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»جهان صنعت« عملکرد دولت در مبارزه با کرونا را در گفت وگو با  عبداهلل ناصری بررسی می کند

 روحانی با کدام طناب
 به چاه می رود

یادداشت یادداشت

شوک اقتصادی و فاصله اجتماعی
محمدهادی موقعی

در هم شکستن ارتباط 
اجتماع��ی ب��رای جامع��ه 
بشری نوعی ناشکیبایی و 
فش��ار روانی به دنبال دارد 
مگر اینکه بر پایه ضرورت 

اجتماعی و وفاق همگانی برای حفظ تندرستی 
باش��د. اما با اقتصاد این گونه سخن گفتن آب در 
 هاون کوبیدن است. اقتصاد ساز و کارهای خودش 
را دارد و گسستن ارتباط اجتماعی در زمان بروز 
بحران های بیماری و پاندمی همان ضربه ای را که 

باید به اقتصاد بزند خواهد زد.
ضربه اقتصادی در دوران های اخیر به صورت 
بحران ها ظهور کرده اند مثل بحران مالی 2008 
میالدی. ولی بحران اقتصادی کرونا چه ش��کلی 
خواهد داش��ت؟ این پرسشی است که به دالیل 

گوناگونی تاکنون بی پاسخ مانده است.
گسستگی اجتماعی یا دورسازی مردم از یکدیگر با 
احتمال بحران اقتصادی رابطه مستقیم دارد. بگذارید 
واژه را تغییر دهیم. برای این بحران باید واژه شوک 
را جایگزین کنیم. تاکنون بحران اقتصادی داشته ایم، 
ولی اکنون شوک اقتصادی داریم. شوک حالتی است 
که به دلیل ورود یک تحریک ناگهانی و پیش بینی 
نشده رخ می دهد. وقتی خبر مرگ یکی از نزدیکان را 
که در صحت و سالمتی کامل می زیسته می شنوید به 
شما شوک وارد می شود. ناراحتی روحی و افسردگی 
به تدریج در فرد پدیدار می شود، ولی شوک ناگهانی 
است. برق گرفتگی برای بدن انسان یک شوک ناگهانی 
است. آثار شوک غیرقابل پیش بینی هستند. کسی 
نمی داند اگر شوک به فردی وارد شود ایست قلبی 
به وی دست می دهد؛ دچار لکنت زبان می شود یا 
درجا می میرد یا فلج می شود یا مدتی اندوهگین ولی 

بعد به حالت اول بازمی گردد.
در پاندمی کرونا ویروس یک شوک به اقتصاد 
وارد شده است. بهتر است اول ساختار این شوک 

را بشناسیم و بعد با شکل آن آشنا شویم.
بگذارید برای درک شوک یک مثال بزنیم:

در آمریکا پیش بینی بیکاری ناش��ی از بحران 
کرونا حدود یک میلیون و 600 هزار نفر در هفته 
گذش��ته بود، ولی نمودارهای آماری واقعی س��ه 
میلیون و 300 هزار نفر را نشان دادند یعنی پنج 
برابر بزرگ تر از آمار هفتگی بیکاری بحران بزرگ 
اقتصادی 2008. پس زمانی که شوک وارد می شود 

آمارها چند برابر می شوند.
اکن��ون پرس��ش های بنیادی زی��ر در مقابل 

ماست:
-آیا کشورهای جهان می توانند به وضعیت قبل 

از شوک دست یابند؟ 
-تاثیرپذی��ری اقتصادهای جهان از ش��وک 

اقتصادی ناشی از پاندمی چقدر است؟
-کدام یک از کش��ورها از شوک اقتصادی رها 

خواهند شد؟
-کدام یک از کشورهای جهان از دهان تمساح 

پاندمی با سختی بیرون خواهند آمد؟
ادامه در صفحه 3

کرونا دشمن مفیدی است؟!
دکتر صالح الدین هرسنی*

وقتی حسن روحانی در 
سال 1397 در سخنرانی 
مجمع عمومی س��ازمان 
مل��ل گفته ب��ود در مدت 
کمتر از دو س��ال توانسته 
به دس��تاورد هایی فراتر از 
همه روس��ای جمهور تاریخ کشورش دست 
یابد، کمتر کسی بود که نخواهد این سخن 
روحانی را به ش��وخی تفسیر نکند. البته در 
هم��ان هنگام، این س��خن او موجب خنده 

نیشدار حضار حاضر در مجمع شده بود.
اگرچه این سخن روحانی از عنصر واقعیت 
و حقیق��ت خالی بود و حکم الفی در غربت 
را داشت، اما هدف روحانی آن بود که نشان 
دهد اگر ایران در پی خروج آمریکا از برجام 
و به دنبال برقراری نظام تحریم ها با مشکلی 
در عرصه اقتصاد مواجه نشده و شرایط  موجود 
در آن عادی و طبیعی اس��ت، آن را مدیون 
دشمنی شخصی چون ترامپ است و ترامپ با 
وجود همه ایران آزاری و رفتارهای ایذایی اش 

دشمن مفیدی است.
 در حقیق��ت باور روحان��ی در آن هنگام 
این بود که ترام��پ با وجود همه نابخردی، 
بی کفایتی و بحران مشروعیت، آدم پیچیده ای 
نیست و برخالف اسالفش یعنی بیل کلینتون، 
ب��وش و اوباما نه تنها پیچیده حرف نمی زند 
بلکه هر آنچه در دل دارد، بر زبان می آورد و 
البته که قطار سیاستش همواره خالی می رود. 
به این ترتیب و بر رفتاری که در روانشناسی 
شخصیت ترامپ حاکم است، راهبردهایش 
در قبال ایران بهتر از دوس��تان پاندولیسم و 
نامطمئنی چون شی جین پینگ، والدیمیر 
پوتین، مرکل، جانسون و ماکرون است، چون 
به دولتمردان و مسووالن ما آموخته است که 
می توانند با باور ه��ا و با اتکا به ظرفیت های 
خود، خودکفا باشند و حتی در سخت ترین 
تحریم های بی رحمانه، کشورش��ان را اداره 
کنند و از آن عبور کنند. در حقیقت مفهوم 
و تفس��یر س��خن روحانی آن بود که ترامپ 
ناخواس��ته و بدون آنکه خود بداند، سکوی 
پرتاب ایران ش��ده اس��ت و او ب��ه ما درس 
اس��تقالل آموخته و به ما یادآور شده است 
که می توانی��م روی پای خود بایس��تیم، از 
بیگانگان تمنا نکنیم و کمبود ها را با تالش و 

مجاهدت های خود جبران کنیم.
 البت��ه ش��رایط حاک��م الاق��ل از فردای 
سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل در 
سال 97 تا به امروز نشان می دهد که ادعای 
روحانی ت��ا چه میزان قابل راس��تی آزمایی 
است و همگان می دانند که سخنان روحانی 
بیش��تر ترجمان یک احساس بود تا تصویر 
واقعیت. در ش��رایط حاضر اس��تعاره مفید 
بودن دش��منی چون ترامپ روی سکه دیگر 
مفید بودن دشمن بی رحمی چون کروناست 
و کارکردش تابع همان قواعدی است که بر 
رفتارهای ترامپ الاق��ل درباره ایران جاری 

است و ...
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سرمقاله

دیدگاه

دولت نئولیبرال و ایمنی گله ای
محمدرض�ا محبوب فر*- مب��ارزه با کرونا 
و پیش��گیری از ابت��ال به این 
بیماری مهل��ک جهانی عزم 
ملی ایرانیان و اراده سیاس��ی 
حکومت جمهوری اس��المی 
ایران را می طلبد. متاس��فانه 
دول��ت ای��ران اخی��را در یک 
عقب نشینی آشکار و خطرناک از اجرای طرح ستاد 
ملی مدیریت و مقابله با کرونا مبنی بر فاصله گذاری 
اجتماعی و قرنطینه اجباری، کشور را در آستانه وقوع 

یک فاجعه انسانی قرار داده است.
ادامه در همین صفحه

تصمیم عجوالنه دولت
علی تاجرنیا*- عملکرد 
دول��ت در آغاز ورود بیماری 
کرونا به کشور درست نبود و 
حتی می توان گفت تمهیدات 
قاب��ل توجه��ی در خصوص 
مبارزه با این ویروس از جانب 
مسووالن مشاهده نشد. شخص رییس جمهور و 
مقامات تصمیم گیر در ابتدای پیدایش کرونا در 
کش��ور هنوز به این باور نرس��یده بودند که باید 
برخوردهای قاطع تری انجام دهند و این ضربه ای 

برای شیوع بیشتر این بیماری شد.  
ادامه در همین صفحه

محدودیت های تجاری ناشی از شیوع کرونا، بازار دارو را هدف قرار داد

   بحران
 »جهان صنعت«  تاثیر کرونا بر سالمت روانی 

جامعه را بررسی می کند

 اپیدمی ترس
مهدیه بهارمست- حدود یک ماه و نیم 
از ظهور بح��ران کرونا در ایران می گذرد. در 
این ایام  افراد بسیاری به دلیل از دست دادن 
شغل و خانواده بر اثر بیماری کرونا و فکر کردن 
به آینده پرابهام و نامعلوم دچار افسردگی و 

اختالل روانی شدند. 

 جهان صنعت پیش نیاز تحقق »جهش تولید« در 
حوزه معدن و صنایع معدنی را  بررسی کرد

 جلوگیری از تصمیمات جزیره ای
گروه معدن- امسال از سوی مقام معظم رهبری 
به عنوان جهش تولید نامگذاری شده است سالی که با 
توجه به شرایط سخت حاکم بر اقتصاد قطعا جهش 
تولید راهگشای اکثر چالش ها خواهد بود و در این بین 
صنایع معدن و فوالدی از مهم ترین شاخص های الزم 

برای تحقق این هدف به شمار می روند. 

عملیات مرگ با رمز »شنبه عادی!«
محمدرضا ستوده- یکی دو هفته بیشتر 
از آغاز موج اول نگذشته بود که آقای روحانی 
در بعد از ظهر یکی از روزهای اسفندماه گفت: 
از شنبه همه چیز به روال عادی برمی گردد. 
ای��ن در حالی بود که حتی مرغ پخته داخل 
دیس هم می دانست این تازه اول ماجراست 

و همه چیز قرار است غیرعادی شود.
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ادامه یادداشت

کرونا دشمن مفیدی است؟!
... به مصداق )از قضا س��رکنگبین صفرا فزود( 
هر چه بر انزجار، خوفناکی، نفرت و هراس کرونا 
افزوده می شود، به جهت آنکه می خواهد درس هایی 
را ب��ه ما بیاموزد و البته پرده از برخی واقعیت ها 
نیز بردارد، زیاد هم شوم نیست و شاید هم مفید 
باش��د که هس��ت به گونه ای که همین دش��من 
خوفناک، منزجر و البته پرتنفر و مرگبار در شرایط 
حاضر توانس��ته است دست مسووالن ما را بار دیگر 
در ناتوان��ی مدیریت بحران رو کن��د. به ما آموخته 
است که برخالف الگو های حکام، سالمتی باید زیربنا 

باشد نه ثروت، اقتصاد و پول و چه بسا که هم اینک 
ثروتمندن و متموالن مبتالیی حاضرند که بی پولی 
و گرس��نگی شب را تحمل کنند، اما از خطر و ابتال 
کرونا در امان بمانند و به مصیبت آن گرفتار نشوند.
کرونا به ما آموخت  که س��المت و درمان نیز مانند 
همه مقوله های دیگر سیاس��ی ش��ده است و دولت 
قصد ندارد از وارونگی آمار تلفات کرونا و حتی برای 
برون رفت از پنهانکاری و دیرفهمی خود، تالش کند. 
کرونا به ما آموخت که خیلی خوش��بینانه است که 
بخواهی��م روی حمایت های دولت ب��رای مبتالیان 
حس��اب باز کنیم. کرونا مرز شیفتگان و فرشتگان 
خدم��ت را با مدعیان بی هنر و برج عاج نش��ین جدا 

کرد. کرونا در کنار اپیدمی و پاندمی خود، مهربانی، 
نوع دوستی و همدردی را نیز هرچند موقتی و موسمی 
همه گیر کرد و به ما آموخت که اقدامات پیشگیرانه 
را جهت سالمت جامعه و همنوعان خود به جا آوریم 
و خود طبیب خود باش��یم. کرونا به ما آموخت که 
س��المتی گوهر تاجی است که بر سر شخص سالم 
قرار دارد که فقط افراد مریض و ناتندرس��ت قادر به 
درک و اهمیت آن هس��تند. کرون��ا به آموخت که 
مرگ خواه��ی برای دیگران را امری مذموم بدانیم و 
اینکه نباید برای عادی و طبیعی جلوه دادن شرایط 
کرونایی کشور، کارنامه و عملکرد دیگران در مهار و 
شکس��ت این پاندومی را سیاه نشان دهیم. کرونا به 

ما آموخت که اگر در این شرایط پاندمی، کارنامه و 
عملکرد دیگران را کوچک نمایی و سیاه نمایی کنیم، 
نه آنکه چیزی بر اهمیت و بزرگی ما اضافه نمی کند 
و افتخ��اری را هم برای ما ایجاد نمی کند بلکه ما را 
در خودفریبی غرق می سازد که خود فاجعه بزرگی 
است و از همه مهم تر آنکه کرونا موجب افزون زدایی 
و خرافه زدایی از برخی از باور های غیرعلمی ش��د و 
اینکه به ما آموخت که با کرونا باید جدی رفتار کرد 
و نباید با دش��منی چون او به اسلحه افسون و جادو 

به جنگش رفت و شکستش داد.
* کارشناس مسائل بین الملل
S.Harsani.k@gmail.com

تصمیم عجوالنه دولت
اینکه تا اواخر سال تقریبا تمامی بنگاه های خدماتی و 
اقتصادی ما کامال فعال بودند نقش عمده ای در گسترش 
شیوع بیماری داشت. خصوصا عدم توجه به فاصله گذاری 
اجتماعی در ابتدای شروع بیماری به خصوص عدم قرنطینه 
کردن شهر قم که  مبدا بیماری شناخته شد بدون شک 
تاثیر قابل توجهی در انتشار ویروس کرونا داشت اما در ادامه 
کار با توجه به مش��خص شدن پیامدهای این تصمیمات 
غیرکارشناسی و همچنین فشاری که از طرف دانشمندان 
و روس��ای انجمن های علمی و کارشناسان صورت گرفت 
تصمیمات دولت معقوالنه تر ش��د و همین امر هم بدون 
تعارف نقش مهمی در کم شدن شتاب بیماری داشت. البته 
نوروز و تعطیالت هم  به این روند موفقیت آمیز کمک کرد و 
آن طور که پیش بینی می شد کمی از شتاب بیماری کاسته 
ش��د. این در حالی است که در خیلی از کشور ها از جمله 
آمریکا ما مشاهده کردیم که روند شیوع بیماری کرونا بسیار 
سریع بوده  اما خب این موضوع در ایران کمی کنترل شده 
تر و تصمیمات مسووالن و تعطیالت نوروز هم علت کندی 

شیوع بیماری بود.
اما اخیرا تصمیمی در جلس��ه ستاد مقابله با ویروس 
کرونا گرفته ش��ده که باید در اواخ��ر فروردین کارهای 
اقتصادی شروع شود. باید گفت که این  تصمیم عجوالنه 
است. ما هنوز در شهر تهران به پیک بیماری نرسیدیم. 
در خیلی از استان ها هم تازه در شرایط ورود بیماری قرار 
داریم. نمی توانیم به راحتی پیش بینی کنیم که یک هفته 
دیگر چ��ه اتفاقی می افتد. از این رو این تصمیم که باید 
همه فعالیت ها آغاز شود نمی تواند معقوالنه باشد. البته 
متاسفانه دولت به دالیل مختلف مشکالت اقتصادی قابل 
توجه و زیادی در کشور دارد. چون نمی تواند این مشکالت 
را در سطوح دیگری حل کند بنابراین برای به کار افتادن 
چرخ تولید و فعالیت های اقتصادی ناچارا دچار عجله شده. 
این در حالی اس��ت ک��ه این موضوع می تواند پیامدهای 
خطرناک تری برای کشور داشته باشد. باز هم باید تاکید 
کرد که کشور ما در بحران اقتصادی گرفتار است. با توجه 
به امکانات موجود دولت ناچارا به فکر شروع فعالیت های 

اقتصادی در کشور است.
اما مهم ترین مساله این است که بیماری کرونا و شرایط 
خطیر پیش آمده برای مردم این را به ما یادآوری کرده که 

کشور نیازمند ترمیم رابطه خود با دنیاست.  نمی توانیم در 
کشور با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم کنیم و کمک های 
خارجی را رد کنیم و با دنیا روابطمان را به هم بزنیم و بعد هم 
بخواهیم کشور به سمت و سوی درست حرکت کند. بدون 
شک ضربات ناشی از کرونا خصوصا در بخش خدمات که 
به طور عمده 50 درصد گردش اقتصادی کشور را تشکیل 
می دهد و به طور عمده هم توسط مردم و بخش خصوصی 
انجام می شود یک ضربه  و شوک شدیدی به اقتصاد کشور 
وارد می کند . ما به جای اینکه تصمیمات عجوالنه در داخل 
بگیریم نیازمند یک نوع بازنگری در روش حکمرانی کشور 
چه به لحاظ مدیریت کالن اقتصادی در کش��ور و چه به 
لحاظ روابط بین الملل هس��تیم. البته بدون شک در این 
اتفاقی که افتاده و در ش��یوع زیاد بیماری کرونا بخشی از 
مردم هم نقش منفی داشتند؛ کسانی که در تعطیالت عید 
بدون توجه به تذکرات مسووالن به مسافرت رفتند مسبب 
این شرایط هستند. چیزی حدود 40 درصد خانواده های 
ایرانی در تعطیالت با وجود محدودیت ها مسافر بودند ضمن 
اینکه بخش زیادی از این افراد از شهر تهران بودند. بدون 
شک این افراد در به وجود آمدن چنین شرایطی در کشور 
مقصر هستند. اگر امروز می بینیم که در تهران ترافیک در 
سطح شهر وجود دارد دلیلش به خاطر بی مسوولیتی برخی 
ش��هروندان است و اینها همان کسانی هستند که در ایام 
تعطیالت با وجود  تذکرات و س��خت گیری ها باز هم به 
س��فر رفتند و همان رفتارهای نادرست را تکرار می کنند.  
ضمن اینکه به جز این موارد باید به این نکته نیز توجه کرد 
و آن اینکه یکی از مش��کالتی که در کشور ما وجود دارد، 
این است که نهادی تصمیم گیرنده با صددرصد اختیارات 
وجود ندارد، بلکه آن قدر نهادهای موازی وجود دارد و آن 
قدر قدرت بین یکسری از نهادهای موازی توزیع شده که 
تصمیم گیری برای این امر دشوار است.  بنابراین اگر بخواهیم 
مساله و بیماری کرونا به شکل درستی کنترل شود هم باید 
حکمرانی خوب در کشور ایجاد کنیم تا منجر به کارآمدی 
بیشتر ساختار مدیریت و حاکمیت کشور شود و هم اینکه با 
اقتدار نسبت به رفتارهای غیرقانونی و بی توجهی به مقررات 
توسط مردم برخورد کنیم چرا که این مساله تعارف ندارد. 
به هر حال  این بی مباالتی و بی توجهی ها می تواند سالمت 
مردم و تعالی و رشد کشور را می تواند مورد هدف قرار دهد 

و این مساله بسیار مهمی است.  
*کارشناس مسائل سیاسی

دولت نئولیبرال و ایمنی گله ای
اما چرا دولت ایران از دستورالعمل های ستاد ملی 
مقابله با کرونا سر باز می زند و تاکنون اقدام عملی و 
کاربردی موثر در مقابله با این بیماری خطرناک انجام 
نداده و هیچ قصدی هم برای این کار ندارد؟ پاس��خ 
روش��ن است! به نظر می رس��د اقدامات دولت ایران 
در پیش��گیری از تبعات اقتصادی کرونا و جلوگیری 
از فروپاش��ی اقتصادی در کش��ور و نه پیش��گیری و 
درمان بیماری تعریف شده است. در این راستا دولت 
سیاست »ایمنی گله ای« را در مقابله با کرونا در پیش 

گرفته است.
ایمنی گله ای اولین بار در قرن 14 میالدی یعنی 
1200 س��ال قبل استفاده شده اس��ت و از آن زمان 
به بعد تا به امروز فقط دو کش��ور انگلس��تان و ایران 
صحبت از ایمنی گله ای به میان آورده اند و از این دو 
کشور نیز جامعه مدنی و کادر درمانی انگلستان با این 
اقدام دولت مخالفت کردند و سرانجام دولت انگلستان 
تن به قرنطینه اجباری داد اما دولت ایران در نبود یک 
جامعه مدنی منسجم سیاست ایمنی گله ای را در مقابله 

با بحران کرونا در پیش گرفته است.
ش��به عادی جلوه دادن شرایط کشور و رهاسازی 
جامع��ه به حال خود و همچنین عمل نکردن دولت 
به پروتکل های بهداشتی و درمانی ستاد ملی مقابله 
با کرونا داللت بر اتخاذ سیاس��ت یک بام و دو هوای 
دولت در مبارزه با کرونا و انتخاب راهکار ایمنی گله ای 

در کنترل بیماری دارد.
قرنطینه برای دولت جمهوری اسالمی ایران بسیار 
پرهزینه است چون باید مایحتاج مردمی که در خانه ها 
هستند را حکومت تامین کند و به دلیل اینکه حاکمیت 
تمایلی به صرف هزینه ندارد پس ترجیح می دهد همه 
جامعه مبتال به بیماری کرونا شوند و از این تعداد چند 
میلیون نفر کشته شوند تا به اصطالح دولت »ایمنی 
گله ای« را پیاده سازی کند و از این طریق یک ایمنی 

جمعی نسبت به بیماری در کشور پیدا شود.
متاسفانه آن طور که پیداست دولت ایران به جان 
مردم کش��ور بی تفاوت ب��وده و چندگانگی در ارکان 

حاکمیت در این خصوص مشهود است. دولت مدافع 
سیاست های نئولیبرالی اقتصادی اعتقادی به قرنطینه و 
تعطیلی کامل کشور ندارد اما نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی و ریاست قوه قضاییه و حتی نیروهای نظامی 
مانند دولت فکر نمی کنند. دولت بی تدبیر و ناتوان از 
ارائه راهکار مناسب برای مقابله با بیماری کرونا مردم 
را سرگردان بین سالمت و معیشت شان کرده است. 
سرنوشت کشوری که هرگز قرنطینه عمومی را تجربه 
و اجرا نکرده است و در طرح فاصله گذاری اجتماعی 
شکست خورده خیلی قابل پیش بینی نیست. امروز 
با آزاد گذاش��ته شدن فعالیت کسب و کارها در کشور 
خطر ابتالی ده ها میلیون نفر و کشته شدن چندین 
میلیون نفر دور از انتظار نیست. اکنون ساختار اجرایی 
سیاستگذاری کشور در مقابله با کرونا نیازمند مدیریت 
واح��د و قدرتمند با هدف ایج��اد اعتماد عمومی به 
سیاست های کالن حاکمیت در مقابله با کروناست. 
این هدف در صورتی محقق خواهد ش��د که تشکیل 
»کمیته امداد ملی« با حضور نمایندگان سازمان های 
مردم نهاد داخل و خارج کشور در دستور کار قرار گیرد. 
با توجه به اینکه تعداد مبتالیان به کرونا هنوز به پیک 
نرسیده است، این کمیته باید با هدف حصول اعتماد 
ملی و جهانی به برنامه های ستاد مقابله با کرونا دولت 
ایران را در راستای انجام وظایفش مبنی بر اجرای طرح 
فاصله گذاری اجتماعی از طریق تعطیلی و قرنطینه 
کانون های انتشار بیماری و همچنین انجام گسترده 
تست های غربالگری کرونا در سراسر کشور تا زمان پس 

از پیک کرونا در کشور هدایت و راهبری کند.
البته این عمل با حمایت و یاری همه جانبه نیروهای 
نظامی کش��ور مانند سپاه، ارتش و نیروی انتظامی و 
همچنین ارکان حاکمیت جمهوری اس��المی ایران 
اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه امکان پذیر است. 
فراموش نباید کرد که امروز کشور در لبه پرتگاه یک 
فروپاشی و شورش اجتماعی در پس بیماری کرونا قرار 
دارد و اولویت نخست نظام جمهوری اسالمی ایران باید 
نجات جان میلیون ها انسان در کشور و در درجه دوم 

نجات اقتصاد باشد.
*جامعه شناس
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رییس قوه قضاییه دستور داد
کسانی را که شهادت کذب می دهند، شناسایی کنید

ریی��س ق��وه قضایی��ه ب��ا صدور 
بخش��نامه ای به حفاظ��ت و اطالعات 
قوه قضاییه دستور داد برای شناسایی و 
تعقیب افرادی که به صورت حرفه ای در 
اطراف واحدهای قضایی حضور دارند و 
با دریافت پول یا امتیاز، به عنوان شاهد 
در پرونده ها ش��هادت کذب می دهند، 

اقدام کند.
به گزارش تسنیم، آیت اهلل رییسی با 

صدور بخشنامه ای در چهار بند، نحوه احضار، اخذ اظهارات شهود و جلوگیری 
از تبانی و مواضعه آنها با طرفین پرونده ها را به مراجع قضایی سراس��ر کشور 

ابالغ کرد.
در بند یک این بخشنامه آمده است: مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه 
حداکثر ظرف دو ماه ترتیبی اتخاذ نماید که امکان ثبت مشخصات گواهان در 

سامانه مدیریت پرونده قضایی امکان پذیر باشد.
بند دوم این بخشنامه تصریح کرده است: قضات دادگاه ها و دادسراها نسبت 
به احراز هویت شهود تعرفه شده و درج مشخصات گواهان در سامانه یادشده و 

استخراج سابقه آنان اقدام کنند.
در بند سوم نیز آمده است: در صورت کشف شهادت کذب و تبانی در اثنای 
تحقیقات یا رسیدگی فورا مراتب صورتمجلس و جعیت تعقیب کیفری مرتکبین 

اقدام الزم معمول گردد.
در بند چهارم نیز رییس قوه قضاییه دس��تور داده اس��ت: مرکز حفاظت و 
اطالعات قوه قضاییه ضمن مراقبت مستمر در این خصوص، نسبت به شناسایی 
و معرفی اشخاصی که در اطراف واحدهای قضایی به صورت حرفه ای حضور 
داشته و در قبال اخذ مال یا امتیاز، مبادرت به ادای شهادت کذب در مراجع 

قضایی می  کنند، اقدام کند.
 

تشکیل استان جدیدی در دستور کار  نیست
وزارت کشور با تاکید بر اینکه تشکیل هیچ استان جدیدی در دستور کار 
دولت و وزارت کشور قرار ندارد، اعالم کرد که منتشرکنندگان اخبار کذب در 

زمینه تقسیمات کشوری، تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
به گزارش ایسنا، در پی پخش یک شایعه و برخی مطالب خالف واقع پیرامون 
آن مبنی بر اعالم خبر پیگیری مراحل قانونی تشکیل یک استان جدید شامل 
برخی مناطق از دو استان در جنوب و جنوب غرب کشور، روابط عمومی وزارت 
کشور، ضمن تکذیب قاطع این ادعای کذب هشدار داد که با توجه به اهمیت و 
ضرورت حفظ آرامش عمومی در کشور، منتشرکنندگان اخبار کذب در زمینه 

تقسیمات کشوری، تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
 روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت کشور تاکید کرد که اساسا تشکیل هیچ 

استان جدیدی در دستور کار دولت و وزارت کشور قرار ندارد.
 

چهارشنبه، جلسه رای اعتماد به وزیر جهاد 
کشاورزی

اعضای هیات رییسه مجلس به همراه روسای کمیسیون های تخصصی در 
جلسه  صبح دیروز، راه های رسیدگی به وضعیت درآمدی اقشار آسیب پذیر و 
متاثر از شیوع ویروس کرونا را بررسی کردند و هیات رییسه تصمیم گرفت از 
روز سه شنبه، ۱۹ فروردین مجلس جلسات علنی به صورت حضوری و رسمی 

داشته باشد.
به گزارش ایسنا،  مصری گفت: جلسه هیات رییسه مجلس شورای اسالمی و 
روسای کمیسیون های تخصصی، با موضوع رسیدگی به وضعیت درآمدی اقشار 
آسیب پذیر به واسطه شیوع این ویروس برگزار شد. در این جلسه مقرر شد مجلس 
از سه شنبه، ۱۹ فروردین جلسات علنی به صورت حضوری و رسمی داشته باشد 

و کمیسیون ها هم از دوشنبه جلسات رسمی خود را دنبال کنند.
همچنین به گفته مصری، موضوع رای اعتماد به وزیر پیش��نهادی جهاد 

کشاورزی در دستور جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس خواهد بود.
نایب رییس مجلس شورای اسالمی همچنین از قطعی شدن حضور وزرای 
بهداشت و کشور در جلسات علنی این هفته مجلس برای ارائه گزارش آخرین 

تحوالت کرونا و بررسی  شرایط کشور خبر داد.
بررسی چگونگی تامین درآمد قشری که اشتغال روزانه داشته و امروز به خاطر 
شیوع کرونا محل درآمدی ندارند، از مهم ترین موضوعات این جسله بود که مقرر 

شد با همکاری دولت، محلی برای تامین درآمد این افراد مشخص شود.
همچنین ضرورت تعریف صحیح از فاصله گذاری اجتماعی و اطالع رسانی به 

مردم از موضوعات دیگری بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
مقرر شد کمیسیون اقتصادی مجلس برای ایجاد مسیری جهت تامین درآمد 
اقشار آسیب پذیر امروز با وزرای مربوطه جلسه ای برگزار کند تا نحوه جبران 

کمبودها  مشخص شود.

 
تحریم اقالم بهداشتی، دشمنی آشکار ترامپ با ملت 

ایران است
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: 
مخالفت آمریکا با اعطای تس��هیالت 
درخواستی ایران از صندوق بین المللی 
پول برای تامین اقالم مورد نیاز مقابله 
ب��ا کرونا مص��داق واقعی جنایت علیه 

بشریت است. 
علی شمخانی در صفحه توئیترش 
نوشت: تحریم اقالم بهداشتی، اقدامی 
غیرقانونی و ضدحقوق بش��ری و نماد 

دشمنی آشکار ترامپ با ملت ایران است. مخالفت آمریکا با اعطای تسهیالت 
درخواستی ایران از صندوق بین المللی پول برای تامین اقالم مورد نیاز مقابله با 

کرونا مصداق واقعی جنایت علیه بشریت است. 
 

واعظی:
به استفاده از ظرفیت جوانان ایمان داریم

رییس دفتر رییس جمه��ور با تاکید 
بر اینک��ه به اس��تفاده از ظرفیت و توان 
باالی جوانان ایمان داریم، اظهار کرد: در 
دولت تدبیر و امید تالش کردیم مطابق با 
وعده های رییس جمهور محترم،  بیش از 
پیش از ظرفیت و ش��ور و نشاط و نیروی 
جوانان در جایگاه ها و موقعیت های مهم 
مدیریتی استفاده ش��ود.محمود واعظی 
ریی��س دفتر رییس جمهور در حس��اب 
کاربری خود در اینس��تاگرام با اش��اره به 

فرارسیدن سالروز والدت حضرت علی اکبر)ع( و روز جوان نوشت: نماد این رویکرد 
امروز اگرچه مهندس آذری جهرمی است که مردم به او لقب »وزیر جوان« داده اند، 
اما عالوه بر ایشان، هزاران جوان دیگر نیز در رده های مختلف مدیریتی در وزارتخانه ها 
و دستگاه های دولتی مشغول خدمت شده اند. به استفاده از ظرفیت و توان باالی 

جوانان ایمان داریم و ان شاءاهلل این رویه را ادامه خواهیم داد.«

خبر

سیاست مجازی

آرزو فرش�ید- کرونا در جهان جا خوش 
ک��رده و ایران نی��ز از این بال در امان نیس��ت. 
وضعیت اینجا اما سخت تر از هر جای دیگری 
است و شاهدیم که چطور روز به روز عرصه بر 
مردم و دولت تنگ تر می شود. مردم از یک سو 
نگران س��المتی خود و خواهان ماندن در خانه 
هستند و از سوی دیگر چنان غم نان دارند که 
به محض اندک مسامحه ای از سوی مسووالن، 
خیابان ها شلوغ می شود. وضع دولت هم بهتر از 
مردم نیست. از یک سو تنگناهای اقتصادی ناشی 
از کاهش درآمد و افزایش هزینه ها و از سوی دیگر 
انتظار بحق جامعه مبنی بر اقدامات منطبق با نظر 
کارشناس��ان عرصه بهداشت و درمان. به گفته 
کارشناسان قرنطینه، فاصله گذاری اجتماعی و یا 
هر اسمی که بر آن بگذاریم باید ادامه داشته باشد 
تا از مرحله مدیریت بیماری گذشته و به مرحله 
کنترل برس��یم. دولت اما دغدغه های دیگری 
ه��م دارد. تحریم ها که بود، همان اندک درآمد 
حاصل از فروش بنزین و مالیات و... هم کاهش 
یافته است. حکایت انتظارات عمومی برای ارائه 
بسته های حمایتی به مردم و هزینه های مقابله با 
کرونا نیز حکایت قوز باالی قوز است. از همین رو 
شاهدیم که تصمیمات دولت با انتظارات جامعه 
همخوانی ندارد و هر سخن روحانی با انتقادات 

جدی مواجه است. 
چه آن زمان که به کل منکر قضیه بود و اصرار 
داشت از شنبه وضعیت عادی است و چه حاال 
که با دستورات خود، شرایط حساس را نادیده 
گرفته و عمال برای بازگرداندن اقتصاد کشور به 

وضعیت عادی می کوشد.
مش��اهده چنین اوضاعی اصال دور از انتظار 
نب��ود و از همان هفته های نخس��ت می ش��د 
پیش بینی کرد که کار به اینجا می رسد. منتها 
وقتی س��عید حجاریان در یادداش��تی نوشت 
»کرونا ساخت قدرت معیوب کشور را از منظری 
جدید به پرس��ش گرفت��ه و  تصویری جدید از 
مس��وولیت ناپذیری و هرج وم��رج بوروکراتیک 
به دست داده و مع االسف وضعیت ملوک الطوایفی 
را احیا کرده  اس��ت« برخی شمشیر کشیدند و 
وامصیبتا سر دادند که چه نشسته اید که برخی 

به دنبال ایجاد اغتشاش  هستند!
خ��وش بین ترین سیاس��یون نی��ز در این 
چن��د هفته بر دولبه بودن تیغ کرونا در عرصه 
کشورداری تاکید کرده و یادآور شده اند که هر 
قدر مدیریت صحیح موجب کاهش شکاف دولت 
و ملت است، عملکرد ناصحیح مسبب افزایش آن 

خواهد بود. اما کو گوش شنوا؟!
جناب رییس جمهور دیروز آب پاکی را روی 
دست همه ریخت و با اعالم تصمیم خود مبنی 
بر آغاز فعالیت کسب و کارها از 23 فروردین، نشان 
داد که اولویت دولت چندان هم سالمت مردم 
نیست. بر این اساس حسن روحانی باید منتظر 
تبعات سیاسی و اجتماعی تصمیمات خود باشد. 
شاید با این اقدام کمی از فشار اقتصادی بر دولت 
خود بکاهد اما قطعا موجی از نارضایتی و اعتراض 

پیش رو خواهد داشت.
نه انگیزه، نه منابع � 

عب��داهلل ناصری، عضو ش��ورای هماهنگی 
اصالح طلبان اما معتقد است که روحانی اصال به 
این حرف ها اهمیت نمی دهد و بیش از این نیز 

نباید از او انتظار داشت.
 او در گفت وگ��و ب��ا »جهان صنعت« گفت: 
»توجه داش��ته باش��ید که دولت در سال های 
قبل خیلی مسائل کم اهمیت تر از کرونا را هم 
نتوانست مدیریت کند. از آنجا که آقای روحانی 
در دو س��ال گذشته منفعل بوده و باری به هر 
جهت عمل کرده اس��ت طبیعتا نمی توان از او 
انتظاری داشت. به جهت اینکه دولت برنامه ای 
برای مقابله با کرونا ندارد ش��اهدیم که وزارت 

بهداشت یک موضعی می گیرد و وزارت صمت 
موضع دیگری. من معتقدم انتظار مدیریت این 
ش��رایط از آقای روحانی اساسا انتظاری واهی 
اس��ت زیرا او مدت هاس��ت که ب��ه طور جدی 
نشان داده هیچ برنامه ای ندارد و دچار روزمرگی 

شدید است.«

وی در نق��د تصمیمات دولت برای مقابله با 
کرونا گفت: »واقعیت این اس��ت که راه نجات 
کشور در مقابله با کرونا، قرنطینه کامل است و 
این قرنطینه کامل نیاز به منابع مالی دارد تا دولت 
بتواند زندگی مردم را اداره کند. دولت اما نه چنین 
انگیزه ای دارد و نه منابع مالی الزم را برای این 

کار دارد.«این فعال سیاسی اصالح طلب تاکید 
کرد: »به عقیده من مهم تر از مسائل کرونا این 
است که حکومت و دولت مسائل اصلی تر خود 
را حل کند و در این شرایط به خاطر محورهای 
عاطف��ی که در دنیا وج��ود دارد اگر ایران برای 
حل مسائل بین المللی و حل مناقشه تحریم ها 

پیشقدم شود، می توان امیدوار بود که در شرایط 
عاطفی و روحیه فعلی جهان هم بتواند تا حدودی 
بازار نفت خود را بازسازی کند و هم برای آینده 
برنامه ریزی کند. در یک کالم معتقدم کشورهایی 
که در این زمان با تحریم های بین المللی مواجه 
هستند مثل ایران ، س��وریه  و کره شمالی و به 
طور جدی نخواهند توانست هماهنگ با پروتکل 
جهانی کرونا را مدیریت کنند بنابراین هر روز یک 

موضعی می گیرند.«
وی در پاسخ به اینکه ادامه این رویه چه تبعات 
سیاسی و اجتماعی برای روحانی خواهد داشت 
گفت:  »حتما ارزیابی جامعه مدنی در سال آینده 
از عملکرد روحانی و دولت به مراتب منفی تر و 
سیاه تر از قبل خواهد بود. من با توجه به تحریم ها 
شخصا شرایط کشور را شبیه مرداد 67 می بینم 
یعنی معتقدم که با این شرایط با توجه به تبعات 
درازمدت آثار کرونا باید حاکمیت مثل قطعنامه 

5۹8 یک تصمیم جدی بگیرد.«
ناص��ری همچنین گفت: »البت��ه اگر آقای 
روحان��ی این وزرای ضعیف و ناالی��ق را از دور 
خ��ود کنار بزند و یکس��ری آدم های باتجربه را 
برای مدیریت کرون��ا روی کار آورد، در همین 
شرایط تحریم و با همین محدودیت منابع هم 
می ت��وان تصمیمات خوبی گرف��ت. ولی مردم 
باید بدانند که تصمیمات مطلوب ضدکرونایی 
با آقایان رحمانی، نمکی و نوبخت انجام شدنی 
نیست و متاسفانه آقای روحانی هم با طناب اینها 

در چاه می رود.«
مجلس بدتر از دولت � 

انتقادات از دولت به جای خود اما نمی توان این 
واقعیت را نادیده گرفت که در این کشور نهادهای 
دیگ��ری از جمله مجلس و... وجود دارند که در 
چنین شرایطی موظف اند به حفاظت از جان و 
حمایت از مطالبات مردمی. آنچه در هفته های 
اخیر از این نهادها و دستگاه ها دیدم اما فراتر از 
عملکرد دولت نبوده است. خانه ملت خیلی از 
زودتر از دیگر اقشار ملت تعطیل شد و نمایندگان 
خود را قرنطینه کردند. دیگر دستگاه ها نیز غیر 
از چند عملیات برای س��رکوب کرونا و در بوق 
کردن اقدامات خود کار خاصی نکردند. روشن 
است که این رویه موجب افزایش ناامیدی مردم از 
مجموعه حاکمیت خواهد شد و تبعات سنگینی 
به همراه دارد. عبداهلل ناصری اما نامناسب بودن 
اقدامات آنان را نیز متاثر از عملکرد غیرقابل دفاع 
دولت می داند. او در پاسخ به اینکه انتظار جامعه 
از نهادها و دستگاه های غیر از دولت چیست و 
نتیجه برآورده نشدن آن چه خواهد بود گفت: 
»م��ا این تجربه را داریم که هر چقدر اختیارات 
دولت محدود باشد، رییس جمهور قدرت البی و 
مذاکره با نهادهای باالدستی و نهادهای هم عرض 
را دارد. نمونه بارز آن زلزله بم در سال 82 است 
که دولت فرماندهی عملیات را بر عهده گرفت و 
همه نهادها حتی نهادهای زیر نظر رهبری نیز با 
آن فرماندهی متمرکز هماهنگ شدند. علت این 
بود که خود آقای خاتمی خود را مسوول واقعی 

این ملت می دانست. 
آقای روحانی اما کار را رها کرده و من معتقدم 
که منتظر س��پری شدن این یک سال است تا 
جامعه وارد فضای انتخاباتی ش��ود. همین االن 
آقای روحانی می تواند با مذاکرات جدی با رهبری 
بسیاری از مسائل را پیش ببرد اما من در وجنات 

او اصال چنین انگیزه ای را نمی بینم.«
قطع امید از دولت تدبیر و امید اما خاصه در 
این شرایط، ممکن نیست زیرا مردم غیر از دولت 
پناهی ندارند و به تنهایی از پس این معضل بزرگ 

برنخواهند آمد. 
از این رو یک بار دیگر در راس��تای رس��الت 
رسانه ای خود به دولت فخیمه یادآور می شویم 
که سالمت مردم باید در عمل بر هر امر و دغدغه 

دیگری اولی باشد. 
آقای روحانی به عنوان ش��خص اول اجرایی 
مملک��ت که به موجب قانون اساس��ی وظیفه 
حمایت از یک یک افراد را در چنین ش��رایطی 
دارد، مسوول جان این مردم بوده و ان شاءاهلل که 

متوجه که این وظیفه خطیر هست.

 »جهان صنعت« عملکرد دولت در مبارزه با کرونا را در گفت وگو با  عبداهلل ناصری بررسی می کند

روحانیباکدامطناببهچاهمیرود
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رییس جمهور دستور داد � 
آغاز فعالیت ادارات و کسب و کارها از 23 � فروردین

 ستاد ملی مبارزه با کرونا صبح دیروز به ریاست رییس جمهور 
در ساختمان حافظیه سعدآباد تشکیل جلسه داد و حسن روحانی 
ش��رایط آغاز به کار ادارات و کسب وکارها را اعالم کرد. اهم 

اظهارات وی در این جلسه به شرح زیر است.
*برای مساله مبارزه و مقابله با کرونا هیچ اختالف نظری میان 
دستگاه های دولتی و قوای سه گانه وجود ندارد و همه ارکان 
کش��ور با هماهنگی در حال انجام امور هستیم و مقام معظم 

رهبری نیز همواره حمایت کردند.
*کرونا آثار خوبی هم داشته که وحدت بیشتر ارکان مختلف 
جامعه است. امروز شاهد یک وحدت و یکپارچگی در سراسر 
کشور هستیم. سالم بودن هوا به دلیل کاهش ترافیک نیز از 

دیگر آثار خوب کرونا در کشور است.
*برخالف دعوت بدخواهان و ضدانقالب که مردم را دعوت 
می کند به اینکه بین سالمت و فعالیت اقتصادی یکی را باید 
انتخاب کرد این مردود و ناصواب است چرا که هم فعالیت های 
اقتصادی و هم پروتکل های بهداشتی هر دو در کنار هم قابل 
اجرا هستند، فعالیت های اداری و اقتصادی و تولیدی ما باید 
در جریان باش��د، اما پروتکل های وزارت بهداشت باید مورد 

تاکید و توجه قرار گیرد.
*در اس��تان های کش��ور به جز تهران کس��ب و کارهای کم 
ریس��ک می توانند از 23 فروردین فعالیت های خود را  آغاز 
کنند، اما کس��ب و کارهای پرریس��ک از جمله مراکز ورزشی، 
اس��تخرها و مراکزی که نیاز به حض��ور جمعیت دارند فعال تا 
اطالع ثانوی همچنان تعطیل باقی می مانند تا بعدا درباره آنها 

تصمیم گیری شود.
*نمی خواهیم فعالیت های اقتصادی سالمت مردم را تحت 
 تاثیر قرار دهند. رعایت پروتکل های بهداشتی در فعالیت های 

اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد.
*در اس��تان تهران فعالیت های اقتصادی از روز شنبه 3۰ 

فروردین آغاز شود.
*آغاز فعالیت کسب و کارها به معنای فراموش کردن اصل در 
خانه ماندن نیست. ترجیح بر این است که آنهایی که حضورشان 

در جامعه ضرورتی ندارد، همچنان در خانه بمانند.
*در خصوص فعالیت ادارات دولتی نیز مصوب شد از هفته 
آینده یعنی 23 فروردین فعالیت ادارات به این صورت باشد 
که دوسوم از کارمندان در محل کار خود حضور خواهند داشت 
و یک سوم دیگر مجاز هستند که در محل کار خود حضور پیدا 

نکنند. در این مصوبه تاکید شد که نسبت به افرادی که سن 
ب��اال دارند و همچنین به بیماری های زمینه ای مبتال هس��تند 

اولویت ها لحاظ شود.
*وقتی به کسی می گوییم آزمایش کرونای وی مثبت است 
نباید اضطراب و نگرانی شدید پیدا کند. بسیاری از مردم با 
ایزوله و قرنطینه بعد از دو هفته خوب می شوند و این مورد 
تنها در ۱۵ تا 2۰ درصد دیده نمی شود. از ۱۰۰ نفر که مبتال 
می شوند سه یا چهار نفر خطر مرگ دارند و حتی ما باید از رقم 
س��ه  درصد هم که در جامعه هس��ت پایین تر رویم و به دو 

درصد برسیم.
*س��اعت کار اداری قرار ش��د از 23 فروردین ۷ صبح تا 
۱۴ عصر باشد و این با توجه به نزدیک بودن ماه رمضان در 
نظر گرفته شده است که در این زمینه هم اگر تا ماه رمضان 
چنین وضعیتی داشته باشیم نه نماز جماعت خواهیم داشت و 

نه وقت ناهار در ادارات.
*عبور و مرور ماشین ها در استان ها آزاد است، اما در میان 
استان ها تا 3۰ فروردین ممنوع است که ماشین ها از استانی 

به استان دیگر بروند.
*کلیه کاالهایی که ضروری بوده که جابه جا ش��وند چه از 
گمرک چه در درون کش��ور بدون هیچ خللی کار خود را انجام 
دادند و حتی یک درصد هم از س��ال پیش کمتر نبوده که ما 
از همه دس��ت اندرکاران حمل ونقل کش��ور تشکر می کنیم. 
در ماه هایی که ما مش��کل کرونا داش��تیم از افراد و کارگران 
بخش حمل ونقل هیچ کسی اخراج نشده و تعدیلی هم صورت 
نگرفته که خبر خوبی است و شامل آن امتیازهایی که ما برای 

کسب و کارها در نظر گرفتیم می شوند.
*در بخش آموزش به جز آموزش تکمیلی در بخش دکترا 
مخصوص��ا از 3۰ فروردین حضوری خواهد بود، اما در بخش 
کارشناس��ی و مدارس تا 3۰ فروردین آموزش از دور است؛ 
البته در استان هایی که وضعیت سفید است می توانند کار خود 
را شروع کنند و مشکلی ندارند مثل استان بوشهر که مشکلی 

در این زمینه ندارد.
*وزارت بهداشت و درمان نمی تواند بگوید که شکل فعالیت 
این ویروس در ادامه و در زمانی که هوا گرم می شود چگونه 

است چون هنوز عملکرد این ویروس مشخص نیست.
*اماکن متبرکه تا 3۰ فروردین همچنان تعطیل می مانند و 
بعد از این تاریخ برای آنها تصمیم گیری می کنیم. جلسه بعدی 
ما 2۴ فروردین اس��ت اما اگر اتفاقی بیفتد می توانیم زودتر 

این جلسه را برگزار کنیم.

جزئیاتطرحسهفوریتیمجلسبرایتعطیلییکماهه
طیبه سیاوشی نماینده تهران در مجلس در یک رشته توئیت از ارائه 
طرح سه فوریتی تعطیلی یک ماه کشور به علت شیوع کرونا در جلسه 

علنی روز سه شنبه ۱۹ فروردین مجلس خبر داد.
در این طرح آمده است: »در کل کشور بر پایه ی استفاده از ظرفیت 
اصل 7۹ قانون اساسی کلیه مراکز دولتی، عمومی و خصوصی به مدت 

یک  ماه از زمان تصویب این قانون تعطیل اعالم می شود.«
این طرح همچنین به تامین مایحتاج دهک های پایین جامعه و واریز 
حقوق کامل دوماهه برای تمامی آنها به صورت پیش تراکنش و همچنین 
واریز کمک معیشتی دو ماه پیش رو برای افراد تحت پوشش کمیته  امداد و بهزیستی - استثنائا در این دو ماه بایستی 

این مبلغ دو برابر شرایط عادی باشد – اشاره دارد.
در شرح نحوه  تامین منابع مالی تعطیلی یک ماه کشور نیز آمده است: »الف- عدم فروش بنزین سهمیه ای و ارائه  
آن به صورت کامال آزاد با نرخ واحد 3۰۰۰ تومان. الزم به ذکر است با توجه به عدم تردد در این مدت و لزوم تخصیص 
یارانه به مصارف خانگی نظیر آب و برق و اینترنت، بنزین یارانه ای در مدت تعطیلی، قطع و بودجه اش صرفا صرف رفاه 

خانوار ها و موارد یادشده خواهد شد.
ب: یک میلیارد دالر مورد نظر دولت با برداشت از صندوق توسعه  ملی و با اذن رهبری.

ج: تمامی مبلغ واریزی از صندوق پول جهانی.«
این طرح سه فوریتی می افزاید: »تمامی ارگان ها اعم از ستاد کل نیرو های مسلح، نظامی و انتظامی، سپاه، ارتش، 
بسیج و حتی ارگان های عمومی و نیمه عمومی از ستاد اجرایی فرمان، آستان قدس، شستا و تمامی مجموعه های زیر 
نظر وزارت رفاه و... موظف هستند تا پایان دوره  یک  ماهه برای مقابله با کرونا، همکاری صددرصد با ستاد مقابله در دولت 
را داشته باشند و هماهنگ عمل کنند و تمامی نیرو های انسانی متخصص، ابزار و امکانات لجستیکی از آمبوالنس تا هر 

چیز دیگری و امکانات مالی ممکن را در اختیار کامل ستاد مقابله قرار دهند.«
همچنین تاکید شده که »صداوسیما موظف است یکی از شبکه های خود را به صورت 2۴ ساعته در اختیار وزارت 
بهداشت قرار دهد تا این وزارتخانه در تمامی ساعات شبانه روز به آموزش و گزارش و پاسخگویی شهروندان بپردازد.«طیبه 
سیاوشی شاه عنایتی، عبدالکریم حسین زاده، حمیده زرآبادی، فاطمه سعیدی، سلحشوری، بهرام پارسایی، فرید موسوی، 
بهروز بنیادی، ناهید تاج الدین، سیده فاطمه ذوالقدر، سیدمصطفی ذوالقدر، بیگدلی، نگهبان سالمی، داود محمدی )تهران(، 

محمد کاظمی )مالیر( و معصومه آقاپور نمایندگانی هستند که این طرح را امضا کرده اند. 

یکماهتعطیلیاعالمکنید
قاس��م میرزایی نیکو نماینده مردم دماوند در مجلس دهم ارزیابی 
خ��ود از طرح فاصله گذاری اجتماعی را این گونه مطرح کرد: با وجود 
اینکه طرح فاصله گذاری دیر انجام ش��د اما باز هم کار بس��یار خوبی 
است که تا حدودی باعث جلوگیری از شیوع بیماری می شود اما برای 
مدیریت این موضوع نمی توان برای کارمندان و کارگران و دیگر مسائل 
فکری نکرد و مساله آنها را به حالت نصفه و نیمه گذاشت. نمی شود 
2۰ درصد آنها رفت وآمد داشته باشند و بگویند کارمندان می توانند 
در محل سکونتشان رفت وآمد کنند. این موضوعی خودساخته است و 

بخش های آن اصال با یکدیگر همخوانی ندارد.
به گزارش ایلنا، وی تصریح کرد: ستاد مقابله با کرونا باید یک تصمیم قاطع می گرفت و اینکه چرا نمی تواند یک 

تصمیم قاطع بگیرد و یک ماه به طور کلی تعطیلی اعالم کند، سوالی مهم و اساسی در ذهن همه است.
 عضو فراکس��یون امید با بیان اینکه موضوع دیگر افرادی هس��تند که معاش و تامین نیازشان از طریق رفت و 
آمد می گذرد که باید تمهیداتی برای آنها بیندیشیم و به آنها رسیدگی کنیم، گفت: چون به آنها نگفته ایم که نیاز و 
حقوق آنها را پرداخت می کنیم و  چون می گوییم کاری انجام خواهد شد، حقوق ها را پرداخت خواهیم کرد و وعده 
آینده می دهیم باعث ایجاد آش��فتگی ش��ده است که بخشی از آن حاصل نبود اعتبار الزم در خزانه، بخشی دیگر 
مدیریت چندگانه و همچنین دخالت های مختلف در همه زمینه هاست. بنابراین شروع طرح خوب است اما فقط 

اگر یکپارچه باشد، نتیجه می دهد.
 وی با بیان اینکه هر شهرستانی فرماندار، شورای تامین و قوه عاقله ای دارد که با توجه به بافت مربوط به منطقه 
خودشان بیماری را مدیریت می کنند، تاکید کرد: اما نمی خواهند به استانداران و فرماندارن اختیار دهند و این یکی 
از معضالت ماست که تا زمانی که این اتفاق نیفتد مدیریت آن ممکن نیست. باید اختیار داده شود اما در عین حال 
به آنها کمک داده شد و تقویتشان کنیم. در این شرایط  است که با همکاری معتمدان مردم می توان نیازمندی ها 

و اهداف آنها را دنبال کرد.
 وی درباره افزایش تعطیلی ادارات گفت: آقای رییس جمهور فرمودند تا نیمه شعبان این پیک تمام و همه چیز 

خوب می شود در حالی که سخنگوی وزارت بهداشت معتقد است که پیک بیماری در اردیبهشت ماه خواهد بود.
 میرزایی نیکو گفت: باز هم دارند خطا می کنند و باید تا پایان فروردین تعطیلی را قطعی کنند و بعد در پایان 

فروردین با ارزیابی از اوضاع تصمیم تازه ای گرفته شود.

ان
رلم
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دیدگاه

چاره یابی های جهان برای دنیای پساکرونا
مجتبی صدریا- شاید وقت آزاد زیادی است 
که افراد در زندگی شان در گوشه و کنار دنیا پیدا 
کرده اند، شاید هم نیازهای اجتماعی عاجلی که 
امروز مجددا در برابر بش��ریت س��ر کشیده اند و 
می توان حدس زد که خیزش بلندتری نیز خواهند 
داشت. هرچه باشد اتفاقی را می توان مشاهده کرد 
و آن خالقیت های شکوفاشده افراد در گوشه و کنار 

دنیا در مورد جامعه و جهان پساکروناست.
البته خود کرونا هم به اندازه ی کافی داستانس��رایی داش��ته است، ولی به 
نحوی اتفاق فکری برقرار شده است که دنیای پساکرونا با دنیای قبل از کرونا 
متفاوت خواهد بود. مفاهیمی که به شدت تاثیر بیماری ها و مرگ و میر ناشی 
از کرونا مجددا در دستور کار جوامع مختلف دنیا قرار داده است یقینا متنوع و 
زیاد هستند. در اینجا دو موضوع را انتخاب کرده ام که می خواهم در مورد آن 

توضیح بیشتری دهم:
1( عدالت اجتماعی: ش��اید اغراق نباشد اگر بگوییم اندیشه حاکم در دنیا 
راجع به »توسعه« بعد از جنگ جهانی دوم توسعه را سخت افزاری درک کردن 
و سخت افزاری سامان دادن بود. کارخانه، جاده، پل، تونل، برج، نمونه هایی از 
نمادهای توسعه بودند که به بشریت تحمیل شد و متاسفانه خیلی ها تن در دادیم، 
کرونا مجبورمان کرد که مفهوم توسعه و فقدان توسعه را وسیع تر درک کنیم و 
در این توسعه وسعت یافته موضع علت اساسی که مطرح می کنند کم و بیش 
در حیطه نرم افزاری اجتماعی است. از وجود آگاهی و تعهد در جامعه پزشکی و 
پیراپزشکی در کلیت جامعه تا ضرورت مقابله با آنچه که برخی به عنوان کرونای 
فرهنگی یاد می کنند؛ مانند نمادهای رفتاری ضدفرهنگی افراد، گروه ها و جوامع 
که هم برای خودشان صدمه می آفرید و هم برای کلیت جامعه، به نظر می آید 
که اخیرا در شبکه های اجتماعی از کارفرما، کارمند، کارگر، فقیر تا غنی بیش از 

پیش مقابله با این کرونای فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده اند.
2( زیست محیط بشر: به نظر می آید در دنیای پساکرونا یک بار دیگر نیازهای 
کشورها و اقتصادهایشان به انرژی، نوع انرژی و رابطه آن با کلیت برنامه اقتصادی 
هر جامعه ای با شدت هرچه بیشتر مطرح شده است. در این رابطه، انرژی در 
اقتصاد و منبع تامین این انرژی و تبعاتی که برای کره خاکی مان دارد موضوع 
مرکزی تازه ای شده است و مضافا بر بسته شدن کارخانجات، تلویحا کرونا نیز 
انرژی های فسیلی را در جایگاه متهم قرار داد و به آن علت از یک طرف بهای 
نفت، گاز و زغال س��نگ به شدت افت پیدا کرد و از طرف دیگر سیاست هایی 
که هدفشان مورد حمله قرار دادن قراردادهای چندملیتی و چندجانبه  حفظ 
محیط زیس��ت بوده و هست دچار بی اعتباری ش��دید کرده است و به نحوی 
مورد حمله قرار گرفته اند. اگر به بحث های این دوران انتخاباتی ایاالت متحده 
و درگیری های مجدد اتحادیه اروپا با ایاالت متحده بر سر مسائل محیط زیست 
بیش��تر توجه کنیم، به راحتی می توانیم ببینیم سیاست های آشکار و پنهان 
دستیابی وسیع و ارزان به سوخت فسیلی محافظه کاران نوین در ایاالت متحده 
به رهبری آقای ترامپ در موضعی به شدت دفاعی قرار گرفته  است و به نظر 
می آید که ضرورت عدالت اجتماعی بیشتر و محیط زیست سالم تر بشریت هفت 
میلیارد نفری امروز خیلی بیشتر از میل به روشن نگه داشتن مشعل المپیک 

مایل به پرنورتر کردن نور زندگانی است.
Modjtaba.sadria@yahoo.co.uk

نوبخت:
توزیع ۱۰ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی 

حقوق بازنشستگان
معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه سازوکار توزیع 1۰ هزار 

میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان را تشریح کرد.
به گزارش تس��نیم،  محمدباقر نوبخت با بیان اینکه در جلس��ه مشترک با 
نمایندگان تشکل های بازنشستگی مقرر شد در مرحله اول به حقوق همه شاغالن 
و بازنشستگان 1۵ درصد اضافه شود گفت: در مرحله بعد کارمندانی که ۳۰ سال 
سابقه کامل دارند اگر دریافتی بازنشستگان با 1۵ درصد افزایش حقوق به حداقل 
دریافتی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نرسید، همه این عزیزان مشمول افزایش 
حقوق تا حد نصاب دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهند بود. نوبخت با بیان 
اینکه، برای 2۰ گروه شغلی بازنشستگان کشوری حدود1۰ هزار میلیارد تومان 
توزیع خواهد ش��د تا همسان سازی به شکل عادالنه انجام شود، اظهار داشت: 
ب��رای اف��رادی که در گروه های یک تا پنج قرار گرفتند، از یک میلیون و 1۳۰ 
هزار تومان تا یک میلیون و 1۹۴ هزار تومان به دریافتی شان افزوده خواهد شد. 
وی افزود: برای گروه دوم که شامل سطوح ۶ تا 11 هستند، از ۷2۵ هزار تومان 
تا ۷۸1 هزار تومان افزایش پرداختی اعمال خواهد شد. نوبخت ادامه داد: برای 
گروه سوم که در سطوح 12 تا1۶ هستند، بیش از ۸۰۰ هزار تومان افزایش در 
نظر گرفته شده است. رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: برای افرادی که در 
گروه 1۷ تا 2۰ قرار گرفته اند از ۹۰۰ هزار تا ۹۵۶ هزار تومان افزایش پرداختی 
اعمال خواهد ش��د. وی با بیان اینکه بی��ش از ۹۰۰ هزار تومان به افرادی که 
همسان سازی در مورد آنها اعمال می شود افزایش پرداخت اعمال خواهد شد 
گفت: بر این اساس این افزایش برای یک میلیون و ۳11 هزار نفر اعمال خواهد 
شد. همچنین برای بازنشستگانی که در سنوات اخیر بازنشسته شده اند حدود 
۷۰۰ هزار تومان افزایش پرداختی اعمال می شود. رییس سازمان برنامه و بودجه 
همچنین با اشاره به نحوه افزایش سقف بیمه تکمیلی بازنشستگان گفت: برای 
بازنشستگان کشوری سقف ۶۰ هزار تومان خدمات بیمه تکمیلی در سال 1۳۹۸ 
به 1۴۰ هزار تومان در سال جاری افزایش و بر این اساس بیمه تکمیلی نسبت 
به سال ۹۸ حدود 2/۵ برابر خواهد شد، این افزایش در حالی است که نسبت به 

سال قبل بازنشستگان محترم نباید سهمیه بیشتری بپردازند.

انتشار گزارش فصلی اقتصاد ایران در پاییز 1398؛
حجم نقدینگی 2۰/2 درصد رشد کرد

نش��ریه گزارش فصلی اقتصاد ایران پایی��ز 1۳۹۸ حاوی آخرین اطالعات 
ساالنه و فصلی اقتصاد کشور با تکیه بر اطالعات فصلی است که در 11 فصل 
تنظیم شده است. اطالعات این نشریه را نتایج طرح های آماری مرکز آمار ایران 
و اطالعات ثبتی دستگاه های اجرایی تشکیل می دهد. برخی از اطالعات آماری 

این نشریه عبارتند از:
1- در فصل پاییز 1۳۹۸ محصول ناخالص داخلي به قیمت ثابت سال 1۳۹۰ 
به رقم 1۶۵۴1۹۳ میلیارد ریال بوده است که رشد آن نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 1/۷- درصد بوده است. در این فصل رشد اقتصادی بدون نفت ۹/۰ 

رسیده است.
2- شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفي کل کشور )برمبناي سال 1۳۹۵( 
رقم 1۸۸/۸ بوده است که درصد تغییرات دوازده ماه منتهي به آذرماه 1۳۹۸ 

نسبت به دوره مشابه قبل )نرخ تورم( ۴۰/۰ درصد بوده است.
۳- نرخ بیکاری جمعیت 1۰ساله و بیشتر 1۰/۶ درصد بوده است که نسبت به 

فصل تابستان 1۳۹۸، ۰/2 درصد افزایش داشته است.
۴- در فص��ل پاییز 1۳۹۸ تعداد پروانه های س��اختمانی صادرش��ده توس��ط 
شهرداری های کشور ۳۴۶2۹ فقره بوده است که نسبت به فصل مشابه سال 

قبل 1۵/۶ درصد رشد داشته است.
۵- حجم نقدینگی کل کشور در پایان آذرماه 22۶2۳/1 هزار میلیارد ریال بوده 

است که نسبت به پایان سال 1۳۹۷ رشد 2۰/2 درصدی داشته است.
۶- در فصل پاییز 1۳۹۸ حجم صادرات غیرنفتی و واردات گمرکی به ترتیب 
111۸۸ و 1۰۴1۴ میلیون دالر بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 

به ترتیب ۰/۹ و ۷/۶ درصد رشد داشته است.

گروه اقتصادی- کرونا و پیامدهای ناشی از 
آن، بالی جان اقتصاد ایران ش��ده است. نفت در 
پایین ترین س��طوح قیمتی آن معامله می شود و 
تعبیر خواب دولت برای فروش یک میلیون بشکه 
نفت با قیمت ۵۰ دالر دشوار شده است. بنگاه های 
تولیدی از ادامه فعالیت اقتصادی خود بازمانده اند و 
تامین منابع مالی دولت از محل افزایش مالیات ها با 
اما و اگر همراه شده است. دولت به منظور جبران 
کاهش درآمدهای خود، وزن منابع ناپایدار در الیحه 
بودجه سال جاری را افزایش داده و سیاست های 
مالی انبساطی را رویکرد جدیدی در گذر از بحران 
کنونی عنوان کرده است. از نقطه نظر کارشناسان، 
تعمیق بازار اوراق بدهی حتی اگر پیامدهای تورمی 
به همراه داشته باشد، تنها سیاستی است که می تواند 

دولت را در عبور از بحران کنونی یاری دهد.
تعمیق بازار بدهی � 

بررسی الیحه بودجه سال جاری نشان می دهد 
که سیاستگذار در تعریف برخی ردیف های بودجه ای 
خیالپردازی کرده و تحقق درآمدهای پیش بینی 
ش��ده دولت دور از انتظار اس��ت. به نظر می رسد 
سیاستگذار در الیحه بودجه سال جاری به دنبال 
تعمیق بازار اوراق بدهی انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان 

اوراق بدهی در سال جاری است.
 افزایش انتش��ار اوراق مالی به این معنی است 
که دولت به منظور پوش��ش هزینه های جاری و 
جبران بخش��ی از کسری بودجه خود، اوراق مالی 
دولتی را با نرخ بهره ای نزدیک به نرخ بهره بانکی 
در مع��رض فروش قرار می دهد و منابع حاصل از 
آن را صرف جبران هزینه های جاری خود می کند. 
موفقیت دولت در تعمیق بازار اوراق بدهی نیازمند 
دو شرط اساسی است.  نخست آنکه نرخ سود این 
اوراق جذابیت کافی برای متقاضیان آن داشته باشد، 
از این رو انتظار می رود نرخ این اوراق باالتر از نرخ 

سود بانکی باشد. 
از سوی دیگر یکی از شروط اساسی برای تحقق 
فروش این میزان اوراق دولتی آن اس��ت که مردم 
منابع و سرمایه های مالی الزم برای خرید آن را در 
اختیار داش��ته باشند. کاهش شدید قدرت خرید 

م��ردم و کاهش منابع در اختیار آنها در موقعیت 
خطیر کنونی، می تواند مانع��ی جدی در فروش 

موفقیت آمیز اوراق دولتی باشد.
افزایش خلق پول � 

در عین حال انتشار اوراق بدهی دولت را مکلف 
می کند که در زمان سررس��ید این اوراق اقدام به 
بازپرداخت اصل و فرع آنها کند. ناگفته پیداست که 
دولت قادر به بازپرداخت اصل و فرع این اوراق در 
زمان سررسید نخواهد بود و از این رو به انتشار دوباره 
اوراق بدهی روی خواهد آورد که معنایی جز انتقال 
بحران بدهی به سال های آتی ندارد. در صورتی که 
بدهی های دولت از حد معینی فراتر رود، چاره ای 
جز پولی کردن این بدهی ها نخواهد داشت. بر این 
اساس پیش بینی می شود که در آینده ای نزدیک 
بانک مرکزی به کمک دولت بشتابد و با خرید اوراق 
بدهی دولت، به خلق پول در اقتصاد و افزایش تورم 
دامن بزند. بنابراین انتشار اوراق بدهی اگرچه یکی 
از برنامه های مهم سیاستی دولت به شمار می رود، با 
این حال پیامدهای تورمی ناشی از آن اجتناب ناپذیر 

است. بررسی ها نشان می دهد که تعمیق بازار اوراق 
بدهی در بسیاری از کشورها پذیرفته شده و مورد 
استفاده قرار می گیرد، با این تفاوت که این سیاست 
با هدف گسترش اقتصاد و بهبود رونق اقتصادی 
انجام می گیرد، نه برای پوشش هزینه های جاری 

و جبران کسری بودجه.
بسته های محرک اقتصادی � 

بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت برای 
خروج از رکود الزم است بسته های محرک اقتصادی 
ارائه کند و از آنجا که دولت با کسری بودجه مواجه 
است، می توان با انتشار اوراق بدهی مخارج دولت 
را تامین کرد. اگرچه این موضوع می تواند تنها ابزار 
در دست دولت برای پاسخ به بحران کسری بودجه 
باشد، با این حال افزایش بدهکاری دولت و پیامدهای 
ناشی از آن می تواند اصل خروج از رکود را زیر سوال 
ببرد. بر این اساس نمی توان انتشار باالی اوراق مالی 
را راه گریزی از مشکالت و چالش های پیش آمده 
دانست. دولت اما در دیگر ردیف های بودجه ای نیز 
نگاه خوشبینانه ای داشته است. آنطور که از الیحه 

بودجه سال جاری مشخص است، درآمد حدود ۵۰ 
هزار میلیارد تومانی از محل واگذاری اموال دولتی 
پیش بینی شده که تقریبا 1۰ برابر این رقم در الیحه 
بودجه سال ۹۸ است. بررسی ها حاکی از آن است 
که درآمد ۵ هزار میلی��ارد تومانی دولت از محل 
واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در سال گذشته 
محقق نشده و از این رو نمی توان به رقمی 1۰برابر 
آن در س��ال جاری دست یافت. بنابراین می توان 
انتظار داشت که دولت در تامین منابع ناپایدار خود 
نیز با مشکل مواجه شود. در عین حال فروش یک 
میلیون بشکه نفت در روز با متوسط قیمت ۵۰ دالر، 
غیرواقع بینانه ترین ردیف بودجه ای دولت است، آن 
هم در شرایطی که قیمت معامالتی نفت در بازارهای 
جهانی به 2۰ دالر در هر بشکه نیز رسیده است. 
اگرچه قرار بود کاهش ۶۸ درصدی سهم درآمدهای 
نفتی دولت در الیحه بودجه س��ال جاری از محل 
افزایش مالیات ها جبران شود، اما سایه سنگین کرونا 
بر بازارهای اقتصادی، تحقق این بخش از درآمدهای 

دولت را نیز دشوار کرده است.

افزایش مالیات ها � 
به نظر می رسد سیاستگذار ضمن تجدیدنظر 
در الیحه بودجه س��ال جاری، الزم است برخی 
اقدامات حیاتی برای حل مشکل کسری بودجه 
بیاب��د. افزایش درآمد دول��ت از محل مالیات ها 
یکی از مهم ترین اقداماتی اس��ت که باید دولت 
انجام دهد. دولت پیش بینی کرده که در الیحه 
بودجه سال جاری به درآمدی حدود 1۹۵ هزار 
میلیارد تومان از محل مالیات ها دس��ت یابد از 
آنجا که دولت قرار است درآمدهای مالیاتی خود 
را از محل های گوناگونی تامین کند، شاید بتوان 
نس��بت به تحقق بخش زیادی از این درآمدها 
خوش بین بود. با این حال به نظر می رسد شیوع 
وی��روس کرونا و توق��ف فعالیت های تولیدی و 
ری��زش بازارهای اقتصادی تامی��ن درآمدهای 
مالیاتی را با وقفه همراه کند. بدیهی اس��ت اگر 
دولت به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی و خروج 
از رکود باشد، الزم است افزایش مالیات بر عایدی 
سرمایه، افزایش مالیات بر امالک و مستغالت و 
مبارزه با فرار مالیاتی را جدی تر بگیرد؛ در عین 
حال از فش��ار بر واحده��ای تولیدی به منظور 
پرداخت مالیات بکاهد. بدیهی است این موضوع 
باید در کنار اصل کاهش هزینه های جاری دولت 

موردنظر قرار گیرد.
با این حال پیش بینی می شود دولت به منظور 
جبران کسری بودجه خود و تامین هزینه های 
ج��اری و همچنین هزینه های ناش��ی از بحران 
کرون��ا، به برداش��ت از منابع صندوق توس��عه 
ملی نی��ز روی آورد، اگرچه منابع این صندوق 
بای��د برای مواقع حس��اس و بحران��ی و صرف 
فعالیت های توس��عه ای کشور شود، با این حال 
در شرایط کنونی دولت به استفاده از این منابع 
برای پوشش هزینه های جاری ناچار خواهد شد.  
بدیهی است این موضوع اگر در کنار انتشار اوراق 
بدهی قرار گیرد، به افزایش نگرانی ها در خصوص 
رش��د قیمت ها و افزایش تورم دامن خواهد زد، 
موضوعی که نتیجه مشخص سیاست های دولت 

در تمام این سال ها بوده است. 

بررسی تبعات تامین کسری بودجه با انتشار اوراق بدهی

تعویق بحران

خبر

وهاب قلیچ*- آموزه های نظام اقتصادی اسالم برپایه رعایت 
حقوق افراد جامعه و مسوولیت پذیری به عنوان یک فرصت بوده 
و قادر است تاحد مطلوبی، کمک یار دولت برای کاهش هزینه های 
اقتصادی عبور از این مرحله حساس باشد. در ایامی به  سر می بریم 
که کرونا کلیدواژه اکثر محافل دنیا شده و ملت ها و دولت های جهان 
را با چالش و دردسری عظیم مواجه ساخته است. در این بین، 
ایران یکی از کشورهایی است که شیوع این بیماری در آن در حد 
باالیی قرار گرفته است. در کنار عوارض و صدمات جبران ناپذیری 
که باعث از دست رفتن جمعی از هموطنان عزیزمان شده است، 
شیوع این بیماری مشکالت و تنگناهای جدی ای در معیشت و 
کسب وکار گروه هایی از اصناف و مشاغل در آستانه سال جدید 

ایجاد کرده است.
امروزه در اقتصاد رفتاری، اثبات ش��ده اس��ت که اعتقادات 
و باوره��ای دینی و مذهبی می تواند بر فعالیت ها، ترجیحات و 
انتخاب ه��ای افراد یک جامعه در بازار عرضه و تقاضا اثرگذاری 
مستقیم داشته باشد. از سوی دیگر راهبردهای اقتصاد اسالمی 
راهبردهایی پیشرو و سازنده است که هدف متعالی رفاه، سالمت 
و سعادت جامعه بشری را در راس امور و سیاستگذاری های خود 
می بیند. در نگاه مکتب اقتصادی اسالم، جامعه از اولویت و اهمیت 
وافری برخوردار است و تک تک افراد بنا به دستور شریف نبی اکرم 
اسالم )ص(؛ کلکْم راٍع، وَ کلکْم َمْسُؤوٌل َعْن رَِعیِتِه نسبت به جامعه 

دارای وظیفه و مسوولیت اجتماعی هستند.
طبیعی اس��ت این سطح از مس��وولیت پذیری افراد جامعه 
می تواند با کاهش بخشی از هزینه های اقتصادی، به هموارسازی 
مسیر دولت ها در مدیریت بهتر جامعه در مواقع بحرانی و حوادث 
غیرمترقبه بینجامد. بنا بر فرهنگ واالی دینی جامعه ایران می توان 
امیدوار بود که هنجارها و آموزه های اقتصادی مکتب اسالم بتواند 
در مسیر برون رفت کشور از بحران حاصل از شیوع بیماری کرونا 
تاثیرگذار باشد. گرچه بخش مهمی از این نوع آموزه ها متوجه 
وظایف و مسوولیت های دولت و حاکمیت اسالمی در قبال جامعه 
است، اما در این یادداشت قصد داریم جدا از این نوع وظایف شرعِی 
حاکمیت، به آموزه ها و دستوراتی اشاره کنیم که متن جامعه را 

مخاطب قرار می دهد.
ترویج و تبلیغ این آموزه ها می تواند »نسخه ای برای کاهش 
هزینه های اقتصادی مقابله با کرونا« و پیمودن مسیری کوتاه تر 

در خروج از وضعیت نامطلوب فعلی باشد:

ال��ف( ضمان فرد مقصر و اهمال کنن��ده: توجه به ضمان و 
مسوولیت ناش��ی از اقدام، از جمله اصولی است که می تواند به 
پیشگیری از سرایت و شیوع بیماری های مسری کمک برساند. 
برخی از فتاوی فقها و مراجع عظام تقلید به این مساله تاکید دارد 
که اگر در اثر عملکرد بد انسان یا قصور و کوتاهی او، به دیگری 
ضرری و خس��ارتی وارد ش��ود آن فرد ضامن است. بنابراین اگر 
کسی در بیماری های مسری با کوتاهی، سهل انگاری و عدم توجه 
به رعایت مسائل بهداشتی باعث انتقال آن به دیگری شود، در 
قبال آن فرد مسوول خواهد بود. این مفهوم عموما در قالبی به نام 
حق الناس معنا می شود و چنانچه فردی باعث تحمیل هزینه و 
ضرر و زیان به دیگران شود، هیچ بعید نیست که آن فرد، مدیون 

حساب شود.
پس مشخص است که پیشگیری و رعایت مسائل بهداشتی در 
چنین شرایطی، فارغ از نفع شخصی برای خود و خانواده فرد، یک 
مسوولیت اجتماعی بوده و از حیث الزام جبران هزینه های اقتصادِی 

خسارت ها و ضررهای ایجاد شده، قابل بررسی و پیگیری است.
ب( مجازات ش��دید محتکران: آنگون��ه که از مفاهیم نظام 
اقتصادی اسالمی برمی آید، احتکار از اعمال شنیع و بسیار ناپسند 
اقتصادی است که محتکر را الیق شدیدترین برخوردها و مجازات ها 
می کند. امیرالمومنین)ع( در نامه خود به مالک اشتر می نویسد: 
احتکار باعث زیان به جامعه است بنابراین از آن جلوگیری کن 

همان طور که پیامبر اسالم)ص( از احتکار جلوگیری می کرد.
بی شک در شرایط امروز، احتکار اقالم بهداشتی و درمانی توسط 
عده ای سودجو، به شیوع بیشتر بیماری، افزایش هزینه های درمانی 
و سوخت شدن حمایت های مالی دولت در تولید این دسته از 
اقالم منجر می شود. آموزه های اقتصادی اسالم در قبال اینگونه 
رفتارهای منفعت جویانه موضع سختی دارد و از آنجا که ثمره این 
کار تضعیف منافع جامعه است، حتی ممکن است با محتکران 
همانند کسانی که موجب رعب و وحشت در جامعه می شوند 

برخورد شده و عنوان محاربه بر این رفتار حمل شود.
ج( قرض الحس��نه: در ایام ش��یوع بیماری کرونا، بسیاری از 
مصرف کنن��دگان کاالها و خدمات، جه��ت محافظت از خود 
تصمیم به عقب انداختن زمان تقاضای خود می کنند. این تاخیر 
برای گروهی از کسب وکارها خصوصا کسب و کارهای کوچک و 

متوسط که از ذخیره و پشتوانه مالی چندانی برخوردار نیستند و 
همچنین گروهی از کارگران و کارمندان که از شرایط مالی باثباتی 
بهره مند نیستند، می تواند مشکل ساز شود. خصوصا در ایام پایانی 
سال که بنا به رویه های سال های گذشته همواره جریان درآمدی 
خوبی برای این افراد قابل پیش بینی بود، این مشکل دوچندان 

خواهد بود.
سنت پسندیده و توصیه شده قرض الحسنه از جمله آموزه های 
ارزشمند نظام اقتصادی اسالم است که می تواند تا حدی از بار 
این مشکل بکاهد. این نظام به سبب اثرات مثبت قرض الحسنه 
در نفع رسانی به جامعه، با بیان پاداش هایی چون پاداش نامحدود 
و غیرقابل شمارش )بقره، آیه 2۴۵( و جلب شکر و سپاس الهی 
به سوی خود )تغابن، آیه 1۷( بر آن است تا مردم را به این عمل 
اقتصادی ترغیب کند. اما مهم ترین پاداش قرض الحسنه در همان 
اصل قرض دادن قرار گرفته اس��ت، زیرا شخص قرض دهنده با 
خداوند معامله می کند و کسی که قرض می گیرد در حقیقت 

خود خداوند است )مائده، آیه 12۹(.
د( امهال به بدهکاران: برخی از صنوف با چشم انداز کسب سطح 
درآمدی مطلوب در بهمن  و اسفند هرسال، طی ماه های گذشته با 
صدور چک طلبکاران خود را به آخر سال حواله داده اند. با پیشامد 
بیماری کرونا و کاهش سطح تقاضا از سوی مصرف کنندگان و 
کسادی بازار فروش، وصول بخشی از این چک ها با مشکل مواجه 
شده است؛ کما آنکه در شرایط رکودی حاضر، پرداخت اجاره برای 

گروهی از مستاجران نیز دشوار شده است.
بنا بر آموزه های اقتصادی اسالم، اگر بدهکار توانایی پرداخت 
بدهی و ِدین را نداش��ته باش��د، باید به او مهلت و فرصت داد تا 
توانایی پرداخت را پیدا کند. این مطلبی اس��ت که در آیه 2۸۰ 
سوره بقره چنین مطرح شده است: »اگر )بدهکار( تنگدست بود، 
او را تا فراخ دستی مهلت باید داد و صدقه  دادن شما )گذشت از 

بدهی( برای شما بهتر است، اگر بدانید.«
ه( مصرف خمس: برخی از وجوهات شرعی همچون خمس این 
قابلیت را دارند که با نظر و اجازه مراجع عظام صرف اموری شود که 
نیازِ روز جامعه اسالمی است. از این رو مصرف و هزینه کرد خمس 
برای تامین بخشی از هزینه های مقابله با بیماری های همه گیر با 
کسب اجازه از مرجع تقلید قابل تصور است. در همین راستا در 

جریان اخیر، حضرت آیت اهلل سیستانی از مراجع تقلید در فتوایی 
اعالم کردند مومنان می توانند نصف سهم امام را از وجوهات خمس 
را برای درمان بیماران کرونایی و مبارزه با شیوع این بیماری هزینه 
کنند. همچنین آیات عظام شبیری زنجانی، مکارم شیرازی، صانعی، 
صافی گلپایگانی و حسینی زنجانی و... نیز هر یک مصرف بخش 
مشخصی از سهم امام)ع( را برای درمان نیازمندان مبتال به بیماری 

کرونا یا جلوگیری از ابتالی آنان مجاز دانسته اند.
و( فعالیت های جهادی: در مکتب اقتصادی اسالم، عالوه بر 
احترام به حق مالکیت و پرداخت حقوق و دستمزد افراد، تمام 
انگیزه فعالیت ها و ارایه خدمات در دایره دریافت اجرت و پاداش 
مادی خالصه نمی شود. عالمه طباطبایی)ره( لذت ها را در سه 
دسته لذت های مادی، لذت های فکری مطابق با فطرت و لذت های 
مخالف با فطرت دس��ته بندی می کند. از این جهت مش��خص 
است که کسب رضایت الهی با کمک به همنوع می تواند یکی از 
منطق های تصمیم گیری انسان اقتصادی و سوگیری ترجیحات و 

انتخاب های وی در ادبیات اقتصاد رفتاری باشد.
ترغیب و ترویج، ساماندهی و مدیریت این دسته از انگیزه های 
پرقدرت می تواند در شرایط بحرانی و سخت هر جامعه ای مفید 
باشد. همکاری گروه های داوطلب از نیروهای بسیج مردمی جهت 
کمک به نیروهای حافظ امنیت و سالمت و بهداشت جامعه بدون 
دریافت اجرت و حق العمل و صرفا براساس انگیزه های معنوی و 
اجتماعی قادر اس��ت از حجم هزینه های دولت در پیشگیری و 
کنترل بیماری کرونا بکاهد و منابع مالی ذخیره شده از این مجرا 
را در مسیرهای مورد نیاز دیگر همچون تجهیز بهتر بیمارستان ها 
و درمانگاه ها، تامین مواد اولیه تولید و س��اخت اقالم بهداشتی، 
ساخت بسته های آموزشی جهت ارتقای سواد بهداشتی جامعه 

و... به کار گیرد.
در پایان باید یادآور شد که آموزه های نظام اقتصادی اسالم 
برپایه رعایت حقوق افراد جامعه و مسوولیت پذیری اجتماعی بر 
اساس فرموده »کلکْم راٍع، وَ کلکْم َمْسُؤوٌل َعْن رَِعیِتِه« به عنوان 
یک فرصت و مزیت طالیی نمود داشته و قادر است تاحد مطلوبی، 
کمک یار دولت برای کاهش هزینه های اقتصادی عبور از این مرحله 
حساس باشد. امید است نهادهای متولی با ترویج این آموزه ها نهایت 

بهره را به جامعه اسالمی ایران برسانند.
 *عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی

کدام یک از کش�ورهای جهان با شوک اقتصادی  � 
پاندمی فلج خواهند شد؟

مشکل بزرگ کجاست؟ مشکل اینجاست که دوری و گسستگی 
اجتماعی پاندمی را از بین می برد، ولی اقتصاد را تخریب می کند. این 
تعارض بزرگ اولین مشکل بنیادی بر سر راه سیاستگذاری مالی 
و اقتصادی اس��ت. اکنون بزرگی و هیبت یک چالش را می توانیم 

درک کنیم.
شکل بحران چگونه است و واکنش کشورها چگونه بوده است. 
بهتر است برای درک بحران مالی واکنش سه اقتصاد نمونه جهان 

در سه طیف متفاوت را ببینیم. کانادا، آمریکا و یونان.
بحران اقتصادیV : در کانادا این شکل از شوک رخ داد. در بحران 
2۰۰۸ ، کانادا از بحران بانکی جلوگیری کرد: گردش اعتبارات ادامه 
یافت. تشکیل سرمایه به طور بنیادی آسیب ندید. پس فروپاشی 
عمیق نبود و به همین دلیل نیروی کار بر سر کار ماند. GDP نزول 
 V کرد ولی سریعا به مسیر رشد قبلی بازگشت. این مدل کالسیک
شوک اقتصادی است. زمانی که بازدهی و خروجی اقتصاد جابه جا 
و متغیر می شود ولی رشد اقتصادی به تدریج به مسیر قبلی خود 

بازمی گردد.
بحران اقتصادیU : در ایاالت متحده آمریکا شکل شوک اقتصادی 
اساسا با شکل کانادا متفاوت بود. رشد به طرز بی محابایی سقوط کرد 
و هرگز به رشد قبل از بحران بازنگشت. البته نرخ رشد به تدریج بهبود 
یافت ولی شکاف بین مسیر قبل از بحران و مسیر بعد از بحران بزرگ 
بود. ضربه بزرگ به سمت عرضه وارد شد و درآمد بنگاه ها افت کرد. 
محرک اصلی، بحران بزرگ بانکی بود که واسطه گران اعتباری را 
خان��ه خراب کرد. با ادامه رکود اقتصادی عرضه کنندگان و نیروی 
کار و بهره وری تولید همه رو به افول گذاشتند. شکل کالسیک این 
وضعیت را U می گویند که نس��بت به شکل V دارای خسارات و 
صدمات بنیان برکنی است و هزینه این شکل از شوک اقتصادی با 

شکل V قابل مقایسه نیست.
بحران اقتصادیL : بدترین ش��کل شوک L است که در یونان 
رخ داد. در این شکل نه تنها نرخ رشد بهبود نمی یابد بلکه در مسیر 
نزولی ادامه خواهد یافت. فاصله روند قبل از بحران و روند بعد از آن 

بسیار زیاد است و بازده اقتصادی رفته رفته کاهش می یابد. این به 
آن معناس��ت که بحران سمت عرضه را کامال تخریب کرده است. 
ورودی نیروی کار، ورودی سرمایه و بهره وری، مداوم روند کاهشی 
دارند. یونان نمونه ای از بروز ش��کل L از شوک اقتصادی است که 

مهلک ترین ضربه ها را از بحران دریافت کرد.
ولی ما با شوک اقتصادی سر و کار داریم نه بحران. اکنون 

بیایید به ساختار اقتصادی یک شوک بپردازیم.
اکنون بهتر است بدین نکته کلیدی توجه کنید: در بحران پاندمی 
کرونا ویروس، هم مصرف کننده خانه نشین می شود و هم عرضه کننده. 
این وضعیت به یک ایستایی در اقتصاد منجر خواهد شد. نکته مهم تر 
این است که این یخ زدگی ماه ها ادامه خواهد یافت. پس ایستایی واژه 

مناسبی نیست بلکه باید از واژه یخ زدگی اقتصاد استفاده کنیم.
دوری اجتماعی اگر چند ماه ادامه یابد تشکیل سرمایه و مشارکت 
نیروی کار و بهره وری را به حداقل خواهد رساند. برخالف بحران های 
مالی قبلی تداوم چنین آسیب هایی این بار یخ زدگی از سمت عرضه 
آغاز می شود و قلمرو جدیدی برای سیاستگذاری های اقتصادی و 

مالی ایجاد خواهد شد.
حمل�ه پاندمی به اقتصاد و سیس�تم های مالی از  � 

کدام سمت است؟
یخ زدگی اقتصادی عارضه ای اس��ت که محصول آس��یب های 
پیش نیاز آن است. برای تحلیل بهتر به مولفه های زیر دقت کنید. 
ترکیباتی مختلف از این مولفه ها جبهه های حمله اقتصادی پاندمی 

را مشخص می کنند:
جبهه حمله اول: مشکل نقدینگی در کنار اخالل در نظام مالی 
منجر به انسداد مسیر نقدینگی واسطه گران اعتباری و بانک های 

سرمایه گذاری می شود.
جبهه حمله دوم: مش��کل نقدینگی در کنار فریز شدن بخش 
واقعی اقتصاد منجر به اخالل در زندگی خانواده ها و امور بنگاه های 

اقتصادی می شود.
جبهه حمله سوم: مشکل سرمایه در کنار اخالل در نظام مالی 

منجر به ایجاد اختالل در تش��کیل سرمایه و بسته شدن مجاری 
اعتبارات خواهد شد.

جبهه حمله چهارم: مشکل سرمایه در کنار فریز شدن بخش 
واقعی اقتصاد منجر به ش��کل گیری ترازنامه فلج و ناقص در بنگاه 

اقتصادی و شرکت های سرمایه گذاری می شود.
 � راه حل اقتصادی وجود ندارد

ریسک های واقعی اقتصاد و ریسک های مالی به دو طریق با 
ه��م در ارتباطند: اول تداوم بحران کووید 1۹ منجر به افزایش 
ورشکس��تگی ها خواهد ش��د که باعث سخت تر شدن مدیریت 
مالی بنگاه ها و به بن بست رسیدن راه حل های مالی خواهد شد. 
از طرف��ی بحران مالی می تواند تزریق اعتبارات به بخش واقعی 

اقتصاد را متوقف کند.
باید اقرار کنیم که پروفایل ریسک کرونا ویروس تهدیدات خاص 
خ��ود را دارد. در حالی که رویه های تدوین ش��ده و رهنمودهایی 
برای بحران های مالی وج��ود دارد، ولی برای بحران کرونا ویروس 
روی��ه و رهنمودی برای مقابله با یخ زدگی بخش بزرگی از اقتصاد 
نداریم. در دس��ت متخصصان و اقتصاددانان هیچ راه حل موجود و 
قابل ارائه ای برای خالصی از بحران نقدینگی تسری یافته به کل 

اقتصاد وجود ندارد.
نوآوری برای رهایی از شوک  � 

هیچ یک از سناریو های شوک اقتصادی که بیان شد الزاما به صورت 
مشابه یا در هر منطقه جغرافیایی رخ نمی دهند. کشور ها به دو دلیل 
اساسی دارای بنیان های متفاوتی برای درگیری با شوک اقتصادی و 

رخداد هر سناریو هستند:
- انعطاف پذیری س��اختار اقتصادی هر کشور در جذب چنین 

شوک هایی موثر است که به نوعی سرنوشت آنها را رقم می زند.
* توانایی پژوهش های درمانی و پزشکی و ظرفیت سیستم درمانی 
و همچنین واکنش سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان یک کشور است 

که نوآوری را برای کشور مربوطه رقم می زند.

خودمان را به دست سرنوشت بسپاریم یا به دست  � 
نوآوری؟

میزان مداخالت فوری و آرمانی سیاس��تگذاران و توان درمانی 
کشور و واکنش سریع و فوری آنان آیا به حدی است که بتواند یک 
ضایعه غیرقابل تحمل و غیرقابل باور مثل توقف تجارت و تولید را 
شکست دهد؟ سمت درمانی و پزشکی: کشف واکسن ویروس کرونا 
می تواند فاصله های اجتماعی ایجاد شده را کاهش دهد ولی این کشف 
الزاما زمان طوالنی را می طلبد. در طی این مدت باید به راه حل ها و 

خالقیت های موجود متوسل شویم.
یافتن راه حل ها در حوزه پزشکی و درمانی کشور: یک سر طیف 
درمان این اس��ت که در پایان بیماری ممکن است ثابت شود که 
روش ه��ای درمانی موجود موثر بوده اند. در حال حاضر ده ها روش 
درمانی در حال تس��ت هستند. س��ر دیگر طیف درمانی ظرفیت 
فیزیکی و توان پاسخگویی به نیازها و تغییر اولویت های بیمارستان ها و 
آزاد سازی ظرفیت های موجود و آموزش های جدید به کادر درمانی و 

بسیج متخصصان حوزه درمان برای بیماران این ویروس است.
سمت اقتصادی: در آمریکا سیاستگذاران بسته کمک دو تریلیارد 
دالری را برای کمک به مشاغل آسیب دیده تصویب کردند. از طرف 
دیگر بانک مرکزی آمریکا یک پنجره دیگر هم باز کرد و آن پنجره 
تخفیف ه��ای اعتباری و بانکی برای بدهکاران وام ها و بانک ها بود. 
این پنجره شامل تمدید مهلت وام ها، تخفیف در نرخ بهره و حذف 
جریمه هاس��ت ولی یک پنجره باید ب��رای بخش واقعی اقتصاد و 
خانواده ها باز کنیم تا آنها نیز  نقدینگی نامحدود برای ادامه زندگی 

اقتصادی خود در طول بحران بیماری داشته باشند.
سیاست های نوظهور اقتصادی دربردارنده راه حل های ارزشمندی 
است: ایجاد »پل وام« یعنی وام های با بهره صفر درصد به خانواده ها و 
بنگاه ها برای عبور از این رودخانه پرتالطم. تمدید مهلت های قانونی 
برای وام گیرندگان مسکونی و تجاری و کاالهای مورد نیاز خانواده ها 
و اصالح مقررات بانک ها در تامین مالی اقشار جامعه و بنگاه ها برای 
مبارزه با مشکل نقدینگی. اینها راه حل هایی است که از سمت اقتصاد 
می تواند شوک ها بیماری را در سمت عرضه به حداقل برساند. برای 

تحقق این امر باید تیم اجرایی کشور سریع و دقیق باشند.

نسخه ای برای کاهش هزینه های مقابله با کرونا

شوک اقتصادی و فاصله اجتماعی

نگاه

ادامه یادداشت
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تصویب بودجه جنگ در برزیل
رویترز- در شرایطی که تعداد مبتالیان به کروناویروس در برزیل از ۱۰ هزار 
تن گذشت، مجلس نمایندگان کنگره برزیل یک اصالحیه قانون اساسی برای 
»بودجه جنگ« را به تصویب رسانده است تا هزینه های مرتبط با مقابله با این 

ویروس را از بودجه اصلی دولت جدا و از اقتصادش حفاظت کند.
این بودجه جنگ نیازمند تایید سه پنجم سنای برزیل در دو دور رای گیری 
است که احتماال طی روزهای آتی انجام می شود. اواخر جمعه گذشته مجلس 
نمایندگان کنگره برزیل سند اصلی این الیحه را با ۴۲۳ رای موافق و یک رای 
مخالف در دور دوم رای گیری به تصویب رساند. در دور اول رای گیری ۵۰۵ تن 

موافق و یک تن مخالف بودند.
اصالحیه فوق چارچوب فوق العاده ای ایجاد می کند و اجازه نمی دهد هزینه های 
مرتبط با حکم »وضعیت اضطراری« ناشی از همه گیری کروناویروس که تا ۳۱ 

دسامبر معتبر است، با بودجه فدرال در همین بازه زمانی آمیخته شود.
عالوه بر کاهش محدودیت های مالی و بودجه ای برای سرعت بخشیدن به 
اقدامات مقابله با این شیوع، بودجه جنگ همچنین قدرت خرید اوراق قرضه 
اضطراری به بانک مرکزی برزیل برای تثبیت بازارهای مالی اعطا می کند. براساس 
آمارهای شنبه گدشته وزارت بهداشت برزیل، میزان تلفات کروناویروس در این 
کشور به ۴۳۱ تن افزایش یافته و تعداد مبتالیان به ۱۰ هزار و ۲۷۸ تن رسیده 
است. برزیل جزو کشورهایی است که برای دریافت تجهیزات درمانی از چین 

تالش می کند.

جاستین ترودو:
با ترامپ درباره صادرات ماسک رایزنی می کنیم

یورونیوز- نخس��ت وزیر کانادا اظهار کرد باوجود آنکه دولت ترامپ اعالم 
کرده از صادرات ماس��ک های ان9۵  به کانادا جلوگیری می کند، این اقدام را 
تالفی نخواهد کرد و در روزهای آینده با ترامپ درباره صادرات ماسک گفت وگو 
می کند. دونالد ترامپ اظهار کرده که برای مطمئن شدن از در دسترس بودن 
این نوع ماسک در آمریکا در دوران شیوع کرونا جلوی صادرات آن را می گیرد. 
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا اظهار کرد مقامات این کشور گفت وگوهای 
سازنده ای با مقامات آمریکایی ها داشته اند و او قرار است در روزهای آینده با 

ترامپ صحبت کند.
او اضافه کرد به این رییس جمهوری خواهد گفت که هر دو کشور به گونه ای 
به هم پیوسته اند که اگر زنجیره تامین قطع شود، ممکن است به دو کشور آسیب 
برسد. ترودو گفت: ما به دنبال اقدامات تالفی جویانه یا تنبیهی نیستیم. می دانیم 
که همکاری به نفع هر دو کشور است. نخست وزیر کانادا بیان کرد کشورش 
دستکش های پزشکی و کیت های آزمایشی به آمریکا فرستاده و مواد ساخت 

ماسک های ان9۵ در کانادا تولید شده اند.

جنگ پنهان ارتش و وزارت بهداشت اسراییل به 
دلیل کرونا

ایسنا- تلویزیون اسراییل از جنگ پنهان دو وزارتخانه جنگ و بهداشت این 
رژیم درباره مدیریت مبارزه با کرونا و نظارت بر آن خبر داد.

شبکه ۱۲ تلویزیون اسراییل در گزارشی به جنگ پشت پرده وزارتخانه های 
جنگ و بهداش��ت این رژیم بر سر اینکه کدام طرف مدیریت مبارزه با شیوع 

ویروس کرونا و نظارت بر آن را بر عهده بگیرد، پرداخت.
نفتالی بنت، وزیر جنگ اس��راییل در مصاحبه ای با این شبکه عبری زبان 
تاکید کرد که بازگشت سریع به روال عادی در اراضی اشغالی نیازمند آن است 
که مسوولیت مبارزه با ویروس کرونا در این اراضی به وزارتخانه او منتقل شود. 
بنت در توضیح علت این رویکرد خود گفت: ارتش اس��راییل و وزارت جنگ 
ماموریت را می دانند. همچنین او افزود که آنها در یک جنگ بیولوژیک خطرناک 
برای طبیعت هستند. وزیر جنگ اسراییل در ادامه این مصاحبه اظهار کرد: ما 
انتقادی از وزارت بهداشت نداریم و می خواهیم سیستم )ستاد( غربالگری کرونا 
موفق ش��ود و بر همین اساس مس��وولیت این امر باید یک ماه قبل به ارتش 
اسراییل منتقل می شد. او در ادامه گفت: می خواهم از تشکل های خصوصی و 
شرکت های بزرگ فناوری استفاده کنم، همه ما تالش می کنیم کمک کنیم 
و اگر می خواهیم قادر به مقابله باشیم و اقتصاد اسراییل را شکوفا کنیم، باید 
کل این مسوولیت را به ارتش اسراییل و دستگاه های امنیتی بسپاریم. بنت در 
پایان نیز درباره مسوولیت و نقش وزارت بهداشت این رژیم با اشاره به اینکه 
این وزارتخانه یک هیات اجرایی نیست، تاکید کرد: نقش وزارت بهداشت باید 

در تدوین سیاست های کلی مشخص شود.

کشته و زخمی شدن ۸۰ نظامی ائتالف عربی در 
عملیات انصاراهلل

جنبش انصاراهلل یمن از کشته و زخمی شدن بیش از ۸۰ تن از نیروهای 
ائتالف متجاوز عربی در جریان پیشروی در استان مأرب خبر داد.

طی درگیری ها در استان مأرب در شمال شرق یمن بیش از ۸۰ نیروی ائتالف 
عربی از جمله دو فرمانده آنها کشته و زخمی شدند. طبق گزارش این خبرگزاری، 
نیروهای انصاراهلل و گروه های وابسته به آن توانستند پیشروی گسترده نیروهای 
ائتالف عربی ضد یمن به س��مت کوه کوفل در منطقه صراوح واقع در استان 
مأرب را دفع کنند و در این درگیری ها بیش از ۸۰ تن از نیروهای این ائتالف 
متجاوز کشته و زخمی شدند که از جمله کشته ها حمید المسوری، فرمانده 
لشکر ۳۱۰ و رییس این عملیات و خالد الجماعی، فرمانده لشکر ۷۲ ائتالف 
عربی بودند. پیشتر نیروهای وابسته به دولت مستعفی یمن )که از سال ۲۰۱۵ 
تحت حمایت ائتالف عربی ضد یمن هستند( مدعی شد در کمین این نیروها 
در جبهه صراوح در غرب مأرب، بیش از ۲۵ تن از نیروهای انصاراهلل کشته و 

تعداد دیگری از آنها نیز زخمی شدند.

هشدار جانسون به کشورهای گروه ۲۰
رویترز- نخست وزیر انگلیس به کشورهای گروه ۲۰ درباره اقدام براساس 
منافع خودشان در مقابله با کووید-۱9 هشدار داد. به نوشته روزنامه دیلی میل، 
بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس در حالی این مساله را مطرح کرده است که 
چندی پیش آلمان، دولت آمریکا را به »دزدی دریایی مدرن« متهم کرد چون 
آمریکا ۲۰۰ هزار ماسک را که از سوی چین برای برلین در نظر گرفته شده بود، 

در فرودگاه بانکوک مصادره کرده و آن را به ایاالت متحده منتقل کرد.
جانس��ون و دومینیک راب، وزیر خارجه انگلیس نسبت به از بین بردن و 
تخریب حفاظت از تولیدات داخلی هش��دار دادند و بر اهمیت کار گروهی در 
مواجهه با این بیماری همه گیر تاکید کردند. وزیر خارجه انگلیس همچنین گفت: 
نخست وزیر، وزیر تجارت و من به کشورهای گروه هفت و ۲۰ تاکید داریم که 
مسیرهای تجاری را باز نگه دارند و حفظ کنند و از ترکیب کووید  ۱9 با برنامه 

حفاظت از تولیدات داخلی اجتناب کنند.

ترور فرمانده ارشد حزب اهلل در جنوب لبنان
ایس�نا- منابع از ترور یکی از فرماندهان ارش��د حزب اهلل لبنان در جنوب 
این کشور خبر دادند. منابع با اعالم این خبر گفتند پیکر علی محمد یونس، از 
فرماندهان ارشد حزب اهلل لبنان از شهرک جبشیت در استان النبطیه در داخل 
خانه اش در مسیر بین شهرک های قاقعیه الجسر و زوطر الغربیه پیدا شده که 
با سالح سرد ترور شده است. گشت های امنیتی در محل حادثه حاضر شدند و 
مظنونی را به نام »ع.ف.ا« بازداشت کردند. هنوز تحقیقات ادامه دارد و جزئیات 

کامل در این باره در دست نیست.

گروه جهان- پاندمی کرونا در سراسر جهان خبر
بزرگ ترین چالش را برای رهبران کشورها رقم 
زده است؛ چالشی که مرز نمی شناسد و اقتصاد 
و معیش��ت مردم جهان را در وهله اول نش��انه 
رفته است. حتی اقتصادهای بزرگ نظیر چین 
و آمریکا از این قاعده مستثنی نیستند. شیوع 
وی��روس کرونا آمریکا را تکان داده اس��ت. این 
کش��ور حاال بیشترین تعداد مبتالیان را دارد و 
پیش بینی می شود با مرگ بیش از ۲6۰۰ بیمار 
کرونایی در روز، رکورددار بیشترین تعداد تلفات 

روزانه در جهان باشد.
بخش های مهمی از اقتص��اد آمریکا، عمال 
تعطیل شده است. دستاورد های اقتصادی دونالد 
ترامپ که در سه سال گذشته محقق شد، یکی 
پ��س از دیگری برب��اد می روند؛ نرخ بیکاری به 
نحو چشمگیری افزایش یافته، سیستم درمانی 
تحت فش��ار ش��دیدی قرار گرفته و بازار سهام 
خسارت های سنگینی متحمل شده است. بدتر از 
همه اینها، تداوم بحران شیوع کروناست که هیچ 
کس نمی داند چه زمانی به پایان خواهد رسید.

ب��رای ترامپ، کرونا در بدترین زمان ممکن 
وارد آمریکا ش��ده اس��ت؛ زمانی ک��ه انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آمریکا روز به روز نزدیک تر 
می ش��ود. بدتر از هم��ه، کرونا مهم ترین امتیاز 
انتخابات��ی ترامپ، یعنی رون��ق اقتصادی را به 
خطر انداخته است. نشریه آمریکایی آتالنتیک در 
گزارشی می گوید اقتصاد آمریکا در حال فروپاشی 
است و به تبع آن، شانس انتخاب مجدد ترامپ نیز 
در حال کاهش است. به گفته این نشریه، اقتصاد 
آمریکا تنها عامل مهم در انتخابات نیست، اما از هر 
عامل دیگری مهم تر است. آتالنتیک با اشاره به 
ماهیت متفاوت بحران کرونا در آمریکا و تاثیرات 
مبهم آن بر انتخابات آینده نوشت: اما به هر حال 
چیز های بد، بد هستند. کارزار های انتخاب مجدد 
در زمان بحران ها چالشی تر می شوند. تیتر های 
منفی درباره مرگ و میرها، دستگاه های تنفس 
مصنوعی، کسب و کار های ویران شده، دکتر هایی 
که لباس های دست ساز محافظتی می پوشند، 
افزایش تاریخی تعداد بیکاران و کمک های ناموثر 
دولتی تلقی رای دهندگان درباره رهبری کشور را 
تیره و تار می کنند. ممکن است هیچ چیزی نتواند 
حامیان پروپاقرص ترامپ را به ترک وی مجاب 
سازد اما میلیون ها آمریکایی به طور حتم ترامپ 
را به خاطر مرگ، ویرانی و فروپاشی اقتصادی در 

این سال انتخاباتی قضاوت خواهند کرد.
هشدار درباره دو هفته مرگبار

رییس جمهوری آمری��کا که تا پیش از این 
تالش می ک��رد اثرات ویروس کرون��ا را ناچیز 
توصیف کند، در تازه ترین نشست خبری خود  
اعتراف کرد که دو هفته پیش روی آمریکا در اثر 
کووید-۱9 مرگبار خواهد بود. دونالد ترامپ در 
تازه ترین کنفرانس خبری روزانه درباره تازه ترین 
تحوالت شیوع ویروس کرونا به مردم این کشور 
هش��دار داده اس��ت که هفته پیش رو احتماال 
سخت ترین روزها و این کشور شاهد مرگ شمار 

بزرگی خواهد بود.
شمار مبتالیان به بیماری تنفسی کرونا در 
آمریکا به بیش از ۳۱۱ هزار نفر رسیده است. بر 
اساس آماری که از سوی دانشگاه جانز هاپکینز 
منتشر شده، شمار قربانیان کرونا در آمریکا از مرز 
۸۴۰۰ نفر عبور کرده است. در چنین شرایطی 
دونالد ترامپ از ایام سخت و وحشتناکی سخن 

گفته: ما به روزهایی نزدیک می شویم که بسیار 
وحشتناک خواهند بود.

او در کنفرانس مطبوعاتی خود در کاخ سفید 
خطاب به خبرنگاران و مردم آمریکا گفت: این 
روزها قربانیان زیادی بر جای خواهند نهاد. ترامپ 
در س��خنرانی خود گفت: ما شاید هرگز چنین 
اعداد و آماری را تجربه نکرده باش��یم. شاید در 
دوره جنگ ها این تعداد قربانی داده باشیم، در 
جریان جنگ جهانی اول یا جنگ جهانی دوم. 
رییس جمهوری آمریکا گفته است که دو هفته 
آینده اوضاع به شدت رو به وخامت خواهد نهاد. 
این در حالی اس��ت که اوضاع در برخی از نقاط 
آمریکا و از جمله در ایالت نیویورک بسیار وخیم 

و بحرانی گزارش شده است.
مقام های آمریکایی قبال گفته اند پیش بینی ها 
نشان می دهد که ممکن است حداقل ۱۰۰ هزار 
نفر در این کشور جانشان را از دست بدهند. دکتر 
دبورا برکس هماهنگ کننده تیم واکنش کرونا 
در کاخ سفید در کنفرانس خبری شنبه گذشته 
گفت ک��ه دو هفته آینده برای کنترل بیماری 

اهمیت فوق العاده ای خواهد داشت.
او گفت: این آن دوره ای اس��ت که نباید به 
فروش��گاه مواد غذایی بروید، نباید به داروخانه 
بروید و هر چه می توانید برای سالمتی خانواده 
و دوستانتان انجام دهید و این یعنی همه باید 
دو مت��ر از هم فاصله بگیرند و دس��تان خود را 

بشویند.
دکت��ر آنتونی فاوچی، مدیر موسس��ه ملی 
آل��رژی و بیماری های واگی��ردار آمریکا هم در 
ای��ن کنفرانس بار دیگر م��ردم را ترغیب کرد 
فاصله گیری اجتماع��ی را رعایت کنند. تدابیر 
اعمال ش��ده در کشور باوجود سختی هایی که 
ایجاد می کند، در حال اثرگذاری است، بنابراین 
می خواهم از همه آمریکایی ها خواهش کنم واقعا 

آنها را جدی بگیرند.

روزانه ۲۶۰۰ � قربانی؟
کارشناس��ان در آمریکا پیش بینی کرده اند 
که ش��مار قربانیان کرونا در این کشور طی ۱۰ 
روز آینده افزایش زیادی خواهد داشت. افزایش 
شمار قربانیان کرونا در آمریکا باوجود پیش بینی 
و اجرای محدودیت ه��ای ناظر بر تردد در این 

کشور روی خواهد داد.
دبورا بریکس، مش��اور دونالد ترامپ در امر 
مبارزه با کرون��ا در ارزیابی خود از مرگ روزانه 
۲6۰۰ نفر در آمریکا تا اواس��ط ماه آوریل خبر 
داده است. بر اساس ارزیابی دانشگاه واشنگتن، 
شمار قربانیان کرونا در آمریکا تا پایان ماه آوریل 
به ۷۰ هزار نفر خواهد رسید. کارشناسان موسسه 
معیارهای تندرس��تی و ارزیاب��ی بیماری ها در 
دانشگاه واشنگتن در سیاتل پیش بینی کرده اند 
که تعداد قربانیان کرونا در آمریکا تا ماه ژوئن به 
9۰ ه��زار نفر افزایش یافته و در آن حد تثبیت 
شود. باید یادآور شد که در شرایط کنونی حدود 
۲۴۰ ه��زار نفر از ش��هروندان آمریکا مبتال به 

بیماری کرونا هستند.
سخن از افزایش شمار قربانیان کرونا در آمریکا 
در شرایطی مطرح می شود که در سطح جهان 
6۵ هزار نفر جان خود را در اثر ابتال به پاندمی 

کرونا از دست داده اند. 
اوضاع در ایالت نیویورک وخیم تر از س��ایر 
نقاط آمریکا گزارش ش��ده است. تاکنون ۱۱۳ 
هزار نفر تنها در این ایالت مبتال به کرونا شده اند 
و ۳6۰۰ نفر نیز در اثر ابتال به این بیماری جان 

خود را از دست داده اند.
 اندرو کومو، فرماندار ایالت نیویورک گفته که 
مسووالن این ایالت خود را برای نقطه اوج شیوع 
بیم��اری کرونا آماده می کنند. او ابراز امیدواری 
کرده اس��ت که این ایام س��خت هر چه زودتر 

به پایان برسد.
کومو گفت که نیویورک به تالش برای تهیه 

شمار بیش��تری دستگاه های تنفس مصنوعی 
ادام��ه می ده��د. او از چین برای ارس��ال هزار 
دس��تگاه تنفس مصنوعی که قرار بود شنبه از 
راه برسد تش��کر کرد. به گفته او ایالت اورگان 
هم ۱۴۰ دس��تگاه دیگر در اختی��ار این ایالت 

خواهد گذاشت.
ایالت نیویورک تاکنون ابتالی ۱۱۳۰۷۴ نفر 
را تایی��د کرده ک��ه 6۳۰۳6 مورد آن مربوط به 
ش��هر نیویورک بوده است. کومو گفت که آمار 
مبتالیان و قربانیان اکنون با سرعت کمتری در 
شهر نیویورک باال می رود، اما افزایش آمار موارد 
در النگ آیلند در مجاورت این شهر نگران کننده 
اس��ت. حدود ۸۵ هزار نفر که یک چهارم آنها 
ساکن ایاالت دیگر هستند، برای کمک به مقابله 
با شیوع در نیویورک ثبت نام کرده اند. نیویورک 

بدترین وضع در آمریکا را دارد.
ش��هردار نیویورک با ارسال پیامی به هشت 
میلیون س��اکن ش��هر م��ردم را ترغیب کرده 
است در صورتی که واجد شرایط هستند برای 
کمک داوطلب شوند. بیل دی بالسیو گفت: به 
همه کسانی که هنوز وارد میدان نبرد نشده اند 
می گویم که به کمک شما نیاز داریم. پزشکان، 
پرستاران، درمانگران تنفسی و بقیه. دی بالسیو 
تخمین زده است که این شهر نیازمند ۴۵ هزار 
پرسنل دیگر بهداشتی برای مقابله با بحران در 
ماه های آوریل و می است. او پیشتر ساکنان شهر 
را ترغیب کرد هنگام خروج از خانه ماسک بزنند 
و اگر ماسک ندارند از چیزی مثل روسری و شال 

برای پوشاندن بینی و دهان استفاده کنند.
یکی دیگر از کانون های شیوع در آمریکا ایالت 
لوئیزیانا در جنوب این کشور است که آمار مرگ 
در روز جمعه در آن ۲۰ درصد جهش کرد و به 
۳۷۰ نفر رسید. تاکنون ۱۰ هزار نفر در این ایالت 
که ساکنان آن از قبل دستور »در خانه بمانید« 

دریافت کرده اند مبتال شده اند.

پیامد بی توجهی ترامپ به قرنطینه ملی � 
دونال��د ترامپ رییس جمه��وری آمریکا که 
برخوردش در مقابله با ویروس کرونا با انتقادهای 
بسیاری همراه است، برخالف توصیه »کارگروه 
مقابله با کرونای کاخ سفید« برای دور ماندن افراد 
از یکدیگر، حاضر به اعالم قرنطینه ملی در آمریکا 
نشد و برخی از فرمانداران جمهوریخواه نیز از او 

در این زمینه پیروی کردند.
به گزارش سی ان ان، کار گروه مقابله با کرونا 
در کاخ سفید با توجه به سیر صعودی همه گیری 
وی��روس کرونا و جان باختگان آن، در بیانیه ای 
اعالم کرد شهروندان آمریکایی در روزهای پیش 
رو از منازل خود حتی برای خرید مایحتاج غذایی 
و دارویی خارج نشوند و بهترین راه پیشگیری از  
فراگیر شدن این ویروس فاصله اجتماعی است. 
س��ی ان ان در ادامه با انتقاد از رییس جمهوری 
آمریکا اضافه کرد: اما این در حالی است که دونالد 
ترامپ باوجود توصیه کارگروه کاخ سفید، حاضر 

به اعالم »قرنطینه کشوری« نشد.
 در همین حال هشت فرماندار از ایالت های 
آمریکا که همگی آنها جمهوریخواه هستند نیز با 
پیروی از ترامپ، تاکنون از اعالم قرنطینه خانگی 
امتناع ورزیده اند. بنا بر این گزارش، فرمانداران 
ایالت های کارولینای جنوبی، آرکانزاس، آیووا، 
نبراسکا، داکوتای شمالی و جنوبی، وایومینگ 
و یوتا با توجه به سیر صعودی فراگیری ویروس 
کرونا در آمریکا از اعالم قرنطینه خانگی خودداری 

کرده اند.
ترامپ دست به دامان هند شد � 

این در حالی اس��ت که دونالد ترامپ پس از 
ناتوانی در مقابله با بحران کرونا این بار دست به 
دامان هند شد تا از داروهای ضدماالریای هندی 
برای مقابله با کرونا استفاده کند. ترامپ ضمن 
تماس تلفنی با نارندرا مودی، نخست وزیر هند 
خواستار تقویت صادرات داروی ضدماالریا برای 

مقابله با کرونا شد.
او در این خصوص گفت: ما از هند خواسته ایم 
داروهای ضدماالریا که در گذشته سفارش داده 
بودیم را هر چه سریع تر ارسال کند و مقدار آن 
را نیز افزایش دهد. مودی نیز اصل سخنان ترامپ 
را تایید کرده و بدون اشاره به جزئیات گفت وگو 
اعالم کرد: ما توافق کردیم که روابط خود در حوزه 

درمان و پزشکی را افزایش دهیم.
ترامپ پی��ش از این نیز اعالم کرده بود که 
برای مقابله با کرونا روابط آمریکا در حوزه درمان 
را با کش��ورهای دوس��ت افزایش خواهد داد تا 
زنجیره ویروس کوئید ۱9 قطع شود. هند یکی 
از بزرگ ترین تولید کنندگان داروی هیدروکسی 
کلروکین در جهان است که از آن برای مقابله با 
ماالریا استفاده می شود و تاثیر خوبی بر تقویت 
سیس��تم ایمنی بدن دارد. دهلی نو از این دارو 
برای پیشگیری از ابتال به کرونا استفاده می کند. 
با این حال آمار مبتالیان به کرونا در این کشور 
از مرز سه هزار نفر گذشته است. هند قرار است 
این دارو را عالوه بر آمریکا برای اسراییل تامین 
کنداما مسووالن دهلی نو تاکنون جزئیاتی در 

این خصوص اعالم نکرده اند.
اخیرا و همزمان با سفر ترامپ به هند، دولت 
دهلی نو اقدام به س��رکوب مسلمانان معترض 
کرد که طی درگیری های به وجود آمده، عالوه 
بر کشته شدن ۵۰ نفر، بیش از ۴۰۰ نفر نیز به 

شدت زخمی شدند.

سایه کرونا بر سر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

روزهای سخت ترامپ

هنری کیسینجر، تئوریس��ین آمریکایی و وزیر خارجه 
اسبق ایاالت متحده، تاثیرات شیوع ویروس کرونا را بر جهان 
ابدی عنوان کرد. هنری کیس��ینجر در یادداشتی که توسط 
روزنامه وال اس��تریت ژورنال منتشر شده، هشدار داده است 
که شکست در برابر کرونا و پیامدهای آن »می تواند جهان را 
به آتش بکشد« و اقتصاد جهانی را تا سال ها دچار مشکل کند. 
هنری کیسینجر، وزیر خارجه اسبق آمریکا بر این باور است 
که کاخ سفید عملکرد محکمی در جلوگیری از بروز فاجعه 
در دوران شیوع کرونا داشته است. به گفته او، آمریکا باید فورا 
برای یافتن راهی برای ترمیم اقتصاد جهانی و حفاظت از نظام 

جهانی لیبرال اقدام کند.
او در این یادداشت نوشته است: حتی آمریکا هم نمی تواند 
در اقدامی کامال ملی بر این ویروس چیره شود. وی هشدار 
داده است که کروناویروس می تواند تخریبی جهانی در زمینه 
اقتصاد به دنبال داشته باشد که در صورت عدم اتخاذ تدابیر 

مناسب، تا چندین نسل ادامه یابد.
کیس��ینجر نوشته است کاخ سفید عملکردی محکم در 
جلوگیری از فاجعه داش��ته ام��ا این دولت نیازمند عملکرد 
موثر و دوراندیشانه برای شکست این بیماری است تا نه تنها 
اعتماد آمریکایی ها بلکه اعتماد جهان را بازیابد. در یادداشت 
او آمده اس��ت: وقتی همه گیری کووید ۱9 به پایان برس��د، 
بسیاری از نهادهای کشورها، شکست خورده تصور می شوند. 
اینکه این قضاوت منصفانه است یا خیر، محل بحث نیست. 
واقعیت این است که جهان پس از کروناویروس هرگز مثل 

قبل نخواهد بود.

کیس��ینجر با تایید کمبودهای موجود در مقابله با کرونا 
نوش��ت: ملزومات پزشکی برای مقابله با موج مبتالیان تازه 
کافی نیس��ت. بخش های مراقبت های ویژه در مرز و فراتر از 
لبریز شدن هستند. آزمایش ها برای تشخیص میزان ابتال کافی 
نبوده و  نتوانسته گسترش بیماری را مهار کند. تا رسیدن به 

یک واکسن موفق هم ۱۲ تا ۱۸ ماه فاصله وجود دارد.
او بر این باور است که آمریکا برای شکست این ویروس باید 
با دیگر کشورهای جهان همکاری کند و »الزامات آن با دیدگاه 
و برنامه ای مبتنی بر همکاری جهانی فراهم خواهد شد«. او 
سه گامی را که آمریکا برای شکست کرونا و بازگرداندن ثبات 
به اقتصاد، نیازمند آن است، ارائه کرده که نخستین گام آن 
یافتن درمانی برای این ویروس است. کیسینجر در این باره 
نوش��ته: ما باید تکنیک ها و فناوری های تازه ای برای کنترل 
این بیماری و متناسب سازی واکسن به نسبت جمعیت های 
گسترده ایجاد کنیم. به گفته او، »شهرها، ایالت ها و مناطق 
باید پیوسته برای حفاظت از مردم خود در برابر این بیماری 
از طریق ذخیره، برنامه ریزی مبتنی بر همکاری و تحقیقات 
در زمینه های علمی آماده شوند.« وی افزود گام بعدی ترمیم 
زخم های اقتصاد جهانی است. او در آخر اشاره کرده است که 
اصول نظام جهانی لیبرال باید حفاظت شوند و یک دولت آگاه 
باور دارد که باید امنیت، نظم، سالمت اقتصادی و عدالت را 
فراهم آورد. به گفته او، این همه گیری در دورانی که موفقیت 

وابسته به تجارت جهانی و جابه جایی و تحرک مردم است، یک 
اتفاق نابهنگام ایجاد کرده است. او افزود: دموکراسی های جهان 
باید از ارزش های عصر روشنگری خود دفاع کنند. عقب نشینی 
جهانی از تعدیل قدرت از طریق مشروعیت، منجر به تجزیه 
قرارداد اجتماعی در ابعاد کشوری و بین المللی خواهد شد. او 
همچنین شرایط فعلی را به دلیل ابعاد جهانی آن پیچیده تر 

از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ عنوان کرد.
۷5۰۰ � قربانی در فرانسه 

۴۴۱ نفر در ۲۴ س��اعت گذش��ته در اثر ابتال به ویروس 
کرونا در بیمارس��تان های فرانس��ه جان باخته اند. این عدد 
نسبت به مدت مشابه در روز گذشته با کاهش روبه رو شده 
اس��ت. کل قربانیان این کشور از ابتدای شیوع ویروس کرونا 
در فرانس��ه به هفت هزار و ۵6۰ نفر رس��یده است که از این 
تعداد پنج هزار و ۵۳۲ نفر در بیمارس��تان ها جان خود را از 
دست داده اند و دست کم دو هزار و ۲۸ نفر نیز در خانه های 

سالمندان فوت شده اند.
۶81 � نفر دیگر در ایتالیا جان باختند

مقام های بهداشت و درمان ایتالیا اعالم کردند که در ۲۴ 
س��اعت گذشت 6۸۱ نفر دیگر در اثر ابتال به ویروس جدید 
کرونا جان خود را از دست داده اند و شمار کل قربانیان به ۱۵ 
ه��زار و ۳6۲ نفر افزایش یافت.  طبق آمارهای اعالم ش��ده، 
چهار هزار و ۸۰۵ نفر دیگر در ایتالیا به ویروس کرونا مبتال 

شده اند و شمار افراد مبتال به ۱۲۴ هزار و 6۳۲ نفر رسید. با 
این حال روند ابتالی جدید به این ویروس در ایتالیا در حال 

کند شدن است.
۷۰8 � مرگ در یک روز در بریتانیا

مقامات بهداشت بریتانیا روز شنبه اعالم کردند که تنها در 
۲۴ ساعت گذشته ۷۰۸ نفر از مبتالیان به ویروس کرونا در 
این کشور جان باخته اند. این بدترین آمار روزانه تلفات کرونا 
تاکنون بوده و شمار کل بان باختگان کرونا در بریتانیا را به ۴ 
۳۱۳ نفر افزایش داده است. شمار کل مبتالیان به کووید ۱9 

در این کشور نیز به ۴۱ هزار و 9۰۳ نفر رسیده است.
ابتالی 6۰۸۲ نفر به کرونا در آلمان در یک شبانه روز

موسس��ه دولتی روبرت کوچ  آلمان روز ش��نبه با انتشار 
گزارشی از شناسایی 6۰۸۲ مورد جدید ابتال به کرونا در این 
کش��ور خبر داد که کاهشی جزئی را در شمار مبتالیان در 
مقایس��ه با آمارهای منتشر شده یک روز پیش از این نشان 
می دهد. به این ترتیب شمار کل مبتالیان به کووید ۱9 در 
آلمان به ۸۵ هزار و ۷۷۸ نفر رسید؛ بیشترین میزان آلودگی 

نیز در ایالت بایرن گزارش شده است.
کاهش نرخ تلفات کرونا در اسپانیا  � 

بنا بر اعالم وزارت بهداشت اسپانیا شمار قربانیان ویروس 
کرونا در این کشور تا ظهر شنبه گذشته به ۱۱ هزار و ۷۴۴ 
نفر رسید و گرچه در مجموع باعث شد اسپانیا پس از ایتالیا 
همچنان رتبه دوم مرگ و میر جهانی مبتالیان به کرونا را حفظ 
کند، اما این نرخ مرگ و میر در مقایسه با تلفات کرونا یک روز 

پیش از این در اسپانیا دو درصد کاهش را نشان داد.

هنری کیسینجر درباره تبعات ویرانگر شیوع ویروس کرونا هشدار داد

تخریب اقتصاد جهانی

بازتاب

در جریان ماموریت واحد ویژه مبارزه با تروریس��م، رهبر 
و ش��ماری از جنگجوی��ان »خالفت اس��المی« )داعش( در 
افغانستان دستگیر ش��دند. در پنج سال گذشته افغانستان 
بارها ش��اهد حمالت تروریس��تی ش��به نظامیان »خالفت 

اسالمی« بوده است.
خبر دس��تگیری رهبر و همچنی��ن دو نفر از فرماندهان 
ارشد و شمار دیگری از نیروهای وابسته به گروه تروریستی 
»دولت اسالمی« بازتابی گسترده در خبرگزاری های بین المللی 

داشته است.
در جری��ان حمله واحد ویژه مبارزه با تروریس��م، اس��لم 
فاروقی، رهبر گروه شبه نظامی داعش در افغانستان دستگیر 
شده است. فاروقی که با نام مولوی عبداهلل فعالیت می کرد، 
رهبری »خالفت اسالمی« )داعش( را یک سال پیش برعهده 
گرفته بود. افزون بر آن، گفته می شود که واحد ویژه مبارزه 

با تروریسم در جریان عملیات خود موفق به دستگیری ۱9 
جنگجوی دیگر داعش در افغانستان شده است.

خبر دستگیری مولوی عبداهلل و سایر جنگجویان داعش 
در افغانستان توسط مدیریت امنیت ملی افغانستان در کابل 
رس��انه ای شده است. گفته می ش��ود که  این نهاد اطالعات 
بیشتری درباره این عملیات ویژه و دستگیری افراد یادشده 

ظرف روزهای آتی منتشر خواهد  کرد.
شبه نظامیان »خالفت اسالمی« )داعش( از سال ۲۰۱۵ 
فعالیت خود را در افغانس��تان شدت بخشیدند. در ابتدا این 
جریان یک گروه کوچک از جنگجویانی را تشکیل می داد که 
خود را وابسته به »دولت اسالمی در عراق و شام« می دانست. 
در س��ال های نخس��ت فعالیت داعش در افغانس��تان حتی 

بخش هایی از طالبان پاکستان نیز به این نیروها پیوسته بودند. 
در اثر کنترل بیشتر پلیس پاکستان در مناطق مرزی بین این 
کشور و افغانستان، نیروهای وابسته به طالبان پاکستان ناگزیر 
به ترک این مناطق شده و به نیروهای داعش در افغانستان 

پیوسته اند.
اکنون براساس ارزیابی سازمان های اطالعاتی، گروه داعش 
در افغانستان چندین هزار جنگجو را دربر می گیرد. طی سالیان 
گذشته حتی شبه نظامیان و اسالمگرایان افراطی ازبکستان و 
برخی دیگر از کشورها از جمله هند به این گروه پیوسته اند. 
شماری از اسالم گرایان از خاورمیانه و جنگجویان چچن نیز 
در صفوف نیروهای داعش در افغانس��تان دست به حمالت 

تروریستی می زنند.

نیروهای وابسته به ارتش افغانستان در همراهی با سربازان 
آمریکایی مس��تقر در این کش��ور از همان ابتدا علیه داعش 
در افغانس��تان اقدام کردند. گفته می شود که کانون فعالیت 
داعش در افغانستان در شمال این کشور متمرکز شده است. 
به ویژه مردم دو والیت ننگرهار و کنر و همچنین شهروندان 
پایتخت افغانستان ظرف پنج سال گذشته بارها شاهد حمالت 
تروریس��تی داعش بوده اند. ه��دف اصلی حمالت داعش در 

افغانستان مساجد و تجمعات شیعیان در این کشور است.
یکی از آخرین نمونه های حمالت داعش در افغانس��تان، 
حمله تروریس��تی به مراسم خاک س��پاری یکی از رهبران 
ش��یعه در افغانس��تان بود که در جریان آن بیش از ۳۰ نفر 
جان خود را از دس��ت داده بودند. داعش هفته گذش��ته به 
یکی از معابد سیک ها حمله کرده بود که در جریان آن ۲6 

نفر کشته شده اند.

دستگیری رهبر و دو تن از فرماندهان ارشد داعش در افغانستان 
چالش
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رییس سازمان بورس خبر داد:
سازوکار واگذاری سهام دولتی روی میز هیات وزیران 

شورای عالی بورس در جلسه یازدهم فروردین ماه، براساس قانون بودجه 
سال ۹۹ و همچنین به استناد اصل ۴۴، سازوکار اجرایی واگذاری باقیمانده 
سهام دولتی شرکت های حاضر در بازار سرمایه را تصویب کرد و این مصوبه  
شانزدهم فروردین ماه ۹۹ توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تقدیم 
معاون اول رییس جمهور شد. شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق 
بهادار ضمن بیان مطلب فوق گفت: هفته گذشته شورای عالی بورس بر 
اساس بودجه سال ۹۹ و اصل ۴۴، ساز وکار اجرایی واگذاری باقیمانده سهام 
دولتی شرکت های بورسی و فرابورسی را تصویب و وزیر محترم اقتصاد این 

مصوبه را به معاون اول رییس جمهور تقدیم کرد.
سخنگوی س��ازمان بورس افزود: براس��اس این سازوکار تمامی سهام 
ش��رکت های دولتی بورسی و فرابورسی در دو نوبت به عموم مردم عرضه 
می شود. وی ادامه داد: در نوبت اول، سهام دولتی شرکت های بورسی در قالب 
صندوق های قابل معامله و با تخفیف ۲۰ تا ۲۵ درصدی عرضه و در نوبت 
دوم به صورت تکسهم و با استفاده از روش ثبت سفارش )بوک بیلدینگ( 
به هر کدملی ایرانی، واگذار می شود. محمدی افزود: اطالعات تکمیلی این 
سازوکار پس از تصویب در هیات محترم وزیران در قالب برنامه ای تبیینی 
به اطالع عموم می رس��د. پیش از ای��ن و در روز دوازدهم فروردین ماه نیز 
حجت  االسالم حسن روحانی رییس جمهور در تماس تلفنی با وزیر اقتصاد، 
با اش��اره به استقبال مردم از بازار سرمایه، بر تسریع  واگذاری شرکت ها و 
دارایی های دولت و همچنین فروش اموال مازاد بانک ها، با استفاده از ظرفیت 

این بازار در سال جهش تولید تاکید کرد.

تعویق سه ماهه مجامع شرکت های بورسی و 
فرابورسی ابالغ شد

تس��نیم- مصوبه تعویق سه ماهه مجامع ساالنه شرکت های بورسی و 
فرابورسی توسط رییس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابالغ شد. 
حسن روحانی در مصوبه ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی بند ۴ مصوبات 
جلسه شورای  عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 13 اسفندماه گذشته که به 
تایید مقام معظم رهبری رسیده را به شرح ذیل برای اجرا ابالغ کرد: به منظور 
کمک و حمایت از تولید و اشتغال در بنگاه های اقتصادی که به سبب شیوع 

ویروس کرونا متضرر می شوند تسهیالت زیر منظور می شود:
در حوزه های اقتصادی آس��یب دیده که توسط دولت تعیین می شود، 
سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بنگاه ها مربوط به دوره چهارم سال 
۹8 از 31 اردیبهش��ت تعیین می شود. در حوزه های اقتصادی آسیب دیده 
که توسط دولت تعیین می شود کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از 
باب چهارم قانون مالیات های مستقیم )وصول مالیات( تا 31 اردیبهشت 
موقوف االجرا می شود. صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقوقی 
موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم تا پایان خرداد از سال ۹۹ نیاز 
به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داش��ت. 
مهلت های تعیین شده در قوانین و مقررات ناظر و تشکیل مجامع عمومی 
شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس تا ۲8 اسفند سال ۹8 

به مدت سه ماه افزایش می یابد.

ضریب خرید اعتباری سهام به ۳۵ درصد کاهش می یابد
تسنیم- براساس اعالم سازمان بورس، ضریب خرید اعتباری سهام از روز 
چهارشنبه این هفته )۲۰ فروردین( به 3۵ درصد کاهش می یابد. سازمان 
بورس و اوراق بهادار به کلیه شرکت های کارگزاری اعالم کرد: پیرو دو ابالغیه 
مبنی بر پیوست بند 8 صورتجلسه سه مرداد سال ۹7 هیات مدیره سازمان 
در خصوص اصالح دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس تهران و 
فرابورس و آخرین اصالحات مصوبه کمیته پایش ریسک بازار در این خصوص 
با استناد به اختیارات اعطایی به کمیته پایش ریسک بازار طبق مصوبه فوق، 
تصمیمات مقرر در بند یک صورتجلسه 16 فروردین سال جاری کمیته پایش 
ریسک بازار در خصوص اصالح دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در 
بورس تهران و فرابورس را ابالغ کرد. بر این اساس در مورد ضریب خرید 
اعتباری سهام پذیرفته شده در بورس تهران و بازار اول و دوم فرابورس 3۵ 
درصد قیمت پایانی در نظر گرفته شده است. پیشتر ضریب خرید اعتباری 
سهام ۴۵ درصد بوده است که مطابق اعالم سازمان بورس قرار است از روز 

چهارشنبه این هفته به 3۵ درصد کاهش پیدا کند.

علت دو تغییر جدید در سفارش خرید اعالم شد 
مدیرعام��ل مدیریت فناوری بورس با اعالم علت حداقل خرید۵۰۰ 
هزار تومان و زمان جدید دس��ته سفارش ها از تغییر در خرید حداکثر 
س��هام بزرگان در هر س��فارش خبر داد که به زودی اجرا خواهد ش��د. 
روح اهلل دهق��ان درباره تصمیمات اخیر و جدی��د برای افزایش حداقل 
س��فارش خرید سهام از 1۰۰ به ۵۰۰ هزار تومان و تغییر زمان ارسال 
دسته سفارش کارگزاران از 8:3۰ به 8:3۲ دقیقه به بورس پرس گفت: 
از چهارشنبه این هفته، حداقل ارزش هر سفارش خرید از طریق سامانه 
معامالت برخط به استثنا عرضه های اولیه ، ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود 

ولی برای فروش سهام، محدودیتی نیست.
وی ادامه داد: این تغییر با تصمیم ناظر بورس ها گرفته شده تا از این طریق، 
ضمن کاهش فشار بر سامانه معامالت، هزینه هر تراکنش به صرفه باشد و 
بازار سرمایه هم مانند نظام بانکی شود که تراکنش های پایین و مانند چند 
صدتومانی ممکن نیست. چرا که انجام هر تراکنشی، هزینه دارد. از سوی 
دیگر در برخی موارد مشاهده شده که در سفارش های خرید با حجم های 

کوچک و پایین، قصد دستکاری وجود دارد.
این مقام مسوول افزود: عالوه بر این، طی سال های اخیر، قیمت سهام 

شرکت ها افزایش یافته و ارزش معامالت بیشتر شده است.
 بنابراین حداقل سفارش خرید ۵۰۰ هزار تومانی ، معقول و منطقی بوده 
و باعث جلوگیری از ورود سفارش های کم ولی پرتعداد و کاهش فشار بر 

سامانه معامالت می شود.
دهقان در مورد زمان ورود سفارش های کارگزاران که از شنبه 16 فروردین 
در فرابورس اجرا شده ، توضیح داد: این رویه هم که موقتی بوده با تصمیم 
ناظر بورس ها و با هدف رعایت حداکثر انصاف در س��فارش های سرخطی 
گرفته شده و مربوط به سبدهای سرمایه گذاری است که حداقل ۵۰ درصد 

از سفارش ها را شامل می شود.
وی همچنین از تغییر دیگری برای خرید حداکثر سهام در هر سفارش 
خبر داد و به بورس پرس گفت: به دلیل اعمال افزایش سرمایه های سنگین 
حدود دو هزار درصدی ایران خودرو، ۴۵۰ و ۵88 درصدی س��ایپا و بانک 
پارسیان و...، قرار است در آینده ای نزدیک، حداکثر سفارش خرید برخی 
شرکت های منتخب بورس و فرابورس، افزایش یابد و به جای مثال خرید 
۵۰۰ هزار سهم یا بیشتر در ۵ نوبت با یک سفارش  انجام شود.  به گفته 
دهقان این برنامه هم بعد از انتخاب ش��رکت ها از سوی بورس و فرابورس 

اعالم خواهد شد.

گروه بورس- باوجود توقف اکثر فعالیت های 
اقتص��ادی در بخش خدمات به دلیل ش��یوع 
ویروس کرونا بورس تهران همچنان به سودسازی 
ادامه می دهد. ش��اخص کل بورس اوراق بهادار 
تهران در پایان معامالت  با افزایش 6 هزار و۵۹۴ 
واحدی به رکورد جدیدی ظرف یک سال گذشته 

دست یافت.
در حالی که عمده شاخص بورس های دنیا به 
خاطر ویروس کرونا و تعطیلی عمده کسب و کارها 
روند رو به کاهش پیدا کرده، اما بورس تهران به 
دالیل مختلفی از جمله جذب نقدینگی سرگردان 
در بازار ک��ه به بیش از دو هزار تریلیون تومان 
رسیده و نیز افزایش نرخ ارز در فاز رکوردشکنی 

قرار گرفته است.
روز گذشته شاخص کل در بورس تهران با 
معیار هم وزن با افزایش سه هزار و ۴۹۵ واحد به 

رقم ۲۰۴ هزار و 388 واحد رسید. 
ارزش روز شرکت های حاضر در بورس تهران 
به رقم دو هزار و ۹6 تریلیون تومان رس��ید که 
این رقم تقریبا معادل همه نقدینگی موجود در 

بازار کشور است.
 معامله گران در بورس اوراق بهادار تهران بیش 
از 7/6 میلیارد س��هام حق تقدم و اوراق مالی در 
قالب 1/۲ میلیون فقره معامله و به ارزش شش 

هزار و ۲8 میلیارد تومان دادوستد کردند.
 ش��اخص قیمت با معیار وزنی - ارزش��ی با 
افزای��ش 17۵7 واحد به رقم 1۵۲ هزار و ۹88 

واحد رسید. 
ش��اخص قیمت با معیار هم وزن با افزایش 
۲ ه��زار و 3۲۵ واحد به رقم 13۵ هزار و ۹8۰ 

واحد رسید.
شاخص آزاد شناور با افزایش 11 هزار و ۴۹3 

واحد به رقم 7۴3 هزار و 663 واحد رسید.
شاخص بازار اول بورس با افزایش چهار هزار و 
8۹ واحد به رقم ۴۰۴ هزار و ۹7۵ واحد رسید.
و ش��اخص بازار دوم ک��ه معامالت عمده و 
بلوکی در آن انجام می شود، با جهش 16 هزار 
و ۵۴۵ واحد به رقم یک میلیون و ۲۲۲ هزار و 

11۵ واحد رسید.
 نمادهای همراه اول، تولید فوالد سپیدفراب 
کویر و پتروش��یمی پارس، بورس اوراق بهادار 
تهران و مخابرات ایران بیشترین اثر تقویتی در 
ش��اخص کل بازار بورس را داشتند و برعکس، 
نمادهای کشتیرانی جمهوری اسالمی و بانک 
ملت بیشتری اثر کاهش��ی در شاخص بورس 

داشته اند.
در فراب��ورس ایران نی��ز در پایان معامالت، 
ش��اخص کل 117 واحد رش��د کرده و به رقم 

هفت هزار و 3۴۲ واحد رسید.

ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش 
از ۴۴۵ هزار میلیارد تومان رسید.

 معامله گران فرابورس بیش از ۲/8 میلیارد 
سهام حق تقدم و اوراق مالی در قالب 6۰۵ هزار 
نوبت معامله و به ارزش سه هزار و 78 میلیارد 

تومان دادوستد کردند.
تاثیر کرونا بر بازارهای مالی  � 

یک کارش��ناس بازار سرمایه گفت: »شیوع 
وی��روس کرون��ا را که در ماه ه��ای اخیر توجه 
بازارهای مالی جهانی را به خود مش��غول و آثار 
ناگواری بر ای��ن بازارها تحمیل کرده، می توان 
نمونه ای از رخدادهای غیرمنتظره دانس��ت که 
هرچند احتمال وقوع آن بسیار اندک است اما آثار 
شدیدی بر بازارهای مالی بر جای می گذارد. عدم 
اطمینان و آثار ناشی از آن از جمله موضوعاتی 
اس��ت که بیشترین تاثیرات منفی را بر اقتصاد 

فعلی کشور وارد می کند.«
قاسم محسنی افزود: کاهش ارزش شاخص 
بورس های جهانی که بعضا تا یک س��وم ارزش 
آنها را شامل شده و همچنین کاهش ارزش بازار 
برخی شرکت های پذیرفته شده در بورس های 
جهان��ی که آن هم در برخی موارد تا 6۰ درصد 
ارزش بازاری س��هام آنها کاه��ش یافته، خود 

نشان دهنده ابعاد بزرگ این رخداد است.
وی اظهار داش��ت: ویروس کرونا  و تعطیلی 
رخدادهای��ی از جمله مس��ابقات ورزش��ی که 
جنبه ش��دید اقتصادی دارند موجب توقف در 
فعالیت های اقتصادی و بعض��ا آثار ناگواری در 
برخی صنایع از جمله گردشگری، حمل ونقل و 
هتلداری شده است؛ البته در برخی از صنایع دیگر 

نیز به تدریج آثار این ریسک هویدا می شود.
مدیرعامل شرکت رتبه بندی اعتباری برهان 
ادامه داد: از سوی دیگر تاثیرات این بحران بر 
مدیریت مالی شخصی خانوار و کسب و کارهای 
کوچ��ک و بعضا بزرگ به نوعی اس��ت که با 
وارد آمدن خل��ل در ثبات جریانات درآمدی 
این ش��رکت ها، بعضا ش��اهد افزایش ریسک 
اعتباری کس��ب و کارها می شویم؛ تا جایی که 
اخیرا برخی از موسس��ات رتبه بندی اعتباری 
مطرح دنیا، تاثیر تاخیر در بازپرداخت اقساط 
برخی از وام ها را که به دلیل ش��یوع ویروس 
کرونا رخ داده است، بر رتبه اعتباری موضوع 

رتبه بندی کاهش داده اند.

به گفته محسنی، شروع این بحران در کشور 
چین به تنهایی باعث شد تا آثار آن را در روند 
نزول��ی در بازارها از جمله کامودیتی ها ش��اهد 
باش��یم. از س��وی دیگر عدم توافق عربستان و 
روس��یه در اجالس اوپک پالس و در نتیجه آن 
کاهش قیمت نفت  خام، ابتدا تا 3۰ دالر که برخی 
پیش بینی ها تا پایین تر و حتی کمتر از ۲۰ دالر را 
برای شش ماه آینده دور از ذهن ندانسته اند، همه 
و همه نشان از رخداد یک بحران مالی جدید در 

اقتصاد جهانی در ماه های آتی دارد.
وی افزود: اخیرا  نیز شاهد تخصیص بودجه  
سنگین سه تریلیون دالری برای اقتصاد آمریکا 
جهت رهایی از شیوع کرونا بوده ایم که تاییدی 

بر آثار اقتصادی آن است.
مدیرعامل شرکت رتبه بندی اعتباری  برهان 
خاطرنش��ان کرد: در کش��ورمان ای��ران هم با 
تعطیلی کسب و کارها در آستانه سال نو، شاهد 
آثار زودرس آن برای کسب و کارهای کوچک و 
خانوار کم بضاعت بوده ایم. آثار دیگر اقتصادی این 
بیماری برای اقتصاد کشور نیازمند ارزیابی های 
بیش��تری اس��ت که اجتناب ناپذیر بوده و الزم 

اس��ت راهکارهای الزم در این خصوص در نظر 
گرفته شود.

وی اظهار داش��ت: عبور از شرایط کنونی و 
دس��تیابی به جهش اقتصادی، نیازمند نوعی 
همدلی در میان آحاد جامعه و سیاستگذاران و 
استفاده از ظرفیت های داخلی و دانش نسل جوان 

و ابزارسازی و نهادسازی ها در این زمینه است.
به گفته محسنی، توجه به کسب وکارهای 
کوچک و مبتنی بر اینترنت، پلتفرم های تامین 
مالی و حمایت از نس��ل جوان در قالب ایده ها 
و کس��ب وکارهای نوین  می تواند تا حد زیادی 
موجب بهره گیری از ای��ن ظرفیت ها در ایجاد 

کسب و کارهای جدید شود.
رشد شاخص بورس برای مدتی کوتاه  � 

متوقف می شود
یک کارشناس دیگر نیز با تاکید بر پایان رشد 
فعلی شاخص بورس برای مدتی کوتاه گفت: با 
توجه به اینکه شاخص بورس به سقف قبلی خود 
دست پیدا کرده است، بنابراین احتمال کاهش 

حدود ۲۰ درصدی این شاخص وجود دارد.
»مهدی طحانی« در گفت و گو با  ایرنا به علت 

رشد ۲۰ هزار واحدی روز گذشته شاخص بورس 
در بازار اشاره و بیان کرد: معامالت بورس از سال 
گذشته به دلیل ورود چشمگیر نقدینگی به این 
بازار تغییر کرد، به گونه ای که روز گذشته بیش 
از یک ه��زار و ۴۰۰ میلیارد تومان پول جدید 

وارد این بازار شد.
وی ادامه داد: به طور کلی پول افراد تازه وارد 
به بورس،  کل روند معامالت بورس را تغییر و 
باعث جابه جایی بس��یار از اعداد معامالتی این 

بازار شد.
طحانی اظهار داشت: در وضعیت کنونی که 
همه دنیا در حال دست و پنجه نرم کردن با شیوع 
ویروس کرونا هستند و قیمت نفت و دیگر کاالها 
کاهش پیدا کرده اس��ت، رشد سهام کاالمحور 

منطقی و ادامه دار به نظر نمی رسد.
این کارشناس بازار س��رمایه به پایان رشد 
فعلی ش��اخص بورس برای مدتی کوتاه اشاره 
و بیان کرد: با توجه به اینکه شاخص بورس به 
سقف قبلی خود دست پیدا کرده است، بنابراین 
احتمال کاهش حدود ۲۰ درصدی این شاخص 

وجود دارد.
وی افزود: به نظر می رسد بازار سرمایه تا چند 
روز منفی شود و دوباره شاخص بورس به کانال 

۵۰۰ هزار واحد بازگردد.
طحانی افزود: اکنون بازار به طور دائم در حال 
نوس��ان است و به نظر می رسد این بازار  با یک 

روند منفی همراه شود.
این کارش��ناس بازار سرمایه گفت: نکته ای 
که وجود دارد این اس��ت که اگر کشور در حال 
دس��ت و پنجه نرم کردن با ویروس کرونا نبود، 
شاخص بورس تاکنون به کانال 7۰۰ هزار واحد 
راه پیدا کرده بود، درصورتی که مساله کرونا تا 
دو یا سه ماه آینده در کشور برطرف شود شاهد 
روند افزایشی شاخص بورس بازار با شیب کمتر 

نسبت به سال گذشته خواهیم بود.
وی به بازگشایی نماد سهام گروه خودرو در 
بازار اشاره کرد و افزود: اگر نماد گروه خودرو با 
وضعیت کنونی بازگشایی شود با قیمت باال باز 
خواهد شد اما باید این موضوع را مدنظر قرار داد 
ک��ه اکنون صنعت خودرو در اکثر دنیا به دلیل 
شیوع کرونا با مشکل مواجه شده است، بازار ایران 
هم از این وضعیت مستثنی نیست و می تواند روند 

منفی را در پیش گیرد.
وی به مهم ترین ریس��ک های تهدیدکننده 
معامالت بازار س��رمایه اشاره و بیان کرد: رکود 
موجود در کشور و کاهش تقاضا، افت قیمت ها 
در بازار جهانی و برابری نوسان نرخ دالر به ریال 
از جمله خطراتی محسوب می شوند که اکنون 

بازار را تهدید می کند.

افزایش 6 هزار و ۵94 واحدی شاخص کل؛

بورستهرانکرونانمیگیرد
آموزش

بازار سرمایه ای ها از جمله افرادی بودند که کرونا نه تنها آنها 
را دورکار نکرد، بلکه با اینکه از سوی سازمان بورس اعالم شده 
است که بورسی ها می توانند با یک سوم کارمندان خود فعالیت 
کنند، به نظر می رسد کارکنان نهادهای مالی بازار سرمایه ملزم 

هستند به طور کامل در محل کار خود حاضر شوند.
به گزارش »جهان صنعت« به نقل از ایسنا، بازار سرمایه  در 
حالی هفتمین روز معامالت خود در سال جاری را آغاز کرده 
است که بسیاری از ارکان این بازار که در قسمت های مختلف 
از جمله کارگزاری ها، ش��رکت های مش��اور س��رمایه گذاری، 
س��بدگردان ها، شرکت های تامین سرمایه و.... از اینکه باید به 

صورت صددرصدی در محل کار خود حضور یابند گله دارند.
کارکنان نهادهای مالی بازار س��رمایه موظف هس��تند هر 
روز و به صورت صد در صدی در محل کار خود حاضر ش��وند 
و چنانچ��ه فردی درخواس��ت مرخصی کن��د،  تحت عنوان 
»مرخصی استحقاقی«  موفق به اخذ مرخصی می شود. این در 
حالی است که ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا بر حضور یک 
سومی کارکنان در محل کارشان تاکید کرده است. همچنین 
فرماندار تهران اعالم کرده است که تا ۲۰ فروردین ماه یک سوم 
کارکنان در محل کار حاضر می شوند و بقیه دورکاری می کنند 
یا به مرخصی می روند و مرخصی آنها جزو مرخصی استحقاقی 

محسوب نمی شود.
ابالغیه سازمان بورس مبنی بر حضور حداقلی کارمندان

در این راستا، یاسر فالح- مدیر روابط عمومی سازمان بورس 
و اوراق بهادار- در گفت وگو با ایسنا، از ابالغیه این سازمان به 
شرکت های کارگزاری خبر داد و گفت: سازمان بورس ابالغیه ای 
خطاب به همه شرکت های کارگزاری صادر کرده مبنی بر اینکه 

این شرکت ها درمورد بحث دورکاری کارکنان همراهی کنند به 
طوری که می توانند با  یک سوم نیورهای خود فعالیت کنند.

وی ادامه داد: در این ابالغیه به ش��رکت های کارگزار اجازه 
داده ش��ده است که درصورتی که نتوانند امکانات بهداشتی و 
ش��رایط ایمنی الزم را در شعب خود فراهم کنند، شعب را تا 
عادی شدن شرایط یا تا زمانی که بتوانند امکانات بهداشتی را 

تامین کنند، تعطیل کنند.
مدیر روابط  عمومی س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار به این 
س��وال که اگر کارگزاری ها صد درصد نیروهای خود را به کار 
بگیرند، تخلف کرده اند؟ پاسخ داد: این موضوع تخلف محسوب 
نمی ش��ود اما این ش��رکت ها باید براساس ابالغیه نهاد ناظر و 
همچنین مواردی که از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا اعالم 

شده دستورات را اجرا کنند.
زیرساخت های دورکاری وجود ندارد � 

این در حالی است که سعید اسالمی -دبیر کانون نهادهای 
سرمایه گذاری- در گفت وگو با ایسنا، درمورد حضور کارمندان 
نهادهای مالی در محل کار اظهار کرد: دغدغه کارکنان نهادهای 
مالی را چندین مرتبه با سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین 
در حاش��یه شورای  عالی بورس مطرح کردم. نظر دوستان در 
س��ازمان این اس��ت که بورس هم مشابه بانک ها و بیمه ها در 
دسته نهادهای مالی قرار می گیرد و نهادها می توانند با یک سوم 

نیروهای خود کار کنند.
وی با تاکید بر اینکه شیوع کرونا باعث تعطیلی بورس های 
دنیا نشد، گفت: بورس فرم سمبلیک هم دارد. بخشی از خدمات 

به ویژه در حوزه کارگزاری ها  به صورت آنالین به مشتری داده 
می شود اما نگرانی در مورد سالمت کارکنان نهادهای مالی وجود 
دارد. بعضی از مدیران نهادها موافق ادامه فعالیت نهادها هستند. 
باید به این نکته توجه داشت که نهادهای مالی به طور عمده 
بزرگ نیس��تند. برای مثال شرکت های مشاور سرمایه گذاری 
حدود 3۰ پرسنل دارند و اگر قرار باشد چالش کرونا همچنان 
ادامه دار باش��د، چگونه می توان با یک س��وم کارمندان به کار 

ادامه داد؟
دبیر کانون نهادهای سرمایه گذاری  با اشاره به مباحثی که 
درمورد دورکاری کارمندان مطرح می ش��ود، اظهار کرد: بحث 
دورکاری مطرح است اما زیرساخت های دورکاری وجود ندارد. 
زمانی که دو سوم پرسنل دورکاری می کنند سطح فعالیت آن 

بنگاه کاهش پیدا می کند.
اسالمی با تاکید بر اینکه سالمت کارکنان بسیار حائز اهمیت 
اس��ت، ادامه داد: زمانی که کارمندان در محل کار خود حاضر 
می شوند، هم باید به موضوع رفت و آمد آنها توجه کرد و هم 
تعاملی که با همکاران خود دارند. از سوی دیگر  برخی نهادها 
ارتباطات بیشتری با ارباب رجوع دارند و باید مالحظات بیشتری 
داشته باشد. در این راستا تالش شده است پروتکل های سالمت 

و بهداشت برای نهادهای مالی تهیه شود.
وقتی بازار سرمایه تعطیل نیست، نهادهای مالی هم  � 

نمی توانند تعطیل کنند
وی تاکید کرد: با همه این اوصاف زمانی که مجموعه بازار 
س��رمایه تعطیل نیست نهادهای مالی هم نمی توانند تعطیل 

کنند. اینکه بخواهند با یکم س��وم نی��رو فعالیت کنند، کار را 
دشوار می کند. از سوی دیگر بخش بزرگی از این نهادها مانند 
شرکت های مشاور س��رمایه گذاری، شرکت های سبدگردان، 
گروه های خدمات مالی و... با سرمایه خودشان کار می کنند و 

معتقدند باید به کار ادامه داد.
دبیر کانون نهادهای سرمایه گذاری با بیان اینکه این کانون 
از نظر قانونی نمی تواند درخواست تعطیلی کارمندان را در 
ش��رایطی که فعالیت بازار س��رمایه ادامه دارد، بدهد، ادامه 
داد: تا زمانی که بازار باز اس��ت پرسنل بازار سرمایه باید در 
محل کار خود حاضر باش��ند. اگر ستاد ملی مبارزه با کرونا 
به این نتیجه برس��د که فعالیت نهادهای مالی به س��المت 
عمومی جامعه لطمه می زند و تصمیمی در این راستا اتخاذ 
کند، بازار سرمایه هم به آن عمل خواهد کرد. از سوی دیگر 
تعطیلی بازار سرمایه می تواند اثرات روانی زیادی بر اقتصاد 

کشور داشته باشد.
نمی توان مردم را بی جواب گذاشت � 

همچنین حمیدرض��ا مهرآور- عض��و هیات مدیره کانون 
کارگزاران- در گفت و گو با ایسنا با تاکید بر اینکه کارگزاران 
پاسخگوی مردم هستند، اظهار کرد: نوع فعالیت ما به صورتی 
نیس��ت که بتوان با یک س��وم کارمندان به کار ادامه داد. ما 
پاس��خگوی مردم هستیم  و تا زمانی که فعالیت بازار سرمایه 
ادامه دارد نمی تواند گفت کارمندان حضور نداشته باشند. اگر 
واحد مالی در محل کار حضور نیابد و مش��تری چک خود را 

بخواهد، چه می توان کرد؟
وی گفت: برای برخی شغل ها امکان دورکاری وجود ندارد 

زیرا باید جوابگوی مردم باشیم. شرایط ما رقابتی است.

حضور کامل کارکنان بورس ها در روزهای کرونایی
زاویه

اختالل در س��امانه معامالت، مشکلی است که دامن همه 
اهالی بازار سرمایه را می گیرد؛ مشکلی که از عدم ارتقای هسته 
معامالت همسو با افزایش حجم معامالت و بزرگ شدن بازار 
سرمایه نشات می گیرد و در حالی که سهامداران انتظار دارند 
سازمان بورس برای ارتقای سیستم اقدام کند، مسووالن بر این 
باورند که بخشی از مشکل متوجه شرکت های نرم افزاری بوده 

و عمده گالیه مردم از این سامانه ها است.
به گزارش جهان صنعت به نقل از ایسنا، در دو ماه گذشته 
شاهد اخالل در سامانه های معامالتی و بعضا هسته معامالتی بازار 
سرمایه بودیم؛ اتفاقی که دردسر زیادی را برای معامله گران بازار 
به همراه داشته است زیرا زمانی که سامانه دچار مشکل می شود، 
ممکن است رقمی که سایت tsetmc نشان می دهد با رقمی 
که در کارگزاری نشان داده می شود یک دقیقه اختالف داشته 
باشد. این اختالف ممکن است باعث شود معامله گری دچار این 
اشتباه شود که فشار فروش زیاد شده و سهم خود را بفروشد در 
حالی که قیمت باال آمده است و این اتفاق در نهایت باعث ایجاد 

جو منفی در کل بازار شده و صف فروش ایجاد کند.
در این میان کارشناسان بر این باورند که سیستم های بازار 
سرمایه همسو با حجم معامالت در این بازار رشد نکرده و رفع این 
مشکل ضروری است. در آن سوی ماجرا مسووالن اعتقاد دارند 
همه مشکل متوجه هسته معامالت و سازمان بورس نیست و 
بخشی از مشکل در کارگزاری ها و سامانه های نرم افزاری است.

اختالل فقط در هسته معامالت نیست � 
در این راس��تا، روح اهلل دهقان- مدیرعامل شرکت مدیریت 
فن��اوری بورس ته��ران- در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه 
اختالل در هسته معامالت یک تعریف کلی است، اظهار کرد: 
احتمال اینکه در هر سامانه نرم افزاری مشکل وجود داشته باشد 

هست و این موضوع خصوصا درمورد معامالت بورس که سامانه 
پیچیده ای هم است دالیل مختلفی دارد.

وی ادامه داد: ممکن اس��ت دلیل اخت��الل، درگاه آنالین 
کارگزاری ها یا شرکت های نرم افزاری که به کارگزاری ها خدمات 
ارائه می کنند باشد که ارتباطی با هسته معامالت ندارد. مدیرعامل 
شرکت مدیریت فناوری بورس تهران با تاکید بر اینکه بازار بورس 
و حجم معامالت در این بازار در حال رشد است، گفت: به همین 
دلیل ممکن است کندی هایی رخ دهد. برای مثال در تاریخ 11 
فروردین ماه سامانه بورس تهران دچار مشکل شد که این مشکل 
نیم س��اعت بعد رفع و معامالت انجام شد. دلیل آن هم فشار 

زیادی بود که در سامانه بورس تهران وجود داشت.
راهکارهایی برای رفع مشکل هسته معامالت � 

دهق��ان در ادامه از در نظر گرفت��ن راهکارهایی برای رفع 
مشکالت هس��ته معامالت خبر داد و افزود: شرکت مدیریت 
فناوری و س��ازمان بورس و اوراق به��ادار، راهکارهایی را برای 
رفع این اختالل ها در نظر گرفته اند. در این راس��تا قصد داریم 
ظرفیت های س��امانه معامالت را بهبود بخش��یده و با میزان 
فشاری که به آن وارد می شود تطابق دهیم. این کار با همکاری 
متخصصان داخلی انجام می شود و در حال جذب نیرو هستیم. 
وی ادام��ه داد: بخ��ش دیگر اقدامات مربوط به به روزرس��انی 
سامانه است و امیدواریم بتوانیم سامانه را به نسخه های جدیدتر 
به روزرسانی کنیم. همچنین در دید بلندمدت هدف معامالت 
بومی است و در این راستا با مجموعه های دانشگاهی همکاری 
می کنیم و ش��رکت مش��ترکی ثبت کرده ایم و کارها را پیش 

می بریم که سامانه معامالت بومی داشته باشیم.

زمان به نتیجه رسیدن راهکارها مشخص نیست � 
دهقان به این سوال که اقدامات یادشده چه زمانی به نتیجه 
می رسد، پاسخ داد: نمی توان زمان دقیق ارائه کرد. کار تازه شروع 
ش��ده و باید دید چقدر امکان عملیاتی ش��دن آن وجود دارد. 

نمی توان گفت برای دو ماه اینده پاسخگو خواهد بود.
مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران با تاکید بر 
اینکه بخش��ی از اقدامات در اختیار شرکت مدیریت فناوری و 
س��ازمان بورس است، اظهار کرد: بخش دیگری از اقدامات در 
اختیار کارگزاری ها و ش��رکت هایی اس��ت که به کارگزاری ها 

سرویس می دهند. 
در واقع بخش��ی از مش��کالتی که عامه م��ردم درگیر آن 
هستند به این ش��رکت ها برمی گردد. بزرگ شدن بازار باعث 
شده ظرفیت های شرکت های کارگزاری تحت فشار قرار بگیرد 
و آنها هم باید در حوزه توسعه زیرساخت ها اقداماتی انجام دهند. 
دهقان در پاس��خ به این سوال که تاثیر تحریم بر به روزرسانی 
سامانه چیست، گفت: تحریم ها بی اثر نیست و ممکن است به 
دلیل تحریم امکان پذیر نباش��د که از یک ارائه دهنده خارجی 

بتوان برای به روزرسانی استفاده کرد.
نرم افزار، کشش این حجم از معامالت را ندارد

همچنین مهرزاد منتظری- کارشناس بازار سرمایه- با تاکید 
بر اینکه اختالل باعث ضرر و زیان می شود، اظهار کرد: اختالل 
باعث می شود در ساعات معامله نتوان قیمت تابلو را به درستی 
فهمید زیرا نرم افزار شرکت های کارگزاری یک قیمت را نشان 
می دهند،tsetmc  یک قیمت را نش��ان می دهد و در نهایت 

قیمت واقعی یک قیمت دیگر است.

سهامداران باید تحمل کنند � 
وی ادامه داد: حجم معامالت باال رفته است و نرم افزار قبلی 
که بازار سرمایه را ساپورت می کرد کشش این حجم از معامالت 
را ندارد. سازمان بورس باید فکری به حال آن کرده و مشکل را 
برطرف کند. هرچند به نظر می رسد در کوتاه مدت امکان پذیر 
نباشد. بحث تحریم به روزرسانی نرم افزار معامله را دچار مشکل 
می کند. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه حدود دو ماه 
است که بازار سرمایه دچار مشکل یادشده است، اظهار کرد: دو 
ماه است که تابلو این مشکل را دارد. مخصوصا وقتی عرضه اولیه 
صورت می گیرد مشکل چند برابر می شود. به نظر می رسد این 

مشکل ادامه دار است زیرا حجم معامالت بازار باال خواهد بود.
منتظری ادامه داد: نرم افزار قدیمی است و ایرانی نیست که 
باید به روزرسانی شود. البته برای آن پروژه تعریف شده است تا 
نرم افزار ایرانی شود اما فکر نمی کنم در چند ماه آتی این اتفاق 
بیفتد و با حجم معامالت کنونی سهامداران باید تحمل کنند.

باید بخشی از سود، هزینه به روزرسانی سیستم شود
همچنین مصطفی صفاری - کارشناس دیگر بازار سرمایه- در 
گفت وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه سیستم های بازار سرمایه بزرگ 
نشده است، اظهار کرد: هر چند قیمت سهام شرکت های بورس و 
فرابورس افزایش یافته است اما شاهد تحولی در سیستم نیستیم. 
در حالی که این شرکت ها باید بخشی از سود را هزینه سیستم 

کنند. وگرنه سیستم ها دچار مشکل می شوند.
وی با بیان اینکه همه ارکان بازار باید باهم رشد کنند، توضیح 
داد: شرکت های بورسی بزرگ می شوند، نقدینگی وارد بازار شده 
است، حاکمیت قصد دارد بازار سرمایه را تقویت کند؛ بنابراین 
ارکان بازار س��رمایه باید بزرگ شوند. باید بخشی از سود را به 

به روزرسانی سیستم ها اختصاص دهند.

اختالل مکرر در سامانه معامالت بورس
چالش
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وضعیت بازار مسکن اورژانسی شد
امتناعسازندگانازورودبهساختوسازها

تسنیم- رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه وضعیت بازار مسکن 
اورژانسی است، گفت: بدنه اجرایی و مدیریتی کشور تصمیم قابل قبولی برای 
رونق تولید مسکن اتخاذ نکرده است. محمدرضا رضایی با اشاره به افزایش 47 
درصدی سقف تسهیالت ساخت مسکن اظهار کرد:  گرچه افزایش سقف تسهیالت 
ساخت وساز و تولید مسکن می تواند در ارتقای میزان ساخت وساز در کشور اثرگذار 
باشد، اما به نظر می رسد هنوز بدنه اجرایی و مدیریتی کشور تصمیم قابل قبولی برای 
رونق تولید مسکن اتخاذ نکرده است. وی تصریح کرد: وضعیت بازار ساخت وساز 
مسکن بسیار نامطلوب و نگران کننده است، به ویژه آنکه با شیوع بیماری کرونا 
بخشی از پروژه های تولید مسکن متوقف شده و با این حال دولت هنوز هیچ اقدامی 
برای حمایت اقتصادی از سازندگان انجام نداده است. وی با بیان اینکه وضعیت بازار 
ساخت وساز مسکن اورژانسی است، افزود: وضعیت بازار مسکن به گونه ای است که 
بسیاری از سازندگان برای حضور در عرصه ساخت وساز ریسک نمی کنند، چون 
مشخص نیست که با این شرایط بازار در ماه های آتی به کدام سو خواهد رفت. 
رییس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به کاهش معامالت مسکن و افزایش 
چشمگیر قیمت مصالح ساختمانی اضافه کرد: به هر میزانی که آمار معامالت مسکن 
باال رفته و قیمت مصالح و تجهیزات کاهش یابد، سازندگان برای حضور فعاالنه در 
بازار ساخت وساز تمایل بیشتری خواهند داشت. رضایی تاکید کرد: دولت باید با 
ارائه تسهیالت ساخت وساز با سود مطلوب و ارائه مصالح ساختمانی در بازار تولید 

مسکن تحرک ایجاد کند تا عرضه مسکن در کشور افزایش یابد.

معاون وزارت راه و شهرسازی خبر داد
تدوینپروتکلفعالیتهایساختمانیدرستادملیمبارزهباکرونا
وزارت راه- معاون مسکن و ساختمان با اشاره به اینکه در روزهای آینده 
پروتکل انجام فعالیت های ساختمانی، توقف یا محدود کردن انجام پروژه ها با 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی در ستاد ملی مبارزه با کرونا تدوین و ابالغ می شود، 

گفت: اولویت، سالمت کارکنان و کارگران ساختمانی تا عبور از بحران است.
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان در خصوص احتمال تعویق 
یا توقف عملیات س��اختمانی، با مصوبه دولت برای اجرای طرح فاصله گذاری 
اجتماعی تا حل بحران کرونا در کشور اعالم کرد: هر اقدامی در این خصوص، 
بر اساس پروتکل های ستاد ملی مبارزه کرونا انجام می شود. معاون مسکن و 
ساختمان ادامه داد: طی روزهای آتی در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد 
و در عین حال ما به عنوان راهبرد موازی برنامه های اصالحی را برای این موضوع 
در دست پیگیری داریم. معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در فعالیت های 
ساختمانی امکان تقدم و تاخر برخی از عملیات های ساختمانی در پروژه های 
مختلف وجود دارد و به نظر می رسد می توان با رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
کار را به پیش برد. وی توضیح داد: بهترین راه این است که پروتکل مربوط به 
انجام فعالیت ساختمانی در ایام کرونا تدوین و اجرایی شود و مالک عمل قرار 
گیرد. در عین  حال به نظر می رسد در هر پروژه ای باید بر اساس خود آن پروژه 
مسائل را بررسی و حل و فصل کرد. ممکن است در یک پروژه ای تیم های مختلف 
و در نوبت های مختلف کار کنند که با هم تالقی نداشته باشند. به همین لحاظ 

هر کدام از پروژه ها برنامه مخصوص به خود را می طلبد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: تمامی فعالیت های ساختمانی تحت نظر 
ستاد ملی مقابله با کرونا انجام می شود. چنانچه اعالم شود که عملیات ساختمانی 
صددرصد تعطیل ش��ود، این کار انجام خواهد شد و چنانچه اعالم شود که با 

الزاماتی کار می تواند پیش برود با آن الزامات کار را پیش خواهیم برد.

ابتالیتعدادیازرانندگاناتوبوسهایبینشهریبهکرونا
ایلنا- رییس اتحادیه شرکت های تعاونی مسافربری گفت: سال های سال 
دست دولت در جیب مردم بود و امروز نباید با خساست از بیت المال از مردم 
حمایت کند. امروز دولت باید در مقابل مردم سخاوت به خرج دهد. احمدرضا 
عام��ری درباره تعداد رانندگان مبتال به ویروس کرونا اظهار داش��ت: هر چند 
پروتکل های اعالم شده برای ضدعفونی و پیشگری از شیوع ویروس کرونا به اجرا 
رسید اما تعدادی از رانندگان هم مانند سایر افراد به این ویروس مبتال شدند. با 
یکی از رانندگان که صحبت می کردم مدعی بود در 50 روز گذشته مبتال شده 
بنابراین نمی توان شیوع این ویروس را انکار کرد. رییس اتحادیه شرکت های 
تعاونی مسافربری تاکید کرد: در حال حاضر اتحادیه از تعداد رانندگان مبتال به 

این ویروس و بهبودیافتگان اطالعات و آمار دقیقی ندارد.

خبر
گروه حمل و نق�ل-ورود کرونا به 
کشور باعث تحمیل ضررهای هنگفتی 
به بخش های مختلف حمل ونقل شده 
اس��ت. ضرری که کرونا به حوزه های 
خدماتی و عملیات��ی حمل و نقل وارد 
کرده قابل مقایس��ه با س��ایر بخش ها 
نیست. فعالیت های این بخش به دلیل 
محدودی��ت در رفت و آمد مس��افر و 
کاهش جابه جایی کاال در کشور تقریبا 
به حالت نیمه تعطیل درآمده اس��ت. 
برآورد خسارت وارد به بخش حمل و نقل 
هوایی حدود س��ه هزار میلیارد تومان 
است. بخش ریلی و جاده ای نیز وضعیت 
مطلوبی ندارند. نوروز امسال سفرهای 
جاده ای بیش از 80 درصد کاهش داشته 
و در بخ��ش ریلی نیز چند ده میلیارد 
تومان هزینه کنس��لی بلیت ها ش��ده 
اس��ت. در این شرایط دولت یک بسته 
هشت هزار میلیارد تومانی برای جبران 
خس��ارت های حمل و نقل آماده کرده 
است؛ بسته ای که از یک سو کافی به نظر 
نمی رسد و از سوی دیگر با کاهش شدید 
درآمدها در تحقق آن تردید جدی وجود 
دارد. روز گذشته وزیر راه و شهرسازی از 
جبران خسارت شرکت های حمل و نقل 
مسافری به دلیل شیوع ویروس کرونا با 
تخصیص 8000 میلیارد تومان توسط 

دولت خبر داد.
محمد اسالمی یادآور شد: در بسته 
75 هزار میلیارد تومانی که در س��تاد 
مل��ی مبارزه با کرونا پیش��نهاد ش��د، 
رییس جمهور تاکید کرد ش��رط عدم 
تامین نیروی انس��انی می تواند دلیل 
موجهی برای تخصیص باشد. به همین 
دلیل نی��ز 8000 میلیارد تومان برای 
شرکت های حمل و نقل تخصیص یافته 
که امیدوار هستیم به زودی و در روزهای 
آتی پول مسافرانی که سفر آنها کنسل 

شده، بازگردانده شود.
محمد اس��المی با اشاره به دستور 
رییس جمهور ب��رای ارزیابی وضعیت 
پایانه های مس��افربری و ف��رودگاه ها، 
اظه��ار ک��رد: غربالگ��ری در ورودی و 
خروجی پایانه های مسافربری و باری 
انجام می شود که این غربالگری شامل 
کادر فعال و خدمه  شاغل در این مراکز 
نیز می شود. وی ادامه داد: غربالگری از 
روزهای نخست شیوع بیماری کرونا به 
پایانه های مس��افری، باری، فرودگاه ها 
وزارت  زیرمجموعه ه��ای  س��ایر  و 
راه و شهرسازی اعالم و اجرایی شد. در 
زمان حاضر گندزدایی، ضدعفونی کردن 
تجهیزات، کنترل و غربالگری مسافران 
و خدمه انجام می شود که این از جمله 
مهم ترین کارهایی بوده که به شایستگی 

نیز انجام شده است.
وی افزود: امسال به دلیل شرایط 
خاص ایجاد شده، ناوگان حمل و نقل 
عمومی بار فعالیت گسترده ای داشت 
و نیروه��ای ش��اغل در ای��ن بخش، 
ایثارگران��ه در حال خدمات رس��انی 

بودن��د و ای��ن خدم��ات به ش��کل 
شبانه روزی انجام می شد.

وی با بیان اینکه از همه بنادر کشور 
بارها و کاالهای اساسی به مراکز توزیع 
جابه جا شد، گفت: حمل ونقل هوایی 
نیز مسافران جامانده در سایر کشورها 
و کاالهای ف��وری و اضطراری به ویژه 
اقالم دارویی و تجهیزات پزش��کی را از 
اروپا و کشورهای آسیای شرقی به ایران 
منتقل کرد و اقالم دارویی بالفاصله در 
اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی قرار گرفت.
بس�ته حمایتی ب�رای صنعت  � 

هوایی کافی نیست
در همین حال به گفته دبیر انجمن 
ش��رکت های هواپیمایی خسارت وارد 
ش��ده در این بخش، بیش از سه برابر 
این اعتباری است که دولت قرار است 
پرداخت کند. در بخش هوایی آمارهای 
بلیت های کنسل شده هر روز بیشتر و 
بیشتر و سفرهای ریلی و هوایی مردم 
روز به روز کمتر می شد تا اینکه به گفته 
مقصود اسعدی س��امانی، دبیر انجمن 
شرکت های هواپیمایی پروازهای داخلی 
با کاهش 80 درصدی نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته مواجه شد.
وی در این باره به ایس��نا این گونه 
توضیح داد: در سال گذشته در چنین 
روزهایی در اوج سفرهای هوایی قرار 

داش��تیم و ش��رکت های هواپیمایی 
برای پروازهای فوق العاده برنامه ریزی 
می کردند اما امس��ال ش��رایط کامال 
برعکس ش��ده و شاهد کاهش شدید 
پروازهای داخلی و تقاضای مسافران 
ب��رای انج��ام این پروازها هس��تیم و 
در ای��ن میان نی��ز پروازهای خارجی 
ب��ا محدودیت های بس��یار آن هم در 
چندین مسیر محدود از سوی ایران ایر 

انجام می شود.
اسعدی سامانی ادامه داد: شرکت های 
هواپیمایی در این هفته ها بر اس��اس 
محاس��بات صورت گرفته بیش از سه 
هزار میلیارد تومان تا پانزدهم فروردین 
ماه زی��ان می کنند ک��ه امیدواریم با 
مصوبات صورت گرفته به گونه ای زیان 

آنها جبران شود.
البته اسالمی در گفت و گو با ایسنا 
در ای��ن زمین��ه اظهار ک��رد: در حال 
حاض��ر بی��ش از 70 درص��د ظرفیت 
حمل و نقل عمومی کاهش پیدا کرده 
است و در حوزه های مختلف هواپیما، 
قطار و اتوبوس تعداد بسیار کمی بلیت 
فروخته می شود. به عنوان مثال می توان 
به کنسل شدن بیش از ۳00 هزار بلیت 
قطار و بیش از ۲00 هزار بلیت هواپیما 

در این شرایط اشاره کرد.
وی همچنین در پاس��خ به س��وال 
دیگری درباره اینکه آیا در ستاد مقابله 

با کرونا تدابیری برای جبران ضرر و زیان 
بخش حمل و نقل عمومی اندیشیده شده 
است پاسخ داد: در کمیته اقتصادی ستاد 
مقابله با کرونا مصوبات و تمهیداتی برای 
جب��ران ضرر و زیان بخش حمل و نقل 
عمومی داشته ایم که می توان به تنفس 
سه ماهه در پرداخت وام، مالیات و بیمه 
اشاره کرد. همچنین درباره آنچه که در 
ارتباط با معیشت مردم و برخی مشاغل 
حساس وجود دارد، با هماهنگی سازمان 
برنامه و بودجه و وزارت رفاه تسهیالتی 
را ب��ه صورت بالعوض به آنها پرداخت 

می کنیم.
در پی بروز و گسترده تر شدن این 
مش��کالت که البته برای دیگر صنوف 
و مش��اغل نیز رخ داد حسن روحانی 
رییس جمهوری اع��الم کرد که دولت 
برای جبران خسارت های وارد شده به 
بخش های مختلف اقتصادی کشور که 
متاثر از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده 
اند، یکصد هزار میلیارد تومان پیش بینی 
کرده که این عدد به بودجه سال جاری 

اضافه شده است.
پس از این مس��اله آماره��ا و ارقام 
رسمی اعالم ش��ده نشان می دهد که 
هزار میلیارد تومان برای جبران خسارات 
ناشی از کنسل ش��دن بلیت هواپیما 
پیش بینی و پرداخت ش��ده است. اما 
مشخص نیست که این عدد دقیقا کی 

به دست ایرالین های داخلی می رسد و 
با توجه به برآوردهای اعالم شده و ادامه 
داشتن داستان کرونا و حواشی آن، آیا 
می تواند جبرانی ب��رای زیان های وارد 
شده باشد یا اینکه باید تجدید نظری 
در این زمینه صورت گیرد تا ایرالین ها 

بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
کاهش 9۰ � درصدی پروازهای 

داخلی
سخنگوی س��ازمان هواپیمایی نیز 
از ادام��ه محدودیت های پ��روازی در 
مس��یرهای اعالم شده تا قطع زنجیره 
ش��یوع کرونا خبر داد و گفت: کاهش 
پروازه��ای داخلی اکنون به ۹0 درصد 
رسیده اس��ت. محدودیت های پروازی 
همچنان قیمت بلیت هواپیما را در کف 
نگه داشته اس��ت و با وجود بازگشت 
مس��افران نوروزی به ش��هرهای مبدا 
بلیت هواپیما در پایین ترین نرخ خود 

به فروش می رسد.
برای مثال در مسیر شیراز به تهران، 
برای دیروز بلیت ش��رکت هواپیمایی 
ای��ران ایر به ن��رخ ۲۶4 هزار تومان به 
فروش می رسد. هواپیمایی ایرتور نیز 
برای امروز بلیت مسیر مشهد به تهران 
را ۲70 هزار تومان به فروش می رساند، 
در حالی که در مدت مشابه سال گذشته 
بلیت هواپیما در این مسیرها حدود یک 
میلیون تومان به فروش می رفت. با این 

حال خبری از اس��تقبال سفر هوایی و 
خرید بلیت هواپیما نیست.

ف��رودگاه مهرآباد که هر س��ال در 
این ایام پذیرای روزانه 400 پرواز بود، 
اکنون روزانه بی��ن ۱00 تا ۱۲0 پرواز 
دارد و بر اس��اس آمار اعالمی از سوی 
اداره کل فرودگاه مهرآباد، نشس��ت و 
برخاست هواپیماها در این فرودگاه در 
بازه زمانی ۲5 اسفند ۹8 تا ۱۲ فروردین 
۹۹ کاهش ۶۳ درصدی نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته داشته است.
جبران خس�ارت رانندگان با  � 

پرداخت بیمه
مهران قربانی، مع��اون حمل و نقل 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
نیز درباره آخرین وضعیت حمل و نقل 
ج��اده ای در ایام نوروز اظهار کرد: اکثر 
سفرهایی که توسط اتوبوس و ناوگان 
رسمی مس��افربری انجام می شود، با 
توجه به غیرفعال شدن مراکز توریستی، 
رفاه��ی و هتل ها در زمره س��فرهای 
ضروری و اجتناب ناپذیر به شمار می آید 
و تمام پروتکل های س��تاد ملی مبارزه 
با کرونا به ش��رکت های حمل و نقل و 
نیروهای مستقر در ادارات کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای سراسر کشور ابالغ 

شده و در دست اجراست.
قربانی همچنین درباره حمایت های 
در نظر گرفته شده برای جبران بخشی 
از خس��ارات وارد شده به رانندگان در 
پی کاه��ش 80 درصدی س��فرهای 
جاده ای گفت: با توجه به شرایط فعلی 
بخش حمل و نق��ل به ویژه حمل و نقل 
مسافری، بسته های حمایتی از سوی 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
برای رانندگان در نظر گرفته شده است. 
این بسته های حمایتی شامل تمدید 
غیرحضوری کارت هوش��مند فعالیت 
رانندگان اس��ت که تا س��ه م��اه قابل 
تمدید خواهد بود. همچنین پرداخت 
بیمه بیکاری برای ماه های اسفند سال 
گذش��ته و فروردین و اردیبهش��ت ماه 
امسال و بسته های حمایتی یک تا دو 
میلیون تومانی با توجه به شرایط خانوار 
برای رانندگان اتوبوس از دیگر تمهیدات 
اندیشیده شده و بسته های حمایتی بوده 
که در این راستا پیش بینی شده است.

وی در خص��وص نحوه بهره مندی 
رانندگان از بسته های حمایتی مذکور 
خاطرنشان کرد: رانندگان می توانند با 
ورود به پایگاه اطالع��ات رفاه ایرانیان 
که توس��ط وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی ایجاد ش��ده، اطالعات خود 
را ثبت کنند. در این زمینه مکاتبه ها و 
رایزنی های الزم با وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در خصوص پرداخت بیمه 
تامین اجتماعی انجام شده اما فرآیند 
انجام این کار هنوز نهایی نش��ده است 
که البته پس از حصول نتیجه، مراتب 
از طریق رسانه های جمعی به رانندگان 

اعالم خواهد شد.

خسارتهایکروناچگونهجبرانمیشود

نسخهدولتبرایحملونقلیها

ویژه گیالن

نمایندهتاماالختیاروزیربهداشتدرگیالن:
موججدیدکرونابعدازتعطیالتنوروزینگرانکنندهاست

نماینده تام االختیار وزیر بهداشت در گیالن موج جدید بحران کرونا 
در اس��تان گیالن را بعد از تعطیالت نوروزی نگران کننده عنوان کرد. 
محمدحس��ین قربانی، نماینده تام االختیار وزیر بهداشت در گیالن در 
گفت و گو با پایگاه خبری وبدا گیالن، ضمن تقدیر از همراهی و همکاری 
مردم ایران به ویژه مردم اس��تان گیالن در رعایت نکات بهداش��تی و 
دستورالعمل های بهداشت و درمان در ایام نوروز گفت: همکاری مردم 
ای��ران به ویژه مردم اس��تان گیالن در تعطیالت ن��وروزی به ویژه روز 
س��یزده بدر و رعایت نکات بهداش��تی و طرح فاصله گذاری اجتماعی، 
یکی از موفقیت های جمهوری اس��المی در پیشگیری از شیوع کرونا 

محسوب می شود.
وی با اشاره به اعالم خطر سازمان بهد اشت جهانی در خصوص موج جدید بحران کرونا در برخی کشورها گفت: سازمان 

بهداشت جهانی به همه کشورهایی که در حال باز کردن قرنطینه هستند، اعالم خطر کرده که موج جدیدی در راه است.
نماینده تام االختیار وزیر بهداشت در گیالن با ابراز نگرانی از افزایش حجم تردد در سطح شهرهای استان بعد از تعطیالت 
نوروزی، بهترین راه را برای شکست ویروس کرونا و قطع این زنجیره، رعایت فاصله اجتماعی و کاهش رفت وآمد در سطح شهر 

عنوان کرد و همراهی مردم استان را برای رعایت پروتکل های وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با کرونا خواستار شد.
دکتر قربانی ورودی های بیمارستانی در گیالن را نگران کننده عنوان کرد و خاطرنشان کرد: هنوز زمان اعالم رسمی رفع 
قرنطینه فرا نرسیده، بنابراین تا آن زمان، مردم استان باید با رعایت نکات ایمنی و بهداشتی، در این زمینه به مسووالن کمک 

کنند تا قدم به قدم، قرنطینه و فاصله اجتماعی کمتر و در نهایت برداشته شود.

دیدارمدیرکلبنیادمسکنگیالنباآیتاهللفالحتی
محمد اکبرزاده مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی گیالن به همراه 
جمعی از مسووالن این بنیاد با حضور در دفتر حضرت آیت اهلل فالحتی 
نماینده ولی فقیه در استان گیالن و امام جمعه رشت با ایشان دیدار 
کرد. در ابتدای این دیدار مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی گیالن 
ساخت و مقاوم سازی مسکن را از فعالیت های این سازمان عنوان کرد 
و گفت: امسال تولید و مقاوم سازی مسکن در روستاهای استان را ادامه 
می دهیم. اکبرزاده به مقاوم سازی ۲00 هزار مسکن در کشور در سال 
گذشته اشاره کرد و افزود: به دلیل اینکه گیالن رتبه نخست مقاوم سازی 
در کشور را کسب کرده، امسال مقاوم سازی ۱5 هزار مسکن روستایی 

در این استان در دستور کار است. وی از مقاوم سازی ساالنه ۱0 هزار مسکن روستایی در ۱4 سال گذشته در گیالن خبر داد و 
تصریح کرد: سال ۱40۱ به هدف مقاوم سازی مسکن روستایی در استان می رسیم. مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی گیالن 
با اشاره به اینکه متولی طرح مسکن ملی در استان شدیم، بیان کرد: اسفندماه سال گذشته تفاهمنامه ساخت هزار و 7۶0 واحد 

مسکونی شهری را با راه و شهرسازی گیالن منعقد کردیم.
امام جمعه رشت با قدردانی از همه کسانی که کار جهادی می کنند، تصریح کرد: اجرای برنامه در روستاها نیازمند فرهنگ سازی 
اس��ت. ضمن اینکه در اجرای طرح های  هادی باید به اولویت ها توجه ش��ود. آیت اهلل فالحتی اجرای طرح  هادی را به نفع مردم 
دانست و بیان کرد: بعضی از روستاهای گیالن تاریخی هستند و در اجرای طرح  هادی باید به ویژگی آنها توجه شود. وی با بیان 
اینکه روستاهای گیالن مورد تهاجم برخی سرمایه داران مرفه بی درد قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: برخی از سرمایه داران با 
ویالسازی در روستاها می خواهند برای استان دردسر ایجاد کنند و باید با این افراد برخورد شود. نماینده ولی فقیه در گیالن 
به نامگذاری جهش تولید توس��ط مقام معظم رهبری برای س��ال ۱۳۹۹ اشاره کرد و گفت: از سرمایه گذارانی که بخواهند در 
راستای تولید ورود کنند، استقبال می کنیم. آیت اهلل فالحتی با تاکید بر فرهنگ  مقاوم سازی مسکن برای مردم، اظهار کرد: در 
اجرای طرح های  هادی و مقاوم سازی مسکن روستایی باید محکم کاری را جدی بگیرید زیرا محکم کاری موجب دعای مردم 
برای مسووالن می شود. وی داشتن سعه صدر توسط متولیان امر را مهم خواند و بیان کرد: آرزوی توفیق و موفقیت برای تمام 

مسووالن و دست اندرکاران را دارم.

اجرای430کیلومترشبکهگازدرگیالن
شرکت گاز استان گیالن در سال ۹8 توانست با برنامه ریزی 
درست و تامین اعتبار الزم بیش از 4۳0 کیلومتر شبکه گذاری گاز 
را در استان اجرا کند. حسین اکبر، مدیرعامل شرکت گاز استان 
گیالن با اعالم خبر اجرای بیش از 4۳0 کیلومتر شبکه گاز در 
گیالن اظهار کرد: این میزان شبکه گذاری نسبت به سال گذشته 

بیش از ۱0 درصد رشد داشته است.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن بیان کرد: با وجود اتمام 
عملیات گازرسانی در شهرهای استان در سال ۹۳، این شرکت با 
همت بیشتری نسبت به گازرسانی به مناطق روستایی و حفرات 
خالی شهرها اقدام کرده و در همین راستا در سال گذشته بالغ بر 

۳8 کیلومتر شبکه گذاری گاز در حفرات خالی شهرها به انجام رسیده است. اکبر اظهار داشت: هم اکنون شبکه گاز به دورترین و 
صعب العبورترین نقاط استان گیالن رسیده است و مجموعا بیش از ۲۱ هزار کیلومتر عملیات شبکه گذاری در استان اجرا شده 
است. وی همچنین از نصب ۱۳ هزار انشعاب گاز در سال گذشته خبر داد و گفت: با اجرای این عملیات، مجموع انشعابات گاز 

در گیالن به 5۹5 هزار انشعاب افزایش یافته است.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در پایان از همه مشترکین به ویژه مشترکین جدید درخواست کرد تا با رعایت نکات 

ایمنی و استفاده از وسایل گازسوز استاندارد از گاز طبیعی  بهینه استفاده کنند.

مدیرکلتعاون،کارورفاهاجتماعیاستانگیالنخبرداد
صادرات۵۰میلیوندالریشرکتهایتعاونی

عب��اس علیزاده، مدیر کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان گیالن ۱۳ فروردین ۹۹ با حضور 
در برنامه گل بهار شبکه باران با اشاره به فعالیت 
ش��رکت های تعاونی اس��تان در حوزه صادرات 
گفت: س��ال ۹۶ صادرات ش��رکت های تعاونی 
اس��تان گیالن ۱8 میلیون دالر بود و در س��ال 
۹7 این عدد را به ۳۲ میلیون دالر رساندیم، اما 
شرکت های تعاونی گیالن در سال ۹8، بیش از 

50 میلیون دالر صادرات داشتند.
وی در این گفت وگو با اشاره به ماموریت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه تعاون، اظهار کرد: گیالن یکی از 

استان های تعاون خیز کشور است و تعاون گران زیاد و بالغ بر ۲400 تعاونی فعال یا در دست اجرا دارد.
وی با بیان اینکه 70 درصد حمل و نقل درون شهری و برون شهری استان توسط واحدهای تعاونی انجام می شود، تصریح کرد: 

واحدهای تعاونی بیش از 40 درصد گوشت سفید )مرغ و جوجه طبق تفاهمنامه( استان را تامین می کنند.
وی از پرداخت ۱۱5 میلیارد تومان تسهیالت اشتغال فراگیر در حوزه شهری و شهرک های صنعتی استان طی سال گذشته 

خبر داد و تاکید کرد: این تسهیالت در اختیار فعاالن عرصه تولید قرار گرفت و برای ۱450 نفر شغل ایجاد کرد.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیالن با بیان اینکه از جوانان خالق در حوزه دانش های نوین جهت توسعه اشتغال 
حمایت می کنیم، ادامه داد: طبق تفاهمنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صندوق کارآفرینی امید، تسهیالت ارزان قیمت 
به ایده های خالقانه جوانان پرداخت می شود. همچنین در راستای تحقق شعار »جهش تولید« از شرکت های تعاونی حوزه تولید 

که با حداقل ظرفیت کار می کنند یا غیر فعال هستند نیز حمایت خواهیم کرد.
وی با اشاره به حمایت از جامعه کار و تالش افزود: تمام تالش خود را در رسیدگی به هیات های حل اختالف کارگری انجام 

داده ایم. این اتفاق را با کم کردن زمان بررسی به حدود ۳0 روز در سال گذشته رساندیم.
وی با اشاره به توصیه نامه ۳0 بندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و ارسال 
آن به کلیه واحدهای تولیدی گیالن، افزود: بیش از 700 مورد بازرسی در یک ماه گذشته توسط بازرسان کار این اداره کل صورت 
گرفته است . در پایان با توجه به شیوع ویروس کرونا و ارائه خدمات غیرحضوری الکترونیکی توسط سامانه های مختلف وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مردم شریف استان درخواست کرد در خانه بمانند و از این خدمات استفاده کنند.

برگزاریاولینجلسهشورایهماهنگیمدیرانصنعتآبوبرقکشور
درسال99

اولین جلسه شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان 
گیالن در سال ۹۹ در محل سالن کنفرانس شرکت آب منطقه ای 
گیالن و همچنین در سراسر کشور با حضور ویدئوکنفرانسی وزیر 
نیرو برگزار شد. رضا اردکانیان در ابتدای جلسه ویدئوکنفرانس 
با تبریک سال نو به مجموعه همکاران وزارت نیرو، برای بیماران 
درگیر با ویروس کرونا آرزوی صحت و س��المتی و طلب غفران 
الهی برای درگذشتگان بر اثر این بیماری کرد.  وزیر نیرو با اشاره 
به شرایط عمومی کشور از نظر اقتصادی و اجتماعی و برنامه های 
سال ۹۹ وزارت نیرو و همچنین پویش الف-ب ایران تصریح کرد: 
با توجه به تحریم های ظالمانه از سوی استکبار جهانی امسال جزو 

سخت ترین سال ها خواهد بود و کشور باید آماده مواجه شدن با این وضعیت باشد و ادامه داد: با توجه به نامگذاری سال جاری 
با عنوان »جهش تولید« از سوی مقام معظم رهبری، ما باید حداکثر تالش را از خود نشان دهیم و تاکید کرد: تنها از این طریق 

می توانیم بر دشمن پیروز شده و بر تحریم ها فائق آمده و تهدیدها را به نحو احسن به فرصت تبدیل کنیم.
وزیر نیرو به برنامه های این وزارتخانه در سال ۹۹ به عنوان مهم ترین بخش این جلسه اشاره و تصریح کرد: توجه به کیفیت 
نیروی انسانی و رفتارهای مدیریتی، ارتباط با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی به صورت اصولی و درک جایگاه های 
مدیران و نمایندگان در یک فهم مشترک، جانشین پروری، ادامه یکپارچه سازی مدیریت بخش آب و آبفا، توجه ویژه به تامین 
برق پایدار در فصل گرمای پیش رو، اجرای مصوبه اخیر هیات وزیران و چابکسازی ستاد آب، مدیریت مناسب سدها و سیالب، 

نهایی کردن طرح های سازگاری با کم آبی در استان ها از اهم برنامه های وزارت نیرو در سال ۹۹ خواهد بود.
دکتر اردکانیان به استفاده از ظرفیت های قانونی بودجه سال ۹۹در تسویه و تهاتر بدهی های وزارت نیرو با پیمانکاران و تجهیز 
شرکت های آبفا، اجرایی کردن برقراری حق النظاره کشاورزی برای چاه های مجاز و غیرمجاز، حل موضوع مطالبات بین شرکت های 
صنعت آب و برق در اسرع وقت، استفاده از مصالح رودخانه ای در راستای ساماندهی رودخانه ها، رعایت اصول بهداشتی و توسعه 

خدمات الکترونیکی و غیرحضوری و همراهی با ارباب رجوع در حد امکان تاکید کرد.
وزیر نیرو در پایان یک بار دیگر با تبریک سال نو برای همه همکاران این وزارتخانه، برایشان و آحاد ملت شریف ایران عزیز از 

خدای متعال آرزوی سالمتی و موفقیت کرد.

مدیرعاملشرکتآبوفاضالباستانگیالنتشریحکرد
مزایایاجرایرینگآبدورشهرالهیجان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن در بازدید معاون 
هماهنگی امور عمرانی استانداری گفت: با اجرای رینگ آب دور 
شهر الهیجان ۶000 مشترک از آب باکیفیت بهره مند می شوند. 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیالن از پروژه رینگ 
آب دور ش��هر الهیجان بازدید کرد. در این بازدید سیدمحسن 
حسینی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان گیالن با تشریح چگونگی روند اجرای پروژه به مهندس 
اکب��ری مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری اظهار 
داشت: این پروژه توسط پیمانکار شرکت آب منطقه ای استان در 
حال انجام است . وی در ادامه افزود: با اجرای لوله گذاری در میدان 

سردار جنگل الهیجان و برقراری اتصاالت و لوله گذاری ها در میدان عاقلیه، میدان چای تا نبش گلستان ۱۳ الهیجان و کمربندی 
شهر، امکان انتقال آب تصفیه خانه بزرگ گیالن به بلوار امام رضا )ع( و مناطق گلستان ها فراهم می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن خاطرنشان کرد: در حال حاضر از خط سایت شهید خوش سیرت به میزان 40 
تا 50 لیتر بر ثانیه به این مناطق آبرسانی می شود که با بهره  برداری از پروژه رینگ آب دور شهر الهیجان، ۶000 انشعاب مناطق 

گلستان این شهر از آب شرب باکیفیت تصفیه خانه بزرگ آب گیالن برخوردار خواهند شد.
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گروه معدن- امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان جهش 
تولید نامگذاری شده است سالی که با توجه به شرایط سخت حاکم بر 
اقتصاد قطعا جهش تولید راهگشای اکثر چالش ها خواهد بود و در این 
بین صنایع معدن و فوالدی از مهم ترین شاخص های الزم برای تحقق 
این هدف به شمار می روند. در واقع برخورداری کشور از ظرفیت های 
باالی معدنی که در سال های گذشته در قالب خامفروشی در برخی از 
حوزه های بروز پیدا کرده است زمینه مساعدی را برای جهش تولید 
در صنایع زنجیره مرتبط را فراهم می آورد. البته فارغ از تصمیمات 
جزیره ای و بخشنامه هایی که گاه به صورت یکجانبهگرایانه به سود 
چند حوزه و زیان سایر بخش ها منجر شده به اعتقاد کارشناسان عالوه 
بر زیرساخت های مواد اولیه و مواد معدنی ب برنامه ریزی منسجم و 
نقشه راه در تمامی حوزه های معدنی به ویژه در شرکت های بزرگ 
اجتناب ناپذیر است. البته باید توجه داشت که در تحقق این هدف 
عالوه بر ثبات قوانین و جلوگیری از تصمیمات جزیره ای، ش��رایط 
تحریمی و همچنین گسترده شدن سایه کرونا نیز دستیابی به جهش 

تولید را قطعا با دشواری های زیادی همراه خواهد کرد.
چادرملو و دو برنامه کوتاه و میان مدت � 

 ناصر تقی زاده، مدیرعامل شرکت 
معدنی و صنعتی چادرملو در گفت وگو 
با جهان صنعت، از برنامه های خود در 
این راستا گفت و توضیح داد: شرکت 
چادرملو در جایگاه یکی از بزرگ ترین 
شرکت های معدنی کشور و فعال در 
اکتشاف و اس��تخراج و بهره برداری از 
معادن س��نگ آهن و تولید کنسانتره 
از آنه��ا و همچنین تولی��د گندله و 
محصوالت فوالدی، برای تحقق شعار جهش تولید دو برنامه کوتاه مدت 

و میان مدت دارد.
وی ادامه داد: این مجموعه در کوتاه مدت به دنبال رساندن بهرهوری 
به بیشترین میزان ممکن است و همچنین در یک برنامه میان مدت 
تالش دارد به سرعت ساخت پروژه های در دست انجام بیفزاید تا این 
پروژه  ها در سال آینده به بهره برداری برسند. در نتیجه این تالش ها تمام 

واحدهای تولیدی چادرملو در سال جاری بیش از ظرفیت اسمی خود 
تولید خواهند داشت.

تقی زاده افزود: این تالش ها به جهش تولید در چادرملو و کلیه صنایع 
مصرف کننده محصوالت این شرکت می انجامد و عالوه بر این به اشتغالزایی 
می انجامد. چادرملو از نظر مالی و تخصصی و حرفه ای توانمندی پیشروی 

در مسیر جهش تولید را دارد.
وی در پایان گفت: در بحث اکتشاف نیز به دنبال گرفتن پهنه از دولت 

هستیم تا اکتشاف آنها را شروع کنیم.

فوالد مبارکه از رونق تا جهش تولید � 
حمیدرضا عظیمی��ان مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان نیز در این 
باره به جهان صنعت گفت: فوالد مبارکه 
موفق به تحقق رونق تولید در سال ۹۸ 
بود و عزم راسخ خود را برای جهش تولید 

در سال ۹۹ جزم کرده است.
وی ادامه داد: در همین راستا این 

مجموعه در سال جاری فوالد سپیددشت را راه اندازی می کند و با این 
دستاورد یک میلیون تن به میزان تولید فوالد خام خود می افزاید.

عظیمیان افزود: فوالد مبارکه همچنین در سال جهش تولید یک 
واحد پنج میلیون تنی کنسانتره سنگان را وارد مدار و این رقم را به تولید 
کنسانتره فوالد مبارکه اضافه می کند. عالوه بر این واحد 20 هزارتنی تولید 

الکترود اردکان یزد نیز در سال جاری به راه می افتد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه همچنین تصریح کرد: این شرکت 
ابرپروژه نورد گرم 2 مبارکه را در سال جاری شروع می کند. هر چند نتیجه 
این پروژه سه سال دیگر حاصل می شود اما زیرساختی برای جهش تولید 
به شمار می آید. فوالد مبارکه در کنار این پروژه های بزرگ ده ها پروژه 

کوچک تر را نیز در دستور کار دارد.
گفته های تقی زاده و عظیمیان در جایگاه مدیرعامالن دو واحد 
از بزرگ ترین شرکت های معدنی و صنایع معدنی کشور حکایت از 
توانمندی این صنعت در پیمایش مس��یری دارد که به دستاوردی 
چون جهش تولید منتهی می ش��ود. با این حال موانعی نیز بر س��ر 

راه است.
جهش، پیش نیازهایی می طلبد � 

عبدالوهاب س��هل آبادی رییس 
خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در 
گفت و گو با جهان صنعت، تحقق این 
شعار را مستلزم پیش نیازهایی دانست 
و در این ب��اره گف��ت: بخش معدن و 
صنایع معدنی در ایران جای کار بسیار 
دارد و در عرصه تولید می تواند جوالنگاه 

توانمندی ایرانیان باشد.

وی افزود: این پتانس��یل به اندازه ای قوی است که هر گاه صحبت 
از تشدید تحریم های نفتی می شود، »معدن« جایگزین مناسبی برای 
درآمدهای نفتی معرفی می شود. این پتانسیل از آنجا حادث شده که ایران 
از یک جدول مندلیف از ذخایر معدنی برخوردار است. در نتیجه یکی از 

کشورهای غنی جهان از نظر وجود مواد معدنی به شمار می آید.
س��هل آبادی ادامه داد: در حال حاضر سازمان زمین شناسی کشور 
ذخایر بسیاری را کشف کرده است. در کنار این ذخایر کشفشده نیروی 
انسانی متخصص، تحصیلکرده و توانمند در رشته های مرتبط با معدنکاری 
تربیت شده اند که سرمایه چشمگیری به شمار می آیند. محصوالت معدنی 
و صنایع معدنی از استقبال بازارهای فرامرزی نیز برخوردار هستند و 
همه اینها به این معنی است که معدن بستر مناسبی برای تحقق شعار 

جهش تولید است.
ریی��س خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه تحقق جهش 
تولید در بخش معدن را منوط به ایجاد پیش نیازهایی دانست و در این 
باره توضیح داد: از جمله این پیش نیازها ثابت بودن مفاد آییننامه ها و 
بخشنامه ها دست کم در یک بازه زمانی تعیین شده است. یک تولیدکننده 
باید بداند تا چه مدتی می تواند در یک چارچوب تعیین شده فعالیت 
کند تا بتواند برای آنچه از تولید و صادرات در نظر دارد، برنامه ریزی و 

چشم اندازی ترسیم کند.
وی ادامه داد: مساله دیگر ماشین آالت است. ماشین آالتی که امروز 
در معادن ایران به کار گرفته می شود، از جمله فرسوده ترین ماشینآالتی 
هس��تند که در دنیا وج��ود دارند. جهش تولید نیازمند ابزار اس��ت و 
ماشین آالت معدنی مهم ترین ابزار در معدنکاری به شمار می آیند. این 
مقوله از آنجا اهمیت بیش��تری پیدا می کند که ماشین آالت، وارداتی 
هستند و خرید آنها برای تولیدکننده مستلزم پرداخت هزینه وافری 
است که ممکن است از عهده خارج باشد. با وجود چنین مشقاتی و با 
توجه به ظرفیت های فوق العاده ای که معدن برای تولید دارد خوب است 
صندوقی برای حمایت از معدنکاران ایجاد شود تا به آنها برای تجهیز 

فرآیند معدنکاری کمک شود.
سهل آبادی در پایان اضافه کرد: به باور من اتخاذ همین دو راهکار 
می تواند در تحقق جهش��ی که مورد نظر مقام معظم رهبری اس��ت، 

اثربخش باشد.

جهان صنعت پیش نیاز تحقق »جهش تولید« در حوزه معدن و صنایع معدنی را  بررسی کرد

جلوگیری از تصمیمات جزیره ای

آتش قیمت خودرو، زیر خاکستر
مهر- بازار خودرو پس از ماه ها تالطم، کمی آرام شده؛ معامالت تعطیل است و 
نمایشگاهداران می گویند که فعال بنا ندارند که کرکره  مغازه های خود را باال بکشند؛ 

شاید هم کرونا، آتش قیمت را به زیر خاکستر برد.
تا پیش از اینکه کرونا بسیاری از بازارهای مختلف ایران را درنوردیده باشد، این 
دالالن بودند که مدام در بازار نقش آفرینی کرده و قیمت ها را جابه جا می کردند تا جایی 
که حتی برخی بررسی ها حکایت از آن داشت که این دالالن بودند که روزانه صدها 
آگهی ساختگی برای قیمت خودرو روی سایت های پرمخاطب درج کرده و تالش 
می کردند که به نوعی بازار را با قیمت های مدنظر خود پیش برند؛ اما کرونا ترمز تمام 

این معامالت را فعال کشیده است.
بررسی های میدانی حکایت از آن دارد که بسیاری از سایت های پرمخاطب خرید و 
فروش، کمتر معامله ای را به خود می بینند و اگرچه ممکن است که خرید و فروش هایی 
هم صورت گیرد، اما آنچه که به عنوان برآیند کلی این شرایط می توان از آن برداشت 

کرد، به طور قطع، رکود شدید و عمیقی است که بازار خودرو را دربرگرفته است.
در این میان برخی به این فکر افتاده اند که در این بازار برای مصرف خود، خریدهایی 
داشته باشند، اما از آنجا که چشم انداز برای آینده بازار چندان روشن نیست که این 
بحران کرونا، کی از کشور رخت برمی بندد، به همین دلیل بسیاری هم دست نگه 
داشته اند و خودروهای کمتری به بازار عرضه می کنند. نکته حائز اهمیت دیگر آن 
است که بخشی از افرادی که عموما خودروهای خود را به فروش می گذاشتند، مبالغ 
حاصل از آن را در راه سرمایه گذاری های جدید یا ورود به بازارهای دیگر یا حتی تبدیل 
خودروی خود به یک خودروی بهتر هزینه می کردند، اما اکنون اکثر بازارهای موازی 
نیز در رکود به سر می برند و تنها احتمالی که در این میان وجود دارد آن است که 
برخی خودروهای خود را به معرض فروش می گذارند، بخواهند مبالغ حاصل از آن را 

در بازار پررونق سرمایه هزینه نمایند.
سعید موتمنی، رییس اتحادیه صنف نمایشگاه داران خودرو در رابطه با وضعیت این 
روزهای بازار خودرو می گوید: قیمت های خودرو نسبت به ایام پایانی سال هیچ گونه 
تغییری نداشته است و بسیاری از افراد به دلیل اینکه چشم انداز روشنی از بازار خودرو 
و حتی اقتصاد ایران ندارند، تالشی هم برای معامله در این بازار صورت نمی دهند و 

بازار با رکود شدیدی دست و پنجه نرم می کند.
وی افزود: اکنون بازار تعطیل است و قیمت هایی که در این رابطه ارائه می شود، به 
طور قطع منطقی نیست و بنابراین معامله در آن نیز خیلی با منطق همراه نخواهد بود. 
در شرایط کنونی اقتصادی و شیوع ویروس کرونا، اگر هم فعالیت های اقتصادی آغاز شود 
به نظر نمی رسد افراد برای خرید و فروش خودرو مراجعه کنند و پیش بینی می شود این 

شرایط تا چند ماه آینده و ریشه کن شدن کامل این ویروس ادامه داشته باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد:

تعمیق ساخت داخل، 7 محور برای جهش تولید 
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت اقدام��ات وزارت صمت در افزایش تولیدات 
اقالم بهداش��تی و محوره��ای برنامه ای وزارتخانه را برای س��ال جهش تولید 

تشریح کرد.
رضا رحمانی اظهار داشت: قبل از شیوع کرونا در کشور، ظرفیت تولید انواع 
ماسک حدود 700 هزار قطعه و میزان تولیدات 300 هزار قطعه بود که همزمان 
با شیوع کرونا اولین برنامه ما تشویق و ترغیب واحدهای تولیدی به فعالیت سه 

شیفته و شبانه روزی بود که جای تقدیر فراوان دارد.
وی افزود: تمام اقدامات بخش تولید زیر نظر دستورالعمل ها و پروتکل های 
وزارت بهداشت بوده است و با ستاد ملی مبارزه با کرونا هماهنگ عمل کردیم 
به طوری که تولید مواد ش��وینده از اس��فندماه ۹۸ تاکنون هشت برابر و تولید 
الکل 20 برابر و تولید دس��تکش بیش از دو برابر ش��ده است، پیش از کرونا دو 
میلیون تولید می کردیم، االن 4/5میلیون عدد تولید می کنیم و همچنین ظرفیت 
واحدهای تولیدکننده شوینده ها را از 50 درصد به ۹0 درصد رسانده ایم.رحمانی 
افزود: شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی ما برای تامین اقالم و کاالهای مرتبط 
با کرونا پای کار آمدند و عالوه بر همکاری در تامین ارز مورد نیاز جهت واردات، 
136 میلیارد تومان کمک بالعوض برای تامین کاالها و اقالم مورد نیاز اختصاص 
دادند.رحمانی گفت: با توجه به تدابیر انجام شده، همکاران ما قول داده اند که تا 
آخر فروردین و اوایل اردیبهشت تولید ماسک به چهار میلیون عدد در روز خواهد 

رسید و دغدغه های مردم در این بخش به حداقل ممکن خواهد رسید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: با تمهیدات اتخاذ شده، ذخیره سازی 
کاال به خوبی برای ماه مبارک رمضان و عید نوروز انجام شده است و کاال به وفور 
در بازار یافت می شود و به عنوان مثال تاکنون ذخیره مرغ به اندازه کنونی نبوده 

است، در سایر اقالم و کاالهای اساسی نیز هیچ گونه مشکلی نداریم.
وی افزود: قطعا برای پساکرونا نیز برنامه داریم و برای برخی اصناف و واحدهای 

تولیدی که به خاطر کرونا آسیب دیده اند، بسته های حمایتی داریم.
وزیر صمت گفت: با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت 75 هزار میلیارد 
تومان برای حمایت از کس��ب و کارهای آس��یب دیده بر اثر کرونا مانند اصناف، 
شرکت های حمل ونقل و گردشگری و... تامین اعتبار شده است و دولت روی 

آن تاکید فراوان دارد که شیوه نامه آن همین روزها ابالغ می شود.
رحمانی افزود: با دستور رییس جمهور، 10 میلیارد دالر برای واحدهای تولیدی 
آسیب دیده هم در نظر گرفته شده است و سایر اقدامات حمایتی از جمله استمهال 
مالیات، بیمه تامین اجتماعی و معوقات بانکی و چک های برگشتی واحدهای 
تولیدی آسیب دیده بر اثر کرونا نیز از دیگر اقدامات است که در دستور کار است 
و مصوب نیز شده است.وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هفت محور کاری را 
امسال داریم که توسعه فناوری و شرکت های دانش بنیان یکی از این محورهای 
اصلی آن اس��ت و در همین راس��تا جذب سرباز امریه از میان نخبگان به اذن 
مقام معظم رهبری را در برنامه داریم و به شرکت های بزرگ برای جذب نخبگان 
با حقوق مکفی مجوز دادیم. وی گفت: توسعه و تعمیق ساخت داخل در راستای 
جهش تولید، مدیریت واردات و توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه فناوری و صنایع 
دانش بنیان، بهبود فصای کسب و کار، تامین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری و 

توسعه لجستیک هفت محور کاری برنامه های امسال است.

جهش تولیدخودرو

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران خبر داد

تولید 250 هزار تن کاتد برای نخستین بار 
جهان صنعت- اردش��یر سعدمحمدی با بیان اینکه شرکت مس در دوره 1 ماهه 
منتهی به پایان اسفند ۹۸ از محل فروش محصوالت خود 25/1۸7 میلیارد ریال درآمد 
داشته است گفت: خوشحال هستیم در حوزه فروش موفق به ثبت رکورد فروش 220 

هزار و 700 میلیارد ریالی برای نخستین بار در تاریخ شرکت شدیم.
مدیرعامل ش��رکت مس با اعالم این خبر افزود: همچنین تا پایان س��ال ۹۸ تولید 
کاتد شرکت مس برای اولین بار در تاریخ شرکت به 250 هزار و 133 تن رسید و تولید 

کنسانتره شرکت مس نیز برای اولین بار از 1 میلیون و 1۸0 هزار تن فراتر رفت.
سعد محمدی با اعالم اینکه فروش شرکت مس در سال گذشته و با وجود مناسبات 
سختی که بر شرایط اقتصادی کشور حاکم بود به طور کامل و حتی بیش از برنامه محقق 
ش��د تصریح کرد: هرچند قیمت جهانی مس نسبت به مدت مشابه سال ۹7 کاهش 
چشمگیری داشت؛ اما میزان فروش شرکت در سال 13۹۸ نسبت به مدت مشابه سال 

قبل از آن، رشدی بیش از 125 درصدی داشته است.
مدیرعامل شرکت مس افزایش حجم تولید شرکت، نرخ ارز و بازاریابی گسترده را از 
مهم ترین دالیل رشد سودآوری شرکت مس دانست و گفت: همچنین در سال گذشته و 
به رغم تحریم های سخت قدرت های استکباری و سخت ترین شرایط مبادالت بین المللی 
موفق به ثبت بیش از 1 میلیارد دالر صادرات شدیم که در مقایسه با سال 13۹7 رشد 
بیش از دوبرابری صادرات را ش��اهد بودیم.وی درباره سایر دستاوردهای شرکت مس 
گفت: خوشبختانه سهام مس تحت تاثیر عملکرد خوب شرکت مس، سال پربازدهی را 

تجربه کرد؛ به طوری که ارزش بازار شرکت مس از 30 هزار میلیارد تومان به بیش از 72 
هزار میلیارد تومان رسید.سعدمحمدی با قدردانی از همراهی سهامداران مس گفت: 
سهام مس جزو سهم های بنیادی در بازار سرمایه محسوب می شود و با توجه به موقعیت 
استراتژیک فلز مس و آینده درخشان فلز سرخ در مناسبات اقتصادی دنیا، بدون شک 

سهام مس ارزندگی و ارزش خود را حفظ خواهد کرد.
وی افزود: بازدهی بیش از 2632 درصدی سهام شرکت مس از بدو پذیرش در بورس 
در سال 13۸5 تاییدکننده این موضوع است که این سهم حتی در مواقعی که قیمت 

جهانی مس با کاهش شدید نیز روبه رو بوده، سودآوری خود را حفظ کرده است.
مدیرعامل شرکت مس تصریح کرد: در سال گذشته، سهام شرکت ملی صنایع مس 
ایران بازدهی 143 درصدی را باوجود کاهش قیمت جهانی مس نصیب سهامدارانش 

کرده است که بازدهی سالیانه سهام شرکت طی یک دهه اخیر محسوب می شود.

بر اساس یک نظر سنجی

 شرکت ملی مس فعال ترین شرکت معدنی
 در مقابله با کرونا شناخته شد

جهان  صنعت- بر پایه یک نظرسنجی که پایگاه خبری »می متالز« 
درخصوص عملکرد شرکت های معدنی و صنایع معدنی  در مقابله و 
پیش��گیری از کرونا کرد، شرکت ملی مس از نگاه کاربران به عنوان 

فعال ترین شرکت در حوزه مقابله با کرونا شناخته شد.
بر اس��اس این گزارش، در این نظر سنجی که تعداد 3556 کاربر 
شرکت کردند 1۹41 نفر شرکت ملی صنایع مس ایران را به عنوان 
فعال ترین مجموعه در راس��تای مقابله و پیشگیری از ویروس کرونا 
انتخ��اب کردند. پس از مس، ش��رکت فوالد مبارکه با کس��ب 260 
رأی رتبه دوم این نظرس��نجی را کس��ب کرد. همچنین 22۹ نفر از 
کاربران نیز رأی خود را به شرکت گل گهر دادند تا در رتبه سوم این 

نظرسنجی قرار گیرد.
به گفته حیدر ضیغمی مشاور مدیرعامل شرکت مس و مدیر گروه 
روابط عمومی، با دس��تور دکتر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی 
صنایع مس، این شرکت از همان روزهای آغازین شیوع ویروس کرونا 
عالوه بر ایفای نقش حمایتی خود از کارکنان صف و ستاد و اقدامات 
قابل توجه در حل این بحران برای تداوم تولید در کارخانجات شرکت 

م��س در حوزه ملی نیز تالش ک��رد تا با هماهنگی مجموعه وزارت 
صنعت و ریاست هیات عامل ایمیدرو دکتر غریب پور و مدیران حوزه 
بهداشت و درمان نیازهای فوری و اولویت دار شبکه بهداشت و درمان 

کشور را تامین کند.
گفتنی است شرکت مس تاکنون یک  میلیون ماسک N۹5، پنج 
میلیون ماسک سه الیه و 150 هزار دست گان پزشکی برای شبکه 
درمان کشور تهیه کرده و این تنها بخشی از اقدامات این شرکت در 

زمینه مقابله با کروناست.

صنایع معدنی 

گروه معدن- در آخرین روزهای سال گذشته سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( با 
کنسرسیومی از بخش خصوصی تفاهمنامه ای امضا کرده 
تا نخس��تین واحد تولید سیلیکون متال در ایران ساخته 
شود. در حال حاضر تمام نیاز صنایع آلومینیوم و صفحات 
خورشیدی به عنوان اصلی ترین مصرف کنندگان سیلیسیم 
و فرآورده های آن با واردات تامین می شود و راه اندازی این 
کارخانه عالوه بر اینکه کشور را در این زمینه به خودکفایی 
می رساند، می تواند به ایجاد صنعتی جدید بینجامد. با این 
حال در سه سال گذشته این سومین طرحی است که برای 
تولید سیلیکون متال در کشور در نظر گرفته شده است. 
دو طرح پیش��ین هنوز عملیاتی نشده و در این طرح نیز 

ابهاماتی وجود دارد.
بهره گیری از منابع بکر � 

سیلیکون متال نخستین محصول در زنجیره فرآوری فلز 
سیلیسیم است و ۹۸/5 تا ۹۹/5 درصد آن را سیلیس تشکیل 
می دهد. قرار است واحد یادشده تا دو سال دیگر ساخته شود 
و نخستین کارخانه تولید این محصول در ایران باشد. برای آن 
حدود هشت هزار و 600 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده تا 
صنعت آلومینیوم و صفحات خورشیدی را تغذیه کند و به 
راه اندازی زنجیره تولید ویفرهای مغناطیسی بینجامد. ایران 
در حالی تاکنون موفق به س��اخت سیلیکون متال نشده 
که این فلز نیمه رسانا دومین فلز فراوان موجود در پوسته 
زمین و هشتمین عنصر فراوان جهان است، نزدیک به 30 
درصد از وزن پوسته زمین را سیلیکون تشکیل می دهد و 
بنا بر گفته کارشناسان، ایران نیز از ذخایر فراوان سیلیسیم 

برخوردار است. در حال حاضر چین بزرگترین تولیدکننده 
سیلیکون جهان است و پس از این کشور روسیه، آمریکا و 
نروژ جایگاه های بعدی را در اختیار دارند.در همین راستا بنا 
بر خبری که وب سایت سازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی کشور منتشر کرده مصرف کنونی سیلیکون 
متال در صنعت آلومینیوم کشور حدود پنج هزار تن است 
و در صورت افزایش تولید فلز سیلیسیم تا ۸00 هزار تن در 
افق توسعه صنعتی ایران، کل 10 هزار تن سیلیکون متال 

تولیدی به مصرف این صنعت خواهد رسید.
عالوه بر صنعت آلومینیوم، صنایع ش��یمیایی، لوازم 
آرایشی، پروتزها، بتن و سیمان، پلیمرها و دیرگدازها دیگر 
موارد مصرف محصوالتی هستند که از فرآوری سیلیسیم 
به دس��ت می آید. در این میان آنچه در ایران برجستگی 
ویژه ای به این محص��ول می دهد، کاربرد آن در پنل های 

خورشیدی است. 
رشد تولید پنل های خورشیدی و آلومینیوم  � 

در حال حاضر تنها شش هزارم درصد از برقی که در ایران 
تولید می شود، از انرژی خور شید به دست می آید در حالی 
که این کشور به دلیل قرار داشتن در کمربند خورشیدی، 
برخ��ورداری از مناطق کویری و دارا بودن حدود 300 روز 
آفتابی در س��ال از پتانس��یل خوبی برای رشد تولید برق 
خورشیدی بهره مند است. همچنین در برنامه پنج ساله 
ششم توسعه )1400-13۹6( کشور ایجاد 26 هزار مگاوات 
نیروگاه جدید، برنامه ریزی شده که 16 هزار مگاوات آن با 
تبدیل نیروگاه های گازی موجود به سیکل ترکیبی، سه 
هزار مگاوات آن با ساخت نیروگاه های تولید پراکنده و تولید 

همزمان برق و حرارت و پنج هزار مگاوات دیگر با ساخت 
نیروگاه های تجدیدپذیر بادی و فوتوولتائیک )خورشیدی( 
تامین خواهد شد. در نتیجه بهره برداری از واحد یادشده، 
می تواند به توسعه نیروگاه های خورشیدی در کشور بینجامد؛ 
پتانسیلی که محمد آقاجانلو مدیر صنایع معدنی ایمیدرو نیز 
آن را تایید می کند و در این باره به »جهان صنعت« توضیح 
می دهد: بیشترین مصرف فلز سیلیسیم در ایران در تولید 
آلیاژهای آلومینیوم- سیلیسیم و پس از آن در تولید پنل های 

خورشیدی است. 

وی می افزاید: با وجودی که ایران از ذخایر فراوان این ماده 
برخوردار است، این تفاهمنامه می تواند سرآغازی بر استخراج 
و فرآوری آن باشد. همچنین با این دستاورد می توان صنایعی 
را که می خواهند به فتوسل ها و ویفرهای مغناطیسی ورود 

کنند تغذیه کرد.
آقاجانلو همچنین گفت: تاکنون تمام نیاز کشور به فلز 
سیلیسیم با واردات تامین می شد و در داخل تولید وجود 
نداشت. با راه اندازی این واحد نیاز به واردات از بین می رود 
آن هم در شرایطی که با راه افتادن واحدهای آلومینیوم 

جنوب و آلومینیوم جاجرم در اواخر سال گذشته، تولید 
آلومینیوم کشور در سال جاری دو برابر افزایش خواهد 
یافت. چنین رشدی به افزایش مصرف سیلیسیم خواهد 
انجامید. عالوه بر اینها فارغ از آلومینیوم، تولید سیلیسیم 
یک صنعت جدید است و دستاوردهای منحصر به خود 

را برای کشور دارد.
لزوم خودکفایی در شرایط تحریم  � 

محمد آشفته، کارشناس حوزه آلومینیوم نیز در این 
باره به »جهان صنعت« می گوید: صنعت آلومینیوم ایران 
در صادرات، واردات و تامین مواد اولیه در فش��ار برآمده 
از تحریم هاست. این تحریم ها از زمان ریاست جمهوری 
اوبام��ا در ایاالت متحده آمریکا تاکن��ون بر آلومینیوم 

ایران وارد بود.
وی ادام��ه می ده��د: در چنی��ن ش��رایطی در یک 
چشم انداز درازمدت باید به فکر ایجاد واحدهای تولیدی 
و خودکفایی در تامین این مواد باشیم با توجه به اینکه 
ایران به ویژه در اس��تان های زنجان و مرکزی سرشار از 

ذخایر سیلیس است.
ابهاماتی چون مکان و ظرفیت پروژه � 

از گفته های این دو کارشناس می توان چشم انداز روشنی 
برای صنایع مصرف کننده سیلیکون متال به ویژه آلومینیوم 
پیش بینی کرد، اگرچه در جزئیات این تفاهمنامه ابهاماتی 
وجود دارد و تا زمانی که این ابهامات روشن نشود نمی توان 
در تحقق آنچه در این چشم انداز ترسیم شده به طور کامل 
امیدوار بود.آریا صادق نیت عضو هیات مدیره س��ندیکای 
صنایع آلومینیوم ایران در این باره می گوید: سیلیکون متال 

به طور قابل توجهی موردنیاز صنعت آلومینیوم در بخش 
آلیاژسازی است و تاکنون نیاز این صنعت از طریق واردات 
به طور کامل تامین می شده، اما نظر نهایی را در مورد نتایج 
این تفاهمنامه وقتی می توان داد که مکان کارخانه و ظرفیت 
تولید آن مشخص باشد و در کل اطالعات بیشتری در مورد 

آن ارائه شود.
سومین طرح، عملیاتی می شود؟  � 

انعقاد تفاهمنامه یادشده بین ایمیدرو و بخش خصوصی 
تنها تالشی نیس��ت که در سال های اخیر با هدف تولید 

سیلیکون متال در کشور صورت گرفته است.
بررس��ی ها نش��ان می دهد در آذرماه سال ۹6 قرار بود 
شهرک سیلیکون متال بروجرد پس از سال ها رکود در روند 
احداث آن با واگذاری به س��رمایه گذار جدید از سر گرفته 
شود تا این شهرک تبدیل به بزرگ ترین شهرک سیلیکون 
متال خاورمیانه شود. فاز نخست این طرح باید تا 1۸ ماه 
پس از تاریخ یادش��ده به بهره برداری می رسید و 1۸ هزار 
تن سیلیکون متال تولید می کرد؛ عالوه بر شهرک بروجرد، 
خبرگزاری برنا سال گذشته از آغاز طرح سیلیکون متال در 
شهرک صنعتی جوکار مالیر خبر داد؛ طرحی که قرار بود 
با سرمایه گذاری شرکت تامین اجتماعی )شستا( با صرف 
300 میلیارد تومان اعتبار اجرایی شود و در سال جاری به 
بهره برداری برسد.اگر تاکنون این دو پروژه عملیاتی شده 
بود، تفاهمنامه اخیر ایمیدرو به تولید نخستین کارخانه 
تولید سیلیکون متال کشور لقب نمی گرفت؛ اتفاقی که امید 
می رود در این پروژه تکرار نشود و ایران بتواند در تولید فلز 

سیلیکون متال به خودکفایی برسد. 

در پی اجرای سومین پروژه تولید سیلیکون متال در 3 سال گذشته بررسی شد 

ابهامات یک خودکفایی

معدن
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کاهش ۳۶ درصدی ورود آب به سدهای کشور
آمار موجود کل آب ورودی به مخازن س��دهای کش��ور 30/31 میلیارد 
مترمکعب است که مقایسه ورودی آب امسال نسبت به سال گذشته کاهش 

3۶ درصدی را نشان می دهد.
بر اس��اس اطالعات موجود می��زان بارندگی تجمع��ی حوزه های آبریز 
ش��ش گانه کشور، از اول مهرماه س��ال گذشته تا 1۵ فروردین سال جاری 

۲۴3 میلی متر بوده است.
در حوزه س��دها، ظرفیت کل مخازن کش��ور ۵0/۵ میلیارد مترمکعب 
است و بررسی ها نشان می دهد موجودی آب مخازن سدهای کل کشور در 
س��ال جاری، معادل 33/۵ میلیارد مترمکعب بوده که این رقم برای س��ال 
گذشته 37/۵ بوده و در مقایسه با یکدیگر نسبت به سال گذشته 10 درصد 

کاهش داشته است.
طبق آمار موجود کل آب ورودی به مخازن سدهای کشور 30/31 میلیارد 
مترمکعب است و در سال گذشته شاهد ورود ۴7/۲ میلیارد مترمکعب آب 
به مخازن س��دهای کل کشور بودیم که مقایسه ورودی آب امسال نسبت 
به س��ال گذشته کاهش 3۶ درصدی را نشان می دهد. میزان خروجی آب 
از ابتدای س��ال آبی تاکنون در س��ال جاری ۲۵/3 و در سال گذشته ۲9/7 
میلیارد مترمکعب بوده اس��ت که در مقایس��ه با س��ال گذشته کاهش 1۵ 

درصدی را نشان می دهد.
ورودی آب به سدهای کل کشور در هفته جاری سه میلیارد مترمکعب 
بوده اس��ت. این در حالی اس��ت که میزان خروجی 1/۵ میلیارد مترمکعب 

است.

کرونا ۵۰ میلیون لیتر مصرف بنزین را کاهش داد 

میانگی��ن توزیع روزانه بنزی��ن در 1۵ روز اول فروردین ماه س��ال 99، 
۴۴ میلیون لیتر بوده که نس��بت به س��ال گذشته ۵0 میلیون لیتر کاهش 

داشته است.
آمارها حاکی از آن اس��ت که مصرف روزانه بنزین در کشور در 1۵ روز 
فروردین ماه امس��ال به دلیل کاهش ترددها ناش��ی از شیوع کرونا به ۴۴ 
میلیون لیتر رس��ید، در حالی که این رقم در مدت مش��ابه س��ال قبل 9۴ 

میلیون لیتر بود.
طبق اعالم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران روند مصرف بنزین 
در کشور در روزهای ابتدایی امسال کاهشی بوده است و با توجه به کاهش 
تردد خودروها در ایام تعطیالت نوروز و همچنین توجه مردم به توصیه های 

بهداشتی، میزان مصرف بنزین روند نزولی خود را ادامه داده است.
به گفته مسووالن ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، بنزین 

مازاد کشور در حال ذخیره سازی است.
فاطمه کاهی، س��خنگوی ش��رکت ملی پخش فرآورده ه��ای نفتی در 
ای��ن خصوص اظهار داش��ت: میانگین توزیع روزان��ه بنزین در 1۵ روز اول 
فروردین ماه س��ال 99، ۴۴ میلیون لیتر بوده اس��ت که در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته ۵0 میلیون لیتر کاهش یافته است.
وی افزود: در 1۵ روز ابتدایی فروردین س��ال گذش��ته 9۴ میلیون لیتر 

بنزین توزیع شده که کاهش ۵0 میلیون لیتری را نشان می دهد.
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی دلیل این میزان کاهش 
مصرف را رعایت مردم، کنترل و نظارت بر ترددها و کم ش��دن س��فرهای 
درون ش��هری و برون شهری جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا عنوان 

کرد.
همچنی��ن به گفته وی زمان تخصیص س��همیه بنزی��ن نوروزی هنوز 

مشخص نیست.

آمادگی سدها برای مهار سیالب های احتمالی 
فروردین و اردیبهشت

به گفته مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت 
منابع آب ایران سدهای کشور آمادگی الزم را برای مواجهه با شرایط احتمالی 

سیالبی در نیمه دوم فروردین و اردیبهشت ماه دارد.
سیف اله آقابیگی، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت 
مدیریت منابع آب ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم 
اظهار داشت: حدود 30 تا 3۵ درصد ظرفیت مخازن سدهای کشور خالی 
اس��ت و این میزان ظرفیت خالی، جهت مدیریت س��یالب ها در ایام پیش 
رو از سال آبی 99- 98 پیش بینی شده که می تواند ظرفیت مناسبی برای 

مهار و مدیریت سیالب های آتی باشد.
وی افزود: بر اس��اس پیش بینی هایی که هواشناسی کشور ارائه کرده و 
تدقیق مدل ها، تا پایان فروردین ماه پیش بینی وقوع سیالب وجود دارد؛ البته 
با درصدی عدم قطعیت و همچنین برای اردیبهشت ماه نیز پیش بینی هایی 
برای وقوع س��یالب انجام گرفته است؛ از این رو برنامه ریزی برای مدیریت 
مخازن سدها با توجه به شرایط نیمه دوم فروردین ماه و هم اردیبهشت ماه 

انجام شده است.
آقابیگی با بیان اینکه در تعداد قابل توجهی از س��دهای کش��ور برنامه 
رهاسازی و افزایش خروجی در ماههای اخیر را داشته ایم گفت: این برنامه ها 
قطعاً با دورنمای بارش هایی اس��ت که پیش بینی ش��ده صورت می گیرد تا 
این رهاس��ازی ها بتواند شرایط حداکثری را در بحث مدیریت مخازن آبی 
داش��ته باشد و در حد تاب آوری است تا هیچ گونه مشکلی را برای مناطق 

پایین دست ایجاد نکند.
وی ادامه داد: س��دهای کش��ور آمادگی الزم را برای مواجهه با شرایط 

احتمالی سیالبی در نیمه دوم فروردین و اردیبهشت ماه دارند.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع 
آب ایران تصریح کرد: دستگاه های اجرایی از جمله بخش آب وزارت نیرو تا 
االن بر اساس عنایت و توجه دولت محترم، بیش از 1800 کیلومتر الیروبی 
و بازگشایی رودخانه های کشور را انجام داده و این کار هم اکنون نیز در اکثر 

استان های کشور در دست اقدام است.
وی اف��زود: همچنین حدود 100 کیلومتر در مناطقی از رودخانه ها که 
نیازمند دیواره س��ازی، ساحل سازی و همچنین ایجاد دیوارهای محافظتی 
اس��ت اقدام کرده، در کنار آن الزم اس��ت دستگاه های دیگر نیز که متوالی 
در روس��تاها، شهرها و شهرداری ها هس��تند، اقدامات ایمن سازی را انجام 
دهند و در کنار این، همان طور که مردم عزیزمان همواره در جهت کاهش 
خسارت ها همکاری کرده اند، در درجه اول برای حفظ خود و خانواده خود 
و در درجه دوم برای حفظ س��رمایه های ملی در ادامه فصول نیز همکاری 

الزم را داشته باشند.

بر
خ

گروه ان�رژی- در حالی که احتمال توافق 
کاهش تولید میان تولید کنندگان در روزهای 
اخیر سیگنال های مثبتی به بازارهای جهانی داده 
بود و کارشناسان نیز نسبت به ملحق شدن آمریکا 
به این توافق خوش بین بودند اما موضع کاخ سفید 
پس از دیدار با مدیران نفتی به سرانجام رسیدن 

چنین توافقی را در  هاله ای ابهام قرار داد.
دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا در یک 
جلسه مطبوعاتی در کاخ سفید گفته است که 
حتی اگر عربستان سعودی و روسیه برای کاهش 
تولید و ثبات قیمت ها به توافق برسند، آمریکا در 
صورت لزوم برای محافظت از صنعت نفت داخلی، 

از تعرفه ها استفاده خواهد کرد.
ترامپ همچنین در این نشست خبری گفت: 
»من به اوپک اهمیت��ی نمی دهم، تمام عمرم 
مخالف اوپک بوده ام، یک سازمان غیرقانونی است 

و می توانید آن را یک کارتل بنامید.
ترامپ در یک جلسه توجیهی در مورد شیوع 
ویروس کرونا به خبرنگاران گفت: »اگر مجبور 
باش��م بر واردات نفت عوارض وضع کنم و اگر 
مجبور ش��وم کاری برای حفاظت از ده ها هزار 
کارگر بخش انرژی و شرکت های بزرگ که این 
مشاغل را ایجاد می کنند انجام دهم، هر کاری 

که الزم باشد می کنم.«
این در حالی است که اظهارات روز پنجشنبه 
ترام��پ درباره توافق نفت��ی در آینده نزدیک و 
چش��م انداز توافق تحت حمای��ت آمریکا برای 
محدودیت عرضه جهانی تولید نفت، باعث جهش 

چشمگیر قیمت ها شده بود.
با این حال رییس جمهور آمریکا روز جمعه 
بدون اینکه برنامه ای برای محدودیت عرضه اعالم 
کند، از دیدار با مدیران شرکت های نفت آمریکا 
خارج شد و اظهار کرد: این یک بازار آزاد است 
و عربستان سعودی و روسیه باید جنگ قیمتی 
که به راه انداخته اند و باعث ریزش قیمت ها شده 

است را حل کنند!
تحلیلگران شرکت »کلیر ویو انرژی پارتنرز« 
در این باره گفتند: اظهارات اخیر ترامپ نشان 
داد که وی تنها عربس��تان سعودی و روسیه را 
ب��ه مذاکره ترغیب کرده و تمایلی برای کاهش 
تولید آمری��کا ابراز نکرده بلکه از احتمال وضع 

تعرفه صحبت کرده است.
این در حالی است که توافق جهانی برای 
کاهش تولید حداکثر 10 تا 1۵ میلیون بشکه 
در روز نیازمن��د مش��ارکت تولیدکنندگانی 
فرات��ر از گ��روه اوپک پالس ش��امل آمریکا 
 است که بزرگ ترین تولیدکننده نفت جهان

 به شمار می رود.

توافق نفتی در  هاله ای از ابهام � 
کارشناسان معتقدند اظهارات ترامپ توانایی 
وی ب��رای ایجاد آتش بس میان دو صادرکننده 
بزرگ نفت جهان در شرایط نابودی تقاضا تحت 
تاثیر شیوع ویروس کرونا و خطر نابودی صنعت 

نفت شیل را زیر سؤال برد.
در حالی که هر دو کشور عربستان سعودی و 
روسیه برای کاهش تولید هماهنگ اعالم آمادگی 
کرده اند و ترامپ گفته است که توافق میان این 
دو کش��ور به زودی انجام می گیرد، حال معلوم 
نیست که آیا این توافق می تواند بدون مشارکت 
آمریکا و س��ایر کشورهای تولیدکننده حاصل 

شود یا خیر.
کارشناسان معتقدند پس از نزاع دیپلماتیک 
بین عربستان و روسیه، رسیدن به چنین توافقی 

بعید به نظر می رسید.
اما کارشناس��ان معتقدند اگر بازار به حال 
خود گذاشته شود در معرض فروپاشی بیشتر 
اس��ت زیرا بحران بیماری کووید 19 تقاضای 
جهان��ی برای نفت را یک س��وم کاهش داده 
اس��ت. صدها هزار مشاغل صنعت در معرض 

ناب��ودی ق��رار گرفت��ه و ح��دود 1۵ میلیارد 
دالر س��رمایه گذاری از بودجه اکتشاف شیل 
حذف ش��ده است و بس��یاری از شرکت های 
حفاری ش��یل در آس��تانه ورشکستگی قرار 
گرفته اند. هفته گذش��ته شرکت تولیدکننده 
نفت »وایتینگ پترولیوم« و شرکت خدماتی 

»هورن بک« اعالم ورشکستگی کردند.
بنابراین اکنون همه نگاه ها به اوپک خیره شده 
که قرار بود روز دوش��نبه به همراه متحدانشان 
و همچنین مهمانانی نظیر آلبرتای کانادا برای 
رسیدگی به بحران ریزش قیمت های نفت یک 
کنفرانس مجازی برگزار کند اما به دلیل اختالف 
و جدال لفظی بین عربستان سعودی و روسیه به 

نهم آوریل موکول شده است.
مناب��ع آگاه اوپک می گویند تولیدکنندگان 
این گروه منتظرند ببینند آیا آمریکا در تالش ها 
برای تثبیت بازار نفت مشارکت می کند. آمریکا 
باید از تولید نفت ش��یل خ��ود در تالش های 

تولیدکنندگان جهانی همکاری کند.
الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه اظهار کرده 
که محدودیت های قانون��ی در آمریکا را درک 

می کند اما همچنان این کشور باید انعطاف پذیری 
نشان دهد.

احتمال سقوط نفت به 10 � دالر
در ای��ن میان ویکتور ش��ام، مع��اون انرژی 
مؤسسه آی اچ اس مارکیت معتقد است: احتمال 
اندکی وجود دارد که هرگونه توافق اوپک پالس 

بتواند بازار را نجات دهد.
به گفته ش��ام بسیار بعید به نظر می رسد 
عربستان با کاهش یکجانبه یا حتی دوجانبه 
نفت  خام با روسیه موافقت کند، اما فشارهای 
واردشده از س��وی بازار آزاد، تولیدکنندگان 
را وادار می کند پیش از تکمیل ش��دن سطح 
 ذخیره س��ازی های جه��ان، تولی��د خ��ود را

 کاهش دهند./وی گفت: پیش بینی می کنیم 
قیمت نفت ش��اخص برن��ت در ماه آوریل به 
حدود 10 دالر برای هر بشکه برسد و احتمال 
می رود در س��ه ماهه دوم سال ۲0۲0 نیز در 
همین سطح بماند. هم اکنون صحبت درباره 
کاهش خیره کننده عرضه اوپک پالس، شاید 
بسیار ناچیز و دیر باشد. درخواست از عربستان 
و روس��یه برای کاهش ۵0 درصد یا بیشتر از 

تولید خود، باورنکردنی است.ترامپ به تازگی 
به خبرنگاران گفته بود پیشنهادی برای کاهش 

تولید نفت آمریکا نداده است.
این در حالی است که ریاض، به عنوان رییس 
دوره ای گروه G۲0، می تواند برای کاهش تولید 
جامع شامل دیگر کشورهای تولیدکننده نفت 

مانند کانادا تالش کند.
محمدعلی خطیبی، نماینده سابق ایران در 
اوپ��ک در این خصوص می گوی��د »باید توجه 
داش��ت که عربس��تان به تنهای��ی وارد چنین 
ماجراجویی نمی شود و این کشور مجری یکسری 
سیاس��ت های کالن است. به گفته وی به نظر 
می رس��د در خصوص بازار نفت بایس��تی یک 
توافقی بین س��ران کشورهای جی-۲0 صورت 
بگیرد تا ببینیم بازار نفت به چه سمت و سویی 

حرکت می کند.
وی بر این باور اس��ت که مش��کل س��قوط 
قیمت های نفت را نباید در اوپک جس��ت وجو 
کرد و مطمئناً این مساله با تالش در اوپک حل 

نخواهد شد.
به گفته خطیبی موضوع اصلی عدم ثبات در 
بازار جهانی نفت و سقوط قیمت نفت را باید در 
مذاکرات و مواجهه سران کشورهای بزرگ دنیا به 
ویژه روسیه و آمریکا دنبال کرد؛ آمریکا در سایه 
قیمت های 70-۶0 دالری، شیل نفت خود را به 
سرعت توسعه داده و هر ساله حدود یک میلیون 
تا یک و نیم میلیون بش��که به ظرفیت تولید و 
حتی صادرات خود اضافه می کرد. در واقع هرچه 
در توافقات قبلی بین اوپک و اوپک پالس، کاهش 
تولید و عرضه مورد قبول طرفین قرار می گرفت، 
این آمریکا بود که با ش��یل نفت ب��ازار را از آن 
خود می کرد و این مساله باید یک جایی تعیین 
تکلیف شود که تا چه زمانی اوپک و اوپک پالس 
از ظرفیت عرضه کم کنند و آمریکا این بازار را 

تصاحب کند.
معاون انرژی موسس��ه آی اچ اس مارکیت 
نیز معتقد اس��ت هم��ه تولیدکنندگان نفت 
باید با کاهش تولید نفت موافقت کنند و این 
کاهش تولید الزامی شود. زمان محدودی برای 
اجرای چنین دستوری، پیش از پر شدن سطح 

ذخیره سازی های نفتی جهان وجود دارد.
وی با اظهار اینکه هیچ نش��انه واقعی مبنی 
بر توافق عربس��تان و روس��یه و کنارگذاشتن 
اختالف هایشان وجود ندارد، گفت: شرایط سختی 
خواهد بود. تصور می کنم مبارزه ای بی رحمانه در 
بازار شکل خواهد گرفت و تولیدکنندگان ضعیف، 
به ویژه در بخش نفت شیل ایاالت متحده، مجبور 

می شوند تولید خود را متوقف کنند.

احتمال وضع عوارض بر نفت وارداتی در صورت ادامه جنگ نفت

بازی جدید ترامپ

اهمیت مدیریت مخازن در صنعت نفت و گاز
نیلوفر کاویانی*- امروزه ش��ناخت مخزن و 
دانستن مدیریت مخزن و عناصر مؤثر بر آن برای 
بهره برداری بهین��ه از مخازن هیدروکربوری الزم 
و ضروری اس��ت. توسعه دارایی های نفتی یکی از 
مهم ترین و تعیین کننده ترین فعالیت ها در دنیای 
مدرن کسب و کار است. در نتیجه اهمیت مدیریت 
مخازن یکی از مهم ترین فعالیت ها در صنعت نفت 
است. امروزه فناوری و تکنولوژی نقش تعیین کننده 

در شناخت بیشتر مخازن و تولید بهینه نفت و گاز دارد.
مهم ترین اهداف مدیریت مخزن � 

مدیریت مخزن به عنوان راهکاری مدبرانه جهت بهینه و حداکثر کردن سود 
و یا تولید اقتصادی از یک مخزن تعریف شده است. در سال های اخیر به دلیل 

کاهش منابع نفتی، نوسان قیمت ها و تغییر در سیاست های اجرایی دولت به منظور 
استحصال بهینه از مخزن، مدیریت مخزن به عنوان بحثی مهم در صنعت نفت 
مطرح شده است. بنابراین شرکت های نفتی بیش از پیش نیاز به برنامه ریزی جامع 
در توسعه مخزن و درک کامل از فرآیند مدیریت مخزن در توسعه و استخراج منابع 
نفت و گاز را درک کرده اند. نگاه فناورانه و تکنولوژی محور، مهم ترین عامل براي 

کاهش هزینه ها و افزایش قدرت رقابت پذیري در صنایع نفت و گاز است.
اهمیت مدیریت مخزن در کشور � 

در حالت کلی باید گفت زمان ایده آل برای شروع مدیریت یک مخزن درست 
همزمان با آغاز کشف آن مخزن است. در واقع آغاز به موقع برنامه مدیریت مخزن 
نه تنها امکان نظارت و ارزیابی بهتر را فراهم می کند بلکه در طوالنی مدت هزینه ها 
را به میزان زیادی کاهش می دهد. اصول مدیریت مخزن بر پایه 1- حفظ انرژی 
مخزن ۲- بکارگیری سناریوهای ساده جهت تولید 3- جمع آوری اطالعات به 
صورت مستمر و برنامه ریزی شده ۴- به کارگیری پیوسته روش های اصالحی بهینه 
از مخزن ۵- استفاده از تیم های کاری مشتمل بر تخصص های مربوط به مهندسی 

نفت استوار است. می توان اشاره کرد که هم اکنون استفاده از تکنولوژی های نوین 
در جهت افزایش برداشت و تولید از نیازهای ضروری صنعت نفت است.

نتیجه گیری � 
ه��دف اصلی از مدیریت مخزن فراهم کردن تولید اقتصادی از مخزن با 
کمترین ریسک ممکن است. در این حالت، استراتژی تولید بر پایه استفاده 
از تمامی داده های موجود و فناوری در دسترس استوار است. مدیریت مخزن 
تنها در ش��رایطی که اطالعات کلیدی، جمع آوری و آنالیز شده باشد قابل 
پیاده شدن به نحوه مطلوب خواهد بود. امروزه تکنولوژي و فناوري در بخش 
باالدستي نفت تاثیر خود را گذاشته است به طوري که روند سرمایه گذاري هاي 
در پروژه هاي اکتش��اف و تولید نفت وگاز ب��ا روند قیمت نفت در بازارهاي 
جهاني و درآمد حاصل از آنها رابطه مس��تقیم دارد. در پایان می توان گفت 
نگاه فناورانه و تکنولوژي محور، مهم ترین عامل براي کاهش هزینه ها و افزایش 

قدرت رقابت پذیري در صنایع نفت و گاز است.
*کارشناس ارشد پتروفیزیک
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مقامات ارشد عراق قراردادی بسیار سودآور به چین برای 
توسعه میدان نفتی مجنون پیشنهاد داده اند که طی آن چین 
قراردادی ۲۵ساله به دست می آورد. این قرارداد رسما دو سال 

پس از امضا، عملیاتی خواهد شد.
 به گزارش اویل پرایس، با برداشته شدن قرنطینه ووهان 
و پایان یافتن تعطیلی ملی در چین در هشتم آوریل، اقتصاد 
صنعتی در سراسر چین دوباره کار خود را آغاز می کند و به 
سطحی باالتر از قبل از شیوع ویروس کرونا بازمی گردد ولی 

بخش خدمات محتاط خواهد بود.
در صنعت نفت، چین بازمی گردد و فعالیت های خود را در 
زمینه اکتشاف و توسعه میادین نفتی ادامه می دهد. اولین نشانه 
بازگشت چین بستن یک قرارداد مهندسی ۲03/۵ میلیون 
دالری در هفته گذشته در میدان بزرگ نفتی مجنون عراق 
است. در حالی که آمریکا بیش از پیش درگیر مبارزه با شیوع 
ویروس کرونا در خانه است، پکن فرصت خوبی برای توسعه 
فعالیت های خود در عراق دارد. این به معنای ادامه توس��عه 
میادین نفت��ی و گازی در مناطق دارای حساس��یت باالی 
ژئوپلیتیکی مثل عراق اس��ت که شامل بستن قراردادهایی 
توسط شرکت ساخت وساز و مهندسی نفت چین می شود که 

تحت کنترل آمریکا نیست. روسیه هم از این روش استفاده 
می کند و تمرکز آن در حال حاضر عراق و ایران است یعنی دو 
کشوری که در مرکز خاورمیانه قرار دارند و برای طرح کمربند 

و جاده چین دارای اهمیت هستند.
 می��دان نفتی مجنون اهمیت زیادی در عراق دارد چون 
حاوی نفت زیادی اس��ت. قبل از اینکه آمریکا متوجه شود 

چین با همکاری روسیه منابع مالی الزم برای این منطقه را 
فراهم می کند، مقامات ارشد عراق قراردادی بسیار سودآور به 
چین برای توسعه میدان نفتی مجنون پیشنهاد داده بودند. 
یک��ی از مفاد این تفاهمنامه این بود که چین قراردادی ۲۵ 
ساله به دست می آورد که رسماً دو سال پس از امضای قرارداد 

عملیاتی خواهد شد.
 یکی از مزایای این قرارداد نفتی برای چین این است که این 
کشور حداقل به مدت پنج سال 10 درصد تخفیف برای نفتی 
که به دست می آورد خواهد داشت. میدان نفتی مجنون یکی 
از بزرگ ترین میادین نفتی جهان است که در ۶0 کیلومتری 
شمال شرق پایانه صادرات بصره در جنوب عراق قرار دارد و 

تخمین زده می شود حاوی 38 میلیارد بشکه نفت باشد.
آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده بود تا سال ۲0۲0، 
۵۵0 تا 9۵0 هزار بشکه در روز نفت از این میدان تولید شود 
و این مقدار تا ۲030 به 700 هزار تا یک میلیون بشکه در 
روز برسد ولی شیوع ویروس کرونا زمان بندی این پیش بینی 
را به تعویق می اندازد. با وجود این مشکالت سهم چین از این 
قرارداد همچنان پابرجاست و تولید این میدان نفتی را تا پایان 

می  ۲0۲1 حداقل به ۵00 هزار بشکه در روز می رساند.  

پیشنهاد عراق به چین برای توسعه یک میدان نفتی بزرگ
نمایه

هرچند طبق پیش بینی اکونومیس��ت در س��ال ۲0۲0، 
مصرف جهانی تجدیدپذیرهای غیر برق آبی با رشد دو رقمی، 
۴1 درصد افزایش می یابد اما این روزها کرونا بازار این صنعت 
را نیز خراب کرده اما با وجود این انرژی های پاک با تمام قوا 

به مبارزه با این ویروس برخاسته اند.
آژانس بین المللی انرژی )IEA( اعالم کرده ظرفیت نیروی 
تجدیدپذیر جهانی تحت تاثیر نصب تاسیسات فوتوولتائیک 
خورشیدی در خانه ها، ساختمان ها و صنعت، تا پنج سال دیگر 
۵0 درصد رشد خواهد کرد. در این راستا با توجه به این که 
ضریب بار تولیدی این نیروگاه ها در ایران نسبت به میانگین 
جهانی باالتر است، دولت درصدد توسعه بیشتر این انرژی پاک 
است و طبق برآوردها بیش از 1۵0 هزار مگاوات ظرفیت احداث 

نیروگاه های خورشیدی در کشور وجود دارد.
پتانسیل های باالی انرژی های تجدیدپذیر همراه با رویکرد 
مثبت دولت موجب شده که اخیراً با رشد فزاینده این انرژی 
مواجه باش��یم، انرژی ای که می تواند تاثیرات بسیاری را در 
صنعت برق ایران داشته باشد. ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر 

کشور در سال های پس از پیروزی انقالب با افزایش چشمگیری 
روب��ه رو ب��وده به طوری ک��ه در حال حاض��ر 1۲0 نیروگاه 
تجدیدپذیر در مقیاس مگاواتی به ظرفیت 800 مگاوات به 
بهره برداری رسیده که ۵۲ مگاوات نیز از آن بهره وری انرژی 
حاصل شده، عالوه بر این 3۶۲ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و 

پاک هم در دست احداث است.
به گزارش ایسنا، از مجموع نیروگاه های احداث شده، ۵۵ 
نیروگاه از نوع خورشیدی به ظرفیت بیش از 3۶0 مگاوات، 
19 نیروگاه بادی به ظرفیت بیش از 300 مگاوات بوده و 
مابقی نیروگاه برق آبی کوچک، زیست توده و بازیافت تلفات 
حرارتی است. این در حالی است که ظرفیت نیروگاه های 
تجدیدپذیر کشور در ابتدای پیروزی انقالب کمتر از شش 
مگاوات بوده که این رقم در ابتدای دولت یازدهم به 1۶۵ 

مگاوات رسید.
مجموع ظرفیت این بخش در ابتدای دولت دوازدهم 3۴1 

م��گاوات بود که در دی ماه س��ال 97 ب��ه 73۶ مگاوات و در 
بهمن ماه امسال به 800 مگاوات رسیده است. ظرفیت موجود 
در این بخش در زمان حاضر در قیاس با سال نخست دولت 
دوازدهم نشان از رشد نزدیک به ۲/۵ برابری و در مقایسه با 
س��ال نخست دولت یازدهم حکایت از افزایش بیش از ۵00 

درصدی این ظرفیت دارد.
با وجود این بر اس��اس آمارها استفاده از مجموعه انرژی 
تجدیدپذیر در ایران هنوز کمتر از یک درصد از کل مصرف 
انرژی در کش��ور است و این در حالی است که ایران ساالنه 
حدود 300 روز آفتابی دارد و در چنین شرایطی در هر نقطه 
از کش��ور می توان با توسعه فناوری های مرتبط با انرژی های 
تجدیدپذی��ر، از ای��ن منبع پایان ناپذیر ب��رای تامین انرژی 

استفاده کرد.
ب��ر این اس��اس اروپا ت��ا س��ال ۲0۵0 قب��ل از آنکه 
سوخت های فسیلی کمربند طالیی خورشید جهان به پایان 

برسد، ۲0 درصد از انرژی خود را از طریق سرمایه گذاری در 
بیابان های کشورهای واقع در این کمربند طالیی که دارای 
بیشترین میزان س��وخت های فسیلی نیز هستند، تامین 
کند. البته شیوع ویروس کرونا باعث مختل شدن فعالیت 
صنعتی و تولید قطعات مهم برای صنایع خورشیدی، بادی 
و مخازن باطری در چین ش��ده است. همان طور که افت 
تقاضای چین برای نفت روی بازار جهانی تاثیر گذاش��ته، 
کندی روند تولید قطعات تجهیزات انرژی های تجدیدپذیر 
در این کش��ور هم در زنجیره تامین جهانی صنایع انرژی 

تجدیدپذیر انعکاس پیدا کرده است.
ای��ن وضعیت منعکس کننده اهمی��ت فزاینده چین در 
بازاره��ای انرژی جهانی از نفت  خام گرفته تا مخازن باطری 
طی دو دهه گذشته است و زمانی که در روند تولید و تقاضای 
چین خلل وارد می شود، همه بخش های انرژی متاثر شده و 
آسیب می بینند. اما با این وجود مسیر تولید انرژی پاک در 
دنیا ادامه دارد و به نظر می رسد که نگاه جهان به انرژی های 

تجدیدپذیر تغییر جدی پیدا کرده است.

سایه سنگین کرونا برسر انرژی های پاک
زاویه
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نظر بخش خصوصی در مورد وضعیت اقتصادی کشور
فارس- با توجه به فشار تحریم های آمریکا، سال گذشته سال خوبی برای اقتصاد 
کشور نبود. در همین خصوص رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه 
70 تا80  درصد صادرات کشور را مواد خام معدنی، فوالد و مواد پتروشیمی تشکیل 
می دهد، گفت: س��ال 1398  غیر از یک ماه آخر س��ال که با شیوع ویروس کرونا در 
کشور مواجه شدیم، سال خوبی برای اقتصاد کشور نبود و فشارهای ناشی از تحریم های 
آمریکا نیز شرایط اقتصادی را سخت تر کرد.مجیدرضا حریری با اشاره به تحریم های 
آمریکا گفت: برخی کشورها از جمله کره جنوبی حتی از آمریکا هم بیشتر نسبت به 
اجرای دقیق تحریم ها دقت نظر دارند. در حالی که ممکن است به این موضوع توجه 
چندانی نشود. حریری با اشاره به فشارهای سیاسی تحمیل شده از خارج کشور و تاثیر 
آن بر اقتصاد کشورمان بیان کرد:  درگیری های سیاسی و داخلی کشور بین جناح های 
مختلف و اتفاقاتی مانند حوادث آبان 98 راه تنفس اقتصاد کشور را تنگ تر کرد.وی با 
اش��اره به وضعیت صادرات در س��ال 98، بیان کرد: حدود 70 تا80 درصد به عبارتی 
بخش عمده ای از صادرات کشور را مواد خام معدنی، فوالد، مواد پتروشیمی و... تشکیل 
می دهد که صادرات این بخش هم با شیوع ویروس کرونا متاثر شد و با کاهش تقاضا 
افت قیمت های صادراتی در این بخش را نیز شاهد بودیم.رییس اتاق مشترک بازرگانی 
ایرانی و چین اظهار کرد: عالوه بر این با توجه به تصمیم گیری های کشورهای همسایه در 
مورد بازگشایی و مسدود کردن مرزها در یک ماه پایان سال 98 به علت شیوع ویروس 
کرونا، صادرات کاالهای مصرفی هم دچار اختالل شد و روال عادی صادرات کاالهای 
غیرنفتی در این بخش دستخوش تغییرات شد.حریری با اشاره به کاهش شدید قیمت 
نفت در اواخر سال 98، بیان کرد: اگرچه صادرات نفت متاثر از تحریم های آمریکا علیه 
ایران، کاهش چشمگیری یافته و درآمد حاصل از آن بسیار اندک است، اما با کاهش 
جهانی قیمت نفت همان درآمد اندک هم کمتر شده است. وی با اشاره به اینکه تمامی 
عوامل یادشده، کشور را در تامین درآمدهای ارزی با مشکل مواجه می کند، گفت: در 
کنار این عوامل شیوع ویروس کرونا به شدت اقتصاد بنگاه های خرد و متوسط را متاثر 
ساخته و بازار داخلی کشور را با رکود مواجه کرده است.رییس اتاق مشترک بازرگانی 
ایران و چین با اشاره به رکود حاکم بر بازار داخلی اظهار کرد: این رکود بر روند مالیات 
ستانی از بنگاه ها تاثیر می گذارد زیرا توان پرداخت مالیات برای بنگاه های اقتصادی کوچک 
سخت تر می شود و بر این اساس درآمدهای ریالی دولت هم با کاهش مواجه می شود.

حریری افزود: در حال حاضر باید داخل کشور از نظر سیاسی به وحدت و تفاهم برسیم، 
ضمن اینکه با دیپلماسی تنش های سیاسی و بین المللی را کاهش دهیم. وی بیان کرد: 
بخش زیادی از آنچه که برای اقتصاد کشور اتفاق افتاده منهای بحث شیوع کرونا متاثر 
از روابط سیاسی داخلی و خارجی و راه حل بهبود اقتصاد کشور آن است که در فضای 

سیاسی به دنبال راه حل باشیم.

رکود و گرانی در بازار میوه و تره بار 
میزان- در حال حاضر استقبال مردم 
برای خرید میوه به کمترین سطح خود 
رسیده و این بازار در رکود به سر می برد. 
رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی 
ب��ا بیان این مطلب گفت: با وجود اینکه 
میوه در سبد خانوار نقش مهمی دارد، اما 
در حال حاضر شاهد هستیم که استقبال 
مردم برای خرید میوه به کمترین سطح 
خود رسیده و بازار در رکود به سر می برد.

اسداهلل کارگر درباره افزایش قیمت مجدد لیموترش و لیموشیرین افزود: تعطیلی ها 
روی قیمت ها تاثیر گذاشته است و امیدواریم با سپری شدن تعطیالت با کاهش 
قیمت در این زمینه مواجه شویم.وی ادامه داد: در برخی دیگر از محصوالت مانند 
سیب زمینی و پیاز نیز با نوسان قیمت مواجه بودیم که باید منتظر بود تا با ازسرگیری 
فعالیت ها قیمت ها به ثبات برسد.کارگر خاطرنشان کرد: میدان مرکزی تره بار تهران 
در ایام عید تقریبا نیمه فعال بود و بخشی از افزایش قیمت ها نیز به همین علت 
می تواند باشد.رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی درباره قیمت موز نیز گفت: 
به دلیل مسائل قرنطینه ای و افزایش نرخ ارز قیمت موز دچار نوسان شده است. 
وی تصریح کرد: به دلیل ضرر و زیانی که به واحد های صنفی وارد شده تقاضا داریم 

در موضوع مالیات دولت تمهیداتی بیندیشد.

میوه و نان در صدر شکایات مردمی
تسنیم- براساس آمار سازمان صنعت استان تهران، طی 1۵ روز ابتدایی سال 
جدید بیش از شش هزار پرونده تخلف، نتیجه ۴9هزار بازرسی در استان تهران 

است که بیشترین شکایات سامانه 1٢۴ از میوه و نان بوده است.
براساس برنامه وزارت صنعت در ایام پایانی سال مبنی بر تشدید بازرسی ها و 
همچنین شرایط خاص کشور در مبارزه با شیوع ویروس کرونا، تعداد بازرسی ها 
برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی سودجویان، گشت های مشترک و بازرسی ها با 
همکاری سازمان صنعت استان تهران، پلیس امنیت، سازمان حمایت و... انجام شده 
است. براساس آمار بازرسی های سازمان صنعت استان تهران از اول فروردین ماه سال 
99 تا مورخ 1۵ فروردین ماه تعداد ۴9 هزار و ٢۵0  بازرسی انجام شده که در نهایت 
منجر به تشکیل شش هزار و 38 پرونده شده است.بر این اساس، ارزش مجموع 
پرونده های تشکیل شده در 1۵ روز ابتدایی سال جدید، بیش از 71 میلیارد و ۴00 
میلیون تومان بوده است. همچنین در این ایام هزار و ۵66گشت مشترک نیز انجام 
شده است. در ایام تعطیالت نوروز یعنی طی 1۵ روز ابتدایی فروردین ماه سال جاری، 
سامانه 1٢۴ نیز شکایات مردم را ثبت و از طریق این سامانه نیز ۴6 هزار و 103 
تماس دریافتی، تعداد 1007 مورد به ستاد خبر برای بررسی ارجاع داده شد. نکته 

مهم این است که بیشترین میزان شکایات مربوط به میوه و نان بوده است.

آغاز برداشت گندم در کشور 
تسنیم- در حال حاضر برداشت گندم در کشور آغاز شده و هجوم ملخ ها به 
مناطق جنوبی کشور خسارتی به مزارع گندم وارد نکرده است.  در همین رابطه  
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به بارش های مناسب و 
اقدام های فنی انجام شده، امیدواریم 1۴ میلیون تن گندم در کشور برداشت شود. 
اسماعیل اسفندیاری پور افزود: در خردادماه مناطق معتدل و در نیمه دوم مرداد 
اقلیم سرد برداشت گندم را آغاز می کنند و در مجموع برداشت این محصول در 
کشور ۴.۵ ماه به طول می انجامد.اسفندیاری پور با اشاره به اینکه بارش های مناسب 
سال زراعی کنونی برداشت خوب گندم را نوید می دهد، بیان کرد: از ابتدای سال 
زراعی جاری یعنی مهرماه سال گذشته تاکنون به طور میانگین ٢٢۵ میلیمتر 
باران در کشور باریده است که اگرچه 1٢ درصد کمتر از پارسال است، اما نسبت 
به میانگین بلندمدت افزایش ٢3 درصدی دارد و با توجه به پراکنش مناسب آن، 
امیدواریم امسال یکی از سال های پرمحصول باشد.وی تامین بذر های اصالح شده، 
کود و سموم به اندازه کافی، مبارزه با بیماری ها و استفاده از روش های نوین آبیاری 
را از دیگر شاخص هایی عنوان کرد که باعث افزایش برداشت گندم خواهد شد.وی 
گندم را کاالی اساسی و ضروری برای تامین غذای مردم عنوان کرد و ارزش اقتصادی 
این محصول را در کشور 3۵ هزار میلیارد تومان دانست و افزود: آماری که اگر ارزش 
اقتصادی جو و کلزا را که همزمان با گندم برداشت می شوند به آن اضافه کنیم این 

میزان به ۴۵ تا ۵0 هزار میلیارد تومان می رسد.

»جهان صنعت«-محدودیت های تجاری خبر
ناشی از افزایش شیوع ویروس کرونا در کشور 
همه حوزه ها را تحت تاثیر قرار داده اس��ت. 
افزایش نجومی نرخ حمل ونقل کاالها از جمله 
موارد مهمی است که پس از ورود این ویروس 
ناخوانده به کشور و بسته شدن مرز بسیاری 
از کش��ورها ب��ه روی ایران، تج��ار و فعاالن 
اقتص��ادی را با چالش مواجه کرده اس��ت. 
در ش��رایط فعلی با توجه به محدودیت های 
ایجاد شده از سوی برخی کشورها همچون 
ع��راق و ترکیه، واردات کاالهای ضروری به 
کش��ور از جمله دارو و تجهیزات پزشکی با 
موانع زیادی روبه رو شده است. در واقع ایران 
در حوزه دارو و اقالم بشردوس��تانه نه تنها با 
شدیدترین تحریم ها روبه رو است بلکه حتی 
برای واردات کاال از طریق کشورهای دوست 
و همسایه نیز به دلیل محدودیت های ناشی 
از کرونا با مشکل مواجه است؛ موضوعی که به 
گفته فعاالن بازار دارو، می تواند بحران عجیب 

و غریبی را در این حوزه ایجاد کند.
در حال حاضر از آنجا که ایران نیز همانند 
دیگر کشورها با بحران اپیدمی ویروس کرونا 
روبه رو است و با آن دست و پنجه نرم می کند، 
دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی مورد 
نیاز برای نجات ج��ان مردم و مقابله با این 
بیم��اری از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت. 
این در حالی اس��ت ک��ه نگرانی عمومی در 
مورد کرونا باعث شده که مراجعه شهروندان 
به داروخانه ها بیش��تر شود و حتی کمبود و 
افزایش قیمت قابل توجهی در خصوص برخی 

از انواع دارو ایجاد شود.
بر این اس��اس طی روزهای اخیر شاهد 
کمب��ود برخ��ی داروها ب��ه دلی��ل اعمال 
تحریم های آمریکا علی��ه ایران و همچنین 
اعمال محدودیت های مبادله کاال در مرزهای 
زمینی از طریق برخی کشورها بودیم. البته در 
این خصوص آمریکا معتقد است که کاالهای 
بشردوستانه به ویژه دارو و تجهیزات پزشکی 
را از تحریم های خود استثنا کرده اما با توجه 
به ترس بانک های خارجی از تحریم و جریمه 
از س��وی ایاالت متحده، تامین داروی ایران 
همچنان با مشکل مواجه است و حتی کانال 
اینستکس نیز نتوانسته در این زمینه کمک 

خاصی کند.
با وجود اینکه آمریکا سعی دارد در مورد 
کمبود دارو در شرایط بحرانی کرونا در ایران 
خود را بی تقصیر جلوه دهد اما واقعیت این 
اس��ت که بخش عم��ده ای از کمبود دارو و 
همچنین چالش های ایجاد شده برای تجار 
در رابط��ه با تامی��ن دارو از جمله پرداخت 
هزینه های گزاف حمل ونقل به تحریم های 
آمریکا برمی گردد. کارشناسان بر این عقیده 
هستند که ارسال کمک ها پزشکی و دارویی 
برای ایران در شرایط بحرانی و هشدار قرمز 
سازمان بهداشت جهانی در مورد همه گیری 

کرونا دال بر نبود تحریم نیست چراکه در این 
راستا هیچ  گونه تبادل مالی صورت نگرفته 
که آمریکایی ها امکان ممانعت در مورد آن 
را داش��ته باش��ند. در غیر این صورت قطعا 
جلوی رس��یدن همین تجهی��زات را نیز به 
ایران می گرفتن��د. از این رو قصد دارند این 
کمک های بشر دوستانه را به پای همکاری 
خود در کاهش تحریم ها بگذارند که واقعیت 

ندارد.
پرداخت هزینه گزاف بابت حمل ونقل 

براس��اس آنچه فعاالن بازار می گویند، نه 
تنها تحریم های آمریکا واردات اقالم ضروری 
از جمل��ه دارو و تجهیزات پزش��کی را برای 
کش��ور با محدودیت و همچنی��ن افزایش 
هزینه روبه رو کرده بلکه حتی عدم همکاری 
کشورهای همس��ایه همچون ترکیه نیز به 
این مشکالت دامن زده است. به گفته یکی 
از فع��االن بازار دارو، بعد از ش��یوع ویروس 
کرونا در کشور و بسته شدن مرزها از سوی 
ترکیه و همچنین اعمال محدودیت از سوی 
این کش��ور، تعداد کامیون ه��ای ایرانی در 
ترکیه کاهش یافته است. این موضوع منجر 
به افزایش قاب��ل توجه هزینه حمل ونقل و 
همچنین معطلی بارها در آن س��وی مرزها 

شده است.
ب��ه گفته این واردکنن��ده دارو،  در حال 
حاض��ر حمل بار ب��ا محدودیت های زیادی 
روبه رو است و برخی کشورها همچون قطر 
برای حمل هوایی س��ه تن دارو و ارسال آن 

به ایران مبل��غ گزاف ٢7 هزار یورو را طلب 
می کنن��د در حالی که پی��ش از این یعنی 
در زمان��ی که مرز ترکیه باز بود، یک تریلی 
یخچال دار برای حمل ٢0 تن دارو از آلمان 
به ترکیه و بعد ایران، تنها ش��ش هزار یورو 
هزینه حمل درخواست می کرد . این موضوع 
در زمانی که کش��ور ما ب��ا محدودیت های 
ارزی مواجه اس��ت، بسیار جای تامل دارد و 
می تواند در نهایت منجر به ایجاد بحران دارو 
در کشور شود. از این رو نیاز به رایزنی سطح 
باال از سوی وزارت امور خارجه دارد تا برخی 
کش��ورها مثل ترکیه برای نقل و انتقال بار 
دس��تورات الزم را صادر کنند. در این راستا 
می توان راننده های ایرانی را به مدت 1۴ روز 
در م��رز قرنطینه کرد و بع��د اجازه ورود به 
آنها داد. به این ترتیب مشکل  کمبود دارو و 
تجهیزات پزشکی که می تواند در هفته های 

آینده مشکل ساز شود، حل خواهد شد.
دشواری انتقال پول � 

در همی��ن خصوص رییس کمیس��یون 
اقتصاد س��المت ات��اق بازرگان��ی تهران در 
مورد وضعیت بازار دارو در ش��رایط فعلی به 
»جهان صنعت« گفت: در حال حاضر کمبود 
دارو برای مقابله با کرونا وجود ندارد و تمام 
بخش ها تالش می کنند داروهای مورد نیاز 
جامعه به طور کامل تامین شود اما نمی توان 
 در ای��ن خص��وص تحریم ه��ای آمری��کا را

 نادیده گرفت.
محم��ود نجفی عرب با بی��ان اینکه طی 

هفته های اخی��ر محموله های مختلف دارو 
با چالش های زیادی به کش��ور وارد شده تا 
محدودیتی به وجود نیای��د، افزود: با اینکه 
آمریکایی ها معتقدند دارو در فهرست تحریم 
قرار ندارد اما دش��واری انتق��ال پول و عدم 
همکاری بانک ها با ایران، مش��کالت بسیار 
زیادی را در حوزه خرید دارو از شرکت های 
 خارج��ی و واردات آن ب��ه ای��ران ایج��اد 

کرده است.
به گفت��ه وی، با وجود اینکه تحریم های 
آمریکا واردات دارو به ایران را با محدودیت و 
افزایش هزینه روبه رو کرده است اما به طور 
کلی تحریم های آمریکا نمی تواند مانع تامین 

نیازهای دارویی کشور شود.
رییس کمیسیون اقتصاد سالمت اظهار 
ک��رد: از ابت��دای انقالب تاکن��ون هر گاه با 
فش��ارهای بین المللی مواجه شدیم، اتحاد 
ملی به ش��دت تقویت شده اس��ت. در این 
دوره ه��م تالش های الزم برای از بین بردن 
محدودیت های مرزی و همچنین تس��هیل 

ورود دارو به کشور انجام خواهد شد.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه در ش��رایط 
فعل��ی کمبودی وج��ود ندارد، بی��ان کرد: 
بیمارستان های کشور به تمام داروهای مورد 
نیاز دسترسی دارند و با برنامه ریزی صورت 
گرفت��ه، مابقی نیازه��ا در این زمینه تامین 
خواهد ش��د. در این خصوص برای کاهش 
محدودیت ه��ای تجاری و مبادالت کاال نیز 

رایزنی هایی در حال انجام است.

براساس آنچه گفته شد،  در حال حاضر 
عالوه بر اینکه دولت آمریکا با تحریم بانکی 
ایران و جلوگیری از دسترسی ایران به منابع 
مالی و پول های خود و اعمال محدودیت در 
دسترسی ایران به سوئیفت و شبکه بانکی و 
دالر عمال مانع از انجام هر گونه مبادله و خرید 
کاال توسط کشور شده است، محدودیت های 
اعمال ش��ده از سوی کشورهای همسایه و 
همچنین کارایی پایین کانال مالی اینستکس 
در خصوص تامین غذا و دارو برای ایران باعث 
ایجاد نگرانی هایی شده و هزینه های تجارت 

را به شدت افزایش داده است.
عملیاتی شدن اینستکس بعدها سودی  � 

ندارد
در این خصوص عضو اتاق بازرگانی تهران 
گفت: در شرایطی که ایران از یک سو درگیر 
کرونا و از سوی دیگر دچار مشکالت دارو و 
غذا ناش��ی از تحریم هاست، اگر اینستکس 
عملیاتی نشود و به چرخه نیفتد بعدا دیگر 

سودی نخواهد داشت.
علی شریعتی در مورد انجام اولین معامله 
در چارچوب سازوکار اینستکس اظهار کرد: 
اگ��ر به تاریخچه این کانال مالی نگاه کنیم، 
همانند ارتشی است که برای روزهای سختی 
و نیاز س��ازماندهی ش��ده است. بنابراین در 
شرایطی که ایران از یک سو درگیر کرونا و از 
سوی دیگر دچار مشکالت دارو و غذا ناشی از 
تحریم هاست، اگر این سازوکار عملیاتی نشود 

و به چرخه نیفتد بعدا دیگر سودی ندارد.
وی ادامه داد: اینستکس با شعار پوشش 
فرآیندهای صلح آمیز مانند تامین غذا و دارو 
ایجاد ش��ده اس��ت اما با توج��ه به نیازهای 
کشورمان هنوز زیر بار عملیاتی نرفته است، 
هرچند نش��انه هایی از حیات آن وجود دارد 

اما کافی نیست.
این عضو اتاق بازرگانی متذکر شد: برای 
اینکه معامالت اینستکس ادامه دار باشد و به 
چرخه تجارت کشور به ویژه در زمینه دارو و 
غذا کمک کند، بحث مهم منابع مالی ایران 
در اینس��تکس است که یا از محل پول های 
ورودی ما و ی��ا از طریق خط اعتباری اروپا 

خریدها صورت می گیرد.
ش��ریعتی با بیان اینکه این س��ازوکار با 
دو تهدید روبه رو اس��ت، افزود: نخست آنکه 
هنوز اینستکس عملیاتی نشده و معامالت 
پرگردش��ی در چارچوب آن صورت نگرفته 
و ضرباهنگ منظمی ندارد،اینستکس شاید 
برای دوره طوالنی نشانه های زنده ماندن را 
داشته باشد. تهدید دوم نیز مربوط به تشکیک 

در منابع ورودی است.
شریعتی افزود: کسانی که به دنبال کمک 
به ایران هستند و حسن نیت در این موضوع 
دارند، امروز بهترین زمان برای اثبات آن است 
چون همه می دانند که جنس نیازهای ایران 

در حال حاضر از نوع بشردوستانه است.

محدودیت های تجاری ناشی از شیوع کرونا، بازار دارو را هدف قرار داد

بحران ترانزیت

کارشناسان بر این عقیده هستند که برای بقای تولید 
الزم است برای روزهای پس از کرونا برنامه ریزی داشته 
باش��یم. در غیر این صورت در رقابت شدیدی که پس 
از پایان کرونا برای تصاحب بازارها به راه می افتد بازنده 
خواهیم بود. بر همین اساس رییس شورای تامین دام 
کش��ور گفت: آمارها نش��ان از افزایش بی سابقه تعداد 
دام ه��ا با وزن باال در دامداری های کش��ور دارد. از این 
رو 80 درصد دام های س��نگین ب��ه وزن بیش از 600 
کیلوگرم و 70 درصد دام های سبک به وزن باالی ۵0 

کیلوگرم رسیده اند.
منصور پوریان ادامه داد: افزایش ازدحام و وزن دام ها 
عالوه بر مشکالت س��المتی، زیان اقتصادی دامداران 
را نی��ز به دنبال دارد چراکه به نس��بت میزان خوراک 
مصرف��ی بازده پایینی دارن��د. پوریان با تاکید بر اینکه 
بازار داخلی ما از دام های با وزن باال استقبال نمی کند، 

افزود: قصابان و بس��ته بندها به دنب��ال دام های با وزن 
پایین هستند و می توان گفت بخش زیادی از دام های 

مانده در دامداری ها مشتری ندارند.
وی دو راهکار برای جلوگیری از ادامه زیان دامداران و 
جلوگیری از توقف چرخ تولید تعداد زیادی از دامداری ها 
پیشنهاد کرد که یکی از این راهکارها از هم اکنون قابل 
اجراست و دیگری مربوط به زمان پایین شیوع ویروس 

کرونا می شود.
پوری��ان درباره راهکار اول گفت: دولت برای کاهش 
انباشت دام ها پیشنهاد خرید تضمینی الشه از دامداران 
را داده اس��ت اما نحوه خرید و قیمت آن متناس��ب با 
شرایط دامداران نیس��ت چرا که شرکت پشتیبانی به 

ج��ای خرید دام زنده از دامداران، الش��ه بس��ته بندی 
شده و منجمد می خواهد.وی اضافه کرد: تحویل الشه 
بسته بندی شده یا منجمد تنها برای صنایع بسته بندی 
یا اشخاصی که مالک سردخانه هستند امکان پذیر است 

نه دامداران!
پوریان پیش��نهاد داد شرکت پشتیبانی امور دام به 
جای درخواس��ت غیرمنطقی دریافت الشه بسته بندی 
شده یا منجمد از دامداران با بستن قرارداد با صنایع یا 
بخ��ش خصوصی که امکان این اقدامات را دارند خرید 

تضمینی را به شکل غیرمستقیم انجام دهد.
وی راه��کار دوم را هماهنگ س��ازی دس��تگاه های 
مختل��ف برای تصاحب بازارهای صادراتی پس از پایان 

شیوع ویروس کرونا عنوان کرد.
پوریان گفت: باید هر چه زودتر برای خروج دام های 
سنگین وزن از کشور برنامه ریزی شود چراکه پیش بینی 
می شود پس از پایان شروع ویروس کرونا رقابت شدیدی 
برای تصاحب بازارهای صادراتی برای جبران زیان و ادامه 

حیات تولید در بین کشورها به راه بیفتد.
رییس شورای تامین دام کشور بار دیگر تاکید کرد: 
برای بقای تولید الزم است برای روزهای پس از کرونا 
برنامه ریزی داشته باشیم. در غیر این صورت در رقابت 
شدیدی که پس از پایان کرونا برای تصاحب بازارها به 

راه می افتد بازنده خواهیم بود.
پوریان قیمت خرید هر کیلوگرم دام زنده سنگین از 
دامداران را مطابق با روز پایانی سال 98 ، ٢6 تا ٢7 هزار 
تومان اعالم کرد و افزود: هر کیلوگرم دام زنده سبک نیز 

از دامداران 37 تا 38 هزار تومان خریداری می شود.

لزوم برنامه ریزی برای روزهای سخت پس از کرونا

دام های مانده در دامداری ها مشتری ندارند 

بازار 

در پ��ی ش��یوع وی��روس کرونا 
در سراس��ر جهان که کش��ورها را 
نس��بت به تامین کافی مواد غذایی 
نگران س��اخته است، ش��ماری از 
صادرکنندگان بزرگ محدودیت هایی 
را برای فروش خارجی مواد غذایی یا 
محصوالت کشاورزی وضع کرده اند 
ب��ه ط��وری که حت��ی تامین برنج 
هن��دی و پاکس��تانی ب��رای ایران 
نی��ز از این پس با مش��کل مواجه 

خواهد شد.
در سراس��ر  مصرف کنن��دگان 
جهان در پی ش��یوع ویروس کرونا 
و وضع محدودیت های رفت و آمد 
برای مقابله با گسترش بیماری، به 
انبارسازی مایحتاج خود می پردازند. 

اما تنه��ا مصرف کنن��دگان عادی 
نیس��تند ک��ه در بحبوحه ش��یوع 
ویروس کرونا خریدشان را افزایش 
داده و به احتکار پرداخته اند. اکنون 
برخی از دولت ها نیز درصدد تضمین 
تامین مواد غذایی در شرایط فعلی 
برآمده اند. براساس گزارش رویترز، 

این کشورها عبارتند از:
اوراسیا � 

گروه اوراسیا به دلیل شیوع ویروس 
کرونا تصمیم گرفته اس��ت صادرات 
آفتابگردان، گندم سیاه، چاودار و برنج 

را تا 30 ژوئن محدود کند.
طبق گزارش خبرگزاری ریا، این 
اتحادیه گمرکی که شامل روسیه، 
قزاقس��تان، بالروس، ارمنس��تان و 

قرقیزستان است، همچنین سویا و 
برخ��ی صیفی جات مانند پیاز را تا 
30 ژوئن به خارج از این گروه عرضه 
نخواهد کرد.این محدودیت ها از 1٢ 

آوریل به اجرا گذاشته می شوند.
روسیه � 

دولت روسیه پنجشنبه گذشته 
پیش��نهاد وزارت کش��اورزی برای 
مح��دود ک��ردن ص��ادرات غله به 
هف��ت میلیون تن از آوریل تا ژوئن 

را تصویب کرد.
وزارت کشاورزی روسیه همچنین 
اعالم کرد حداکثر 1/۵ میلیون تن 
غل��ه از 1/8  میلی��ون ذخایر خود 
را ب��رای تامی��ن تقاض��ای داخلی 
خواهد فروخت. هدف از این اقدام 
کاهش فش��ار ب��ر بازارهای داخلی 
مواد غذایی اس��ت که با افت ارزش 
روبل روبه رو ش��ده اند. با این حال 
مقامات روس��یه تاکن��ون از اعمال 
محدودیت ه��ای صادرات��ی که در 
بحران های گذش��ته مشاهده شده 

بود، خودداری کرده اند.

اوکراین � 
وزارت توسعه اقتصاد، بازرگانی و 
کشاورزی اوکراین پنجشنبه گذشته 
اعالم کرد که این کش��ور به منظور 
حمایت از بازار داخلی در برابر تقاضای 
فزاینده، صادرات گندم سیاه را تا اول 
ژوئیه ممنوع کرده است.بزرگ ترین 
بازرگانان غله اوکراین دوشنبه گذشته 
با پیشنهاد وزارت اقتصاد برای محدود 
کردن صادرات گندم به ٢0/٢ میلیون 
تن در فصل ٢019-٢0٢0 به منظور 
جلوگیری از افزایش قیمت های داخلی 
نان موافقت کردند.تولیدکنندگان نان 
و آسیاب کنندگان گندم در اوکراین که 
صادرکننده بزرگ گندم است، هفته 
گذشته از دولت درخواست کرده بودند 
صادرات این غله و محصوالت مرتبط 
با آن را به منظور ثابت نگه داش��تن 
قیم��ت نان در دوره ش��یوع ویروس 

کرونا محدود کند.
وزارت اقتصاد اوکراین اعالم کرد 
ک��ه صادرات گندم و فروش آرد در 

بازار داخلی را کنترل می کند.

قزاقستان � 
وزارت کشاورزی قزاقستان روز 
جمع��ه اعالم ک��رد این کش��ور با 
صادرات ٢00 هزار تن گندم و 70 
ه��زار تن آرد در ماه جاری موافقت 
می کند.همچنین قزاقس��تان اعالم 
ک��رد به ج��ای ممنوعیت صادرات 
ک��ه پیش از این اع��الم کرده بود، 
سهمیه هایی را برای صادرات گندم، 
ش��کر، دان��ه آفتابگ��ردان و برخی 
مانند س��یب زمینی  صیفی ج��ات 
و پی��از وضع می کند. این کش��ور 
صادرات آرد را ماه گذشته به منظور 
اطمینان از تامین داخلی ممنوع و 
اعالم کرده بود سهمیه صادرات آرد 
و گندم را جایگزین این ممنوعیت 

خواهد کرد.
ویتنام � 

ویتنام که س��ومین صادرکننده 
ب��زرگ برن��ج در جه��ان اس��ت، 
قرارداده��ای ص��ادرات برن��ج را تا 
٢8 مارس تعلیق کرد اما هنوز این 

ممنوعیت را لغو نکرده است.

نخست وزیر این کشور سه شنبه 
گذشته اعالم کرد از وزارت صنعت 
و بازرگانی درخواس��ت کرده است 
برنامه صادرات برنج را پیش از پنجم 

آوریل اعالم کند.
کامبوج � 

هون س��ن، نخست وزیر کامبوج 
دوشنبه گذشته اعالم کرد که این 
کش��ور ص��ادرات برن��ج را با هدف 
تضمین امنی��ت غذایی داخلی در 
طول بح��ران ویروس کرونا ممنوع 

خواهد کرد.
هند � 

بازرگان��ان برنج هن��د به دلیل 
کمبود نیروی کار و مختل ش��دن 
لجس��تیک ک��ه مان��ع از تحوی��ل 
قرارداده��ای فعلی ش��ده اس��ت، 
امضای قراردادهای صادرات جدید 

را متوقف کردند.
مصر � 

وزارت بازرگان��ی مص��ر نیز ٢8 
مارس اعالم کرد این کشور صادرات 
س��بزیجات را به مدت س��ه ماه به 
منظور حفظ تامین داخلی متوقف 

خواهد کرد.

محدودیت صادرات مواد غذایی در جهان در پی کرونا
تجارت 

شرکت ملی صنایع مس ایران در نظر دارد، شرکت های توانمند و دارای امکانات 
و س��وابق کاف��ی جهت انجام خدمات طراحی تفصیلی، تامی��ن کاال، نصب و راه اندازی 
کارخان��ه تغلیظ فاز 3 به صورت EPC   مجتمع مس س��ونگون را جهت ش��رکت در 

مناقصه، شناسایی نماید.
 ب��رای کس��ب اطالع��ات بیش��تر ب��ه س��ایت رس��می ش��رکت ب��ه آدرس:

 WWW.NICICO.COM   مراجعه شود.

مناقصه شماره 319872

آگهی مناقصه شناسایی و انتخاب پیمانکار

شرکت ملی صنایع مس ایران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی منابع فروش جهت 
خرید 100/000 کیلوگرم سیانید سدیم ۴0 درصد را در سراسر کشور شناسایی نماید.

 جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��تر ب��ه س��ایت رس��می ش��رکت ب��ه آدرس
 HTTP://dargah.NICICO.COM و HTTP://NICICO.COM 

مراجعه نمایید.

 آگهی فراخوان عمومی شناسایی منابع 
شرکت ملی صنایع مس ایران

نوبت اول
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شبکه اشتراک تجارب مدیریت، کنترل و درمان 
کرونا راه اندازی شد

ش��بکه اش��تراک تجارب مدیریت، 
کنترل و درمان کرونا براساس تفاهمنامه 
مشترک بین ستاد توسعه فناوری های 
حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و دانشگاه علوم پزشکی تهران راه اندازی 

شد.
به گزارش معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، شبکه اشتراک تجارب 
مدیری��ت، کنترل و درم��ان کرونا یک 
ش��بکه اجتماعی تخصصی در حوزه علوم پزش��کی است که هدف اصلی آن 
شبکه سازی و پوشش تعامل های تخصصی همه ذی نفعان حوزه علوم پزشکی 
در خاورمیانه و ش��مال آفریقا است،  متخصصان، عالقه مندان و پژوهشگران 
به منظور نصب نسخه موبایل  Android  و     iOS یا وب، می توانند از مسیر 
landing.tritapp.net   به TritApp دسترسی پیدا کنند و پس از نصب، 
 ثبت نام و احراز تخصص در چارچوب این ش��بکه اجتماعی تخصصی مرجع، 

فعالیت کنند و با سایر متخصصان در ارتباط باشند.
ایجاد دغدغه ها وحاش��یه های نادرست بین مردم یکی از پیامدهای شیوع 
بیماری کرونا در دنیاس��ت؛ دغدغه هایی که شاید عوارضی بیشتر از درگیری 
ب��ا بیماری در افراد ایجاد کند.  کاهش این عوارض یکی از اهدافی اس��ت که 
این روزها توس��ط متولیان سالمت در دنیا پیگیری می شود، »شبکه اشتراک 
تجارب مدیریت، کنترل و درمان کرونا« هم یکی از اقدامات نوآورانه ای است 
که به دنبال توانمندسازی اقدامات دیجیتالی در حوزه مدیریت، کنترل و درمان 

بیماری کووید ۱۹ است.
حف��ظ چارچوب های تخصصی و عدم انتش��ار این موضوع��ات در فضای 
جامعه، نکته کلیدی است که در این طرح مدنظر قرار گرفته است، به اعتقاد 
متخصصان، عدم توجه کافی به پیش��گیری از انتشار موضوعات تخصصی در 
رسانه ها و شبکه های مجازی، احتمال ایجاد حاشیه ها و دغدغه های نادرست در 
سطح جامعه را بیشتر می کند، به همین دلیل  شبکه اشتراک تجارب مدیریت، 
کنترل و درمان کرونا به عنوان یک شبکه تخصصی با حضور متخصصان غربال 

شده شکل گرفته است تا خدمات مختلفی را در این حوزه ارائه کند.
یکی از موارد مهم در این طرح، »پرسش از ایران؛ پاسخ از چین است«؛ ظرفیتی 
که توسط این شبکه و با نظارت اساتید مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( به اجرا 
درآمده است. این کار در قالب راه اندازی کانال ارتباطی مستقیم و سریع میان 

متخصصان ایرانی و چینی در مواجهه با کووید۱۹ اجرایی شده است.
در این طرح، پرسش های متخصصان ایرانی گردآوری شده و پس از ترجمه 
به زبان چینی، در اختیار متخصصان فعال در حوزه مدیریت، کنترل و درمان 
کووید در شهر ووهان چین قرار می گیرد. پاسخ این پرسش ها نیز ترجمه شده 

و پس از تایید اساتید، در TritApp به اشتراک گذاشته می شود.
»تجربه های یک دقیقه ای« کووید۱۹ بخش دیگری از این طرح است. این 
طرح از روزهای آغازین شیوع کرونا شروع و با بهره گیری از تجربه های موفق 

موجود در کنترل بیماری های همه گیر طراحی شده است.
در این همکاری مش��ترک قرار اس��ت زمینه »به اش��تراک گذاری بهنگام 
درس آموخته ها، یافته ها و تجربه های مدیریتی و تخصصی کادر بهداش��ت و 
درمان« به منظور تکرار تجربه های موفق در س��ایر مراکز و پیشگیری از تکرار 

خطاهای احتمالی در حین دوره بحران کووید۱۹ نیز فراهم شود.
متخصصان و مدیران فعال در حوزه مهار کرونا ویروس،   یافته های خود را در 
چارچوب ویدئو، صوت )پادکست( یا متن به ساده ترین شکل ممکن در شبکه 
اش��تراک تجارب مدیریت، کنترل و درمان کرونا به اش��تراک می گذارند، این 
محتوا پس از بررسی و بازبینی اساتید صاحب تجربه مجتمع بیمارستانی امام  
خمینی )ره(، در صورت تایید در یک کانال عمومی در اختیار سایر متخصصان 

قرار خواهد گرفت.
»راه ان��دازی کتابخان��ه دیجیت��ال جدیدترین مقاالت، دس��تورالعمل ها و 
درس آموخته ها« هم در این طرح مدنظر قرار گرفته است.  با توجه به حضور 
تیم های متخصص کشورهای مختلف در  TritApp به ویژه متخصصان ایران 
و چین، جدیدترین مقاالت، گایدالین ها و درس آموخته های منتش��ر شده در 
زمینه مدیریت، کنترل و درمان کرونا ویروس جدید در کوتاه ترین زمان ممکن 
از مراجع اصلی دریافت می شود و )در صورت نیاز پس از ترجمه از زبان چینی 
به فارسی و انگلیسی( از طریق  TritApp   در اختیار متخصصان علوم پزشکی 

کشور قرار می گیرد.
همچنین »اشتراک گذاری جدیدترین ویدئوها و محتواهای آموزشی« با حضور 
تیم های متخصص چینی در کنار بهره گیری از تیم مترجم توانمند، زمینه را 
برای ترجمه و اشتراک گذاری جدیدترین ویدئوهای آموزشی در مورد مهار کرونا 

ویروس جدید ایجاد کرده است.

رشد ۳۲ درصدی سرویس های پخش آنالین موسیقی
کارشناسان فعال در موسسه تحقیقاتی کانتر پوینت اعالم کردند که بازار 
پخش آنالین موس��یقی در س��ال ۲۰۱۹ میالدی با  رشد ۳۲ درصدی مواجه 

شده است.
ب��ه گزارش ایس��نا، این روزها که به نظر می رس��د کاربران از س��رویس و 
اپلیکیش��ن های پخش و استریم آنالین موسیقی در جهان استقبال بیشتری 
  gsmarena نشان می دهند حاال آمارهای جدید منتشر شده در وب سایت
نش��ان می دهد که بازار استریم آنالین موسیقی در سال گذشته میالدی ۳۲ 

درصد رشد و افزایش یافته است.
این بررسی ها که توسط کارشناسان و تحلیلگران فعال در موسسه تحقیقاتی 
کانتر پوینت صورت گرفته همچنین نشان می دهد که برنامه اسپاتیفای در سال 
۲۰۱۹ با اختصاص ۳۵ درصد از بازار اپلیکیشن های استریم آنالین موسیقی 
توانس��ته جایگاه نخس��ت محبوب ترین برنامه را در این دس��ته بندی به خود 

اختصاص دهد.
اپ��ل موزیک بع��د از آن با اختصاص ۱۹ درصد، آمازون موزیک ۱۵ درصد، 
تنسنت موزیک ۱۱ درصد، گوگل موزیک ۶ درصد و سایر اپلیکیشن ها نیز ۱۴ 
درصد از بازار جهانی اپلیکیشن های پخش و استریم آنالین موسیقی به ترتیب در 
سال گذشته میالدی در جایگاه های دوم تا ششم فهرست رده بندی محبوب ترین 

اپلیکیشن های مربوطه قرار گرفته اند.
بدون شک کاربران منطقه آمریکای شمالی که شامل ایاالت متحده آمریکا و 
کانادا می شود، از بزرگ ترین طرفداران و کاربران اپلیکیشن های استریم موسیقی 
به شمار می روند. ایاالت متحده به تنهایی حدود ۴۰ درصد از درآمد سرویس های 

موسیقی در جهان را به خود اختصاص داده است. 
به عقیده بسیاری از کارشناسان فعال در حوزه فناوری استریم آنالین موسیقی 
به تدریج توانست حتی بهتر از سایر بخش های تکنولوژی رشد کند و در میان 
کاربران جای خود را مستحکم کنند و به بخشی حیاتی از صنعت موسیقی و 

بازارهای تکنولوژی در جهان تبدیل شود.
طبق گزارش های پیشین، کاربران منطقه آمریکای شمالی که شامل ایاالت 
متحده آمریکا و کانادا می شود، از بزرگ ترین طرفداران و کاربران اپلیکیشن های 
استریم موسیقی به شمار می روند. ایاالت متحده به تنهایی حدود ۴۰ درصد از 

درآمد سرویس های موسیقی در جهان را به خود اختصاص داده است.
امکان راه اندازی سبد هوشمند کاال با استفاده از زیرساخت های کارت ملی

یک کارشناس امور اقتصادی گفت: در شرایط اضطراری دولت برای توزیع 
کاال و اطمینان بخشیدن به مردم می تواند از سبد هوشمند کاال با استفاده از 

زیرساخت کارت های هوشمند ملی استفاده کند.

گروه فناوری- در پی شیوع ویروس کرونا در 
کشورمان بازارهای مالی به حالت رکود درآمدند، 
اصناف مختلف مشتریان خود را از دست دادند 
و بازار نیز خالی از مشتری شد؛ امری که کامال 
طبیعی بود و به منظور پیشگیری از گسترش 
شیوع کرونا رخ داد اما منجر به مشکالت مالی 
اصناف مختلف ش��د. با قرنطینه خانگی مردم، 
خرید و تفریح آنها به صورت اینترنتی ش��د اما 
تنها خرید آنها اجناس ض��روری و خواربار بود 
چراک��ه حتی خرید پوش��اک و کیف و کفش 
نیز آنها را از ابتال به کرونا دچار هراس می کرد. 
با اینکه بس��یاری تص��ور می کردند که فروش 
اینترنتی به دلیل ممانعت مردم از بیرون رفتن و 
خرید در بازارهای سنتی افزایش یافته است اما 
فروشگاه های آنالین از کاهش چشمگیر میزان 

فروش می گویند.
ف��روش اینترنت��ی تنها در ح��وزه کاالهای 
سوپرمارکتی افزایش داش��ته است و برخی از 
فروش��گاه های آنالین مانند فروشندگان لوازم 
آرایش��ی و بهداشتی عنوان کرده اند که فروش 
اجناس ب��ه حدی کم بوده که ب��ه ناچار همه 
محص��والت خ��ود را ح��راج زده ان��د و باز هم 
ف��روش روزانه ۵۰ میلیون تومان به روزانه پنج 
میلیون تومان رسیده است. مرکز توسعه تجارت 
الکترونیک وزارت صنع��ت اعالم کرده اصناف 
از فروش اینترنتی در جش��نواره بهاره استقبال 
کرده اند اما فعاالن کسب وکارهای اینترنتی بر 
این باورند که استقبالی از اصناف صورت نگرفته 
و فروش اینترنتی با کاهش ش��دید همراه بوده 
است. به گفته آنها افزایش خرید اینترنتی یک 
شبه اتفاق نمی افتد و این گونه نیست که بگوییم 
کرونا ش��یوع پیدا کرده بنابرای��ن مردم به این 
نتیجه رسیده اند که مایحتاج خود را به صورت 
اینترنتی خریداری کنند. در واقع این امر نیاز به 
اعتمادسازی و برنامه ریزی بلندمدت دارد. البته 
فروش اجناس سوپرمارکتی افزایش یافته است اما 
این کاالها کمترین سود ممکن را دارند. از سوی 
دیگر عده ای از فعاالن کسب و کارهای اینترنتی 
بر این باورند که حتی استقبال از خرید خواربار 
به صورت اینترنتی نیز می تواند عاملی برای رواج 

خرید اینترنتی در میان مردم به شمار رود.
چراغ س�بز وزارت صم�ت به فروش  � 

اینترنتی
با توجه به شیوع کرونا و درخواست وزارت 
بهداش��ت برای تعطیلی مغازه ه��ا و اصناف، 
دفتر توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت 
درصدد برآمد تا با انجام اقداماتی امکان افزایش 
فروش اینترنتی را برای اصناف تسهیل کند.

در همی��ن راس��تا پیش از نوروز امس��ال 
»جش��نواره بهاره مجازی، همدل��ی مردم و 
اصن��اف« برگزار ش��د تا با مش��ارکت بخش 
خصوصی و دولت از اثرات منفی شیوع ویروس 

کرونا بر کسب و کار ها کاسته شود.
این جشنواره در واقع به نوعی جایگزینی 
برای جشنواره های بهاره عرضه مستقیم کاال 
بود که همه ساله برگزار می شد. از این طریق 

ضمن معرفی فروشگاه های اینترنتی موجود، 
امکان فروش برای اصنافی که فروش��گاه های 

اینترنتی نداشتند نیز فراهم شد.
می توان گفت این طرح از س��ویی با فراهم 
کردن فرصت��ی برای فروش اینترنتی کاال های 
اصناف، هم در افزایش فروش اصناف نقش داشته 
و هم به مردم کمک کرده تا بدون نیاز به حضور 
فیزیکی در بازار های کشور بتوانند کاال های مورد 

نیاز خود را تهیه و خریداری کنند.
استقبال اصناف از فروش اینترنتی 

سارا جامی، مسوول جشنواره بهاره مجازی 
مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت 
با اش��اره به اس��تقبال اصناف از جشنواره بهاره 
مجازی گفت: طرح جشنواره بهاره تا آخر اسفند 
م��اه برقرار ب��ود اما با توجه به ادامه دار ش��دن  
شرایط پیشین، تصمیم گرفته شد که این طرح 
ب��ه صورت ملی و بلندمدت ادامه یابد. بنابراین 
از روز جمع��ه طرح ف��روش اینترنتی اصناف با 
رونمایی از سامانه اینترنتی »بازارگاه ایران« مجدد 

آغاز به کار کرد .
او اف��زود: این ط��رح بلندمدت بوده و قرار 
است در کل سال فروش اینترنتی برقرار باشد. 
ب��ه این ترتیب فروش تنها به ایام عید و بهار 

محدود نمی شود.
جام��ی گف��ت: بان��ک مرک��زی، وزارت 
صنعت، وزارت ارتباطات و صداوسیما شورای 
سیاستگذاری این طرح هستند اما اجرای آن 
به بخش خصوصی واگذار شده است. در واقع 
سیاستگذاری توسط دولت و اجرا توسط بخش 

خصوصی انجام می شود.
این مقام مسوول در مرکز توسعه تجارت 
الکترونیک درباره میزان استقبال از جشنواره 

بهاره مجازی گفت: هنوز آمار دقیقی از میزان 
فروش اینترنتی در اسفند ماه وجود ندارد اما 
بررسی ها نش��ان می دهد فروش اینترنتی در 
حوزه کاال نس��بت به زمان مش��ابه سال های 

قبل افزایشی بوده است.
او با اشاره به استقبال خوب اصناف از این 
طرح ادامه داد: یکی از سایت ها اعالم کرد که 
چهار هزار واحد صنفی س��نتی در آن سایت 
ثبت نام کرده اند که آمار قابل توجهی اس��ت. 
حتی ۳۰۰ واحد صنفی درخواس��ت مشاوره 
در این بازه زمانی را داشتند اما به علت کوتاه 
بودن زمان جش��نواره، نتیجه آنچنان که باید 

مطلوب نبود.
او اظه��ار امیدواری کرد ک��ه با آغاز طرح 
جدی��د، اصناف س��نتی بتوانن��د بخش قابل 
توجهی از اجناس و کاالهای خود را به صورت 

اینترنتی به فروش برسانند.
فروش اینترنتی افزایش نیافته است  � 

عض��و هیات مدی��ره اتحادی��ه کش��وری 
کس��ب و کارهای مجازی اس��تقبال از فروش 
اینترنتی را تکذیب کرده است و معتقد است 

که این آمارها نادرست هستند.
رضا الفت نس��ب به »جهان صنعت« گفت: 
قطع��ا آماری ک��ه وزارت صنع��ت ارائه داده 
اش��تباه اس��ت و به هیچ وجه شاهد افزایش 
ف��روش اینترنتی، اس��تقبال م��ردم یا حتی 

اصناف نبوده ایم.
او تاکی��د کرد: تنها کاالهای تندمصرف یا 
سوپرمارکتی با افزایش فروش همراه بوده اند 
و از فروش دیگر محصوالت اس��تقبال نشده 
اس��ت. فروش اینترنتی فروشگاه هایی مانند  
هایپراس��تار، دیج��ی کاال و اس��نپ مارکت 

افزایش داشته است اما اجناس سوپرمارکتی 
هیچ س��ودی ندارند.الفت نس��ب با اشاره به 
اینکه کاالهای اصناف دیگر مانند پوش��اک و 
کیف و کفش هیچ استقبالی در فروشگاه های 
اینترنتی نداش��ته اند بیان کرد: به هیچ وجه 
فروش دیگر اصناف افزایش نداش��ته بلکه با 
کاه��ش فروش نی��ز همراه بوده اس��ت.او در 
رابطه با اینکه ترویج خرید اینترنتی در میان 
مردم یک شبه اتفاق نمی افتد تاکید کرد: اگر 
بخواهیم مردم به صورت اینترنتی محصوالت 
خود را خریداری کنند باید اتفاقاتی به صورت 
زنجیره وار رخ دهند.عضو هیات مدیره اتحادیه 
کش��وری کس��ب و کارهای مجازی افزود: اگر 
دولت تصمیم بگیرد که یک و نیم درصد حجم 
خرده فروشی اینترنتی را به پنج درصد برساند، 
این امر حداقل سه تا پنج سال زمان می برد.

این گونه نیست که بگوییم کرونا شیوع پیدا 
ک��رده بنابراین مردم تصمیم می گیرند خرید 

خود را به صورت آنالین انجام دهند.
او ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه م��ردم بای��د به 
فروشگاه های اینترنتی اعتماد کنند بیان کرد: 
مردم نمی توانند به راحتی به فروش��گاه های 
آنالین اعتماد کنن��د و باید اقداماتی در این 
راس��تا انجام ش��ود. باید از مرحله دبس��تان 
به این مس��اله فکر ش��ود و دانش آموزان را با 
مساله ای به نام کسب و کارهای اینترنتی آشنا 
کنی��م و این فرآیند بای��د در تمامی نهادها و 

اقشار انجام شود.
الفت نس��ب گفت: مجلس نیز باید قوانین 
را به روزرس��انی کند، مالی��ات را تغییر دهد، 
صداوس��یما باید فرهنگ س��ازی کند، حجم 
سرمایه گذاری باید افزایش پیدا کند و بسیاری 

اقدامات دیگر باید انجام شود.
او گف��ت: حجم س��رمایه گذاری در ترکیه 
روی فروش��گاه های اینترنت��ی حداق��ل ۱۰ 
براب��ر ایران اس��ت. چین صدها براب��ر ایران 
روی کس��ب و کارهای آنالین سرمایه گذاری 

کرده است.
الفت نس��ب با اش��اره به موانع دیگر بیان 
کرد: یک��ی از مش��کالت، ف��روش کاالهای 
قاچاق اس��ت. فروش اینترنتی اجناس قاچاق 
در فروش��گاه های آنالین ممنوع است اما در 
خیابان ها و به صورت تلفنی انجام می ش��ود. 
در نتیجه مردم می گویند که فروش��گاه های 
اینترنتی گران فروش هستند چراکه کاالهای 

قاچاق ارزان تر به فروش می رسند.
اول  نی�روی کار، مش�کل  کمب�ود  � 

فروشگاه های اینترنتی
اگرچه ش��یوع کرونا فرصتی ویژه ر ا برای 
رونق کس��ب و کار های آنالی��ن ایجاد کرده و 
فروش آنها را افزایش داده، اما مشکالتی را نیز 

برای این کسب و کار ها ایجاد کرده است.
یکی از مش��کالت ج��دی ای��ن روز های 
فروش��گاه های اینترنتی که گالیه های بخش 
فروش آنها را هم در پی داشته،  کمبود نیروی 
کار است. در واقع از سویی این فروشگاه های 
اینترنتی پیش بین��ی حجم باالی فروش این 
روز ه��ا را نکرده ان��د و از س��وی دیگر باتوجه 
ب��ه هراس اجتماعی از کرونا و تمایل به خانه 
نش��ینی، جذب نیروی جدید هم با مش��کل 

مواجه شده است.
مدیر بازاریابی یکی از فروشگاه های زنجیره ای 
کش��ور که این روز ها ب��ا افزایش قابل مالحظه 
فروش اینترنتی مواجه ش��ده در همین رابطه 
اعالم کرده نیروی کار مجموعه آنها برای بخش 
عملیاتی کافی نیست و باتوجه به استرس های 

موجود، نیروی کار هم یافت نمی شود.
اگر س��ری به آگهی های استخدام منتشر 
شده بر بستر اینترنت بزنید متوجه می شوید 
که بسیاری از صاحبان مشاغل آنالین تقاضای 
نی��روی کار را در روز های متوالی و به صورت 
مکرر منتش��ر می کنند، ام��ا باتوجه به ترس 
اجتماعی ایجاد شده از کرونا و به تبع آن کم 
شدن متقاضیان کار های حضوری نمی توانند 

نیروی مورد نظر خود را جذب کنند.
ب��ا وجود تمام فراز و فرود ها و چالش های 
فروش اینترنتی، اما وزارت صنعت دید حمایتی 
نسبت به فروش آنالین داشته و در این مدت 
از فروشگاه های اینترنتی حمایت کرده و سعی 
داش��ته با ارائه طرح هایی اصناف را ترغیب به 

ارائه اجناس به صورت آنالین کند.
سخن آخر � 

فروشگاه های اینترنتی تنها در زمینه فروش 
کاالهای زودمصرف با اس��تقبال مواجه بوده 
ان��د که آن هم حمل ونقل اجناس هزینه ها و 
مشکالت بسیاری را روی دست فروشگاه های 
آنالین گذاش��ت و تحویل دیرهنگام اجناس 
اعت��راض مش��تریان را به همراه داش��ت. از 
طرف دیگر فروش��گاه های اینترنتی معتقدند 
حمل ونقل کاالها به حدی گران تمام می شود 
که دیگر سودی برای فروشندگان و فروشگاه ها 
باقی نمی ماند. بنابراین فروش خواربار سودی 
به همراه نداشته اما فروشگاه های آنالین معتبر 

را فعال نگه داشته است.

لزوم حمایت از فروشگاه های اینترنتی در بحران کرونا

فروش اینترنتی در تالطم کرونا 

با توجه به شیوع ویروس کرونا اکنون بازی  های آنالین 
بیش از هر نوع دیگری از رسانه های دیجیتال، برای حفظ 
و خلق ارتباطات اجتماعی اثرگذار است زیرا یک چهارم از 
کاربران بازی آنالین و ویدئویی با دیگر بازیکنان به معاشرت 

اجتماعی می پردازند.
به گزارش عصر آی س��ی تی، گروه مطالعات اقتصادی 
پژوهشگاه فضای مجازی پیش بینی کرد که افزایش شدید 
خدمات آنالین و مصرف محتوا تحت تاثیر شیوع ویروس 
کرونا باعث افزایش درآمد بازی های نوپا مبتنی بر خدمات 

رایانش ابری در دنیا تا سال ۲۰۲۴ شود.
ب��ا ش��یوع وی��روس در کش��ورهای مختل��ف جهان، 
رس��توران ها، پارک ها، هتل ها، موزه ها و س��ایر تفریحات 
و س��رگرمی ها تعطیل و بسیاری از رویدادهای فرهنگی و 

ورزشی لغو شده است. 
در همین حال تمامی دولت های درگیر ویروس کرونا 
)کووید۱۹( از افراد خواسته اند به منظور جلوگیری از شیوع 
و گس��ترش ویروس در خانه بمانند و این امر بس��یاری از 

صنایع را با رکود مواجه کرده است.
در این میان یکی از صنایعی که با تقاضای رو به رشد 
مواجه شده و فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران فراهم 
آورده، صنعت بازی و سرگرمی های آنالین است به نحوی 
که آمارها نشان می دهد در دوران شیوع ویروس کووید۱۹، 
بازی آنالی��ن، مش��اهده فیلم های آنالی��ن، نمایش های 
تلویزیونی و فیلم های کوتاه رش��د چش��مگیری را تجربه 

کرده اس��ت.بیماری همه گیر کووی��د۱۹ میلیاردها نفر از 
مردم سراسر جهان را مجبور به  صرف زمان بیشتری برای 

در خانه ماندن کرده است. 
کسب وکارهای مربوط به سرگرمی همانند کنسرت ها، 
اجرای اپرا، تورهای موزه و ... اکنون به صورت پخش زنده 
اینترنت��ی  می توانند بس��تری را ب��رای جلب توجه عموم 

ایجاد کنند.
نیلسن، یک ش��رکت تحقیقاتی در زمینه بازار معتقد 
اس��ت که در ط��ول بحران های گذش��ته آمریکایی ها ۶۰ 
درصد بیش��تر وقت را در مقابل تلویزیون صرف کرده اند. 
گزارش هایی از ایتالیا و کره جنوبی نیز حاکی از آن است 
که تعداد افرادی که هر روز تلویزیون تماش��ا می کنند به 

ترتیب ۱۲ و ۱۷ درصد افزایش  یافته است.
تاثیر بر صنعت بازی های ویدئویی ممکن اس��ت حتی 
بیشتر باشد زیرا بسیاری از عموم در شرایط کنونی این نوع 
سرگرمی ها را به خود اختصاص و یا میزان زمانی را که برای 

بازی کردن به کار می گیرند افزایش می دهند.
طبق گفت��ه ورایزن، از زمان اعم��ال محدودیت ها در 
آمریکا میزان کلی ترافیک اینترنت بازی های ویدئویی ۷۵ 

درصد افزایش  یافته است.
بازی آنالین محبوب چینی در طول جشنواره بهار روزانه 
۱۲۰ میلیون  تا ۱۵۰ میلیون کاربر فعال داشت. این تعداد 

حدود ۱۰ درصد از جمعیت چین است.
بانجی، توس��عه دهنده بازی های ویدئویی می گوید که 
میانگین میزان مشارکت روزانه کاربران در بازی دستینی ۲ 
در سراسر جهان ۱۰ درصد و در بازارهایی که بیشتر تحت  

تاثیر ویروس کووید۱۹ قرار دارند، ۲۰ درصد است.
شرکت  Ndemic Creations، پیشرو در زمینه خلق 
بازی های ویدئویی اعالم کرد که سرورهایشان دیگر کشش 
ای��ن حجم از بازیکنان در بازی پلیگ اینک  را ندارد. این 
بازی که در سال ۲۰۱۲ ارائه شد بعد از گذشت هشت سال 
در طول ش��یوع ویروس کووید۱۹ به پرفروش ترین برنامه 

در چین تبدیل شد.
ای��ن بازی بازیکن��ان را مامور می کند ت��ا با طراحی و 
گس��ترش یک ویروس یا عامل بیماری زا نس��ل بش��ر را 
منق��رض کنن��د. عالقه مندان به این ب��ازی این اعتقاد را 
دارند که بهترین راه برای از بین بردن ترس، روبه رو شدن 
به صورت مس��تقیم با آن اس��ت و این ب��ازی می  تواند در 
شبیه  س��ازی نسخه ای از واقعیتی باشد که در حال حاضر 

در دنیا اتفاق افتاده است.
داده هایی که شرکت Arsenal.gg  با همکاری پلتفرم 
پخش زنده اس��تریم المنت  به دس��ت آورده است، نشان 
می دهد ک��ه میزان کاربران جهان��ی تلویزیون اینترنتی 
توئیچ و پلتفرم به اشتراک گذاری یوتیوب در بخش بازی 

و س��رگرمی در زمان شیوع کووید۱۹ به ترتیب ۱۰ و ۱۵ 
درصد افزایش  یافته است.

فاصله اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کووید۱۹ مردم 
را برای مدت زمان طوالنی در خانه های خود نگه می دارد 
اما به دالیل بسیار این موضوع منجر به صدمات روحی به 
آنها خواهد شد و برای جلوگیری از این امر نیاز به اتصال 

و ارتباط با دیگران خواهد بود.
با توجه به ش��یوع ویروس کووید۱۹ اکنون بازی  های 
آنالی��ن بیش از هر نوع دیگری از رس��انه های دیجیتال، 
برای حفظ و خلق ارتباطات اجتماعی اثرگذار اس��ت زیرا 
یک چه��ارم از کارب��ران بازی آنالی��ن و ویدئویی با دیگر 

بازیکنان به معاشرت اجتماعی می پردازند.
بازی های آنالین و ویدئویی همچنین باعث می ش��ود 
که کاربران »پلتفرم های نمایش بازی« در مورد بازی  که 
به نمایش درمی آید به ابراز احساسات و ارتباط اجتماعی 
با یکدیگر بپردازند. شیوع ویروس کرونا قطعا باعث کاهش 
درآم��د انتظاری ب��ازار خرده فروش��ی بازی ها و همچنین 
کنسول بازی های بزرگ خواهد شد، اما از طرفی می تواند 
موجب باز ش��دن پنجره ای ب��رای ارائه خدمات بازی های 

ابری نوپا شود.
با توجه به تحلیل ش��رکت تحقیقاتی  ABI، افزایش 
ش��دید خدمات آنالین و مصرف محتوا تحت تاثیر شیوع 
ویروس کرونا باعث افزایش درآمد بازی های ابری در دنیا به 

۴/۵ میلیارد دالر آمریکا تا سال ۲۰۲۴ خواهد شد.

کرونا بس��یاری از کس��ب و کارها را دچار مش��کل کرده. 
فیس بوک به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت ها در جهان، 
تصمیم گرفته به شرکت های کوچک آمریکایی که از شیوع 
کرونا آسیب دیده اند، ۴۰ میلیون دالر کمک مالی کند. شاید 
وقت آن رسیده باشد که شرکت های بزرگ ایرانی نیز چنین 
رویه ای را در قبال اس��تارت آپ ها و کسب و کارهای کوچک 

در پیش بگیرند.
این کمک مالی بخشی از برنامه ۱۰۰ میلیون دالری این 
ش��بکه اجتماعی بوده که در تاریخ ۲۷ اسفند آن را اعالم 
کرد. ۴۰ میلیون دالر کمک مالی برای ۳۴ ش��هر درنظر 
گرفته ش��ده، البته ابتدا این مبلغ در اختیار شرکت ها در 

نیویورک و سیاتل قرار می گیرد.
 بخ��ش بزرگی از این مبلغ به صورت نقدی در اختیار 
کس��ب و کارها ق��رار می گی��رد و بخش��ی از آن  به عنوان 
اعتبار تبلیغات درنظر گرفته می ش��ود. کسب و کارها برای 

درخواست دریافت کمک مالی نیازی ندارند در فیس بوک، 
واتس آپ یا اینستاگرام باشند.

در ح��ال حاضر بیش از ۳۰ میلیون ش��رکت کوچک در 
ایاالت متحده آمریکا فعالیت می کنند که بر اساس نظرسنجی 
اخیر گلدمن ساکس که از بیش از ۱۵۰۰ کسب و کار کوچک 
صورت گرفته، ۹۶ درصد آنها اعالم کرده اند که کرونا روی آنها 
تاثیر منفی داشته است. مدیر ارشد عملیاتی فیس بوک، شریل 
سندبرگ در پستی اعالم کرده است: کووید۱۹ به تجارت های 
کوچک در همه مناطق آسیب رسانده. این موضوع به صورت 

ناگهانی اتفاق افتاد و آنها تقصیری ندارند. 
بسیاری نمی توانند تجارت کنند و برای دیگران نیز شرایط 
دشواری است چون مشتریان در خانه مانده اند که البته کار 

درستی را انجام می دهند.

فیس بوک در رابطه با درخواست های دریافت کمک مالی 
اطالعاتی را منتشر کرده و همچنین به معرفی ابزارهای جدید 
و همکاری با شرکت کوچک Ureeka اشاره کرده. این شبکه 
اجتماعی با همکاری این شرکت، به کسب و کارهای کوچک 
و واجد ش��رایط که توس��ط بانوان مدیریت می شود، کمک 

مالی می کند.
فیس بوک در گذش��ته تخمین زده بود که بیش از ۱۴۰ 
میلیون شرکت به صورت ماهانه از اپلیکیشن آن برای پیدا 
کردن مشتریان جدید، استخدام نیرو و ارتباط با جامعه کاربری 

خود استفاده می کنند. 
در روز به طور متوسط ۲۰۰ میلیون نفر حساب های تجاری 
در اینس��تاگرام را می بینند. بسیاری از شرکت ها برای انجام 

تجارت خود از این شبکه اجتماعی استفاده می کنند.

این ش��بکه اجتماعی چندین اب��زار را برای حمایت از 
تجارت های محلی در نظر گرفته که از میان آنها می توان 
به کارت های هدیه دیجیتالی سفارش��ی اش��اره کرد که 
ام��کان کمک مال��ی را فراهم می کن��د و همچنین باعث 
ایجاد راه های آس��ان تر برای ارتباطات و تغییر س��رویس 

مشتریان می شود.

افزایش درآمد بازی های نوپا مبتنی بر خدمات رایانش ابری تحت تاثیر کرونا

فیس بوک به تجارت های آسیب دیده از کرونا در آمریکا کمک مالی می کند

نگاه 

بین الملل
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مهدیه بهارمس��ت- حدود یک ماه و نیم از 
ظهور بحران کرونا در ای��ران می گذرد. در این 
ایام  افراد بسیاری به دلیل از دست دادن شغل 
و خانواده ب��ر اثر بیماری کرونا و فکر کردن به 
آینده پرابهام و نامعلوم دچار افسردگی و اختالل 
روانی شدند. حال در این بین بسیاری از کشورها 
به صورت تم��ام و کمال از لحاظ مالی و روانی 
مردم خود را حمایت کردند. اما دولت ما نه تنها 
از حمایت ملت خود سر باز زد بلکه اعالم کرد 
دوسوم کارمندان به مشاغل خود بازگردند که 
چرخ اقتصاد بچرخد! همین امر موجب ش��ده 
دولت تکیه گاه امن و محکمی برای مردم نباشد. 
در کنار این اف��کار، ماندن در قرنطینه خانگی 
و نگرانی در مورد ش��یوع ویروس کرونا و همه 
گیری آن، ممکن است در افراد باعث ایجاد حس 
بی حوصلگی، غمگینی و ترس ش��ود و شرایط 
افرادی که از قبل دچار بیماری افسردگی بوده اند 
را بدتر کند. امروزه به دلیل ورشکستگی اقتصادی 
بسیاری از مردم، شاهد اپیدمی ترس افسردگی 

اجتماعی و حتی خودکشی هستیم.
در همی��ن حال رییس انجم��ن مددکاری 
اجتماع��ی ایران در این باره به »جهان صنعت« 
گفته که یک ناهماهنگی فاحشی بین مسووالن 
حکومتی و مدیریتی وجود دارد. از آن طرف وزیر 
محترم بهداشت پنجه در پنجه کروناست و بر 
خانه ماندن مردم اصرار می کند اما از طرفی دولت 

مردم را به بیرون رفتن فرا می خواند!
چنین حال و هوایی مردم را دچار سردرگمی 
کرده اس��ت. تنها راهکاری که دولت باید به آن 
توجه کند بازنگری در سیاست های غلطش است. 
در غیر این صورت در دوران پساکرونا ما شاهد 

اعتراضات مردم در تمام حوزه ها خواهیم بود.
همه گیری افسردگی � 

در همین رابطه موسوی چلک رییس انجمن 
مددکاری اجتماع��ی ایران درباره افس��ردگی 
ای ک��ه در این ایام گریبان م��ردم را گرفته به 
»جهان صنعت« گف��ت: یکی از موضوعاتی که 
در بحران ها همیشه باید مورد توجه قرار گیرد، 
مراقبت از سالمت روان جامعه است. با توجه به 
بحرانی که تمام جهان را درگیر کرده و به خاطر 
نوع روش انتقال این ویروس، یکی از استراتژی ها 
و برنامه ریزی هر دولتی برای قطع زنجیره انتقال 
از طریق تعطیلی محیط های کاری، آموزشی، 
فرهنگی و ... است. طبیعتا وقتی این اتفاق رخ 
می ده��د مکان هایی که همه افراد می توانند با 
همدیگر مالقات کنند تنها خانواده است. پس 
ه��ر فردی مدت زم��ان طوالنی تری را در خانه 
هم��راه با خانواده خود ص��رف می کند که این 
امر منجر به بروز بسیاری از اختالف ها و حتی 
خشونت های خانگی شده است. در این ایام کرونا 
یک پیام مشخص برای ما داشت، اینکه هیچ یک 
از افراد جامعه خانواده بودن را بلد نیستند. همین 
امر باعث می شود که در درون خانواده لذت الزم 

را از با هم بودن نمی بریم.
وی افزود: یک بخشی از افسردگی اجتماعی 
اخیر برمی گردد به نگرانی ای که اعضای خانواده 
نسبت به آینده دارند. اقتصاد خراب خانواده ها 
موضوع بسیار جدی ای است زیرا قبل از کرونا 
هم وضع معیش��ت مردم خ��وب نبود. در حال 
حاضر شرایط بسیاری بدتر خواهد شد. با توجه 
به اینکه هیچ چشم انداز روشنی هم در پیشرو 

نیست. برخی صاحبان مشاغل صنعت پوشاک 
و موضوعات مرتبط با شب عید تصور می کردند 
فروش قابل توجهی داش��ته باشند اما با چنین 
رویدادی تمام نقشه های آنان نقش بر آب شد. 
فروردین هم اقتصاد گردشگری که اقتصاد پویا 
و قوی بود از هم متالش��ی شد. صنایع دیگری 
هم که در کنارش تحریم ها وجود داشت از قبل 
در منگنه بودند. حاال سخت تر هم شد و باالجبار 
تعطیل کردند. در این شرایط تمام کارگران بیکار 
شدند و باید در نظر گرفت که بیمه بیکاری تا  
حدی حقوق آنها را متحمل می شود و بعد از آن 
مشخص نیس��ت چه بالیی بر سر آنان خواهد 
آمد. با توجه به اینکه چشم اندازی هم پیش روی 
صنایع و کارخانجات حوزه اقتصاد به معنای عام 
وجود ندارد بنابراین فشارهایی که بر مردم وارد 

می شود بیشتر از قبل شده است.
موس��وی چلک افزود: در چنین شرایطی 
باید منتظر رفتارهای متفاوتی از مردم باشیم. 
تحلیل��ی که م��ن کردم این اس��ت که البته 
امیدوارم اش��تباه باشد. در بدترین حالت سه 
م��اه بعد از ظهور کرون��ا موضوعات مرتبط با 
حوزه س��المت روان و اجتماعی بیش از خود 
کرونا برای ما مشکل ساز خواهد شد. طبیعتا 
بروز رفتارهای منتهی به آسیب های اجتماعی 
موضوعی اس��ت که باید منتظر آن بود. طبق 
آمارهای وزارت بهداشت که قبل از این دوران 
ارائه کرده بود 25 درصد مردم یک نوع اختالل 
روانی را داشتند، حال با چنین فشار هایی این 
درصد بیشتر شده است. معموال با شروع یک 
بح��ران جدید در جامعه عالوه بر فروپاش��ی 
اقتص��ادی، یکی از عوارض آن تاثیرات منفی 
ب��ر روان مردم اس��ت. یک��ی از نگرانی ها که 
وجود دارد ش��یوع و گسترش بیشتر اختالل 
روان��ی و در نهایت جرم و آس��یب اجتماعی 

خواهد بود که کار س��ازمان های اجتماعی و 
حوزه قضایی و انتظامی را بیشتر خواهد کرد. 
یکی از عوارض ورشکس��تگی های اقتصادی 
در جامعه شیوع بیش��تر اختالالت روانی در 
افراد متعدد اس��ت. پدیده ای که در بسیاری 
از کشورهای دنیا اتفاق می افتد مبانی علمی 
مرتبط با حوزه اقدام به خودکشی وجود دارد. 
که یکی از دالیل اقدام به  خودکشی می تواند 

ورشکستگی های اقتصادی باشد.
پذیرش بحران � 

چلک درباره افزایش افس��ردگی بر مردم 
گفت: اولین نکته در هر بحرانی پذیرش بحران 
است. باید باور داشت که هیچ کدام از ما نقشی 
در شیوع و گسترش آن نداشتیم. باید سبک 
زندگ��ی مان را بر این مبنا تغییر دهیم. آنچه 
که بحران کرونا به ما نش��ان داد محور اصلی 
آن بهداش��ت فردی و محیط بود. همه آنچه 
که توصیه می کنند عموما بهداش��ت اس��ت؛ 
مواردی که ما در ش��رایط ع��ادی هم باید از 
آن تبعیت می کردیم. البته ما به چنین سبک 
زندگی عادت نکردیم و فشارهایی که بر ما وارد 
می شود بیشتر است. بنابراین بعد از پذیرش 
بحرانی که در آن واقع ش��دیم، خودمراقبتی 
اس��ت؛ مهارتی که ما در آن ضعیف هستیم. 
خودمراقبت��ی با توجه به تفاوت های فردی و 
ش��رایط هر خانواده متفاوت است. من نوعی 
از فرصت��ی که پیش آمده کمال اس��تفاده را 
می کنم اما دیگری تنها به آینده نامعلوم خود 
فکر می کند و خودخوری می کند. باید بدانیم 
که بهتر اس��ت در این ایام در ش��رایط حال 
زندگی و از اخبار و افراد منفی دوری کنیم تا 
فش��ارهایی که بر ما وارد می شود را مدیریت 
کنیم. با کرونا دنیا به آخر نمی رس��د زیرا این 

اولین و آخرین بحران ما نخواهد بود.

بی اعتمادی به دولت � 
این مددکار اجتماعی درباره تفاوت برخورد 
م��ردم با این بحران در مقابل بحران های قبلی 
گف��ت: رفتار اعتراضی مردم را نباید محدود به 
دوران کرونا کرد. آزردگی و بی اعتمادی ای که 
در م��ردم وجود دارد، هی��چ ارتباطی به بحران 
نوظه��ور کرونا ندارد. این بحران بهانه ای ش��د 
که این دمل بی اعتمادی سر باز کند و  هر چه 
بیشتر نمایان شود. مدام می گویند سفر نروید اما 
شما مشاهده کردید که سیل عظیمی از مردم 
بدون توجه به هشدار ها به مسافرت رفتند چون 
اعتمادی دیگر وجود ندارد. زمانی که اعتمادی 
نباشد، مشارکتی هم نیس��ت. تمام این موارد 
نباشد، سرمایه اجتماعی هم نخواهد بود. ما قبل 
از اینکه وارد بحران کرونا ش��ویم یک س��رمایه 
بزرگی را که مهم ترین پشتوانه برای هر کشور 
در کنار سرمایه انسانی می تواند باشد و آن سرمایه 
اجتماعی است از دست داده. راه دور نرویم. در 
انتخابات اخیر مشارکت مردم بسیار پایین تر از 
حد پیش بینی ها بود. در جامعه ای که مشارکت 
سرمایه اجتماعی آن بسیار پایین باشد، با ظهور 
یک بحران، بحران های متعدد دیگر را به دنبال 
خودش روانه می کند. اگر تصور کنید که مردم 
فق��ط در این ایام دچار افس��ردگی اجتماعی و 
بی اعتمادی شدند یک اشتباه استراتِژیک انجام 

خواهیم داد زیرا ما از قبل قافیه را باختیم.
وی اف��زود: ای��ن مردمی که ب��ا وجود تمام 
هش��دار ها و ترس از مرگ ب��از هم بعضا بدون 
ماس��ک سوار وس��یله نقلیه عمومی می شوند، 
خود ناشی از فقر فرهنگی و اجتماعی مطلق در 
جامعه است. مردم چاره ای ندارند. در همین ایام 
کشور ایتالیا گفته که تا  امروز مردم با ما متحد 
و همراه بودند. حال ما باید ثابت کنیم که کنار 
م��ردم خواهیم بود. حتی اگ��ر اقتصاد من هم 

شکسته شود من مایحتاج را به در منازل مردم 
می برم! نوع نگاهی که وجود دارد یک اطمینانی 
به مردم می دهد. این عدم اطمینان یک شبه رخ 
نداده است. این بی اعتمادی که گریبانگیر مردم 
نسبت به دولت است، موضوع جدیدی نیست 
بلکه مجموع مطالبات مانده از قبل است. حال 
با ش��روع هر بحرانی یک گوشه ای از مطالبات 

عیان می شود.
راهکار بازگشت اعتماد � 

موسوی چلک درباره راهکار و جلب اعتماد 
مردم توس��ط دولت گفت: تنها راهکار این امر 
بازنگری در سیاس��تگذاری ها اع��م از داخلی و 
خارجی است. اگر بازنگری ها انجام نشود برای 
هر اتفاقی باید منتظ��ر یک اعتراضات مردمی 
باشیم. این اعتراضات به شکل های مختلف در 
جامعه پدیدار می شود. به همین جهت حوزه های 
اجتماعی، قضایی و انتظامی باید آماده مواجهه با 
سیل مشکالتی باشند که چند ماه بعد از  از بین 
رفتن کرونا به وجود خواهد آمد. یک بخشی از آن 
به مدیریت ما برمی گردد. چند روز پیش وزارت 
صمت دستور بازگشایی اداره ها را داد که مردم هم 
به ناچار سر کار خود بازگشتند. وزیر بهداشت نامه 
گالیه آمیزی برای رییس جمهور نوشت اما ایشان 
نشان دادند که تصمیم گیرنده اصلی، دولت است. 
دیروز با ابالغیه جدیدی اعالم کردند دوسوم مردم 
به سر کار خود بروند. این یعنی ناهماهنگی در 
مدیریت بیداد می کند و همین عدم هماهنگی 
برای جامعه استرس زاست و ابهام نسبت به حال 

و آینده را افزایش می دهد.
وی افزود: در همه جوامع دولت باید به مردم 
انرژی دهد و تکیه گاه مناسبی برای تک تک افراد 
آسیب دیده باشد. در چنین بحران هایی اقتدار، 
مهارت، توانایی و قابلیت فردی که نقش مدیر یک 
کشور را دارد بسیار تاثیرگذار است. بنده معتقد 
هستم که در این بحران به بدترین شکل ممکن 
مدیریت کردیم، به طوری اصال دولت مدیریت 
نکرد. زمانی که مردم جاده را می بندند و مقابل 
هم می ایستند این یعنی بدترین شکل مدیریت 
بحران؛ مردم مقابل مردم قرار گرفتند. باید دانست 
ضعف و ناهماهنگی مدیریت افسردگی را در مردم 
افزایش می دهد. در حال حاضر مسووالن باید هر 
چه زودتر یکصدا شوند. کافی است کمی به دو سر 
طیف دقت کنید، وزیر بهداشت ازدحام جمعیت 
را خطرساز می داند اما در مقابل دولت اعالم کرده 
که ش��اغالن به کار خود بازگردند. یک تضاد و 
ناهماهنگی فاحش در مدیریت دیده می شود. 

انگار به استیصال رسیدند.
چلک افزود: هیچ چیزی مهم تر از سالمت و 
رفاه مردم نیست. هر تصمیمی که مغایر با این 
موضوع باش��د منافع مردم را تحت الشعاع قرار 
می ده��د و در رابطه دولت و ملت، ملت انتظار 
دارند در مواقع بحرانی دولت ها پشتوانه محکمی 
برای ملت ها باشند. در غیر این صورت نه فقط 
جامعه ما بلکه در هر جامعه دیگری باید منتظر 
رفتارهای متقابل مردم با دولت ها باشد. بخشی از 
این رفتارهای متقابل مشارکت و همراهی نکردن 
و نپذیرفتن تصمیم های دولت است. معتقدم در 
دولت انسان های هوشمندی با تفکر اجتماعی 
در سیاستگذاری ایفای نقش کنند وجود ندارد. 
ای��ن روزها ضعف حضور نخبگان اجتماعی در 

تصمیم گیری دولت بسیار به چشم می آید.

»جهانصنعت«تاثیرکرونابرسالمتروانیجامعهرابررسیمیکند

اپیدمی ترس

اخبار کرونا 

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به تازه ترین آمار کرونا 
در کشور گفت: متاسفانه در طول 2۴ ساعت گذشته، ۱5۸ 
نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹ در کش��ور جان خود را 

از دست دادند.
کیان��وش جهانپور دیروز اظهار کرد: طی 2۴ س��اعت 
گذش��ته 2۴۸۳ م��ورد جدید از بیماری کرونا در کش��ور 
شناسایی شده است که با احتساب این موارد آمار ابتال به 
این بیماری 5۸ هزار و 22۶ مورد رسمی در کشور است.

وی افزود: خوشحالیم که تاکنون 22۰۱۱ نفر از بیماران 
بهبود یافته و ترخیص شده اند و این روند ادامه دارد.

جهانپور ادامه داد: متاسفانه در طول 2۴ ساعت گذشته، 
۱5۱ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در کشور جان خود 
را از دست دادند و مجموع قربانیان این بیماری در کشور 

به ۳۶۰۳ نفر رسید.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، ۴۰5۷ نفر از بیماران 

در وضعیت شدید این بیماری قرار دارند.
مردم عادی هم از ماسک استفاده کنند � 

ریی��س مرک��ز روابط عموم��ی و اطالع رس��انی وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی گفت: اس��تفاده از 
ماس��ک قبال برای جمعیت عادی توصیه نمی شد و حاال 
این توصیه نشدن برداشته شده و در مکان هایی که فاصله 
گذاری کمتر رعایت می ش��ود، توصی��ه می کنیم مردم از 

ماسک استفاده کنند.
کیانوش جهانپور دیروز در نشست خبری که به صورت 
ویدئوکنفرانس برگزار ش��د، اف��زود: البته تقدم همچنان 
ب��ر رعایت فاصله گذاری فیزیکی اس��ت. اگر به هر دلیلی 
موضوع در خانه ماندن رعایت نشد، ماسک های پارچه ای 
یا ماس��ک هایی که قابل تهیه در منزل اس��ت را می توان 

استفاده کرد.
وی ادامه داد: روش تهیه ماسک خانگی هم به صورت 
کلیپ استاندارد در سازمان غذا و دارو تهیه شده که امروز 

دوباره منتشر می شود.
جهانپ��ور گفت: اس��تفاده از ماس��ک های ان ۹5 برای 
عموم مردم ضرورت ندارد و این ماس��ک ها برای استفاده 

کادر درمانی است.
رتبه های کرونایی ایران در جهان � 

سخنگوی ستاد مقابله با کرونای وزارت بهداشت اظهار 
کرد: تا امروز بیش از ۱۸۹ هزار و ۷۹۰ تست آزمایشگاهی 
به طور قطعی انجام شده و ایران رتبه یازدهم را در تعداد 
تست های آزمایشگاهی دارد. ایران رتبه هفتم در موارد ابتال 
به بیماری را تا روز گذش��ته داشته است. رتبه ما از لحاظ 

موارد ابتال در هر یک میلیون نفر جمعیت، 2۹ اس��ت. به 
ازای ه��ر یک میلیون نفر جمعیت، ایران از لحاظ مرگ و 
میر کشور س��یزدهم است. از لحاظ موارد بهبودیافته نیز 

پنجمین کشور دنیا هستیم.

 � پذیرش اتباع مبتال به کرونا در شرایط تحریم
جهانپور درباره پذیرش اتباع افغان مبتال به کرونا بیان 
کرد: رویکرد نظام جمهوری اس��المی ایران، انسانی است. 
سالمت یکی از حقوق های عامه انسان است و باید از این 
حق بهره مند ش��ود. هر فردی که در مرزهای ایران تحت 
پوشش نظام س��المت است باید این حق را داشته باشد. 
اتباع خارجی از جمله افغان ها که در ایران زندگی می کنند 

هم از این حق برخوردار هستند.
وی ادام��ه داد: هر اقدام بهداش��تی و درمانی که برای 
مردم ایران انجام می شود، برای اتباع هم ارائه خواهد شد. 
در شرایط تحریم های یکجانبه آمریکا، دشواری هایی وجود 
دارد. حتی وقتی بدانیم نیازهای داخلی کشور برطرف شده، 
به عنوان یک مسوولیت مشترک برای همسایه های خود، 
امکان��ات را در اختیار خواهیم گذاش��ت. هر امکانی فراتر 
از نیازهای ما باش��د، در اختیار جهان هم می گذاریم. هر 

همه گیری جهانی فقط زمانی قابل کنترل خواهد بود که 
جوامع مختلف، مس��وولیت و اقدام مشترک را بپذیرند و 

کرونا هم از این موضوع مستثنی نیست.
 � فاصله گ�ذاری در جلس�ه های دول�ت رعای�ت 

می شود
سخنگوی ستاد مقابله با کرونای وزارت بهداشت اظهار 
کرد: تقریبا در همه جلسه های دولت و ستاد ملی مقابله با 
کرونا، فاصله  گذاری رعایت می شود. این فاصله ترجیحا دو 
متر است و از ماسک هم استفاده می شود. همچنین تعداد 
جلس��ه ها در حداقل ممکن است و بسیاری از جلسه ها از 
طریق ویدئوکنفرانس برگزار می شود. از جمله موارد آن هم 

همین جلسه های ویدئوکنفرانس با خبرنگاران است.
 � پروتکل های بهداشتی تهیه شده است

جهانپ��ور گفت: پروتکل های بهداش��تی برای زندان ها 
تهیه و ابالغ شده است. بیش از ۷۰۰ صفحه پروتکل برای 
صنف های مختلف ابالغ شده است. پروتکل های جدیدی 

هم برای فاصله گذاری هوشمند تهیه و ابالغ خواهد شد.
بازگش�ایی مطب ه�ا در ص�ورت تامی�ن اقالم  � 

بهداشتی و حفاظتی
رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت 

بیان کرد: اینکه اغلب پزشکان و دندانپزشکان تمایل دارند 
مطب ه��ای خود را باز کنند بای��د مرحله به مرحله اتفاق 
بیفتد. همچنین باید مسیری برای در اختیار گذاشتن اقالم 
بهداش��تی برای آنها فراهم شود. نمی شود شرایط را برای 
مطب ها عادی کنیم و بعد اقالم بهداشتی و حفاظتی برای 
آنها فراهم نشده باشد. نباید انتظار داشته باشیم که پزشک 
بدون اقالم بهداشتی استاندارد در مطب ارائه خدمت کند. 
این موضوع در معاونت درمان در دستور کار است و به طور 
مرحله به مرحله انجام خواهد شد. بخشی از سرویس های 
بیمارستانی خالی است و در نتیجه امکان بستری بیماران 

غیراورژانسی با اولویت بندی فراهم است.
وضعیت هیچ استانی سفید نیست � 

رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت گفت: هیچ 
استانی در وضعیت سفید از نظر ابتال به کرونا نیست. ممکن 
است بین وضعیت زرد و قرمز تفاوت هایی در استان ها وجود 
داشته باشد. نه تنها در ایران، بلکه در هیچ جای جهان هم 

نمی شود چنین چیزی را در حال حاضر اعالم کرد.
هزینه درمان اتباع افغان مبتال به کرونا � 

جهانپور بیان کرد: با توجه به رویکرد اخالقی و اسالمی 
کش��ور با دستور وزیر بهداش��ت از محل منابعی که تهیه 
می ش��ود، ارائه خدمات ب��ه اتباغ خارجی در مراکز دولتی 
رایگان خواهد بود و هزینه آن هم توس��ط دولت و س��تاد 

ملی مقابله با کرونا پرداخت می شود.
مصوب�ات س�تاد مل�ی مقابل�ه ب�ا کرون�ا قابل  � 

اجراست
رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت گفت: ممکن 
است نامه های زیادی رد و بدل شود. این موارد هیچ کدام 
قابل انتشار نیس��ت و قرار هم نیست منتشر شود و اصال 

مصوبه ستاد نیست. 
س��تاد ملی مقابله با کرونا مصوباتی دارد و آنچه امروز 
مصوب ش��ده با تایید رییس جمهوری ابالغ خواهد ش��د. 
در نتیجه آنچه خروجی س��تاد ملی مقابله با کرونا باشد، 

قابلیت اجرایی دارد.
آمار غربالگری به ۷۰ � میلیون نفر رسید

سخنگوی ستاد مقابله با کرونای وزارت بهداشت گفت: 
آمار غربالگری کرونا در کش��ور به حدود ۷۰ میلیون نفر 
رسیده است. از این به بعد تعداد افراد کاهش پیدا می کند، 
چون بخش زیادی از جمعیت غربالگری شده اند. تعدادی از 
این موارد به بیمارستان ها ارجاع شده که در نهایت حدود 
۳۱ درصد به عنوان موارد مشکوک در بیمارستان ها بستری 

شده و بقیه برای مراقبت در منزل ارجاع شده اند.

۳۶۰۳نفرجانباختند

دستوروزیربهداشتبراینگرفتنپولازبیماران
کرونایی

وزی��ر بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی در نامه ای به روس��ای 
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور بر نگرفتن وجه از بیماران مبتال 
به ویروس کرونا با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا و همچنین استفاده 

از ظرفیت بیمه سالمت تاکید کرد.
به گزارش وزارت بهداشت، سعید نمکی در این نامه  همچنین تاکید 
کرد: در مورد افرادی که فاقد پوشش بیمه، بی بضاعت و یا اتباع خارجی 
هستند از محل منابع طرح تحول نظام سالمت محاسبه و در حساب های 

بستانکار آن دانشگاه لحاظ شود.

بیشاز۱۰۰رانندهاتوبوسوکارمندمترومبتالبه
کروناشدند

سرپرس��ت معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: در 
صورتی که ترافیک تا پایان هفته مشابه روز گذشته باشد، احتمال اجرای 

طرح ترافیک طی هفته آینده زیاد است.
یوس��ف حجت سرپرس��ت معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
تهران درباره وضعیت ترافیکی پایتخت اظهار داش��ت: هنوز آمار دقیق 
تردد خودروها و ترافیک در روز جاری مش��خص نیس��ت و گزارش آن 
به دست من نرسیده است، ولی روز پیش ترافیک ۶۸ درصد نسبت به 
مدت مش��ابه سال پیش کاهش داشت و نسبت به تعطیالت نوروز ۴2 

درصد بیشتر شده بود.
وی افزود: همچنین ترافیک روز گذشته پایتخت نسبت به روزهای 

پایانی اسفند 2۱ درصد افزایش یافت.
حجت در پاسخ به این پرسش که آیا طرح ترافیک هفته آینده اجرا 
می شود یا خیر، گفت: موضوع لغو طرح ترافیک در پایتخت مانند تیغ 
دولبه است و اجرایی نشدن آن از یک طرف سبب می شود با استفاده از 
خودروهای شخصی، فاصله گذاری اجتماعی بهتر رعایت شود و از طرف 

دیگر، چراغ سبزی برای بیرون آمدن از منازل است.
وی گفت: باید وضعیت ترافیک در هفته جاری را تحلیل کنیم و بر 
اساس آن، برای هفته آینده تصمیم گیری داشته باشیم که این تصمیم 
در جلس��ه شورای ترافیک تهران اتخاذ می شود و شهرداری به تنهایی  

در این زمینه تصمیم گیر نیست.
حجت خاطرنشان کرد: در صورتی که ترافیک تا پایان هفته مشابه 
روز گذشته باشد، احتمال اجرای طرح ترافیک و طرح کاهش آلودگی 

هوا طی هفته آینده زیاد است.
سرپرست معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به 
این پرسش که چند نفر در حمل ونقل عمومی مبتال به کرونا شده اند، 
گفت: حدود ۱۰۰ نفر از کارکنان مترو و رانندگان اتوبوس و تاکس��ی 
مبتال به کرونا ش��دند و متاسفانه دو راننده در اتوبوسرانی و سه راننده 

در تاکسیرانی جان خود را از دست داده اند.

فاصلهگذاریمسافرانغیرممکناست
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه گفت: با توجه 
به بازگش��ایی ادارات و آغاز سفرهای شهری، متروی تهران شلوغ ترین 
روز کاری خود را در سال جدید با جابه جایی 2۸۸ هزار نفر پشت سر 

گذاشت.
به نقل از متروی تهران و حومه نوبخت با اشاره به تصمیم ستاد ملی 
مقابله با کرونا مبنی بر کاهش حجم فعالیت ناوگان حمل ونقل عمومی 
افزود: با توجه به افزایش تعداد مسافران اگرچه طبق برنامه ریزی های 
انجام شده باید با ۷۰ درصد ظرفیت به مردم خدمات رسانی می کردیم، 
اما ظرفیت جابه جایی مسافر را افزایش دادیم تا مسافران بتوانند فاصله 

اجتماعی را رعایت کنند.
وی تصری��ح ک��رد: روز ۱۶ فروردین  ماه ۹۸ بی��ش از 2۸۸ هزار نفر 
مس��افر مترو بوده اند که این آمار نسبت به ایام  تعطیالت نوروزی سه 

برابر افزایش داشته است.
نوبخت با اش��اره به اینکه میزان مس��افران مترو نسبت به اولین روز 
کاری در س��ال گذش��ته بیش از هشت درصد کاهش داشت افزود: اگر 
روند افزایش مس��افر در روزهای آینده ادامه داش��ته باشد اجرای طرح 

فاصله گذاری اجتماعی در مترو امکان پذیر نیست.
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه خاطرنشان کرد: 
میزان جابه جایی مس��افر روزانه در متروی تهران بیش از یک میلیون 
و ۸۰۰ هزار نفر اس��ت اما در این شرایط که تنها برخی از دستگاه های 
خدماتی و ضروری، کادر درمانی و بیمارستان ها، اورژانس و فعالیت ۳۰ 
درصد کارکنان دس��تگاه های اداری، در حال انجام است انتظار می رود 
ترددهای غیرضرور انجام نشود چرا که ظرفیت واگن های مترو مشخص 
است و برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی وقتی تعداد مسافران باال رود 
هر چقدر هم خدمات رسانی را افزایش دهیم این امر محقق نمی شود.

وی گفت: همچنان تمام قطارها و ایستگاه ها به صورت روزانه شست و 
شو و ضدعفونی می شود اما از شهروندان و مسافران محترم می خواهیم حتما 
در زمان استفاده از مترو مسائل بهداشتی را رعایت کرده، فاصله اجتماعی را 
مدنظر قرار داده و از ماسک استفاده کنند. از مسافرانی که مشکوک به ابتال 
به این ویروس هستند درخواست داریم  از این شبکه برای تردد استفاده 
نکنند. همچنین مسافران از دستفروشان خرید نکنند و اگر کار واجبی ندارند 

از خانه بیرون نیایند و از شبکه مترو استفاده نکنند.

جریمه۵۰۰هزارتومانیبیشاز۲۷هزارخودرو
 معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهور از جریمه 5۰۰ هزار تومانی بیش 

از 2۷ هزار خودرو در اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی خبر داد.
 س��رهنگ عین اهلل جهانی با اش��اره به اجرای ط��رح فاصله گذاری 
اجتماع��ی و برخورد با متخلفان در این طرح اظهار کرد: از آغاز اجرای 
طرح فاصله گذاری اجتماعی تا روز گذشته، 2۷ هزار و ۴5۱ مورد جریمه 
5۰۰ هزار تومانی برای رانندگانی که با پالک غیربومی وارد ش��هرهای 

دیگر شده و به این طرح بی توجه بوده اند، اعمال شده است.
مع��اون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهور افزود: همچنین ۳ هزار و 
۱۷۴ خودرو نیز با وجود تذکرات، که اصرار به تردد در شهرهای غیرمحل 

سکونت خود داشتند، توقیف شدند.
وی تاکی��د کرد: این طرح با قوت ادامه دارد و ما نیز از مردم انتظار 
داریم که به این موضوع بیش از گذش��ته اهتمام داش��ته باش��ند و با 
خدمتگزاران خود در نیروی انتظامی و پلیس راهور همکاری های الزم 

را داشته باشند.
این مقام انتظامی خاطرنش��ان کرد: هموطنان از ترددهای بی مورد 
ج��دا خودداری کنند و در خانه بمانند چراکه عدم توجه به این طرح، 
سالمت عموم جامعه را به خطر می اندازد و پلیس نیز با افرادی که طرح 

فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نکنند، برابر قانون برخورد می کند.

خبر
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مقدمه اشغال نظامي ايران که هدف نهايي 
چرچيل بود

وینستون چرچيل نخست  وزیر وقت انگلستان هفتم آوریل 
1941 )18 فروردی��ن 1320( دس��تور انتق��ال یك لش��كر از 
هندوستان آن کشور )بریتيش ایندیا( را به بصره داد. بهانه اعزام 
این لش��كر که عده نفرات آن به چهار هزار تن هم نمي رس��يد 
محافظت از حوزه هاي نفتي بيان شده بود، ولي در واقع، ماموریت 
این نيرو اشغال نظامي ایران در فرصت مناسب بود؛ زیرا که دولت 
تهران عميقا متمایل به آلمان شده بود و دیكته هاي لندن را مانند 

گذشته نمي نوشت.
چرچيل از دو جهت هراس داشت؛ یكي سقوط شمال آفریقا 
و رخنه نيروهاي آلمان به ش��رق سوئز و دیگري عبور نيروهاي 
آلماني از قفقاز و سرازیر شدن به مناطق نفتي خاورميانه و تصرف 
همه منطقه با کمك ارتش ایران. چرچيل مي دانست که تصرف 
خاورميانه توسط آلمان، بدون کمك ایران امكان پذیر نخواهد بود 
و به این دليل ایران را هدف قرار داده بود. چرچيل که در شرایط 
وقت، جنگ تمام عيار با ایران کاری آسان نمی دانست همزمان 
با اعزام نيرو به بصره به تطميع و خرید برخي مقامات نظامي و 
سياسي ایران و اطرافيان رضاشاه دست زده بود تا در اقدام نظامي 
انگلستان، ارتش ایران که براي تجهيز آن 20 سال سرمایه گذاري 

شده بود وارد عمل نشود.
چرچيل در همان زمان در پارلمان انگلستان گفته بود که بدون 
موافقت و همراهي ایران، هيچ قدرتي نمي تواند بر خاورميانه و 

حتي آسياي جنوبي مسلط باشد.
»تاریخ« نش��ان داد که چهار ماه و دو هفته بعد )ش��هریور 
1320(، لش��كر اعزامي چرچيل از هندوستان، پس از مرخص 
ش��دن خيانت آميز س��ربازان پادگان هاي ایران، بدون برخورد 
با مانع چش��مگير وارد ایران ش��د و در اشغال »ایران بي دفاع!« 

مشارکت جست.

عمليات مرگ با رمز »شنبه عادی!«
محمدرضا س�توده- یكی دو هفته 
بيش��تر از آغاز موج اول نگذش��ته بود که 
آقای روحانی در بعد از ظهر یكی از روزهای 
اسفندماه گفت: از شنبه همه چيز به روال 
عادی برمی گردد. این در حالی بود که حتی 
مرغ پخته داخل دیس هم می دانست این 

تازه اول ماجراست و همه چيز قرار است غيرعادی شود.
از فردای آن »شنبه« معروف و عادی، تمام کشور کمكم رو 
به تعطيلی رفت و چرخ کشور همان چند سانتيمتری را هم که 

در ماه حرکت می کرد، دیگر نكرد!
کشور در فكر فرو رفت... همه به جز آقای روحانی به این فكر 
می کردند که اگر قبال شرایط عادی بوده، پس اسم وضعيت االن 
چيست؟ اگر االن شرایط عادی است، پس وضعيتی که قبال در 

آن بودیم چه بوده است؟!
از طرف دیگر بعد از آن »ش��نبه« عادی، تعداد کش��ته های 
حاصل از کرونا روز به روز بيش��تر ش��د و مردم شروع کردند به 

بيشتر ُمردن!
حدود یك ماه از آن تاریخ می گذرد و طبق گفته مس��ووالن 
پزشكی، موج دوم شيوع کرونا در راه است و آقای روحانی گفته 
است: از شنبه پيش رو کسب و کارها طبق پروتكل فعاليت خود را 

آغاز می کنند و وضعيت به روال عادی برمی گردد.
»عادی!«... علی الظاهر این یك اسم رمز است بين مسووالن 
کشور. وقتی قرار است ما بيشتر بميریم، اسم رمز این عمليات، 

»عادی« شدن است.
ما به روال عادی برمی گردیم

به آلودگی عادی هوا
به برخورد عادی موشك به یك هواپيما

و عادی مردن در آبان ماه
به ساده مردن در پراید

و عادت به گرانی و نداشتن...
ما تا امروز کرونا را شكست داده ایم اما از شنبه خيلی »عادی« 
می ميریم تا ادامه زندگی مان بدون استرس، بدون نداری، بدون 

افسردگی و خيلی عادی سپری شود.

موزه »اسکار« دسامبر افتتاح می شود 
اس��پایك لی و پدرو آلمادوار با ارائه دیدگاه های هنری 
خودشان برای شكل گيری نمایشگاه موزه آکادمی اسكار، 

وارد ميدان شدند.
به گزارش  هاليوود ریپورتر، موزه آکادمی اسكار اعالم کرد 

درهایش را 14 دسامبر )24 آذر( به روی مردم باز می کند.
این موزه همچنين اعالم کرد اسپایك لی و پدرو آلمادوار 
از جمله هنرمندانی هستند که بر نمایشگاه های آن نظارت 

خواهند داشت.
س��خنگوی موزه اسكار روز ش��نبه افزود: موزه آکادمی 
با برجس��ته کردن جای��گاه خاص آن به عن��وان موزه ای 
برتر از سينما در پایتخت فيلمسازی جهان، از هنرمندان 
بين المللی از جمله اس��پایك لی، پ��درو آلمادوار، هيلدور 
گونادوتير آهنگساز فيلم »جوکر« و بن برت مسوول صدای 
فيلم های »جنگ س��تارگان« برای همكاری، دعوت کرده 
است و آنها دیدگاه های خود را برای نمایشگاه های افتتاحيه 

اعمال خواهند کرد.
بيل کرامر مدی��ر موزه آکادمی نيز اظهار کرد: ما موزه 
آکادمی را با نمایشگاه ها و برنامه هایی افتتاح خواهيم کرد 
که دنيای پيچيده و جذاب س��ينما- هنر آن، تكنولوژی، 
هنرمن��دان تاری��خ و تاثيرات اجتماع��ی اش را- از طریق 
مجموع��ه ای از طيف های متن��وع ارائه می کند. ما در این 
م��وزه روایت هایی کامل از دنيای فيلمس��ازی، چهره های 
مش��هور، آموزش��ی و گاه انتقادی و ناراحت کننده را برای 

شما خواهيم داشت.
وی تاکي��د کرده اس��ت که ای��ن نمایش��گاه های اول 
نش��ان دهنده جایگاه این موزه ب��ه عنوان چيزی غيرقابل 

مقایسه با انواع دیگر در جهان خواهد بود.
دون  هادسون مدیرعامل آکادمی نيز در این باره گفت: 
وقتی ما درهایمان را به روی جهانيان باز کنيم، مجموعه 
گسترده آکادمی برای نخسيتن بار در معرض دید عموم قرار 
می گيرد و موزه آکادمی یك نمایش��گاه دائمی برای ارائه 

خالقيت و نبوع بزرگ ترین فيلمسازان امروز خواهد بود.
موزه آکادمی شامل نمایشگاهی در سه طبقه به عنوان 
مرکزی پویا برای سينما توصيف شده که هشت سال پس 
از اعالم ساخته شدنش، در نيمه دسامبر امسال، درهایش 

را به روی مردم می گشاید.

مدیرکل جدید هنرهای نمایشی خبر داد؛  
تسويه مطالبات تئاتری ها تا ارديبهشت

مدیرکل جدید هنرهای نمایش��ی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در اولين گفت وگوی خود بعد از برگزاری جلسه معارفه 
اعالم کرد که بخش اعظمی از مطالبات تئاتری ها تا اردیبهشت ماه 

پرداخت می شود.
قادر آشنا مدیرکل جدید هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی پس از برگزاری جلسه معارفه رسمی خود، درباره 
وضعيت پرداخت مطالبات هنرمندان تئاتر در سال 98 به خبرنگار 
مهر گفت: تالش بر این است که بخش عمده مطالبات هنرمندان 
تئاتر در سال 98 در ایام باقيمانده فروردین و در نهایت تا پایان 

اردیبهشت ماه سال جاری پرداخت شود.
وی تاکيد کرد: هم وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
هم معاون هنری ایشان قول مساعد داده اند تا به زودی عمده 

مطالبات هنرمندان تئاتر پرداخت شود.
آش��نا در ادامه درب��اره حمایت های مالی اداره کل هنرهای 
نمایش��ی از گروه ه��ا و تماش��اخانه های تئاتری ک��ه به دليل 
تعطيلی های پيش آمده برای جلوگيری از شيوع ویروس کرونا 
متضرر شده اند، توضيح داد: دولت روی شغل هایی که از شيوع 
ویروس کرونا آسيب دیده اند متمرکز شده و بودجه ای را برای آن 
در نظر گرفته است. بالطبع در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
معاونت هنری و اداره کل هنرهای نمایشی هم برنامه ریزی الزم در 
دست انجام است تا بخشی از این بودجه برای بخش های مختلف 
هنر، از جمله در تئاتر برای حمایت از گروه ها و تماشاخانه تئاتری 

متضرر شده، اختصاص پيدا کند.

برگزيدگان پنجمين دوره جشنواره موسيقی 
»کارون« معرفی شدند

 پنجمين دوره جشنواره موسيقی کارون استان خوزستان در 
بخش رقابتی گيتار کالسيك برگزیدگان خود را معرفی کرد.

فریدون وزیری )ریيس انجمن موسيقی استان خوزستان( 
گفت: این دوره از جشنواره به دليل شيوع بيماری کرونا به 
صورت ضبط و ارس��ال فيلم برگزار ش��د که از بين ۶4 اثر 
رس��يده به دبيرخانه جش��نواره تعداد 2۵ اثر به مرحله  دوم 

راه پيدا کردند.
وزیری درباره داوری توضيح داد: آثار توس��ط اس��تادان 
مطرح کشور آقایان کيوان ميرهادی، شاهرخ رحيمی و سينا 
خلج داوری بررس��ی و در چهار گروه س��نی نفرات برگزیده 

معرفی شدند.
وی افزود: جشنواره موسيقی کارون توسط مؤسسه هنری 
»صدای چهارفصل« متشكل از شورای هنری جشنواره آقایان 
وحيد وحيدپور، فریدون وزیری و فرخ کارنما پنجمين دوره خود 
را در اسفندماه 98 با همكاری انجمن موسيقی استان خوزستان 
برگزار کرد. حاميان مالی این دوره از جشنواره مؤسسه  هنری 
صدای چهارفصل، آموزشگاه موسيقی چهارفصل، بازرگانی واقف 

و انجمن موسيقی استان خوزستان اند.
وزیری درباره جوایز نفرات برگزیده یادآور شد: جوایز نفرات 
اول تا سوم هر گروه شامل لوح تقدیر هيات داوران و دبيرخانه 
جش��نواره به همراه کمك هزینه خرید گيتار از طرف بازرگانی 

واقف به برگزیدگان جشنواره اهدا می شود.
اسامی برگزیدگان پنجمين دوره  جشنواره  موسيقی کارون 

استان خوزستان به این شرح اعالم شده است:
گروه کودک و نوجوان ) 14 سال و کمتر از آن(

1- دانيل خوانساری از اهواز/ 2- آریا صادقی زاده از اهواز/ 3- 
محمد موسوی اصل از اهواز و اميرعباس مقاميان زاده از اهواز

گروه الف ) 1۵ تا 18 سال(
1- پوری��ا رحيمی از اصفهان/ 2- نرجس گرگين از اهواز و 

آرینا نوروزانی از آبادان/ 3- ارشيا غفوری از اهواز
گروه ب ) 19 تا 24 سال(

1- سينا محمدی از اصفهان/ 2- مهربد ابراهيم زاده از اهواز
گروه ج )2۵ تا 29 سال(

1- هيچ کدام از نفرات گروه ج امتياز الزم را برای کس��ب 
رتبه اول کس��ب نكردند( / 2- معين ژاله فر از زنجان/ 3- پریسا 

محمدی پور از اهواز و احمد نوربخش از اهواز

افزايش ده برابری بازديد مجازی از موزه لوور به 
دنبال گسترش کرونا 

موزه لوور پاریس اعالم کرد که تعداد بازدید روزانه از سایت 
اینترنت موزه ده برابر ش��ده و از 40 هزار به 400 هزار افزایش 

یافته است.
 به گزارش اراف ای فرانس��ه، موزه لوور پاریس مثل اکثر 
موزه های بزرگ جهان به خاطر ش��يوع ویروس کرونا بسته 
اس��ت اما مس��ووالن لوور از فرصت استفاده کرده و فعاليت 
اینترنتی خود را گسترش داده اند. عالوه بر بازدید مجازی از 
موزه لوور، کنفرانس های علمی و هنری ویدئویی، پادکست 
)صدا( و نقاش��ی های متحرک و برنامه های آموزش��ی برای 
کودکان و نوجوانان نيز روی س��ایت این موزه در دس��ترس 

کاربران است.
در روزهای اخير اکثر مراجعه کنندگان به این سایت به دنبال 
بازدید مجازی از آثار مهمی بوده اند که اصل آنها در موزه لوور 
نگهداری می شود. لوور همچنين چند اپليكيشن ارائه کرده که از 
طریق آنها می توان به دنيای پيرامونی یك اثر معروف راه یافت. به 
عنوان مثال به کمك برنامه »رو دررو با ژوکوند«، کاربران می توانند 
با زمانه داوینچی و همچنين با محيط زندگی مدل جاودانی او، 

موناليزا آشنا شوند.

مهمان امروز:  کافه    سينما۱۱۱

موسيقی

موزه

تئاتر

جعبه سياه

تاریخ سينما

تقویم تاریخ

با استمرار تعطيلی سينماهای کشور در 
کنار دیگر مجموعه های فرهنگی و هنری، 
ح��اال دیگر بحران »کرونا« بيش از پيش 
نمود پيدا کرده و تسریع در تصميم گيری 
در راستای جبران خسارت های اقتصادی 
وارده ب��ه اصناف مرتبط اهميتی مضاعف 

پيدا کرده است.
از روز س��وم اسفندماه س��ال 98 و با 
اعالم وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
کليه سالن های سينمایی کشور به حالت 
تعطي��ل درآم��ده اس��ت و همزمانی این 
وضعيت با فصل پررونق »اکران نوروزی« 
تبدیل به خس��ارتی مضاعف برای چرخه 
اقتصادی س��ينمای ایران در آستانه سال 

99 شده است.
هرچن��د هنوز نقطه پایان��ی برای این 
تعطيالت مشخص نشده و حتی به فرض 
عب��ور از بحران کرونا معلوم نيس��ت چه 
زمانی سينماهای کشور می توانند فعاليت 
طبيع��ی خود را از س��ر بگيرند و ميزبان 
مخاطبان باش��ند، اما بررس��ی ها نشان از 
آن دارد ک��ه تا همين ام��روز هم بحران 

»کرونا« یكی از س��نگين ترین ضربه ها را 
به اقتصاد نيمه جان س��ينمای ایران وارد 

کرده است.
خس�ارت ۴۲ � میلیاردی سینماها در 

نوروز ۹۹
اميرحس��ين خان احمدی کارش��ناس 
و تحليلگر کس��ب و کارهای رسانه ای که 
به تازگ��ی در قالب گزارش��ی به بررس��ی 
خس��ارت های اقتص��ادی واردش��ده ب��ه 
س��ينماها به واسطه بحران کرونا پرداخته 
است، در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره 
تهي��ه اینفوگرافيك ضررهای س��ينما در 
تعطيالت نوروزی اظه��ار کرد: اطالعات 
ای��ن اینفوگرافی را از داده های رس��می 
پنل »س��ينما شهر« اس��تخراج کرده ایم. 
بای��د بگوی��م وقتی در کش��وری بحرانی 
پي��ش می آید، اولي��ن جایی ک��ه دچار 
آسيب می ش��ود حوزه سرگرمی است. با 
شيوع بيماری کرونا هم سينماها به دليل 
ایج��اد تجمع مخاطب��ان در آن، یكی از 
اولين مراکزی بودند که تعطيل ش��دند، 
از همي��ن رو برایمان جذاب بود بررس��ی 

کني��م و ببينيم آثار و عواقب ش��يوع این 
ویروس بر اقتصاد س��ينمای ایران تا چه 

اندازه بوده است.
وی اف��زود: به همين ترتيب آمار فروش 
سال گذشته و س��ال های پيش را بررسی 
کردیم و نرخ رش��د درآمد سينماها را برای 
کل س��ال و اکران نورزی محاسبه کردیم. 
براساس این محاسبه در اکران نوروزی سال 
98 مجموع فروش سينماها مبلغ 38 ميليارد 
تومان بود، ما با احتساب رشد 10درصدی 
در نوروز 99 نسبت به سال 98، پيش بينی 
کردیم که فروش سينماها در اکران نوروزی 
س��ال 99 می توانست در حدود چهل و دو 
ميليارد تومان باش��د که به واس��طه بحران 
کرونا ما آن از دست دادیم و این ضرر متوجه 
کل سينمای ایران شد چون از این فروش 
تنها 4۵ درصد سهم سينمادار است و سهم 
تهيه کننده و شرکت های پخش هم در این 

ميان از دست رفته است.
ض�رر ماهانه ۲۵ � میلی�ارد تومانی با 

تمدید تعطیالت
خان احم��دی توضيح داد: محاس��به 
دیگ��ری که برای این اینفوگرافيك انجام 
دادی��م مبنی  بر این بود که هر یك ماهی 
که تعطيلی س��ينماها تمدید ش��ود چه 
اتفاقی خواهد افتاد. در این محاسبه، رقم 
فروش اکران نورزی امس��ال و ماه اسفند 
سال 98 را که تعطيل بود، حذف کردیم 
و مجموع درآمد کل سينماها از اردیبهشت 
تا بهمن سال گذشته را محاسبه و تقسيم 
ب��ر تعداد ماه ه��ا کردیم که با احتس��اب 
همان رش��د 10درصدی به نس��بت سال 
قب��ل، عدد به دس��ت آم��ده 2۵ ميليارد 

تومان بوده است.
وی ادامه داد: یعن��ی در صورت ادامه 
تعطيلی ه��ا در هر م��اه 2۵ ميليارد ضرر 
خواهيم داشت. ضمن اینكه ظرفيت اکران 
سينماهای کشور در طول سال گذشته ۷3 
فيلم بوده که در بهترین شرایط این تعداد 
به صد می رسد چراکه عامل محدودکننده 
این موضوع، زمان است وقتی سينماها 2 
یا 4 ماه تعطيل باشد عمال تعداد کمتری 

فيل��م می تواني��م اکران کني��م و در این 
صورت تعدادی از فيلم ها از چرخه اکران 
حذف می شوند که گویا قرار است برخی از 
فيلم ها بدون اینكه اکران شوند، وارد شبكه 
نمایش خانگی بشوند. این اتفاق خودش 
یك آسيب دیگر است یعنی صاحبان این 
آثار اگر سينماها بازگشایی شوند از اکران 

نشدن فيلم ها آسيب می بينند.
این کارش��ناس اقتصاد رسانه، درباره 
ش��رایط پس از کرون��ا اظهار کرد: به نظر 
می رسد سبك زندگی جدید مردم، دارد 
آنالین تر می شوند و برای مدتی به راحتی 
در تجمعات ش��رکت نمی کنند. به خاطر 
همي��ن فكر می کنم بع��د از اتمام دوران 
کرونایی، دوران طالیی س��ينماها به این 

زودی ها شروع نخواهد شد.
خان احم��دی درب��اره اهمي��ت ای��ن 
بررس��ی ها گفت: زمانی که تازه به حوزه 
عرضه آنالین محص��والت ویدئویی مثل 
وی اودی ه��اورود کرده بودیم، احس��اس 
کردیم کس��ی ب��ه حوزه های پژوهش��ی 
کس��ب وکارهای این ح��وزه نمی پردازد، 
یعنی ه��ر چند پژوهش های��ی در رابطه 
ب��ا محتوا و تحليل فيلم، هميش��ه وجود 
داش��ته و دارد اما شناخت درباره ماهيت 
اقتص��ادی کس��ب وکارهای ویدئو آنالین 

کمتر وجود دارد.
وی در پای��ان اف��زود: در نتيج��ه م��ا 
فعاليت های��ی را در این زمينه ش��روع و 
برندی به ن��ام »پژوها« را انتخاب کردیم 
ک��ه برگرفته از دفتر پژوهش های صنعت 
رس��انه و محتواس��ت. به ه��ر حال وقتی 
حرف از صنعت به ميان می آید جنبه های 
اقتصادی و مالی و مدیریتی آن پررنگ تر 
از جنبه های محتوایی به نظر می رس��د از 
همين رو »پژوها« شكل گرفت و تاکنون 
در آن ح��دود 2۵ گ��زارش در تحلي��ل 
صنعت ویدئ��و، تغيير رفتار مصرف کننده 
تلویزیون و… تهيه ش��ده اس��ت که این 
گزارش ها بيشتر حالت مشاوره و مشورت 
به مدیران تصميم گير حوزه وی اودی ها را 

داشته است.

س��ال ها قبل به خاطر عبور ریل راه آهن از 
عرصه اش، داغ ثبت جهانی را به دلش گذاشتند 
و حاال در خلوتی کرونا برای زمين کشاورزی در 
عرصه و حریمش با مته  سنگين به دل زمين 
ضربه می زنند، شاید آب باقيمانده از سفره های 
زیرزمينی »نقش رستم« را هم بخشكانند و با 
خيال راحت نشست ها زمين، کعبه زرتشت را 

به دو نيم کند.
به گ��زارش ایس��نا، از یك س��و در بوق و 
کرنا می کنيم که قرار اس��ت »نقش رستم« را 
همراه با »نقش رجب« به پرونده جهانی شده  
تخت جمشيد الحاق کنيم و از سوی دیگر مجوز 
پشت مجوز از دستگاه های رسمی و خصوصی 
است که برای منفعت طلبی ها تيشه به ریشه 

نقش رستم می زنند.
پایيز س��ال 139۵ با طرح مسير جدیدی 
برای عبور راه آهن از مقابل نقش رستم و حریم 
درجه یك تخت جمشيد )پارسه( ارائه شد که 
براساس آن، فاصله راه آهن به حدود 900 متری 
نقش رستم برسد، هر چند با دردسرهای فراوان و 
تعيين حریم برای نقش رستم، مسيری دورتر از 
آن فاصله تصویبشده کارها را به سرانجام رساند اما 

داستان نقش رستم به همان جا ختم نشد.
هر چند انتشار خبرهایی از حذف تيرهای 
برق از مقابل نقش رستم در سال 1392 قدری 
اميدها را به حفاظت از این محوطه ارزش��مند 
بيش��تر کرد، اما فعاليت ادامه دار ش��رکت گاز 
حتی بعد از کشف سازه ای جدید در23 بهمن 
همان سال در حریم درجه یك نقش رستم و 
عبور تدریجی ماشين های سنگين شرکت گاز 
از نزدیك ترین نقطه  این محوطه  تاریخی برای 
اجرای طرح ملی انتقال گاز از جنوب به شمال 

کشور باز هم نااميدی  را بيشتر کرد.
اگ��ر از تهدیده��ای دیگر مانند س��اخت 
کارخانه های مختلف و کندوی سيلوی گندم در 
حریم محوطه ميراث جهانی تخت جمشيد و 
نقش رستم بتوان راحت تر گذشت اما فرونشست 
زمين در اطراف نقش رستم و تخت جمشيد به 

دليل خشكسالی ها در طول حدود چهار سال 
گذشته تا امروز و ترک هایی که به کعبه زرتشت 
هم راه پيدا کردند، دليلی بر اخطارهایی است که 

نمی گذارد پرونده الحاقی به یونسكو برسد.
و ح��اال در کنار آن همه هش��دار مبنی بر 
فرونشس��ت زمين در ای��ن محوطه ها، باز هم 
کشاورزان درست مانند قدم هایی که در نزدیكی 
تخت جمش��يد ب��رای کش��يدن آب از زمين 

برداشتند، این بار سراغ نقش رستم رفته اند.
بدون هیچ مانعی با مته به جان زمین  � 

نقش رستم افتاده اند
نخستين هشدار را محمد درویش - یكی از 
فعاالن محيط زیست - در صفحه شخصی خود 
منتشر کرد، در شرایط تعطيلی ها برای کرونا، 
آنها وقت گير آورده اند. بعد از آن دو نفر از فعاالن 
ميراثی استان فارس برای بررسی وضعيت سراغ 

این محوطه رفته اند.
اسماعيل کهنسال دانش آموخته تاریخ در 
مقطع کارشناسی ارشد-در گفت وگو با ایسنا، 
توضيح می دهد: متوجه شدیم در فضایی خارج 
از فنس ميراث فرهنگی متعلق به نقش رستم 
و در ح��دود 200 متری این محوطه تاریخی 
که زمين های کش��اورزی قرار دارند ماشينی 
مستقر است که در حال حفر زمين برای ایجاد 

چاه آب است.
او با اشاره به صحبتی که با افراد در حال کار 
با مته  سنگين در این محوطه داشته، می گوید: 
کارگران در حال کار که از صحبت هایشان به نظر 
می رسيد مجوز وزارت نيرو را دارند، گفتند حدود 
یك هفته است که مشغول حفر زمين هستند 
و تا یكی دو روز دیگر کارشان در این منطقه به 

پایان می رسد.
این فعال ميراث فرهنگی استان فارس، به 
وضعيت تعطيلی کشور برای قطع زنجيره انتقال 
ویروس کرونا اشاره می کند و می گوید: در این 
شرایط و در محوطه ای که به دليل این نزدیكی 
با محوطه تاریخی نقش رستم اصال اجازه حفاری 
ندارند، آن افراد حدود یك هفته است که در دل 

زمين حفاری می کنند و هيچ کس مانعی برای 
آنها ایجاد نكرده است.

کهنسال ادامه می دهد: با توجه به صحبت هایی 
که پيمانكار و کارگر در حال کار مطرح می کردند 
به نظر می رسد آنها مجوز خود را از وزارت نيرو 
گرفته اند، اما باز هم طبق شرایط برای تایيد مجوز 
باید از ميراث فرهنگی استعالم گرفته باشند، ولی 
هنوز مشخص نيست بر چه اساسی این افراد در 

این محوطه اقدام به حفر زمين کرده اند؟
هنوز باستان شناسان این بخش از نقش  � 

رستم را مطالعه نکرده اند
کامران فالحی -باستن شناس و فعال ميراث 
فرهنگی استان فارس- نيز در گفت وگو با ایسنا 
می گوید: در کمال ناباوری در نزدیك ترین فاصله 
با نقش رس��تم که در خوشبينانه ترین حالت 
200 متر با این محوطه فاصله دارد، یعنی در 
نزدیك ترین نقطه به آرامگاه داریوش اس��ت، 
دستگاهی در حال حفر زمين است تا آب برای 

زمين های کشاورزان تامين کند.
او با اش��اره به فعاليت های ميراث فرهنگی 
که برای الحاق پرونده ثبت جهانی نقش رستم 
و نقش رجب به پرونده جهانی تخت جمشيد 
انجام داده، ادامه می دهد: به نظر می رسد هر بار 
با منافع شخصی افراد، داستان ثبت جهانی این 

محوطه ارزشمند به عقب می افتد. 
بر اساس نامه ای که در دست داشتند اعالم 

کرده بودند با خشك شدن چاه آب قبلی، اجازه 
حفر چاه جدید را گرفته اند، آن هم در محوطه ای 
که نه تنها هنوز توسط باستان شناسان حفاری 
بررس��ی نش��ده، بلكه در هر ق��دم آن ممكن 
اس��ت یافته ای تاریخی بيرون بيای��د، اما این 
سهل انگاری ها به راحتی می توانند نشانه های 

تاریخی زیادی را از بين ببرند.
وی با بيان اینكه حفاران چاه، از زیرمجموعه 
ش��رکتی بودند که پيمانكار وزارت نيرو است، 
می افزاید: خودشان توضيح دادند که یك هفته 
است در حال کار هستند و به محض رسيدن به 

آب، دست از حفاری می کشند.
فالحی به مته ای که افراد حفار برای ایجاد 
چاه استفاده می کردند اشاره می کند و می گوید: 
معموال در دشت که بافت زمين نرم تر است از 
مته های س��بك و نرم تر استفاده می شود، اما 
هر قدر به طرف کوه نزدیك می ش��ویم، چون 
بافت زمين سخت تر است باید از مته هایی که 
ضربه های سنگين تری به زمين می زنند، استفاده 
کرد و در ش��رایط کنونی نيز در این محوطه از 

نقش رستم از مته سنگين استفاده می شود. 
در واقع هر ضربه ای که به زمين وارد می کند 
می تواند روی آثار و نهش��ته های قرارگرفته در 
دل زمين اثر بيش��تری بگذارد، درست مانند 
آسيب هایی که در زمان کشيدن ریل راه آهن در 

عرصه  نقش رستم به این محوطه وارد کردند.

سينمای ایران

ميراث فرهنگی

»کرونا« با اقتصاد سينمای ایران چه کرد؟

۴۲ میلیارد خسارت نوروزی!

کرونا و خشکسالی جان نقش رستم را می گيرند
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