خسارات ناشی از اين ويروس به دنبال منبع مالی ديگری 
باشد. در اين ميان اقتصاددانان كشور می گويند بعيد به نظر می رسد 
كه دولت اين كسری را از راه های منطقی جبران كند و به احتمال 
قوی سراغ استقراض از بانک مركزی خواهد رفت كه اگرچه اين راه 
در كوتاه مدت مشكل را برطرف می كند اما به افزايش پايه پولی، رشد 

نقدينگی و افزايش تورم می انجامد.
اقدامات کشورهای مختلف برای مقابله با تبعات اقتصادی  �

کرونا
شــيوع ويروس كرونا تمامی دنيا را متاثر كرد و در حال حاضر 
تمــام دنيا معتقدند كه حتی پس از گذر از اين بحران انســانی، 
همچنان كشورهای مختلف با تبعات اقتصادی آن روبه رو خواهند 
بود به گونه ای كه برخی اقتصاددانان می گويند دنيا پس از اين بحران 
بايد منتظر بزرگ ترين ركود در 100 سال اخير باشد. با شيوع اين 
ويروس بسياری از بنگاه های توليدی به خصوص بنگاه های كوچک و 
متوسط تعطيل شدند، بازارهای مالی جهان سقوط كرد، قيمت نفت 
به كمترين ميزان در 17 سال گذشته رسيده است. البته در اين ميان 
كشورهای مختلف به دنبال ارائه راه حلی برای كنترل تبعات اقتصادی 
شيوع اين ويروس بر اقتصاد كشور خود هستند و به همين منظور 
نيز با تصويب بسته های حمايتی بنا دارند تا در حفظ بقای بنگاه های 
توليدی و كسب وكارهای كوچک خود بكوشند. كشورهای ثروتمند 
دنيا با اخذ سياست هايی همچون تزريق پول، كاهش نرخ سود بانكی 
و كمک به كسب وكارهای آسيب ديده به دنبال كنترل آسيب های 

اين بحران هستند.
بانک مركزی اياالت متحده آمريكا به عنوان بزرگ ترين اقتصاد 
جهان، ابتدا نرخ ســود بانكی اين كشور را نيم درصد كاهش داد و 
در ادامه اين نرخ را به صفر رســاند، كاهش ناگهانی سود بانكی در 
آمريكا پس از بحران اقتصادی جهان در ســال 2008 تكرار نشده 
بود و درواقع اقدامی برای تشــويق افراد و كسب وكارها برای قرض 
از بانک ها و موسسات مالی به شمار می رود. همچنين رييس جمهور 
اين كشور خبر از تزريق هزار ميليارد دالر به اقتصاد اين كشور داده 
است. دولت ژاپن نيز برای حمايت از اقتصاد و فعاالن اقتصادی اين 
كشور در مقابل اين بحران طرح وام با سود صفر درصد را برای يک 
سال در اين كشور تمديد كرد. همچنين دولت بريتانيا نيز اعالم كرد 

كه برای حمايت از بنگاه های اقتصادی اين كشور نرخ سود بانكی را 
می كاهد و وزير دارايی بريتانيا برای حمايت از كسب وكارهای كوچک 
و بزرگ وام تضمين شده دولتی 400 ميليارد دالری را معرفی كرده 
است. همچنين از ديگر اقدامات اين كشور برای گذر از بحران كرونا 
تعويق سه ماهه بازپرداخت وام مسكن برای افراد نيازمند و همچنين 

معافيت های تجاری مالياتی برای برخی خدمات بوده است.
دولت فرانسه نيز وعده تزريق 50 ميليارد دالر به اقتصاد اين كشور 
را داده و اتحاديه اروپا نيز با تسهيل قوانين خود در اين شرايط خاص به 

شركت ها اجازه داده تا سقف 550 ميليون يورو وام دريافت كنند.
بحران پساکرونا در انتظار بنگاه های تولیدی �

محمود جامساز، اقتصاددان در خصوص ميزان نتيجه بخشی 
تصويب اعطای تسهيالت دو ساله بانكی با نرخ ترجيحی 12 درصد 
تا سقف 750 هزار ميليارد ريالی به صنايع و كسب وكارهايی كه از 
شيوع ويروس كرونا آسيب  ديده اند به »جهان صنعت« گفت: تصويب 
اين كمک از دو منظر قابل بررسی است؛ از سويی بايد ديد دولت 
توان مالی پرداخت چنين تســهيالتی را دارد و از سوی ديگر اين 
ميزان تسهيالت با اين نرخ بهره كارگشای وضعيت صنايع كشور 

خواهد بود يا خير.
وی ادامه داد: در بسياری از كشورها وام هايی با بهره صفر درصد 
به بنگاه های توليدی داده می شود اما در ايران پس از مواجهه با چنين 
بحرانی وام با بهره 12 درصد در نظر گرفته شده كه هرچند نسبت 
به بهره های فعلی تسهيالت بانكی كمتر است اما رقم بااليی برای 
بخش توليد و كسب وكارها به شمار می رود. اما واقعيت آن است كه 
بنگاه های توليدی كشور كه پيش از اين نيز در اثر تحريم و مشكالت 
اقتصادی كشور با مشكالت فراوانی روبه رو بوده اند با شيوع اين ويروس 
با كاهش تقاضا و توليد در آستانه ورشكستگی قرار دارند و وام با بهره 
12 درصدی نمی تواند مشكالت بسياری از اين واحدها را برطرف كند 
و اين مبلغ ناچيز گرهی از مشكالت جامعه آسيب ديده از تعطيلی 

ناشی از شيوع كرونا نمی گشايد.
جامساز گفت: شيوع اين ويروس سبب شده كشورهای با توان 
مالی مناسب برای جبران خسارت ها و رونق دوباره اقتصاد بسته های 
حمايتی قابل توجهی را برای مردم و بنگاه های اقتصادی خود در نظر 
بگيرند، در همين راستا اياالت متحده آمريكا تا خردادماه دو تريليون 
دالر برای جبران خسارت های اقتصادی و كمک به مردم اين كشور 
مصوب كرده و در صورت نياز اين بسته حمايتی را به هشت تريليون 
دالر نيز خواهد رساند. اما دولت ايران برای مواجهه با اين بحران وام با 
سود 12 درصدی مصوب كرده است كه در پرداخت يا عدم پرداخت 

آن از سوی بانک به فعاالن اقتصادی نيز ترديد وجود دارد.
جامساز گفت: شيوع اين بيماری عالوه بر مخاطرات جانی، تبعات 
مخرب اقتصادی را نيز برای كشور به همراه داشته و اين تبعات در 
ماه های آتی نيز شــدت می گيرند. بسياری از بنگاه های توليدی، 
كسب وكارهای كوچک، واحدهای فروش و... تعطيل شده اند و ركود 
حاكم بر بازار باعث ساقط شدن برخی كسبه شده است. در چنين 
شرايطی بايد دولت منابعی را به حل مشكالت اين كسب وكارها در 
بودجه ســال جاری اختصاص دهد يا اعتبار مناسبی را در خارج از 

بودجه در نظر بگيرد.
اين كارشناس اقتصادی به كاهش طرح های توسعه ای كشور 
پس از بحران كرونا اشاره كرد و گفت: پس از برطرف شدن بيماری 
كرونا، دولت با بحران پساكرونا روبه رو می شود كه بسيار جدی است. 
درواقع پس از برطرف شدن اين بيماری دولت نمی تواند طرح های 
توسعه ای در حال اجرای خود را ادامه دهد. به اين ترتيب ركود در 
اقتصاد و پسرفت طرح های توسعه ای، بحرا ن های جدی تر دولت بعد 

از كروناست.
جامساز در ادامه به وضعيت بودجه سال جاری اشاره كرد و گفت: 

در حالی كه مسووالن امر به شرايط تحريم و مشكالت در فروش نفت 
واقف بودند اما بودجه سال ۹۹ را براساس فروش روزانه يک ميليون 
بشكه نفت با قيمت 50 دالر تصويب كردند، كه باتوجه به شرايط 
تحريم و قرار گرفتن ايران در ليست سياه FATF و همچنين كاهش 
قيمت هر بشكه نفت به حدود 20 دالر اين درآمد ارزی محقق نخواهد 
شد و در سال جاری دولت در تامين درآمدهای ارزی خود با مشكالت 

جدی روبه رو خواهد شد.
وی ادامه داد: در سال ۹8 ميزان رشد اقتصادی كشور حدود منفی 
0/8 بود و سازمان های بين المللی نيز برای سال جاری رشد اقتصادی 
منفی ۹ را برای ايران پيش بينی كرده اند و همين امر نشان از وخامت 
اوضاع اقتصادی كشور دارد. البته تمامی اين پيش بينی ها در زمينه 
كسری بودجه و كاهش رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن بحران 

كرونا بود و بروز اين بحران بر مشكالت كشور خواهد افزود.
وی ادامه داد: شيوع اين ويروس در ايران در اسفندماه صورت گرفت 
و انتظار می رفت كه بودجه سال ۹۹ متناسب با اين امر تغيير كند اما 
در اقدامی عجيب و غيرمنتظره اليحه بودجه كه از كميسيون تلفيق 
به صحن علنی مجلس شورای اسالمی رفته بود با حكم حكومتی به 
كميسيون تلفيق بازگشت و مستقيم برای تصويب به شورای نگهبان 
رفت، البته همچنان سرنوشت اين اليحه مشخص نشده و  هنوز 
فرصت برای بازگشت آن به مجلس و ايجاد تغييراتی متناسب با 
شرايط جديد و در نظر گرفتن رديف بودجه برای پرداخت خسارات 

ناشی از كرونا وجود دارد. 
جامساز در ادامه به نحوه تامين منابع مالی برای خسارات ايجاد 
شده از شيوع اين ويروس اشاره كرد و گفت: تامين منابع مالی مورد 
نياز در شرايطی كه از سويی درآمدهای نفتی كشور در حداقل قرار 
دارد و با تعطيلی بخشی از كسب وكارها حتی در تحقق درآمدهای 

مالياتی نيز ترديد وجود دارد مساله ای بزرگ است.
وی افزود: كاهش رشد اقتصادی منجر به كاهش درآمدهای دولت 
شده و دركنار موارد بيان شده دولت تا به  حال موفقيتی در زمينه كسب 
ماليات از افرادی كه با استفاده از رانت به انباشت سرمايه پرداخته اند پيدا 
نكرده است. همچنين ديگر نمی توان حتی به مواردی همچون رونق 

گردشگری به منظور افزايش درآمدهای دولت اميدوار بود.

جامساز ادامه داد: در اين شرايط راه های تامين درآمد دولت برای 
جبران اين خسارت ها محدود است. افزايش بهای خدمات دولتی 
همچون افزايش قيمت بنزين و ساير خدمات يكی از اين راه حل هاست 
اما از آنجا كه اين امر باعث فشار مضاعف به مردم و افزايش نارضايتی 
عمومی می شود بعيد است كه مسووالن به سراغ اين راه بروند. راه ديگر 
برای حل اين مشكل فروض اوراق قرضه است كه بعيد به نظر می رسد 

با اين راه بتوان به ميزان درآمد مورد نظر دست پيدا كرد.
وی افزود: عموما دولت ها در چنين شرايطی اقدام به استقراض 
خارجی می كنند اما روابط خارجی ايران به گونه ای است كه كشوری 
حاضر به پرداخت اين قرض به ايران نيســت. در حال حاضر اغلب 
كشورهای دوست ايران خود نيز شرايط اقتصادی مناسبی ندارند 
و دريافت كننده كمک های بين المللی هستند و چين و روسيه تنها 
كشورهای دوست ايران به  شمار می روند كه شرايط اقتصادی مناسبی 
دارند، البته به كمک اين كشورها نيز نبايد دل بست. در واقع اين 
دولت ها نيز به  دنبال منافع كشور خود هستند و بعيد است كه در 

اين شرايط كمكی به ايران كنند. 
وی ادامه داد: راهكار عملی ديگر برای حل اين مشكل حذف رديف 
بودجه موسساتی است كه نتيجه خدمات آنها در سال های قبل نيز 
به مردم نرسيده و تنها منافع دولتی از بودجه دارند. اين ارگان ها و 
موسسات سال ها بدون اينكه توجيه اقتصادی برای دولت داشته باشند 
بودجه های كالن را از آن خود كرده اند و در حال حاضر نيز كه مردم 
نياز به كمک دارند خبری از آنها نيست. برای جلوگيری و كاهش اثرات 
ناشی از پسابحران كرونا بايد دولت اليحه بودجه سال جاری را اصالح 
و بدون تعارف بخش هايی از بودجه كه به سازمان های بودجه خوار 
تعلق می گيرد را حذف كند. هرچند كه بعيد به نظر می رسد عقالنيتی 
در سيستم وجود داشته باشد كه دست به چنين اصالحاتی بزند و 

نمی توان بر كاهش سهم آنها از بودجه دل بست.
جامساز گفت: در اين شرايط تنها راه دولت برای تامين اين هزينه ها 
استقراض از بانک مركزی است و احتماال نيز به سراغ همين راه می رود. 
استقراض از بانک مركزی بی سروصدا انجام می شود، بانک مركزی پول 
چاپ كرده و همين امر اگرچه مشكل را در كوتاه مدت حل می كند 
اما باعث باال رفتن پايه پولی و رشد نقدينگی در كشور می شود كه 

در نهايت خود را به صورت رشد تورم در جامعه نشان می دهد اما از 
آنجا كه اين امر به  مرور اتفاق می افتد همانند افزايش قيمت خدمات، 

منجر به اعتراضات مردمی نمی شود.
هدفمندی در اعطای تسهیالت �

پدرام سلطانی در خصوص اثربخشی تسهيالت در نظر گرفته 
شده از سوی دولت به  منظور جبران آسيب ناشی از شيوع كرونا به 
»جهان صنعت« گفت: نگاهی به ميزان تمهيدات انديشيده شده از 
سوی اقتصادهای بزرگ دنيا برای مقابله با پيامدهای اقتصادی ناشی از 
شيوع اين ويروس بر بنگاه های اقتصادی نشان از اهميت و پيش بينی 
عوارض بزرگ و جدی اين بحران دارد. همچنين مقايســه نوع و 
ميزان اين تسهيالت با بزرگ ترين اقتصادهای جهانی نشان می دهد 
ميزان و نوع حمايت در نظر گرفته شده در مقياس حمايت های ساير 

كشورها نمی گنجد.
وی افزود: اقتصادهای بزرگ دنيا برای حمايت از بنگاه های اقتصادی 
و به خصوص واحدهای كوچک و متوسط كه بيشترين آسيب را از اين 
بحران ديده اند اغلب تسهيالتی با بهره صفر يا كمک بالعوض در نظر 
گرفته اند اما دولت ايران خبر از ارائه وام با بهره 12 درصدی می دهد 

كه اين رقم اصال بهره اندكی برای توليدكننده به شمار نمی رود.
سلطانی گفت: ناكارآمدی و ضعف در مديريت اقتصادی كشور طی 
حدود دو دهه اخير به انباشت مشكالت اقتصادی در كشور منجر شده 
و امروز در شرايط بحران ديگر توانی برای دولت در جهت حمايت از 
كسب وكارها باقی  نمانده و همچنين شرايط اقتصادی به نحوی بوده كه 
ديگر نفسی برای بنگاه های توليدی باقی نگذاشته است. فشار مضاعف 
و شدت گرفتن تحريم ها در سال گذشته نيز ضربه مهلک ديگری بر 
بدنه صنايع كشور بود و همه اين موارد دست به دست هم دادند كه 
ديگر بنگاه اقتصادی كشور توان دست و پنجه نرم كردن با ويروس كرونا 
را نداشته باشند و در وضعيت نامطلوب تر نسبت به ساير بنگاه های 

اقتصادی دنيا پس از روبه رويی با اين بحران قرار بگيرند.
وی افزود: وضعيت فعلی كســب وكارها در كشور و همچنين 
توان اندک دولت برای كمک به آنها، بايد باعث  شود كه از اين پس 
تخصيص هر گونه كمک و ارائه تسهيالت با هوشمندی و هدفمند 
باشد تا به درستی به نقطه هدف اصابت كرده و به بخش هايی كه 

بيشترين آسيب را از اين بحران ديده اند اعطا شود.
سلطانی گفت: در جريان شيوع ويروس كرونا بخشی از صنايع و 
كسب وكارها همچون صنايع بهداشتی، شوينده و برخی صنايع غذايی 
آسيبی نديده اند، بخشی ديگر از صنايع آسيب متوسطی ديده و برخی 
ديگر نيز همچون صنعت گردشگری، رستوران، صنعت تفريحات و... 
آسيب جدی را متحمل شده اند. ابتدا بايد تمامی اين صنايع و ميزان 
آسيب مشخص شود و در ادامه تسهيالت در نظر گرفته شده بر بخش 

آسيب ديده و سپس بخش های با آسيب متوسط متمركز شود.
وی ادامه داد: در رابطه با نحوه تسهيالت نيز اما و اگرهايی وجود 
دارد و دولت بايد اين حمايت را به صورت امهال بدهی مالياتی و تامين 
اجتماعی، كمک بالعوض، ارائه تسهيالت با بهره كم و تركيب اين 

روش ها بسته به موقعيت واحد صنعتی بپردازد.
ســلطانی در زمينه ارائه راهكاری جــز كمک دولت برای گذر 
كسب وكارها از پساكرونا گفت: شرايط بنگاه های مختلف درصورتی 
كه دولت به آنها كمک نكند متفاوت خواهد بود. بخشی از بنگاه ها 
بدون كمک و حمايت توان عبور از بحران را به طور قطع ندارند اما 
در اين ميان بنگاه هايی نيز خواهند بود كه با تكيه بر كيفيت مديريت 
بنگاهی در سال های قبل، ميزان سود انباشته يک سال و سال های 
قبل، ميزان سابقه، قدمت و اعتبار برند و همچنين با كمک توان 
اقتصادی مالک و مالكان بنگاه می توانند از بحران عبور كنند. در واقع 
تمامی موارد بيان شده باعث می شود كه عاقبت يک نوع مشخص از 

كسب وكار در شرايط بحران متفاوت باشد.
وی افزود: مشــخصا بنگاهی كه مالک آن از توان مالی باالتری 
برخوردار بوده و سابقه بيشتری دارد و در سال های فعاليت خود انباشت 
سود بيشتری داشته است راحت تر از شرايط بحران عبور می كند. در 
واقع تمامی موارد بيان شده جزو همه سرمايه های مشهود و نامشهود 
بنگاه ها هستند كه در دوران بحران و پسابحران به كمک بنگاه های 
توليدی می آيند. بنگاه هايی كه از اين موارد برخوردار نيستند از بحران 

آسيب بيشتری می بينند.

»جهان صنعت« سهم تسهيالت حمايتی دولت در رفع مشكالت اقتصادی صنايع آسيب ديده از كرونا را بررسی كرد 

تشدید بدهی های صنایع

 گروه صنعت- صنايع خودروسازی و قطعه سازی 
پس از تحريم های آمريكا با مشكل روبه رو شدند و بر 
اساس گزارشی در شهريورماه 1۳۹8، اشتغال مستقيم 
در صنعت قطعه 550 هزار نفر اعالم شــد كه حدود 
نيمی از آنها در جريــان اتفاقات مربوط به تحريم و 
عدم پرداخت به موقع مطالبات از سوی خودروسازان، 
تعليق شــدند يا كار خود را از دست دادند. شركت 
صنايع توليدی كروز در ســال گذشته با وجود همه 
اين مشــكالت، فرصت را برای خود مغتنم دانست و 
با افزايش سطح داخلی سازی در مجموعه خود نه تنها 
تعديل نيرو نداشت بلكه اشتغالزايی هم در مجموعه 

خود انجام داد.
كروز با پيشــرفت بســيار مطلــوب در نهضت 
داخلی ســازی، قطعــات مورد نياز خطــوط توليد 
خودروســازان كه از خارج تامين می شــد، با عمق 
ساخت داخل و دانش مهندسان اين شركت بومی سازی 
كرد. در سال گذشته كروز با افزايش تيراژ توليد و از 
سوی ديگر با توسعه نهضت داخلی سازی و رشد توليد 

قطعات، فرصت اشتغالزايی را برای بيش از 1700 نفر 
فراهم كرد كه اين امر با بومی ســازی بيشتر قطعات 
افزايش پيدا خواهد كرد. عالوه بر آن همه پرسنل به 
صورت ادواری و پرسنل جديد در بدو استخدام مطابق 
با استاندارد و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي معاينه شدند و همچنين طرح ملي فشار خون 
و غربالگری پيشگيری از سرطان سينه در سطح شركت 
انجام شد. اجرای طرح رتبه بندی در سطح مشاغل 
ستادی، پشتيبانی و فنی و مهندسی، مشاركت موثر در 
 HR( اجالس مسووالن منابع انسانی در مادريد اسپانيا
Summit(، تكميل آزمايشگاه محيط زيست در سايت 
۳ و احداث و بهبود سيستم هاي تصفيه فاضالب در 
در سه سايت توليدی كروز از ديگر فعاليت های منابع 

انسانی اين شركت در سال ۹8 بود.
كروز در همه زمان با آموزش مباحث به روز و مطابق 
با استانداردها و تكنولوژی روز دنيا سعی بر آن دارد تا 
در راستای افزايش كيفيت و بهره وری، نيروی انسانی 
متناســب با آن را فراهم سازد و به همين منظور در 

ســال گذشته بيش از 700 دوره آموزشي و 58 هزار 
نفر- ساعت آموزش برای پرسنل خود فراهم آورد.

كروز نيروی انســانی را ســرمايه های اصلی خود 

جهت پيشرفت بيشتر در اين صنعت می داند كه برای 
جلوگيری از امكان بروز حوادث، بيش از 7200 اقدام 
اصالحي و پيشگيرانه جهت كنترل ريسک های ايمني، 

بهداشتي و محيط زيستي در سه سايت توليدی خود 
انجام داد. عالوه بر آن در سال گذشته اندازه گيری های 
و  ايمني ماشين آالت  و  بهداشتي، محيط زيستي 
سيستم های كروز در پنج دوره انجام و با بررسي های 
دقيق سيستم صدور پرميت، امكان انجام ايمن 7۶۶۶ 
فقره فعاليت های با ريسک باال در كروز فراهم شــد. 
اين شركت در راســتای حفظ رفاه پرسنل با وجود 
محدوديت ها و فشارهای كمبود نقدينگي، مساعدت ها 
و بسته های حمايتی با عنوان های متفاوت براي همه 
كاركنان خود پرداخت و همچنين كارت هايی جهت 
استفاده از اماكن ورزشي برای حفظ روحيه و انگيزه 
بيشتر آنها اهدا كرد. كروز در سال گذشته بيش از هفت 
هزار فقره وام بدون بهره ضروری و مسكن به كاركنان 
خود اعطا و همچنين كاروانی متشكل از پرسنل اين 
بنگاه اقتصادی را جهت شــركت در مراسم اربعين 

حسينی به كربالی معلی اعزام كرد.
كروز در ســال گذشته پس از تاييد ورود ويروس 
كرونا به كشور و با توجه به اشتغال بيش از 12 هزار 

نفــر در اين مجموعه، از همان ابتــدای امر اقدامات 
پيشگيرانه برای مقابله با شيوع اين ويروس انجام داد. 
با دستور مديريت و ابالغ دستورالعمل های مربوطه كليه 
مراسم ها، همايش ها و دوره های آموزشی متوقف شد 
و كميته مديريت و پيشگيری از بيماری كرونا در اين 

شركت تشكيل شد.
از جمله اقدامات انجام شده در اين زمينه می توان 
به كنترل سالمت همكاران و كليه مراجعه كنندگان 
در ورودی ها، حذف اثر انگشت در تردد كاركنان، توزيع 
دستكش و ماسک، شناسايی نقاط پرخطر، ضدعفونی 
كردن ســرويس ها، اماكن و تجهيزات عمومی، عدم 
اجازه حضور پرســنلی كه عالئم ســرماخوردگی و 
آنفلوآنزا دارند، تعطيلی رستوران و نماز جماعت، تهيه 
دستورالعمل شرايط اضطرار، اطالع رسانی نحوه مقابله 
با اين ويروس به طرق مختلف، شناسايی كاركنان دارای 
بيماری خاص و تدوين راهكار نحوه ادامه فعاليت آنها، 
برگزاری دوره آموزشی مخصوص نيروهای خدماتی 

و... اشاره كرد. 

دستاوردهای منابع انسانی كروز در سال گذشته
رونق تولید

 آرمان حســنی بــا بيان اينكه مطالعات، امكان ســنجی و ســاخت 
زيرســاخت های الزم برای شروع طرح جامع سيستم های يكپارچه از اوايل 
سال ۹8 آغاز شد، گفت: ابتدا پيش بينی ما اين بود كه در ارديبهشت سال 
۹۹ فاز اول سيستم های توليدشده به بهره برداری برسد كه با حمايت بی دريغ 
دكتر سعدمحمدی، مديرعامل محترم شركت مس از اواخر بهمن ماه سال 

گذشته اين طرح عملياتی شد.
وی با بيان اين مطلب و تاكيد بر اينكه اجرای اين طرح در راستای تاكيدات 
مديرعامل شركت مس در خصوص لزوم هوشمندسازی سيستم ها و جريان 
شــفاف و روان اطالعات در شركت مس انجام شد، گفت: خوشبختانه سه 
ماه زودتر از برنامه پيش بينی شــده اين پروژه به نتيجه رسيد و »سيستم 
حسابداری مالی« به عنوان قلب سيســتم جامع يكپارچه سازی در حوزه 
پشــتيبانی از 2۶ بهمن ماه سال گذشته در كل شركت صنايع ملی مس 

ايران اجرا و مستقر شد.
وی در ادامه درباره جزئيات اين طرح گفت: در ســال گذشته در حوزه 
معاونت توسعه سرمايه انسانی و فناوری اطالعاتی در چند محور مجموعه 
تغييراتی اساسی با همكاری و همت تمام همكارانم در بخش های مختلف 
صورت گرفت كه يكی از اصلی ترين محورها كه از آن می توان به عنوان اقدامی 
تازه و نوين ياد كرد و شركت مس را به عنوان يک الگو در اين حوزه تبديل 

كرد، در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات بود.
به گفته معاون توسعه سرمايه انسانی و فناوری اطالعاتی شركت مس، اين 
شركت دارای واحدهای عملياتی در استان های كرمان و آذربايجان شرقی است 
و با توجه به اينكه امروزه در دنيا گردش اطالعات امكان تصميم گيری بهتر 
و در زمان درست را برای مديريت ارشد، مستقل از جغرافيا، فراهم می كند 
اجرای اين طرح كمک بســزايی در پوشش تمامی خواسته های اطالعاتی 

شركت مس در حوزه های مختلف می كند.
حسنی با تاكيد بر اينكه با توجه به تجربيات گذشته برای عملياتی كردن 
اين پروژه در كوتاه ترين زمان ممكن به اين جمع بندی رسيديم كه از پتانسيل 
و توان داخلی در سطح شركت و كشور استفاده كنيم، گفت: خوشبختانه در 
اين زمينه با اتكا به پروردگار و اعتماد به تيم كارشناسان جوان ايرانی و تكيه 
بر توان داخلی برای اولين بار شاهد پياده سازی موفق سيستم جامع يكپارچه 

شديم كه در نوع خود بی نظير است.
وی درباره مزايای كاربردی و عملياتی »سيستم حسابداری مالی« گفت: 
به طور كلی اين طرح گام مهمی در جهت شفاف سازی و بسترسازی برای 
كنترل پذيری هرچه بيشتر تراكنش های مالی و اطالعاتی سازمان است و امكان 
سرعت بخشيدن به تصميم گيری های استراتژيک كوتاه مدت و بلندمدت را در 

حداقل زمان ممكن فراهم می كند.

»جهان صنعت«- كيارش مهرانی با تبريک آغاز سال نو گفت: خوشحال 
هستيم كه با حمايت و همراهی دكتر سعدمحمدی مديرعامل شركت مس و 
اعضای هيات مديره موفق به تحقق برنامه های مالی و اقتصادی شركت مس فراتر 

از برنامه پيش بينی شده و همپای برنامه  های توليدی شركت شديم.
معاون مالی و اقتصادی شركت مس با بيان اينكه سال 1۳۹8 با توجه به 
تالطمات ارزی و تحريم های شــديدی كه ناجوانمردانه بر كشور تحميل شد 
سال سختی برای شركت مس بود گفت: اين ميزان از تحريم ها و كنترل های 
بين المللی برای محدود كردن ما بی سابقه بوده و برای اولين بار شركت مس 
به طور مستقيم در ليست تحريم ها قرار گرفت، با اين وجود شركت مس توانست 
ركورد فروش را در صادرات مس كاتد سال گذشته ارتقا دهد كه در تاريخ شركت 

مس بی سابقه بود.
وی افزود: آخرين ركوردی كه داشتيم فروش 104 هزار تن كاتد بود كه در 
سال ۹8 موفق به صادرات 11۶هزار و 500 تن شديم كه موفقيت چشمگيری 
محسوب می شود.مهرانی افزود: همچنين شركت مس برای اولين بار بيش از 

22 هزار و 700 ميليارد تومان فروش داشت.
وی با بيان اينكه ارزش بازار مس در پايان سال 1۳۹8 به بيش از 72 هزار 
ميليارد تومان رسيد و شرايط مناسبی برای سهامداران ايجاد كرد، اظهار داشت: 
همچنين در سال گذشته شركت مس به خوبی و به موقع سود سهام خود را 

بين سهامداران توزيع كرد و اين موضوع بازخورد مثبتی در بين سهامداران داشته 
است.مهرانی با بيان اينكه بيش از ۹0 درصد بخش بازرگانی ما از مجموعه  های 
داخلی تامين می شود گفت: شركت مس در پی كاهش وابستگی به خارج از 

كشور است.
معاون مالی و اقتصادی شركت مس با اشاره به اينكه حقوق و عوارض دولتی 
شركت مس با پيگيری متعدد و در نتيجه تعامل و همكاری با وزارت صمت 
از 12 به ۹ درصد كاهش پيدا كرده اســت اظهار داشت: اين خبر خوبی برای 

سهامداران است.
وی افزود: توانستيم  سال گذشته 2۳00 ميليارد تومان افزايش سرمايه داشته 
باشيم و مجوزهای آن را دريافت و عملياتی كنيم و برنامه داريم كه در سال آينده 

به سرمايه شركت مس اضافه كنيم كه مقدمات آن در حال انجام است.
وی اضافه كرد: عالوه بر اين در بازار سرمايه در حال انجام تمهيداتی هستيم 
كه سهام شركت نقدشونده باشد يعنی ورود و خروج به سهام برای سهامداران 

ساده باشد.
مهرانی با قدردانی از دكتر سعدمحمدی مديرعامل شركت مس و اعضای 
هيات مديره برای تحقق برنامه های مالی و اقتصادی گفت: شركت مس در يک 
دوره خوب شكوفايی است و كارنامه سال ۹8 هيات مديره شركت مس خيلی 

درخشان و قابل قبول است.

صنایع معدنی

معاون توسعه سرمایه انسانی و فناوری اطالعاتی شرکت مس عنوان کرد
شفاف سازی با اجرای طرح جامع سيستم های يكپارچه 

 معاون مالی و اقتصادی شرکت مس عنوان کرد
ثبت ركورد فروش بی سابقه در تاريخ شركت مس 
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 سهميه بنزين ارديبهشت ماه
به چه كسانی تعلق نمی گيرد 

شركت ملی پخش فرآورده های نفتی اعالم كرد كارت های سوخت قابليت 
ذخيــره ۳۶0 ليتر بنزين را دار و اگر فردی از ابتدای زمان ســهميه بندی از 
سهميه اش استفاده نكرده باشد، سهميه ارديبهشت به آن فرد تعلق نمی گيرد، 

چون از ۳۶0 ليتر عبور می كند؛ پس مراقب سهميه ۳۶0 ليتر بنزين باشيد.
به گفته مدير برنامه ريزی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی كارت های 
ســوخت قابليت ذخيره ۳۶0 ليتر بنزين را دارند كه با اين حساب اگر فردی 
از ابتدای زمان ســهميه بندی از ســهميه اش اســتفاده نكرده باشد، سهميه 
ارديبهشــت ماه به آن فرد تعلق نمی گيرد.شهرام رضايی با بيان اينكه سقف 
تعريف شده برای كارت های سوخت ۳۶0 ليتر است، اظهار كرد: به طور مثال 
اگر شخصی از زمان شروع طرح سهميه بندی بنزين تاكنون تنها 10 ليتر از 
سهميه خود را استفاده كرده باشد، در ارديبهشت ماه فقط 10 ليتر برای آن 

فرد شارژ می شود و 50 ليتر باقی سوخت خواهد شد.
وی با تاكيد بر اينكه تاكنون برای كارت سوخت چنين سيستم و مكانيسمی 
تعريف شده است، تصريح كرد: اگر قرار باشد تغييری حاصل شود و اين ۳۶0 ليتر 
به 420 ليتر افزايش يابد و سهميه ارديبهشت ماه نيز در آن ذخيره شود، به مصوبه 
هيات دولت نياز است.به گفته مدير برنامه ريزی شركت ملی پخش فرآورده های 
نفتی، شركت ملی پخش تنها مجری است و قاعدتا در اين دو هفته درباره اين 
مساله بحث خواهد شد و منفی يا مثبت بودن اين مساله را اطالع رسانی خواهيم 
كرد اما تاكنون تصميم جديدی در اين باره اتخاذ نشده است.از بامداد روز جمعه 
24 آبان، بنزين سهميه بندی شد. بر اين اساس قيمت بنزين معمولی سهميه ای 
) ماهانه ۶0 ليتر برای خودروهای شخصی( از قرار هر ليتر 1500 تومان، قيمت 
بنزين معمولی غيرسهميه ای از قرار هر ليتر ۳000 تومان و قيمت بنزين سوپر 

نيز از قرار هر ليتر ۳500 تومان تعيين شد.

آخرين وضعيت بارش در پايتخت
مدير دفتر مطالعات پايه منابع آب شركت آب منطقه ای تهران از ثبت 48/4 

ميليمتر متوسط بارش در استان تهران طی نيمه اول فروردين ماه خبر داد.
به گزارش وزارت نيرو ، محمدرضا خانيكی با بيان اين مطلب اظهار كرد: طی 
نيمه اول فروردين سال جاری 48/4 ميليمتر ميانگين بارش در استان تهران 
ثبت شده كه اين نسبت به بارندگی 80/۶ ميليمتر سال گذشته با كاهش 40 
درصدی و در مقايسه با بارندگی 20/۶ ميليمتری متوسط بلندمدت با افزايش 

مواجه بوده  است.
وی در ادامه ميزان متوسط ريزش های جوی استان از ابتدای سال آبی)مهرماه( 
تاكنون را ۳0۶/۶ ميليمتر عنوان كرد و افزود: اين ميزان در مقايســه با مدت 
مشابه سال آبی گذشته شش درصد كاهش و نسبت به متوسط بلندمدت 47 
درصد افزايش را نشان می دهد.خانيكی همچنين اضافه كرد: بيشترين بارش 
تجمعی طی نيمه اول فروردين ماه مربوط به ايستگاه های باران سنجی امامزاده 
داود با مقدار 78/5 ميليمتر و دركه با ميزان 77 ميليمتر و كمترين آن مربوط 
به ايســتگاه های فيروزكوه به ميزان 21 ميليمتر و سيمين دشت با مقدار ۳2 
ميليمتر است.وی تصريح كرد: ميزان بارندگی از ابتدای فروردين سال جاری 
تاكنون در ايستگاه های باران سنجی مطالعات تهران با 44/۳ ميليمتر، سعيدآباد 
)شهريار( 70 ميليمتر، امور آب ورامين 4۶/8 ميليمتر، سنگان كن 7۳/4 ميليمتر، 
شمشک 52 ميليمتر، چشمه اعال دماوند 42 ميليمتر، لتيان ۳۹/1 ميليمتر، 
رودک فشم 4۹ ميليمتر و سيدآباد فيروزكوه ۳4 ميليمتر ثبت شده است.مدير 
دفتر مطالعات پايه منابع آب در پايان خاطرنشان كرد: اين روز ها با توجه به اينكه 
مصرف آب شرب افزايش يافته است، لذا اقدامات موثر در مديريت و مصرف بهينه 
منابع آب كماكان بايد مورد توجه جدی شهروندان قرار گيرد تا بهار و تابستانی 

آرام و بدون مشكل را سپری كنيم.

سقوط قيمت نفت درآمد نفتی عراق را نصف كرد

عراق در ماه مارس 105 ميليون بشكه نفت خام فروخت و از فروش آن 2/۹۹ 
ميليارد دالر درآمد داشت، در حالی كه در فوريه از فروش ۹8/۳ ميليون بشكه 

نفت خام، 5/5 ميليارد دالر به دست آورده بود.
به گزارش اويل پرايس، با وجود اينكه عراق، دومين صادركننده بزرگ اوپک، 
در ماه مارس بيشــتر از فوريه نفت صادر كرد، ولی درآمد نفتی آن به خاطر 

سقوط قيمت نفت نصف شد.
طبــق اطالعات وزارت نفت عراق، اين كشــور در ماه مارس 105 ميليون 
بشكه نفت خام فروخته است. عراق از فروش اين نفت 2/۹۹ ميليارد دالر درآمد 
داشــت، در حالی كه در فوريه از فروش ۹8/۳ ميليون بشــكه نفت خام، 5/5 
ميليارد دالر به دست آورده بود.به گزارش وزارت نفت عراق، دولت فدرال اين 
كشور ۳/۳۹0 ميليون بشكه در روز نفت خود را با ميانگين قيمت ۳2/7۳ دالر 

در هر بشكه صادر كرد.
ثامر غضبان، وزير نفت عراق گفت نفت اين كشــور معموال چهار دالر در 
هر بشكه ارزان تر از نفت برنت معامله می شود بنابراين طی دو هفته گذشته 
نفت خام عراق 21 دالر در هر بشكه فروخته می شد.عراق هفته گذشته پيشنهاد 
داد تمام شــركت های نفت خارجی كه در اين كشور فعاليت می كنند بودجه 
خود را ۳0 درصد كاهش دهند، آن هم در شرايطی كه ميزان توليد نفت خام 

تغييری نكرده است.
عراق كه برای تامين ۹5 درصد بودجه خود وابسته به درآمدهای نفتی است، 

كمترين تنوع اقتصادی را در خاورميانه دارد.
عراق همچنين يكی از اعضای اوپک است كه درخواست برگزاری اجالس 
اضطراری اين گروه را داده اســت تا در مورد راه هايی برای حمايت از قيمت 
نفت مذاكره شــود. قيمت نفت برنت در ماه مارس به كمتر از 25 دالر در هر 

بشكه رسيد.

گروه انرژی- كارشناسان معتقدند مذاكرات 
بــرای توافق كاهش توليــد نفت مراحل نهايی 
خود را می گذراند و آمريكا نيز با تعطيل كردن 
برخی از ميادين و سكوهای توليد نفت به بهانه 
شيوع بيماری كرونا احتماال برای همراه شدن با 

برنامه های تنظيم بازار آماده خواهد شد.
اگرچه كاهش 10 ميليون بشــكه نفت در 
روز حجمی بی سابقه در تاريخ اوپک به حساب 
می آيد اما به نظر می رســد افت شديد قيمت ها 
توليدكنندگان را برای  پذيــرش اين ميزان به 
خوبی مجاب كرده است. روسيه كه در نشست 
قبلی اوپک پالس زير بار كاهش 500 هزار بشكه 
در روز نرفت اكنون اعالم كرده كه كشورش برای 
كاهش چشمگير توليد نفت به همراه آمريكا و 

اوپک آماده است.
والديمير پوتين، رييس جمهور روســيه در 
كنفرانس ويدئويی با مقامات دولت و توليدكنندگان 
نفت روسيه كاهش توليد حدود 10 ميليون بشكه 
در روز معــادل 10 درصــد از توليد جهانی را 

پيشنهاد كرد.
پوتين همچنين اظهار كرده كه مســكو با 
قيمت نفت 42 دالر در هر بشكه مشكلی ندارد 
و هرگونه كاهش توليد بايد بر اساس سطح توليد 

سه ماهه اول باشد.
الكســاندر نــواک، وزير انرژی روســيه هم 
گفته اســت كه آمريكا برای كاهش توليد نفت 
محدوديت های قانونی دارد اما اين كشــور بايد 

انعطاف پذيری نشان دهد.
در اين بين، رگوالتور انرژی دولتی تگزاس اعالم 
كرد اگر رييس جمهور آمريكا با توليدكنندگان 
بين المللی درخصــوص كاهش توليد به توافق 
برسد، تگزاس با محدوديت توليد نفت موافقت 
خواهد كرد. رايان ســيتون، يكی از ســه عضو 
كميسيون خط آهن كه رگوالتور توليد نفت و 
گاز در تگزاس است، در مصاحبه ای اظهار كرد: 
هر گونه كاهش توليد موقتی خواهد بود و نيازی 

به توافق بلندمدت وجود ندارد.
در همين راستا گروه اوپک پالس قرار است هفته 
جاری نشست فوق العاده ای از طريق وبينار برگزار كند 

تا اعضای گروه درباره كاهش توليد مذاكره كنند.
دبيرخانه اوپک و شاهزاده عبدالعزيز بن سلمان، 
وزير انرژی عربستان سعودی در حال هماهنگ 
كردن اين ديدار هستند. اما هنوز معلوم نيست آيا 
كشورهای خارج از اوپک پالس هم به اين ديدار 

دعوت شده اند.
با اين وجود برخی از كارشناســان معتقدند 
كاهش توليد نفت با اوپک و متحدانش يا بدون 
آنها اتفاق خواهد افتاد زيرا سطح مخازن جهانی 
نفت در آســتانه تكميل شدن است و در نتيجه 
بسياری از توليدكنندگان به زودی چاره ديگری به 

جز تعطيلی چاه های نفت نخواهند داشت.
حدود سه ميليارد نفر در جهان در قرنطينه 

مانده اند تا شيوع ويروس كرونا كه تاكنون يک 
ميليون نفر را آلوده كرده و جان حدود 50 هزار 

نفر را گرفته است، آهسته شود.
افت شــديد تقاضا، قيمت هــای نفت را به 
پايين ترين حد از ســال 2002 رسانده و بودجه 
كشــورهای توليدكننده نفت را تحت فشار قرار 
داده و ضربه بزرگی به صنعت نفت شيل آمريكا 
بوده كه نمی تواند در قيمت های پايين رقابت كند. 
روند نزولی قيمت ها با جنگ برای سهم بازار ميان 

عربستان سعودی و روسيه تشديد شده است.
توليدكنندگان بزرگ جهان توليد سوخت را به 
دليل افت سريع تقاضا و پر شدن ظرفيت مخازن،  
كاهش داده اند. شركت نفتی دولتی پتروبراس 
برزيل در واكنش به بدترين بحران صنعت نفت 
در 100 سال اخير، توليدش را حدود 200 هزار 
بشكه در روز كاهش داده كه معادل شش درصد 
 BP توليد اين شركت است. شركت های شورون و
اخيرا اعالم كرده اند كه نفت كمتری از برنامه قبلی 

خود در مناطق شيل توليد خواهند كرد.
سقوط آزاد قيمت های نفت باعث شده است 
رگوالتورهای ايالت تگزاس كه قلب توليد نفت آمريكا 
است، برای نخستين بار در حدود 50 سال گذشته 
به فكر مديريت توليد بيفتند و توليدكنندگان در 
اوكالهاما از رگوالتورهای ايالت درخواست كرده اند 

كاهش توليد را بررسی كنند.
در اين ميان اما برخی از تحليلگران كاهش 
توليد را راه حل مناسبی برای بحران ايجاد شده 

در بازار انرژی نمی دانند.
آنها معتقدند حتی اگر روسيه و عربستان 10 
ميليون بشكه از توليد خود بكاهند اثر آن بر بازار 
كم و كوتاه مدت است. در حال حاضر متخصصان 
اصلی بازار نفت، ويتول، ترافيگورا و گلدمن ساكس 
سخن از از ميان رفتن روزی 20 ميليون بشكه 
نفت می كنند. كاهش 10 ميليون بشكه ای توليد 
راه حل حقيقی نيست و حتی می تواند واكنش 
منفی بازار را به همراه داشته باشد. وقتی كاهش 
توليد باعث باال رفتن قيمت ها نشــود، ترس در 
بازار انباشته می شود و ممكن است قيمت را در 
هفته هــای پيش رو حتی به زير 10 دالر در هر 

بشكه برساند.
رئيس آژانس بين المللی انرژی )IEA( نيز با 
بيان اينكه كاهش شديد توليد توسط اوپک و ساير 
كشورهای توليدكننده نفت افت تقاضا را جبران 
نخواهد كرد، خواستار گفت وگو در مورد راه های 
بهتر برای ايجاد ثبات در بازارهای نفت شده است.
فاتح بيرول، مدير اجرايی آژانس بين المللی 
انرژی )IEA( به رويترز گفت كاهش شديد توليد 
نفت توسط اوپک و ساير كشورهای توليدكننده 

مانع از توليد مازاد نفت خام نمی شود.
بيرول افزود: اقدامات انجام شــده برای مهار 
انتشــار ويروس جديد كرونــا منجر به كاهش 
»بی سابقه« تقاضا شده كه می تواند به اندازه يک 

چهارم مصرف جهانی برسد.
اين اظهارات پس از ديدار وی با عبدالعزيز بن 
سلمان، وزير انرژی عربستان و پيش از نشست 
روز دوشنبه گروه اوپک و متحدانش موسوم به 
اوپک پالس صورت گرفت. در اين نشست، اعضای 
اوپک پالس درباره كاهش شديد توليد برای حل 

سقوط قيمت نفت گفت وگو خواهند كرد.
بيرول در ادامه گفت: حتی با كاهش توليد 10 
ميليون بشــكه در روز، معادل 10 درصد از عرضه 
جهانی، موجودی بازار نفت در سه ماهه دوم سال 
جاری ميالدی به ميزان 15 ميليون بشكه در روز 
افزايش می يابد.وی افزود: اين به آن معنی است كه 
همچنان فشارهای زيادی بر بازارهای جهانی نفت 
وجود خواهد داشت.بيرول اظهار داشت: نشست 
دوشنبه كشورهای عضو اوپک پالس می تواند شروع 
خوبی باشد اما ممكن است حتی ميزان كاهشی 
كه در مورد آن صحبت می شود برای يافتن راه حل 
برای اين مساله كافی نباشد. اين اقدام تنها به كاهش 

آسيب هايی كه می بينيم كمک می كند.
همچنين گفته می شود حتی اگر توافقی در 

نشســت اوپک پالس صورت بگيرد كاهش 10 
ميليون بشــكه ای به سختی می تواند اثر توليد 
مازاد نفت كه در پی گسترش ويروس كرونا ايجاد 
شده است را خنثی كند. معامله گران بازار نفت 
تخمين می زنند كه كاهش تقاضا می تواند به ۳5 

ميليون بشكه برسد.
از اين رو نشست پيش روی اوپک پالس بسيار 
نشست خطيری است. اين احتمال خيلی جدی 
وجود دارد كه نشســت شكست بخورد چراكه 

اهدافش بسيار نامشخص هستند.
سعودی به همراهی ابوظبی از همه می خواهند 
كه در طرح كاهش توليد شركت كنند. همه يعنی 
اياالت متحده كه به نشست دعوت هم شده است. 
اين دعوت سعودی از آمريكا به اين معنی است 
كــه رياض بلوف ترامپ را خوانده اســت. حتی 
اگر توليدكنندگان تگزاســی شركت هم بكنند 
اين در خون شركت های نفتی آمريكايی نيست 
كه بتوانند دســت به يک همكاری در ســطح 

بين المللی بزنند.
 مســئله ديگر اين اســت كه اساسا به نظر 
نمی رسد سعودی قانع شده باشد تاكتيک كنونی 
خود را تغيير دهد. سعودی می خواهد بار ديگر 
ســهم بازارش را به دست آورد، روسيه را به ميز 
مذاكره برگرداند و توليدكنندگان غيراوپكی مثل 

اياالت متحده را به زانو درآورد.
مقامات سعودی بارها گفته اند كه در پی يک 
توافق جديد هستند اما نه آنی كه تمام بار كاهش 
توليد  در آن بر دوش عربستان، روسيه و امارات 
باشد. با اين پيش زمينه درخواست ترامپ برای 
كاهش 10 ميليون بشكه ای رياض و مسكو در 

مودبانه ترين حالت غيرواقع بينانه است.
اما با وجود تمــام اين احتماالت موضوعات 
پيش آمده تاكنون سبب شده تا قيمت نفت پس 

از مدت ها كاهش، جان دوباره ای بگيرد .
بر همين اســاس بهای معامالت آتی نفت 
برنت بــا 1۳/۹درصد معادل چهــار دالر و 17 
ســنت افزايش، در ۳4 دالر و 11 سنت در هر 

بشكه بسته شد.
همچنين نفت برنت روز پنجشنبه 21 درصد 
افزايش قيمت داشت و برای كل هفته ۳۶/8 درصد 
افزايش نشان داد كه بزرگ ترين افزايش هفتگی 

در تاريخ معامالت نفت برنت بود.
بهای معامالت آتی وست تگزاس اينترمدييت 
هم با 11/۹۳ درصد معادل سه دالر و دو سنت 
افزايش، در 28 دالر و ۳4 ســنت در هر بشكه 
بســته شد. شاخص نفت آمريكا برای كل هفته 
۳1/8 درصد افزايش رقم زد كه بزرگ ترين رشد 

هفتگی تاكنون بود.
حال ديگر بايد منتظر بود كه ديدار فوق العاده 
توليد كنندگان نفت چه سرنوشتی را برای طالی 

سياه رقم می زند.

بازار در انتظار بزرگ ترين توافق تاريخ

نفت دوباره جان گرفت

عباس ملکی*- آخرين قيمت نفت برنت در هفته گذشته 
۳2/72 دالر بود. قيمت نفت وست تگزاس اينترمدييت در آخرين 
ساعات جمعه شب به 27 دالر هر بشكه رسيد و قيمت گاز طبيعی 

در بازار هنري  هاب 1/58 دالر برای هر يک ميليون بی تی يو.
تفسیر هفته

 1- قيمت نفت كه به پايين ترين مقدار خود در 20 سال اخير 
رسيده بود، مجددا تا 25 درصد افزايش يافت. در روز پنجشنبه 
رييس جمهور آمريكا در توئيتی نوشت كه او واسطه يک معامله ای 
بين عربستان سعودی و روسيه شده تا مقدار توليد خود را پايين 
آورده تا از بيشتر افتادن قيمت نفت در ميانه بحران اقتصادی جهان 
ناشی از شيوع كوويد- 1۹ جلوگيری شود. ترامپ در ادامه نوشته 
بود كه دو كشور می توانند 10 تا 15 ميليون بشكه در روز از توليد 
خود بكاهند. اين مقدار برابر است با 10 تا 15 درصد از كل توليد 
نفت در سراسر جهان و در نهايت ترامپ اضافه كرده بود كه او در 
مورد كاهش توليد داخل آمريكا هيچ گونه قولی نداده است. بعدا 
مشخص شد كه هم ترامپ و هم پوتين هر دو با مديران صنايع 
نفت و گاز خودشــان جلسه ای در روز جمعه داشته اند. در آخر 
روز جمعه مشخص شد كه باال رفتن قيمت نفت تنها به خاطر 
تلفن ترامپ نبوده، بلكه تالشی از طرف بازيگران متعدد در جريان 

است تا قيمت نفت تا اندازه ای افزايش يابد.
2- تصميم گيران اياالت متحده آمريكا در حالتی متناقض به دام 
افتاده اند. از طرفی كاهش قيمت نفت موجب پايين آمدن قيمت 
فرآورده های نفتی در اين كشور شده كه می تواند در رضايت خاطر 
رای دهندگان آمريكايی در انتخابات رياست جمهوری در نوامبر 
2020 موثر باشد. از طرف ديگر فشار ايالت هايی كه در توليد نفت 
همراه سنگ های رسوبی )شيل( دخالت دارند، كاخ سفيد را وادار 
كرده تا عربستان را از اضافه توليد بازدارد. حتی نمايندگانی در كنگره 
كه در گذشته طرفداری از عربستان می كردند، اكنون به لوايحی 
كه دولت عربستان را به خاطر خشونت بی حد در جنگ يمن و 
كشته شدن جمال قاشقچی محكوم می كند، رای مثبت می دهند. 
در همين حال استيو منوچين وزير خزانه داری می گويد در بسته 
حمايتی جديد ترامپ از بخش داد وستد آمريكا، به صنايع نفت و 
گاز نيز وام داده خواهد شد، اما بخش خاصی برای دادن تسهيالت 
مستقيم به اين بخش در نظر گرفته نشده است. در عوض طرحی 
در حال بررســی در كاخ سفيد است كه دولت اياالت متحده بر 
نفت وارداتی به آمريكا تعرفه وضع كند. اعمال تعرفه به معنای آن 
است كه دولت از توليدكنندگان داخلی پشتيبانی می كند. صاحبان 
پااليشــگاه ها در آمريكا با اين طرح مخالفند. اتحاديه دارندگان 
سكوهای حفاری آمريكا، ريک پری وزير سابق انرژی را استخدام 
كرده تا با البی ترامپ را وادار به اتخاذ سياست های پروتكشنيستی 

مانند وضع تعرفه روی نفت وارداتی بكند.
۳- برخی از گزارش ها حاكی از آن است كه عربستان سعودی 
توليد خود را تا 12 ميليون بشكه در روز باال برده است، هر چند 
كارشناسان كهنه كار معتقدند كه توليد در چنين سقفی عملی 
نبوده و يا حداقل در درازمدت قابل انجام نيست. عربستان در عين 
حال كه خواهان برگزاری جلسه مذاكره اوپک و غيراوپكی ها شده، 
خاطرنشان ساخته هرگونه تصميم اين كشور بستگی به مشاركت 
ديگر كشورها خواهد داشت. خريداران نفت عربستان گزارش داده 
اند كه اين كشــور تا 10 دالر زير قيمت اعالمی نفت خود را به 
فروش می رساند. حتی در انگلستان هم نفت برنت با 10 دالر زير 
قيمت به خريداران در ماه های بعدی عرضه می شود. نبايد از نظر 
دور داشت كه عربستان در حال حاضر در موقعيت ويژه ای قرار 
دارد. در غياب ايران، عربستان در حال حاضر به صورت دوفاكتو 
رهبر اوپک و همزمان رييس گروه كشورهای با توليد ناخالص 
داخلی باال يعنی گروه 20 است. آيا اين كشور می تواند با دعوت 

از توليدكنندگان و مصرف كنندگان عمده نفت به يک مصالحه 
برای نجات صنعت نفت و گاز برسد؟

4- وزير انرژی روسيه گفت كه روسيه ممكن است  به ميز 
مذاكره با عربستان سعودی باز گردد. در عين حال خبرگزاری 
روســيه روز جمعه گزارش داد كه روسيه با عربستان هيچ گونه 
تماسی نداشته و روی هيچ مسئله ای توافق نكرده است. روسيه 
در اين ميان تمايل دارد كه هم با آمريكا و هم با عربستان سعودی 
به تفاهم برسد. با آمريكا به دليل اين كه روسيه همچنان از تهديد 
آمريكا به تحريم كامل صنايع نفت و گاز روسيه هراس دارد. با 
عربستان به دليل اين كه روسيه از هر كشور ديگری بيشتر نيازمند 
دالرهای نفتی برای تامين بودجه دولت اســت. به همين دليل 
باالرفتن قيمت نفت هدف نهايی روسيه است، هرچند اين هدف 
را به ظاهر در حالتی غيرشفاف دنبال می كند. كاخ كرملين در 
روز جمعه اعالم كرد كه وضعيت بازار نفت برای روسيه مطلوب 
نيست. به همين دليل رئيس جمهور روسيه به همان روشی كه 

قبل از جلســه ماه مارس اوپک و غيراوپک در وين، با صاحبان 
صنايع نفت و گاز روسيه جلسه داشت، اين بار هم با آنان مالقات 
كرد. پوتين در بخش آشكار جلسه روز جمعه گفت كه روسيه در 
ماه مارس آمادگی كامل داشت تا كاهش قابل توجهی در توليد 
به همراهی آمريكا و عربستان بدهد، اما متاسفانه اين عربستان 
بود كه با تمديد توافق موافقت نكرده، تخفيف های اضافی بر روی 
نفت خود داده و باعث افت قيمت نفت شد. او پيشنهاد كرد كه 
به صورت كلی مقدار 10 ميليون بشكه از توليد نفت در سراسر 
جهان كاهش پيدا كند. پوتين گفت كه برای روسيه هر بشكه 
نفت به قيمت 42 دالر مناسب است.5- جلسه بعدی اوپک در 
۶ آوريل )دوشنبه 18 فروردين( است. توليد كنندگان اوپكی و 
غيراوپكی در اين روز به صورت مجازی با يكديگر مالقات و مذاكره 
خواهند كرد. از دبيرخانه اوپک خبر می رسد كه يک سناريو كه 
ممكن است در جلسه دوشنبه مورد بحث قرار گيرد آن است كه 
عربستان سه ميليون بشكه در روز توليد را كاهش دهد. روسيه 

1/5 ميليون، بقيه كشورهای عرب حوزه خليج فارس 1/5 ميليون 
و آمريكا، كانادا و برزيل دو ميليون بشكه در روز يعنی مجموعا 
هشت ميليون بشكه در روز كاهش عرضه در بازار را شاهد باشيم. 
رئيس آژانس بين المللی انرژی در گفت وگو با رويترز گفته است 
كه تصميم كشورهای های مختلف در مقابله با ويروس كرونا باعث 
سقوط غيرمنتظره تقاضا برای نفت خام به اندازه يک چهارم كل 
مصرف شده است. او اضافه می كند گرچه اجالس روز دوشنبه 
قدم مثبتی است اما ارقامی كه برای كاهش توليد گفته می شود، 

برای حل مشكل اضافه تقاضا كافی نيست.
۶- كمپانی نفت شورون آمريكا قرارداد سرويس خود با شركت 
نفت ونزوئال را لغو كرد. احتمال می رود اين به معنای كاهش بيشتر 

توليد نفت ونزوئال باشد.
7- پس از ركود نسبی فعاليت ها در چين، اينک خبر می رسد 
كه پااليشــگاه های چين مجددا به فعاليت بيشتر رو آورده اند. 
پااليش نفت ماه آوريل برای 755 هزار بشكه بيشتر از ماه قبل 
برنامه ريزی شده است. در ماه مارس واردات نفت از خاورميانه 
به چين به رقم ۳8/8 درصد از كل واردات نفت چين رسيد كه 

بيشتر اين نفت از عربستان، عراق, عمان و امارات بود.
8- شركت نفت بی پی اعالم كرد كه 20 درصد از هزينه های 

خود را كاهش می دهد. از اين مقدار 50
درصد آن كاهش فعاليت در نفت شــيل آمريكاست. مدير 
اجرايی بی پی گفت كه اكنون بدترين وضعيت برای صنايع نفت 

و گاز در اين دهه هاست.
۹- ذخيره استراتژيک نفت خام در آمريكا به 77 ميليون بشكه 
رسيد. وزارت انرژی آمريكا مجوز فروش بخشی از اين ذخاير را 
صادر كرد. فاتح بيرول رييس آژانس بين المللی انرژی پيش بينی 
می كند كه ذخيره سازی نفت در ربع دوم سال همچنان افزايش 
خواهد يافت. انبارهای نفت فجيره در ظرفيت كامل هستند. اين 
ظرفيت به لحاظ حجمی 14 ميليون مترمكعب است. همزمان با 
بيشتر شدن ذخيره و نگهداری نفت خام در مخازن و كشتی های 
ثابت، انبارهای گاز طبيعی نيز در آمريكا و اروپا پر شــده است. 
زمستان گذشته هوا نسبتا در اين دو قاره معتدل بود و مقدار عرضه 
نيز بيشتر از تقاضا. عالوه بر اين قيمت گاز طبيعی كه زمانی باالتر 
از چهار دالر هر ميليون بی تی يو بود اينک به 1/5 دالر رســيده 
است. نقشه زير كريدورهای ابتكار كمربند و جاده را نشان می دهد 
كه توسط دولت چين از 201۳ تاكنون پيگيری می شود. بخشی 
از اين ابتكارات ملهم از جاده های ابريشم و ادويه هستند كه در 
قرون گذشته مابين شرق و غرب تجارت را رواج دادند. اين نقشه 

را مالحظه كنيد تا هفته بعد در مورد آن صحبت كنيم.
*تحلیلگرر بازار انرژی

 پويايی های بازار انرژی
پایش بازار
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تجارت ايران و اوراسيا 1/4 ميليارد دالری شد
مهر- تجارت خارجی كشور با اتحاديه اقتصادی اوراسيا بعد از اجرايی شدن 
موافقتنامه تجارت ترجيحی از پنجم آبان در مدت پنج ماه به بيش از 1/4 ميليارد 
دالر رسيد. سخنگوی گمرک ايران با بيان اين مطلب گفت: طی پنج ماه گذشته 
و به عبارت بهتر از تاريخ پنجم آبان سال ۹8 تا ۶ فروردين ماه سال جاری، ميزان 
تجارت خارجی ايران و اوراسيا به يک ميليارد و 48۹ ميليون و 2۳2 هزار و 2۶5 
دالر رســيده اســت؛ از اين مقدار ۶7 درصد سهم واردات و ۳۳ درصد نيز سهم 

صادرات بوده است.
روح اهلل لطيفی افزود: ســرجمع صادرات ايران به اوراســيا از حيث وزنی يک 
ميليون و 15۹ هزار و 47۹ تن و ارزش اين مقدار نيز برابر است با 48۹ ميليون و 
۹۳1 هزار و ۹55 دالر. همچنين سرجمع واردات كشور از اوراسيا از حيث وزنی 
دو ميليون و ۹58 هزار و 128 تن بوده كه ارزش اين حجم كاال ۹۹۹ ميليون و 

۳00 هزار و ۳10 دالر است.
لطيفی در خصوص ميزان صادرات و واردات كاالها بر اساس توافقنامه فی مابين 
توضيح داد: با توجه به توافقنامه تجاری ايران و اوراسيا در آبان ماه سال ۹8 و نيز 
اقدامات صورت گرفته برای اجرايی شــدن تعرفه های ترجيحی، حجم صادرات 
ترجيحی كشور به مجموعه اوراسيا به مقدار 12۳ هزار و۹۶0 تن و به ارزش 1۳۶ 
ميليون و 2۶0 هزار و 22۹ دالر است. ضمن آنكه حجم واردات كشور در اين مدت 
زمان به مقدار دو ميليون و ۳81 هزار و 85۹ و به ارزش 74۹ ميليون و81۶ هزار 
و 205 دالر است.سخنگوی گمرک در خصوص مقاصد عمده صادراتی به اوراسيا 
گفت: بزرگ ترين مقصد صادرات ايران به اوراسيا، كشور روسيه با حجم بيش از 
481 هزار و ۶۶8 تن و به ارزش 248 ميليون و 555 هزار و 102 دالر است كه 
اين ميزان بيش از 50 درصد از كل ارزش صادرات ايران به اوراسيا را شامل می شود. 
پس از روسيه، ارمنستان با بيش از 24/۶ درصد و قزاقستان با 1۶ درصد بيشترين 
صادرات ايران به مجموعه اوراسيا را دارند.لطيفی در خصوص مبدا نخست واردات 
از اوراسيا گفت: بيشترين واردات كاال از كشور فدراسيون روسيه بوده است. حجم 
واردات كشور از روسيه در پنج ماهه اخير از حيث وزنی بيش از دو ميليون و هفت 
هزار و ۹81 تن و به ارزش 71۳ ميليون و 70۶ هزار و 7۹۹ دالر اســت كه اين 
ميزان بيش از 71/4 درصد كل واردات ايران از كشورهای اوراسيا را شامل می شود. 
پس از روسيه، كشورهای قزاقســتان با 24/۹ درصد و بالروس با 2/۳ درصد در 

رتبه های بعدی قرار دارند.
دبير شورای اطالع رسانی گمرک در خصوص كاالهای صادراتی ايران به اوراسيا 
توضيح داد: كاالهای اصلی صادراتی ايران به اوراسيا شامل سيب تازه، پسته تازه و 
خشک، گاز طبيعی مايع شده، كيوی تازه، خيار و خيارشور است .همچنين كاالهای 
ترجيحی صادراتی ايران به اين كشورها شامل كيوی تازه، پسته تازه و با پوست، 
انگور خشک شده، كاهو، گل كلم و كلم بروكلی است. وی در خصوص كاالهای 
وارداتی از اوراسيا گفت: كاالهای اصلی وارداتی از اوراسيا شامل، جو به استثنای بذر، 
ذرت دامی، روغن دانه آفتابگردان و گوشت و شقه بره است. ضمن آنكه كاالهای 
ترجيحی وارداتی ايران شامل جو، ذرت دامی، روغن آفتابگردان، گوشت و الشه 

بره و كاغذ روزنامه است.

محدوديت های ترافيكی عامل اختالل بازار نهاده های 
دامی

مهر- محدوديت های ترافيكی مشكالتی را در بازاررسانی نهاده های دامی ايجاد 
كرده اســت. در همين خصوص رييس انجمن خوراک دام و طيور گفت: ايجاد 
محدوديت های ترافيكی در جاده ها به دليل شيوع كرونا و در پی آن عدم حمل به 
موقع و كافی كاالها، منجر به كمبود برخی كاالهای پرمصرف از جمله نهاده های 

دامی شده است.
مجيد موافق قديری تاكيد كرد: همچنين با توجه به تعطيلی ادارات و شيفتی 
شدن آنها به منظور مهار شيوع ويروس كرونا عمليات واردات نهاده های دامی توليد 

خوراک دام به كندی صورت می گيرد.
قديری با بيان اينكه در واردات الكل و مواد ضدعفونی كننده سالن های مرغداری، 
دامداری و كارخانجات خوراک دام اقدامی صورت نگرفته است، افزود: اين امر در 
شــرايط كنونی بسيار حياتی اســت و ما قصد داشتيم قبل از سال جديد آن را 

عملياتی كنيم.
وی با اشاره به اينكه معموال واحدهای توليد شير، گوشت و تخم مرغ قبل از 
15 اسفند اقدام به ذخيره سازی نهاده می كنند، گفت: بنابراين باتوجه به مشكالت 
ناشی از شيوع ويروس كرونا، حتما بعد از تعطيالت در روند توزيع نهاده های دامی 

چالش جدی ايجاد می شود.
رييس انجمن صنايع خوراک دام، طيور و آبزيان با تاكيد بر اينكه وجود سامانه 
بازارگاه از اتفاقات خوبی است كه باعث شفافيت توزيع و كنترل سفته بازی و واسطه ها 
می شود، افزود: اما اين سامانه زمانی می تواند كارايی مناسب داشته باشد كه كاال به 
ميزان كافی در آن توزيع شود تا بتواند نياز بازار را تامين كند. همچنين از آنجا كه 
هنوز قيمت جو دامی در بازار و بازارگاه دو نرخی است پس عدم كارايی بازارگاه در 

اين نهاده دامی مشهود است.
قديری گفت: همچنين با توجه به انحصار سامانه توسط يک بانک عامل و فعاليت 
پايين 5000 مزرعه )اين آمار مربوط به يک ماه پيش است( به نسبت حدود 20 هزار 
مزرعه موجود، مشخص است سامانه هنوز عملكرد الزم را ندارد يا به نظر می رسد 

هنوز زورش به ساماندهی بازار و كنترل قيمت ها نرسيده است.
وی در بخش ديگری از سخنان خود با بيان اينكه ذرت دامی در بازار آزاد دو 
نرخی و عرضه آن پايين است، افزود: متأسفانه ارز مربوط به آذر ۹8 هنوز در حال 
تخصيص و تامين از طرف بانک مركزی است ضمن اينكه قيمت مصوب دولتی 

اين نهاده دامی 1۳50 و متوسط قيمت بازار آزاد 1850 تومان است.
قديری افزود: قيمت كنجاله سويا به دليل عرضه باال متعادل بوده و به كمتر 
از قيمت مصوب نيز رسيد ولی آينده آن به دليل عدم ورود كنجاله و دانه سويا 
نگران كننده است. پيش بينی می شود كه در ارديبهشت ماه در خصوص اين نهاده 
دامی با چالش جدی تر مواجه شويم.وی با بيان اينكه جو دامی به تازگی وارد سامانه 
بازارگاه شده است، گفت: قيمت مصوب جو به ازای هر كيلو گرم 1۳50 تومان و 
متوسط قيمت بازار آزاد تا 1850 تومان نيز رسيده است ولی به دليل بارندگی های 
مناسبی كه در كشور داشتيم و استفاده دام ها از مراتع انتظار كاهش تقاضا برای اين 

نهاده و متعادل تر شدن قيمت آن را داريم.

توقف صادرات برنج هند 
فارس- كمبود نيروی كار و مشكالت 
لجستيكی ناشــی از گسترش ويروس 
كرونا باعث شده تاجران برنج هند امضای 
قرارداد های جديد صادرات را متوقف كنند. 
در هميــن خصوص مقامات هند اعالم 
كردند تاجران برنج اين كشــور امضای 
قرارداد های جديد صادرات را در بحبوحه 
تعطيلی ملی برای مهار گسترش ويروس 
كرونا متوقف كرده اند. كمبود نيروی كار و 

مشكالت لجستيكی تحويل قراردادهای فعلی را هم به تعويق انداخته است.
 توقف صادرات برنج از طرف بزرگ ترين صادركننده دنيا به كشورهای رقيب از 
جمله تايلند فرصت داده تا صادرات خود را در كوتاه مدت باال برده و قيمت جهانی 
برنج را افزايش دهند. به اين ترتيب، ميليون ها مصرف كننده فقير در آفريقا مجبورند 

قيمت باالتری بپردازند.
 در همين رابطه كريشنا رائو، رييس انجمن صادركنندگان برنج هند گفت: 
تعطيلی ها باعث شده حمل ونقل محموله ها بسيار سخت شود. بنابراين صادرات 
را متوقف كرديم. رانندگان بر سر كار نمی آيند و نيروی كار كافی در كارخانه ها 

و پايانه ها نداريم. 

نســترن يوســف بكيان- كرونا تمام خبر
معادالت اقتصادی در دنيا را به هم ريخته 
است. روابط تجاری ايران با چين به عنوان 
كشــوری كه نام خود را در رتبه نخست 
صادرات و واردات با كشــور ما ثبت كرده، 
در كاهش است. البته اين موضوع را هنوز 
ارگان های رســمی در داخل كشور تاييد 
نكرده انــد اما آنطور كــه جديدترين آمار 
منتشــر شده از سوی گمرک چين نشان 
می دهد، مبادالت تجاری ايران و چين در 
دو ماهه نخست سال جاری ميالدی نسبت 
به مدت مشابه سال قبل افت 27 درصدی 
داشــته و به دو ميليــارد و 544 ميليون 
دالر رسيده است. در حالی كه در ماه های 
ژانويه و فوريه سال ميالدی گذشته ارزش 
تجارت ايران و چين ۳/45۳ ميليارد دالر 

اعالم شده بود.
در ايــن خصوص كارشناســان بر اين 
عقيده هستند كه شيوع ويروس كرونا در 
كشــور متهم اصلی كاهش روابط تجاری 
ايران با بســياری از كشــورها است اما از 
آنجايی كه چين شــريک اصلی تجارت 
خارجی ايران است و در شرايط تحريم های 
آمريكا و قطع روابط تجاری اروپا می تواند 
نقش قابل توجه تری را در اقتصاد ايران ايفا 
كند، واكاوی عوامل افت تجارت دو جانبه 
با آن كشور نيز از اهميت بااليی برخوردار 
است. در واقع رابطه اقتصادی چين و ايران 
از دهه ها قبل شكل گرفته و در سال های 
گذشته نيز با وجود تمام محدوديت های 
جهانی ادامه يافته است تا جايی كه چين 
در حــوزه واردات و صادرات نام خود را به 
عنوان اولين شريک تجاری ايران ثبت كرده 
اســت. از اين رو اندک تغيير در مبادالت 
تجاری دو كشــور می تواند نگرانی زيادی 
را ايجاد كند چرا كه در شرايط فعلی هر 
طور كه شــده ايران بايد مبادالت تجاری 
خود با اين كشور را حفظ كند و حتی آن 

را افزايش دهد. 
با اين حال بر اساس جديدترين آمارها 
شاهد اين هســتيم كه روابط تجاری دو 
كشور با كاهش روبه رو شده است. موضوعی 
كه به گفته رييــس اتاق بازرگانی ايران و 
چين تنها به بحران ناشی از كرونا ارتباط 
دارد و در روابط تجاری ايران با ساير كشورها 

نيز تاثيرگذار بوده است. اما از آنجايی كه 
گمرک ايران آمارهای جديد را اعالم نكرده 
اســت، هنوز اين كاهش در رابطه با ديگر 
كشورها نمايان نشده است. اين در حالی 
اســت كه كاهش يا حتــی توقف روابط 
تجاری به دليل شيوع ويروس كرونا امری 

كامال طبيعی است. 
تعطیلی دو ماهه  �

در همين خصوص رييس اتاق بازرگانی 
ايران و چين به »جهان صنعت« گفت: در 
دو ماهه نخست سال 2020 يعنی ماه های 
ژانويه و فوريه عمال كشور چين به دليل 
درگيری با ويروس كرونا تعطيل بوده است. 
بعد از آن نيز كشور ما نيز به دليل همين 

موضوع در نعطيلی به سر می برد. 
بنابراين  مجيدرضا حريری اظهار كرد: 
دليل كاهش تجــارت دوجانبه ميان دو 
كشــور كامال مشخص اســت و نبايد به 

دنبال علت ديگری برای آن بود. 
وی افــزود: در حال حاضر بخشــی از 

تحوالت منفــی در تمام دنيــا به كرونا 
ارتباط دارد. 

به گفته اين فعــال بخش خصوصی، 
موضوع ديگری كه در اين راســتا بايد در 
نظر گرفت اين است كه گمرک ايران هنوز 
در رابطــه با مجموع صــادرات به دنيا در 
هفته های گذشته آمار دقيقی را ارائه نكرده 
است. بنابراين در شرايط فعلی مشخص 
نيســت كه آيا كاهش روابط تجاری ايران 
تنها با چين اتفاق افتاده است يا اينكه اين 
كاهش در روابط تجاری با همه كشــورها 

ديده می شود. 
کاهــش در مجموع صــادرات و  �

واردات 
رييــس اتاق بازرگانی ايــران و چين با 
بيان اينكه به نظر می رســد اين كاهش 
در مجموع صادرات و واردات كشور اتفاق 
افتاده اســت، گفت: چيزی در حدود 70 
درصد از صادرات كشور كه به كاموديتی ها 
يا همان مواد معدنی فلزی و غيرفلزی كه 

به شــكل خام يا نيمه فرآوری شده صادر 
می شــود، ارتباط دارد كه موادی از جمله 
مس، فوالد، ســنگ آهن، كنســانتره های 
مختلف فلزات و ساير مواد معدنی و بخشی 

از مواد پتروشيمی را در بر می گيرد. 
وی ادامه داد: اين در حالی است كه در 
ماه فوريه 2020 قيمت نفت و فرآورده های 
آن به شدت پايين آمده است و پتروشيمی 
و ساير فرآورده های حاصل از نفت به طور 

عجيبی افت قيمت داشته اند. 
حريری افزود: در واقع مواد خام معدنی 
و فلــزی و غير فلزی نيز در دنيا به دليل 
شــيوع كرونا كاهش قيمت داشتند. در 
نتيجه كاهش ارزش صادرات ايران با تمام 

كشورها گريزناپذير بوده است. 
به گفته اين كارشــناس اقتصادی، در 
بخش واردات نيز در دو ســه ماهه اخير 
چندان فعاليت قابل توجهی صورت نگرفته 
است. در واقع واردات اگر هم وجود داشته، 
منحصر بــه چندين قلم كاالی مرتبط با 

بحران ناشی از كرونا بوده است. 
آمار داخلی منتشر نشده است  �

وی افزود: در حال حاضر همه كشورها 
در دنيا در حالت ناآرام به سر می برند و با 
توجه به اينكه آمار داخلی نيز به درستی 
منتشر نشــده است، نمی توان قضاوت يا 

تحليل خاصی انجام داد. 
رييس اتاق بازرگانی ايران و چين بيان 
كرد: به هر حال بر اساس آماری كه گمرک 
چين منتشر كرده، آنچه مسلم است اين 
اســت كه مبادالت تجاری دو كشــور با 
كاهش بيش از 20 درصدی روبه رو شــده 
است كه اين اتفاق كامال طبيعی به نظر 

می رسد. 
حريری افــزود: به عقيده بنــده، آمار 
تجارت خارجی كشور از اين ميزان بيشتر 
كاهش داشــته به اين معنــا كه كاهش 
تبادالت تجاری ايران و چين به طور حتم 
به نســبت تجارت ايران با ساير كشورها 

كاهش كمتری را نشان می دهد. 
روابط تجاری ایران و چین مشکلی  �

ندارد 
وی با بيان اينكه روابط تجاری ايران و 
چين مشكلی ندارد، گفت: شرايط اقتصادی 
در تمام دنيا در نابسامانی قرار دارد و اين 
موضوع تاثير خــود را در همه حوزه ها از 
جمله تجارت خارجی با همه كشــورها از 
جملــه رابطه تجاری ايران و چين خواهد 

گذاشت. 
حريری اظهار كرد: در شرايط فعلی بايد 
صبور باشيم و ببينيم كه از اين پس بازارها 
چه روندی را در پيش می گيرند و قيمت ها 

به چه نقطه ای خواهند رسيد. 
به گفته اين فعال بخش خصوصی، در 
حال حاضر در اقتصاد كشور و همچنين 
اقتصاد دنيا دچار شــوک حاصل از كرونا 
هســتيم به طوری كه بعــد از اتمام اين 
انجام  ارزيابی های بهتری  چالش می توان 

داد. 
رييس اتاق بازرگانی ايران و چين با بيان 
اينكه ارزيابی هــای فعلی چندان صحيح 
نيستند، گفت: اين اخبار تنها از آنجايی 
اهميت دارد كه تصوير بهتری از شــرايط 
فعلی بيينيم و بتوانيم راه های بهتری برای 

آينده از اين تصوير فعلی پيدا كنيم.

واكاوی عوامل افت ۲۷ درصدی تجارت ايران و چين در ۲ ماهه ۲۰۲۰

کرونا متهم اصلی 

با توجه به بحران های ناشــی از 
شيوع ويروس كرونا در كشور، تامين 
امنيت غذايی مردم از اهميت قابل 
توجهی برخوردار اســت. از اين رو 
طی روزهای اخير مســووالن مدام 
از ميزان قابل توجه ذخاير كاالهای 
اساسی سخن می گويند و معتقدند 
كه توانايی ثابت نگه داشتن قيمت 
70 درصد از سبد غذايی خانوارها را 
دارند. اين در حالی است كه در اين 
حوزه مشكالت زيادی وجود دارد. 
بر همين اساس معاون وزير صمت 
و مدير عامل شركت مادرتخصصی 
بازرگانی دولتی ايران گفت: با حدود 
۳7 ميليون تن از اقالم ضروری مردم 
سال بسيار مناســبی را در تامين 

مايحتاج مردم رقم زديم.
يزدان سيف در نشست خبری 
كه بــه صــورت ويدئوكنفرانس با 
موضوع خريد تضمينــی گندم و 
دانه های روغنی در كشــور برگزار 
شــد، در پاسخ به اين سوال كه چه 
تمهيداتی برای ساماندهی بازار برنج 
و تخصيص ارز بــه واردكنندگان 
انديشيده شده است گفت: واردات 
برنج توسط بخش خصوصی از نيمه 
آذر تا به امروز حدود ۶10 هزار تن 
بوده و اين در حالی اســت كه كل 
واردات برنج در سال يک ميليون و 
۶00هزار تن است. يعنی حدود يک 
سوم واردات برنج در همين سه ماه 

بوده است .
وی ادامــه داد: بانک مركزی و 
دولت ارز واردات برنج را تامين كرده 
است و برنج كافی و الزم با توجه به 
ميانگين مصرف ماهانه در انبارهای 
بخش خصوصی بايد موجود باشد. 
بنابراين هيچ توجيهی برای افزايش 
قيمت و كمبود در بخش خصوصی 

وجود ندارد.
مديرعامل شركت بازرگانی دولتی 
ايران اضافه كرد: براســاس برنامه 
توزيع برنج، از اسفندماه حدود ۶۹ 
هزار تن برنج در كشور توزيع و در 
حال تحويل است. برای ماه رمضان 
نيز يک هفته قبل از آن توزيع شروع 
خواهد شد و اميدواريم كه با توجه به 
توزيع و واردات، شاهد افزايش قيمت 
برنج نباشيم و مردم بتوانند با قيمت 

منطقی به اين كاال دست يابند.
افزایش میانگین دریافتی  �

کشاورزان 
وی در ادامه اظهار كرد: در سال 
گذشته پروژه خريد تضمينی گندم را 
داشتيم كه در آن پروژه حدود هفت 
ميليــون و 7۶1 هزار تن گندم در 
قالب يک ميليون و 2۳۹هزار و 214 
محموله خريداری شد كه متوسط 
وزن هر محموله شش تن و متوسط 
وزن تحويلی هر كشاورز حدود 17تن 
بود. همچنين ميانگين درآمد هر يک 
از كشاورزان گندمكار در حوزه گندم 
حدود ۳0 ميليــون تومان بود كه 
ميانگين دريافتی كشاورزان نسبت 

به سال قبل افزايش پيدا كرد.
مديرعامل شركت بازرگانی دولتی 
ايران تصريح كرد: در حوزه پرداخت 
پــول به كشــاورزان با تالش همه 
بخش هــای مربوطه با وجود اينكه 
ميزان تحويل 18 درصد نســبت 
به ســال قبل كمتر شــده بود اما 
شش درصد وجه بيشــتری را در 
خريد تضمينــی پرداخت كرديم. 
همچنيــن در ســال ۹7 ميانگين 
معطلی كشــاورزان برای دريافت 
پولشان 2۹ روز بود كه در سال ۹8 

به 12 روز كاهش پيدا كرد.
به گفته وی بعد از اتمام پروژه 
خريــد تضمينی گندم در ســال 
۹8، بــرای ســال ۹۹ از آبان ماه 
ســال گذشــته اقداماتی را آغاز 
كرديــم و يكی از ايــن اقدامات 
ارزيابی خريد تضمينی ســال ۹8 
بود كه فرم های نظر سنجی تهيه 
و به اســتانداران، جهاد كشاورزی 
استان ها، سازمان برنامه و بودجه 
استان ها، ادارات خدمات بازرگانی 
اســتان ها و ســازمان های تعاون 
روستايی ارســال شد. اين فرم ها 
جمع بندی و براساس نظرات تالش 
شد تا فرآيند خريد تضمينی گندم 
در سال ۹۹ بهبود يابد و بخشی از 

فرآيند ها نيز اصالح شد.
وی همچنيــن بــه اصالح الک 
خريد گندم نيز اشاره كرد و گفت: 
الک خريد تضمينی گندم نيز سال 

گذشته اصالح شد و از 2*2 به الک 
مورد پذيرش استاندارد بين المللی 
كدكس تغيير پيدا كرد. تمهيدات 
الزم نيــز برای تاميــن اين الک و 
توزيع بين مراكز خريد پيش بينی 

شده است.
يزدان ســيف افزود: در ســال 
۹۹،1200 مركــز خريد گندم در 
سراســر كشــور داير خواهد بود و 
در هفت استان نيز اين مراكز داير 

شده است.
افزایش قیمت خرید تضمینی  �

گندم
 به گفته وی با مساعدت دولت، 
رييس جمهــور، رييس ســازمان 
برنامه و بودجــه، وزيران صنعت 
و كشــاورزی مقرر شد كه خريد 
تضمينــی گندم بــا افزايش 47 
درصدی نسبت به سال گذشته به 
قيمت هر كيلوگرم 2500 تومان 
باشــد. اين در حالی اســت   كه 
قيمت خريــد تضمينی گندم در 
ســال ۹1،۳۹5 تومان و در سال 
۹2، 550 تومان بود كه  طی اين 
سنوات تالش شد برای حمايت از 
توليد داخل قيمت خريد گندم از 
550 تومان در سال ۹2 به 2500 

تومان در سال ۹۹ برسد.
وی اضافه كرد: برای اجرای اين 
پروژه نياز به حدود 28 هزار ميليارد 
تومان نقدينگی است كه از اين مبلغ 
حدود 12 هزار و 100 ميليارد تومان 
از محل يارانه و اعتبارات ســازمان 
هدفمندی يارانه ها موضوع تبصره 
14 قانون بودجه تامين می شــود. 
حدود 11هزار ميليارد تومان از بانک 
مركزی و مابقی نيز از محل اعتبارات 

داخلی شركت بازرگانی دولتی ايران 
تامين خواهد شد. همچنين برآوردی 
كه برای خريد تضمينی سال ۹۹ در 
مصوبه هيات دولت پيش بينی شده 

حدود 11ميليون تن  است.
معــاون وزير صنعــت، معدن و 
تجــارت با بيان اينكه قيمت گندم 
برای مصارف نان كشــور تغييری 
نكرده است، گفت: با احتساب همين 
عدم تغيير حــدود 20 هزار و700 
ميلياردتومان ميزان يارانه گندم، آرد 
و نانی اســت كه دولت در سال ۹۹ 

متقبل شد.
ارتقــای کیفیــت نان در  �

اسفندماه
وی در مــورد بازار نان نيز گفت: 
بر اساس آخرين ارزيابی  از كيفيت 
نان كشور با آناليز ۹400 نمونه نان 
سنتی، دامنه كيفيت نان در اسفند 
ماه سال گذشته در دامنه 87 و خوب 
ارزيابی شده است كه نسبت به ماه 
گذشته اش يعنی بهمن ماه ارتقا پيدا 
كرده بود و به طور كل می توان گفت 
كيفيت نان نسبت به گذشته بهبود 

يافته است.
به گفته وی، اســتقرار سامانه 
خريد و فــروش آرد برای نانوايان 
آزادپز از اقدامات انجام شــده در 
سال گذشته بود و پروژه استقرار 
حمــل آنالين آرد به نانوايی برای 
كنتــرل و نظارت بر مســيرهای 
حمل آرد ظرف ســه ماه آينده به 
بهره برداری می رســد. همچنين 
سامانه پرداخت آنالين به رانندگان 
نيز از سامانه های ديگر در دستور 
كار است كه در سه ماه اول سال 
به بهره برداری می رســد و در اين 

ســامانه پس از حمل بــار كرايه 
مســتقيما به حســاب رانندگان 

واريز می شود.
وی تصريح كرد: در سال ۹8، 10 
ميليــون ۶74 هزار تن گندم برای 
توليد نان آرد و ســاير محصوالت 
توزيع شده كه نسبت به سال ۹7، 
800 هزار تن كاهش داشته است و 
اين موضوع ناشــی از اختيار خريد 

گندم توسط كارخانجات بود.
وی همچنين به وضعيت توزيع 
برنج در كشــور اشاره كرد و گفت: 
سال گذشته شركت بازرگانی دولتی 
ايــران 2۳0 هزار تن برنج را در ايام 
پرمصرف برای كنتــرل و افزايش 
عرضه به بازار توزيع كرد كه نسبت 
به سال قبل حدود 5۳ درصد رشد 

داشته است.
معــاون وزير صنعــت، معدن و 
تجــارت افزود: در حوزه تامين بازار 
روغن كشور سال گذشته 540 هزار 
تن روغن توزيع كرديم كه نســبت 
به سال گذشــته حدود 85 درصد 

افزايش توزيع داشته است.
وی خاطرنشــان كرد: ســال 
گذشته حدود يک ميليون و 480 
هزار تن توزيع شكر داشتيم كه از 
اين ميزان حــدود ۶40 هزار تن 
مربوط به واردات بخش خصوصی 
بــا ارز 4200 تومانی بود و مابقی 
نيز توسط شركت بازرگانی دولتی 

ايران توزيع شد.

پلمــب نانوایی هایی غیر  �
بهداشتی 

يزدان سيف در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اينكه با شيوع ويروس كرونا 
برای رعايت بهداشت در نانوايی ها چه 
تدابيری انديشيده شده است، گفت: 
در مورد سالمت مردم دولت بسيار 
حساس است. در استان های مختلف 
استانداران با هماهنگی سازمان های 
صنعــت، معدن و تجارت به عنوان 
متوليان صنــوف پروتكل هايی را 
تدوين و به نانوايان نيز ابالغ كرده اند. 
وی ادامه داد: ظرف ماه آينده طبق 
توافقی كه با شــورای گندم، آرد و 
نان انجام شد، مقرر شد نانوايی هايی 
كــه امكان رعايت اين پروتكل ها را 
ندارند يا عمــدا رعايت نمی كنند، 
تعطيل و پلمب شوند و سهميه های 
آنها به نان های صنعتی اضافه شود. 
در حقيقت اين نانوايی ها به مراكز 
توزيع نان صنعتی تبديل شــوند. 
مقدمات اين طرح فراهم شــده و 
در اولين جلسه شورای ساماندهی 
گنــدم آرد و نان مورد تصويب قرار 

خواهد گرفت.
از  ديگــری  بخــش  در  وی 
صحبت هايش اضافه كرد: لجستيک 
و توليــد قابليت توقف نــدارد زيرا 
زندگی مردم به آن وابســته است. 
در كوتاه مدت و ميان مدت به لحاظ 
ذخاير استراتژيک در كشور مشكلی 

نداريم.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی از تخصیص ارز به واردکنندگان خبر داد
توجيهی برای افزايش قيمت برنج وجود ندارد

گزارش 2 

شرکت ملی صنایع مس ایران در نظر دارد انجام خدمات ژئوتكنيک 
پروژه های جاری و توسعه طرح جامع آب شركت ملی صنايع مس ايران را 

از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد.
جهت كسب اطالعات بيشتر به وب سايت رسمی شركت ملی صنايع 

مس ايران به آدرس:
  WWW.NICICO.COM 
WWW.Sarcheshmeh.NICICO.COM
 http://dargah.nicico.com
 https://shahrbabak.nicico.com

مراجعه نماييد.

پیوست شماره یک
آگهی مناقصه شماره 2۱982807 

شرکت ملی صنایع مس ایران
نوبت اول

شــرکت ملی صنایع مس ایران در نظر دارد از طريق فراخوان عمومی منابع 
جهت طراحی، ساخت و راه اندازی كامل سردخانه باالی صفر درجه را در سراسر كشور 

شناسايی نمايد.
 جهــت كســب اطالعــات بيشــتر بــه ســايت رســمی شــركت بــه آدرس
 HTTP ://NICICO.COM و HTTP://dargah.NICICO.COM مراجعه نماييد.

آگهی فراخوان عمومی شناسایی منابع 
شرکت ملی صنایع مس ایران 

نوبت اول
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 كالهبرداری جديد با سوءاستفاده از نام 
وزير ارتباطات

وزارت ارتباطات درباره كالهبرداری از طريق يكی از شبكه های اجتماعی به 
بهانه برنده  شدن در يک مسابقه راديويی آن  هم با حضور وزير ارتباطات و فناوری 

اطالعات و كسر مبالغی از حساب برخی مشتركان، هشدار داد.
به گزارش ايســنا، در پی شكايت تعدادی از مشتركان تلفن  همراه از نوعی 
كالهبرداری از طريق يكی از شبكه های اجتماعی به بهانه برنده  شدن در يک 
مسابقه راديويی آن هم با حضور وزير ارتباطات و فناوری اطالعات و كسر مبالغی 
از حســاب برخی مشتركان، روابط  عمومی و اطالع رســانی وزارت ارتباطات 

اطالعيه ای صادر كرده است.
در اين اطالعيه آمده است كه هرگونه تماس مشكوک با عنوان مسابقات 
راديويی با حضور آذری جهرمی، وزير ارتباطات با مشتركان تلفن همراه و ثابت، 
با هدف كالهبرداری انجام می گيرد و وزير ارتباطات و فناوری اطالعات تاكنون 
در هيچ يک از برنامه های صدا و سيما كه در آن مسابقه ای همراه با اهدای جوايز 
برگزار شــود، شــركت نكرده و نمی كند. از اين رو مشتركان عزيز به هرگونه 
تماس مشكوک و نويد برنده  شدن در مسابقات راديو- تلويزيونی با حضور وزير 
ارتباطات توجهی نكرده و شماره تماس كالهبرداران را برای پيگيری به سامانه 

1۹5 گزارش كنند.
در اين اطالعيه تاكيد شده است: مشتركان از ارائه هر نوع اطالعات مربوط 
به رمز كارت بانكی و رمزپويا به تماس های ناشناس، حتی با وعده برنده شدن 

جوايز ارزشمند، خودداری كنند.
در پايان اين اطالعيه آمده است: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ضمن 
توصيه به مشــتركان عزيز برای دقت در پاسخگويی به تماس های مشكوک، 
خود را موظف به پيگيری اين موضوع تا شناسايی كالهبرداران و معرفی آنها 

به مراجع قضايی می داند.

اينترنت خانگی پرسرعت به زودی در تهران
وزير ارتباطات از آغاز ارائه اينترنت خانگی با چهار برابر سرعت فعلی در قم 

خبر داد و گفت: ارائه اين فناوری به زودی در تهران آغاز می شود.
به گزارش ايرنا، محمدجواد آذری جهرمی روز شنبه در توئيتر خود نوشت: 
 با همكاری خوب اســتاندار و شــهردار قم فرآيند نصب تجهيزات با رعايت 
دستورالعمل های بهداشتی و با سرعت بسيار خوبی در حال انجام است. حدود 

۳0 هزار مشترک مخابرات ايران و شاتل از امروز فعال می شوند.
او كه هفته گذشته از آغاز ثبت نام برای دريافت اين خدمت خبر داده بود، در 
ادامه افزود: ارائه اينترنت وی دی اس ال در تهران نيز به زودی آغاز خواهد شد. 

 Very-high-bitrate Digital Subscriber مخفف VDSL اينترنت
Line و نسل جديدی از فناوری DSL بر روی بسترهای كابل های شبكه است.
اولين تفاوت ADSL با VDSL اين اســت كه اولی از خطوط تلفن ثابت 
شهری برای انتقال اطالعات استفاده می كند در حالی كه VDSL بر بسترهای 
كابل است و نياز به كابل كشی و نصب كابل شبكه جداگانه از مركز مخابرات 

تا در منزل را دارد.
ســرعت دانلود روی اينترنت VDSL نزديک به چهار برابر سرعت دانلود 
 )VDSL2+ اســت و به مرز ۳00 مگابيت بر ثانيه )برخی استاندارد ADSL
می رســد. سرعت آپلود VDSL نيز 10 برابر ADSL می شود و به مرز 100 
مگابيت می رسد. VDSL از كابل های مسی استفاده می كند و باندهای فركانسی 

آن از 12 كيلوهرتز تا ۳5 كيلوهرتز است.
استفاده از بستر سيم های مسی مشترک بدون نياز به تعويض يا سيم كشی 
مجدد، ارائه خدمات ارزش افزوده شامل تلفن بر بستر اينترنت، ويدئو كنفرانس، 
IPTV و ارائه سرويس از كافوهای نوری نزديک به مشترک كه باعث افزايش 
 VDSL كيفيت و سرعت سرويس می شود از جمله مزايای اينترنت پرسرعت

هستند.
 ADSLمخفف Asymmetric Digital Subscriber Line و يكی 
از فناوری های زيرشاخه اتصال های DSL است. اين سرويس جزو قديمی ترين 
سرويس های اينترنت در جهان به شمار می رود كه با استفاده از خطوط تلفن 
معمولی بدون ايجاد مزاحمت برای تماس هــای صوتی، اطالعات را از مراكز 
مخابراتی به روی مودم می آورد.مزيت اينترنت ADSL در اين است كه نيازی 
به كابل كشــی و نصب خطوط جديد نيست و روی همان خط تلفن هر خانه 
می توان يک اتصال اينترنت ADSL برقرار كرد. اينترنت ADSL ارزان است و 
نسبت به انواع ديگر اينترنت باندپهن در دسترس  و راه اندازی سريع و ساده تری 

دارد اما سرعت دانلود روی آن حداكثر به 24 مگابيت بر ثانيه می رسد.

كرونا تعطيلی اپل استور در آمريكا را تمديد كرد
اپل تصميم خود را برای تمديد تعطيلی فروشگاه های اپل استور در آمريكا در 
يک ايميل به كارمندانش اعالم كرد. طبق اين ايميل تا اوايل ماه می  فروشگاه های 

اپل تعطيل می مانند.
به گزارش خبرگزاری مهــر به نقل از ديلی ميل، اپل تصميم گرفته 270 
فروشــگاه خرده فروشی خود در آمريكا را برای مدتی طوالنی تر تعطيل كند. 
»ديردر اوبرين« نايب رييس اپل در ايميلی به كارمندان اين شركت اعالم كرد 

فروشگاه های اپل استور تا اوايل ماه می  ميالدی تعطيل باقی می مانند.
اپل در اواسط ماه مارس تصميم خود برای تعطيل كردن تمام فروشگاه های 
خرده فروشی اش در سراسر آمريكا را اعالم كرد. طبق اين بيانيه قرار بود اين 
فروشگاه ها تا 27 مارس تعطيل بمانند اما با توجه به افزايش موارد ابتال به ويروس 
كوويد-1۹ در سراسر آمريكا اين شركت تصميم گرفته تعطيلی فروشگاه هايش را 
امتداد دهد.طبق ايميل اوبرين، اپل همچنان مشغول رصد شرايط شيوع ويروس 
كرونا در شهرهاست. همچنين تصميم گيری درباره زمان بازگشايی فروشگاه های 
اپل استور با توجه به بررسی های كامل و دقيق و همچنين توصيه های مقامات 
محلی و كارشناسان بهداشتی انجام می شود.اپل همراه خبر تعطيلی فروشگاه های 

خود اعالم كرده بود كارمندان دستمزدهای خود را دريافت می كنند.

محكوميت سهل انگاری در محافظت از داده ها
رييس سازمان فناوری اطالعات با بيان اينكه حبس قانون حفاظت از داده های 
عمومی در نظام بروكراسی به اين معنا نيست كه قانونی برای اجبار سازمان ها و 
دستگاه ها به حفاظت از داده های شخصی وجود ندارد و قوانين موجود می تواند 
منجر به محكوميت هر فرد حقيقی و حقوقی شود كه در محافظت از داده ها 

سهل انگاری كرده است.
به گزارش ايسنا، لو رفتن اطالعات شخصی مربوط  به كاربران تلگرامی به دليل 
استفاده از نسخه های غيررسمی اين اپليكيشن و استفاده كنندگان از فروشگاه های 
آنالين داخلی و حتی اطالعات ثبت احوالی ايرانيان در روزهای گذشته به يكی از 

مهم ترين و پرجنجال ترين اخبار تبديل شده است.
البته پس از نگرانی های كاربران درباره انتشار اين اطالعات، مركز ماهر به عنوان 
يكی از زيرمجموعه های سازمان فناوری اطالعات، اعالم كرد با رصد جهت كشف 
بانک های اطالعاتی حفاظت نشده، به صاحبان آنها هشدار داده خواهد شد و در 
صورتی كه ظرف مدت 48 ساعت، همچنان مشكل به قوت خود باقی باشد، به 
 منظور حفظ داده ها و حفاظت از حريم خصوص شهروندان، به مراجع قضايی 
معرفی می شود.در اين راستا امير ناظمی، رييس سازمان فناوری اطالعات- امروز 
در صفحه اينستاگرام خود نوشت: حفاظت از داده های شهروندان يكی از وظايف 
هر اپليكيشــن و سامانه ای است. گاه ترديدهايی در خصوص اين مساله طرح 
می شود كه جای تعجب دارد. به همين دليل سال گذشته از طرف سازمان فناوری 
آيين نامه ای را بر اساس قوانين فعلی تهيه كرديم و به شركت های خصوصی و 

دستگاه های اجرايی در حوزه فناوری اطالعات نيز ارسال كرديم.
 GDPR ناظمی بيان كرد: هرچند قانون حفاظت از داده های عمومی يا همان

»جهان صنعت«- ســال گذشــته با 
شــيوع ويروس كرونا بسياری از شركت ها 
و اداره ها به كارمندان خود اجازه دوركاری 
دادند، مدارس و دانشــگاه ها تعطيل شدند 
و بــه آموزش های مجــازی روی آوردند. 
مردم برای ســرگرمی، بازی، فيلم ديدن و 
وقت گذرانی بيشــتر اوقات خود را به دليل 
قرنطينه خودخواسته و طرح فاصله گذاری 
اجتماعــی در فضای مجازی می گذرانند و 
اين شرايط تا 20 فروردين ماه ادامه دارد. 
با اين حساب تصور عده ای بر اين است كه 
استارت آپ ها و كسب وكارهای مجازی در 
شرايط مناســبی قرار دارند و مانند ديگر 
كسب وكارها با مشــكالت بسياری مواجه 

نشده اند اما اين گونه نيست.
اگرچه بسياری از كسب وكارهای اينترنتی 
مانند فروشگاه های آنالين، استارت آپ های 
آموزش از راه دور و استارت آپ های خدماتی 
شــاهد رونق كســب وكار بوده اند، برخی از 
اســتارت آپ ها مانند چيلوری بــا اينكه در 
زمينه دليوری غذا فعاليــت می كند و بايد 
شاهد افزايش تقاضا باشد، تعطيل شده است. 
اســتارت آپ هايی كه در زمينه گردشگری 
فعاليت می كردند نيز با مشكالت مالی بسياری 
مواجه شدند و مانند علی بابا، اسنپ تريپ، الی 
گشت و… دست به تعديل نيرو زده اند. به هر 
روی برخالف تصور بسياری، استارت آپ ها نيز 
مانند ديگر كسب وكارهای خرد با مشكالت و 

بحران مالی مواجه شده اند.
تسهیالت دشوار �

وزير ارتباطات اواخر اسفند ماه سال گذشته 
اعالم كرد قرار است به كسب وكارهای اينترنتی 
وام با ۹ درصد بهره ارائه شود. سقف اين وام 
برای شركت های نوپا 500 ميليون تومان و 
برای شركت هايی كه سابقه فعاليت بيشتری 
دارند تا دو ميليارد تومان است. البته اين وام 
12 ماهــه و بدون گذراندن دوره تنفس بايد 
تسويه شود كه همين امر اعتراضات بسياری 
را در ميان فعاالن اكوسيستم استارت آپی به 
همراه داشته است چراكه آنها در اين شرايط 
بحرانی قادر نيستند وام خود را طی 12 ماه 
تسويه كنند. به گفته بسياری از آنها وزارت 
ارتباطات شرايط دريافت وام را به حدی مشكل 
می كند كه استارت آپ ها خود از دريافت آن 

صرف نظر كنند.
شرايط دشوار استارت آپ ها

با اينكه برخی كارشناســان بر اين باور 
هســتند كه امسال اســتفاده از بازاريابی 

ديجيتالی، تمايل به راه اندازی استارت آپ ها 
و كسب وكارهای مجازی به شدت افزايش 
می يابد اما بسياری از كسب وكارهای مجازی 

در حال نابودی هستند.
عــادل طالبــی، دبير انجمــن صنفی 
با  اينترنتی در گفت وگو  كســب وكارهای 
»جهان صنعت« اظهار كرد: سال ۹8 سال 
دشواری برای استارت آپ های كشور بود با 
اين همه همچنان اميدوار به فعاليت خود 
ادامه می دهند. اســتارت آپ ها با مشكالت 
بســياری در حوزه فعاليت خود در كشور 

مواجه هستند.
او افزود: يكی از مهم ترين و بزرگ ترين 
مشكالتی كه در فضای استارت آپی كشور 
با آن مواجه هستيم مشكل سرمايه گذاری 
است. متاسفانه هنوز فرهنگ سرمايه گذاری 
در كسب و كارهای پرخطر مانند استارت آپ ها 
در ايران رواج نيافته است. به همين دليل 
نياز به سرمايه گذاران خارجی داريم تا اين 
فرهنگ را در كشور رواج دهند. برای همين 
امر نياز به دولتی داريم كه به دنبال تحريم 

شدن نباشد.
طالبی در ادامه بيان كرد: مشــكل مهم 
ديگر نهادهای دولتی هستند. يكی از موانعی 
كه نهادهای دولتی برای استارت آپ ها ايجاد 
كرده اند، دشــواری های جواز كسب برای 
راه اندازی و ادامه فعاليت استارت آپ هاست. 

فعــاالن و بنيانگذاران اســتارت آپ ها بايد 
پرونده مالياتی ايجاد و كد ثبت كنند. اين در 
حالی است كه مشخص نيست استارت آپ 
موفق شده به فعاليت خود ادامه دهد يا خير. 
با اين اقدامات دولت، استارت آپ ها در همان 

ابتدای كار دچار مشكل می شوند.
او با اشاره به اينكه همواره گفته می شود 
اســتارت آپ تنها يک ايده است و ايده در 
مرحله اجرا می تواند دچار چالش شــده و 
يا شكســت بخورد بيان كرد: اين اقدامات 
ســختگيرانه دولت در همان ابتدا استارت 

آپ را با شكست مواجه می كند.
دبيــر انجمن صنفی كســب وكارهای 
اينترنتی با اشاره به كمبود نيروی متخصص 
گفــت: مشــكل ديگری كه اكوسيســتم 
اســتارت آپ ها را دچار چالش های فراوان 
كرده، منابع انسانی است. متاسفانه بخش 
قابل توجهی از نيروهای انسانی ما مهاجرت 
می كننــد و اين امر خطــر بزرگی را برای 
اســتارت آپ ها به همراه دارد. در واقع يک 
بمب زماندار اســت كه در آينده خطر آن 
مشخص می شــود. استارت آپ ها با كمبود 
شديد منابع انســانی و نيروی كار مواجه 
هســتند و نيروی متخصص و ماهر برای 
فعاليــت در اســتارت آپ ها بســيار اندک 

است.
او با اشــاره به اينكه يكی از مشــكالت 

اصلی و بزرگ استارت آپ ها در ايران عدم 
 اطمينان از فرداســت بيان كرد: نمی دانيم 
فردا با چه بحران هايی مواجه می شــويم؛ 
هواپيما قرار است ســقوط كند؟ اينترنت 
قرار است قطع شود؟ اختالالت اينترنتی رخ 
می دهد؟ حمالت سايبری به زيرساخت ها 
انجام می شود؟ قوانين و تصميمات جديدی 
اتخاد می شود؟ اين امر توانايی برنامه ريزی 
برای فــردا را از ما گرفته اســت. در واقع 
مهم ترين مشكل ما در ايران عدم پايداری 
شرايط است كه كسب و كارها را با مشكالت 
بسياری مواجه كرده است. اين عدم پايداری 
شرايط شامل همه مسائل می شود: قوانين 
و مقررات، بازار كسب و كار، وضعيت روابط 

بين الملل و ديگر مسائل در كشور.
به همين دليل اســت كه بســياری به 
جای راه اندازی كسب و كار اينترنتی ترجيح 

می دهند دالر بخرند.
بگذارید نفس بکشیم �

طالبــی با اشــاره به اينكــه مطالبات 
اســتارت آپ ها بسيار ســاده است گفت: 
دولت اجازه نفس كشيدن به كسب و كارهای 
اينترنتــی بدهد و پايــش را از روی گلوی 
استارت آپ ها بردارد. با وجود تمامی ادعاهای 
دولت روحانی، دولت بارها استارت آپ ها را 
فيلتر كرده اســت. اين در حالی است كه 
دادســتانی در مجموع دستور فيلترينگ 

10 استارت آپ را صادر كرده است. به طور 
كلی دادستانی پس از حضور آقای جاويدنيا، 
معاون دادستانی كل در امور فضای مجازی 

بسيار خوب و مثبت عمل كرده است.
با اينكه وزير ارتباطات و فناوری اطالعات 
مدعی شده به اســتارت آپ ها كمک و به 
آنهــا وام كم بهره ارائــه می كند اما فعاالن 
اكوسيســتم اســتارت آپی معتقدنــد اين 
كمک ها چندان كارآمد نبوده و اتفاقا منجر 

به آسيب بيشتر برای آنان شده است.
نگرانی از فروپاشــی اســتارت آپ های 

اروپايی به خاطر كرونا
مشــكالت و چالش های استارت آپ ها 
تنهــا منحصر به ايران نيســت و در اروپا 
نيــز نگرانی هايی در مــورد از ميان رفتن 

استارت آپ ها وجود دارد.
اورسوال فون در الين، رييس كميسيون 
اروپــا خواســتار ايفــای نقش اساســی 
استارت آپ های اروپايی برای يافتن راه حلی 
بــه منظور مقابله با كرونا شــد و نســبت 
به فروپاشــی آنها در صــورت بی توجهی 

هشدار داد.
به گزارش سی ان بی سی، رهبران صنايع 
مختلف از اتحاديه اروپا خواسته اند تا نسبت 
به اختصاص بودجه برای استارت آپ ها اقدام 
كند. هــدف از اين كار كمک به توســعه 
فناوری هــای جديد برای مقابله با ويروس 

مرگبار كرونا اعالم شده است.
يافته های موسسه تحقيقاتی پيچبوک 
نشان می دهد سرمايه گذاری های انجام شده 
بر روی استارت آپ های 10 كشور اروپايی در 
ســه ماهه اول سال 2020 نسبت به مدت 
مشــابه سال قبل نصف شــده و اگر برای 
تغيير اين وضعيت اقدام جدی انجام نشود، 
بسياری از اين استارت آپ ها قادر به ادامه 
فعاليت و انجام اقدامات خالقانه و نوآورانه 

نخواهند بود.
بسياری از شركت ها و صنايع اروپايی از 
اتحاديه اروپا خواسته اند تا از استارت آپ ها 
به طور جدی تری حمايت كند تا آنها بتوانند 
نقش موثرتری برای مقابله با ويروس كرونا 
ايفــا كنند. در نامه مشــتركی كه در اين 
زمينه برای اورســوال فون در الين ارسال 
شــده، تصريح شــده كه تــداوم وضعيت 
فعلــی موجب توقف رشــد بخش فناوری 
در اروپا شــده و استارت آپ ها را مجبور به 
بازنگری در مدل های كسب وكار و كاهش 
شــديد هزينه ها و در نهايت توقف فعاليت 

خواهد كرد.
در ادامــه اين نامه وضعيت موجود يک 
فرصت نيز دانسته شده كه می تواند منجر 
به افزايــش همــكاری و هماهنگی ميان 
كشــورهای جهان و تقويــت خالقيت و 

نوآوری شود.

حمله کرونا به کسب وکارهای مجازی 

با اينكه هنوز خيلی زود اســت كه در مورد عرضه نهايی 
اندرويد 11 ســخن گفت اما بر اساس جدول زمانی منتشر 
شده از سوی گوگل به نظر می رسد كه طبق روال هر ساله، 
اين نسخه جديد در سه ماهه سوم سال 2020 عرضه نهايی 

و رسمی خواهد شد.
به تازگی كارشناسان فعال در حوزه فناوری با بررسی پيش 
نمايش گوگل برای توسعه دهندگان اندرويد 11 از جديدترين 
قابليت های احتمالی اين نسخه جديد از سيستم عامل محبوب 

اندرويد خبر داده اند.
به گزارش ايســنا، به تازگی گزارش های منتشر شده از 
سوی گوگل به عنوان توسعه دهنده سيستم عامل محبوب 
و پرطرفدار اندرويد و همچنين پيش نمايش اوليه مخصوص 
توسعه دهندگان جديدترين نسخه از آن يعنی اندرويد 11 
نشان دهنده برخی از مهم ترين ويژگی ها و قابليت های اضافه 

شده پلتفرم اين سيستم عامل است.
بر اســاس گزارش fossbytes، با اينكه هنوز خيلی زود 
است كه در مورد عرضه نهايی اندرويد 11 سخن گفت اما بر 
اساس گزارش های پيشين و همچنين جدول و برنامه زمانی 
منتشر شده از سوی گوگل به نظر می رسد كه طبق روال هر 
ساله، اين نسخه جديد در سه ماهه سوم سال 2020 عرضه 

نهايی و رسمی خواهد شد.
در زير به قابليت های احتمالی جديدی كه قرار است به 
جديدترين نسخه از سيستم عامل اندرويد يعنی اندرويد 11 

طی ماه های آينده اضافه شوند پرداخته شده است:
امکان گفت وگو در بخش نوتیفیکیشن و اعالن ها �

اين قابليت جديد بــه كاربران اجازه می دهد كه قادر به 
مشــاهده گفت وگوی فعلی خود در همه اپليكيشــن های 

پيام رسان باشند.
ارسال تصاویر از اعالن ها �

در صورتی كه يک تصوير از صفحه گوشــی موسوم به 
اسكرين شات گرفته می شود، در همان بخش اعالن ها بدون 

نياز به باز كردن گالری قابليت ارسال و به اشتراک گذاری آن 
در اندرويد 11 وجود خواهد داشت.

حباب های چت برای پیام رسان ها �
با اينكه در پيش نمايش توســعه دهندگان نسخه قبلی 
يعنی اندرويد 10 شــاهد حباب های چت بوديم اما در ارائه 
و عرضه نهايی هيچ خبری از آنها نشد. حاال به نظر می رسد 
كه اندرويد 11 ميزبان اين ويژگی جديد و محبوب كاربران 
خواهد بود به صورتی كه همه پيام رسان ها قادر خواهند بود 
از حباب ها برای دسترسی آسان تر به مكالمات و گفت وگوی 

كاربران استفاده كنند.
نحوه اســتفاده از اين قابليت نيز به اين صورت است كه 
كاربران  هنگام لمس يک حباب پيام های سابق و همچنين  
ارسال پيام جديد را مشاهده می كنند. اين به آن معناست كه 
كاربران برای دسترســی به تمام قابليت ها و تنظيمات الزم 
نيازمند باز كردن خود اپليكيشن پيام رسان خواهند بود اما در 
صورتی كه فقط بخواهند يک پيام را ارسال يا دريافت كنند 

ويژگی حباب های چت كار آنها را تسهيل خواهد كرد.

دسترسی های یکبار مصرف �
يكی از مهم ترين تغييرات اين نسخه جديد از اندرويد 
كه در راســتای ارتقای امنيت ســايبری و حفظ حريم 
خصوصی كاربران افزوده شــده است، بدون شک امكان 
دسترسی های يک بار مصرف در برنامه های مورد استفاده 
كاربران است. اين به آن معناست كه به محض خروج از 
يک اپليكيشن دسترسی كاربر منقضی می شود و كاربر 
بار دوم برای ورود به اپليكيشن نيازمند دسترسی مجدد  

خواهد بود.
قطع لرزش اعالن ها  هنگام باز بودن دوربین �

يكی از مواردی كه همواره كاربران هنگام استفاده از برنامه 
دوربين گوشی از آن گله و شكايت دارند، لرزش اعالن های 
ناشی از زنگ خوردن، آالرم و دريافت پيام به هنگام باز بودن 
برنامه دوربين اســت كه موجب می شود حواس آنها را برای 
عكاسی و فيلمبرداری پرت كرده و در برخی موارد كيفيت 
تصوير و ايده های آنها را به علت مزاحمت ايجاد شده پايين 

می آورد.

� 5G  پشتیبانی بهتر از شبکه
با توجه به گســترش روزافزون و توسعه زيرساخت های 
الزم برای نسل پنجم اينترنت همراه موسوم به شبكه 5G و 
همچنين پشتيبانی بسياری از گوشی های جديد از آن به نظر 
می رسد كه اندرويد 11 تغيير و تحوالت جديدتر و بهتری را 
برای بهبود تجربه استفاده كاربران از اين دست از شبكه نسبت 

به اندرويد 10 به ارمغان خواهد آورد.
سازگاری بیشــتر با نمایشگرهای تاشو و دارای  �

بریدگی
با اينكه پشتيبانی از بريدگی های صفحه نمايش گوشی های 
هوشمند به طور رسمی از اندرويد ۹ آغاز شد اما حاال به نظر 
می رســد كه گوگل در اندرويد 11 پشتيبانی از انواع خاص 

نمايشگرها را به بيشترين حد خود رسانده است.
سطح جدیدی از احراز هویت بیومتریك کاربران �

اندرويد 11 احراز هويت بيومتريک كاربران گوشــی های 
هوشمند را با پشتيبانی از سه روش مختلف وارد سطح جديدی 
خواهد كرد. اين بدان معناست كه كاربران از امنيت سايبری باالتری 
برخوردار بوده و حريم خصوصی ها نيز با بهره گيری از اين قابليت و 

رابط كاربری پيچيده و جديد به طور كامل حفظ خواهد شد.
بهبود در حافظه محصور �

به نظر می رســد كه گوگل به منظور عدم دسترسی نرم 
افزارهای نامعتبر به اطالعات شــخصی كاربران و همچنين 
جلــب رضايت منتقدان خود، به بهبود حافظه محصول در 

اندرويد 11 پرداخته است.
پشتیبانی از گواهینامه دیجیتال رانندگی �

اين سيستم عامل جديد از حافظه ذخيره سازی ايمن برای 
اســناد حساس هويتی همچون گواهينامه  رانندگی موبايل 
ISO 1801۳-5 پشتيبانی می كند. البته اين قابليت نيازمند 
وضع و اعمال قوانين و مقررات متعددی از سوی دولت های 
مختلف است تا كاربران بتوانند در زندگی روزمره خود از اين 

قابليت بهره مند شوند.

ســازمان ثبت احوال اعالم كرد به خاطر »تخلف« وزارت 
بهداشــت در بارگذاری اطالعات افراد در سامانه غربالگری 
ويــروس كرونا، همكاری خــود را با ايــن وزارتخانه قطع 

می كند.
به گزارش ديجياتو، سخنگوی ثبت احوال كشور »سيف اهلل 
ابوترابی« با اشــاره به انتشار خبر مبنی بر افشای اطالعات 
سازمان ثبت احوال توسط وزارت بهداشت از قطع همكاری 
اين وزارتخانه خبر داد. او به خبرنگار تسنيم گفت: سازمان 
ثبت احوال با بيش از 200 دستگاه و سازمان همكاری و ارتباط 
برخط دارد و با توجه به تفاهمنامه های صورت گرفته با همه 
دستگاه ها، تاكيد شده كه دريافت هر اطالعاتی درباره اشخاص 
بايد از طريق سامانه برخط انجام شود. وزارت بهداشت در انجام 

اين تفاهم نامه كوتاهی و اطالعات اين افراد را روی ســامانه 
غربالگری ويروس كرونا بارگذاری كرده و اين كار تخلف است 

و اين مسئله به صورت كتبی به آنها اعالم شده است.
سخنگوی ثبت احوال كشور به اين موضوع اشاره كرده كه 
دسترسی غيرمجاز به اطالعات توسط دستگاه های امنيتی 
پيگيری می شود و تا به امروز پايگاه اطالعات ثبت احوال به 
صورت يكپارچه مورد حمله ســايبری قرار نگرفته. او تاكيد 
كــرد: تا اين لحظه موضوع هک برای پايگاه داده ثبت احوال 
به شكلی كه به صورت يكپارچه دسترسی به اطالعات اتفاق 
بيفتد، صورت نگرفته است و ظاهرا تنها دسترسی به اطالعات 

اوليه شامل نام و نام خانوادگی، كدملی و شماره تماس افراد از 
طريق سامانه وزارت بهداشت اتفاق افتاده است.

البته همين اطالعات »اوليه« يعنی نام، كد ملی و شماره 
تماس برای سوء استفاده از شهروندان كفايت می كند. در 
پايــان ابوترابی افزود »با توجه به مشــكل پيش آمده تا 
اطالع ثانوی همكاری وزارت بهداشت و ثبت احوال و ارائه 
اطالعات افراد به اين وزارتخانه متوقف شده است چرا كه 
بارگذاری اطالعات افراد روی سامانه غربالگری غير حرفه ای 

و نادرست بوده است.«
براساس شنيده های اوليه، اطالعات 80 ميليون ايرانی فاش 
شده است، اما نمی توان چندان به اين رقم اعتماد كرد. ابوترابی 

نيز در صحبت های خود به آماری اشاره نكرده است.

هرآنچه درباره اندرويد 11 می دانيم

قطع همكاری سازمان ثبت احوال با وزارت بهداشت در پی افشای اطالعاتشهروندان

نگاه

رویداد
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مهدیه بهارمست- زنجيره قرنطينه شكسته 
شد؛ از شــنبه 1۶ فروردين مصادف با اولين روز 
كاری بعــد از تعطيالت رســمی نــوروز با وجود 
هشدار های سازمان بهداشت جهانی از لغو قرنطينه 
و افزايش شمار مبتاليان و جانباختگان كرونا گويا 
شهروندان با قوت هرچه بيشتر روز كاری خود را 
شــروع كردند. ديروز از ساعت هفت صبح چنان 
ترافيک پرحجمی را شــاهد بوديم كه حريرچی 
معاون وزير بهداشت گفته كه ترافيک امروز تهران 
ما را نگران كرده است. اگر سطح ارتباط اجتماعی 
به سطح دی و بهمن بازگردد، با پيک مجدد كرونا 
مواجه خواهيم شــد. البته نمی توان از كارمندان 
گاليه كرد چرا كه آنان مامور و معذورند، كارفرمايان 
بايد به خاطر كسب درآمد جان كارمندان خود را 

در خطر نيندازند، اما كو گوش شنوا!
در حال حاضر تمام دنيا با بحران كرونا دسته 
و پنجــه نرم می كنند اما از همان ابتدا كشــور را 
قرنطينه و برای مردم مقدار قابل توجهی مقرری در 
نظر گرفتند؛ اما دولت ما با وجود سرمايه نامحدود 
طبيعی كشور هنوز نتوانسته مردمش را حفظ كند. 
با تمام هشدارهای سازمان بهداشت جهانی باز هم 
تنها كشوری هستيم كه بدون توجه به آنها زنجيره 

قرنطينه را شكستيم.
طبق اطالعيه ســازمان بهداشت جهانی اگر 
كشوری بخواهد كرونا را شكست دهد بايد به طور 
كامل چهار هفته در قرنطينه باشــد. اما ديروز با 
ازدحام مردم در مترو و خيابان ها تمام اين زحمات 
به باد هوا رفت و دو هفته قرنطنيه ای كه مصادف با 
تعطيالت رسمی نوروز بود بی اعتبار شد. همچنين 
عضو كميته ملی ستاد كرونا به جهان صنعت گفته 
كه اگر دولت موجب شكسته شدن زنجيره قرنطينه 
شود و به مردم اجازه تردد دهد متاسفانه تا پايان 
سال با اين بحران درگير خواهيم بود اما اگر مردم 
فاصله اجتماعی را رعايت كنند و در خانه های خود 
بمانند تا پايان تابستان كرونا را شكست می دهيم. 
حال تنها دولت است كه بايد برای در خانه ماندن 

مردم چاره ای بينديشد.
با شكستن قرنطينه اوضاع بحرانی تر می شود

در هميــن حال مينو محرز عضو كميته ملی 
ســتاد كرونا در گفت وگويی با »جهان صنعت« 
درباره پيک جديــد كرونا گفت: قبل از عيد در 
بيمارســتان امام خمينی نزديــک به 15 هزار 
مراجعــه كننده داشــتيم و دوهزار نفر مبتال به 
كرونا بســتری بودند. خوشبختانه در اين مدت 
تعداد اين افراد كمتر شده است اما نبايد فراموش 
كرد كه چاره شكستن كرونا فقط ادامه دار بودن 

قرنطينه در كشور است.
 البته ســير نزولــی تعــداد مرگ ومير رابطه 
مستقيمی با خانه ماندن تعداد زيادی از مردم دارد. 
اگرچه ديروز قرار شد يک سوم كارمندان مشاغل 
دولتی و حساس با رعايت فاصله اجتماعی به كار 
خود بازگردند، اما همچنان مدارس و دانشــگاه ها 
بسته باشد. البته كارخانه های توليدی كه خارج از 

شهر هستند هم اجازه فعاليت دارند.
محرز افزود: وزارت بهداشــت از دولت تقاضا 
كرده كه طرح قرنطينه و رعايت فاصله اجتماعی 
تا آخر فروردين ادامه داشته باشد گرچه پيش بينی 
می كنيم كه بحران كرونا تا پايان تابســتان با ما 

همراه باشــد. اگر همانند تعطيالت رسمی نوروز 
مردم به صورت اختياری در خانه های خود بمانند 
شيب مبتاليان نزولی می شود. البته در حال حاضر 
نمی دانيم دنيا تا چه زمانــی درگير اين ويروس 

خواهد ماند.
وی در ادامــه گفت: در اين ايام مردم به هيچ 
عنوان نبايد در تجمعــات حضور پيدا كنند زيرا 
ســرايت كرونا هنوز به قوت خود باقی اســت و 
اگر فردی همانند ما بدون ماســک و دســتكش 
در جامعــه حضور پيدا كند بدون عالمت شــايع 
دچار بيماری می شود و آن را به بقيه افراد منتقل 
می كنــد. از همگان خواهــش می كنيم در خانه 
بمانند و در صورت امكان در مترو و خيابان حضور 

پيدا نكنند.
کارمندان چاره ای ندارند �

مينــو محرز درباره اجبار حضور شــاغلين در 
خيابان ها گفت: متاســفانه شــرايط در تمام دنيا 
بحرانی است. اما در كشورهايی كه فاصله اجتماعی 
را به خوبی رعايت كردند نسبتا مبتاليان كمتری 
هم وجود دارد. دولت سوئد به دليل جمعيت كم اش 
تنها به جوانان با رعايت اصول اوليه اجازه تردد در 
سطح شهر را داده است. در واقع هر كشوری نسبت 
به موقعيت خودش تصميماتی می گيرد. دولت ما 
هم توانايی قرنطينه كامل كشور يا شهری را ندارد 
زيرا قبل از اين بحران هم اقتصاد پويايی نداشتيم 
كه حال بخواهد همانند انگلستان مقرری برای تمام 
مردم در نظر بگيرد. ليكن تعدادی از كارمندان و 
كارگران به اجبار ديروز به ســركار بازگشتند اما 
بايد ديد آيا با بازگشت مســافران نوروزی و اين 
حجم از تردد مردم چه عواقبی در آينده برايمان 

رقم خواهد زد.
هشدار مدیرکل سازمان بهداشت جهانی  �

بر همين اســاس مديركل ســازمان جهانی 
بهداشت نيز گفت: تعجيل در لغو اين تدابير موجب 
سقوط »شديدتر و ادامه دار« اقتصادی و افزايش 

شمار مبتاليان و جان باختگان كرونا می شود.
تــدروس ادهانوم مدير كل ســازمان جهانی 
بهداشت گفت: تعجيل در لغو اين تدابير موجب 
سقوط »شديدتر و ادامه دار« اقتصادی و افزايش 

شمار مبتاليان و جان باختگان كرونا می شود.
وی افزود: همه ما از تبعات عميق اجتماعی و 
اقتصادی اين ويروس مطلع هستيم اما بهترين راه 
برای پايان دادن به محدوديت ها و كاهش تاثيرات 

اقتصادی آن، شكست دادن اين ويروس است.
هشدار وزارت بهداشت �

دكتر ايرج حريرچی، نماينده ويژه وزير بهداشت 
و ناظر بر اجرای طرح بسيج ملی مبارزه با بيماری 
كرونا در ارتباط ويدئو كنفرانســی با خبرنگاران، 
دربــاره وضعيت ابتال به كوويد- 1۹ در اســتان 
تهران و استان های پرشيوع گفت: در استان هايی 
كه روند ابتال به كوويد-1۹ زودتر آغاز شد و معموال 
اســتان های پر خطرمان محسوب می شدند، در 
حال حاضر روند ابتال نزولی شــده و اكنون تعداد 
بيشتری از استان هايمان اين وضعيت را دارند. البته 
متاسفانه برخی از استان ها هنوز از نظر تعداد موارد 
ابتال و مرگ ومير روند صعودی نسبی را دارند كه 
استان هايی هستند كه ويروس كرونا ديرتر به آنها 

وارد شده است.

نگرانی درباره وضعیت تهران �
وی افــزود: در عين حــال از وضعيتی كه در 
تهران وجود دارد از نظر ابتال هنوز نگران هستيم. 
از آنجايی كه تهران نقش كليدی ارتباطی با ساير 
استان ها دارد، هرگونه وجود و شيوع ويروس حتی 
در حد متوسط هم می تواند باعث انتشار به ساير 
شــهرها و به ويژه شهرهای اطراف تهران شود كه 
تبادل زيادی از نظر اشــتغال دارند. همان طور كه 
آقای رييس جمهور اعالم كردند روند ابتال در اكثر 
استان ها نزولی است و همان طور كه وزير بهداشت 
اعالم كردند اين به معنی مديريت بيماری است، 
نه به معنی كنترل و ســركوب بيماری. ما هنوز 
درباره ويروس نگرانيم. ســطح ترافيكی كه امروز 
در سطح شهر تهران بود، ما را نگران می كند زيرا 
هر يــک از اين افراد می توانند ويروس را به خانه 

يا محل كار ببرند.
از وضعیت کرونا در تهران نگرانیم �

معاون كل وزارت بهداشــت ضمن اعالم روند 
كاهشی بروز كرونا در برخی استان های پرشيوع و 
همچنين ابراز نگرانی درباره وضعيت اين بيماری 
در تهران، در زمينه پيش بينی از زمان مهار كرونا در 
دنيا و كشور گفت: تا اطالع ثانوی و تا زمان كشف 
دارو و واكسن بايد با زندگی با كرونا عادت كنيم.

حريرچی درباره وضعيت نمــودار ابتال و بروز 
كرونا در ايران در مقايسه با نمودار ساير كشورها 
و برخی اظهارات مبنی بر عدم شناسايی درست 
بيماری در ايران گفت: مهم ترين موضوعی كه در 
بررسی نمودارهای ابتال بايد به آن توجه شود اين 
است كه تعداد مهم است، اما مهم ترين نكته اين 
است كه ميزان ابتال با چه سرعتی رشد می كند و 
شيب منحنی، صاف شدن آن و پايين آمدن آن، 
شــايد اهميتش از تعداد خالص بيشتر باشد. يک 

نقص ما اين بود كه تست مان را برای افراد بستری 
انجام می داديم و در افراد سرپايی كمتر تست انجام 
داده بوديم، زيرا اپيدمی در كشور ما زودتر شروع 
شد و در آن زمان اصال تست نداشتيم، اما اكنون با 
اقداماتی كه انجام داديم، تست های سرپايی بسيار 

بيشتری را انجام می دهيم.
فاصله گذاری اجتماعی با لحاظ مالحظات  �

اقتصادی
وی درباره لزوم تشديد فاصله گذاری اجتماعی 
گفت: ما دو موضوع داريم؛ يكی كنترل بيماری و 
كاهش مرگ ومير و بيمای زايی بيماری اســت و 
هدف دوم هم كاهش اثرات اجتماعی و اقتصادی 
ويروس اســت كه ايــن دو هدف متناقض بوده و 
حصــول هر دو به ميزان كامال مناســب، ممكن 
است حاصل نشود. مهم اين است كه فاصله گذاری 
اجتماعی به معنی كاهش تماس مردم با يكديگر 
هدف ما است، اما بايد ببينيم كه اقتصاد ما چقدر 
تحملش را دارد زيرا ايران فقط با كرونا نمی جنگد 
بلكه با تحريم های ناجوانمردانه هم می جنگد و به 
همين دليل حفظ تعادل در اين زمينه الزم است 
و به حداكثر ممكن بايد برسد، اما قاعدتا مالحظات 

اقتصادی هم بايد لحاظ شود.
بروز موج دوم کرونا در کشور اگر... �
واکسن و داروی ضدکرونا نیازمند 18 ماه  �

زمان 
حريرچی در ادامه درباره احتمال بروز موج دوم 
كرونا در كشور گفت: اگر روال به سابق بازگردد كه 
اين اقدام مدنظر هيچ كس نيست، مطمئنا شاهد 
يک موج بازگشت ويروس خواهيم بود. هيچ كس در 
كشور در دولت و ملت خواهان اين موضوع نيست. 
اما در صورت عدم رعايت، احتمال بازگشت بيماری 
وجود دارد. همان طور كه كشورهای مختلف مطرح 

كردند و رييس جمهور ما هم اشاره كردند تا زمانی 
كه واكسن و داروی اين ويروس ساخته نشود كه 
طبق پيش بينی ها حداقل 18 ماه برای اين اقدام 
وقت نياز اســت و در عين حال اگر خود ويروس 
مانند ســارس دچار تغيير معنی داری نشود، در 
كشورهای مختلف موجود خواهد بود. هيچ كشوری 
نتوانسته اين ويروس و احتمال وقوع آن را به صفر 
برساند. ويروس در كشورهای مختلف دنيا خواهد 
بود و مقداری بسته به تغييرات آب وهوايی و رفتار 
مردم ممكن است انتشــار ويروس و باال و پايين 
شود.حريرچی در بخش ديگری از صحبت هايش 
گفت: دو هدف اصلی و استراتژيک ما در مبارزه با 
كرونا يكی كاهش مرگ ومير و بيماری زايی بوده و 
دومی كاهش اثرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از 
آن است. در حال حاضر كشور ما در دو جبهه كرونا 
و تحريم های ناجوانمردانه اقتصادی در حال جنگ 
است و به همين دليل اســتراتژی فاصله گذاری 
هوشــمند را انتخاب كرديم تــا در ميان اين دو 
هــدف تعادل ايجاد كنيم. بنابراين حاكميت بايد 
هم مسائل اقتصادی را لحاظ كند و هم بازگشت 
به كار به صورت گام به گام و با ارزيابی مســتمر 
خواهد بود. به طوری كه با ارزيابی گام اول، گام دوم 
را انجام می دهيم. نكته مهمی كه در استراتژی های 
مااست، اين است كه گروه های پرخطر مانند كسانی 
كه بيماری های قلبی-عروقی، سرطان، ديابت و... 
دارند، از بازگشــت به كار ممكن است در برخی 

مناطق يا تمام مناطق منع كنيم.
پیش بینی زمان مهار کرونا �

حريرچی درباره پيش بينی وزارت بهداشت از 
زمان مهار كرونا در كشــور گفت: پيش بينی های 
ما بسته به ســطح فاصله گذاری اجتماعی است. 
يكی از پيش بينی هايمــان اين بوده كه اگر هيچ 

فاصله گذاری اجتماعی رخ ندهد، تا انتهای خرداد 
با اين بيماری درگير خواهيم بود و در تابستان هم 
خودش را حفظ می كند و در پاييز هم مشــكل زا 
خواهد بود. نظرمان اين اســت كه هيچ كشوری 
نمی تواند قرنطينه كامل را انجام دهد. به جز چين 
كه البته شرايط خاصی داشت و بيش از 40 هزار 
پزشک و پرستار به ووهان اضافه كرد و در مواردی 
هم افراد بيرون می رفتند. اكنون گفته می شود كه 
در فرانسه قرنطينه كامل است، اما در آنجا مردم به 

شش دليل می توانند از خانه خارج شوند.
حريرچی افزود: شايد می توانستيم هماهنگی های 
بيشتری داشته باشيم و فاصله گذاری اجتماعی را 
زودتر آغاز كنيم تا موج اول ســفرهای نوروزی را 
نداشته باشيم، اما مجموع عملكردمان با توجه به 
اعالم مراجع بين المللی و درگيری زودهنگام مان 
مشــخص است كه عملكردمان در كنترل مرگ و 

مير مناسب است.
مصوبات برقرار است و با تخلفات برخورد  �

می شود
معاون كل وزارت بهداشــت گفت: ما هر روز با 
سيســتم های اطالعاتی، ترددهای شهری و بين 
شهری را رصد می كنيم و شاهد بوديم كه ترددها 
70 تا ۹0 درصد كاهش پيدا كرده اســت. البته از 
ترافيک امروز گله مند هستيم. هرچند كه وضعيت 
ترافيكی مانند روز مشــابه در سال گذشته نبوده 
است و به اين مساله بايد توجه كرد. در عين حال 
جرايم در خروج از شهرها اعمال شد و تعداد آنها 
قابل توجه بوده است. البته بنای نيروی انتظامی 
كاهش جرايم با آگاهی مردم بود. در هر حال بايد 
توجه كرد كه مصوبات كميته اجتماعی ستاد ملی 
كرونا برقرار اســت و با هــر گونه تخلفی برخورد 

خواهد شد.
حواشی داروی فاوپیراویر �

حريرچی در پاسخ به ســوالی درباره حواشی 
داروی فاوپيراوير گفت: شائبه هايی پيدا می شود 
كه اين دارو برای مسووالن يا غيرمسووالن مورد 
اســتفاده قرار گرفته اســت،  اما عملكرد وزارت 
بهداشت نشان داده است كه وی  ای پی ما مردم و 
فقرا هستند. شما به مرگ ومير در ميان مسووالن 
هم توجه كنيد. عملكرد وزارت بهداشت مشخص 
اســت و اگر كســی بخواهد تخلف كند مشخص 
می شــود. البته ما ادعــا نداريم تخلف صفر بوده، 
اما نيت كلی اين اســت كه براساس اصول علمی 
عمل كنيم. اينكه بگوييم وظيفه من تجويز است 
و وظيفه وزارت بهداشــت تهيه دارو بوده، اشتباه 
است. وزارت بهداشت می تواند صالحيت من پزشک 

را تاييد يا رد كند.
وضعیت تعطیلی ادارات �

حريرچی درباره وضعيت تعطيلی ادارات گفت: 
فعال تا 20 فروردين مطابق مصوبه ستاد ملی مقابله 
با كرونا حضور كارمندان به صورت يک سوم است. 
برای مراحل بعدی بايد ببينيم تصميم ستاد چه 
خواهد بود. يكی از اســتراتژی های فاصله گذاری 
هوشمند ما اين است كه تا اطالع ثانوی افراد باالی 
۶0 سال يا مبتاليان به بيماری های قلبی-عروقی، 
ديابت، سرطان و... تا حد امكان به صورت دوركاری 
فعاليت كرده يا به آنها مرخصی داده شود تا از قله 

فعلی بيماری بگذريم.

شنبه شلوغ پايتخت و شكست قرنطينه عمومی

چراغ سبز دولت به کرونا

سال شانزدهم     یکشنبه  17 فروردین 1399    شماره  4434

سخنگوی وزارت بهداشــت، دكتر كيانوش 
جهانپــور گفت: بر اســاس معيارهــای قطعی 
تشخيصی، 25۶0 بيمار جديد مبتال به كوويد- 

1۹ در كشور شناسايی شدند.
وی گفت: بنابراين مجموع بيماران شناسايی 
شده بر اثر اين بيماری به 5574۳ مورد رسيد.

جهانپور گفت: خوشبختانه تاكنون 1۹7۳۶ نفر 
از بيماران بهبود يافته و ترخيص شده اند.

وی افزود: متاســفانه در طول 24 ســاعت 
گذشته، 158 نفر از بيماران مبتال به كوويد- 1۹ 
در كشــور جان خود را از دست دادند و مجموع 
درگذشــتگان بر اثر اين بيماری در كشــور به 

۳452 نفر رسيد.
وی همچنين گفت: 410۳ نفر از بيماران در 

وضعيت شديد اين بيماری قرار دارند.
 كيانوش جهانپور اظهار كرد: راه اصلی هميشه 
در كاهــش هزينه های درمانی اين اســت كه 

اقدامات پيشگيرانه انجام دهيم، همزمان با اجرای 
طرح فاصله گــذاری اجتماعی و فيزيكی كمک 
بسياری به كاهش بار مراجعان به بيمارستان ها 
داشــتيم و حتی امروز تخت خالی در برخی از 
بيمارستان ها در شهرستانی هايی كه معين كرونا 

بودند، داريم.
وی افزود: اميــدوارم در ايران به مرحله ای 
كه بخواهيم سناريوهای بدبينانه را اجرا كنيم 
نرســيم و با همين روال بتوانيم بر اين ويروس 
حاكم شــويم تا از زيان هــای اقتصادی كه به 
دنبال اجرای طــرح فاصله گذاری پيش آمده، 

جلوگيری شود.
ســخنگوی وزارت بهداشــت گفت: هرچه 
گروه های سنی پايين تر بيايد ميزان ابتال و بحران 
بيماری كمتر می شــود، البته در اين گروه های 
سنی پيشاهنگی بدتری است و نمی توان گفت 
جوانان نسبت به ميانساالن كمتر به اين بيماری 

مبتال می شــوند و همه به صورت يكسان است، 
مرگ ومير بيشتر در سنين باالی ۶0 سال مشاهده 
می شود، ولی ابتال يكسان است و پيشاهنگی در 

گروه های سنی باال بدتر است.
وی گفت: وضعيت بيماری كرونا در استان های 
آذربايجان شــرقی، فارس، مازندران، اصفهان و 
خراسان رضوی كه استان های مسافرت پذير هم 

هستند قرمز است.
ســخنگوی وزارت بهداشت بيان كرد: ما در 
ايران قرنطينه كامل نداشــتيم و قرنطينه سطح 
سه برگزار شده و نظر ما اين است كه تعجيل در 

برداشتن قرنطينه می تواند خطرناک باشد.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: مردم برای 
salamat. خوداظهاری غربالگری كرونا به سامانه

gov.ir مراجعه كنند.

تست مثبت کرونای 4۰ راننده اتوبوس �
محمود ترفع، مديرعامل شركت اتوبوسرانی 
تهران درباره آمار مســافران اتوبوس در پايتخت 
اظهار داشــت: در اوايل صبح ديروز كه ساعات 
كاری ادارات و شركت ها آغاز شد تعداد مسافران 
اتوبوس متاســفانه زياد بود و ما با توجه به اين 
مساله ســر فاصله حركت اتوبوس ها را كاهش 
داديم و اتوبوس های بيشتری به برخی مسيرهای 

پرمسافر اعزام كرديم.
وی افزود: حمل ونقــل عمومی تقاضا محور 
اســت و بر اساس آن تعداد اتوبوس يا سرفاصله 
حركت ها تنظيم می شود و اين موضوع فراكرونايی 

محسوب می شود.
مديرعامل شركت اتوبوســرانی تهران ادامه 
داد: از زمان بروز كرونــا در تهران حدود ۶0 تا 

70 درصد نســبت به مدت مشابه سال قبل از 
آن مســافران اتوبوس كاهش يافته بود كه البته 
صبح ديروز شرايطی متفاوت وجود داشت و پيک 
مسافر داشتيم.ترفع در پاسخ به اين پرسش كه 
چــه تعداد از رانندگان اتوبــوس مبتال به كرونا 
شــدند، گفت: حدود 40 راننده متاسفانه تست 
كرونــای آنها مثبت بــوده و دو نفر از اين افراد 
جان خود را از دســت داده اند كــه البته صرفا 
نمی توانيم تائيــد كنيم كه اين افراد كجا مبتال 
به كرونا شده اند و ممكن است در محيط كار يا 

منزل درگيری اين بيماری شده باشند.
علت ترافیك دیــروز تهران با وجود  �

تعطیالت کرونایی چه بود؟
سرهنگ محمد رازقی، رييس مركز فرماندهی 
و كنترل ترافيک پليــس راهنمايی و رانندگی 
تهران بزرگ در پاســخ به سوالی مبنی بر علت 
ترافيــک ديروز تهران اظهار كرد: ترافيک ديروز 

مانند روزهای عادی خيلی شلوغ نبود.
رييس مركز فرماندهی و كنترل هوشــمند 
ترافيک پليس راهنمايی و رانندگی تهران بزرگ 
افزود: نسبت به ايام تعطيالت مقداری ترافيک 
افزايش داشت كه علت آن شروع فعاليت مردم 

و برخی از شركت ها و ارگان هااست.
او در پاســخ به اين ســوال كه آيا نسبت به 
روز عادی مدت مشــابه ترافيک كاهش داشت، 
گفــت: ترافيک ديروز)1۶ فروردين(نســبت به 
روزهای ديگر در شــرايط عــادی بود و كاهش 

بسياری داشت.
ســرهنگ رازقی بيان كــرد: در حال حاضر 
سفرهای آموزشی، تفريحی و برخی از سفره های 
اداری را نداريم. سفرهايی مثل توزيع اقالم، توزيع 
محصــوالت كارخانجات و خريد و فروش موارد 
ضروری مردم انجام می شــود كه شايد ترافيک 

يک سوم روزهای عادی را داشته باشد.

دکتر شهریار کهن زاد- در فيزيولوژی 
اصلی است كه به »جمع 
تحريک هــای نهفته« 
معروف است. به خوبی به 
ياد می آورم در سال های 
نخستين دانش آموزی ام 
در پزشكی، در آزمايشگاه 
عملی فيزيولوژی پای قورباغه نگون بختی را با 
فرو كــردن الكترودی دســتخوش تحريک 
الكتريكی خفيف 5 ميلی ولتی می كرديم. هيچ 
اتفاقی روی نمی داد؛ همه اين داستان برای اين 
بود كه در چهار يا پنجمين تحريک بازتاب شديد 
انقباضی ماهيچه پا را مشاهده كنيم. آن اصل 
كه گفتم توضيح چرايی اين مشاهد است. انگار 
آن تحريک های منفرد، جدای از هم و به ظاهر 
بی ربط در جايی از ماهيچه پای قورباغه ذخيره 
شده و سرانجام به مرزی كه در فيزيولوژی به 
»آستانه تحريک« شناخته می شود، رسيده و 

پاسخی سخت را سبب شده اند.
شايد منبعث از تخصصی كه دارم بسياری از 
پديده ها را از نگاه دانشی كه آموخته ام می نگرم از 
اين رو است كه در تحليل سردرگمی و بحرانی 

كه در ميانه آنيم اين اصل دستاويز درک هرچند 
بی رمقم از پيچيدگی مطلق آن شده است.

درســت كه بنگريم، به روشــنی جمع 
تحريک های نهفته ای كه ديرزمانی است بشريت 
معيوب را تلنگر های پنج ميلی ولتی زده است 
را می توان ردگيری كرد. اين تلنگر ها از انقالب 
بزرگ صنعتی و تمركز مطلق نگاه بشر به اصالت 
صرف سرمايه و نه ارزش های انسانی شروع شد 
و در ادامه به حيطه ای كه عنقريب انسانيت را 

بازنده مطلق اعالم خواهد كرد، رسيد.
پُر پيداست كه در پيكر تنومند و ورزيده 
»كاپتاليســم« و فرزند نوپای خلفش، »نئو 
ليبراليسم« ســوراخ های بيشــماری از اين 
تلنگر های پرتواتر، كم دامنه، آب زير كاه، موذی 
و به روشنی در اين آخرين موردش )كوويد-1۹ 
را می گويم( ويرانگر ايجاد شده است كه در ادامه 
ياری ايستايی اين هيكل كه از قضا فربهی و ثقل 
سنگين اين بار بر عليه شعمل خواهد كرد را 
از وی خواهد ستاند. اشتباه نكنيد؛ منكر همه 
نعمات و دسترسی هايی كه انقالب صنعتی و 
پســامد های آن برای بشريت به ارمغان آورد، 
نيستم. آگاهم كه اين تحول عظيم توليد انبوه 

و فراوان به ميزانی كه تا پيش از آن در تاريخ 
انسان بی ســابقه بود را ميسر كرده و سبب 
گسترش اقتصاد بسياری از ملت ها شد. در نتيجه 
استاندارد زندگی را باال برد.آنچه تالش در بيانش 

دارم اشاره به نقصان  آن  است.
چه كسی می تواند منكر نقش اين انقالب 
در بروز گاز های گلخانه ای، دگرگونی های آب و 
هوايی، بهره كشی های غيرعادالنه كارگری... و 

تراكم های بيماری زای جمعيتی باشد.
حيرت آور است كه برای نمونه، اَبراقتصادی 
همچون اياالت متحــده آمريكا با نزديک به 
2۳ تريليــون دالر حجم اقتصادی را درمانده 
دسترسی به چند هزار دستگاه تنفس مصنوعی 
می بينيم. در تحليل اين ناهنجاری چه توجيه 
ديگری به جز نگاه مقتصدانه، منطبق بر اصول 
بهره وری و بســياری از رفتار هــا كه از نهاد 

»نئوليبراليسم« بر می آيد، می توان داشت؟
روشــن است كه اين شيوه نگرش، مطلقا 
در نگاه اثربخشــی هزينه هايش جايی برای 
تامين های فرا تر از نياز های بالفعل قائل نيست 

و باز از اين رو است كه نا كارامدی شرم آورش را 
در تمامی بحران ها و سردرگمی های هر از گاهی 
از طوفان هــا و گردباد هــا گرفته تا اپيدمی و 
پاندمی ها می توان مشاهده كرد. شوربختانه 
اينكه اين نگاه معيوب و غيرانسانی تنها به اياالت 
متحده آمريكا محدود نبوده و تقريبا همه دنيا 

را فراگرفته است.
كج فهمی شاخص و خطا كارانه بشريت 
در خود محوری ماليخوليايی و بسيار دون 
كيشوتی او در تعريف جايگاه واقعی اش در 
كا ئنات اســت. درست از زمانی كه ما خود 
را منظور اصلی اين همه عظمت دانستيم، 
و هر چه دســت كم نزديک به 14 ميليارد 
سال هزينه ای كه هستی در تكوين جهان 
كرده اســت را از برای خويش خود يافتيم، 
آسيب پذيرترين ادوار تاريخ تكامل مان را رقم 
زديم. از اينجاست كه كالنی هيكل تنومند و 
فربه مان مقهور اقتدار ُخرد يک ويروس شده 
است. شرم آور است اگر بدانيم كه اين »كالن 
ُخرد« اساسا در خط تكاملی هنوز به منزلت و 

لياقت زنده بودن هم دست نيافته است.
كه ويروس ها چيزی بين موجودات بی جان 

و جاندارند و بس...
شک نكنيد كه اين از اقتدار ويروس ها نيست 
كه چنين درمانده و سر در گم گشته ايم. آن خلل 
كه گفتم سبب ماجراست.حقيقت محضی كه 
در ورای كج فهمی خود محورانه ما وجود دارد 
تنها حاكی از حقارت دردآور و هراسناک مان در 

قياس با عظمت هستی است. 
بدانيم كه مــا در پايان خط تكاملی كه 
نزديک به چهار ميليارد و اندی سال پيش 
از يک تک ياخته در عمق تاريک اقيانوسی 
دور افتاده و پهناور موجوديت يافت، شكل 
پذيرفته ايم؛ كافی است تنها دمی درنگ كرده 
و به اين خط ممتد در پشت سر خود بنگريم. 
خواهيم ديد كه گونه هايی بزرگ تر و شايسته 
از ما در عدم انطباق شان به  هارمونی هستی 
از صحنه گيتی محو شدند و اگر كنجكاوی 
ما انسان ها نمی بود چه بسا اين آمد و شدشان 
اپســيلونی نياز به آگاهی از حضور شان را 

توجيه نمی كرد.
اگر تنها نصيب اين آشوب فراگير، بصيرتی 

باشد كه جايگاه ُخردمان در هستی را عيان سازد 
و به جزئی ناچيز از تار و پود هستی بودنمان 
واقفمان گرداند، از دل تباهی به بار آمده نيكی 
ظاهر خواهد شد.و از اين طريق لياقت همچنان 
بودن را از خود ســلب نخواهيم كرد.پيمودن 
بيراهه از پيش رفته، نوع ما را در معرض رفتاری 
مشابه به آنچه در بدن خود ما توسط ياخته های 
الشخور مسوول تطهير  در خصوص ميكرب و 
ويروس ها صورت می پذيرد قرار خواهد داد و به 

سادگی از هستی ساقط مان خواهد كرد.

دردمندانه اعتراف می كنم كه شخصا بشريت 
را دچار تعقل منفصل و نه متصل دانســته و 
از اين رو اســت كه مرا اميدی به اين تحول 

حياتی نيست.
بگذاريد بی پروا و همه فهم بنويسم :

 اگر رويمان را برای هستی زياد كنيم كائنات 
در الزام اجتناب ناپذيــر در پيروی از قواعدی 
كه وضع و نصب كرده اســت بر ما استثنايی 
روا نخواهد داشــت و به ســادگی حذفمان 

خواهد كرد.

 ۳45۲ مرگ ناشی از كرونا

ويروس كرونا، ُخرد كالن

اخبار کرونا

یادداشت

آگهی مفقودی
کارت دانشــجویی خانم کیانا ســهرابی، نــام پدر: 
کریم به شــماره دانشجویی 9313496037 و کدملی 
2580896228 دانشــگاه علوم پزشــکی ایران مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار قانونی می باشد.
  گیالن



لشكركشي ايران به اروپا در سال 514 پيش از 
ميالد

بوغابيش )بگابيش( ژنرال پارسی با 81 هزار سرباز درسال 514 
پيش از ميالد، 17 روز پس از نوروز، عبور از دريای مرمره را آغاز 
كرد تا در اروپای جنوب شــرقي، اقوام غيرمتمدن را از نزديكي 
قلمرو ايران براند. داريوشـ  شــاه وقت در آن زمان- در شمال 
شــرقي ايران بود و بوغابيش را مامور آن سوی مرزهای شمال 

غربی كشور كرده بود.
مورخان يونان باستان در نوشته های خود به توصيف رسته های 
سپاه بوغابيش پرداخته و به تخصصی بودن واحدها كه برايشان 
تازگی داشت توجه ويژه كرده بودند. اين مورخان در شرح پيادگان 
نيزه دار ارتش وقت ايران نوشته اند كه سربازان پياده ايران دارای 
لباس بلند و متحدالشكل هستند و تيردان سربازان اين رسته در 
پشت شانه آنان قرار دارد. اين توصيف با مجسمه سربازان كه اوايل 
قرن 20 در اكتشافات باستان شناسی شوش به دست آمده است 
مطابقت كامل دارد و نشانه پيشرفته بودن ايران 25 قرن پيشـ  

تنها اَبَرقدرت جهان وقت- است.
ژنرال بوغابيش در اين لشكركشی، در مدتي كمتر از دو سال 
مناطقی را در اروپا كه در شمال دريای اژه )اراضی ميان دريای سياه 
و جمهوری مقدونيه امروز( واقع اند تصرف كرد و اقوام غيرمتمدن 
را به آن سوی دانوب راند. به عالوه، مناطقي را در دلتای دانوب و 
شمال آن )روماني امروز( بر قلمرو ايران اضافه كرد و به پيشروی 

به سوی اوكراين امروز ادامه داد.

 شرط انتظامی برای حمايت از سينماها و
 مراكز خدمات سينمايی

رييس سازمان سينمايی شرط حمايت از سينماها و مراكز 
خدمات ســينمايی را اخراج نكردن نيروهای اين مراكز عنوان 

كرد.
حسين انتظامی در پيامی كوتاه در توئيتر نوشته است: 

»استفاده سينماها و ساير مراكز خدماتی سينمايی از حمايت ها، 
تسهيالت و منابع سازمان سينمايی )اعم از مستمر و مصوبات ويژه 

كرونا( منوط به آن است كه همكاران خود را اخراج نكنند.«
در روزهای گذشته خبرهايی در فضای مجازی منتشر شده بود 

مبنی بر اينكه برخی سينماها كاركنان خود را اخراج كرده اند.
در اسفند ماه سال گذشته نيز طی احكامی از سوی رييس 
سازمان سينمايی، سيدمحمدمهدی طباطبايی نژاد، محمود اربابی 
و رمضانعلی حيدری خليلی معاونان سازمان، منوچهر شاهسواری 
مديرعامل خانه سينما، سيدحسين سيدزاده مديرعامل صندوق 
اعتباری هنر و سيدغالمرضا موسوی تهيه كننده به عنوان اعضای 

»كارگروه بررسی آسيب های كرونا در سينما« معرفی شدند.
در نخستين جلسه اين كارگروه پس از بحث و تبادل نظر در 
خصوص پيشنهادات مطرح شده برای جبران ضرر و زيان صنعت 
سينما در پی شيوع ويروس كرونا مقرر شد از قشرهای آسيب پذير 
سينما از طريق پرداخت مستقيم و همچنين فعاليت هايی كه بر 

اثر كرونا دچار آسيب و تعطيلی شده اند، حمايت شود.
همچنين تعويق پرداخت اقساط اعضای خانه سينما به مدت 
سه ماه و پرداخت وام قرض الحسنه به سينماهای بخش خصوصی 
به ازای هر پرده، 10 ميليون تومان از ديگر موارد مطرح شــده 
در اين جلســه بود.همچنين مقرر شد از اسفندماه تا زمانی كه 
فعاليت های سينمايی، تعطيل است هزينه سهم كارفرمای بيمه 
تامين اجتماعی كاركنان آموزشگاه ها، البراتوارها، شركت های 
پخش و سينماها از طريق اعتبارات حمايتی سازمان سينمايی 

عودت داده شود.

كشف گنجينه ای ارزشمند در يک كليسا 
باستان شناسان گنجينه ای متشكل از 500 سكه نقره ای 
متعلق به سال 1702 را در يک كليسا واقع در اسلواكی كشف 

كردند.
به گزارش آرت نت، اين گنجينه تاريخی ارزشمند پس از آنكه 
كارگران ساختمانی هنگام بازسازی يک كليسای قرن نوزدهمی 

به ويرانه های يک كليسای رنسانس برخوردند، كشف شد.
باستان شناسان اسلواک پس از گزارش كارگران ساختمانی به 
كاوش در كليسای »سنت مارتينا« واقع در دهكده ای در نزديكی 

شهر »كوشيتسه« مشغول شدند.
اين تيم باستان شناسی در نهايت به اكتشافی بی سابقه دست  يافت. 
مجموعه ای از سكه های باستانی در حالی كه در يک كوزه سراميكی 
زير يكی از سنگ فرش های كليسای رنسانس پنهان شده بود، كشف 
شد. كوزه حاوی سكه های باستانی نيز به وسيله سنگی مهر و موم 
شده بود. تمامی اين سكه ها توسط پارچه كتان پوشانده شده بودند.

اغلب سكه ها به وسيله كارگاه های معدن های محلی ضرب شده اند 
كه قدمت قديمی ترين آن به ســال 1702، زمانی كه اسلواكی در 
زمان پادشاهی »هابسبورگ« توسط مجارستان حكمرانی می شد، 
بازمی گردد.باستان شناسان هنوز قادر به تخمين ارزش اين مجموعه 
سكه های باستانی نيستند، اما ارزش تاريخی آن را »بی حد و اندازه« 
توصيف كرده اند.به گفته كارشناسان سكه های ضرب شده توسط 
معدن، به عنوان پول كم ارزش و به منظور خريد مايحتاج اوليه مورد 
استفاده قرار می گرفتند، اما معدن كاران معموال از اين نوع سكه ها برای 
امور خيريه نيز استفاده می كردند.باستان شناسان برای نامگذاری اين 
گنجينه از نام كشيشی كه گمان می رود در حوالی سال 1۶87 به اين 
كليسای رنسانس آمده و سكه ها را برای در امان ماندن از گروه شورشی 
عليه پادشاهی »هابسبورگ« پنهان كرده است، استفاده می كنند.بر 
اساس گزارش ها، اين كليسا در سال 1705 مورد حمله قرار گرفت و 
به ويرانه تبديل شد، اما اين سكه ها همچنان دست نخورده باقی ماندند. 
اين كليسا در قرن نوزدهم بازسازی شد اما اين مجموعه سكه های 

تاريخی تا امسال كشف نشده بودند.

تمجيد »پيتر چک« از عملكرد »بهتاش فريبا« در 
دروازه تيم نساجی

گلر سابق چلســی و آرســنال از عملكرد بدل ايرانی خودش 
تمجيد كرد.

بهرام افشاری بازيگر نقش بهتاش فريبا در مجموعه تلويزيونی 
پايتخت در سری ششم اين سريال به ورزش دروازه بانی روی آورده 
و عضو تيم نساجی است. او در اين سريال به دليل برخورد سرش با 
تير دروازه مجبور است با گارد محافظ سر تمرين برود و بازی كند 
و همين موضوع وی را به شــمايل پيتر چک )گلر سابق آرسنال و 
چلسی( درآورد. بهتاش فريبا همچنين در طول سريال بارها پيتر 
چک را الگوی خودش معرفی می كند و در ورزشگاه آزادی هم با نام 

»فريبای پيتر چک« مورد تشويق تماشاگران قرار می گيرد.
حاال در اتفاقی جالب، بهرام افشاری تصويری از مهار توپ در بازی 
نساجی- پرسپوليس كه مربوط به سريال است را در صفحه اينستاگرام 
خود قرار داد و پيتر چک هم برايش زير اين پست كامنت گذاشته 

و مهار او را مورد تمجيد قرار داده است.

كمک مالی آكادمی اسكار به صنعت سينما در 
دوران كرونا  

آكادمــی علوم و هنرهای 
سينما از اهدای كمک مالی ۶ 
ميليون دالری برای حمايت 
از كاركنان ســينما و خانواده 
هايشــان كه به دليل شيوع 
ويروس »كرونا« با مشكالت 
اقتصادی مواجه شده اند و همچنين پشتيبانی از موسسات حامی 

فيلمسازان مختلف خبر داد.
به گزارش  هاليوودريپورتر، حدود چهار ميليون دالر از اين 
كمک مالی به طور مساوی بين »صندوق بازيگران« كه از كاركنان 
پشت صحنه حمايت می كند و »صندوق سينما و تلويزيون« 
تقسيم خواهد شد. دو ميليون دالر باقی مانده از اين كمک مالی 
نيز به برنامه های كمكی خود آكادمی كه شامل كمک مالی به 

موسسات گوناگون می شود، اختصاص خواهد يافت.
ديويد روبين، رييس آكادمی گفت:»آكادمی تاريخچه طوالنی 
در كمک به همكاران مان )در عرصه ســينما(  به خصوص در 
شرايط دشوار دارد. همچنان كه با شيوع ويروس »كرونا« مواجه 
شــديم، كمک به جامعه سينما كه در سختی به سر می برند، 
وظيفه ما محسوب می شــود. تعطيلی پروژه ها، كسب وكار و 
ســالن های سينما عواقب بسياری را در پی داشته است. با در 
نظر گرفتن كمک مالی برای »صندوق بازيگران« و »صندوق 
سينما و تلويزيون« و برنامه های آكادمی می توانيم به خانواده 

بزرگ خود كمک كنيم.«
داون  هادســون، مديرعامل آكادمی نيز بيان كرد: »در حال 
حاضر تمركز اصلی آكادمی كمک به افراد جامعه مان است تا 
بتوانند اين بحران بی سابقه را پشت سر بگذارند. با وجود كمک 
مالی ما، »صندوق بازيگران« و »صندوق سينما و تلويزيون« قادر 
خواهند بود خدمات ضروری  از جمله كمک های مالی، اسكان و 

حمايت از خانواده را برای افراد بيشتری فراهم كنند.«

 حراج عكس های »دوريس دی« 
در تولد ۹۸ سالگی او

شــماری از عكس های دوريس دی كه تاكنون ديده نشده 
است، در يک حراجی فروخته می شود.

به گزارش ورايتی، شماری از عكس های دوريس دی بازيگر 
فقيد  هاليــوودی در تولد ۹8 ســالگی وی زير چكش حراج 

می رود.
اين حراجی كه برای يادبود وی برگزار می شود، همين آخر 
هفته )شنبه و يكشنبه 4 و 5 آوريل( به صورت آنالين صورت 

می گيرد.
اين عكس ها شــامل دوريس دی در خانه، در تعطيالت 
و در لوكيشــن فيلم هايی چون »كاالميتی جين«، »مردی 
كه خيلی می دانســت« و »برای جين اتفاق افتاد« در كنار 
جک لمون و شوهای تلويزيونی اش در كنار باب هوپ بازيگر 

مشهور است.
اين عكس ها اكتبر پيش در خانه وی در كاليفرنيا كشف شدند. 
جيم پيرسون تهيه كننده دی وی دی دوريس دی و ناشر كتاب 

»بهترين دوستان دوريس دی« اين عكس ها را پيدا كرد.
حراجی اين عكس ها توسط بنياد دوريس دی و به منظور 

گراميداشت زندگی و آثار اين كمدين محبوب برگزار می شود.
عوايــد حاصل از اين حراجی به بنياد حيوانات دوريس دی 
اهدا می شود كه خود او در سال 1۹78 برای حمايت از حيوانات 

تاسيس كرد.
روز جمعه )۳ آوريل( ســالگرد نود و هشــتمين روز تولد 

دوريس دی بود.
دوريس دی ســال 1۹۶0 برنده جايزه اسكار شد و 5 جايزه 
گلدن گلوب به دست آورد كه شامل جايزه سيسيل ب دوميل 
در ســال 1۹8۹ نيز می شــود. او يک گرمــی برای يک عمر 
دســتاورد هنری در ســال 200۹ دريافت كرد. وی به عنوان 
يكی از محبوب ترين چهره های سرگرمی آمريكا در قرن بيستم 
شــناخته می شــود و با فيلم هايش چهار سال در راس باكس 

آفيس قرار داشت.
دوريس دی 1۳ می 201۹ در ۹7 سالگی درگذشت.

مدیرکل آرشیوی سازمان اسناد خبر داد  
دسترسی به اسناد آرشيو ملی تسهيل شد

مديركل خدمات آرشــيوی سازمان اسناد و كتابخانه ملی 
ايران به تشــريح اولويت های مهم حوزه اسناد و آرشيو ملی در 

سال 1۳۹۹ پرداخت.
حامد ايرانشاهی درباره اولويت های حوزه اسناد و آرشيو ملی 
در ســال 1۳۹۹ اظهار كرد: اصلی ترين محور در زمينه كاهش 

زمان خدمات آرشيوی به پژوهشگران است.
وی با اشاره به اينكه در سال ۹8 اقدامات بسيار خوبی انجام 
شد تا زمان ارائه خدمات آرشيوی از ۶0 روز در سال ۹۶ به 10 
تا 7 روز در پايان سال ۹8 كاهش يابد، افزود: ان شاءاهلل در سال 
۹۹ پژوهشگران می توانند در مدت يک روز به اسناد مورد نياز 

خود دسترسی پيدا كنند.
ايرانشاهی با اشاره به تحت الشعاع قرار گرفتن زمان خدمات 
آرشيوی به دليل شيوع بيماری كرونا در ماه های پايانی سال ۹8 
عنوان كرد: اسناد نيز در قالب دو صورت در اختيار محققان قرار 
می گيرد از جمله اسناد نفيس و نادر به صورت فايل ديجيتالی 
و ديگر اســناد به صورت فيزيكی در اتاق اسناد در اختيارشان 

قرار می گيرد.
مدير كل خدمات آرشــيوی سازمان اسناد و كتابخانه ملی 
همچنين به مراســم پنجاهمين سالگرد تاسيس آرشيو ملی 
ايران در ســال 1۳۹۹ نيز اشاره كرد و گفت: آرشيو ملی ايران 
در سال 1۳4۹ تاسيس شده و امسال نيز با توجه به زمان ماه 
رمضان كه در ارديبهشــت ماه اســت برگزاری اين مراسم در 
صورت كنترل و بهبود شرايط كرونا ويروس به اوايل خردادماه 

موكول شده است.

۱۱۱

خبر

سینمای جهان

تجسمی

سینمای ایران

میراث جهانی

تلویزیون

تقویم تاریخ

رييس انجمن صنفی سامانه های وی او دی و آی پی تی وی 
از ارائه طرح اكران اينترنتی فيلم های به نمايش درنيامده 

به سازمان سينمايی خبر داد.
محمد صراف با اشــاره به تعطيلی سينماها گفت: به 
دنبال تعطيلی ســينماها بسياری از فيلم هايی كه توليد 
شدند و درخواست اكران داشتند، فرصت نمايش خود را 
از دست دادند و مشخص نيست كه بعد از فروكش كردن 
شيوع كرونا و در زمان باز شدن سينماها، امكان نمايش 

برای همه فيلم ها فراهم شود.
وی ادامــه داد: طرحی را آمــاده كرديم و به معاونت 
علمی رياســت جمهوری، سازمان سينمايی و همچنين 
به سيدضياء هاشــمی بــه نمايندگی از شــورای عالی 
تهيه كنندگان ارائه كرده ايم كه بر اســاس آن فيلم های 

اكران نشده كه تمايل دارند، می توانند در بستر اينترنت 
به نمايش درآيند.

وی ادامه داد: در اين طرح با نام »سينما آنالين« كه 
روی بستر فيلم نت و سيار پلتفرم ها اجرا می شود، فيلم ها 
و آثار سينمايی كه اكران نشده اند به شكل سانس بندی 
بليت فروشی می شود و مخاطبان فقط با خريد بليت و به 

صورت آنالين می توانند فيلم ها را تماشا كنند.
صراف افزود: در اين طرح هر مخاطب در يک سانس 
مشخص بليت خود را می خرد و فقط می تواند فيلم مورد 
نظرش را در همان سانس و به صورت آنالين تماشا كند 
و امكان دانلود نخواهد داشــت. حتی اگر مخاطب بتواند 
فيلم را دانلود كند به دليل رمزگذاری های صورت گرفته، 

فايل دانلودشده قابل اجرا نخواهد بود.

وی ادامه داد: قرار است فيلم نت به عنوان تجميع كننده 
اصلی، لينک اســتريم را در اختيار همــه وی  او دی ها 
قرار دهد بــرای آنكه تهيه كنندگان مجبور نباشــند با 
چند شــركت طرف حساب باشــند. از طرف ديگر برای 
هر تهيه كننده ای كه فيلمــش را ارائه می كند يک پنل 
كاربری تعيين می شود، حساب بانكی نيز مشخص است 
و تهيه كنندگان می توانند ميزان نمايش فيلم هايشان و 
تعداد بليت های خريداری شده را مشاهده كنند و هر 24 
ساعت مبالغی كه برای بليت ها واريز شده نيز مستقيما به 

حساب تهيه كننده واريز خواهد شد.
صراف در پاسخ به اين سوال كه آيا اجرای اين طرح اين 
خطر را ايجاد نمی كند كه مثال از روی تلويزيون فيلمبرداری 
شود يا فيلم ها به صورت غيرمجاز به نمايش دربيايند، گفت: 
چنين مشكالتی در تمام دنيا وجود دارد و حتی نتفليكس 
اعالم كرده حدود 20 درصد آثارش در سال گذشته به صورت 
غيرمجاز عرضه شده است. اما ما از لحاظ فنی، زيرساختی را 
فراهم آورده ايم كه اين آثار فقط به صورت آنالين قابل نمايش 
باشد و اگر فردی مثال از تلويزيون فيلمبرداری كند، بايد باز 
هم آن را در فضای مجازی عرضه كند كه با توجه به اينكه 
امروز بيشتر سايت های عرضه آثار سينمايی زير نظر هستند 
و بايد مجوز بگيرند، كسی نمی تواند اين كار را  انجام دهد 
و اگر اثر جايی عرضه شود، با آن برخورد قضايی خواهد شد. 
يوتيوب نيز اين فيلم ها را نشان نخواهد داد. البته بايد در اين 

زمينه نيز فرهنگ سازی شود.
صراف در پاسخ به اين سوال كه  استقبال از اين طرح 
چــه ميزان خواهد بود، گفت: هم اكنون ما تجربه پخش 
كنسرت های آ نالين را داريم كه فقط در سه روز ابتدايی 
بيش از پنج ميليون نفر به  صورت زنده كنسرت ها را نگاه 
كردند. برای اين روزها كه مردم در خانه هســتند تصور 

می كنيم استقبال خوبی از اين طرح شود.

در نشست بررسی مشكالت حوزه های 
سه گانه وزارت ميراث فرهنگی، گردشگری 
و صنايع دســتی بــا حضور معــاون اول 
رييس جمهوری كه ديروز در محل سالن 
فجر اين وزارتخانه برگزار شد، علی اصغر 
مونســان بعد از ارائه گزارشی مفصل در 
هر ســه حوزه وزارتخانه متبوع خود، از 
اسحاق جهانگيری خواست با درخواست و 
پيشنهاد اين وزارتخانه برای در نظر گرفتن 
چند روز تعطيلی عمومی بعد از مهار كرونا 
با هدف ايجاد نشاط اجتماعی و نيز جبران 
زيان های وارد شده به حوزه گردشگری و 

صنايع دستی موافقت كند.
در اين نشســت وزير ميراث فرهنگی، 
گردشگری و صنايع دستی گفت: در ابتدای 
فعاليت دولــت دوازدهم چهار ميليون و 
۶00 هزار گردشگر خارجی به كشور وارد 
شده بودند در حالی كه در سال ۹7، اين 
عــدد به هفت ميليــون و 800 هزار نفر 
رســيد و در 10 ماهه ســال ۹8 با وجود 
تمام مشكالتی كه برای اين حوزه پيش 
 آمده بود، موفق به جذب هشت ميليون و 

۶00 هزار گردشگر خارجی شديم.
 اين در حالی كه است كه پيش بينی 
ما اين بود كه تا سال ۹۹ موفق به جذب 
11 ميليون گردشگر خارجی خواهيم شد 
كه متاسفانه شيوع ويروس كرونا باعث شد 

اين روند رو به رشد متوقف شود.
مونســان گفت: در دو ســال گذشته 
در حــوزه  بســيار خوبــی  اقدامــات 
زيرساخت های اين صنعت انجام  شده كه 
از مهم ترين آنها می توان به تدوين ســند 
راهبردی گردشگری كشور اشاره كرد كه 
اين سند مراحل نهايی خود را طی می كند، 
همچنين برنامه اقــدام ملی با همكاری 
يونسكو و سازمان جهانی گردشگری و نيز 
ســند برند ملی گردشگری دو اقدام مهم 
ديگری است كه تدوين و اجرای اين سه 
سند به طور حتم به رونق و شتاب در حوزه 

گردشگری كمک شايانی خواهد كرد.
او در ادامــه گفت: برای جذب هر چه 
بيشتر گردشگر خارجی به كشور تمهيدات 
و برنامه ريزی هايــی را انجــام داديم كه 
از آن جملــه می توان بــه عدم درج مهر 
روی پاسپورت گردشگران ورودی اشاره 

كرد. همچنين لغو رواديد با كشــورهايی 
ماننــد چين و عمان و نيــز برنامه ريزی 
و هدف گذاری برای جذب گردشــگر از 
كشورهای هدف منطقه از ديگر برنامه هايی 
است كه اجرا شده است. اين در حالی است 
كه موضوع لغو رواديد با هند و روســيه و 
افزايش جذب گردشگر از اين كشورها نيز 

در دستور كار است.
۲۰۰ هــزار میلیــارد تومــان  �

سرمایه گذاری در صنعت گردشگری
وزير ميراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنايع دســتی ادامه داد: در حال حاضر 
خوشــبختانه دو هزار ميليارد ريال حجم 
سرمايه گذاری در حوزه گردشگری است 
و 5۹0 هتــل جديد در كشــور در حال 
ساخت اســت. به عبارتی می توان گفت 
در حــال حاضــر بيش از ســه ميليون 
مترمربع ساخت وساز در حوزه گردشگری 
در حــال انجام اســت و 5۳0۳ تخت به 
مجموع ظرفيت های هتلی كشــور اضافه 

خواهد شد.
او در ادامه بــه حوزه ميراث فرهنگی 
اشاره كرد و يادآور شد: در حوزه ملموس 
و ناملموس ۳8 اثر ثبت جهانی شده كه 12 
اثر آن در دولت تدبير و اميد است و اين 
نشان دهنده اهميت دولت های يازدهم و 
دوازدهم به حوزه ميراث فرهنگی و هويت 

تاريخی كشور است.
مونســان گفت: در دو ســال گذشته 
7۶ موزه در كشــور افتتاح  شــده است 
كــه عمده اين موزه هــا متعلق به بخش 

خصوصی است.
استرداد اشــيای با ارزش تاريخی به 

كشور با حمايت های دولت
او به استرداد اشيای تاريخی به كشور 
نيز اشاره كرد و افزود: با تالش های انجام 
 شــده و حمايت های خوب دولت موفق 
شديم اشــيای تاريخی ارزشمندی را به 
كشور بازگردانيم كه به عنوان  مثال می توان 
به اســترداد 1784 لوح هخامنشی و نيز 
سرديس سرباز هخامنشی اشاره كرد كه 
يک اقدام بسيار بزرگ محسوب می شود.

وزير ميراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنايع دســتی در ادامه گفــت: در حال 
حاضــر ۳4 هزار اثر ثبــت ملی و 24 اثر 

ثبت جهانی داريم كــه البته درمجموع 
ملمــوس و ناملموس ۳8 اثر ثبت جهانی 
داريم. اعتقاد ما بر اين اســت كه ميراث 
فرهنگی هويت تاريخی ماست و هيچ چيز 
با ايــن هويت تاريخی قابــل  جايگزينی 
نيســت. از ايــن  رو از تالش های دولت و 
حمايت های تمام بخش های دولت از اين 

حوزه قدردانی می كنم.
او در بخــش ديگــری از صحبت های 
خود به حوزه صنايع دستی نيز اشاره كرد 
و افزود: در حوزه صنايع دستی خوشبختانه 
طرح تجاری سازی را از دو سال و نيم پيش 
آغاز كرديم كه نتايج خوبی گرفتيم و از فله 

فروشی صنايع دستی جلوگيری شد.
اين عضو كابينــه دولت تدبير و اميد 
ادامــه داد: 28۹ ميليــون دالر مجموع 
صادرات صنايع دستی رسمی ما از مبادی 
گمركی در ســال گذشــته است كه به 
همين ميزان نيز صادرات چمدانی داريم 
و در مجمــوع می توان گفت حدود ۶00 
ميليون دالر صادرات صنايع دســتی در 

سال گذشته داشته ايم.
ابالغ پروتکل های بهداشتی به هتل ها  �

و ادارات کل میراث فرهنگی
او سپس به شيوع ويروس كرونا و اثرات 
اين ويروس بر هر ســه حــوزه وزارتخانه 
متبوع خود اشــاره كرد و افزود: در حالی 
كــه در حــوزه گردشــگری و نيز حوزه 
صنايع دستی شاهد رشــد بوديم، شيوع 
ويروس كرونا باعث شد  برنامه ريزی های 
مــا در اين خصــوص تغيير كنــد و در 
اولين قدم با دســتورالعملی پروتكل های 
بهداشتی را به مراكز اقامتی سراسر كشور 
ابالغ كرديم. نوروزگاه هــا و بازارچه های 
صنايع دســتی كه همه ساله در تعطيالت 
نوروزی برگزار می شد، لغو شد و موزه ها 

نيز تعطيل شدند.
وزير ميراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنايع دستی افزود: اعتقاد ما بر اين است 
كــه در نوروز امســال بيش از ۹0 درصد 
كاهش سفر داشتيم و غالب سفرهايی كه 
انجام شد، ســفرهای تفريحی و نوروزی 

نبود.
او ادامه داد: شــيوع ويروس كرونا باعث 
آسيب هايی به صنعت گردشگری شده است 
و اگر دولت كمک نكند شاهد ورشكستگی در 
اين حوزه خواهيم بود. در حال حاضر 80 هزار 
نفر به صورت مستقيم در صنعت گردشگری 
فعال هستند كه عدم  حمايت و برنامه ريزی از 
اين صنعت می تواند باعث بيكاری 80 هزار 

نفر در كشور شود.
مونســان در ادامه با قدردانی از توجه 
معاون اول رييس جمهوری به ســه حوزه 
ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی 
خطاب بــه دكتر جهانگيری ادامه داد: از 
شما چند تقاضا دارم؛ نخست اينكه پيشتر 
درخواست تخصيص رقم ۳8 هزار ميليارد 
ريال برای جبران خســارت های ناشی از 
كرونا به شــاغالن حوزه ميراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنايع دستی داشتيم كه 

۳0 درصــد آن به صورت بالعوض و 70 
درصد آن به صورت تســهيالت اســت. 
حال پيشــنهاد من اين است كه اين رقم 
با نظارت مســتقيم دستگاه های متولی و 
نظارتی، در اختيار وزارت ميراث فرهنگی، 

گردشگری و صنايع دستی قرار گيرد.
او افزود: در خصوص امهال تسهيالت 
اعطايی به فعاالن حوزه ميراث فرهنگی، 
گردشگری و صنايع دســتی نيز با توجه 
به شــرايط پيش آمده، اين افراد قادر به 
بازپرداخت اين تسهيالت نيستند بنابراين 
از شــما درخواســت داريم تا اين امهال 
يک ساله شــود. همچنين زمان پرداخت 
بيمه حق كارفرما نيز تا پايان شهريورماه 

تمديد شود.
ایجاد محرک های سفر بعد از مهار  �

کرونا
وزير ميراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنايع دســتی افزود: در شرايط فعلی كه 
بسياری از فعاالن حوزه گردشگری دچار 
مشكل شده اند به نظر می رسد مهم ترين 
موضوعی كه می تواند به آنها كمک كند 
اين اســت كه بعد از مهار كرونا با ايجاد 
محرک هايی برای سفر، بخشی از زيان های 
واردشــده به اين قشر جبران شود كه به 
همين منظور برگزاری سفرهای اقساطی 
بــرای كارمندان دولت و نيز تعيين چند 
روز تعطيلــی عمومــی در يــک فرصت 
مناسب )به عنوان  مثال عيد فطر( می تواند 
باعث رونق مجدد ســفر و گردشگری در 

كشور شود.
عبدالناصــر همتی رييــس  كل بانک 
مركزی نيز در اين نشســت با اشــاره به 
شــيوع ويروس كرونا و تاثيــرات آن بر 
صنعت گردشــگری گفت: شرايطی كه 
اكنون به وجود آمده شــرايطی است كه 
همه بايد كمک كنيم تا از اين وضعيت و 
از اين دوران سربلند عبور كنيم بنابراين 
برای عبور از اين مرحله نيازمند همراهی و 

همكاری و مشاركت همگانی هستيم.
او افــزود: حوزه گردشــگری يكی از 
مهم تريــن حوزه ها در بخــش اقتصادی 
جامعه است كه ارزآوری و اشتغالزايی را 
به دنبال دارد بنابراين تمهيداتی را برای 
حمايــت از اين حوزه انديشــيده ايم كه 
به عنوان  مثال می توان به تسهيالت با نرخ 

12 درصد اشاره كرد.
همتــی افزود: در هميــن رابطه برای 
سهولت در بازپرداخت اقساط اين نوع از 
تسهيالت تنفس نيز پيش بينی كرديم و 
تا اول مهر برای بازپرداخت اين تسهيالت 

تنفس در نظر گرفته  شده است.
او بيان كرد: پيشنهاد مونسان پيشنهاد 
خوبی است و ما نيز موافق اين هستيم كه 
تسهيالتی برای جبران زيان های واردشده 
به هر بخش به وزارتخانه مرتبط با همان 

بخش ارائه شود.
در اين نشســت همچنيــن معاونان 
وزارتخانــه گزارش هايــی را ارائه دادند و 
مديران كل ميراث فرهنگی، گردشگری 
و صنايع دستی سه استان يزد، اصفهان و 
فارس نيز به صورت ويدئوكنفرانس به ارائه 

گزارش پرداختند.
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