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يادداشت- 1

خصوصي سازي سرعت بگيرد
م��ا چن��د پيش فرض 
راجع به وي��روس كرونا 
داش��ته  مي تواني��م 
باش��يم كه تحليل ما را 
راجع ب��ه آث��ار ويروس 
كرون��ا بر اقتص��اد ايران 
س��اده تر خواه��د كرد. 
نكته اول اين اس��ت كه 
همه اقتصاده��اي بزرگ دنيا آث��ار منفي ويروس 
كرون��ا را پيش بين��ي كرده ان��د. به عن��وان مثال 
امريكا بس��ته 2 هزار ميليارد دالري ي��ا اتحاديه 
اروپا 500ميليارد يورويي يا چين و بقيه كشورها 
در خص��وص كاهش آثار اين ويروس بس��ته هاي 
حمايتي تنظيم كرده اند. همين نشان مي دهد كه 
به طور قطع و مس��لم ويروس كرونا آثار زيانباري 
بر اقتصاد جهان دارد دوم اين كه غالب موسسات 
بين الملل��ي پيش بيني كرده اند كه رش��د اقتصاد 
جهان به خاطر وي��روس كرونا كاهش��ي خواهد 
بود لذا همين دو فرض در م��ورد اقتصاد ايران هم 
مصداق دارد. يعني هم در واقع آثار منفي اقتصادي 
خواهيم داشت هم به دليل اينكه در واقع بخشي 
از مش��اغل بخصوص در صنعت گردش��گري كه 
در ايام عيد در ايران از تقريبا 25 اس��فند ماه تا 20 
فروردين  فعال بود و امس��ال تعطيل شد حتما بر 
روي كاهش رشد اقتصاد ايران اثر خواهد داشت و 
بايد اضافه بكنيم در واقع دنيا فقط با ويروس كرونا 
مواجه بود اما ما با ويروس ديگري به نام تحريم كه 
دو سال اس��ت بر اقتصاد ايران تحميل شده با آن 
هم مواجه هس��تيم. باالخره ما در 2 سال گذشته 
رشد اقتصادي منفي را تجربه كرديم لذا ما دو نوع 
ويروس در اقتصاد ايران در سال 99 خواهيم داشت 
و ع��وارض دو نوع ويروس را بايس��تي پيش بيني 
بكنيم. آنچه امروز ما شاهد هستيم علي رغم اينكه 
ما كمترين ميزان نفت را مي فروشيم، فروش اين 
ميزان نفت هم با تخفيف هم با پايين ترين قيمت 
نفت در دنيا اس��ت. به منابع نفت م��ا در حداقل 
ممكن است. شايد بگوييم كه اصال بود و نبود اين 
منابع آنچنان مهم نيست. ما در سال گذشته سهم 
منابع عمومي مان از نفت ح��دود 10 درصد بوده 
كه در دو س��ه دهه گذشته بي س��ابقه بوده است. 
اين شرايط اقتصاد ايران اس��ت. ما درحال ورود به 
سال 99 ورود كرديم كه هم رشد اقتصادي منفي 
دو ساله پياپي داشتيم و هم تحريم ها پابرجا بود، 
هم ويروس كرونا صنعت گردش��گري ما را تهديد 
كرده و هم اينكه ايام عيد كه بخش��ي از مش��اغل 
مثل صنف فروش كفش و كيف و پوش��اك دوره 
پررونقي را هر س��ال در نوروز طي مي كرد، امسال 
متوقف شده بودند. اينها عوارض منفي اي است كه 
ما در اقتصاد ايران مي بينيم و باز مي بينيم كه امروز 
صدها هزار نفر ثبت نام كرده ان��د كه از بيمه هاي 
بيكاري اس��تفاده كنند، يا از بسته هاي حمايتي 
دولت اس��تفاده كنند يا بحث 200 ت��ا 600 هزار 
تومان را بگيرند يا وام يك ميليون توماني بگيرند. 
همه اينها نشانه اين است كه دهك هايي از جامعه 
در واقع به سمت درآمدهاي پايين هدايت شده اند 
و ش��ديدا نياز به كمك دارند. اما يك نكته مثبت 
هم اقتصاد ايران دارد و اينكه كشورهاي صنعتي 
بيشتر از كرونا آس��يب ديدند و كش��ورهايي كه 
كمتر صنعتي بودند طبيعتا كمتر آسيب ديدند و 
نكته دوم اينكه بخش قابل توجهي از اقتصاد ايران 
متاثر از بخش كشاورزي است و امسال ما سال پر 
آب و پر بارش��ي را داريم و به نظر مي رسد كه رشد 
بخش كشاورزي در سال 99 حتما مثبت خواهد 
شد همچنان كه در سال 98 رشد بخش كشاورزي 
مثبت ش��د. با اين تفاوت كه در سال 98 بخشي از 
محصوالت به خاطر س��يل در واقع از بين رفت و 
در س��ال 99 حداقل تا اين لحظ��ه كه ما صحبت 
مي كنيم به نظر مي رسد بخش كشاورزي بتواند 
رشد اقتصادي مثبتي را تجربه كند. از طرف ديگر 
چون ظرفيت هاي خال��ي در اقتصاد اي��ران زياد 
داريم چه در بخش مسكن چه در بخش ساختمان 
و چه در خطوط توليد فوالد و س��يمان راه اندازي 
اينها مي تواند كمك كند كه امسال بخش مسكن 
را وادار به تحرك كند. اين هم مي تواند يك نقطه 
اميدي باشه براي بخش كش��اورزي شايد بتواند 
اثرگذار باشد در رش��د اقتصادي كل اقتصاد ايران. 
نكته سوم اينكه منحني هايي كه از ويروس كرونا 
مي بينيم به نظر مي رس��د ويروس كرونا در ايران 
هم از نقطه پيك عبور ك��رده و اگر مثال ما تا پايان 
اردپبهش��ت ماه از اين پيك عبور كنيم همچنان 
كه االن تردد همه اس��تان ها آزاد شده و تردد بين 
استاني احتماال از هفته اول ارديبهشت آزاد خواهد 
شد به نظر مي رس��د كه ما بعد از ماه رمضان يا در 
تابستان بتوانيم آن تحرك س��فرهاي نوروزي را 
داشته باشيم. اين تحرك سفر نوروزي صرفا فقط 
گردشگري نيس��ت بلكه اين خريدهايي كه قرار 
بود شب عيد انجام بشود يا احتماال كيف و كفش 
و كالهي كه قرار بود در ايام عيد بخرند دور از ذهن 
نيست كه در تابستان اتفاق بيفتد. اضافه مي كنم در 
بخشي از مرزهاي كشور بخصوص با عراق با تركيه 
با افغانستان با پاكستان روابط تجاري دوباره به قبل 
از كرونا برگشته مرزها در واقع باز شده و تجارت در 
روال عادي انجام مي شود.  ادامه در صفحه 3

يادداشت- 2

يادداشت- 3

مزاياي يك توافق نفتي

نگاه واقع بينانه به مقوله اقتصاد

تواف��ق نهاي��ي نفتي، 
اتف��اق ن��ادري در دنيا 
بود ك��ه ب��ا هم صدايي 
توليدكنندگان نفت در 
يكشنبه ش��ب گذشته 
رقم خ��ورد. ام��ا اگر به 
كمي عقب تر برگرديم، 
مي بيني��م ك��ه اتفاقي 
كه در بازار فرآورده هاي نفت��ي رخ داد، اين بود كه 
قيمت بنزين از قيمت س��اير فرآورده ها خصوصا 
نفتا و مازوت كمتر شد. از طرفي، عمق اثرگذاري 
ويروس كرونا بر بازار پااليش��ي به ش��كلي بود كه 
در اين مقطع قيمت بنزين به بش��كه اي 17 دالر 
رس��يد، در حالي كه گازوئيل در هر بش��كه باالي 
34 دالر معامله مي شود. در همين حال، قرنطينه 
ش��دن ملت ها آثار خود را بر بازار بنزين گذاشت؛ 
به طوري ك��ه در داخل كش��ور مص��رف بنزين از 
85 ميليون ليتر به 45 ميليون ليتر كاهش يافت. 
در بازارهاي جهاني نيز پااليشگرها دچار مشكل 
شدند. به طوري كه در ابتداي امر ظرفيت پااليشي 
چين از 13ميليون بشكه به 9 ميليون بشكه كاهش 
يافت. در مرحله بعد شاهد بوديم كه خريد نفت خام 

و ظرفيت هاي پااليشي به شدت كاهش يافت. 

فض��اي  »چش��م انداز 
و  كار  و  كس��ب 
اقتصادي  فعاليت هاي 
از  بع��د  كش��ور  در 
كرون��ا چگون��ه خواهد 
ب��ود؟« اين پرس��ش و 
پرس��ش هايي از اي��ن 
دس��ت اين روزه��ا به 
تناوب از سوي اقش��ار مختلف مردمي و فعاالن 
رسانه اي مطرح مي شود و از مردم عادي كوچه و 
بازار گرفته تا كارشناسان و تحليلگران رسانه اي به 
دنبال آگاهي از كم و كيف آن هس��تند. در مسير 
پاسخگويي به يك چنين پرسش هايي اما برخي 
از كارشناس��ان با ن��گاه »بدبينانه«، چش��م انداز 
آينده كس��ب و كار و فعاليت ه��اي اقتصادي در 
كشور را يكسره تيره وتار تصويرسازي مي كنند و 
ظهور و بروز كرون��ا را عاملي ارزيابي مي كنند كه 
در نهايت تاثير منفي خ��ود را بر كيك اقتصادي 
ايران مي گذارد و جماعت ديگري از كارشناسان 
و مقامات مس��وول هس��تند كه در نقطه مقابل 
ديدگاه قبل��ي ب��ا زدن عين��ك »خوش بيني« 
ِص��رف، دورنماي��ي غيرواقع��ي از وضعيت كلي 
اقتصادي كشور ارايه مي كنند و اساسا مشكالت 
موجود بر سر راه فعاليت هاي اقتصادي و صنفي 
را ناديده مي گيرند؛ به نظر م��ن اما امروز اقتصاد 
ايران بيشتر از نگاه هاي بدبينانه يا خوش بينانه، 
نيازمند تحليل هاي »واقع بينانه«اي اس��ت كه 
بتواند تصويري شفاف از وضعيت فعلي اقتصادي 
در كش��ور ارايه كند. واقعيت آن اس��ت كه كرونا 
ويروس، مانن��د هر متغير اثرگ��ذار ديگري براي 
فضاي اقتص��ادي و صنفي كش��ورمان مي تواند 
هم تهديد باش��د و هم فرص��ت. اگ��ر بتوانيم با 
درك درس��ت ش��رايط كمبودهاي پيش روي 
فضاي كسب و كار را بر طرف سازيم و اين پوسته 
فرسوده اي كه سال هاست اقتصاد و كسب و كار 
كشور را در بر گرفته بشكافيم و به سمت كسب و 
كارهاي آنالين و نوين گام برداريم، كرونا مي تواند 
يك فرصت استثنايي براي اقتصاد ايران باشد اما 
چنانچه به همان روش هاي قبلي كه طي حداقل 
4دهه گذشته پيموده شده است؛ پافشاري كنيم 
و بر اس��اس همان الگوهاي قبلي عمل كنيم در 
آن صورت مي توان كرون��ا را يك تهديد بنيادين 
تصور كنيم كه قادر اثرات نامطلوبي بر بنيان هاي 
اقتصاد و كسب و كار كش��ور بگذارد. بنا به داليل 
گوناگون بخش قاب��ل توجهي از س��اختارهاي 
اقتصادي و صنفي كشورمان مبتني بر الگوهاي 
س��نتي اداره مي ش��وند؛ يعني در ش��رايطي كه 
كسب و كار بين المللي به س��مت نوع خاصي از 
فعاليت هاي آنالين و توسعه فروشگاه هاي بزرگ 
زنجيره اي حركت كرده اس��ت؛ در ايران ش��اكله 
اصلي فعاليت هاي اقتصادي و صنفي را روش هاي 
سنتي و قديمي شكل مي دهد؛ يعني كاسب در 
ديدگاه ايرانيان ش��خصي اس��ت كه يك مغازه 
را مي خرد يا اجازه مي كند؛ در مغ��ازه ويترين و 
قفسه تعبيه مي كند و بعد از انتقال اجناس مورد 
نياز اقدام ب��ه فروش محصول خ��ود مي كند؛ اما 
تعريف فعاليت هاي صنفي در دنياي جديد با اين 
نوع الگوها متفاوت است؛ در دنياي امروز مشاغل 
آنالي��ن، هايپرماركت ها، اس��تارتاپ ها و... نبض 
اصلي فعاليت هاي اقتصادي را به دست گرفته اند. 
صاحبان كسب و كار در كش��ور ما هم براي رشد 

چاره اي جز استفاده از اين الگوهاي نوين ندارند. 
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سيد حميد   حسيني٭

حسن  حسيني شاهرودي٭

 در گفت وگو با دكتر تقي آزاد ارمكي 
استاد دانشگاه تهران مطرح شد

 اين مي تواند براي اقتصاد كشور  يك تهديد باشد 
 يا در شمايل يك فرصت ظهور كند

كرونا
  تغييرات بنياديني

  در جامعه ايران
 ايجاد  مي كند

گفت وگو با كارشناسان پس از توافق بزرگ نفتي

پيش بيني افزايش قيمت نفت

مهدي بيك |تاثير كرونا در بخش هاي مختلف 
اقتص�ادي، اجتماعي، درمان�ي، فرهنگي و...
كشور چگونه است؟ جامعه ايراني بعد از ظهور 
و ب�روز كرونا چ�ه تغييراتي را از س�ر خواهد 
گذراند؟وضعيت نظام اقتص�ادي ايران بعد از 
ظهور اين پديده چگونه خواه�د بود؟ با عبور 
از چالش كرونا بايد ش�اهد چ�ه تحوالتي در 
فضاي عمومي و حوزه هاي تخصصي باش�يم. 
اين پرس�ش ها و پرس�ش هايي از اين دست 
اين روزها به تناوب در محافل مختلف شنيده 
مي شود و ضرورت پاسخگويي به آنها احساس 
مي شود. براي آگاهي از كم و كيف پاسخ هايي 
كه براي اين ابهامات مي توان برش�مرد سراغ 
دكتر تقي آزاد ارمكي اس�تاد دانشگاه تهران 
رفتيم تا نوري به ابعاد پنهان مباحثي بتابانيم 

كه در اين حوزه مي توان ارايه كرد.

   مردم اين روزها ابهاماتي را مطرح مي كنند كه 
پاسخگويي به آن ضروري به نظر مي رسد؛ اينكه 
جامعه ايراني بعد از وقوع بح�ران كرونا وارد چه 
دوره اي مي شود و چگونه مي توان اين تهديد را به 

فرصت تبديل كرد؟
كرونا ي��ك بيماري تنها نيس��ت، حداقل آنچ��ه كه در 
جامعه ايراني و فض��اي بين المللي به وقع پيوس��ته به 
صورت پديده اي تمام عيار آمده است و علي رغم اينكه 
حوزه بهداشت، س��المت و درمان جامعه را تحت تاثير 
است؛ س��اير عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي، مذهبي، 
فعاليت هاي مدني و...را نيز دچار تغيي��ر و تحول كرده 
است. به اين معنا مي توان گفت كه كرونا آمده مركز نظام 
اجتماعي ايراني را مورد حمله قرار داده است؛ مركزش 

را مي شود تركيبي بين حوزه هاي اقتصادي، سياست و 
فرهنگ گرفت با بازيگري انسان. به اين معنا كه وقتي 
كرونا مي آيد؛ هم مراس��م تعطيل مي شود، دانشگاه ها 
تعطيل مي شود؛ بازار تعطيل مي ش��ود و هم مساجد و 
اماكن مذهبي تعطيل مي شود. اينگونه نيست كه فرض 
بفرماييد كرونا آمده باشد و گوشه اي مثل سيل يا زلزله 
يك گوش��ه و نقطه اي مش��خص از قلمرويي مشخص 
را مورد هدف قرار ده��د و بعد از مدت زمان كوتاهي هم 
اثرات اين حمله از بين برود. ب��ا فراگيري كه كرونا پيدا 
كرده كليت نظام اجتماعي ايران را مورد هجمه و حمله 
قرار داده اس��ت. ح��ال برخي ها اين حمل��ه را به عينه 
مي بينند برخي ها نمي بينند؛ بعضي ها اثرات حمله را 
مي بينند، بعضي ها اثرات اين حمله را نمي بينند. دركي 
كه درباره اين هجمه وجود دارد در جامعه ايراني متفاوت 
است؛ ما كساني را داريم كه احساس مي كنند كه كرونا 
آمده و احتماال آنه��ا را هم درگير مي كن��د، گروه هاي 
ديگري هس��تند كه تصورات ديگري دارند و احساس 
مي كنند كه كرونا كاري با آنها ندارد و...اما واقع اين است 
كه كرونا هم آمده تا ماندگار شود و هم تغييرات بنياديني 

را در جامعه ايراني ايجاد كند. 
   چه تغييراتي قرار اس�ت در اي�ن برهه به وقوع 

بپيوندد؟
به نظر من كرون��ا پديده معاصر ايران اس��ت و اثرات آن 
پايدار تر از اثراتي است كه حتي جنگ 8ساله ايران و عراق 
در شؤون مختلف به جاي گذاشت. اگر در جنگ بخشي 
از مناطق جنوبي و غربي به صورت متمركز درگير جنگ 
ش��ده بودند، كرونا آمده و همه قلمروي سرزميني ما و 
همه عرصه هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي ما را تحت 
تاثير قرار داده است. وقتي كه كرونا با يك چنين قدرتي 
به عرصه عمومي جامعه وارد شده است، قدرتش فقط در 

اين شخم زدن و ويران كردن نيست، يعني دو ساحتي 
است، بلكه روي ديگر سكه كرونا »برپايي« و» احيا«ي 
دوباره اس��ت. هم »ويران« مي كند هم »برپا« مي كند. 
كرونا هم مي تواند يك تهديد باشد كه البته تهديد است 
و هم مي تواند يك فرصت باش��د. آنجايي كه ش��كاف 
مي دهد، مي شكند، خراب مي كند، مي كشد، نهادهاي 
اقتصادي و اجتماعي را تعطيل مي كند و... تهديد است 
ديگر. االن بازار تعطيل اس��ت؛ اقتصاد تعطيل اس��ت، 
دانشگاه ها تعطيل است؛ مراودات سياسي تعطيل است؛ 
حوزه دين تعطيل است؛ آدم ها روابط اجتماعي ندارند، 
نمي توانند همديگر را ببينند و...همه اين موراد تهديدات 
عجيب و غريبي است كه انسان عصر امروز تجربه اي در 
خصوص آن ندارد واگر به صورت مس��تمر و بلندمدت 
ادامه داشته باشد مي تواند سرمايه هاي متعدد جامعه را 
دچار آسيب هاي جدي كند. مثل اتفاقي كه براي نفت 
افتاده است؛ نفت قبل از كرونا حدود 50 تا 60 دالر قيمت 
داشت و بعد از ظهور كرونا قيمتي حول و حوش 20دالر 
را تجربه مي كند و زماني كه اوپك تصميم سازي مي كند 
براي مقابله با اين كاهش قيمت نهايتا قيمت نفت يك 
دالر افزايش پيدا مي كند. يك تهديد بنيادين، همه گير و 

ريشه داري است كه بايد به آن توجه كرد.
   شكل ظهور و بروز اين مسائل چگونه است؟

حاال اين مي تواند يك تهديد صرف باشد و مي تواند در 
شمايل يك فرصت نيز ظهور كند، مش��روط به اينكه 
بداني��م اين پديده چن��د وجهي چه چيزهاي��ي را برپا 
مي كند. كرونا همانطور كه شخم مي زند، چيزي را نيز 
از ته و اعماق جامعه به باال م��ي آورد و اين گزاره هاي به 
سطح رسيده را بايد ديد و به آن توجه كرد. مثال يكي از 
شؤون اين فرصت ها اين اس��ت كه فرصت خوبي براي 
مشاهده ضعف ها ايجاد شده است؛ ضعف هاي مديريتي، 

ضعف هاي تصميم گيري، ضعف هاي سياست گذاري، 
ضعف نيروي انس��اني، ضعف در مراودات اجتماعي و...

در واقع كرونا ضعف ه��اي ما را در اين حوزه ها و س��اير 
حوزه ها رو كرده است. جنگ 8س��اله ايران و عراق اين 
اندازه ضعف هاي ما را نمايان نكرده بود كه كرونا نمايان 
كرده اس��ت. چرا؟ چ��ون جنگ در خ��ارج از خانه هاي 
اكثريت ايرانيان جريان داشت، بيرون بود؛ در داخل خانه 
و اتاق هاي ما به صورت پديده دايمي حضور نداش��ت، 
شايد بتوان گفت كه دور بود، چرا كه نزديك مرزها بود 
كه نشانه هايي از آنچه كه در مرزها جريان داشت هر از 
گاهي مردم را متوجه خودش مي كرد. ولي كرونا همه جا 
هس��ت به اين دليل همه ضعف هاي جامعه ايراني را رو 

كرده است.
   در حوزه نظام سياس�ي اين تغيي�رات چگونه 

حادث مي شود؟
يك، پس فرصت مهمي اس��ت تا ما ضعف ها، ناتواني ها 
و گرفتاري هايم��ان را در آينه كرونا ببيني��م. دو اينكه 
اقدام هايي كه انج��ام گرفته براي مقابله ب��ا اين پديده 
از س��وي دولت، نظام سياسي و تصميم س��ازان كشور، 
جامعه و... نش��انه قوت هاي جامعه ايراني است كه يكي 
از فرصت هاي به دس��ت آم��ده در اثر كروناس��ت. مثال 
من به چند فرصت مهم در اثر حضور اين پديده اش��اره 
مي كنم. االن فرصت اين است كه دولت و نظام سياسي 
به ميدان آمده و از نظر م��ن دولت و نظام اجرايي اعتبار 
دوباره اي كسب كرده است. بر خالف تصورات و اخباري 
كه برخي رسانه هاي خارجي در خصوص فاصله مردم و 
نظام سياسي مطرح مي كنند و دولت و نظام سياسي را 
مجموعه در وضعيت بحراني معرفي مي كنند، معتقدم 

كه نظام سياسي از اين بحران عبور كرده است. 
ادامه در صفحه 2

 ضرورت ارايه بسته دوم 
حمايت مالياتي در برابر كرونا

 شارژ ناوگان پايتخت 
با اتوبوس هاي جاده اي

 يك كارشناس مالياتي: بسته حمايتي مالياتي دولت 
براي مقابله با كرونا كافي نيست

 چالش ها و چشم اندازهاي فاصله گذاري هوشمند 
در حمل و نقل عمومي شهري

 ادامه درصفحه 5 

هادي حق شناس
 صفحه 7 

تعادل | گروه صنعت| مركز پژوهش ه��اي اتاق ايران 
ششمين دوره ش��امخ كل اقتصاد در اسفند 98 را منتشر 
كرد. در اين دوره، شاخص شامخ براي كل اقتصاد 31.39 
واحد محاسبه شده كه نسبت به بهمن 98 بالغ بر 16.23 
واحد معادل 51.7 درصد افت كرده اس��ت كه از دورنماي 
ركودي اقتصاد از نظر فعاالن اقتصادي حكايت دارد. شامخ 
صنعت نيز در اين ماه 42.48 واحد اعالم ش��ده كه نسبت 
به ماه قب��ل از آن 13.66 واحد مع��ادل 32.15 واحد افت 
كرده است. ارزيابي ها از تصوير شامخ اقتصاد و صنعت در 
دو ماه بهمن و اسفند نشان مي دهد كه شيوع ويروس كرونا 
تاثير قابل مالحظه اي در كاهش انتظارات توليد داش��ته 
است. چراكه با محدود ش��دن تردد مردم و كاهش جدي 
فعاليت هاي اقتصادي به يك باره تا 31.39 واحد نزول كرده 
است. در اس��فندماه سال گذشته، وضعيت بخش صنعت 
نيز در واكنش به وقايع اثرگذار بر اقتصاد كالن، نابسامان 
بوده و شاخص ش��امخ، افت جدي انتظارات توليد در اين 

ماه را پيش بيني مي كند. بر اساس نظرسنجي انجام شده 
از فعاالن اقتصادي در اسفندماه 98، اكثريت آنها دورنماي 
توليد و رونق در فروردين 99 را كاهشي و نامساعد برآورد 

كرده اند.

   شامخ  صنعت در اسفند 98
مركز پژوهش هاي اتاق ايران از مهرماه 1397 شاخص كل 
صنعت و از مهرماه 1398 شاخص كل اقتصاد را محاسبه 
و منتشر كرده است. در همين راستا، ششمين دوره شامخ 
كل اقتصاد و هجدهمين دوره شامخ صنعت ايران مربوط 
به اسفندماه 1398 محاسبه و منتش��ر شد. البته به دليل 
شرايط خاص كش��ور از ابتداي اس��فندماه، شيوع ويروس 
كرونا و تعطيلي برخي از بنگاه ها به ويژه در بخش خدمات، 
امكان تكميل اطالعات براي هم��ه واحدهاي موردنظر در 
طرح ميسر نشده، بنابراين گزارش اين ماه بدون ارايه تحليل 
بيشتر ارايه شده است. از اين رو، در مورد تعميم نتايج طرح 

به ويژه در كل اقتصاد نيز با احتياط بيشتري بايد تصميم 
گرفت. در اين دوره هر دو ش��اخص شامخ با افت سنگيني 
مواجه ش��ده و به زير 50 واحد س��قوط كرده اند. بر اساس 
نظرس��نجي انجام ش��ده از فعاالن اقتصادي در اسفندماه 
98، اكثريت آنها دورنماي توليد و رون��ق در فروردين 99 
را كاهشي و نامس��اعد برآورد كرده اند. اين مساله گرچه از 
يك سو مي تواند به واسطه تعطيالت نوروزي توجيه شود اما 
عمدتا ناشي از اثرات مخرب كرونا بر فعاليت هاي اقتصادي 
است كه باعث ش��ده به جز چند رس��ته فعاليت توليدي، 
مابقي فعاليت ها با افت قابل مالحظه مواجه ش��وند. طبق 
اطالعات منتشر شده از سوي مركز پژوهش هاي اتاق ايران، 
شاخص مديران خريد )PMI( موسوم به شامخ براي كل 
اقتصاد 31.39 واحد محاس��به ش��ده كه نسبت به بهمن 
98 بالغ بر 16.23 واح��د معادل 51.7 درص��د افت كرده 
است و از دورنماي ركودي اقتصاد از نظر فعاالن اقتصادي 
حكايت دارد. در اسفندماه 98، پايين ترين مولفه شامخ به 

زير شاخص انتظارات توليد در ماه آينده اختصاص داشته 
ك��ه 50.49 واحد در بهمن به 23.82 واحد در اس��فندماه 
رسيده است. همچنين در اين ماه زير شاخص مقدار توليد 
محصوالت در ماه آينده نيز از نظر فعاالن اقتصادي كاهشي 
بوده و از 48.77 واحد در بهمن 98 به 28.1 واحد در اسفند 
98 رسيده است. بررسي روند ش��امخ كل اقتصاد ايران در 
6 ماه گذشته نشان مي دهد، اين ش��اخص از زمان شروع 
استخراج تاكنون قادر نبوده است از مرز رونق و ركود يعني 
رقم 50 واحد عبور كند و هم��واره در نزديكي اين خط در 
نوسان بوده است اما در آخرين ماه از سال گذشته، با شيوع 
ويروس كرونا و محدود ش��دن تردد مردم و كاهش جدي 
فعاليت هاي اقتصادي به يك باره تا 31.39 واحد نزول كرده 
است. در اسفندماه سال گذشته، وضعيت بخش صنعت نيز 
در واكنش به وقايع اثرگذار بر اقتصاد كالن، نابسامان بوده 
و شاخص ش��امخ، افت جدي انتظارات توليد در اين ماه را 
پيش بيني مي كند.   ادامه در صفحه 7

اتاق ايران شامخ صنعت در ماه پاياني سال 98 را 42.48 واحد اعالم كرد
تصوير صنعت در اسفند كرونايي 
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ديدگاه

هزينه معيشت كارگران از 
۴.۹ميليون تومان گذشته است

دبير كل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران 
گفت: حت��ي اگر افزاي��ش ۳۳ درصدي حقوق 
كارگران و رسيدن آن به دو ميليون و ۸۰۰ هزار 
تومان را هم بپذيريم، هزينه معيشت خانوارهاي 
كارگري از مرز چهار ميليون و ۹۴۰ هزار تومان 
ِسال گذش��ته بيشتر ش��ده و با مصوبه شوراي 
عالي كار عمال شكاف بين حداقل مزد و حداقل 

معيشت كارگران پر نشده است.
هادي ابوي، در ارزيابي مصوبه دستمزد شوراي 
عالي كار اظهاركرد: حداقل مزد كارگران در سال 
گذش��ته يك ميليون و ۵۱۷ هزار تومان بود كه 
امسال با افزايش ۲۱ درصدي در شوراي عالي كار 
به يك ميليون و ۸۳۵ هزار تومان رسيد؛ بنابراين 
رقم دو ميليون و ۸۰۰ هزار توماني كه به آن اشاره 
مي شود، در كف مزد اتفاق نيفتاده است؛ اما هر 
آن چيزي كه متاثر از افزايش مزد است، محاسبه 
ش��ده و در واقع با اضافه كردن بن خواربار، حق 
مسكن، سنوات كارگري و حق اوالد به دو ميليون 

و ۸۰۰ هزار تومان رسيده است.
وي ادام��ه داد: اما اين افزايش دو ميليون و ۸۰۰ 
هزار توماني در بخش كارگران با سابقه و داراي 
اوالد است و بيش از ۷۰ درصد كارگران حداقل 
بگيرند و در حالت خوش��بينانه اگر كارفرمايان 
بن خواربار ۴۰۰ هزار توماني و حق مسكن ۱۰۰ 
هزار توماني را به آنها بپردازند باز هم كل دريافتي 

آنها به دو ميليون و ۸۰۰ هزار تومان نمي رسد.
اين مقام مس��وول كارگري تصري��ح كرد: آنچه 
درخصوص افزايش ۱۰۰ هزار توماني حق مسكن 
كارگران اعالم ش��ده نيز بايد به تصويب هيات 
وزيران برسد و حداقل شش ماه طول مي كشد تا 
مصوبه كمك هزينه مسكن از تصويب بگذرد تا 

در حقوق كارگران لحاظ شود.
ابوي با اش��اره به افزايش ۳۶.۵ درصدي حداقل 
مزد كارگران در س��ال گذشته، گفت: در حالي 
كه هزينه س��بد معيش��ت خانوارهاي كارگري 
س��ال ۱۳۹۷ حدود س��ه ميلي��ون و ۷۶۰ هزار 
تومان تعيين ش��ده بود، حداقل مزد كارگران را 
۳۶.۵ درصد باال برديم ولي با وجود آنكه كميته 
دستمزد شوراي عالي كار بهمن ماه سال گذشته 
پس از صرف س��اعت ها وقت و كار كارشناسي، 
هزينه ماهانه س��بد معيش��ت كارگران را چهار 
ميليون و ۹۴۰ هزار توم��ان اعالم كرد، حداقل 
مزد كارگران را امسال ۲۱ درصد تصويب كرديم.

به گفته دبيركل كانون عالي انجمن هاي صنفي 
كارگران، حتي اگر افزايش ۳۳ درصدي حقوق 
كارگران و رسيدن آن به دو ميليون و ۸۰۰ هزار 
تومان را هم بپذيريم، هزينه معيشت خانوارهاي 
كارگري امس��ال از مرز چهار ميلي��ون و ۹۴۰ 
هزار تومان گذشته و با مصوبه شوراي عالي كار 
عمال شكاف بين حداقل مزد و حداقل معيشت 

كارگران پر نشده است.
وي با بيان اينكه قان��ون كار بر حداقل ها تاكيد 
دارد و افزايش دستمزدي كه در آن تاكيد شده 
بايد روي كف مزد اتفاق بيفتد، گفت: در ماده ۴۱ 
قانون كار گفته نش��ده حقوق كارگري كه چند 
فرزند دارد بيشتر شود و كارگري كه مجرد است 
يا فرزندي ندارد، افزايش نيابد؛ بر اساس ماده ۴۱ 
قانون كار، ش��وراي عالي كار موظف است همه 
س��اله ميزان حداقل دستمزد كارگران در نقاط 
مختلف كش��ور يا صنايع مختلف را تعيين كند 
و طبق تبصره اين ماده، كارفرمايان موظفند به 
هيچ كارگري كمتر از حداقل مزد تعيين ش��ده 
جديد نپردازن��د؛ لذا اگر كارفرماي��ان در قانون 
ايرادي مي بينند مي توانند با همكاري وزارت كار 

آن را اصالح كنند.
اين مق��ام مس��وول كارگري در عي��ن حال به 
انتقادهايي كه نسبت به مصوبه دستمزد شوراي 
عالي كار مطرح مي شود، اش��اره و خاطرنشان 
كرد: جامعه كارگري طي روزهاي گذشته پيگير 
مصوبه دستمزد بود؛ حتي تعدادي از نمايندگان 
مجلس ه��م از وزارت كار خواس��تند تا مصوبه 
بازنگري شود و طرح س��وال داشتند كه چرا به 
اين ش��يوه و بدون اجماع نمايندگان كارگري 
حداقل مزد به تصويب رسيد. عليرغم آنكه جامعه 
كارگري در فاصله بين نوروز تا شب نيمه شعبان 
كه مصوبه دستمزد به تصويب رسيد چشم انتظار 
رقم مزد بود ولي عيدي خوبي به كارگران نداديم. 
اگر قرار بود همان صورتجلسه اي كه ۲۹ اسفند 
سال قبل نوشته شد را به تصويب برسانيم، چرا 
تعيين دستمزد كارگران را به سال جديد موكول 

كرديم؟
ابوي ادامه داد: با وجود اظهارنظرهاي بس��ياري 
كه از سوي نمايندگان، كارشناسان و مسووالن 
ش��اهد بوديم، توقع اين بود كه به جاي معاون 
اقتصادي و معاون رفاه وزارت كار، معاونت روابط 
كار در موضع دفاع از حقوق كارگران اعالم نظر 
مي كرد، چراكه اساسا تعيين دستمزد در حوزه 
روابط كار اس��ت و صرف نظر از عن��وان دولتي، 
ايش��ان س��بقه كارگ��ري دارد و از بدنه جامعه 

كارگري است.
دبيركل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران 
در پايان گفت: مصوبه دس��تمزد س��ال ۱۳۹۹ 
برخ��الف س��ال هاي قبل كه بالفاصل��ه ابالغ و 
اجرا مي شد، هنوز ابالغ نشده و اين احتمال كه 
مزد كارگران براي س��ال ۱۳۹۹ بازنگري شود، 

وجود دارد.

كالن2

به گفته يك كارشناس مالياتي، بسته حمايتي مالياتي دولت براي مقابله با كرونا كافي نيست

ضرورت ارايه بسته دوم حمايت مالياتي در برابر كرونا
گروه اقتصاد كالن|

دولت تاكنون براي حمايت از اقتصاد در برابر 
كرونا اقدام به تهيه بسته هاي متعددي كرده 
است. بسته هاي يارانه اي، تسهيالت بانكي 
و... يكي از بسته هاي تهيه شده توسط دولت، 
بس�ته  حمايتي مالياتي بوده است كه عمدتا 
شامل برخي تمديد مهلت ها براي پرداخت و 
همچنين به تعويق افتادن برخي فعاليت هاي 
قه�ري ماليات س�تانان در مقاب�ل ديركرد 
پرداخت ه�اي مالياتي موديان بوده اس�ت. 
در اين زمينه س�ياوش غيبي پور كارشناس 
اقتصادي به »تع�ادل« مي گويد اين اقدامات 
كافي نيست و دولت بايد بسته اي ديگر براي 
حماي�ت ماليات�ي در نظر بگيرد ك�ه قادر به 

بازسازي اقتصادي باشد.

به گفته وي همان گونه كه طب��ق قانون ماليات هاي 
مستقيم مشاغل آسيب ديده از سيل و زلزله  براي تنفس 
مهلت مي گيرند اكنون مشاغل آسيب ديده از كرونا هم 

بايد مدتي براي تنفس مهلت بگيرند.
به گزارش »تعادل«، از اسفند سال گذشته كه ويروس 
همه گير كرونا وارد ايران ش��د، اغلب كسب وكارها را 
متاثر كرد. به صورتي كه بنگاه ها به صورت نيمه تعطيل 
درآمدند. اين در حالي بود كه در دو سال منتهي به شيوع 
ويروس همه گير نيز اقتصاد ايران تحت تاثير تحريم ها 
دچار مشكالت عديده اي شده بود. به عبارتي در حالي 
كه بسياري از بنگاه هاي اقتصادي تحت  تاثير تحريم ها 
با ركود دس��ت به گريبان بودند و در تامين وس��ايل و 
تجهيزات م��ورد نياز خود كه از ت��ورم متاثر بود دچار 
مشكل شده بودند، با شبيخون كرونا هم مواجه شدند. 
اين وضعيتي بود كه دولت را ناگزير به تهيه سبدهاي 
حمايتي مي كرد. اين ولي همه ماجرا نبود. دولتي كه 
با تحريم هاي ش��ديد نفتي رو به رو شده، عمال امكان 
دسترسي به منابع حاصل از نفت را نداشته و براي تامين 
مصارف بودجه اي خود كه در گذر س��ال هاي پررونق 

نفتي فربه و فربه تر شده، دچار تنگنا شده است.
سال گذشته وقتي دولت س��ند بودجه سال ۱۳۹۹ را 
تهيه مي كرد براي جبران فقدان درآمد نفت، ناچار به 
اموال فروشي شده بود. در عين حال دولت روي انتشار 
اوراق و همچنين استفاده از منايع صندوق توسعه ملي 

هم براي تامين هزينه هاي روزمره خود حساب باز كرده 
بود. طبيعي است كه در چنين شرايطي شيوع بيماري 
همه گير كرونا دولت را بيش از پيش با مشكالت عديده 

روبه رو كرده است.

   دولت و نحوه مواجهه با بحران
يكي از وظايف مهم حكمران، مديريت بحران اس��ت. 
اكنون انتظ��ار از دولت  نه فقط دولت ايران بلكه س��اير 
دولت هاي دنيا هم كه درگير بيماري همه گير هستند 
اين است كه به طرق مختلف مانع فروپاشي اقتصاد شده و 
بتواند حداقل ها را براي آحاد جامعه فراهم كند. در همين 
راستا دولت ايران هم اقدام به تهيه بسته هاي حمايتي 
كرده است؛ بسته هاي حمايتي شامل پرداخت يارانه و 

ارايه برخي تسهيالت به خانوار و بنگاه ها.
يكي از بسته هاي تهيه شده توسط دولت، بسته مالياتي 
بود. بس��ته مالياتي كه توس��ط س��ازمان امور مالياتي 
پيشنهاد شد و در شوراي س��ران قوا نيز در قالب بسته 
اقتصادي تصويب شد ش��امل برخي تمديد مهلت ها و 
همين طور منع تعقيب قضايي براي مدت زمان مشخص 
بود. در اين بسته همچنين در جهت كمك براي مقابله با 
كرونا، پيشنهاد شده كه تامين تجهيزات و اقالم بهداشتي 

و پزشكي افراد به عنوان ماليات آنها تلقي شود.

   آيا بسته پيشنهادي كافي است؟
بسته پيشنهادي مالياتي براي بنگاه ها و كسب وكارهاي 
نيمه  تعطيل، نمي تواند كافي باشد. در اين زمينه ، يك 
كارشناس مالياتي مي گويد بسته مالياتي تهيه شده 
توسط دولت براي كاهش ضرر اقتصادي كرونا بر مردم 
و بنگاه ها كافي نيست و در اين شرايط موظف است بسته 

جديد مالياتي طراحي كند.
س��ياوش غيبي پور، كارشناس اقتصادي و مالياتي در 
گفت وگو با »تعادل« گفت: بس��ته مالياتي كه دولت 
تهيه كرده است مربوط به ابتداي شيوع كرونا در ايران 
بود. اگر بخواهيم بسته پيش��نهادي دولت را بررسي 
كنيم متوجه مي ش��ويم كه اين بس��ته شامل تمديد 
بخش��ودگي جرايم مالياتي منتهي به اس��فند براي 
مدت سه ماه، تمديد مهلت پرداخت ماليات بر ارزش 
افزوده براي برخي مشاغل و همچنين توقف اقدامات 
 قهري براي اخذ ماليات تا پايان ارديبهشت بوده است. 
وي ادامه داد: اين بسته كف مطالبات را پوشش مي دهد 

و كمكي به بازس��ازي اقتصاد نمي كند در ش��رايطي 
كه اكنون كرونا بس��ياري از مش��اغل را به مدت زمان 
طوالني تعطيل كرده است بايد بسته جديدي طراحي 
شود. اكنون برخي كشورهاي غربي و همچنين كشور 
همسايه تركيه بسته حمايتي مالياتي هدفمندي تهيه 
كرده اند كه در شرايط بيماري همه گير مي تواند براي 

بنگاه هاي اقتصادي مناسب باشد.

   دولت در تنگناي مالي!
به نظر مي رسد كه ارايه بسته حمايتي مالياتي به صورت 
جامع و فراگير ب��راي دولتي كه در زمان تهيه س��ند 
بودجه ۹۹ حس��اب زي��ادي روي درآمدهاي مالياتي 
سال ۹۹ باز كرده بود چندان راحت نباشد. دولت براي 
ماليات س��تاني در س��ال ۱۳۹۹ نزديك به ۲۰۰ هزار 
ميليارد تومان درآمد مالياتي پيش بيني كرده اس��ت. 

درآمدي كه از ابتداي امر و در شرايطي كه هنوز بيماري 
فراگير بر اقتصاد ايران سايه نينداخته بود نيز به گفته 
برخي كارشناسان اقتصادي چندان سهل الوصول نبود. 
به هر حال دولت پيش بيني كرده بود كه با دسترسي به 
اين ميزان مي تواند كمك كند كه بخشي از هزينه هاي 
بودجه اي خود را تامين كند. حاال سوال اين است كه در 
چنين شرايطي كه كسب وكارها مدتي است در حالت 
نيمه تعطيل قرار گرفته اند دولت چگونه قادر خواهد بود 

به درآمد مالياتي مورد نظر خود دست يابد؟
اكنون انتظارها هم از دولت اين است كه حمايت هاي 
مالياتي را به صورت گسترده در دستور كار قرار دهد. 
در چنين شرايطي دولت چه بايد بكند؟ در اين زمينه 
غيبي پور معتقد اس��ت دولت دوباره بايد به فكر تهيه 
راه كارهايي براي تامين نيازهاي خود باشد. به عبارتي 
دولت دوباره بايد در هزينه ها و درآمدهاي خود بازنگري 

كرده و با مراجعه به مجلس فك��ري براي جايگزيني 
درآمد مالياتي داشته باشد.  وي ادامه داد: دولت حتما 
بايد مشوق ها و معافيت هاي مالياتي متنوعي را براي 
حمايت مالياتي در ش��رايط كنوني اقتصادي ايران به 
كار ببندد. مطابق قانون ماليات هاي مس��تقيم هرگاه 
بحراني پيش  آيد مانند زلزله، س��يل و... دولت موظف 
است مدتي به مشاغل منطقه آسيب ديده تنفس دهد. 
اكنون پيشنهاد كارشناسي به دولت نيز مي تواند اين 
باشد كه براي سال ۱۳۹۹ به مدت سه ماه يا شش ماه به 
مشاغل آسيب ديده تنفس دهد. اقدامي كه بسياري از 
كشورهاي دنيا هم مي كنند. بسياري از كشورها تصميم 
گرفته اند كه با مس��اله كرونا مانند برخي بحران هاي 
طبيعي همچون سيل و زلزله رفتار كنند و زمينه هايي 
را فراهم كنند كه مشاغل حفظ شوند و از اين بيماري 

همه گير كمترين آسيب را ببينند.

  Tue. Apr 14.  سه شنبه  26  فروردين 1399   20  شعبان 1441  سال ششم    شماره   1633  2020 

نبود برنامه واحد، ضعف مديريت كرونا
بررسي مركز پژوهش هاي مجلس از نحوه مديريت تبعات كرونا

در وضعيت هاي بحراني عالوه بر اينكه انواعي از 
كنش هاي جمعي در بطن جامعه شكل مي گيرد، 
دولت ها نيزمكلفند به عن�وان اصلي ترين نهاد 
اجتماعي و سياسي مجموعه اي از اقدامات همگاني 
و گزينشي را براي حمايت از گروه هاي اجتماعي از 
يك سو و گروه هايي كه بيشتر در معرض آسيب 

هستند ازسوي ديگر، طراحي كنند. 

به گزارش »تعادل«، با توجه به شيوع ويروس كوويد ۱۹ در 
كشور، شرايط زندگي براي گروه هاي اجتماعي آسيب پذير 
بيشتر از هر زماني سخت و دشوار شده است و ادامه حيات 
اجتماعي آنها در گرو حمايت هاي اجتماعي پايدار است. در 
وضعيت عادي در كشور، دستگاه هاي مختلفي مسووليت 
تأمين رفاه و حمايت اجتماعي از اقشار ضعيف و آسيب پذير 
را برعه��ده دارند كه ارزيابي و بررس��ي عملكرد كلي آنها 
فرصت خاصي را مي طلبد؛ اما بررسي مجموعه اقدامات 
دستگاه هاي حمايتي درخصوص حمايت از اقشار ضعيف 
براي مبارزه با كرونا جهت بازانديشي و ارايه تصويري روشن 
از وضعيت، ضروري است؛ در اين راستا دستگاه هاي دولتي 
و غيردولتي نظيرسازمان بهزيستي كشور، كميته امداد 
امام خميني)ره(، شهرداري ها و بنياد مستضعفان انقالب 
اسالمي از زمان شيوع ويروس كوويد ۱۹ در كشور اقدامات 
حمايتي را صورت داده اند كه تحليل و بررسي تاثيرگذاري 

آنها ضروري به نظر مي رسد: 

   اهم فعاليت ها و اقدامات حمايتي 
از اقشار آسيب پذير 

اختصاص ۵۸ ميليارد ريال ازسوي سازمان بهزيستي 
كشور به مراكز اقامتي درمان و بازتواني معتادين، براي 
اجراي دستورالعمل هاي پيش��گيري و كنترل كوويد 
۱۹ با س��رانه هر مركز پنج ميلي��ون تومان.  تخصيص 
۲۴ميليارد تومان ازس��وي سازمان بهزيستي كشور به 

مراكز ش��بانه روزي نگهداري س��المندان و معلوالن با 
ظرفيت ۴۸۰۰۰ نفر، سرانه ۵۰۰ هزار تومان براي هر نفر.

 اختصاص بس��ته حمايتي معيش��تي دولت براي ۳ 
ميليون نفر از افراد نيازمند )مبل��غ ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار 

تومان(  از طريق وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي. 
اجراي توافقنامه استانداري تهران و سازمان بهزيستي 
درخصوص طرح »جمع آوري ضربت��ي كودكان كار 
و خيابان«،  كمك مبلغ ۵ ميليارد توماني به س��ازمان 
بهزيستي كشور براي حفاظت از سالمت كودكان كار 
در برابر كرونا ازسوي بنياد مستضعفان انقالب اسالمي.

 اختصاص مبلغ ۴۰ ميليارد تومان كه ۳۰ ميليارد تومان 
براي مددجويان كميته امداد و ۱۰ ميليارد تومان براي 
سازمان بهزيس��تي جهت تهيه بسته هاي بهداشتي 
و مراقبتي در برابر كرونا ازس��وي بنياد مس��تضعفان 
انقالب اسالمي.  بنياد مس��تضعفان هديه مبلغ يك 
ميليون توماني را به درخواست شهرداري تهران براي 
۴۰۰۰ نفر پاكبان و كارگر پسماند و بهشت زهرا )س( 
در مقابله با كرونا پرداخت كرده است.  حمايت كامل 
از گروه هاي جهادي ب��راي ضدعفوني كردن مناطق 
ُپرخطر، غربالگري و آموزش مردم با اولويت ۱۴ منطقه 
محروم كشور ازسوي بنياد مستضعفان انقالب اسالمي.  
به دنبال ش��يوع ويروس كرونا و قرنطينه آسايش��گاه 
كهريزك كه ميزبان در حدود ۲ هزار سالمند، معلول، 
بيمار ام.اس و معلول نخاعي است، بنياد مستضعفان 
مبلغ ۳ ميليارد تومان را به اين آسايش��گاه اهدا كرده 

است.
 بنياد مستضعفان مبلغ ۱۰ ميليارد تومان به حساب 
۴۰ هزار نفر معلوالن ضايعه نخاعي، ش��ديد و خيلي 
ش��ديد مس��تقر در منزل براي تهيه اقالم بهداشتي و 
ضدعفوني جهت پيشگيري از كرونا از طريق سازمان 
بهزيس��تي كش��ور تخصيص داده اس��ت. همچنين 
شهرداري تهران اقداماتي نظير انجام تست غربالگري 

كرونا در گرمخانه ها، آموزش تمامي نيروهاي ستادي 
و ضدعفوني مس��تمر تمام سطوح در تمام گرمخانه و 
سامانسرا، تجهيز تمام مراكز به تب سنج ليزري و ارايه 
خدمات درماني و آموزشي و توزيع بسته هاي بهداشتي 
به كودكان كار و خيابان و زباله گرد و حضور تيم پزشكي 
در گودها و گاراژهاي تفكيك زباله را در جهت حمايت 
از اقشار آسيب پذير صورت داده است.  ارايه توصيه ها و 
خدمات بهداشتي و دعوت شهروندان به خودمراقبتي و 
حفظ قاعده فاصله گذاري اجتماعي ازسوي سازمان هاي 
مردم نهاد و رسانه هاي اجتماعي. مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي در همين زمينه به بررسي اين 
حمايت ها پرداخته و آورده است: از آنجايي كه شدت 
اثر و ماندگاري تبعات مختلف بح��ران ويروس كرونا 
به ماهيت و نوع سياست ها و سرعت واكنش دولت ها 
مرتبط است، يافته ها نشان مي دهد؛ اقدامات صورت 
گرفته تابع سياست اجتماعي مشخص و روشني نبوده 
اس��ت و ضعف و تأخير دول��ت در تصميم گيري هاي 
ضروري و انجام اقدام��ات الزم و به موقع از قبيل منع 
ترددهاي غيرضرور درون شهري و برون شهري، ارايه 
آموزش هاي پيشگيرانه الزم به اقشار در معرض آسيب، 
فراهم كردن اس��كان موقت براي بي خانمان ها و غيره 
)، باعث افزايش ش��دت اثر و ماندگاري اين ويروس در 
اليه هاي پايين و اقشار ضعيف جامعه شده است و در 
صورت ادامه اين روند تبع��ات و فاجعه بزرگ تري رخ 

خواهد داد.
همان گونه كه مالحظه مي شود از ميان دستگاه هاي 
حمايتي حوزه آس��يب هاي اجتماعي و اقشار محروم 
و آسيب پذير در كشور صرفا سازمان بهزيستي كشور، 
كميته امداد ام��ام خميني )ره(، ش��هرداري و بنياد 
مستضعفان انقالب اسالمي و سازمان هاي مردم نهاد 
طي اي��ن روزها اقدامات��ي را انجام داده ان��د؛ درحالي 
كه جاي خالي نهادهاي مس��وول، هماهنگ كننده و 

نظارتي از قبيل س��ازمان تامين اجتماعي محسوس 
است كه بنابر مصوبه شوراي اجتماعي كشور )۱۳۹۵( 
وظيفه مديريت، هماهنگي و نظارت بر دستگاه هاي 
حوزه آسيب ها و حمايت هاي اجتماعي را بر عهده دارد. 
همچنين نبود نهاد هماهنگ كننده و نظارتي در انجام 
امور مربوط به حمايت از اقش��ار ضعيف و آسيب پذير، 
باع��ث پراكندگي، م��وازي كاري و ع��دم هدفمندي 
حمايت هاي اجتماعي شده است. رفع اين نقيصه در 
گرو برنامه محوري دستگاه هاي اجرايي و فعال شدن 
نهادهاي مديريتي و نظارتي است. گزارش ها حاكي از 
آن است به رغم اختصاص ۵۸ ميليارد ريال به سازمان 
بهزيس��تي براي اجراي دستورالعمل هاي پيشگيري 
و كنت��رل كوويد ۱۹، اما ش��اهد توقف پذيرش جديد 
معتادان خودمع��رف در مراكز ماده )۱۵( هس��تيم؛ 
مددجوياني نيز كه در اين مراكز حضور داشتند هم به 

شكل بسيار قابل مالحظه اي تعديل شده اند.
گفتني است مطابق با دستورالعمل كميته درمان ستاد 
مبارزه با مواد مخدر، فرايند پذيرش معتادين متجاهر در 
مراكز ماده )۱۶( نه تنها متوقف شده است بلكه تعطيلي 
اين مراكز را در پي داش��ته است و اين امر باعث رهايي 
تعداد بسيار زيادي از معتادين متجاهر )در حدود ۱۱ 
هزار( در سطح خيابان ها و معابر شهري شده است كه 
به نوعي مي توان آنها را منابع سيار انتقال ويروس كرونا 
تلقي كرد. اين اقدام در تعارض با اقدامات مجدانه ستاد 
ملي مبارزه با كروناست و به لحاظ اجتماعي نيز به شدت 

موجب بدبيني و سلب اعتماد مردم مي شود.
در حال حاضر بيش از ۲۵۰۰ نف��ر از افراد بي خانمان 
و آس��يب ديده در ۲۱ گرم خانه و دو سامان سرا تهران 
نگهداري مي شوند و ظرفيت اين مكان ها نيز محدود 
است. به نظر مي رسد در شرايط كنوني و شدت شيوع 
ويروس و همچنين تعطيلي مراكز ماده )۱۶( معتادان 
متجاهر، ظرفيت هاي مكاني موجود؛ امكان مديريت 

و كنترل ش��يوع ويروس را فراه��م نمي كنند و انتظار 
مي رفت ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن مراقبت و ارايه 
خدمات آموزشي و بهداش��تي به افراد مشمول مراكز 
م��اده )۱۶(، نه تنها اقدام ب��ه آزاد كردن آنها نمي كرد 
بلكه با فراهم آوردن شرايط مناسب از طريق هماهنگي 
بين دستگاهي )در اختيار گرفتن سالن هاي ورزشي و 
سوله هايي براي اسكان موقت بي خانمان ها به تفكيك 
افراد س��الم و ناسالم و مشكوك(، فرايند پذيرش افراد 

جديد را تسهيل مي كردند.
در مجموع در شرايط بحران كنوني، دستگاه ها برنامه 
منس��جم، عملياتي و مش��خصي در شناسايي اقشار 
ضعيف و در معرض آس��يب ب��راي حمايت اجتماعي 
ندارن��د كه اين ام��ر موجب انجام اقدام��ات ضعيف و 
خنثي كننده اي ش��ده اس��ت كه بعضا پوشش الزم را 
ندارند. براي مثال زماني كه بنياد مستضعفان حمايت 
مالي را ب��راي هديه به دستفروش��ان به ش��هرداري 
تخصيص مي دهد اين هديه صرفا افراد داراي پروانه را 
شامل مي شود و دستفروشان ديگري كه داراي پروانه 
نيستند و در معرض آس��يب و ابتالي بيشتر ويروس 

هستند را در بر نمي گيرد.
 ازس��وي ديگر س��ازمان بهزيس��تي برنامه عملياتي 
و مش��خصي را درخص��وص چگونگي ص��رف اعتبار 
تخصيصي ازسوي بنياد مستضعفان در جهت حفظ 
س��المت ك��ودكان كار و خيابان را اع��الم نمي كند و 
مجموعه اقدامات خود را با همكاري استانداري محدود 
به طرح جمع آوري ضربتي كودكان كار و خيابان خالصه 
كرده است. البته بخش اعظم كودكان كار در خيابان ها و 
در انظار عمومي نيستند و منطقاً اين گروه از كودكان نيز 
در برنامهريزي هاي سازمان بهزيستي به عنوان متولي 
اين حوزه ديده نشده است. بنابراين مي توان گفت؛ عدم 
تابعيت از يك برنامه عملياتي مشخص در نحوه اقدام 

دستگاه ها مشهود است.

كرونا  تغييرات بنياديني  در جامعه ايران ايجاد  مي كند
من اخيرا يك كتاب كوتاهي در اين مدت درباره كرونا 
و اثرات آن نوش��ته ام، به نام »دولت و م��ردم«و در آن 
نوش��ته ام كه چگونه دولت در ايران در جريان دست و 
پنجه نرم كردن با كرونا در حال بازسازي خود است و 
در حال به دست آوردن يك اعتبار و منزلت اجتماعي 
جديدي است؛ به نظرم اين يك فرصت مهم براي دولت 
و نظام سياس��ي است. س��ومين موردي كه به عنوان 
يك فرصت مي توانم به آن اش��اره كنم اين اس��ت كه 
حوزه هاي تخصصي مختلف در حال از س��ر گذراندن 
يك آزمون جدي هستند. بهداشت، درمان، پزشكي، 
مديريت بحران، نظارت، تامين اقالم اساسي و...در حال 
انجام آزمون هستند و جامعه در حال تماشاي عملكرد 

آنها هستند.
   اي�ن آزمون ه�ا به طور مصداقي چ�ه مواردي 

هستند؟
به طور مثال آزمايش حوزه هاي پزش��كي و بهداشتي 
ايران آزمون عجيبي است؛ جمهوري اسالمي از زمان 

آقاي هاشمي، ايشان آمد و حوزه درمان و پزشكي را از 
حوزه وزارت علوم جدا كرد و به وزارتخانه بهداش��ت و 
درمان منتقل كرد، بيمارس��تان ها و ... جداشدند؛ اين 
مشكل در زمان رژيم قبلي هم وجود داشت؛ در دوره اي 
ايران به اندازه اي كمبود پزشك داشت كه از كشورهاي 
ديگر مثل هند و بنگالدش پزشك وارد مي كرديم، اما با 
تصميماتي كه در زمان دولت آقاي هاشمي رفسنجاني 
گرفته شد؛ به اندازه اي پزش��ك داشتيم كه سرو كله 
مفاهيمي چون پزشكان خانه ساز و پزشك تاجر و... در 
جامعه به وجود آمد. اين سرمايه انباشته اي كه جمهوري 
اسالمي طي دهه هاي گذشته در بخش هاي پزشكي 
ايجاد كرده ام��روز بايد ببينيم به چه دردي مي خورد. 
آيا در مواقع ضروري مي توان روي آن حساب باز كرد و 
اصال به درد مي خورد يا نه؟ اين يك آزمون جدي براي 
نظام پزشكي ايران است كه اميدوارم با سربلندي از آن 
خارج شوند. در ساير عرصه ها مثال ارتش كشور نيز يك 
آزمون جدي را در برابر دارد؛ بايد ببينيم كه ارتشي كه 

در جنگ عملكرد مناس��بي داشته در زمان بحراني از 
جنس كرونا جه عملكردي خواهد داشت؛ يا نيروهاي 
بس��يج كه سال ها به عنوان س��رمايه انباشته فعاليت 
مي ك��رد در جريان اين بح��ران در آزموني جدي قرار 
گرفت تا مشخص شود كه آيا مي توان در مواقع ضروري 
از ظرفيت هاي آن استفاده كرد. يك فرصت ديگر هم 
پيدا ش��ده كه قبال كمتر از آن ي��اد مي كرديم، حوزه 
عمومي جامعه و حوزه مدني جامعه است؛ حوزه مدني 
و عمومي جامعه يك بار ديگر در تاريخ معاصر به عرصه 
مهمي آمده و برجسته تر نقش خود را نمايان مي كند. 
در دوران جنگ فعاليت هاي عمومي و مدني فقط در 
تامين اقالم مورد نياز مناطق جنگي خالصه مي شد اما 
امروز گروه هاي مدني و اجتماعي فراواني شكل گرفته اند 
كه در حال سرويس دهي براي مقابله با كرونا هستند. 

   در حوزه دينداري هم شاهد تغييرات بنياديني 
هستيم؛ اين تغييرات در حوزه دينداري جامعه 

چگونه است؟

فرصت ديگري هم براي دينداران جامعه فراهم شده 
تا درباره دينداري به تفكر بپردازند؛ چرا كه  كرونا اين 
فرصت را در اختيار جامعه و دينداران مي گذارد كه فارغ 
از مراسمات و تجمعات به معناي عميق دين فكر كنند. 
مطمئن هس��تم در آينده اي نزديك ورژن جديدي از 
روشنفكري ديني را خواهيم داشت، روشنفكري ديني 
كه متفاوت از تفكرات روش��نفكري جاري در كش��ور 
عمل خواهد كرد، روشنفكراني كه بعد از حوادث دهه 
۸۰ مهاجرت كردند و نوع ديگري از تعامالت را در پيش 
گرفتند. اين به نظرم يك تولد جديد و زايش جديد در 
روشنفكري كش��ور ايجاد خواهد كرد. پاسخي براي 
پرسش هايي نظير اينكه در زمان وقوع بحران هايي از 
جنس كرونا جايگاه خدا كجاس��ت؛ چطور بايد توكل 
كرد؟ داشته هاي مذهبي در اين برهه حساس چطور 
ظهور و بروز پيدا مي كند؛ ائمه چه جايگاهي را خواهند 
داشت و...كه به نظرم بسيار مهم است و حضور بيشتر 
ديني مبتني بر تفكر و تدبر كه از اثرات ظهور كروناست. 

در خصوص نظام اقتصادي نيز يك فرصت ويژه در نظام 
اقتصادي ايران ظهور و بروز پيدا خواهد كرد. چرا كه يك 
خصوصي سازي بي رحمانه در فضاي اقتصادي كشور 
شكل گرفته بود كه مقصر اصلي اين رفتار نيز مسووالن 
تصميم ساز و تصميم گير بودند؛ بنيادهاي اقتصادي 
بزرگ در فرآيند خصوصي سازي حاضر مي شدند. اما 
اين بار مردم منتظر هستند تا حضور نهادهاي بزرگ 
اقتصادي مثل كميته امداد، بنياد مستضعفان و...بايد 
به ميدان بيايند و از مردم حمايت كنند. سرمايه داران 
بزرگ كه سال ها از اقتصاد كشور استفاده كرده اند امروز 
بايد در كنار مردم حاضر شوند تا اين خبر را نشنويم كه 
كسي براي فقر و نداشتن ماسك و... بيمار شده و خداي 
ناكرده فوت كرده اس��ت. س��رمايه داران اين فرصت 
را دارند ك��ه تصوير خود را در فضاي عمومي كش��ور 

بازسازي كنند. 
بعد از كرونا معتقدم كه تغييراتي در نظام اقتصادي به 

نفع مشاغل خرد و كوچك خواهيم داشت.

ادامه از صفحه اول
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اونسجهانيبه1690دالررسيد
معامالت بازار طال كاهش يافت

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
برخي كارشناسان با اش�اره به رشد قيمت ارز 
در ماه هاي اخير، شيوع كرونا و كاهش واردات 
خوراك دام و كاالهاي مصرفي، معتقدند كه به 
داليل مختلف از جمله كاهش توليد برخي كاالها 
در داخل و كاهش واردات در دوره شيوع كرونا 
و تعطيلي هاي مختلف، پيش بيني مي شود كه با 
كاهش عرضه برخي كاالها، كميابي و همچنين 

گران شدن برخي كاالها مواجه شويم. 

اگرچلله دولت و مسللووالن مختلف اعللام كرده اند كه 
موجودي انبارها به حد كافي است و كمبود كاال وجود ندارد 
و از سوي ديگر، منابع ارزي كافي براي واردات پيش بيني 
شده است. اما قيمت كاالها و ميزان عرضه و تقاضا و تنظيم 
بازار، به عوامل ديگري نيز مرتبط است و افزايش هزينه هاي 
مبادله و پنهان و پيش بيني نشده مانند شيوع ويروس كرونا 
و تعطيلي ها و رشد قيمت ارز و افزايش هزينه مواد اوليه و 
وارداتي روي هزينه توليد، كميابي كاالها، كاهش توليد و 

در نتيجه رشد قيمت ها اثرگذار خواهد بود. 
 برخي تحوالت از جمله رشد نرخ ارز، يا تعطيلي به دليل 
شيوع كرونا، يا كاهش واردات و همچنين عدم ترخيص 
به موقع مواد اوليه از گمركات و... موضوعاتي است كه اگر 
روي عرضه و ميزان توليد اثر گذار نباشللد و كمبود كاال 
ايجاد نشود، حداقل روي هزينه توليد اثر گذار است و باعث 
گراني كاال خواهد شد. ضمن اينكه همه موضوعات مربوط 
به عرضه و تقاضاي كاال و تعادل بازار  را نبايد در موجودي 
انبار خاصه كرد.  براين اساس، برخي كارشناسان از جمله 
فعاالن بازار صنايع غذايي معتقدند كه در ماه هاي آينده، 
متاثللر از تعطيلي واحدهاي اقتصادي و شلليوع ويروس 
كرونا، قيمت برخي مواد غذايي افزايش خواهد يافت و در 
اين راسللتا، براي تنظيم بازار و كنترل قيمت ها و افزايش 
عرضه، بايد مشللوق هاي مختلفي در دستور كار دولت، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي باشللد تا 
مانع از رشللد بي رويه كاالهاي مصرفي و معيشللتي و به 
خصوص مواد غذايي شللود.  در اين زمينه، ضروري است 
كه پيش بيني ها و برآوردهاي الزم در مورد توليد و عرضه 
و قيمت تمام شده مواد غذايي از جمله گوشت، مرغ، تخم 
مرغ، برنج و ساير مايحتاج و كاالهاي اساسي انجام شود و 
دغدغه فعاالن صنايع غذايي در مورد اثر نرخ ارز و شيوع 
كرونا و تعطيلي هاي اخير بر قيمت مواد غذايي در ماه هاي 

آينده رفع شود. 

   تحوالت بازار ارز و طال
بازار طاي جهاني متاثر از رشد قيمت نفت، مشوق هاي 
2.2 تريليللون دالري فدرال رزرو امريكا و تزريق شللديد 
پول به بازارهاي مختلف اروپا، امريكا و آسلليا، با نوسللان 
همراه شده و اگرچه متاثر از ركود اقتصاد جهان، كاهش 
شاخص هاي بورس در كشورهاي مختلف جهان، و تزريق 
پول به بازارها، تقاضا براي دارايي سنتي طا افزايش داشته 
و به رشد قيمت اونس جهاني منجر شده اما برخي تحوالت 
مانند رشللد قيمت نفت نيز باعث كاهش جزئي نرخ طا 

شده است.  كارشناسللان از پيش بيني هاي رشد قيمت 
اونس جهاني خبللر داده اند و برخي معتقدند كه عاوه بر 
رشد نرخ اونس جهاني طا، موضوعاتي مانند رشد شديد 
نقدينگي در يك سال اخير، كسري بودجه باالي 200 هزار 
ميليارد توماني دولت در سال 99 متاثر از كاهش درآمد 
نفت، رشد منفي اقتصاد و ركود تورمي و كاهش ماليات ها، 
خسارت هاي شيوع كرونا و... باعث خواهد شد كه قيمت 
طا در ماه هاي آينده افزايش يابد و برخي برآوردها از رشد 
قيمت اونس جهاني به سمت 1800 دالر و افزايش قيمت 
طا در بازار داخلي و رشد قيمت سكه به سمت باال خبر 
داده اند.  در نظرسنجي هفتگي كيتكونيوز، كارشناسان 
وال استريت و سرمايه گذاران با توجه به تدابير محرك مالي 
بانك هاي مركزي و دولت هاي جهان براي تقويت اقتصاد 
كه از همه گيري بيماري كوويد 19 به شدت آسيب ديده 
است، نسللبت به ادامه روند افزايشي قيمت طا در هفته 
جاري ابراز خوش بيني كردند براين اساس، معامات بازار 
طا به دليل رشللد قيمت طا در اثر شيوع كرونا كاهش 
يافته و اكثر افراد به خريدار ارز و طا و سكه تبديل شده اند 
و فروشللنده طا و سللكه و ارز كاهش يافته و رشد تعداد 
خريداران و تقاضا بيش از فروشندگان طا و سكه و ارز به 
چشم مي خورد و نوعي انتظارات تورمي در مورد افزايش 
قيمت ارز و طا در بازار شكل گرفته است. دالالن ارز نيز 
قيمت خريد دالر را اعام مي كنند و اكثر آنها فروشنده ارز 
نيستند و تب خريد دالر بيش از فروش آن است. با اينكه 
به دليل نبود مسللافرت خارجي، تقاضللاي كمي در بازار 
براي خريد ارز وجود دارد، اما با اين وجود، اكثر صرافي ها 
اعام مي كنند كه ارز به نرخ اعام شده صرافي هاي مجاز 
براي فروش ندارند و همه صرافي هاي مجاز دالر و يورو به 
نرخ صرافي نمي فروشللند و برخي از آنها اعام مي كنند 
كه حتي دالر به نرخ آزاد نيز موجودي ندارند.  تنها برخي 
صرافي ها اقدام به فروش ارز به نرخ صرافي كرده و تعدادي 
از مشتريان در جلوي صرافي به چشللم مي خوردند. اما 
متقاضيان ارز كه در اين محل حضور داشتند، مي گفتند 
كه در ساير صرافي ها خبري از عرضه دالر به نرخ صرافي 
نيست و بسياري از صرافي هاي خيابان فردوسي فعا ارز 
به نرخ صرافي ندارند يا به فروش سللكه مشغول هستند. 
برخللي صرافي ها نيز اعام كرده اند كلله فعا دالر به نرخ 
صرافي ندارند و احتماال بعد از 30 فروردين اقدام به عرضه 
ارز به نرخ صرافي خواهند كرد. اين نكات نشان مي دهد كه 
با وجللود كاهش تقاضاي ارز، تعداد اندكي از صرافي ها به 
متقاضيان ارز، دالر و يورو به نرخ صرافي هاي مجاز عرضه 
مي كنند و معامات كمي در بازار رايج اسللت و تعداد كم 
متقاضيان ارز نيز به دنبال صرافي هايي هستند كه دالر و 
يورو عرضه مي كنند. روز دوشنبه 25 فروردين 99 روي 
تابلللوي صرافي هاي مجاز بانكي خريللد دالر 15500 و 
فروش دالر 15600 تومان، خريد يورو 16900 و فروش 
يورو 17 هزار تومان اعام شده است. اما تعداد محدودي از 
صرافي ها براي خريد عموم اقدام به خريد و فروش مي كنند 
و جلوي آنها تعللدادي از متقاضيان صف بسللته اند و در 
تعدادي ديگر از صرافي ها نيز تعداد محدودي از مشتريان 
حضور دارند و اعام مي كنند كه دالر موجود آنها تمام شده 

و فروش ندارند.  همچنين نرخ لحظه اي سامانه سنا براي 
خريللد دالر 15500 و فروش دالر 15600 تومان، خريد 
يورو 16900 و فروش يورو 17 هزار تومان رسيد. سامانه 
سنا نرخ ميانگين معامات ارز براي روز 24 فروردين 99 
را بللراي دالر 15567، يورو 17031، درهم 4200، يوآن 
2300، پوند 19766، دالر به كانادا 11654 و لير تركيه 
2444 تومان اعام كرد. در بللازار آزاد نرخ دالر 16190، 
يللورو 17770، پوند 20 هزار، درهللم 4440، لير تركيه 
2450، يوآن 2310، دالر كانادا 11900، معامله شللده 
است. همچنين در سامانه نيما در روز معاماتي گذشته 
هر حواله يورو 15 هزار و 160 تومان فروخته شللد، نرخ 
حواله دالر نيز 13 هزار و 543 تومان، درهم 3845، يوآن 
1922 تومان بود. در بازار طا نيز با اعام هر اونس جهاني 
به قيمت 1690 دالر و قيمت دالر به نرخ 16110 تومان، 
قيمت هر گرم 18 عيار 637 هزار تومان، مظنه مثقال 17 
عيار 2 ميليون و 759 هزار، سكه جديد 6 ميليون و 535 
هزار، سكه قديم 6 ميليون و 535 هزار، نيم سكه 3 ميليون 
و 305 هزار و ربع سكه 1 ميليون و 895 هزار، سكه گرمي 

975 هزار تومان داد و ستد شد. 

   معامالت بازار طال به كمترين حد رسيد
نايب رييس اتحاديه طا و جواهر با اشاره به اينكه معامات 
فيزيكي بازار طا در كمترين حد قرار دارد، گفت: با توجه 
به تعطيلي حدود 40 روزه بازار طا و سكه، روند بازار قابل 
پيش بيني نيست. محمد كشتي آراي در گفت وگو با ايِبنا 
درباره روند بازار طا و سللكه در روزهاي پيش رو، اظهار 

داشت: در حال حاضر بازار طا و سكه تعطيل و معامات 
فيزيكي در كمترين حد قرار دارد و واحدهاي صنفي طا 
و جواهر تا 30 فروردين ماه نيز تعطيل و پس از اين تاريخ 
بازگشايي خواهند شللد. وي افزود: اما قيمت ها براساس 
انس جهاني، نرخ ارز و فرمول هاي موجود بازار محاسللبه 
مي شللود و معامات فقط به صورت محدود و ميان افراد 
صنفي و حرفه اي انجام مي شود. نايب رييس اتحاديه طا 
و جواهر در واكنش به اينكه آغاز ماه مبارك رمضان را در 
پيش داريم، پيش بيني شما از روند كاري بازار چيست؟ 
گفت: پايان فروردين ماه به آغاز ماه مبارك رمضان نزديك 
است و با توجه به تجربيات سال هاي گذشته ركود ديگري 
به بازار تحميل مي شود. اما امسال شرايط خاص است و 
ماه مبارك رمضان پس از حدود تعطيلي 40 روزه بازار و 
واحدهاي طا فروشي امكان پيش بيني بازار وجود ندارد.

به گفته كشللتي آراي، نكته قابل توجه اين است كه بايد 
منتظر بازگشايي بازار و آغاز به كار واحدهاي صنفي طا 
فروشي باشيم كه به نظر من معامات تا حدودي به كندي 
خواهد بللود و به اصطاح بازار و قيمللت در حال ارزيابي 

هم هستند.

   افت جزيي قيمت طال پس از توافق اوپك
قيمت طا پس از آنكه هفته گذشته را در ارتفاعات يك 
ماهه خود سپري كرد، ديروز اندكي كاهش يافت؛ در عين 
حال نگرانيهاي ناشي از تاثير عميق تر كرونا بر اقتصاد جهان 
و همچنين بسته فدرال رزرو مانع افت بيشتر آن شد. به 
گزارش رويترز، قيمت هر اونس طا در شاخص اسپات گلد 

با 0.4 درصد كاهش به 1682.65 دالر كاهش يافت؛ اين 
در حالي است كه از نهم مارس تا روز جمعه هفته گذشته 
به باالترين سطوح خود رسيده بود. معامات آتي در بازار 
طاي امريكا نيز با 1.1 درصد كاهش به 1732.90 دالر 
رسيد. »كايل رودا« تحليلگر بازار در موسسه آي جي، گفت: 
در مقايسه با تحركات جمعه شب، شاهد اندكي تغيير روند 
قيمت هستيم كه تحت تاثير تازه ترين اقدام فدرال رزرو 
است. كمي هم برداشت سود پس از تعطيات آخر هفته 
رخ داده است. وي در ادامه افزود كه طا با نقطه مقاومت 
فني در كانال 1690 دالر روبرو شده اما به طور كلي، طا 
همچنان به خوبي حمايت مي شود. فدرال رزرو در تاش 
براي فعال نگه داشتن اقتصاد در بحبوحه شيوع ويروس 
كرونا كه حدود 17 ميليون امريكايي را مجبور به ثبت نام 
براي استفاده از مزاياي بيكاري كرده است، پنجشنبه از 
بسته محرك 2.3 تريليون دالري رونمايي كرد. »استيفن 
اينز« تحليل گر ارشد در شركت خدمات مالي آكسي كورپ 
گفت: بسللته محرك فدرال رزرو براي طا مثل آهن ربا 
عمل مي كند؛ نلله تنها هزينه فرصت بللراي نگهداري و 
سرمايه گذاري در بازار طا را بهبود بخشيد بلكه همزمان 
باالخره قيمت دالر را پايين كشيد. پس از آنكه توافق بزرگ 
توليدكنندگان بزرگ نفت بر سر كاهش توليدات نتوانست 
نگراني ها را در مورد كاهش عميق تقاضاي جهاني جواب 
دهد، قيمت كاموديتي ها برابر ارزهاي امن همچون دالر 
و يللن كاهش پيدا كرد. اين در حالي اسللت كه بازارهاي 
فيزيكي طا هفته گذشته و تحت تاثير محدوديت هاي 

ناشي از شيوع كرونا، فعاليت پرنوساني را سپري كرد.

باافزايشتعدادشعبوصرافيهادرنقاطمختلفازشلوغيمركزشهرجلوگيريكنيد

شلوغي شعب بانك ها و صرافي ها و تجديد نظر در محدوديت تراكنش ها
گروه بانك و بيمه |

با وجود برنامه ريزي هاي صورت گرفته توسط 
شبكه بانكي و صرافي ها، مبني بر رعايت فاصله 
اجتماعي و جلوگيري از شيوع ويروس كرونا، 
از جمله تعطيلي برخي ش�عب، كاهش تعداد 
كارمندان و كاه�ش ارايه خدم�ات در برخي 
صرافي ها و شعب بانكي، متاس�فانه با شروع 
فعاليت برخي صنوف و كسب وكارها، مراجعه 
مردم به داليل مختلف به برخي شعب بانك ها و 
صرافي ها افزايش يافته و شاهد شلوغي برخي 
شعب بانك ها، تشكيل صف در بيرون شعب و 

صرافي هاي ارزي و... هستيم. 

از آنجا كه تعطيلي طوالني در دو ماه اخير در اقتصاد ايران 
رخ داده، مردم با شروع كسب وكارها، مراجعات خود به 
بانك هللا و صرافي ها را افزايللش داده اند. اخبار تحوالت 
بازار طا و ارز، رشللد قيمت سهام در بورس، باعث شده 
كه تعداد معامات در بازار دارايي ها افزايش يافته و رشد 
خريد وفروش و افزايش مبللادالت بانكي، انتقال پول از 
حساب ها و كارت هاي بانكي مختلف افزايش قابل توجهي 
داشته اسللت.  براين اسللاس، تعداد زيادي از مشتريان 
بانك ها و متقاضيان بازار ارز و طا و سهام، مراجعه خود 
به بانك ها را افزايللش داده اند و با وجللود افزايش مبلغ 
كارت به كارت به 10 ميليون تومان و تاكيد بر خدمات 
بانكداري الكترونيك، به دليل محدوديت هاي مختلف از 
جمله سقف مبلغ هر تراكنش، نياز به انتقال وجه باالي 
50 ميليون و 100 ميليون تومان، مشكات ساختاري 

از جمله وجود بانك ها و حساب هاي مختلف، روش هاي 
حواله و انتقال پول شبا، واريز نقدي، سقف 50 ميليون 
تومان براي هر كارت و... مراجعه براي تهيه چك، واريزي 
به صورت شللبا و نوشللتن فرم ها و كارت هاي وقت گير 
بانكي و... عما سللاعت حضور افراد در بانك ها افزايش 
يافته و تعداد مشللتريان موجود در هر بانك نيز افزايش 
داشته اسللت.  هر مشتري حدود نيم ساعت تا 2 ساعت 
براي گرفتن نوبت و انجام كار بانكي بايد بيرون يا درون 
بانك منتظر انجام كار بانكي خود باشد. نوشتن فرم ها با 
خودكار و كاغذ روي ميزها و پيشخوان هاي بانك، نشستن 
روي صندلي، حضور در ورودي هر بانك و صرافي، مراجعه 

به بانك هللا و صرافي هاي متعدد افزايللش زيادي دارد.  
مشتريان بانك ها نمي توانند با مراجعه به اولين بانك يا 
صرافي كار بانكي خود را انجام دهند و اين موضوع، باعث 
حضور بيشتر در خيابان ها و پياده روهاي مركز شهر شده 
و تردد افراد در مركز شهر را به شدت افزايش داده است. 
از يك سو جاي پارك خودروها كافي نيست و افراد براي 
پارك خودرو حداقل يك ساعت وقت تلف مي كنند. از 
سوي ديگر، هر بانك يا صرافي امكان سرعت بخشيدن 
به نقل و انتقال مالي را ايجاد نمي كند.  وجود بانك هاي 
متعدد نياز به چندين بار مراجعه به چند بانك و صرافي ها 
را مطرح ساخته و براي خريد ارز يا انتقال وجه بانكي، بايد 

با چند نفر، چند كارت بانكي، دريافت چك، انتقال وجه 
با شبا و... كار كنند تا كار مورد نظر انجام شود.  در حالي 
كه اگر خريد ارز در اولين صرافي مجاز بانكي انجام شود 
و نيازي به مراجعه در ساير صرافي ها نباشد، امكان خريد 
و فروش ارز با سقف تراكنش باالتري وجود داشته باشد. 
براي انتقال وجه ريالي، هملله كارت هاي بانكي امكان 
استفاده داشته باشند و هر كارت بانكي داراي موجودي 
كافي بتواند در هر بانكي تراكنش داشته باشد و... قطعا 
روي تعداد مراجعات، ساعت حضور در بانك و صرافي و 

مركز شهر، اثر قابل توجهي خواهد داشت. 
بللراي اين منظللور نظام بانكللي بايد تعللداد بانك ها و 
صرافي هاي فعال در نقاط مختلف شهر را افزايش دهد، 
سقف تراكنش بانكي را حداقل براي يك يا دوماه افزايش 
دهد و نتيجه را تحليل كنللد. امكان نقل و انتقال پول با 
كارت هاي مختلف را فراهم كند تا مشللتريان نيازي به 
استفاده از چند بانك و چند كارت بانكي نداشته باشند. 

بانك مركزي بايد متناسب با رقم گردش مبالغ بانكي 
براي خريد ارز، سكه، سهام و آپارتمان و... رقم مبادالت 
بانكي اينترنتللي، كارت به كارت، تراكنللش كارت را 
افزايش دهد. وقتي فروش يك آپارتمان حداقل 300 
ميليون تومان است و خريد سهام و ارز به مبالغ باالتري 
نيللاز دارد، رقم كارت به كارت 10 ميليون تومان كافي 
نيست و بازهم مراجعه مردم به بانك ها افزايش خواهد 
يافت. وقتي احراز هويللت افراد در اينترنت و بانكداري 
الكترونيك وجود دارد و همين احراز هويت در شللعب 
بانكي براي مبادالت بانكي باالي 10 ميليون تومان نيز 
وجللود دارد، در نتيجه دليلي ندارد كه رقم انتقال وجه 

فقط 10 ميليون تومان باشللد يا سقف تراكنش بانكي 
داخل شللعب و صرافي ها 50 ميليون تومان باشد. زيرا 
در هر صورت افراد بعد از چند روز مراجعه و هر روز 50 
ميليون تومللان، در نهايت رقم مورد نظر خود را انتقال 

مي دهند يا خريد و فروش را كامل انجام مي دهند. 
محدوديت رقللم تراكنش در بانكللداري الكترونيك و 
معامات روزانه و هر نفر و هر كارت، تنها باعث مراجعات 
بيشتر و اتاف وقت و ساعت حضور بيشتر افراد در شعب 
بانك ها و ايجاد خطر براي شهروندان وكارمندان زحمت 
كش بانك ها و صرافي ها مي شود.  براين اساس، مي توان 
حداقل بر اسللاس نياز متقاضيان و احراز شرايط كاري 
و هويت افراد و براسللاس تقاضاي مشللتريان بانك ها و 
صرافي ها، رقم تراكنش هاي بانكي و انتقال وجه را افزايش 
داد و حداقل براي يللك دوره يك ماهه يا دوماهه اجازه 
معامات بانكي با ارقام بيشتر و خريد ارز با ارقام باالتر را 
فراهم كرد تا در شرايط نياز كشور و واحدهاي اقتصادي 
به گردش مالي و نقدينگي بيشللتر، به رونق معامات و 
رونق اقتصاد كمك شللود و در سال جهش توليد شاهد 
جهش معامات بانكي باشيم.  كارشناسان معتقدند كه 
با توجه به رشد شاخص تورم از عدد 100 در سال 95 به 
عدد 200 در اسفند 98، شايسته است كه ميزان خدمات 
بانكي و محدوديت ها نيز حداقل متناسب با شاخص هاي 
تورم رشللد كند و اجازه معامات و مبللادالت بانكي در 
شرايط شيوع ويروس كرونا داده شود و اثر آن بر مراجعات 
مردم تحليل و ارزيابي شللود و در صورتي كه به التهاب 
بازارها منجر شللد در آن صورت، سقف تراكنش بانكي 

و محدوديت هاي موجود مورد تجديد نظر قرار گيرد. 
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تعويق در اصالحات اقتصادي 
كشورها

محمد  نادري تبار|كارشناس اقتصادي|
 چرا  برخي كشورها اصاحات را به  درستي پياده سازي 
مي كنند و برخي ديگللر آن را به تعويق مي اندازند؟ 
علللل اين تاخيللر در ادبيات اقتصاد سياسللي آمده 
اسللت. اصاحات اقتصادي، مفهومي آشللنا ميان 
سياسللتمداران و اقتصاددانان اسللت و عامه مردم 
اصاحات اقتصادي را هر آن چه كه سياستمدار انجام 
مي دهد، درنظر مي گيرند. اما اصاحات اقتصادي، 
مانند حذف يارانه هاي انرژي و يا آزادسللازي بازارها 
رخدادي اسللت كه به ندرت اتفللاق مي افتد. يكي از 
مهم ترين مشللاهدات ما از اصاحللات اقتصادي در 
كشللورهاي مختلف، به تعويق افتادن پياده سازي 
اين سياست هاسللت. در ادبيات اقتصاد سياسي به 
تفصيللل در رابطه با علل اين تاخير صحبت شللده 
است؛ بنابراين يكي از مهم ترين پرسش ها در اقتصاد 
سياسي اصاحات اين است كه چرا برخي كشورها 
اصاحات را به درستي پياده سازي مي كنند، در حالي 
كه برخي ديگر، اين اصاحات را به تعويق مي اندازند؟ 
چرا برخي جوامع نمي توانند از سياست هاي پرهزينه 
دست بكشند؟ اولين علتي كه به ذهن هر خواننده اي 
مي رسد، عدم آگاهي سياستمداران و اقتصاددانان از 
نحوه طراحي سياست است؛ به بياني ديگر سياستمدار 
نمي داند چه سياستي بهتر عمل مي كند. مثال هاي 
متعددي وجود دارد كه نشللان مي دهد اصاحات 
مشخصي كه رفاه اجتماعي را افزايش مي دهند، پياده 
نشده اند؛ پس اين موضوع نمي تواند توضيحي دقيق 
در رابطه با علت عدم توفيق در پياده سازي اصاحات 
باشللد. توضيحات ديگري مانند عدم وجود دانش 
اقتصاد در كشللور مدنظر، صبر براي بهبود خودكار 
اوضاع و رفتار غيرعقاني سياسللتمدار نيز از ديگر 
موارد مطرح شده است كه هيچكدام نمي توانند به 
درستي اين پديده را توضيح دهند. در اقتصاد سياسي 
سعي داريم تا با بررسللي رفتار گروه هاي ذينفع در 
اقتصاد، پديده هاي اقتصادي را توضيح دهيم؛ عنوان 
مي شود كه تضاد سياسي بين گروه ها، به خصوص 
در رابطه با نحللوه توزيع هزينه اجللراي اصاحات، 
منجر به تاخير مي شود. اصاحات اقتصادي، مانند 
هر سياسللت  اقتصادي، به علت رفتار توزيعي خود، 
برندگان و بازندگاني دارد )با اين وجود كه در نهايت 
پس از اجرا، احتماال وضع كلي را بهبود مي بخشد(. اين 
تاخير در اجراي اصاحات به وضوح منجر به بحران  
خواهد شد. پس همبستگي بزرگي ميان بحران ها 
و پياده سازي اصاحات مشللاهده مي شود. يكي از 
مهم ترين تحقيقات در اين زمينه، توسللط السينا و 
همكاران )2006( انجام شللده كه عاوه بر بررسي 
آماري فرضيه هاي خود، نگاهي كوتاه به بخش بزرگي 
از اقتصاد سياسللي اصاحات داشته  است. براساس 
يافته هاي آنان، اوال مشخص است كه تورم و كسري 
بودجه، به عنوان دو مشكل اساسي كه نيازمند اصاح 
هسللتند، براي تمام گروه هاي ذينفع، هزينه دارد.   
اصاحات به هر حال هزينلله دارد و اين هزينه بين 
گروه ها به صورت نامتقارن توزيع خواهد شللد. پس 
تا زماني كه هزينه تورم يا كسللري بودجه، بزرگ تر 
از هزينه اصاح نباشللد، اصاح صورت نمي گيرد. با 
گذشت زمان، هزينه تورم، بزرگ و بزرگ تر خواهد 
شللد و گروه هايي حاضر به قبول پرداخت هزينه و 
اصاح هستند و سرانجام با وجود اينكه اصاح به تاخير 
مي افتد، مي توان اميد داشللت باالخره اصاح انجام 
مي شود.   يك بحران مي تواند در نهايت به اصاحات 
منجر شود؛ چنان كه فرضيه فوق بر اين نتيجه داللت 
دارد. براين اسللاس، بحران ها در نهايت، با تضعيف 
گروه هاي ذينفع در برابر سايرين، مي توانند باعث ايجاد 
اجماع در پياده سازي اصاحات و درنتيجه افزايش رفاه 
شوند.  ماهيت نهادهاي سياسي، در روند پياده سازي 
اصاحات، موثرند. در سيسللتم هاي سياسللي كه 
سيسللتم اجرايي، قدرت بااليي دارد، تصميماتش 
توسط ساير گروه ها به سادگي وتو نمي شود، بنابراين 
گروه هايي كه در سيستم اجرايي سهم ندارند، هزينه 
بااليي در مقابله با اصاحات مي پردازند. اگر يك گروه 
سيستم اجرايي پرقدرتي را در اختيار داشته باشد، 
اصاحات خيلي سريع رخ مي دهند )با اين فرض كه 
اصاحات رفللاه كل را افزايش مي دهد و گروهي كه 
سيستم اجرايي را در اختيار دارد مي تواند هزينه هاي 
اصاحات را روي ساير گروهاي ذينفع توزيع كند( 
و تثبيت اقتصادي خيلي سللريع رخ مي دهد. با اين 
حال يك بده بسللتان بين زمان اجراي اصاحات و 
توزيع نامتوازن هزينه ها وجود دارد.  يكي از مهم ترين 
مشاهدات ما از يارانه هاي انرژي، مقابله آن با اصاحات 
است. از علل اصلي اين موضوع، مبحث عدم قطعيت 
عنوان شده است.   درباره توزيع برندگان و بازندگان 
اصاحللات پس از اجرا مطمئن نيسللتيم. بنابراين 
جانبداري عليه اصاحات مي تواند به اين دليل باشد 
كه افراد و يا گروه هاي ذينفع در مورد وضعيت خود 
در زمان پس از اجرا مطمئن نباشند. به بياني ديگر، 
سياستي كه مي تواند به صورت پسيني )پس از اجرا( 
وضعيت اكثريت را بهبود بخشد، به صورت پيشيني 
)قبل از اجللرا( در همراه كردن اكثريت با خود موفق 
نيست. پس هر سياست اصاحي پيشنهادي از سوي 
اكثريت رد شده و اقتصاد نمي تواند از شرايط حاضر 
خارج شود. همين موضوع در ادبيات اقتصاد سياسي 
براي مقايسه سياست هاي ضربتي و سياست هاي 
تدريجي استفاده مي شللود. سياست هاي ضربتي، 
مجموعه اي بزرگ از چندين سياست  هستند و عدم 
قطعيت در مورد خروجي بسيار باالتر از چند سياست  
تدريجي است. سياست هاي ضربتي معموال به اجرا 
نمي رسند. اين موضوع با واقعيت اصاحات يارانه اي 
نيز سازگار اسللت. شواهدي از تجربه كشورها نشان 
مي دهد كه سياست هاي ضربتي كه با عنوان شوك 
درماني شناخته مي شوند، در عمل غيرممكن بوده اند. 
همان گونه كه ذكر شللد، يارانه هللاي انرژي اهدافي 
متفللاوت در حمايت از گروه هللاي ذينفع با كاهش 
ريسك درآمدي جامعه دارند. هنگام اصاح يارانه ها 
بايد به وزن هر يك از اين موارد توجه كرد، در غير اين 

صورت سياست اصاحي اساسا ناموفق خواهد بود.

خصوصيسازيسرعتبگيرد
به نظر مي رسللد كه اگر شلليب نزولي ويللروس كرونا 
تابستان به انتها برسد ما روابط تجاري مان با كشورهاي 
همسايه مجددا به قبل از كرونا بازخواهد گشت. بنابراين 
يك بخشللي از تحوالت اقتصادي سال 99 برمي گردد 
به ويروس كرونا كلله البته باز به عنوان پيش فرض بايد 
بپذيريم كه ويروس كرونا تا زماني كه واكسللنش پيدا 
نشللده كه البته يك سال تا 18 ماه طول مي كشد. با آن 
ويروس يك زندگي مسللالمت آميزي داشته باشيم و 
زندگي را در كنار كرونا بپذيريم و در كنار آن بتوانيم به كار 

و زندگي ادامه بدهيم. و بايد مشاغل و بنگاه هاي اقتصادي 
را فعال نگه داريم ولي اگر عوارض تحريم را نتوانيم كامل 
مهار بكنيم حداقل عوارض كرونا را بتوانيم با تدبير و با به 
كارگيري نظام مالي و مالياتي مناسب مهار كنيم. نكته 
آخر اين كه وقت آن رسيده اسللت، ما بتوانيم يك كار 
اساسي انجام بدهيم. منابع بخش خصوصي را پاي كار 
بياوريم باالخره همين بودجه كل كشور نشان مي دهد 
كه اقتصاد ايران دولتي اسللت يا وابسته به دولت است 
همين دارايي هايي كه االن دارند برآورد مي كنند نشان 

مي دهد كه دولت دارايي دارد اما دارايي دولت مولد نيست 
شرط مولد سازي دارايي دولت اين است كه دولت آنها را 
به بخش خصوصي واگذار كند. اصل 44 قانون اساسي با 
واگذاري به بخش خصوصي گرچه در سنوات گذشته در 
دولت قبلي به انحراف رفت ولي االن فرصت آن است كه 
دولت آنها را هم به كار بگيرد يعني امروز اذهان عمومي 
پذيرفته است كه منابعي از نفت كه در گذشته به بودجه 
دولت تزريق مي شد وجود ندارد. ماليات هم به هر دليلي 
كافي نيست. امروز بايد اقتصاد ايران سهمش را به بخش 

خصوصي بدهد يا سهم بخش خصوصي در اقتصاد ايران 
افزايش پيدا كند. اگر مي خواهيم ايران قدرتمندي داشته 
باشيم و اگر قرار اسللت در ايران قدرتمند جهش توليد 
اتفاق بيفتد بايد سهم مردم و بخش خصوصي در اقتصاد 
ايللران افزايش پيدا كند راهللكار و قانون آن هم همين 
اصل 44 قانون اساسي است. كافي است يك اراده قوي 
در دولت باشد بخصوص اكنون كه همه اركان مصوبات 
ستاد ملي كرونا را مي پذيرند يك فرصت بي نظيري پيش 
آمده است تا دولت تهديد كرونا را تبديل به يك فرصت 

تاريخي در اقتصاد ايران بكند و سهم بخش خصوصي را 
در اقتصاد ايران افزايش و سهم دولت را كاهش بدهد تا 
جهش توليد اتفاق بيفتد. مجموع اتفاقاتي كه تا به حال 
افتاده است به نظر من يك فرصت بي نظير براي دولت 
است كه بتواند به چنين راهبردي برسد. اميدوارم پايان 
سال ما هم شاهد در واقع حذف عوارض كرونا باشيم و 
هم شاهد اين باشيم كه عوارض تحريم هاي يكجانبه و 
ظالمانه امريكا در اقتصاد ايران به حداقل ممكن برسد. 

ان شاءاهلل

ادامه از صفحه اول



اخبار

كارشناس بازار سهام:

در هيچ بازاري  به اندازه بورس نقدينگي جريان ندارد
گروه بورس|

قطار اقبال عمومي به بازار سهام روز گذشته 
ش�اخص كل بورس ته�ران را ب�ه ميانه كانال 
624ه�زار واحدي رس�اند. در اين روزاگرچه 
ابطال معامالت در نم�اد فارس تقريبا 20 هزار 
واحد از مسير رفته را كوتاه كرد با اين حال رونق 
نس�بي معامالت در ساير نمادهاي بازار نماگر 
فرابورس را براي اولين بار در تاريخ محاس�به 

شاخص ياد شده از 8 هزار واحد فراتر برد. 
شاخص هاي بورسي در حالي اين روزها رشدي 
بي امان را رقم مي زنند كه حجم نقدينگي وارد 
شده به آن سبب شده تا دورنماي افت قيمت ها 
به رغم فاصله گرفتن بخش زيادي از نمادهاي 
بازار از ارزش تحليلي همچنان دشوار باشد. 
در حالي كه تا چندي پيش رشد قيمت دالر و 
سايه سنگين آن بر تغييرات صورت هاي مالي 
حس مي ش�د حاال آنچه كه به موتور محرك 
بازار سرمايه كشور تبديل شده سيل نقدينگي 
است كه همه روزه وارد نمادها مي شود.  همين 
امر سبب شده تا اين روزها هر افت قيمتي به 
مثابه فرصت خريد تلقي ش�ود و اخبار منفي 
نيز در ال ب�ه الي عطش خري�داران تازه وارد 
براي سهامدار شدن، خللي ايجاد نكند. با اين 
حال هر چقدر هم كه بازار گرم باش�د و سيل 
نقدينگي پر خروش، اشتياق سرمايه گذاران 
مخصوصا نوحقيقي هاي امي�دوار، ترديدي 
ايج�اد نمي كند ك�ه تنها گزين�ه پيش روي 
بازار س�هام تطبيق قيمت س�هام با واقعيات 
اقتصاد اس�ت. البته در اين مي�ان آنچه مايه 
اميدواري است، افزايش عمق بازار همزمان با 
عرضه دارايي هاي دولت است كه بودن شك 
ضمن جذب نقدينگي جوي�اي فرصت، راه را 
براي افزايش عمق بازار و جلوگيري از تداوم 
حبابگونه رشد قيمت ها، مخصوصا در نمادهاي 

كوچك فراهم مي كند. 

در همين راستا يك كارشناس بازار سرمايه اعالم كرده 
كه با توجه به اقبال گسترده مردم به اين بازار نمي توان 
به طور دقيق اعللالم كرد كه اين ورود نقدينگي تا كجا 
اداملله دارد و از چه زماني متوقف مي شللود. احسللان 
حيدري افزود: بازار سللرمايه از ابتداي سللال ٩٩ روند 
خود را صعودي آغاز كرد و در دو هفته اي كه بازارهاي 
ايران تعطيل بودند بازار سرمايه پيشتاز ديگر بازارها بود 
و رتبه نخست را از ميان ديگر بازارهاي سرمايه گذاري 
كسللب كرد. وي با بيان اينكه بازار سللرمايه اكنون به 

بازاري تبديل شده است كه حجم معامالت آن روزانه 
به حدود هشت ميليارد تومان رسيده است، گفت: در 
اين وضعيت كرونايي در هيچ بازاري اين حجم از پول 
جابه جا نمي شللود اما اقبال بي سابقه مردم به اين بازار 
و ورود حجم گسللترده اي از ورود نقدينگي به سمت 
بازار سللرمايه باعث ركوردشللكني هاي پي در پي در 
اين بازار شده است. حيدري به رشد اين روزهاي بازار 
سرمايه اشللاره كرد و گفت: بخشي از اين رشد مربوط 
به عرضه هاي اوليه اسللت و بخش ديگر آن ناشللي از 

عدم گردش پللول در بازار دالر، طال و سللكه به دليل 
محدوديت هاي اعمال شده است. اين كارشناس بازار 
سرمايه اظهار داشت: در چند روز گذشته بحث كاهش 
نرخ سللود بانكي مطرح شللد، در اين زمينه اشخاص 
حقيقللي ۱۷.۵ درصد و اشللخاص حقوقي ۱۵ درصد 
مي توانند سود دريافت كنند كه البته تكذيبيه هايي هم 
به دنبال آن آمد اما هنوز مشخص نشده به چه صورتي 
است. وي با بيان اينكه تصميم بانك مركزي مبني بر 
كاهش نرخ سود بانكي است، گفت: اين موضوع خود 

باعث مي شود تا روند معامالت بازار سرمايه كه به عنوان 
رقيب سپرده هاي بانكي محسللوب شود و نقدينگي 
بيشتري به سمت آن ورود كند. حيدري خاطرنشان 
كرد: در كشوري كه سللال گذشته ميزان تورم آن ۴۲ 
درصد بوده سرمايه گذاري در بانك چندان جذاب نيست 
به همين دليل پول به سللمت بازار سرمايه ورود پيدا 
مي كند كه گردش در آن به راحتي در حال انجام است. 
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه بحث ديگري 
كه در اين بازار مدنظر قرار گرفته ارزش ذاتي برخي از 
شركت ها است، گفت: به نظر مي رسد ۶۰ درصد بازار 
سرمايه اكنون به لحاظ قيمتي گران هستند و تحليل 
بنيادي آن با ارزش هايي كه در حال معامله هسللتند 

منطقي به نظر نمي  رسد.
وي افزود: با توجه به وجود بحث كرونا، بازار سللرمايه 
ايران تاثيري از اين موضوع نپذيرفت و واكنشي نسبت 
به ريزش بازارهاي جهاني از خود نشان نداد در صورتي 
كه بورس هاي جهاني از اين موضوع تاثيرپذيرفتند و 
در مسير ريزشللي قرار گرفتند. حيدري اظهار داشت: 
بازار امسال از فروردين تاكنون به بازدهي چشمگيري 
دسللت پيدا كرده كه در هيچ كجاي دنيا شاهد چنين 
بازدهي نبوده ايم، علت اين موضوع هم تنها ناشللي از 
ورود گسترده نقدينگي به اين بازار مي تواند باشد. وي 
به حمايت دولت از بازار سرمايه اشاره كرد و افزود: اين 
موضوع باعث اعتماد و ورود گسترده مردم به اين بازار 
شده است اما به هر حال چنين رشد پرشتابي از سوي 

بازار بايد داراي يك دليل منطقي باشد.
حيدري اظهار داشت: افزايش قيمت دالر زمينه رشد 
در شركت هاي پتروشيمي و فوالدي را ايجاد كرده است 
اما گستردگي شيوع ويروس كرونا و عدم امكان حمل و 
نقل آن باعث كاهش حجم معامالت اينگونه سهام شد.

اين كارشناس بازار سرمايه گفت: با توجه به وضعيت 
سللودآوري و عمليللات حاكم در شللركت ها برخي از 
قيمت ها قابل قبول نيستند و ديگر منطقي براي رشد 
ندارند اما ٤٠ در صد از شركت ها همچنان جاي ريسك 

براي سرمايه گذاري دارند.

فرصت مناسب تامين مالي شركت ها از بازار بدهي
ارزش بازار اوراق تامي�ن مالي به بيش از ۱۵0 
هزار ميلي�ارد تومان در انتهاي س�ال ۱۳۹8 
رسيده است؛ با اين وجود توسعه بازار اوراق 
چندان همگن نبوده و تركيب رشد به شكلي 
بوده كه سهم دولت از اين بازار افزايش يافته 
و افزايش حضور دولت، نوعي برونراني بخش 

خصوصي را رقم زده است.

محمد مهدي مومن زاده بللا بيان اين مطلب به پايگاه 
خبري بازار سرمايه )سنا( گفت: بررسي وضعيت بازار 
اوراق و ساير ابزارهاي درآمد ثابت نشان مي دهد كه در 
حال حاضر شرايط اقتصاد ايران به شكلي است كه نرخ 
تامين مالي در بازار اوراق كاهش يافته، ميزان معامالت 
در بللازار اوراق افزايش يافته و مي توان گفت كه تقاضا 

براي اوراق در نرخ هاي فعلي وجود دارد.
وي با بيان اينكه تحوالت سپرده هاي بانكي نيز مويد 
افزايش تقاضا براي ابزارهاي با درآمد ثابت است، افزود: 
با در نظر گرفتن اين موارد، به نظر مي رسد فرصت زماني 
محدودي براي بخش خصوصي ايجاد شده تا به افزايش 
تامين مالي از بازار اوراق بدهي اقدام كند و در شرايطي 
كه احتماال در ماه هاي پيش رو به دليل افزايش فشار بر 
منابع بانكي جهت مقابله با پيامدهاي اقتصادي بيماري 

كرونا، دريافت تسهيالت بانكي با دشواري هاي زيادي 
براي بنگاه ها همراه خواهد بود، بخش زيادي از نيازهاي 

نقدينگي خود را از طريق انتشار اوراق برطرف كند.
مومن زاده با ذكر شللواهد سه گانه اي كه ايجاد شرايط 
مناسللب در بازار بدهي جهت انتشللار اوراق را نشان 
مي دهد، توضيح داد: اوال نرخ بازده در بازار اوراق كاهش 
يافته است و بررسللي وضعيت بازار اوراق تامين مالي 
نشللان مي دهد كه نرخ بازده در چهار هفته  اخير روند 

نزولي داشته است.
اين كارشناس بازار سرمايه توضيح داد: ميانگين نرخ 
بازده تا سررسيد اسناد خزانه اسالمي كه در حال حاضر 
حدود نيمللي از ارزش بازار را در اختيار دارند، در هفته 
دوم فروردين ماه سال جاري )منتهي به ۱۵ فروردين( 

به رقم ۱۹.۳ درصد رسيده است.
وي با اشاره به اينكه اين رقم، كمترين نرخ بازده اسناد 
خزانه اسالمي طي ۲۶ ماه اخير است، ادامه داد: به اين 
ترتيب در فاصله نيمه اسفند ۱۳۹۸ تا نيمه فروردين 
۱۳۹۹، نرخ بازده اسناد خزانه اسالمي حدود ۱.۷ واحد 
درصد كاهش يافته كه رقمي قابل مالحظه محسوب 
مي شود. لذا كاهش نرخ بازده، فرصت مناسبي را براي 

تامين مالي مهيا كرده است.
مومن زاده در ادامه گفت وگو با سنا با ذكر اينكه ميزان 

معامالت در بازار اوراق تامين مالي افزايش يافته است، 
خاطرنشان كرد: براساس آمار منتشره، ارزش معامالت 
اوراق تامين مالي در اسفندماه نسبت به ماه قبل بيش 

از ۷۱ درصد افزايش يافته است.
وي توضيللح داد: هر چنللد بخشللي از افزايش ارزش 
معامالت مربوط به انتشار اوراق جديد و افزايش ارزش 
بازار بوده اما محاسبه نسبت معامالت به ارزش بازار نيز 
نشانگر آن است كه اسفند ۹۸، پرمعامله ترين ماه بازار 
اوراق تامين مالي طي دو سال اخير بوده است. به اين 
ترتيب به نظر مي رسللد كه با وجود افزايش حدود ۱۰ 
درصدي ارزش بازار اوراق تامين مالي، افزايش تقاضا 
در بازار، علت اصلي افزايش قيمت و كاهش نرخ بازده 
بوده است. اين كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: در 
مورد علت افزايش تقاضا براي اوراق تامين مالي، به نظر 
مي رسد كه شيوع بيماري كرونا عامل توضيح دهنده 
بسلليار مهمي است؛ از يكسللو پس از شيوع بيماري، 
فعاليت هللاي معامالتي در بازارهايي نظير مسللكن و 
خودرو به شدت كاهش يافته و بخشي از نقدينگي حاضر 
از اين بازارها، خارج شده اسللت. از سوي ديگر، توقف 
نسللبي فعاليت هاي توليدي در برخي بنگاه ها سبب 
شده تا بخشي از وجوه در اختيار بنگاه ها بدون استفاده 
باقي بماند و با توجه به چشم انداز چندماهه تداوم اين 

شرايط، سرمايه گذاري كوتاه مدت آن گزينه مناسبي 
براي مديريت مالي بنگاه بوده اسللت. به گفته مومن 
زاده، سومين مساله، كاهش بخشي از تقاضاي مصرفي 
پايان سال خانوارها )نظير هزينه هاي سفر، هزينه خريد 
كاالهاي بادوام نظير مبل و اثاثه و هزينه خريد كاالهاي 
كم دوام نظير پوشاك( است كه اين وجوه نيز حداقل 
در بخشي از خانوارها به تقاضاي سرمايه اي تبديل شده 
اسللت. وي افزود: در مجموع به نظر مي رسد به دليل 
ويژگي خاص بازار اوراق تامين مالي در پرداخت سود 
روزشمار حدود ۲۰ درصدي، بخشي از منابعي كه در باال 
توصيف شد، به صورت كوتاه مدت وارد بازار اوراق تامين 
مالي شده و انتظار مي رود كه با اتمام شرايط كرونا، به 

همين سرعت نيز از اين بازار خارج شود.
مومن زاده همچنين با بيان اينكه تحوالت سپرده هاي 
بانكي نيز مويد افزايش تقاضا براي ابزارهاي درآمد ثابت 
است، اظهار داشت: بررسي تحوالت سپرده هاي بانكي 
در نمونه منتخب شامل بانك هايي كه به صورت پيوسته 
اقدام به ارايه گزارش هاي عملكرد ماهانه خود بر روي 
سامانه كدال مي كنند، نشان مي دهد كه در اسفندماه 
سهم سپرده هاي جاري، كه از آبان ماه و پس از تحريك 
انتظارات تورمي افزايشي شده بود، كاهش يافته و در 

مقابل سهم سپرده هاي يكساله افزايش يافته است.

وي توضيح داد: با توجه به آنكه الگوي فصلي سپرده ها 
غالبا افزايش سهم سپرده هاي جاري در اسفندماه )به 
دليل تقاضاي شب عيد( است، كاهش سهم سپرده هاي 
جاري در اين ماه و افزايش جذابيت نرخ سود سپرده هاي 
يكسللاله علي رغم افزايش محسللوس نللرخ ارز، تنها 

مي تواند ناشي از اثرات بيماري كرونا باشد. 
اين كارشناس ادامه داد: در حال حاضر نرخ سود حقيقي 
سپرده هاي يكساله در محدوده منفي ۲ درصد است. اين 
تحوالت در سپرده هاي بانكي نيز توضيح دهنده افزايش 

تقاضا براي ابزارهاي با درآمد ثابت است.
 وي در پايان اين گفت وگو خاطرنشان كرد: به عنوان 
جمع بندي مي توان گفللت كه در حال حاضر به دليل 
ايجاد تقاضاي نسللبتا مناسللب در بازار اوراق، فضاي 
مناسللبي براي افزايش عرضه اوراق فراهم آمده است 
و شللركت هاي بخش خصوصللي در صنايع مختلف 
مي توانند از شرايط بهره برداري كنند. تغييرات مديريتي 
در سازمان بورس نيز به تسللهيل تأمين مالي در بازار 

سرمايه كمك خواهد كرد.
به گفته مومن زاده، انتشللار انواع اوراق توسط بخش 
خصوصي در شللرايط فعلي مي تواند از يكسو منجر به 
تعميق اين بازار شود و از سوي ديگر شرايط سرمايه در 

گردش بنگاه ها را بهبود بخشد.

۱۰ انتظار حسابدار رسمي از قاليباف اصل 
عضو سابق شوراي عالي جامعه حسابداران 
رس�مي با اعالم اقدامات موث�ر محمدي، ۱0 
نكته و انتظار از قاليباف اصل مانند نظرخواهي 
از اركان، بازنگري زيرس�اخت هاي IT، عدم 

دخالت و... را مطرح كرد.

به گزارش پايگاه خبري بورس پرس، عباس وفادار درباره 
انتصاب چهارمين رييس سازمان بورس كه دو روز پيش 
با پذيرش استعفاي شاپور محمدي توسط شوراي عالي 
بورس و با حضور حسللن قاليباف اصل رخ داد با انتشللار 
مطلبي با عنوان »انتظارات از رييس جديد سازمان بورس« 
در دنياي اقتصاد اعالم كرد: حسن قاليباف اصل به عنوان 
يازدهمين سكان دار تاريخ بورس ايران )از سال ۱۳۴۶ و 

براساس قانون قديم(، عهده دار اداره بازار سرمايه كشور شد. 
سازمان بورس و اوراق بهادار متولي بازار سرمايه و ماموريت 
كلي آن ايجاد محيطي امن براي سرمايه گذاران در اوراق 
بهادار از طريق نظارت بر فعاليت مشاركت كنندگان در اين 
بازار است. به گونه اي كه كارآيي، انصاف و نظم در اين بازار 
حاكم باشد. نتيجه  اين اقدامات، تسهيل در تشكيل سرمايه 
و به تبع آن، بهبود متغيرهاي كالن اقتصادي خواهد بود.

  اقدامات موثر محمدي
دوره رياست شللاپور محمدي بر اين سللازمان به پايان 
رسلليد. وي داراي كارنامه خوبي در بازار سللرمايه بود و 
كاهش هزينه هاي معامالتي، اصالح مقررات باز و بسته 
شدن نمادهاي معامالتي، راه اندازي موسسات رتبه بندي 

اعتباري، تسللريع در افشللاي اطالعات، كاهش روزهاي 
تسللويه و عرضه اوليه به روش بوك بيلدينگ را برخي از 

اقدامات اثرگذار وي بر بازار سرمايه مي دانند.

  ۱۰ نكته و انتظار از قاليباف اصل
حال انتظار از رييس جديد سازمان بورس چيست؟ به نظر 
مي رسد ۱۰ نكته مهم وجود دارد كه توجه خاص به آنها 

طبعا منجر به بهبود عملكرد بازار سرمايه خواهد شد: 
۱- بهتللر اسللت مقررات گذاري هاي سللازمان بورس با 

نظرخواهي از اركان بازار سرمايه انجام شود .
۲- زيرسللاخت هاي IT كنوني بازار سرمايه به خصوص 
سللامانه هاي معامالتي، پاسخگوي اين حجم از معامله و 
روند رو به رشد آن نيست و نيازمند بازنگري اساسي است.

۳- هيچگاه شللاهد هماهنگي و سياستگذاري مشترك 
بين بازار پول و بازار سرمايه نبوده ايم و اين امر هزينه هاي 
سللنگيني را هم بر بازار پول و هم بر بازار سرمايه تحميل 

كرده  است. اين موضوع نيازمند توجه خاص است.
۴- بايد بين نظارت سللازمان بللورس و دخالت آن بر بازار 
سرمايه، مرزبندي كرد. وظيفه سازمان بورس نظارت است.

۵- تدوين برنامه استراتژيك سللازمان بورس براي بازار 
سرمايه در سه سطح كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت 
با درنظر گرفتن اسللناد باالدستي و شللرايط اقتصادي و 

روزآمدسازي مرتب آن.
۶- تسهيل ابزار سازي در حوزه صندوق هاي سرمايه گذاري 
كه با هدف تامين مالي فعاليت مي كنند. به خصوص در 

حوزه هاي زمين و ساختمان و پروژه.

۷- توجه بيشتر به سبدگردان ها.
۸- شفافيت بيشتر سازمان بورس درخصوص ارايه و افشاي 

كامل و به موقع اطالعات مالي و عملكردي خود.
۹- فعال شدن هر چه بيشتر روابط عمومي سازمان بورس 
در اطالع رساني و شللفافيت. روابط عمومي پل ارتباطي 
دوسويه اي است كه از يكسو سياست ها، برنامه ها و عملكرد 
سازمان را به بازار سرمايه و از سوي ديگر، ديدگاه ها و نظرات 

بازار سرمايه را به سازمان منتقل مي كند.
۱۰- آخرين انتظار و مهم ترين آن، رييس سازمان بورس 
حافظ منافع بازار باشد و مالحظات و منافع ديگران را در 

مقررات گذاري و نظارت بر بازار دخيل نكند.
اميد است شاهد تحوالت مثبت در بازار سرمايه به خصوص در 
۱۰ مورد باال در دوره تصدي سكاندار جديد اين بازار باشيم.
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 بورسي شدن سهام دولتي
 در دستور كار وزارت اقتصاد 

در جلسه روز شنبه شللوراي عالي بورس، عالوه 
بر تغيير رييس سللازمان بللورس و اوراق بهادار، 
مقررات وضع شللده از سللوي هيات مديره اين 
سللازمان كه در مورخ ۲۰ فروردين ماه جاري در 
خصوص اصالح زير ساخت هاي بازار سرمايه وضع 
شده بود، تعليق شد. اطالعيه مركز روابط عمومي 
اطالع رساني وزارت اقتصاد تصريح دارد: متاسفانه 
برخي رسانه هاي عمومي، تعليق اين مصوبه هيات 
مديره سازمان بورس و اوراق بهادار را به اشتباه به 
عنوان تعليق واگذاري عرضه اوليه هاي بنگاه هاي 
دولتي از سللوي شللوراي عالي بورس منعكس 
كردند. اين گزارش تاكيد مي كند: همانطور كه در 
مصاحبه وزير اقتصاد با رسانه هاي گروهي تصريح 
شده است، عرضه اوليه سهام بنگاه هاي دولتي در 
بورس بر اسللاس دستور رييس محترم جمهور، 
به طور جدي در دستور كار وزارت امور اقتصادي 

و دارايي قرار دارد.

 پيش بيني بازدهي بورس 
در سال جاري

يك تحليل گر بازار سللرمايه ضمللن بيان اينكه 
سال گذشته بورس باالترين بازدهي را نسبت به 
بازارهاي موازيداشته است، گفت: امسال هم اين 
بازار از نظر بازدهي، مطلوب پيش بيني مي شود 
اما بايد انتظار معقولي از اين بازار داشللت. مردم 
نبايد امسللال انتظار بازدهي بازار بورس همانند 
سال گذشته را داشللته باشند. به گزارش ايسنا، 
پيمان حدادي درباره آينده بازار بورس در سال 
جاري، با اشللاره به اينكه امسللال بازار سرمايه از 
ساير بازارهاي موازي بازدهي بيشتري دارد، اظهار 
كرد: بازدهي بازار سرمايه بيشتر از نرخ تورم است 
و مانند هر بازار ديگري براي سللرمايه گذاري در 
آن بايد دانش الزم را داشت. وي به مردم توصيه 
كرد كه با سللرمايه هاي مازاد خللود در اين بازار 
سللرمايه گذاري كنند و البته قبل از ورود به بازار 
بورس، آموزش هللاي الزم را بگذرانند. حدادي 
كه در برنامه پايش سخن مي گفت، اظهار كرد: 
بهترين راه حل براي سرمايه گذاري مردم استفاده 
از صندوق هاي سرمايه گذاري و شركت هاي سبد 
گرداني اسللت. اين كارشللناس اقتصادي، بازار 
سرمايه ۱۳۹۹ را از نظر بازدهي، مطلوب ارزيابي 
كرد و گفت: بايد انتظار معقولي از اين بازار داشت. 
مردم نبايد امسللال انتظار بازدهي بازار بورس 
همانند سللال گذشته را داشللته باشند. وي در 
خصوص عملكرد سللازمان بورس اوراق بهادار 
نيز افزود: سياسللت گذاري هاي اين سللازمان 
خوب بوده اما به تصميمات هر مدير انتقاداتي 

وجود دارد. 
تغييرات در قوانين بازار بورس در چندماه اخير 
زياد شده كه اين امر نادرست بوده و باعث بدبيني 
سرمايه گذاران مي شللود. حدادي با بيان اينكه 
سللازمان بورس بايد به سللمت اصالح سيستم 
و معامالتي برود، گفت: فعاالن بازار سللرمايه از 
هسته معامالت به شدت ناراضي هستند، چرا كه 
با افزايش حجم معامالت اين هسته كشش الزم 
را ندارد و مداوم سيستم معامالتي بورس كشور 
مختل مي شود. اين كارشناس اقتصادي افزود: 
مردم بايد با دانش به بازار سرمايه وارد شوند و از 
نظرات كارشناسان داراي مجوز استفاده كنند، 
چراكه ممكن است در آينده با استفاده از كارشنان 

غير رسمي متضرر شوند.

نگاهي به وضعيت سودسازي 
نيروگاه ها

شلليوع كرونا روند فعاليت بسللياري از صنايع را 
مختل كرده و فروش خيلي از محصوالت، كاهش 

داشته است.
بلله گللزارش بورس نيوز، امللا به اعتقللاد برخي 
كارشناسللان و تحليلگران بازار سرمايه، صنعت 
برق و نيروگاهي از اين اتفاق، آسيب نمي بيند و در 
هر شرايطي، فروش دارد. ضمن اينكه نيروگاه هاي 

بزرگ برق، پتانسيل افزايش نرخ هم دارند.
پرويز غياث الدين دبير سنديكاي توليدكنندگان 
برق در گفت وگو با بللورس نيوز در اين خصوص 
بيان كرد: اينطور نيسللت كه كرونللا تاثيري بر 
فروش نيروگاه هاي برق نداشللته باشد. با توجه 
به تعطيلي بخشللي از مراكز تجللاري و صنعتي 
در كشللور، مصرف برق هم كاهش داشته و اين 
كاهش مصرف، آثاري هم بر سودآوري نيروگاه ها 

خواهد داشت.
وي افللزود: طبق روال، هر سللاله ميزان مصرف 
برق در كشور چند درصدي نسبت به سال قبل 
رشد دارد. در فروردين ماه امسال ميزان مصرف 
برق در كشللور، نسبت به سال قبل رشد نداشته 
و اتفاقا كمي هم افت كرده اسللت. البته اين افت 
مصرف، چندان محسوس نيست و به نظر مي رسد 
نيروگاه ها تقريبا مشابه فروردين سال ۹۸ فروش 
را محقق خواهند كرد. از آنجا كه نيروگاه ها امكان 
خاموشي حتي كوتاه مدت را ندارند، پيشنهاداتي 
مطرح كرده ايم كه نيروگاه ها دچار مشكل نشوند.

غياث الديللن در خاتمه گفت: ماه ها اسللت كه 
نيروگاه هاي برق در انتظار تعيين تكليف افزايش 
تعرفه برق هستند. در شرايطي كه تمامي كاالها 
و خدمات افزايش نرخ داشللته، نمي توان انتظار 
داشللت نيروگاه ها، برق توليدي خود را با همان 
قيمت چند سال قبل عرضه كنند. اميدواريم اين 
موضوع هرچه زودتر تعيين تكليف شده و از بار 

فشار بر نيروگاه ها كاسته شود.
بورس نيوز متذكر مي شود نيروگاه ها برق توليدي 
خود را به وزارت نيرو فروخته و برقي كه به دست 
مشتركين خانگي مي رسد، مشمول يارانه بوده 
و تعرفه خريد برق از مشللتركين بللا تعرفه برق 

مشتركان خانگي، متفاوت است.

گروه بورس| در پايان معامالت روز گذشته شاخص 
بورس تهران نوساني كم سللابقه را به ثبت رساند و 
تحت تاثير نوسللان حاصل از كشف قيمت و ابطال 
معامالت در نماد معامالتي هلدينگ خليج فارس در 

حدود تغييري ۲۰ هزار واحدي را شاهد بود. 
در ايللن روز »فارس« كه به دليل افشللاي اطالعات 
با اهميت در روز يكشللنبه متوقف شده بود، پس از 
بازگشللايي در خالل معامالت روز قبللل به ميزان 
۴۴ واحد رشللد كرد. همين امر سبب شد تا قيمت 
آن بر روي تابلو از حدود ۹۳۵ تومان به هزار و ۳۵۰ 
تومان برسد. در پي اين نوسان قيمت، شاخص كل 
كه عملكرد روزانه خود را از كانال ۶۲۳ هزار واحدي 
آغاز كرده بود در زمان كوتاهي پس از شروع معامالت 
فارس در آسللتانه فتح كانال ۶۴۵ هزار واحدي قرار 

گرفت. بللا اين حال صعود رخ داده ادامه دار نشللد و 
ابطال داد و ستدهاي آن توسط نماد ناظر، در نهايت 
پيشللروي هزار و ۲۶۷ واحدي شللاخص كل بورس 

تهران را رقم زد. 
در پايان معامالت روز دوشللنبه رشد ۰.۲ درصدي 
شاخص كل بورس تهران سبب شد تا اين شاخص در 
نهايت موفق به ماندگاري در باالتر از سطح ۶۲۴ هزار 
و ۵۲۷ واحد نشللود. با اين حال ارزش بازار يادشده 
از ۲ هزار و ۲۸۰ هزار ميليللارد تومان فراتر رفت. بر 
اين اساس با احتساب قيمت ۱۵ هزار و ۶۰۰ توماني 
دالر امريكا در صرافي هاي دولتي بهاي سهام موجود 
در بازار ياد شللده به ۱۴۶ ميليللارد و ۱۱۹ ميليون 
دالر رسيده است. بر اساس آمارهاي معامالتي، روز 
گذشته اكثر شاخص هاي بورس با رشد مواجه شدند 

به طوري كه، شللاخص  قيمت »وزني - ارزشللي« با 
۳۵۶ واحد افزايش معادل ۲.۵۴ درصد به ۱۶۶ هزار 
و ۴۴۰ واحد، شاخص كل »هم وزن« با )۲۵( واحد 
افت معادل )۰.۰۱( درصد به ۲۱۹ هزار و ۷۲۹ واحد، 
شللاخص قيمت »هم وزن« بللا )۱۷( واحد كاهش 
معللادل )۰.۰۱( درصد به ۱۴۶ هللزار و ۱۴۴ واحد، 
شللاخص آزاد شللناور با )۱۰۵۶( واحد افت معادل 
)۰.۱۳( درصد به ۷۹۸ هزار و ۳۶۱ واحد، شللاخص 
بازار اول با ۱۷۹۸ واحد افزايش معادل ۰.۴۱ درصد 
به ۴۴۰ هزار ۳۳۵ واحد و شاخص بازار دوم با )۹۵۹( 
واحد افت معادل )۰.۰۷( درصد، به يك هزار و ۳۳۱ 
واحد رسيد. از سللويي ديگر در روز دوشنبه ۵ نماد 
»كگل با ۷۸۷ واحد، تاپيكو با ۶۲۹ واحد، كگل با ۶۰۴ 
واحد، حكشتي با ۴۵۲ واحد و فملي با ۴۰۲ واحد« 

رشد، بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص كل بورس 
بر جاي گذاشتند.

اين گللزارش مي افزايد، شللاخص هاي صنايع تاالر 
شيشلله اي نيز با رشللد مواجه شللدند به طوري كه 
شللاخص صنايع »محصوالت چرمي با ۷۴۸ واحد 
صعود معادل ۴.۵۱ درصد به ۱۷ هزار و ۳۵۴ واحد، 
حمللل و نقل بللا ۹۵۵ واحد افزايش معللادل ۴.۱۹ 
درصد به ۲۳ هللزار ۷۴۴ واحد، السللتيك ۸۴۱۵ 
واحد رشللد معللادل ۳.۸۷ درصد بلله ۲۲۵ هزار و 
۹۳۸ واحد، اطالعات و ارتباطات با )۲۳( واحد افت 
معادل )۳.۴۹( درصد به ۶۴۶ واحد، انتشار و چاپ با 
)۸۵۷۸۳( واحد ريزش معادل )۴.۱۸( درصد به يك 
هزار و ۹۶۴ واحد، محصوالت كاغذ با )۹۰۶۷( واحد 
افت معادل )۴.۴۵( درصد به ۱۹۴ هزار و ۷۳۷ واحد، 
ذغال سنگ با )۱۱۷۸( واحد كاهش معادل )۴.۴۷( 

درصد به ۲۵ هزار و ۱۵۲ واحد« رسيد.
در عين حال نگاهي به آمارهاي معامالتي روز قبل 
بازار سهام مشخص مي كند: قيمت سهام نمادهاي 

»غنوش، پكوير، وساپا، افق، غپينو، غسالم و شفن« 
بيشللترين افزايش قيمت و نمادهاي »ثمسللكن، 
مداران، غاذر، شلعاب، وآتي، دانا و وتوس« بيشترين 
كاهش قيمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهاي 

بورس به ثبت رسيدند.
به اين ترتيللب، در پايان داد و سللتدهاي ديروز در 
بورس، در يك ميليون و ۱۰۳ هزار نوبت معامالتي، 
۶ ميليارد و ۳۷ ميليللون برگه اوراق بهادار به ارزش 
۶۲ هزار و ۱۷۰ ميليارد تومان در بورس معامله شد.

در فرابورس نيز سللمت و سللوي معامالت تشللابه 
بسياري به بورس تهران داشت. بر اين اساس رونق 
معامالت در نمادهاي فرابورسللي طي روز گذشته 
شللاخص كل بازار ياد شده را ۸۱ واحد ارتقا داد و به 
سطح ۸ هزار و ۴۲ واحد رساند. در اين روز ارزش بازار 
اول و دوم فرابورس ايللران به بيش از ۵۰۶ تريليون 
تومان رسيد و بيش از ۲.۷ ميليارد سهام، حق تقدم 
و اوراق مالللي در قالب ۵۸۶ هللزار نوبت معامله و به 

ارزش ۳ هزار و ۳۷۹ ميليارد تومان داد و ستد شد.

افت و خيز شاخص زير سر »فارس« 
در خالل معامالت روز دوشنبه رخ داد

اقبال بي سابقه مردم به اين بازار و ورود حجم گسترده اي از ورود نقدينگي به سمت بازار سرمايه باعث ركوردشكني هاي پي در پي در اين بازار شده است



ادامه از صفحه اول 5 راه  و شهرسازي

چالش ها و چشم اندازهاي فاصله گذاري هوشمند در حمل و نقل عمومي 

شارژ ناوگان پايتخت با اتوبوس هاي جاده اي 
گروه راه و شهرسازي|

آنگونه كه مسووالن مديريت شهري اعالم 
كرده اند، »بي�ش از ٢۶ درصد از علل انتقال 
ويروس كرونا به حمل و نقل عمومي« مرتبط 
است. حمل و نقل عمومي در كالن شهرها و 
به ويژه در پايتخت در ش�رايطي به پاش�نه 
آشيل طرح فاصله گذاري هوشمند بدل شده 
است كه اين شهرها از كمبود ناوگان عمومي 
اعم از واگ�ن مترو و اتوب�وس رنج مي برند. 
به عبارتي مي�زان تقاضا براي اس�تفاده از 
اتوبوس و مترو متناس�ب با مي�زان عرضه 
اتوبوس و مترو نيس�ت و به همين دليل در 
ناوگان عمومي شاهد ازدحام جمعيت و عدم 
رعايت فاصله ايمن بهداشتي هستيم. اين 
مساله از روز شنبه هفته جاري كه بخشي از 
فعاليت هاي اقتصادي آغاز به كار كرده اند، 
بيش از پيش بروز يافته اس�ت. آن سوتر اما 
به دليل منع سفرهاي اس�تاني، استفاده از 
ناوگان اتوبوس جاده اي به شدت افت كرده 
است. بر اين اساس،  مسووالن دولتي تصميم 
گرفته اند كه از اتوبوس ه�اي جاده اي براي 

حمل و نقل درون شهري استفاده كنند.

آنگونه كه معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي 
گفته اس��ت: قرار اس��ت اتوبوس هاي بين ش��هري 
به جابه جايي مس��افران ش��هرهاي اقماري تهران و 
اتوبوس هاي حومه اي نيز به انتقال مس��افران درون 

شهري اقدام كنند.
پيش از اين نيز حس��ن روحان��ي رييس جمهور روز 
يكشنبه در نشست هيات دولت از ورود اتوبوس هاي 
بين شهري به ناوگان حمل و نقل درون شهري خبر 
داده بود. اتفاقي كه به گفت��ه رييس جمهور اگرچه 
براي جبران كاهش كمبود ناوگان حمل و نقل درون 
شهري و با هدف اجراي طرح فاصله گذاري اجتماعي 
تدوين شده، اما بسياري از كارشناسان حمل و نقل را 
متعجب كرد؛ چرا كه هرچند پيش از اين اتوبوس هاي 
درون ش��هري به ناوگان درون ش��هري به خصوص 
در س��ال هاي اخير و در نقل و انتق��ال زائران اربعين 
استفاده مي ش��ده، اما برعكس آن يعني استفاده از 
اتوبوس هاي برون ش��هري براي حم��ل و نقل درون 

شهري مسبوق به سابقه نبود.
ايده اس��تفاده از اتوبوس هاي بين ش��هري در حمل 
و نقل مس��افران درون ش��هري به يك هفته اخير و 
طراحي آن نيز گفته مي ش��ود كه به يكي از مقامات 
ارش��د وزارت كشور برمي گردد كه اين ايده در ستاد 
كرونا نيز مطرح و مورد استقبال رييس جمهور قرار 

گرفته است.

   نقاط منفي و مثبت استفاده از اتوبوس هاي 
جاده اي

در حالي ايرادات اساس��ي به اين طرح وارد است كه 

مهم ترين آنها، تفاوت قيمتي اتوبوس هاي بين شهري 
با درون ش��هري است كه سبب مي ش��ود تا مالك و 
سرمايه گذار اين اتوبوس ها به دنبال كسب درآمد از 
راه جابه جايي مسافران باشند به خصوص كه كرايه 
حمل مس��افر درون و برون ش��هري تفاوت بااليي با 

هم دارند.
بنابراين مالك اتوبوس بين شهري نمي تواند هزينه 
اس��تهالك خودروي چن��د ميلياردي خ��ود و نيز 
تسهيالت سنگين و گران قيمت آن را با كرايه حمل 

مسافر درون شهري جبران كند.
از س��وي ديگر، اتوبوس هاي برون شهري از قدرت و 
سرعت بس��يار باالتر و نيز ارتفاع بلندتري نسبت به 
اتوبوس هاي درون شهري برخوردارند كه عماًل امكان 
استفاده از آنها را در مسافت هاي كوتاه درون شهري 

غيرممكن مي كند.
در عين حال، گروهي از كارشناسان شهري از استفاده 
از اتوبوس هاي جاده اي در درون ش��هرها اس��تقبال 
مي كنند و بر اين باورند كه برخالف تمام مشكالتي 
كه در اس��تفاده از ن��اوگان جاده اي در ش��هر وجود 
دارد، اين طرح از س��ويي مي توان��د منجر به اجراي 
دقيق تر فاصله گذاري اجتماعي در سيس��تم حمل 
و نقل درون شهري ش��ود و در نتيجه عامليت حمل 
و نقل عمومي در ش��يوع كرون��ا از 26 درصد كنوني 
كاهش يابد. از سوي ديگر، اجراي اين طرح مي تواند 
از بي��كاري و ع��دم فعاليت رانندگان برون ش��هري 

جلوگيري كند. 

   نرخ كرايه هنوز مشخص نيست
ش��هرام آدم نژاد، مع��اون حمل و نق��ل وزارت راه و 
شهرس��ازي در گفت وگو با مهر درباره اس��تفاده از 
اتوبوس هاي برون شهري براي جابه جايي مسافران 
درون شهري اظهار كرد: ما در وزارت راه و شهرسازي 
آمادگي خود براي كمك رساني به ستاد ملي مبارزه با 

كرونا و شهرداري تهران اعالم كرده ايم.
وي افزود: قاعدتًا اتوبوس هاي بين شهري نمي توانند 
وارد درون ش��هرها ش��وند.چرا ك��ه هم ب��ه لحاظ 
س��رمايه گذاري و تفاوت قيمتي و هم به لحاظ نوع 
كاربري، اتوبوس هاي بين شهري لوكس تر هستند 
و مالك اتوبوس ها، سرمايه گذاري كالني براي خريد 

آنها كرده اند.
معاون وزير راه بيان داشت: ما در وزارت راه به متوليان 
حمل و نقل درون ش��هري پيشنهاد داده ايم با توجه 
به اينكه شهرداري ها مس��وول جابه جايي مسافران 
ش��هرهاي اقماري با ش��هرهاي مادر و كالنشهرها 
هس��تند، اتوبوس هاي��ي كه براي انتقال مس��افران 
حومه اي استفاده مي شوند، به داخل شهرها بيايند 
و اتوبوس هاي بين ش��هري نيز مس��افران شهرهاي 

اقماري را منتقل كنند.
وي در خصوص كرايه حمل مس��افران ش��هرهاي 
حومه اي تهران با اتوبوس هاي بين شهري گفت: هنوز 
كرايه جابه جايي مسافران با اتوبوس هاي بين شهري 

تعيين نشده و قرار است شهرداري تهران با سازمان 
راهداري و حم��ل و نقل جاده اي، نرخ كرايه حمل را 

تعيين كنند.

   ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا
بي گمان، اجراي طرح فاصله گذاري هوش��مند در 
ناوگان حمل و نقل و عمومي پايتخت نيازمند ايجاد 

تعادل در سيستم عرضه و تقاضاست.
يوس��ف حجت، سرپرس��ت معاونت حم��ل و نقل 
و ترافيك ش��هرداري ته��ران درباره اج��راي طرح 
فاصله گ��ذاري هوش��مند در ناوگان حم��ل و نقل 
عمومي شهر تهران با توجه به جابه جايي سفر دو سوم 
كارمن��دان بخش خصوصي و دولت��ي، توضيح داد: 
ايجاد تناسب عرضه س��رويس با تقاضاي مسافر در 
طرح فاصله گذاري هوشمند در ناوگان حمل و نقل 
عمومي يك پيش نياز اصلي است. اگر تقاضاي مسافر 
بيش از توانمندي عرضه ناوگان حمل و نقل عمومي 

باشد، طرح فاصله گذاري هوشمند اجرايي نيست.
وي در گفت وگو با ايس��نا، درباره حل مشكل اجراي 
اين طرح، بيان ك��رد: به منظور رف��ع اين چالش از 
اتوبوس هاي بين ش��هري، دولتي و خصوصي كه در 
سيستم شركت واحد حضور ندارند بايد كمك گرفته 
شود تا عرضه سرويس رساني افزايش پيدا كند. علت 
اجراي فاصله گذاري اجتماعي در هفته هاي گذشته 
برقراري تناسب ميان عرضه و تقاضا در ناوگان حمل 

و نقل عمومي بوده است.

به گفته مديرعامل س��ازمان حمل و نقل و ترافيك 
شهرداري تهران؛ از اواخر اسفندماه تا هفته گذشته، 
آمار مس��افران مترو از ظرفيت كل اين شبكه برابر با 
15 درصد بود درصورتي كه سرويس رساني در مترو 
80 درصد ب��ود و به همين علت امكان فاصله گذاري 
تا روزهاي گذش��ته وجود داشته است.به گفته وي، 
بيش از 110 ايستگاه مترو هيچ مشكلي از نظر اجراي 
طرح فاصله گذاري هوشمند ندارند اما در 17 ايستگاه 
به علت تراكم مسافر با مشكل اجراي فاصله گذاري 

مواجه هستيم.
وي در ادامه افزود: اين مش��كل از ابتدا وجود داشته 
زيرا طراحي ش��بكه مت��رو به صورتي ب��وده كه در 
ايستگاه هايي مثل ايس��تگاه صادقيه، امام خميني، 

دروازه دولت و ... تراكم مسافر ايجاد مي شود.
سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري 
تهران با تأكيد براينكه بايد ازدحام مس��افر مديريت 
ش��ود تا تقاضا و عرضه رابطه تعادل كننده اي داشته 
باش��ند، يادآور شد: تمام تالش ش��هرداري كاهش 
بار مس��افران مترو و اتوب��وس از طريق به كارگيري 
حم��ل و نقل  كمكي اس��ت ب��ه صورتي ك��ه امكان 
اج��راي فاصله گ��ذاري اجتماعي هوش��مند وجود 
داشته باشد. حمل و نقل  كمكي عبارتند از اتوبوس 
و ميني بوس ه��اي تحت تملك بخ��ش خصوصي، 

شركت هاي اتوبوس اجاره اي، سرويس ادارات و ... .
حجت با اش��اره به اجراي يك اقدام ديگر به منظور 
اجراي ط��رح فاصله گذاري هوش��مند گفت: اقدام 

ديگري كه در سيستم اتوبوسراني ممكن و در شبكه 
مترو غيرممكن اس��ت، اضافه ك��ردن اتوبوس هاي 
خطوط خلوت به خطوط پرمسافر است. نحوه  تعيين 
زمان بندي س��رفاصله ها و كاهش و افزايش عرضه، 
اقدامي پيچيده است. شايد نتوان همه اين اقدامات 
را صد درص��د اجرا كرد اما اگ��ر ازدحام جمعيت در 
ايستگاه هاي تقاطعي كاهش يابد، طرح فاصله گذاري 

هوشمند اجرا شده است.
سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري 
تهران با بي��ان اينكه براي اجراي طرح فاصله گذاري 
هوشمند در ناوگان حمل و نقل عمومي شهر تهران، 
مقداري عرضه در اتوبوسراني افزايش موقت يافته و 
در مترو هم مديريت مي شود، يادآور شد: اما اگر تقاضا 
به صورت چش��مگيري افزايش پيدا كند، نمي توان 
طرح فاصله گذاري هوشمند را اجرا كرد، زيرا امكان 
افزايش عرضه به ميزان باال در ش��رايط فعلي وجود 
ندارد.بر اس��اس اي��ن گزارش، ط��رح فاصله گذاري 
هوشمند طرحي اس��ت كه بنا دارد شرايط تدريجي 
بازگشت جامعه به شرايط عادي را فراهم كند. منظور 
از اين مفهوم جديد آن است به جاي آنكه همه مردم 
فاصله گذاري فيزيك��ي با بقيه را رعايت كنند، افراد، 
مشاغل و گروه هاي جمعيتي كم خطر از نظر ابتال )يا 
در ص��ورت ابتال از نظر بروز ع��وارض جدي و مرگ( 
شناسايي و فعاليت اين گروه ها به تدريج از سرگرفته 
شوند و ساير افراد و گروه ها فاصله گذاري فيزيكي را 

رعايت كنند.
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مزاياي يك توافق نفتي
اين درحالي اس��ت كه ظرفيت پااليشگاهي 
نفت در دنيا 100 ميليون تن اس��ت كه از اين 
ظرفيت، 24 ميليون بش��كه تبديل به بنزين 
مي شود كه عمدتا سوخت خودروهاي شخصي 
اس��ت و 14 ميليون بش��كه نيز براي سوخت 
كاميون ها و حمل و نقل مورد اس��تفاده قرار 

مي گيرد. 
همچنين از اين ظرفيت، 10 ميليون بش��كه 
تبديل به س��وخت براي راه آه��ن و متروهاي 
شهري و 5 ميليون بشكه در روز صرف سوخت 
كشتي ها و 10 ميليون بشكه نيز صرف سوخت 
هواپيماهاي دنيا مي شود. همچنين 9 ميليون 
بشكه صرف گرمايش و 15 ميليون از اين نفت 
خام به گاز مايع و نفتا كه عمدتا در پتروشيمي 
مورد استفاده قرار مي گيرد. در نهايت 5 تا 10 
ميليون بشكه تبديل به مازوت و قير مي شود 
كه در دنيا مصرف مي ش��ود. حال مادامي كه 
مصرف هر ك��دام از اي��ن فرآورده ها كاهش 
مي يابد، بر تقاضاي نفت اثر گذار است. عمده 
كاهش ه��م فعال در مصرف در بنزين رخ داده 
است، كه ظرفيت هاي پااليشي دنيا به شدت 

مورد تهديد قرار مي گيرند. 
در اي��ن ميان، چند وقتي اس��ت ك��ه در دنيا 
تعادل بين تقاض��ا وعرضه نفت به هم خورده 
است. به عبارتي، عرضه نفت بر تقاضا سبقت 
گرفته است. اين در شرايطي است كه امريكا 
كه بيش از ي��ك ميليون بش��كه توليد مازاد 
دارد، هر افزايش مصرفي كه ايجاد مي ش��ود، 
را ج��ذب مي كن��د. از اين رو، از س��ه س��ال 
پيش احساس ش��د كه اوپك ديگر به تنهايي 
نمي توان��د تقاضاي ب��ازار نف��ت را مديريت 
كند و كنترل بازار را در دس��ت داش��ته باشد. 
برهمين اساس، توافقي بين كشورهاي اوپك 
و غيراوپك صورت گرفت كه براساس آن، 10 
كش��وري كه در اوپك حضور ندارند، از جمله 
»روسيه، سودان جنوبي، مكزيك، قزاقستان، 
ازبكس��تان و بحرين« در كنار 13 كشور عضو 
از جمله »اوپك، الجزاير، ايران، عراق، كويت، 
ليبي، نيجريه، قطر، عربستان سعودي، امارات 
متحده عربي، اكوادور، آنگوال، ونزوئال و كنگو« 
موفق ش��دند در س��ال هاي 2017، 2018 و 
2019 ب��ازار جهاني نف��ت را مديريت كنند. 
نتيجه اين مديريت ه��م اين بود كه ميانگين 
قيمت جهاني نفت در سال 2017 به 40 دالر 
رسيد كه با همكاري كشورهاي اوپك ميانگين 
قيمت جهاني نفت در سال 2018 به 52 دالر 
و در سال 2019 به 65 دالر افزايش يافت. اما 
مساله اي كه ماه هاي اخير بازار نفت را با چالش 
جدي مواجه كرد، بحران شيوع ويروس كرونا 
و كاهش 20 تا 25 ميليون بشكه اي نفت بود. 
حال با توجه به اينكه ميزان توليد كشورهاي 
اوپ��ك كمت��ر از 30 ميليون بش��كه و توليد 
كشورهاي غيراوپك حدود 17 ميليون بشكه 
اس��ت، اگر قرار بود بپذيرند كه توليد خود را 
كاهش دهند، بايد 50 درصد توليد نفت خود 
را كاهش مي دادند ك��ه عمال امكانپذير نبود. 
برهمين اساس، در اجالس اسفندماه قبل از 
ش��دت گرفتن بحران كرونا كشورهاي اوپك 
پالس نتوانستند بر كاهش توليد 1.5 ميليون 
بشكه اي نفت توافق كنند. همين امر موجب 
ش��د تا يك جنگ قيمتي ب��راي تصرف بازار 
صورت بگيرد. از اين رو، »عربس��تان، امارات 
متحده عربي و عراق« اقدام به افزايش توليد 
كردند. در مقابل روس��يه هم اع��الم كرد كه 
توليد نفت خود را افرايش خواهد داد. همين 
امر، سبب شد تا بازار نفت دچار تالطم و با افت 
شديد قيمتي مواجه ش��ود. به طوريكه حتي 
قيمت نفت در هر بشكه به 20 دالر هم رسيد 
و نفت ش��ل امريكا با قيم��ت منفي به فروش 
برس��د وحتي حاض��ر بودند، چند س��نتي را 
پرداخت كنند تا خريداران نفت خام از مخازن 
برداشت كنند تا مجبور نشوند كه توليد خود 
را متوقف كنند.  با اين حال كمتر كارشناسي 
پيش بيني مي كرد كه با وجود اختالف شديد 
ميان عربس��تان و روسيه، اين توافق بزرگ به 
اين شكل بي نظير رقم بخورد و چيزي حدود 
19 ميليون بشكه نفت در ماه هاي مه و ژوئن از 
بازارهاي نفت خارج شود. اما پس از آنكه كشور 
الجزاير بين عربس��تان و روسيه ميانجيگري 
كرد، زمينه مذاكرات فراهم شد و دونالد ترامپ 
رييس جمهور امريكا ني��ز مداخله و وارد اين 
بازي نفتي ش��د و با تقبل كاهش توليد سبب 
شد تا اين توافق نفتي به شكل بي سابقه اي رقم 
بخورد. در نتيجه چنين توافقي، نفت مازاد در 
بازار به حداقل مي رس��د. اگرچه ممكن است 
قيمت نفت در كوتاه م��دت افزايش نيابد، اما 
در درازمدت چش��م انداز مثبت��ي به افزايش 
قيمت نفت وج��ود دارد.  اين توافق همچنين 
نش��ان داد، كه دنيا ديگر براساس درگيري و 
تخاصم تصميم نخواه��د گرفت، بلكه دنياي 
مشاركت و سازگاري خواهد بود. البته ممكن 
اس��ت اين پرس��ش پيش بيايد كه اين توافق 
براي ايران چه مزايايي دارد؟ در پاسخ به اين 
پرس��ش مي توان گفت هر چند ايران در اين 
جريانات نقش عمده اي نداشت، اما ازآنجايي 
كه سهم اندكي در بازار جهاني نفت دارد، قطعا 
كاهش توليد نفت وبه تبع آن افزايش قيمت، 
بر ارزش فرآورده هاي نفت��ي ايران اثر مثبت 
خواهد گذاشت. بنابراين ايران مي تواند از اين 
تثبي��ت يا افزايش قيمت ب��ه خوبي بهره مند 
شود. از س��وي ديگر، اين توافق فرصت هايي 
ايج��اد خواهد كرد كه مي��زان فعلي صادرات 

فرآورده هاي نفتي ايران افزايش يابد.
٭سخنگوي اتحاديه 
صادركنندگان فرآورده هاي نفتي

تجمع دستفروشان مقابل شهرداري تهران
تع�دادي از دستفروش�ان در اعتراض به 
وضعيت سخت معيشتي و اجازه نداشتن 
فعاليت به واسطه گسترش ويروس كرونا 
در مقاب�ل س�اختمان ش�هرداري تهران 

تجمع كردند.

به گ��زارش ايرنا، تع��داد اين تجمع كنن��دگان كه 
ب��ه حدود 50 نفر مي رس��يد با در دس��ت داش��تن 
پالكاردهاي��ي خواس��تار رس��يدگي به مش��كالت 
معيشتي شدند.پس از شيوع ويروس كرونا بازارهاي 
روز و مكان هاي دستفروشي در تهران جمع آوري شد 
و پليس اجازه دستفروشي در هيچ نقطه از پايتخت 

را نمي دهد.
غالمحس��ين محم��دي، رييس مرك��ز ارتباطات و 
امور بين الملل ش��هرداري ته��ران در خصوص اين 
تجمع توضيح داد: خواس��ته دستفروش��ان به حق 
اس��ت ولي مرجع پاس��خگويي به خواسته هاي اين 

تجمع كنندگان شهرداري تهران نيست.
محمدي ادامه داد: دستفروشي جزو مشاغل فصلي 
است و وضعيت اين شغل در كل كشور دچار مشكل 
ش��ده اما بايد در نظر داش��ت ك��ه در اين خصوص 
وزارتخانه هاي كش��ور، كار، رفاه و س��ازمان تامين 
اجتماعي مس��ووليت دارند و باي��د راهكاري در اين 

خصوص پيش بيني كنند.

وي درب��اره تس��هيالت 50 ميلي��ارد ريال��ي بنياد 
مس��تضعفان به دستفروش��ان كه توسط شهرداري 
تهران توزيع مي ش��ود نيز گف��ت: در اين خصوص 
ليستي از دستفروشان و افرادي كه در مجموعه هاي 
بازارچه هاي فصلي فعاليت مي كردند تهيه شده كه 
قرار است پس از تاييد اين اسامي توسط معاونت هاي 
فرهنگي و اجتماعي و خدمات ش��هري ش��هرداري 

تهران، اين تسهيالت بين دستفروشان توزيع شود.
به گفته محمدي، هنوز اين ليست نهايي تهيه نشده 
و اين دو معاونت شهرداري تالش مي كنند تا ليست 

با كمترين خطاي ممكن تاييد شود.

   تبعيض در پرداخت كمك هاي معيشتي 
در همين حال، حسن خليل آبادي، عضو كميسيون 

فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران از تبعيض 
در پرداخت كمك هاي معيشتي به بساط گستران 

پايتخت انتقاد كرد.
خليل آب��ادي در گفت وگو با ايلنا درب��اره اعتراض 
دستفروشان در مقابل ساختمان شهرداري به دليل 
ناتواني در كسب درآمد طي دو ماه گذشته و توزيع 
نامناسب بسته هاي معيشتي بين آنها گفت: بنياد 
مس��تضعفان مبالغي را در اختيار شهرداري تهران 
قرار داد تا بين دستفروش��ان توزيع شود. عده اي از 
دستفروشان جواز دارند، اما برخي هم هيچ سند و 
مدرك��ي ندارند كه بتوان به آن اس��تناد و آنها را در 

گروه دستفروشان حساب كرد. 
او ادام��ه دارد: ممك��ن اس��ت در پرداخ��ت كمك 
معيشتي به دستفروشان از سوي شهرداري عده اي 
از قلم افتاده باش��ند، چرا ك��ه مدركي دال بر اينكه 

آنها مشغول به دستفروشي هستند، وجود ندارد. 
خليل آبادي با بيان اينكه در سال هاي اخير به دليل 
فشارهاي اقتصادي بر تعداد دستفروشان افزوده شده 
است، گفت: از طرفي برخي افراد نيز خود را به عنوان 
دستفروش بين اين افراد جا مي دهند و مي خواهند 
از پولي كه به آنها اختصاص يافته سهم ببرند و حق و 
ناحق مي شود، چرا كه دستفروشي مساله اي تعريف 
نشده اس��ت.  عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي 
شوراي ش��هر تهران با اش��اره به اليحه ساماندهي 

بساط گس��تران در پايتخ��ت گفت: متاس��فانه آن 
اليحه نيز نتوانست دستفروش��ان را شناسنامه دار 
كند و مش��كل اصلي نابرابري و تبعيض هايي كه در 
پرداخت كمك هاي معيش��تي به بس��اط گستران 
صورت گرفته به دليل اين اس��ت كه شناسنامه دار 
نيس��تند و قانون بايد براي آن چاره اي بينديشد و 
 آنها براي دستگاه ها و سيس��تم هاي كاري و اداري

 شناخته شوند. 
او درخصوص اينكه چه شرايطي براي ادامه فعاليت 
آنها در نظر گرفته ش��ده اس��ت، گفت: اوال بايد اين 
افراد شناسنامه دار ش��وند، دوما بايد به فكر مكاني 
براي س��اماندهي آنها بود همچنين غربالگري بين 
دستفروش��ان صورت گيرد، چرا ك��ه برخي از آنها 
شاغل هستند و بساط گس��تري را به عنوان شغل 

بعدي خود در نظر گرفته اند.
خليل آبادي در پاس��خ به اينكه چه چ��اره اي بايد 
براي دستفروش��ان درنظر گرفت تا بتوانند در اين 
شرايط درآمدي كسب كنند؟ گفت: اگر كار اساسي 
بخواهيم بايد اقداماتي كه ذكر كردم را انجام دهيم 
و اين امر ي��ك هفته امكان پذير نيس��ت، اما چاره 
اورژانسي اين است كه به دستفروشان در مكان هايي 
كه امكان پذير اس��ت اجازه فعاليت دهند، چرا كه 
وضعيت اقتصادي مناس��بي ندارن��د و در اين ايام 

بدون درآمد بوده اند.

   كرونا و سيستم هواكش هاي مترو
فرنوش نوبخت، مدير عامل ش��ركت بهره برداري مترو با 
اش��اره به اينكه امكان تغيير و تعويض هواكش هاي مترو 
وجود ندارد، گفت: روز يكشنبه 338 هزار نفر از طريق مترو 

جابه جا شدند.
محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران روز يكشنبه در 
حاشيه نشست علني اين شورا گفته بود: هواكش هاي مترو 
در تونل، ايستگاه ها و داخل واگن ها عملكردهاي متفاوتي 
دارند. در ايس��تگاه ها، هواكش ها در زم��ان حريق و آتش 
سوزي دود را خارج كرده و نقش مكنده را بازي مي كنند و 
در زمان هاي معمول در ايستگاه ها هوادهي مي كنند و باعث 
مي شوند دماي ايس��تگاه ها در تمام طول سال 23 درجه 
سانتيگراد باشد و اگر دودي مشاهده شد، دقيقًا برعكس 
عملك��رد معمول خود عمل مي كنن��د. در داخل واگن ها 
سيستم هوادهي هم از بيرون و هم از داخل واگن ها هوا را 
گرفته و دوباره وارد واگن مي كند. به طور ساده يعني هواي 
داخل واگن را هم مي زند ك��ه به دليل آنكه از هواي داخل 

واگن استفاده مي شود، در وضعيت كنوني خطرناك است و 
ممكن است ويروس دوباره در هوادهي به واگن ها بازگردد.

وي تأكيد كرده بود: اگر نمي توان به روش هاي ديگر تهويه 
داخل واگن را انجام داد و فاصله گذاري اجتماعي را در مترو 
رعايت كنيم، بايد اين سيستم حمل و نقل عمومي براي 
سالمت شهروندان متوقف شود. نوبخت اما ديروز در يك 
نشست خبري مجازي در اين باره گفت: در بحث هواكش ها 
كه آقاي هاشمي رييس شوراي شهر تهران مطرح كرد بايد 
توجه داشت كه هواكش ها در حالت عادي هوا را           مي گيرند 
و بعد از فيلتر دوباره وارد قطار مي كنند و در همه متروهاي 
دنيا اينچنين است. امكان تغيير و تعويض سيستم تهويه 
وجود ندارد و وزارت بهداشت بايد به اين موضوع ورود كرده 

و اندازه گيري هاي الزم را           انجام دهد.
وي با تأكيد بر اينكه به هيچ وجه امكان تغيير سيستم تهويه 
مترو وجود ندارد گفت: شهردار تهران اعالم كرده است كه 
ما تابع سياست هاي كلي ستاد مقابله با كرونا هستيم. ولي 
ما نمي توانيم در كوتاه مدت اقدامي براي اين سيستم تهويه 

انجام دهيم و وزارت بهداشت بايد تمهيدات الزم را           اتخاذ 
كند.نوبخ��ت در ادامه اف��زود: واردات قطعات يدكي مترو 
سخت شده و براي اينكه سرفاصله قطارها را           بيشتر كاهش 
دهيم نيازمند تأمين واگن  و تجهيزات الزم هستيم. خطوط 
1 و 2 و 4 از سال گذشته سرفاصله قطارهاي آن به كمتر از 
3.5 دقيقه رسيده ولي در خطوط 3، 6 و 7 هنوز انجام نگرفته 
است؛ چراكه محدوديت قطار داريم. وي درباره آمار مسافران 
مترو گفت: در پنجم اسفند يك ميليون و 113 هزار مسافر 
داشتيم كه اين آمار در 26 اسفند به 438 هزار نفر تقليل يافت 
و روز گذشته نيز 338 هزار نفر مسافر داشتيم.نوبخت گفت: 
در ايستگاه هاي تقاطعي همچون دروازه دولت، شادمان، 
تئاتر شهر و امام خميني)ره( هميشه با حجم انبوهي از مسافر 
مواجهيم چون از خطوط مختلف اين مسافران به ايستگاه 
ورود يافته و از آنجايي كه شبكه مترو يك سيستم ديناميك و 
فعال است مردم را           نمي توان در ايستگاه تقاطعي متوقف كرد و 
يا در سكو منتظر گذاشت و تنها چاره كار افزايش قطارهاست 

و يا ساعات كار ادارات را           شناور كرد.

در شهر
نگاه واقع بينانه به مقوله اقتصاد

معتقدم كه تعطيلي اصناف و مشاغل كشورمان به نفع 
كشور نيست؛ با رعايت دقيق پروتكل هاي بهداشتي 
مي توانيم فعاليت هاي صنفي را آغاز كنيم. البته بايد 
نظارت هاي دقيقي روي فعاليت هاي صنفي داش��ته 
باش��يم. در حال حاضر بهترين فرصت است تا دولت 
ش��رايط پس��اكرونا را در حوزه اقتصادي و اجتماعي 
بهبود بخشد و زيرساخت هاي الزم و دستور العمل هاي 
مورد نياز را ارايه كند. امسال سال جهش توليد است 
بايد ببينيم در س��ال قبل چه نارسايي هاي اقتصادي 
داش��ته ايم و چه دس��تاوردهايي خل��ق كرديم؛ بايد 
دستاوردها را تقويت كنيم و نارسايي ها را برطرف كنيم 
تا در نهايت وضعيت سامان يافته تري را در سال هاي 
آينده تجربه كنيم. يكي از نارسايي هاي جدي اقتصاد 
كه به نظرم بايد راهكاري براي آن تدارك ديده شود؛ 
موضوع مقررات دست و پاگير در حوزه هاي توليدي و 

صنفي است؛ با هر فعال اقتصادي كه گفت وگو كنيد 
يكي از مش��كالت اصلي را همين مقررات دس��ت وپا 
گير عنوان مي كند، مقرراتي كه نه تنها باري از دوش 
توليد و كسب و كار برنمي دارد بلكه در بسيار از موارد 
باري بر دوش توليدگران نيز مي افزايد. كميس��يون 
اقتصادي مجلس دهم بررس��ي دقيقي در خصوص 
اين نارسايي هاي اقتصادي انجام داده و به اين نتيجه 
رسيده است كه در كش��ورمان قوانين به اندازه كافي 
براي بهبود شاخص هاي كس��ب و كار وجود دارد اما 
مشكل اصلي بر سر اجراي اين قوانين است كه معموال 
مورد توجه مجريان قرار نمي گيرد. در صورت اجراي 
اين قوانين شك نكنيد كه دورنماي مطلوب تري پيش 

روي فعاليت هاي صنفي گشوده خواهد شد. 
٭سخنگوي كميسيون
 اقتصادي مجلس دهم

ادامه از صفحه اول



دانش و فن6گزارش

تدوين آيين نامه واگذاري وي پي ان براي اقشار مختلف مردم توسط كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه

وي پي   ان قانوني، آري يا خير؟
طرح موضوعي تحت عنوان وي پي ان قانوني 
عم�ري چندي�ن س�اله دارد، هرچند همان 
زمان عنوان ش�د كه شركت ها در استفاده از 
وي پي ان بومي دچار ترديد هستند، با وجود 
اين، موضوع وي پي ان قانوني بار ديگر دوباره 
مطرح ش�ده و اكنون با گذش�ت چند ماه از 
چرايي و چگونگ�ي آن، دبير ش�وراي عالي 
فضاي مجازي از تدوي�ن آيين نامه  واگذاري 
وي پ�ي ان قانوني توس�ط كارگ�روه تعيين 
مصاديق محتواي مجرمانه خبر داده اس�ت، 
تا بناب�ر ني�از و اقتضائات به ص�ورت قانوني 
ب�ه طبقات و اقش�ار مختلف م�ردم از جمله 
صنوف و كس�ب وكارها تعلق گيرد. اينها در 
حالي اس�ت كه به دليل اعمال فيلترينگ بر 
برخي سايت ها و پيام رس�ان ها، همين حاال 
هم بس�ياري از افراد از فيلترشكن استفاده 
مي كنند و مناقش�اتي درب�اره جرم انگاري 

استفاده يا فروش فيلترشكن وجود دارد.

وي پي ان قانوني در مقاطع زماني مختلف از س��وي 
مسووالن مطرح شده اما به داليل مختلفي از جمله 
عدم تمايل شركت ها و مشكالت اقتصادي به نتيجه 
نرسيده اس��ت تا اين روزها بار ديگر و به دليل لزوم 
دسترسي  متفاوت سطوح مختلف جامعه به اينترنت 
مورد توجه قرار گيرد. هدف از اجراي طرح وي پي ان 
قانوني به گفته مس��ووالن، آن است كه برنامه ريزي 
صورت بگيرد تا اقش��ار مختلف مردم كه با توجه به 
شرايط شغلي و اجتماعي شان، نيازمندي هايي براي 
دسترس��ي به اينترنت بدون فيلتر دارند، بتوانند از 
اين دسترسي اس��تفاده كنند. براي مثال طبق اين 
طرح، اس��اتيد دانشگاهي، پزش��كان، خبرنگاران و 
اقشار مختلف جامعه مي توانند دسترسي هاي خاص 
خودشان را به اينترنت داشته باشند، دسترسي هايي 
ك��ه با آنچه در اختي��ار يك كودك ق��رار مي گيرد، 

متفاوت است.
در حال حاضر بسياري از سايت هاي علمي و آموزشي 
از يوتيوب تا پيام رسان ها و شبكه هاي اجتماعي به 
دس��تور قضايي يا تصميم كارگروه تعيين مصاديق 
محتواي مجرمانه مسدود شده اند. از طرفي اگرچه 
اينترنت بدون هيچ گونه پااليش و فيلتر، از مواردي 
اس��ت كه تقريبا هيچ يك از مس��ووالن داخلي آن 
را نپذيرفت��ه و هر ك��دام خواهان نوع��ي نظارت بر 
محتواهاي اينترنت��ي بوده اند، اما ميزان اين نظارت 
و درخواست براي مسدود كردن فضا براي كاربران، 
بسته به نظر هر يك از آنها متفاوت بوده است. طرح 
وي پي ان قانوني پيش از اين در سال ۱۳۹۱ از سوي 
شركت ارتباطات زيرساخت مطرح شده بود كه البته 
اجرايي نشد. در آن زمان مهدي اخوان بهابادي، دبير 
وقت ش��وراي عالي فضاي مجازي در دولت محمود 
احمدي نژاد، درب��اره واگذاري خدم��ات وي پي ان 
قانوني گفته بود: »ش��ركت ارتباطات زيرساخت با 
همكاري برخي دس��تگاه هاي حاكميتي مش��غول 

تدوين طرح واگذاري خدم��ات وي پي ان قانوني به 
كاربران حقيقي است و شركت ارتباطات زيرساخت 
بايد به ما اعالم كند كه به چ��ه نحو امكان ارايه اين 

خدمات وجود خواهد داشت.«

   وي پي ان براي دور زدن فيلترينگ
غيرقانوني است

هرچند رضا تقي پور، وزير وق��ت ارتباطات و فناوري 
اطالع��ات، درباره اين موضوع گفته ب��ود: »اگر بحث 
وي پ��ي ان را به مفهوم اساس��ي آن در نظ��ر بگيريم، 
كاركردهاي مختلف��ي دارد كه بعض��ي از آنها حتي 
براي امنيت شبكه الزم هستند اما آنچه اين روزها در 
اصطالح عمومي رايج ش��ده، آن است كه وي پي ان با 
اس��تفاده از روش تغيير آدرس براي دور زدن سامانه 
پااليش )فيلترينگ( مورد اس��تفاده ق��رار مي گيرد. 
طبيعتا اين مفهوم امكان داخلي شدن ندارد و اقدامي 
خالف قانون محسوب مي شود. نوع ديگري از وي پي ان 
كاربردي مثبت دارد و درحال حاضر بعضي بانك ها و 
ش��بكه هاي اجرايي نيز از آن بهره برده اند؛ اين شبكه 
خالف قانون نيست اما همان طور كه گفتيم اگر مفهوم 
وي پي ان را به معناي دور زدن قانون براي دسترس��ي 
به بعضي پايگاه هاي اينترنتي  پااليش ش��ده در نظر 
بگيرند، اس��تفاده از آن خالف مقررات خواهد بود.« 
درنهايت اگرچ��ه حتي در برهه اي از طرف ش��ركت 
ارتباطات زيرساخت اعالم ش��د اين شركت، متولي 
س��اماندهي و اختصاص ش��بكه اختصاصي مجازي 
)VPN( در كشور است و انتقال اطالعات و داده هاي 
با اهميت س��ازمان ها و نهادهاي كشوري براي تبادل 
در فضاي مجازي با اس��تفاده از وي پ��ي ان از امنيت 
نس��بي برخوردار خواهد ش��د، اما محمود خسروي، 
مديرعامل وقت شركت ارتباطات زيرساخت، شهريور 
۹۲، با اش��اره به عدم استقبال از وي پي ان بومي آن را 
طرحي شكست خورده دانست و در نهايت اعالم شد 
كه اين طرح با شكست اقتصادي مواجه شده است. اما 
با گذشت چند سال از مطرح شدن موضوع وي پي ان 
قانوني و فراموشي آن، محمدجواد آذري جهرمي، وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات، چندي پيش در پاسخ به 
انتقاداتي از فعاليت فيلترشكن ها در كشور به آن اشاره 
كرده و گفته بود: اينكه س��وال مي كنن��د چرا وزارت 
ارتباطات فيلترشكن ها را نمي بندد، اين كار وظيفه ما 
نيست. فرض كنيد فردا صبح بيدار شويد و ببينيد همه 
فيلترشكن ها از دسترس خارج شده اند و در اين صورت 
استاد دانشگاهي كه به دنبال مطالب علمي مي گردد، 
تاجري كه مي خواهد تحريم ها را دور بزند و حس��اب 
بانكي اش را متصل كند و توسعه دهندگان نرم افزار به 
مشكل برمي خورند. نمي شود سطح دسترسي دانشجو 
و خبرنگار و استاد و تاجر با سطح دسترسي يك كودك 

۸ و ۹ ساله برابر باشد.«

   ترديد كاربران
در استفاده از وي پي ان بومي

با گذشت چهار س��ال از زماني كه شركت ارتباطات 
زيرس��اخت به عنوان متولي وي پي ان قانوني درآن 
زمان، اعالم كرد برخي س��فارتخانه ها در استفاده از 
وي پي ان بومي دچار ترديد هستند و ترجيح مي دهند 
از وي پي ان هايي غير از آنچه از سوي شركت  ارتباطات 
زيرساخت ارايه شده استفاده كنند، موضوع وي پي ان 
قانوني سال گذش��ته بار ديگر مطرح شد؛ ابوالحسن 
فيروزآبادي، دبير شوراي عالي فضاي مجازي، اظهار 
كرد: »ما موافق تعريف سطوح مختلف دسترسي به 
اينترنت براي كاربران هس��تيم. اين موضوع از قديم 
در ش��وراي عالي فضاي مجازي مطرح بود، شكست 
نخورده اما اجرا هم نش��ده اس��ت. با توج��ه به اينكه 
اقتصاد وي پي ان، اقتصاد بزرگي ش��ده و سازمان ها 
و افراد زيادي از آن بهره برداري مي كنند، اميدواريم 
با مس��ووليت پذيري دادس��تاني و وزارت ارتباطات، 
ش��اهد اپراتورهاي وي پي ان رسمي در كشور باشيم 
و وي پي ان طبق يك مقررات و با نظم مش��خصي از 
طريق اپراتورهاي رسمي واگذار و با توجه به مواردي 
كه در كشور نياز است، از آن استفاده شود.« به گفته 

فيروزآبادي، به هر حال س��ازمان هاي خاصي بسته 
به فعاليت شان مانند سازمان هاي دولتي، بانك ها و 
سفارتخانه ها نياز به اس��تفاده از وي پي ان دارند و در 
بعضي حوزه ها نيز ش��اهد تحريم امريكا در سايت ها 
و اپليكيش��ن هايي هس��تيم كه نياز اس��ت كسب و 
كارها از وي پي ان براي دسترس��ي به آنها اس��تفاده 
كنن��د؛ از اين رو اين آيين نامه در حال تدوين اس��ت 
تا موضوع اس��تفاده از وي پي ان در كشور ساماندهي 
ش��ود. افراد متقاضي خدمات قانوني وي پي ان داراي 
گس��تردگي زيادي هس��تند. كاربراني كه در حوزه 
تج��ارت الكترونيك مش��غول به فعاليت هس��تند و 
نمي توان مانع فعاليت آنها ش��د، يكي از مش��موالن 
دريافت اين سرويس محس��وب مي شوند؛ بخشي از 
جامعه علمي كش��ور براي دسترسي به منابع علمي 
نيازمند دريافت خدمات وي پي ان هس��تند. در عين 
حال بخش��ي از متخصصان كه نيازمن��د نرم افزار و 
به روزرساني نرم افزارها و سايت ها هستند نيز از جمله 
مش��موالن دريافت وي پي ان خواهند بود و در حوزه 
خدمات مالي و بانكي، نيز افرادي كه از پروتكل هاي 
رمز اس��تفاده مي كنند مش��مول واگذاري وي پي ان 

قانوني هستند.

   چرا فروش فيلترشكن جرم نيست
اينها همه در حالي اس��ت كه همين حاال هم بسياري 
از كارب��ران از وي پي ان اس��تفاده مي كنن��د و پس از 
فيلترينگ تلگرام هم اس��تفاده از انواع فيلترش��كن 
افزايش يافته و حتي بس��ياري از كارشناسان امنيتي 
درباره گس��ترش فيلترشكن ها هشدار دادند. هرچند 
برخي از اي��ن وي پي ان ه��ا از فروش��گاه هاي آنالين 
دانلود مي ش��وند، اما موارد بسياري هم مشاهده شده 
كه كاربران، يكديگر را به استفاده از وي پي ان هايي كه 
در س��ايت هاي ايراني هم به فروش مي رسند، تشويق 
مي كنند. آذري جهرمي هم درباره بازار فيلترشكن ها 
معتقد است چون طبق قانون فروش فيلترشكن جرم 
نيست، اتفاقي براي عامالن فروش رخ نمي دهد و البته 
تبليغات اين فيلترشكن ها هم به كرات در وب سايت ها 
مشاهده مي شود و پرداخت  هزينه آنها هم به شيوه هاي 
معمول پرداخت هاي بانكي صورت مي گيرد. كمااينكه 
حميد فتاحي، مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت 
معتقد است اين وظيفه دستگاه نظارتي و پليس است كه 
متخلف را شناسايي و به مراجع قضايي معرفي كند تا بر 
اساس آن اعالم جرم و مجازات آن معلوم شود. اما آنچه 
قوه قضاييه در اين باره انجام داده اين اس��ت كه بگويد 
قضات نمي توانند اين اتفاق را جرم انگاري و آن را به مفاد 

قانوني استناد كنند؛ آنها فروش فيلترشكن را در محاكم 
قضايي جرم نمي دانند و اين يك خأل قانوني اس��ت و 
بستر الزم را براي سوءاستفاده كنندگان فراهم مي كند. 
وقتي به راحتي افراد سودجو از درگاه هاي بانكي رسمي 
كش��ور، اقدام به فروش فيلترش��كن مي كنند وزارت 

ارتباطات چه اقدامي مي تواند انجام دهد؟«

   جرم انگاري تسهيل دسترسي
به محتويات مستهجن

از سوي ديگر جواد جاويدنيا، سرپرست معاونت فضاي 
مجازي دادستاني كش��ور درباره قوانين كشور درباره 
خريد، فروش و اس��تفاده از ابزار دور زدن فيلترينگ 
مي گويد: »در اين باره به صورت صريح مقرره اي كه در 
آن مس��تقيم از اين ابزار نام برده و آن را جرم شناخته 
باش��د، در قانون وجود ندارد، اما چند ماده قانوني در 
قانون جرايم رايانه اي و قانون آيين دادرس��ي كيفري 
جرايم رايانه اي وجود دارد كه مي توان به آنها استناد 
كرد. طبق قانون جراي��م رايانه اي اگر عملي كه طبق 
قوانين سنتي جرم شناخته شود در بستر فضاي مجازي 
رخ دهد، اما در قانون جرايم رايانه اي تصريح نش��ده 
باشد، با همان قوانين سابق قابل مجازات است. در بند 
الف ماده ۱۵ قانون جرايم رايانه اي، تسهيل دسترسي 
به محتويات مستهجن جرم انگاري شده است. بنابراين 
اگر در فروش وي پي ان منظور و قصد فروشنده چنين 
تسهيلي باش��د، طبق اين ماده قانوني قابل مجازات 
اس��ت. از س��وي ديگر طبق ماده ۲۱ قان��ون جرايم 
رايانه اي، ارايه دهندگان خدمات دسترسي مكلف به 
رعايت فهرست مصاديق محتواي مجرمانه اي هستند 
كه توس��ط كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه اعالم 
مي شود. به اين ترتيب ارايه دهندگان وي پي ان هم كه 
طبق تعاريف قانوني، ارايه دهنده خدمات دسترسي 
محسوب مي شوند و شركت هايي كه اقدام به اين كار 
مي كنند، مكلف به رعايت فهرست مصاديق محتواي 
مجرمانه هستند و بر اساس قانون اگر اين فهرست را 
رعايت نكنند مرتكب جرم شده اند و مجازات انحالل 

براي شان در نظر گرفته خواهد شد.«

   آيين نامه وي پي ان قانوني تدوين شد
باالخره پس از گذش��ت چندين ماه از ط��رح دوباره 
موضوع وي پي ان قانوني، فيروزآبادي، دبير ش��وراي 
عالي فضاي مجازي از تدوين نهايي آيين نامه واگذاري 
وي پي ان قانوني توس��ط كارگ��روه تعيين مصاديق 
محتواي مجرمان��ه خبر داد و اظهار ك��رد: »موضوع 
وي پي ان قانون��ي و اپراتور ارايه دهن��ده اين خدمات 

ارتباط��ي با مركز مل��ي فضاي مجازي ن��دارد؛ بلكه 
اين موضوع در قالب تقس��يم كار دادستاني و وزارت 
ارتباطات انجام مي گي��رد. كارگروه تعيين مصاديق 
محتواي مجرمانه بررسي آيين نامه استفاده از وي پي ان 
به صورت قانوني در كشور را در دستور كار داشت. هدف 
از تدوين اين آيين نامه آن است كه وي پي ان بنابر نياز 
و اقتضائات به صورت قانوني به طبقات و اقشار مختلف 
م��ردم از جمله صنوف و كس��ب وكارها تعلق گيرد تا 
بتوانند براي نيازهاي شغلي خود از آن استفاده كنند. در 
اين راستا آيين نامه اي توسط كارگروه تعيين مصاديق 
محتواي مجرمانه تدوين ش��د تا مش��خص شود كه 
وي پي ان قانوني به چه افراد و مشاغلي تعلق مي گيرد. 
چندي قبل آخرين جلسه نهايي شدن اين آيين نامه 
برگزار شد و هم اكنون اين آيين نامه آماده ابالغ است 
و پس از ابالغ، اج��راي آن براي واگذاري وي پي ان به 
واجدان شرايط، آغاز مي شود. وزارت ارتباطات مجري 
اجراي اين آيين نامه است. اين وزارتخانه يا به صورت 
مستقيم مجوز واگذاري وي پي ان قانوني را مديريت 
كند تا به اقشار واجد شرايط تعلق گيرد و يا آنكه صدور 
مجوز براي استفاده از وي پي ان قانوني را به يك اپراتور 
واگذار مي كند كه در اي��ن زمينه هم بايد يك اپراتور 
وي پي ان در كشور ايجاد شود. اين موضوع هنوز تعيين 

تكليف نشده و زمان آن مشخص نيست.«
البته تدوين آيين نامه وي پي ان قانوني توسط كارگروه 
تعيين مصاديق محتواي مجرمانه آن هم در شرايطي 
كه هم اكنون حداقل ۱0 ميليون نفر از فيلترش��كن 
استفاده مي كنند، اين سواالت را ايجاد مي كند كه آيا 
تاكنون استفاده از فيلترشكن، غيرقانوني بوده است؟ 
و از طرف��ي با ارايه وي پي اني كه صفت قانوني را يدك 
مي كشد، آيا ساير وي پي ان ها و فيلتر شكن ها غيرقانوني 
محسوب خواهند ش��د و در آن صورت چه برخوردي 
با آنها مي ش��ود و ديگر اينكه آيا تخصيص وي پي ان 
به يك عده خاص، ولو با اس��م قانوني بودن آن، منجر 
به تبعيض بين كاربران نمي ش��ود و اينكه صالحيت 
برخورداري از اين ابزار توسط چه سازماني مورد بررسي 
قرار مي گيرد؟ در نهايت موض��وع وي پي ان قانوني از 
سال ۱۳۹۱ كه اولين بار مطرح شد، تا كنون به صورت 
مقطع و هر چند سال يك بار، پيش كشيده شده اما به 
نتيجه نرسيده است و مشخص نيست اين بار اين طرح 
به سرانجام خواهد رسيد و يا به يكي ديگر از پروژه هاي 
ناتمام خواهد پيوست؛ صرف نظر از اينكه چه كساني 
مي توانند از امكانات وي پي ان قانوني استفاده كنند و 
اينكه پس از اجراي اين طرح، براي ساير وي پي ان ها 

چه اتفاقي رخ مي دهد.
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تلنگر كرونا به اقتصاد ديجيتال
شرايط كس��ب وكارهاي اينترنتي در شرايط جديد 
در دو وجه متفاوت قرار گرفته اس��ت. برخي در اين 
فضا مي توانند بسيار موفق باشند و برخي ديگر بايد 
كامال كسب وكارش��ان را تعطيل كنند. عضو هيات 
مديره انجمن صنفي كسب وكارهاي اينترنتي گفت: 
»اتفاقاتي كه طي دو ماه اخير در كشور و در دنيا با شيوع 
ويروس كرونا شاهد آن بوديم، تلنگري براي مردم و 
مسووالن بود كه نگاهي به اقتصاد ديجيتالي داشته 
باشند.« به گزارش فدراس��يون فناوري اطالعات و 
ارتباطات ايران، رضا الفت نسب اظهار كرد: » هرچند 
اين تصور به وجود آمد كه در اين مدت فروشگاه هاي 
اينترنتي فروش هاي نجومي داش��تند؛ اما در عمل 
چنين اتفاقي هم رخ نداد. اين اتفاق تنها براي اندكي از 
پلتفرم ها و فروشگاه هاي اينترنتي رخ داد كه كاالهاي 
روز مردم را تامين مي كردند و يا اينكه بسترهايي براي 
آموزش آنالين و توليد محتوا داشتند. ولي صنوف ديگر 
در اين حوزه وضعيت خوبي را تجربه نكردند. اينكه بعد 
از اين بحران همه گير چه اتفاقي رخ مي دهد سوالي 
است كه بايد به آن پاسخ داد؛ قطعا سبك زندگي مردم 
تغيير خواهد كرد و احتماال كسب وكارهاي اينترنتي 
و فروشگاه هاي اينترنتي در اذهان مردم باقي مي ماند 
و نيم نگاهي به آن خواهند داشت. البته در سوي ديگر 
اين نگراني وج��ود دارد كه با توجه به اظهارنظرهاي 
متع��ددي كه مس��ووالن دولت��ي در خصوص اين 
كسب وكارها انجام مي دهند، بخواهند با وضع قوانين 
جديد براي آنها محدوديت ايجاد كنند. اميدواريم كه 
نگاه سرسختانه اي به اين موضوع نداشته باشند و در 
آينده شاهد دستورالعمل ها و موانع جديد نباشيم. به 
هر حال اين گونه كه دولت تصور مي كند كه امروز يك 
جهش عظيمي در فروش اينترنتي رخ داده، واقعيت 
ندارد و اگر امروز كرونا را يك تلنگر حساب كنيم، با 
يك زنجيره از اقدامات اين حجم از خرده فروش��ي 
كه حدود ۱.۵ درص��د از نياز مردم را تامين مي كند 
مي توانيم طي سه سال دو يا سه برابر كنيم. در شرايط 
كنوني مردم صرفا به سمت خريد كاالهاي مصرفي 
و برخي از كسب وكارهاي محتوامحور گرايش پيدا 
كرده اند. اما در بيشتر كسب وكارهاي اينترنتي اين 
اتفاق رخ نداده است. اكنون استفاده از تاكسي هاي 
اينترنتي با يك افت بسيار شديد مواجه شده است. 
اينكه فكر كنيم كسب وكارهاي اينترنتي كه فروش 
كيف و كفش داش��ته اند فروششان افزايش داشته، 
واقعيت ندارد و همه كسب وكارهاي اينترنتي كه به 
فروش كاال اختصاص داشتند نتوانسته اند در اين فضا 
عملكرد خوبي داشته باشند. البته يك بعد ديگر اين 
ماجرا را نيز نمي توان ناديده گرفت. كسب وكارهايي 
كه در ش��بكه هاي اجتماعي شكل گرفته و چندان 
رس��مي هم نيس��ت، وضعيت بهتري دارند.« عضو 
هيات مديره انجمن صنفي كسب وكارهاي اينترنتي 
در خصوص آينده كسب وكارهاي اينترنتي مبتني بر 
خدمات حضوري نيز گفت: »نوع كس��ب وكارهاي 
خدماتي اين گونه اس��ت كه ارتباط مس��تقيمي با 
متقاضيان و محل كار آنها دارند و با اتفاقي كه رخ داده 
مردم مراعات مي كنند و در حال حاضر نيز كار خاصي 
نمي توان انجام داد و بايد منتظر بود تا از بحران خارج 
شويم. البته كسب وكار ها مي توانند اقداماتي انجام 
دهند و پروتكل هاي بهداش��تي را افزايش دهند. اما 
با توجه به اينكه رسانه ها بر مراقبت كردن و كاهش 
ارتباطات فيزيكي تاكيد دارند، چاره اي براي اين نوع 

كسب وكارها وجود ندارد.«

مناقصه گذار : شرکت فوالد خوزستان
شرح مناقصه : اصالح و باز سازی جاده ورودی درب 5 فوالد 

نوع مناقصه : عمومی يک  مرحله ای
مدت زمان : 12 ماه  

مهلت اعالم آمادگی : تا پايان وقت اداری روزسه شنبه  مورخ 1399/02/09 )با ارسال ايميل به نشانی زير(
 داوطلبان شرکت در مناقصه با مراجعه به وبسايت WWW.ksc.ir منوی مديريت خريد و تامين کنندگان ، ضمن ثبت نام و درج کليه اطالعات 

عمومی و تکميلی خود، مستندات و مدارک الزم را پيوست نمايند .
 دريافت اسناد مناقصه )پس ازارائه گواهی صالحيت ايمنی اداره کار تائيد واحد ارزيابی تامين کنندگان( از تاريخ  1399/02/16 به مدت دو روزدر 

قبال ارائه اصل رسيد واريز مبلغ 500،000ريال ) غير قابل استرداد( در وجه شرکت فوالد خوزستان 
 تاريخ تحويل پيشنهادات: روز دوشنبه  مورخ  1399/02/29 

تاريخ گشايش پاکات پيشنهاد قيمت / فنی : روز  سه شنبه مورخ 1399/02/30 
مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : 2،000،000،000 ريال

نوع تضمين : 1( ضمانتنامه معتبر بانکی 2( چک تضمينی و يا واريز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان
 3( انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فوالد خوزستان

شماره حساب واريز وجه :
 الف ( حساب سپهر 010030۴۴53001 بانک صادرات شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 3۸۸2 

ب ( حساب سيبا 01025131۸6002 بانک ملی شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 6532
نشانی شرکت : اهواز - کيلومتر 10 جاده اهواز بندر امام، شرکت فوالد خوزستان ، مديريت : خريد خدمات و قراردادها

AH.FAZILE@KSC.IR  کارشناس : سيد احمد فاضلی    تلفن:6۴6۴-3213-61-9۸+ ايميل  

 آگهی مناقصه عمومی يک  مرحله ای
 شماره:  52413632

نوبت اول

روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان

براب�ر راي ش�ماره 139۸60315001003۸67 مورخ 139۸/12/1۴ هي�ات اول / هيات دوم موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي آقاميرجعف�ري، فرزند قلي، به كد ملي 5۸19721322 
)ششدانگ( يك باب ساختمان، به مس�احت 153/16 مترمربع، پالك شماره 671 فرعي از 1252 
اصلي، واقع در ايالم- بلوار شهيد بهشتي- خ توحيد، خريداري شده از پيمان اسدبيگي منتسب 

به مالكيت صالح كمريان.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور س�ند مالكيت متقاضي اعتراض داشته باش�ند مي توانند ظرف مدت دو ماه و در 
مورد آگهي هاي اصالحي ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتش�ار اولين آگهي، اعتراض خود را به اين 
اداره تس�ليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/01/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/02/10

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

قطعه يك ايالم

قوه قضاييه
سازمان ثبت اسنادو امالك كشور

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ايالم

صفري
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ايالم

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

وي پي ان قانوني، بنابر نياز و اقتضائات به صورت قانوني به طبقات و اقشار مختلف مردم از جمله صنوف و كسب و كارها تعلق مي گيرد.



اخبار

ادامه از صفحه اول

7 صنعت،معدن و تجارت

از توافق بزرگ نفتي گفت وگو با كارشناسان پس 

روساي اتاق ايران و تهران با ارسال دو نامه جداگانه به دولت ارايه دادند 

پيش بيني افزايش قيمت نفت

15 پيشنهاد براي حمايت از صنايع در دوران كرونايي 

تعادل | فرشته فريادرس|
پس از يك ماراتن ي�ك هفته اي ومذاكرات 
فش�رده، توليدكنن�دگان نف�ت در جهان، 
باالخره به يك توافق بزرگ دست پيدا كردند 
تا توليد نفتش�ان را كاهش دهند وبه جنگ 
قيمتي عربستان وروسيه پايان دهند. وزراي 
كشورهاي عضو ائتالف اوپك و گروه 20، پس 
از تماس هاي مكرر دو جانبه و كنفرانس هاي 
ويدئويي، سرانجام به يك توافق جامع براي 
مقابله با تاثير ش�يوع كرونا بر افت تقاضاي 
نفت در جهان رسيدند. بر اساس اين توافق، 
ائت�الف اوپك تولي�د نف�ت را 9.7 ميليون 
بش�كه در روز كاهش خواه�د داد كه كمتر 
از پيش�نهاد اوليه يعني 10 ميليون بش�كه 
در روز ب�ود. با اين حال پرسش�ي كه مطرح 
مي شود اين است كه آيا توافق بزرگ نفتي 
مي تواند قيمت نف�ت را در بازارهاي جهاني 
طي روزها و ماه هاي آينده افزايشي و به رقم 
50 دالر در هر بشكه برس�اند؟ تحليلگران 
انرژي در پاس�خ ب�ه اين پرس�ش »تعادل« 
معتقدند كه در روزهاي آتي شاهد افزايش 
قيمت نفت در بازارهاي جهاني خواهيم بود، 
اما موضوعي ك�ه مي تواند بازار جهاني نفت 
را از س�مت تقاضا تحت الش�عاع قرار دهد، 
موضوع كرونا است؛ بنابراين اثر توافق نفتي 
مي تواند مثبت اما جزئي باشد. به گفته آنها، 
با فروكش كردن بحران كرونا تا شهريورماه 
مي توان پيش بيني كرد كه قيمت نفت بين 40 
تا 50 دالر باال رود. پرسش ديگري كه مطرح 
مي شود اينكه اين توافق چقدر به نفع ايران 
خواهد بود ؟ كارشناسان انژري، در پاسخ به 
اين پرسش »تعادل« بر اين باورند، از آنجايي 
كه ايران همچنان با مساله تحريم ها دست 
به گريبان است و صادر كننده بزرگ نفتي به 
ش�مار نمي رود، بنابراين خيلي به نفع ايران 

نخواهد بود و تاثير چنداني ندارد. 

    دو عامل اثرگذار در توافق نفتي 
كاهش قيمت نفت ناش��ي از آغاز جنگ قيمت ميان 
عربستان سعودي و روسيه پس از شكست مذاكرات 
توليدكنندگان بزرگ در اوايل مارس درباره كاهش 
توليد ۱.۵ ميليون بش��كه در روز نفت و تصميم اين 
دو كش��ور براي لبريز كردن بازار از عرضه نفت ارزان 
بود. افت شديد قيمت هاي نفت باعث كاهش هزينه 
سرمايه و تعديل مشاغل در صنعت نفت شيل امريكا 
شد كه يكي از باالترين هزينه هاي توليد را در جهان 
دارد. از آنجاي��ي كه »دونالد ترام��پ« اين وضعيت 
را يك موضوع امنيت ملي و يك موضوع اش��تغال و 
عامل مهمي در اقتصاد امريكا ديد، وارد ماجرا ش��د. 
ش��ايد بتوان گفت كه اين پيمان نفتي، بزرگ ترين و 
پيچيده تري��ن توافقي بود كه با ورود ترامپ به عنوان 
يك ميانجي رقم خورد. البته به گفته تحليلگران، دو 
عامل موجب ش��د تا اين توافق بزرگ نفتي در جهان 

نهايي شود.
عامل نخس��ت اينكه قيمت نفت بدون يك توافق در 
وضعيت فروپاش��ي خطرناكي بود؛ زيرا ديگر فضايي 
براي ذخيره س��ازي نمانده بود و اين امر به نوبه خود 
تبعات جدي فراتر از صنعت نفت و بخش هاي ديگري 
مانند فاينانس داشت. اما فاكتور ديگر به نبود تقاضا در 
بازار نفت بر مي گردد، كه توليدكنندگان قادر نبودند، 
نفتشان را به فروش برسانند. از سوي ديگر، تقاضا براي 

نفت در هفته هاي اخير كه مقامات كشورهاي مختلف 
محدوديت رفت و آمد را براي مقابله با شيوع ويروس 
كرونا وضع كرده اند، نيز به شدت افت كرد. اين عوامل 
سبب شد تا ترامپ وارد بازي نفتي شود و معامله اي كه 
با مانع تراشي مكزيكي ها براي كاهش توليد نفتشان به 

بن رسيده بود، به نتيجه برسد. 

   توافق نفتي چگونه رقم خورد؟ 
جلسه اضطراري يكشنبه شب )درست قبل از باز شدن 
بازارهاي جهاني نفت در صبح دوشنبه(، دومين جلسه 
اضطراري اوپك پالس در روزهاي اخير بود و در حالي 
برگزار شد كه اوپك پالس در روزهاي قبل نتوانسته 
بود توافق خود را نهايي كند و قيمت ها را از س��قوط 
نجات دهد. حال اما طبق توافقي كه يكشنبه شب رخ 
داد، جنگ قيمت نفتي بين عربستان و روسيه پايان 
يافت و مكزيك كه قرار بود ۴۰۰ هزار بشكه در روز از 
توليد خود بكاهد، حاال ۱۰۰ هزار بشكه در روز خواهد 
كاس��ت و كاهش توليد نفت اوپك پالس در كل، به 
جاي ۱۰ ميليون بشكه در روز، ۹.۷ ميليون بشكه در 
روز شد. سهم هر كشور براي كاهش توليد نفت روزانه 
خود بر اساس پيك توليد اكتبر ٢٠١٩ در نظر گرفته 
ش��ده، كه اين رقم براي روسيه و عربستان سقف ١١ 
ميليون بش��كه در روز است و از اين ميزان بايد توليد 
خود را كاهش دهند. توافق براي مجموع كاهش توليد 
روزانه ۹ ميليون و ۷۰۰ هزار بشكه اي كشورهاي عضو 
و غيرعضو اوپك از يكم ماه مه س��ال 2۰2۰ ميالدي 
)۱2 ارديبهش��ت ماه ۹۹( براي يك بازه زماني اوليه 
به مدت دو ماه آغاز مي شود كه پايان اين بازه 3۰ ژوئن 
امسال )۱۰ تيرماه ۹۹( خواهد بود. سپس براي يك 
بازه زماني 6ماهه ديگر از يكم ژوئيه )۱۱ تيرماه ۹۹( 
تا 3۱ دسامبر س��ال 2۰2۰ )۱۱ دي ماه ۹۹( كاهش 
عرضه روزان��ه ۷ ميليون و ۷۰۰ هزار بش��كه خواهد 
ب��ود، در گام بعدي در بازه زماني س��وم از يكم ژانويه 
2۰2۱ )۱2 دي م��اه ۹۹( تا 3۰ آوري��ل 2۰22 )۱۰ 
ارديبهشت ماه ۱۴۰۱( كاهش عرضه روزانه ۵ ميليون 

و 8۰۰ هزار بشكه مي شود.
خط پايه و مبناي محاس��به توليد ب��راي توليد همه 
كش��ورهاي حاضر در اين توافق به جز عربس��تان  و 
روس��يه ماه اكتبر س��ال 2۰۱8 ميالدي خواهد بود، 
در حالي كه مبناي محاس��به توليد براي روس��يه و 
عربس��تان روزانه ۱۱ ميليون بش��كه در نظر گرفته 
ش��د. مهلت اين توافق امضاشده تا 3۰ آوريل 2۰22 
ميالدي خواهد بود، با اين حال تمديد اين توافق در 
دسامبر 2۰2۱ ميالدي بررس��ي خواهد شد. ايران، 
ونزوئال و ليب��ي از اين توافق كه قرار اس��ت از ماه مه 
٢٠٢٠ ميالدي )٢٢ ارديبهش��ت ٩٩( اجرايي شود، 
مستثني هستند. همچنين براساس اظهارات بيژن 
زنگنه، وزي��ران نفت و انرژي G2۰ نيز قبول كرده اند 
روزانه سه ميليون و ۷۰۰ هزار بشكه از عرضه نفت را 
به مدت يك سال كاهش دهند. ترتيبات اين توافق نيز 
با هماهنگي آژانس بين المللي انرژي )IEA( مشخص 
مي شود؛ ضمن اينكه عربس��تان، كويت و امارات نيز 
به صورت داوطلبانه افزون بر كاهش هاي اتخاذ شده، 
روزانه حدود 2 ميليون بشكه ديگر نيز از عرضه خود 
ك��م خواهند كرد. به گفته وزير نف��ت، ايران به دليل 
تحريم به همراه ليبي و ونزوئال از كاهش عرضه معاف 
اس��ت. او درباره قيمت مورد انتظ��ار نفت پس از اين 

توافق گفت: بايد منتظر واكنش بازار ماند.

    پيش بيني ها از قيمت نفت 
اما چن��د دقيقه پ��س از اين توافق، قيم��ت نفت در 

لندن بيش از ۴ درصد افزاي��ش يافت و به حدود 33 
دالر در هر بشكه رس��يد. با اين حال، سرمايه گذاران 
بازارهاي نفت در تالش هستند تا دريابند كه آيا اين 
مقدار كاهش توليد كافي خواهد بود تا از توليد مازاد 
اين محصول كه در حال رشد است جلوگيري كند يا 
خير در حالي كه ويروس كرونا بازارهاي جهاني را به 

تعطيلي كشانده است. 
دانيل يرگين معاون موسسه اي اچ اس ماركيت در اين 
باره گفت: »اين توافق صنعت نفت جهان و اقتصادهاي 
ملي و ديگر صنايع وابسته به نفت را از فرو افتادن در 
يك بحران خيل��ي عميق نجات مي دهد.« در همين 
حال، »گلدمن س��اكس« نيز پيش بين��ي كرده، كه 
قيمت هاي نفت در هفته هاي آينده همچنان به افت 
خود ادامه دهند؛ چراكه توافق كاهش توليد تاريخي 
اوپك پالس در مقابل افت تقاضاي ش��ديد ناشي از 
ويروس كرون��ا كافي نخواهد ب��ود. گلدمن تخمين 
زده اس��ت: »حتي ب��ا التزام ۱۰۰ درص��دي اعضاي 
اوپك به توافق و التزام ۵۰ درصدي ساير كشورهاي 
شركت كننده در تواق، كاهش توليد ماه مي در واقع 
۴.3 ميليون بش��كه در روز نسبت به س��ه ماهه اول 

خواهد شد.«
ب��ا اين حال، »تعادل« در گفت وگو با دو كارش��ناس 
انرژي، سعي كرده به اين دو پرسش پاسخ دهد كه اين 
توافق نفتي در روزها و ماه هاي آينده چه اثري بر روند 
قيمت نفت خواهد گذاشت؟ و اينكه آيا اين توافق به 

نفع ايران خواهد بود؟ 
در همين رابطه، مجيد عباس��پور اس��تاد دانشگاه 
صنعت��ي ش��ريف و تحليلگر ان��رژي درب��اه توافق 
توليدكنندگان نفت بر س��ر كاه��ش توليد نفت، به 
»تعادل« مي گوي��د: هرچن��د توليدكنندگان برتر 
نفت در جهان باالخره به يك توافق تاريخي بر س��ر 
كاهش توليد نفت رسيدند، اما اين توافق براي يك 
مدت معيني است، به طوري كه تا پايان سال ميالدي 
توليد نفت به كمتر از 6 ميليون بشكه در روز كاهش 
خواهد يافت. اما اين توافق نفتي را مجموع مي توان 
مثبت ارزيابي كرد؛ چراك��ه ايران، ونزوئال و ليبي از 

اين توافق كه قرار است از ماه مه ٢٠٢٠ ميالدي )٢٢ 
ارديبهشت ٩٩( اجرايي شود، مستثني هستند. 

به گفته اين استاد دانشگاه صنعتي شريف، از آنجايي 
كه قيمت نفت به عرضه و تقاضا وابستگي دارد، بايد 
اي��ن موضوع را در نظر گرف��ت، مادامي كه عرضه در 
بازار كاهش يابد، قطعا بر افزايش قيمت نفت اثر گذار 
خواهد ب��ود. همچنين به گفته عباس��پور اما يكي از 
عواملي كه در اين دوران بر بازار نفت تاثير بس��ياري 
گذاش��ته اس��ت، موضوع كرونا اس��ت، چراكه رشد 
اقتصادي كش��ورهاي بزرگ مصرف كننده و به طور 
كلي رش��د اقتصادي دنيا در پي ش��يوع اين ويروس 
تحت الشعاع قرار گرفته و اين مساله آسيب زيادي را 
به دنيا وارد كرده است. اما نكته اي كه عباسپور دست 
روي آن مي گذارد، اين اس��ت كه اين توافق در حال 
حاضر تاثير مثبت اما جزئي ب��ر افزايش قيمت نفت 
دارد. زيرا مراكز بزرگ اقتصادي در شرايط كنوني به 
دليل شيوع ويروس كرونا خيلي فعال نيستند و همين 

امر باعث كاهش مصرف انرژي و تقاضا شده است. 
بنابراين بنابه اظهارات او، ممكن اس��ت افزايش چند 
دالري قيمت نف��ت را طي روزهاي آتي، در بازارهاي 
جهاني شاهد باشيم، اما هر چه به ماه آگوست )اوايل 
شهريور( نزديك شويم، قيمت نفت با توجه به فروكش 
كردن بحران كرونا خ��ود را به مرز ۴۰ تا ۵۰ دالر باال 
مي كش��يد. نكته اثر گذار ديگر در اين توافق، از نگاه 
استاد دانشگاه صنعتي ش��ريف، ذخاير استراتژيك 

نفتي است. 
به گفته او، چنانچه اين تواف��ق نفتي يعني كاهش 
توليد نفت رخ نمي داد، ذخاير استراتژيك كشورهاي 
توليدكننده نفت افزايش مي ياف��ت و همين امر بر 
روي قيمت نفت اثر منفي داش��ت. ح��ال در مورد 
اينكه اين توافق نفتي مي تواند به نفع ايران باشد يا 
خير، عباسپور مي گويد: با توجه اينكه ايران همچنان 
تحريم اس��ت و صادركنن��ده بزرگ نفت��ي نيز در 
بازارهاي جهاني به شمار نمي روند، اين توافق خيلي 
تاثيري به حال ايران نخواهد داش��ت. اما از آنجايي 
ك��ه كاهش قيمت نفت، مناب��ع ارزي ايران را تحت 

تاثير قرار مي دهد، با اين توافق و اميدواري نسبت به 
افزايش قيمت نفت مي تواند درآمدهاي نفتي ايران 

را تا حدي افزايش دهد. 
از سوي ديگر، مرتضي بهروزي فر كارشناس بازار انرژي 
در پاسخ به اين پرس��ش »تعادل« كه توافق كاهش 
توليد اوپك پ��الس، آيا قيمت نفت را به مرز ۵۰ دالر 
در هر بش��كه مي رساند يا خير، مي گويد: هم صدايي 
توليدكنندگان نفت قطعا تاثير مثبتي بر بازار خواهد 
داش��ت. چرا كه اين توافق سيگنال مثبتي را به بازار 
مي فرستد، كه توليدكنندگان نفت يك صدا هستند و 
همين همصدايي پيش از حذف فيزيكي نفت از بازار 

بر قيمت ها تاثيرگذار بوده است. 
بهروزي فر در ادامه با توضي��ح اينكه در توافق اوپك 
پالس قرار اس��ت ۹.۷ ميليون بشكه نفت از بازار كم 
شود، عنوان مي كند: اعضاي G2۰ نيز اعالم كرده اند 
3.۷ ميليون بش��كه از توليد خود را كم مي كنند، كه 
با اعالم سه كشور »عربستان، كويت و امارات« نيز 2 
ميليون بشكه از عرضه نفت كاهش پيدا مي كند كه 
در مجموع حكايت از كاهش ۱۵ ميليون بش��كه اي 
عرضه در بازار جهاني نفت دارد. به گفته اين كارشناس 
بازار انرژي، كاهش توليد نفت به نفع همه كشورهاي 
توليد كننده نفت است؛ چرا كه سبب مي شود قيمت 
نفت بر مدار افزايش قرار گيرد. براساس اظهارات اين 
كارشناس، اگر توليد كنندگان نفت به تعهد كاهش 
توليد در ارقام اعالم ش��ده پايبند باشند، پيش بيني 
كه مي توان كرد اين اس��ت كه قيمت نفت بين ۴۰ تا 
۴۵ دالر در هر بش��كه افرايش ياب��د. اما اينكه انتظار 
داشته باش��يم قيمت نفت به باالي ۵۰ يا 6۰ دالر در 
هربشكه برسد، به نظر غيرمنطقي است. البته موضوع 
ديگري كه دراينجا محل بحث است اينكه آيا امريكا 
توليد نفت خود را كاهش خواهد داد. بهروزي فرد در 
اين باره نيز معتقد اس��ت، اگرچه حجم توليد امريكا 
بسيار باال است، اما به دليل شيوع كرونا در اين كشور، 
 مصرف داخلي انرژي افت كرده و دور از انتظار نيست 
كه حداقل به ميزان كاهش مصرف داخلي توليد نفت 

خود را كم كند. 

تعادل | گروه صنعت|
روساي اتاق ايران و تهران در دونامه جداگانه 
ب�ه دول�ت خواه�ان حماي�ت از بنگاه هاي 
آس�يب ديده در دوران كرونا شدند. در نامه 
نخس�ت، ريي�س پارلمان بخ�ش خصوصي 
اي�ران خطاب به محم�د نهاوندي�ان معاون 
اقتص�ادي رييس جمهور ضم�ن بيان عمده 
مش�كالت ش�ركت  ها و پروژه ه�اي صنعت 
احداث و خدمات فني و مهندس�ي خواستار 
حمايت از فعاالن اين صنعت شد كه به دليل 
شيوع ويروس كرونا از اسفندماه سال گذشته، 
متأثر از اين ويروس بوده   و عمدتا با توقف كامل 
فعاليت هاي خود روبرو شده اند. غالمحسين 
شافعي، در اين نامه به ارايه 9 پيشنهاد براي 
حماي�ت از صنعت اح�داث و خدمات فني و 
مهندسي پرداخته است. از سوي ديگر، رييس 
اتاق بازرگاني تهران در نامه اي ديگر خطاب به 
اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور، 
6 پيش�نهاد براي تس�هيل ام�ور مالياتي بر 
بنگاه هاي اقتصادي درگير ب�ا تبعات منفي 

شيوع كرونا و ركود اقتصادي داد.

     9 پيشنهاد براي حمايت از صنايع آسيب ديده
 غالمحسين ش��افعي رييس اتاق ايران در نامه اي به 
معاون اقتصادي رييس جمهور خواس��تار حمايت از 
فعاالن صنعت احداث و خدمات فني و مهندسي شد. 
متن كامل نامه رييس اتاق ايران به محمد نهاونديان 
معاون محترم اقتصادي رييس جمهور به ش��رح زير 
اس��ت: » احتراما؛ همان گونه كه مستحضريد فعاليت  
شركت ها و پروژه هاي صنعت احداث و خدمات فني و 
مهندسي )پيمانكاران، مهندسان مشاور، بهره برداران 

و توليدكنندگان( از اس��فند ماه ۹8 تاكنون به شدت 
تحت تاثير ش��رايط ناش��ي از ويروس عالم گير كرونا 
بوده اس��ت. بر اين اساس، گروه بزرگ خانواده صنعت 
احداث و خدمات فني و مهندسي كشور )پيمانكاران، 
مهندسان مشاور، بهره برداران و توليدكنندگان( عمدتا 
با توقف كامل فعاليت هاي خود روبه رو ش��ده اند و بيم 
آن مي رود در صورت لحاظ نشدن نام اين شركت ها در 
زمره شركت هاي آسيب ديده از شيوع كرونا، با تعطيلي 
اين بنگاه هاي مهم اقتصادي و بيكاري قشر گسترده اي 

از سرمايه انساني روبرو گردند.«
۹ پيش��نهاد رييس اتاق ايران براي حمايت از صنعت 
احداث، خدمات فني و مهندس��ي به شرح زير است: 
»۱. تعيين تكليف پرداخت بيمه پرس��نل شركت ها 
و كارگاه هاي اجرايي آنها در دوران ش��يوع بيماري با 

دريافت بدون وجه ليس��ت بيمه در طول اين دوران. 
2. تمديد انواع بيمه نامه هاي پروژه ها، ضمانتنامه ها، 
اعتبارات و بروات اس��نادي و تعه��دات ارزي و ريالي 
در طول اين دوران بدون دريافت وجه. 3. اس��تفاده از 
تسهيالت بدون بهره براي شركت ها به منظور حفظ 
اشتغال و پرداخت حقوق پرسنل شاغل. ۴. حمايت از 
صنعت احداث و خدمات فني و مهندسي )پيمانكاران، 
مهندسان مش��اور، بهره برداران و توليدكنندگان( در 
كنار ساير بخش هاي توليدي و حمايتي موردحمايت 
دولت در كليه بخشنامه ها و مصوبات حمايتي صادره 
تاكن��ون و آت��ي در ش��رايط موجود از جمل��ه تامين 
اجتماعي، ماليات، بانكي، تامين نقدينگي، تسهيالت 
بانكي، ضمانتنامه ها و... ۵. پيگيري در خصوص ابالغ 
يك دوره تعليق ويژه س��ه ماهه و پرداخت هزينه هاي 

مربوط برابر قراردادهاي در دست اجراي آنها؛ پرداخت 
مطالبات معوق پيمانكاران، مشاوران و سازندگان اين 
ح��وزه به صورت ويژه با هدف رفع مش��كل نقدينگي 
براي پرداخت مطالبات نيروي انساني و طلبكاران اين 
شركت ها. 6. ابالغ دستورالعمل هايي براي استمهال 
بدهي ه��اي بانكي، ماليات، ماليات ب��ر ارزش افزوده، 
تمديد يا حذف جرايم مربوطه. ۷. پيگيري در خصوص 
قراردادن نام شركت هاي اين حوزه در ليست مشاغل 
آسيب ديده به جهت برخورداري از بسته هاي حمايتي 
دولت براي اين مشاغل. 8. پيگيري در خصوص تعيين 
تكليف دقيق تعطيلي موقت )تعليق( پروژه ها با اجراي 
آنها در قالب پروتكل هاي بهداشتي خاص با پرداخت 
هزينه اجراي اين پروتكل ها. ۹. دريافت كمك هزينه  
اجراي پروتكل هاي بهداش��تي از جمل��ه تامين مواد 

ضدعفوني كننده و اقالم حفاظتي. «

     6 پيشنهاد مالياتي اتاق تهران
اما كمي آن طرف از س��اختمان طالقاني، رييس اتاق 
بازرگاني تهران در خيابان وزراء در راس��تاي حمايت 
از بنگاه هاي آسيب ديده از ش��رايط كنوني اقتصادي 
كه ع��الوه بر تحريم خارجي و رك��ود داخلي از ناحيه 
تبعات منفي شيوع ويروس كوويد ۱۹ نيز تحت فشار 
مضاعف قرار گرفته است، به معاون اول رييس جمهور 
نامه اي مشتمل بر شش پيش��نهاد در حوزه مالياتي 
نوش��ت. مسعود خوانس��اري در اين نامه با برشمردن 
برخي از تبع��ات منفي همه گيري وي��روس كرونا از 
اس��حاق جهانگيري خواس��ته اس��ت تا مدت اجراي 
برخي تسهيالت قانوني ديده تمديد و عمليات وصول 
و اجراي ماليات نيز به طور موقت در شش ماهه نخست 
سال جاري متوقف شود. متن نامه رييس اتاق تهران به 
معاون اول رييس جمهور به شرح زير است: »با عنايت 

به تش��ديد بحران اقتصادي متاثر از ش��يوع ويروس 
كرونا و آثار خس��ارت بار آن بر وضعيت كلي بنگاه هاي 
اقتصادي، ش��امل محدوديت حضور اعضاي كليدي 
واحد هاي اقتصادي بخش خصوصي اعم از مديران و 
عوامل حسابداري و حسابرس��ي و ساير تاثيرات سوء 
مش��خص، قابل پيش بيني، متقابل و اپيدميك آن بر 
فضاي عمومي كسب و كار، مستدعي است به عنوان 
بخشي از اقدامات حمايتي دولت در امر خطير تداوم 
حيات فعاالن اقصادي مذكور، نسبت به تصويب موارد 
ذيل دس��تور فرماييد. 6 پيش��نهاد رييس اتاق تهران 
شامل موارد زير است: »۱- مواعد مقرر در مواد )۱۰۰( 
و )۱۱۰( قانون ماليات هاي مستقيم، موضوع تسليم 
اظهارنامه ه��اي مالياتي موديان حقيق��ي و حقوقي، 
همچنين گزارشات موضوع مواد )۱6۹ مكرر( و )2۷2( 
قانون مذكور و اظهارنام��ه مالياتي موضوع ماده )2۱( 
قانون ماليات بر ارزش افزوده، در سال ۱3۹۹ به مدت 
3ماه تمديد گردد. 2- متناسب با تمديد درخواستي در 
بند يك نامه حاضر، مواعد موضوعه رسيدگي مالياتي 
قانون ماليات هاي مس��تقيم و قانون ماليات بر ارزش 
افزوده، حس��ب مورد به مدت 3 ماه تمديد گردد. 3- 
سررسيد و مهلت مقرر در بخشنامه اخير سازمان امور 
مالياتي، موضوع نحوه بخشودگي جرايم مالياتي قابل 
بخشش تا پايان شهريورماه سال ۱3۹۹ تمديد گردد. 
۴- عمليات وصول و اجراء ماليات موقتا در 6 ماهه اول 
سال ۱3۹۹ متوقف گردد. ۵- سررسيد پرداخت اقساط 
بدهي قطعي مالياتي موديان در سال ۱3۹۹ به مدت 3 
ماه تمديد گردد. 6- مقررات مربوط به تعيين خسارت 
بنگاه هاي اقتصادي جهت برخورداري از تس��هيالت 
ماده ۱6۵ قانون ماليات هاي مستقيم، با رعايت مواد ۱، 
2، 3 قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار، تدوين و 

تصويب گردد.« 
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دستورالعمل قيمت خودرو 
همچنان بالتكليف ماند 

ايسنا |در اولين جلسه خودرويي ستاد تنظيم 
بازار در س��ال جديد، به دليل وجود اختالف نظر 
حاضران جلس��ه، همچنان دستورالعمل قيمت 
خودرو بالتكليف مانده و قرار شد گزارشات ارايه 
شده توسط كارشناس��ان مورد ارزيابي بيشتري 
قرار گيرند و در جلس��ه هفته آينده ستاد تنظيم 
بازار تصميم گيري ها انجام شود. ديروز دوشنبه، 
اولين جلسه خودرويي ستاد تنظيم بازار در سال 
۱3۹۹ كه هشتاد و هش��تمين جلسه كارگروه 
تنظيم بازار بوده است، برگزار شد. در اين جلسه 
قرار بود ب��ا ارايه گزارش دبيرخانه كميته تنظيم 
بازار خودرو از فرآيندها و ضوابط سياس��تگذاري 
اين بخش، دستورالعمل هاي تعيين نرخ خودرو 
توس��ط معاونت امور صنايع، مركز ملي رقابت و 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
تعيين شود. بر همين اس��اس گزارش دبيرخانه 
كميته تنظيم بازار خ��ودرو از فرآيندها و ضوابط 
سياستگذاري اين بخش و دستورالعمل ها توسط 
س��ازمان هاي ذي ربط تعيين و خوانده ش��د؛ اما 
بروز اختالفات در ميان اعضاي حاضر در جلس��ه 
باعث شد تا همچنان دستورالعمل قيمت خودرو 
بالتكليف بماند و بررسي آن به جلسات آينده اين 
ستاد موكول شود. در اين جلسه اختالف نظر بر سر 
قيمت خودرو به حدي بود كه در نهايت قرار شد 
گزارش هاي ارايه شده توسط كارشناسان مورد 
ارزيابي بيشتري قرار گيرند و در جلسه هفته آينده 

ستاد تنظيم بازار تصميم گيري ها انجام شود.

 تصوير صنعت 
در اسفند كرونايي 

براساس داده هاي منتشر ش��ده از سوي مركز 
پژوهش هاي اتاق ايران، ش��امخ بخش صنعت 
در اس��فندماه ۹8 به ۴2.۴8 واحد رس��يده كه 
نس��بت به ماه قب��ل از آن ۱3.66 واحد معادل 
32.۱۵ درص��د افت ك��رده اس��ت. در اين ماه 
از مي��ان همه مولفه ه��اي اثرگذار ش��امخ، زير 
شاخص انتظارات توليد در ماه آينده به كمترين 
مقدار رس��يده كه از وخامت دورنماي توليد در 
فروردي��ن ۹۹ حكايت دارد. در نظرس��نجي از 
فعاالن اقتصادي كشور، رقم اين زير شاخص از 
۵3.38 واحد در بهم��ن ۹8 به 2۷.۵2 واحد در 
اسفند رسيده كه از سقوط ۴8درصدي حكايت 
دارد.  از سوي ديگر، داده هاي اين تحليل، نشان 
مي دهد، كه شامخ كل اقتصاد در مارس 2۰2۰، 
در كشورهاي عربستان سعودي )۴2.۴(، لبنان 
)3۵(، هنگ كنگ )3۴.۹(، غنا )۴۱.۴، آفريقاي 
جنوبي )۴۴.۵( عنوان ش��ده اس��ت. همچنين 
ش��امخ صنعت در مارس 2۰2۰، دركشورهاي، 
ژاپن )۴۷.8(، آلمان )۴8(، تركيه )۴8.۱(، روسيه 

)۴8.2( و مالزي )۴8.۵( ذكر شده است.

حمايت از رايزنان بازرگاني 
فقط در حد شعار است

خبرگزاري تسنيم |رييس اتاق مشترك بازرگاني 
ايران و عراق با بيان اينك��ه رايزن بازرگاني در حال 
حاضر كمتر از سفير سياسي نيست گفت: ما فقط 
درباره جايگاه و اهميت ويژه رايزنان بازرگاني حرف 
مي زنيم و در عمل حاضر به هزينه كردن براي آنها 
نيستيم. يحيي آل اس��حاق با اذعان به جايگاه ويژه 
رايزن هاي بازرگاني در توسعه اقتصادي كشور گفت: 
توسعه روابط اقتصادي، بهبود صادرات و مديريت 
واردات تا حد زيادي وابس��ته به نوع و مقدار تعامل 
تجاري اقتصادي بين كشورهاست. وي با بيان اينكه 
روابط تجاري كشورها رابطه نزديكي با توسعه تجارت 
و امنيت ملي جوامع دارد افزود: ما اگر روابط تجاري 
را با كشورهاي همسايه توس��عه دهيم بسياري از 
اهداف تجاري، اقتصادي و امنيتي و سياسي مان نيز 
محقق خواهد شد. آل اسحاق با اشاره به اينكه ايران 
به دليل موقعيت خاص جغرافيايي خود، هاب منطقه 
محسوب مي شود گفت: همسايگي ايران با ۱۵ كشور 
همسايه يك ظرفيت تجاري هزار ميليارد دالري در 
سال را ايجاد كرده كه بر اساس همين نوع كاالهاي 
وارداتي و صادراتي كشورمان هم مي توانيم بين2۵۰ 
تا 3۰۰ ميليارد دالر از اين ظرفيت بهره مند شويم. 
وي مطرح كرد: اقتصاد ايران از طرفي با چالش هاي 
فراواني روبروست و از طرف ديگر هم با ويروس كرونا 
و تبعات اقتصادي آن درگير شده و در عين حال نيز 
قرار است كه جهش توليد و صادرات را دنبال كند لذا 
در چنين وضعيت چاره اي جز باز كردن تنفس گاه 
و نفس تجاري كش��ور نداريم. وزير اسبق بازرگاني 
معتقد اس��ت كه اولين الزام در توس��عه صادرات و 
مديريت واردات، اقتدار و توانايي مسووالن و مديران 
به ويژه رايزنان بازرگاني در هموار كردن اين مسير 
و رفع موانع است. وي بازار عراق را يك ظرفيت 2۰ 
ميليارد دالري براي اقتصاد ايران معرفي كرد و يادآور 
شد: ما در سال گذشته حدود ۱۱ ميليارد دالر از اين 
بازار 2۰ ميلياردي استفاده كرديم كه البته زمينه ساز 
اين كار بزرگ رايزنان بازرگاني بودند. آل اس��حاق 
بي توجهي به نق��ش رايزنان بازرگاني در توس��عه 
اقتص��اد و روابط تجاري را يك نوع فرصت س��وزي 
دانست و گفت: از بين 2۰۰ كشور دنيا باالي ۱۰۰ 
كشور مي توانند با ايران رابطه تجاري داشته باشند 
اما ما فقط در ش��ش كش��ور رايزن بازرگاني داريم. 
رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق با اشاره 
به ويژگي هاي ضروري رايزنان بازرگاني تأكيد كرد: 
يك رايزن بازرگاني نمودي از وزارت بازرگاني است 
بنابراين بايد از قدرت و توانايي الزم و دانش اقتصادي 
براي برقراري تعامل تجاري بين دو كشور برخوردار 

باشد و در واقع يك فرد معمولي نيست.
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عكسروز

چهرهروز

نمره باالي داريوش ارجمند به مردم 
داريوش ارجمند، بازيگر سينما مي گويد: من نمره بسيار بااليي به مردم مي دهم. مردمي كه به خود من زنگ مي زنند براي تامين سبد 
كاال و خودم هم كمك مي كنم همدلي مي كنند. بايد به هم كمك كنيم كه همه زندگي شان را بكنند. ويروس مي رود و روسياهي به 
زغال مي ماند و اگرهمدلي نكنيم، حسرت به دل مي ماند كه  اي كاش رفتگر محله مان را مي ديديم.  اي كاش همسايه مان را كه نداشت، 
مي ديديم. مردم ايران آن پرستاري است كه عروسي خود را ترك مي كند و باالي سر بيمارش در بيمارستان مي ماند. او گفته است: 
حرف فايده ندارد. به همين دليل همدلي خوش تر از همزباني است. اگر شما سري به فضاي مجازي بزنيد، مي بينيد كه چه آدم هاي 

بيراهي هم هستند اما من اميدم به مردم ايران است و اكثريت قاطعي كه پشت مردم ايران ايستاده اند. هميشه بودند و خواهند بود.

هنر

دفاع از حق يا رسوايي بزرگ؟ 
نامه تعدادي از اهالي س��ينما به رييس قوه قضاييه، اين روزها بازتاب هاي عموما منفي 
گسترده اي داشته است؛ نامه اي براي آزادي يك متهم به فساد بزرگ اقتصادي. محمد 
امامي از تهيه كنندگان مشهور سينماست كه در سال هاي اخير نامش با فساد كالن در 
صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه گره خورده است. او در سال هاي اخير چند باري 
به همين اتهام بازداشت شد و در حال حاضر نيز در زندان به سر مي برد.  »تابو«، »ابد و يك 
روز«، »خوب بد جلف« و »كاناپه« با سرمايه او ساخته شده اند. در ساخت سريال محبوب 
»شهرزاد« به كارگرداني حسن فتحي نيز به عنوان يكي از تهيه كنندگان فعاليت داشت. 
هادي رضوي نيز كه از محكومان پرونده فساد در بانك سرمايه وصندوق ذخيره فرهنگيان 
است، تهيه كننده ديگر ش��هرزاد بود. رضوي به خاطر اين پرونده به بيست سال حبس 
محكوم شد، اما تاكنون حكم امامي صادر نشده است.  حاال بيش از چهل سينماگر، در 
نامه شان به رييس قوه قضاييه، گرچه به موضوع كرونا و حق آزادي موقت سيد محمد امامي 
اشاره كرده اند، اما در همين نامه نوشته شده »اين روزها مردي در زندان به سر مي برد كه 
پرمخاطب ترين سريال شبكه خانگي را در كارنامه خويش دارد، موجب اشتغال صدها تن 
شده و كارآفرين و توليده كننده اي خالق است«. امضاكننده هاي اين نامه، امامي را فردي 
 »ديندار، معتبر و با آبرو« دانس��ته اند.  ابتدا، ارسال اين نامه به عنوان شايعه مطرح شد و 
كم كم مشخص شد واقعا چنين نامه اي به حجت االسالم رييسي ارسال شده است.  انتشار 
اين خبر واكنش هاي تندي به همراه داش��ت؛ برخي امضاي اين نامه را تكذيب كردند، 
برخي مانند روح اهلل حجازي و مهران احمدي گفتند نامه اي با اين محتوا امضا نكرده اند و 
صرفا درخواست آزادي موقت كسي بوده كه در اين شرايط ممكن است در زندان به كرونا 
مبتال شود و نگاهشان صرفا نگاه انساني بوده اما بعد نامشان را پاي نامه اي با اين ادبيات 
ديده اند. ازسوي ديگر كيانوش عياري و خسرو نقيبي در توئيت هايشان از امضاي اين نامه 
دفاع كردند. اما آيا اين نامه دفاع از حقوق يك زنداني براي آزادي موقت بوده يا به قول منيژه 
حكمت، حقارت؟ آنجا كه مي گويد: »آيا رسواتر از اين مي شود ذلت و حقارت را فرياد زد؟«  
بسياري از كاربران فضاي مجازي و سينمارگران از اين نامه و دفاع برخي سينماگران از يك 

مفسد اقتصادي و به ويژه ادبيات ستايشي كه در اين نامه به كار برده شده، انتقاد كرده اند. 
منيژه حكمت در توئيترش در واكنش به حمايت برخي سينماگران از متهم فساد بزرگ 
اقتصادي، نوشت:  »شرم بر ما، شرم بر سينماي ما كه به خاطر نواله اي كه برايمان پرت 
كرده اند اينچنين به دريوزه گي افتاده ايم و عزت و آبروي فرهنگ و هنرمان را از كس��ي 
طلب مي كنيم كه غارت سفره ناچيز فرهنگيان كشورمان تنها خالقيت اوست و چشم 
به دست او داريم تا بازگردد و از ابتكارات خالقانه عزتمندانه اش شايد ليسيدن كاسه اي 
هم نصيب ما گردد. چه شد كه به اينجا رسيديم؟ اينها كيستند كه بر جرايم شان هم نام 
هنر مي گذارند و چاپلوسي و دستبوسي شان را عدالتخواهي و انسان دوستي مينامند. آيا 
رسوا تر از اين مي شود ذلت و حقارت را فرياد زد؟« برخي رسانه ها از اين نامه با عنوان »نامه 

سياه« و »رسوايي« ياد كردند.

میراثنامه

نگراني از تخريب بناهاي تاريخي در خلوتي كرونا
از محدوده محله »اودالجان« به خيابان هاي پايين مولوي و بازار تهران كه عبور 
كنيد، يك مساله مشترك بين مغازه هاي آن منطقه زياد ديده مي شود. كركره 
اكثر مغازه ها پايين است و از زيِر ورودي آنها آبي متمايل به رنگ خاكستري بيرون 
مي زند. يكي از همراهان اما اين اتفاق را يك هشدار مي داند از اقدامات عمراني كه 

احتماال صاحبان مغازه ها در تعطيلي كرونا انجام مي دهند و .... 
اما اين هشدار نمونه كوچكي از اتفاقي است كه در طول يك ماه گذشته تاكنون 
براي بناهاي تاريخي و در س��ايه تعطيلي ها رخ مي دهد. تعطيلي هايي كه براي 
جلوگيري از انتقال زنجيره  كرونا ويروس، يك فرصِت مغتنم براي شاكياِن مالك 
بناهاي تاريخي است كه بتوانند بهتر از هر زمان ديگري آن چه را مي خواهند اجرايي 
كنند. از تخريِب بخشي از قلعه سلجوقيان در آران و بيدگل گرفته تا لودرهايي كه 
موظفند راه را براي سنگ شكناني باز كنند كه قرار است به حريِم جوبجي تاريخي 

راه پيدا كنند.
هر چند در كنار هشدارهايي كه پيشكسوتان ميراث فرهنگي كشور در طول نوروز 
مطرح كردند، دهم فروردين هم مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 
دستي استان تهران از دهياران و معتمدان محلي خواست تا اتفاقات مشكوك در 
حوزه ميراث فرهنگي را به يگان حفاظت استان تهران اطالع دهند. درخواستي 
كه هنوز از ميزان استقبال از آن، توسط مردم و فعاالن ميراثي هيچ حرفي به ميان 
نيامده است. با وجود اين هشدارها، محمدحسن طالبيان - معاون ميراث فرهنگي 
وزارتخانه ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي - از فعال بودن گشت هاي 

يگان حفاظت ميراث فرهنگي به عنوان نيروهاي حفاظت خبر مي دهد.
او با بيان اينكه نيروهاي يگان حفاظت ميراث فرهنگي با حفِظ فاصله اجتماعي 
تالش خود را براي انجام وظايف خود مانند گذش��ته، انجام مي دهند، به ايس��نا 

مي گويد: از سوي ديگر با استفاده از اطالعات مردمي، به جز انجمن هاي ميراث 
فرهنگي، سمن ها و رسانه ها، اگر نقطه اي در معرض تهديد باشد، اطالعات گوناگون 
به صورت مرتب به ميراث فرهنگي مي رس��د، هر چند در اين شرايط پروژه هاي 
عمراني دستگاه هاي دولتي نيز خوابيده اند، بنابراين اقدامات كنوني حداكثري 
نيست. مانند اتفاقي كه براي بيمارستان مسيح مراديان كرمانشاه رخ داد و پشت 
آن نيت خوبي نبود. او با تاكيد بر اينكه در اين موقعيت مردم هس��تند كه چنين 
اتفاقاتي را اطالع مي دهند، بيان مي كند: به عنوان نماينده وزارتخانه در حوزه ميراث 
فرهنگي درخواست ما از مردم در جريان قرار دادن متوليان اين دستگاه است تا 

اقدامات مورد نياز براي جلوگيري از هر نوع تخريبي انجام شود.

كريم سنجابي از وزارت خارجه استعفا كرد
روزهاي نخست انقالب، روزهاي سخت 
ايراِن جديد در مواجهه با دنياي خارج بود. 
برخي از انقالبيوني كه كمتر، از سياست 
خارجي، اطالع داشتند، در رويارويي با غرب، شمشير 
را از رو بستند. اين ش��ايد، همان چيزي بود كه انقالب 
اسالمي در آن روزها مي طلبيد. اما سياسيون كهنه كاري 
در عين مخالفت با استعمار و استثمار خارجي، در نوع 
مواجهه با غرب نظرات مختلفي داشتند. همين اوضاع، 
وزير 74 س��اله خارجه دولت موقت را ناچار به اس��تعفا 
ك��رد. روز ۲۶ فروردين ۱۳۵۸ دكتر كريم س��نجابي، 
رهبر جبهه ملي ايران بعد از ۵۵ روز از سمت وزارت امور 
خارجه دولت موقت اس��تعفا داد. متن كوتاه استعفاي 
دكتر س��نجابي كه تس��ليم مهندس مهدي بازرگان 
نخست وزير وقت شده بود، به اين شرح بود: »جناب آقاي 
مهندس بازرگان، نخست وزير، نظر به اينكه در اوضاع و 
احوال كنوني پيش��رفت امور ميسر نيست و با توجه به 
مسووليت مش��ترك وزيران در كليه امور كشور ادامه 
خدمت براي اينجانب غيرمقدور است، لذا بدين وسيله 
استعفاي خود را اعالم مي دارم.« روزنامه كيهان فرداي 
آن روز با انتش��ار خبر استعفاي دكتر سنجابي نوشت: 
»كريم سنجابي 74 سال دارد و سال گذشته به رهبري 
جبهه ملي ايران انتخاب شد و فعاليت گسترده اي را در 
مبارزه با رژيم شاه پيش گرفت. شاه سابق قبل از خروج 
از ايران و انتصاب شاپور بختيار به عنوان نخست وزير به 
وي پيشنهاد نخست وزيري را كرده بود كه نپذيرفت و 
اين امتناع با استقبال مردم روبرو شد.« يك روز پس از 
استعفاي دكتر سنجابي، داريوش فروهر وزير كار و امور 
اجتماعي و سخنگوي جبهه ملي استعفاي دكتر كريم 
س��نجابي را »تعجب انگيز« خواند. فروهر گفت: من از 

خبر استعفاي دكتر سنجابي بي اندازه تعجب كردم به 
خصوص كه هيچ گونه رايزني با همراهان سياسي خود 
از جمله شوراي مركزي جبهه ملي ايران نكرده بودند. به 
نظر من با پيروزي انقالب ملت ايران و تصميم قاطع مردم 
به استقرار جمهوري اسالمي اكنون زمان آن رسيده كه 
هر ايراني با همه نيرو در دوران سازندگي انقالب شركت 
كند. فروهر همچنين درباره شايعه استعفاي خود گفت: 
اين شايعه درست نيست. من در كنار مهندس بازرگان 
كه از نزديك مي بينم شبانه روز براي رفع دشواري هايي 
كه آينده ايران را تهديد مي كند در تالش است، خواهم 
ايس��تاد. در همين حال، س��نجابي پس از انتشار خبر 
استعفايش در تشريح داليل اين اقدام به كيهان گفت: 
استعفاي من به هيچ وجه متوجه آقاي بازرگان نيست، 

بلكه ناشي از بي نظمي ها و بي تربيتي هايي است كه در 
مملكت مشاهده مي شود، ناشي از حكومت هايي است 
كه در حكومت به وجود آمده و نگراني ايجاد كرده است. 
مسائلي كه پيشرفت كار ها را غيرممكن كرده و از جريان 
طبيعي خارج ساخته است. استعفاي سنجابي چند روز 
پس از ماجراي بازداشت فرزندان آيت اهلل طالقاني رخ داد. 
به همين دليل بود كه خبرنگار كيهان از سنجابي پرسيد: 
»آيا وضعي كه براي حضرت آيت اهلل طالقاني پيش آمد، 
تاثيري روي تصميم ش��ما گذاش��ت؟« وي پاسخ داد: 
»موضوع حضرت آيت اهلل طالقاني شوكي بود كه نه تنها 
بر دول��ت و افراد آن، بلكه تمام مملكت وارد و موثر واقع 
شد. اين مساله نشانه بي نظمي و دودستگي حتي در ميان 

مبارزين و مجاهدين است.«

تاريخ
نگاري

كتابخانه

برنده نوبل اقتصاد: در قرنطينه رمان هاي كالسيك  بخوانيد
جوزف يوجين استيگليتز اقتصاددان معاصر امريكايي و برنده جايزه نوبل 
اقتصاد در سال ۲۰۰۱ است. استيگليتز به مطالعه رمان هاي كالسيك قرن 
نوزدهم و درك بيشتر ديكنز يا اشتاينبك توصيه مي كند. جوزف يوجين 
استيگليتز اقتصاددان معاصر امريكايي و برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 
۲۰۰۱ است. وي همچنين از مشهورترين نمايندگان مكتب اقتصاد نو است 
كه بيشتر به خاطر انتقادهاي شديدش از صندوق بين المللي پول و بانك 
جهاني به شهرت رسيده است. روزنامه نيويورك تايمز به بهانه انتشار كتاب 
جديد اين اقتصاددان مشهور با عنوان »مردم، قدرت و سود« مصاحبه اي با 

وي كرده است كه بيشتر به دوران قرنطينه مربوط مي شود. استيگليتز به 
مطالعه رمان هاي كالسيك قرن نوزدهم و درك بيشتر ديكنز يا اشتاينبك 
توصيه مي كند. به گزارش ايبنا، او گفته است: به طور كلي در دوره قرنطينه 
يا ديگر اوقات فراغت دوست دارم آثار كالسيك قرون گذشته را مطالعه 
كنم. رمان بلندي هاي بادگير از جمله آثاري اس��ت كه هميشه من را 
مجذوب خود مي كند.  استيگليتز معتقد است: هر كتابي مكان خاص 
خودش را مي طلبد. وقتي در فستيوال كتاب كلمبيا بودم، يكي از دوستان 

رماني از گابريل ماركز را به من هديه داد و چقدر دوست داشتني بود. 

دنیايورزش

ماجراي پول واريزي فيفا 
به حساب كي روش چيست؟

خزانه دار فدراس��يون فوتبال مي گويد فيفا حقوق 
باقي مانده و پاداش كي روش و همچنين دستيارانش 
را از محل پاداش اي��ران براي صعود به جام جهاني 
روس��يه واريز كرده اس��ت. بيش از يك سال بعد از 
جدايي كارلوس كي روش از تيم ملي فوتبال ايران 
و اتمام قرارداد او و كادرفني تيم ملي با فدراسيون 
فوتبال، اس��ناد مالي منتشر شده از مبالغ پرداخت 
ش��ده به حس��اب اين مربيان موجب بروز برخي 
ابهامات در همكاري طرفين شده است. طبق اسناد 
ارايه ش��ده، حدود ۲۵ درصد )۲۰ درصد كي روش 
و ۵ درصد كادرفن��ي( از پاداش جام جهاني ۲۰۱۸ 
روسيه به حساب كادرفني سابق تيم ملي واريز شده 
است كه علي سليماني، خزانه دار فدراسيون فوتبال 
در گفت وگو با ايس��نا، درباره چراي��ي اين موضوع 
گفت: موضوع بس��يار ساده اس��ت. طبق قرارداد، 
۱۰ درصد از پاداش صعود به جام جهاني روس��يه 
متعلق به كارلوس كي روش بود. از طرفي دستمزد 
پرداخت نش��ده مربيان تيم ملي هم از طريق اين 
پاداش پرداخت شده اس��ت. خزانه دار فدراسيون 
فوتبال درباره اين موضوع توضيحاتي بيشتري ارايه 
ك��رد و گفت: پاداش صعود به جام جهاني هش��ت 
ميليون دالر بود كه ۱۰ درصد از اين مبلغ ۸۰۰ هزار 
دالر مي شود. از طرفي ۹۰۰ هزار دالر بابت قرارداد 
ك��ي روش از جام جهاني تا جام ملت ها از اين محل 
پرداخت ش��د كه جمعا يك ميلي��ون و 7۰۰ هزار 
دالر مي شود. از قبل از جام جهاني نيز ما دستمزد 
كي روش را به طور كامل پرداخت نكرده بوديم و از 

همين طريق حقوقش پرداخت شد.

تمرين در پاركينگ خانه!

ملي پوش تنيس روي ميز ايران مي گويد، در شرايط 
قرنطينه به همراه برادرش نوشاد در پاركينگ خانه 
تمرين مي كنند تا فرم ب��ازي خود را نگه دارند. نيما 
عالمي��ان درباره وضعيت تمريني خود در ش��رايط 
قرنطينه و اينكه دوباره مجبور شدند در پاركينگ خانه 
تمرين كنند، بيان كرد: خدا را شكر پاركينگ خانه ما 
هميشه هست و آنجا تمرين مي كنيم. اين پاركينگ 
هميشه بوده و خواهد بود. من و نوشاد تقريبا هر روز 
آنجا تمرين مي كنيم تا حداقل بدن و فرم تمريني خود 
را حفظ كنيم. فعال هم تا سه ماه ديگر هيچ مسابقه اي 
نيست و ليگ تنيس روي ميز فرانسه هم كه تعطيل 
شد. در اين مدت نزديك به هشت مسابقه كه قصد 
شركت در آن را داشتيم به دليل شيوع ويروس كرونا 
لغو شد و تمام برنامه ريزي ما به هم ريخت. عالميان 
در پاسخ به اين پرسش كه تعويق مسابقات انتخابي 
المپيك به نفع او و برادرش شد يا خير، به ايسنا گفت: 
زياد فرقي نداش��ت چون ش��انس كسب سهميه را 
داش��تيم. البته شايد به نفع نوشاد نشد چون در فرم 
خوبي بود و در رنكينگ ۶۰ جهان هم قرار گرفت. اما 
من در رنكينگ افت كردم زيرا نتايجم در مسابقات 
بين المللي خوب نبود. در ليگ فرانسه فشار زيادي 
روي من بود. نفر اول تيم بودم بنابراين بيشتر تمركزم 

را روي ليگ فرانسه گذاشته بودم. 

جامعه

روند كاهش مبتاليان و فوتي هاي كرونا 
هم آمار مبتاليان و هم تعداد مرگ ومير روزانه بر اثر 
ابتال به كرونا، از چند روز پيش روندي كاهشي به خود 
گرفته است. گزارش هاي ميداني از بيمارستان ها و 
مراكز درماني نيز حاكي از اين اس��ت كه مراجعات 
مردمي و تعداد افراد بستري در بيمارستان ها به دليل 
ابتال به كرونا، كاهش يافته اس��ت. اما هنوز وضعيت 
بحراني اس��ت و مردم بايد به دقت ن��كات ايمني را 
رعايت كرده و از خروج غيرضروري از خانه، خودداري 
كنند.  ديروز سخنگوي وزارت بهداشت از شناسايي 
۱۶۱7 بيم��ار جديد كوويد۱۹ در كش��ور خبر داد. 
كيانوش جهانپور گفت: از ظهر يكشنبه تا دوشنبه 
۲۵ فروردين ۱۳۹۹ و بر اس��اس معيارهاي قطعي 
تشخيصي، ۱۶۱7 بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹ در 
كشور شناسايي شد. با در نظر گرفتن موارد جديد، 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به 7۳۳۰۳ نفر 
رسيد.  به گفته سخنگوي وزارت بهداشت، متاسفانه 
در طول ۲4 ساعت، ۱۱۱ بيمار كوويد ۱۹ جان خود 
را از دس��ت دادند و بر اين اساس در مجموع تا امروز 
4۵۸۵ نف��ر از بيماران، جان باخته و ديگر در بين ما 
نيستند. تا كنون 4۵۹۸۳ نفر از بيماران، بهبود يافته 
و ترخيص شده اند. او افزود: ۳۸77 نفر از بيماران مبتال 
به كوويد۱۹ در وضعيت ش��ديد اين بيماري تحت 

مراقبت قرار دارند و تا كنون ۲7۵ هزار و 4۲7 آزمايش 
تشخيص كوويد۱۹ در بيش از ۱۰۰ آزمايشگاه مورد 
تاييد وزارت بهداشت انجام شده است. او با اشاره به 
وضعيت تقريبا ثبات و تقريبا نزولي موارد ابتال به ويژه 
در برخي استان ها و همچنين برخي نگراني ها درباره 
شهر تهران، گفت: اميدواريم تمامي اقشار و صنوف 
از هرگونه تردد غيرضرور خودداري كنند و مرحله 
سوم طرح فاصله گذاري اجتماعي و فيزيكي بتواند 
در مس��ير مهار اين بيماري كم��ك كند. وي گفت: 
همچنين اميدها اين است ظرف ۹ ماه تا يك سال و 
نيم آينده واكسن كرونا توليد شود كه البته احتمالي 
اس��ت. در حوزه تشخيص هم از تست هاي PCR به 
عنوان تست اختصاصي، س��ي تي اسكن به عنوان 

تست با حساسيت تشخيص باال استفاده مي شود.

حضور ۱۰ هزار معتاد متجاهر در سطح شهر تهران
طرح جمع آوري معتادان متجاهر استان تهران كه قرار 
است با هماهنگي بهزيس��تي، پليس و ستاد مبارزه با 
مواد مخدر انجام شود، همچنان در انتظار ابالغ رسمي 
ستاد ملي مقابله با كروناست. طرح جمع آوري نوروزي 
معتادان متجاهر كه قرار بود از ابتداي اسفندماه تا پايان 
فروردين ماه اجرا شود به دليل شيوع بيماري كرونا در 
كشور در همان روزهاي آغاز شيوع اين بيماري لغو و به 
زمان ديگري موكول شد. براساس اين طرح قرار بود، 
۵ هزار معتاد متجاهر از سطح شهر تهران جمع آوري 
شوند كه به دليل جلوگيري از شيوع ويروس كرونا در 
مراكز تجمعي نگهداري معتادان متجاهر ملغي شد.  
در روزهاي ابتدايي سال نو مالك حسيني سرپرست 
س��ازمان رفاه، خدم��ات و مش��اركت هاي اجتماعي 
شهرداري تهران با انتش��ار عكس هايي از محله هاي 
ش��وش و هرندي از حضور معتادان متجاهري در اين 
منطقه خبر داد كه براي خريد و فروش و مصرف مواد 
در ساعات پاياني شب تجمع كرده بودند پس از آن در 
يك جلسه اضطراري استاندار تهران دستور جمع آوري 
معتادان متجاه��ر را اعالم كرد، اما اي��ن اقدام پس از 
گذشت بيش از يك هفته همچنان انجام نشده است.  
رييس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با بيان 
اينكه پليس آمادگي الزم ب��راي جمع آوري معتادان 
متجاهر از سطح ش��هر تهران را دارد، گفت: ما آماده و 
منتظر ابالغ ستاد ملي مقابله با كرونا هستيم تا معتادان 
متجاهر را در اس��رع وقت جمع آوري كنيم. حسنوند 

درباره جمعيت معتادان متجاهر رها ش��ده در سطح 
ش��هر تهران به ايلنا گفت: برآورد ما اين اس��ت كه در 
حال حاضر ۱۰ هزار معتاد در سطح شهر تهران حضور 
دارند. ۵ هزار معتاد در سطح شهر تهران قبل از شيوع 
بيماري كرونا بود و ما قصد داش��تيم در طرح نوروزي 
اين معتادان را جمع آوري كنيم كه متاسفانه به دليل 
شيوع بيماري كرونا متوقف شد، ۵ هزار معتاد همزمان 
حضورشان در كمپ ها به پايان رسيده و براساس قانون 
ترخيص شدند، بنابراين در مجموع در حال حاضر ۱۰ 
هزار معتاد متجاهر در تهران حضور دارند. او در پاسخ 
به اين س��وال كه آيا اين معتادان به مركز مهر سروش 
منتقل مي شوند، ادامه داد: ظرفيت مهر سروش تكميل 
است و ما هيچ آزادي در اين ايام نداشتيم. اين معتادان 
در صورت جمع آوري به مراكز بهزيس��تي و فشافويه 
 منتقل مي شوند. اين را هم بگويم كه معتادان در صورت 
جمع آوري در دو مرحله غربالگري مي شوند و همزمان 

از آنها تست كرونا و تست اعتياد گرفته مي شود. 

داروخانه ها امكان نسخه پيچي غيرحضوري ندارند
در حالي كه چن��د روز پيش معاون وزير بهداش��ت 
و برخي كارشناس��ان با توجه به وضعيت گس��ترش 
ويروس كرونا، مباحثي درباره تله مديسين و صدور 
نسخه هاي الكترونيكي از راه دور را مطرح كرده بودند، 
اما بررسي ها نش��ان مي دهد زيرساخت ها براي اين 
كار آماده نيستند.  علي فاطمي نايب رييس انجمن 
داروسازان ايران، درباره وضعيت و امكانات داروخانه ها 
در حوزه نسخه پيچي الكترونيك، گفت: سازمان غذا 
و دارو براي فروش و عرضه دارو به صورت اينترنتي و 
غيرحضوري، ضوابطي را تدوين كرده است. بر اساس 
اين ضوابط از پنج گروه كااليي كه در داروخانه ها وجود 
دارد كه ش��امل دارو، مكمل هاي غذايي، محصوالت 
آرايشي و بهداشتي و فرآورده هاي طبيعي و ملزومات 
پزشكي مصرفي اس��ت، چهار محصول به جز دارو را 
مي توانيم به صورت اينترنتي يا غيرحضوري به فروش 
رسانيم، اما فعال نمي توان دارو را به صورت غيرحضوري 

و اينترنتي فروخت. او افزود: البته اين امكان در برخي 
كشورهاي خارجي وجود دارد. به طوري كه مراكزي 
به صورت خودكار دارو را در اختيار مردم قرار مي دهند. 
البته در اين شرايط بيمار حتما مشاوره و دستورات الزم 
را از پزش��ك داروساز دريافت مي كند. در كشورهاي 
ديگر زيرساخت آن وجود دارد، اما به نظر مي آيد كه در 
ايران هنوز زيرساخت فني نسخه پيچي غيرحضوري و 

الكترونيك فراهم نباشد.
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