
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 2  صفحه 3 

   Vol. 6  No . 1629  Wed. Apr 8. 2020  چهار شنبه 20  فروردين 1399  14 شعبان 1441  سال ششم  شماره 1629 4صفحه  قيمت:4000 تومان

نخس��تين جلس��ه علني و حضوري مجلس، ديروز 
در شرايط خاصي برگزار ش��د. نمايندگان با ماسك و 
دستكش و با رعايت فاصله در جلسه حضور داشتند 
و موضوع اصلي نشست نيز، كرونا بود. علي الريجاني، 
رييس مجلس نيز ك��ه به بيكاري كرونا مبتال ش��ده 
مهم ترين غايب جلسه بود و مسعود پزشكيان، رياست 
جلس��ه را به عهده داش��ت.  دولت كه پيش از عيد در 
تعطيلي ادارات و جلوگيري از مس��افرت ها كوتاهي 
كرده، حاال چشم به پايان ارديبهش��ت و اول خرداد، 
براي رسيدن به مرحله كنترل كرونا دارد.  ديروز وزير 
بهداشت، درمان و آموزش پزش��كي در صحن علني 
مجلس شوراي اسالمي حاضر شد و گفت: اكنون در 
مرحله مديريت بهينه بيماري هس��تيم. در روزهاي 
آينده در برخي اس��تان ها به مهار و كنترل مي رسيم 
و اميدواري��م تا پايان ارديبهش��ت بتواني��م به نقطه 
مهم تري دس��ت پيدا كنيم. از همان روزهاي نخست 
اعالم رسمي ورود كرونا به ايران، برخي معتقد بودند 
دولت در اع��الم اين موضوع تاخير ك��رده و دير اعالم 
كرده است، اما سعيد نمكي گفت: در ۲۹ بهمن ماه دو 
مورد بيماري كرونا به ما گزارش شد و گفتند كه شهر 
قم عالئمي به شكل كروناويروس دارد. من به همكاران 
گفتم كه اين گزارش با گزارش هاي قبلي مان متفاوت 
اس��ت بايد به اين گزارش ها ش��ك كرد زي��را عالئم 
كروناوي��روس را دارد.  در حالي كه برخي نمايندگان 
براي صحبت ب��ا اعضاي كابينه به آنها نزديك ش��ده 
بودند و رييس مجلس براي خ��ودداري از اين نزديك 
شدن به آنها تذكر مي داد، نمكي افزود: تست كروناي 
آن دو طرف را گرفتيم صبح روز ۳۰ بهمن ماه تس��ت 
آنها مثبت ش��د. قبل از آن موارد زي��ادي را آزمايش 
كرده بوديم و جواب تست ها منفي بود. روز چهارشنبه 
۳۰ بهمن ماه به دولتي ها گفتم دو مورد ويروس كرونا 
در قم داش��تيم صبح با خانم دكت��ر مختاري تماس 
گرفتم و آنها به من گفتند كه از سه آزمايش هاي اوليه 
مثبت ش��ده و دو آزمايش ديگر بايد ترتيب دهيم كه 
ببينيم كروناويروس در آنها مثبت است يا خير. بعضي 
دوستان توصيه داش��تند كه اعالم ويروس كرونا قبل 
از انتخابات درست نيست ولي همواره اعتقاد داشتم 
كه بهترين كار صداقت و راس��تگويي با مردم اس��ت. 
نمكي ادامه داد: بايد در يك جلس��ه غير علني به طور 
مفصل به شما نمايندگان، مس��ائل را توضيح بدهم. 
۲۳ تيم اپيدميولوژيست ما در حال كار كردن هستند 
كه بفهمند اولين منش��أ بيماري در كجا بود. همواره 
گفته ام كه آنچه در گيالن و ق��م اتفاق افتاد دو مقوله 
كامال متفاوت است. ان شاءاهلل توفيق داشته باشم كه 
در يك جلسه غير علني اين مس��اله را باز كنم. البته 
ضرورت غير علني بودن جلسه به اين معنا نيست كه 
ما با مردم بيگانه ايم. وزير بهداشت و درمان، وضعيت 
كشور را مديريت بيماري عنوان كرد و گفت: هنوز به 
مرحله مهار و كنترل نرس��يده ايم بعضي دچار توهم 
نشوند. ما در مرحله مديريت بيمماري هستيم. خدا 
را شاكرم كه به نحو احسن و در اوج تحريم ها بيماري 
را مديريت كرديم. كس��ي باور نمي كرد كه جمهوري 
اس��المي در ش��رايطي كه س��خت در تحريم است 
بيماري را مديريت كند. وقتي مي خواستيم ماسك و 
لباس مخصوص پرستار به كشور بياوريم اين دو كاال 
را در فالن فرودگاه مصادره كردند. اما حاال س��ازمان 
بهداش��ت جهاني تماس مي گيرد تا ما تجربه خود را 
به آنها منتقل كنيم. اين عزتي اس��ت كه بعد از دفاع 
مقدس به شيوه اي جهاد گرايانه نصيب ما شده است. 

   به داد حاشيه نشين ها برسيد
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
در اين جلس��ه با بيان اينك��ه كرونا اش��تغال جامعه 
و ركود اقتص��ادي را هدف ق��رار داده اس��ت، گفت: 
حاشيه نشين ها و كس��اني كه درآمد ثابت نداشتند، 
در حال نابودي هس��تند؛ باي��د فكري به ح��ال آنها 
كرد. الياس حضرتي او تاكيد ك��رد: افرادي كه روزانه 
درآمد داش��تند همچون پي��ك موت��وري، كارگران 
رس��توران و س��اختمان و حتي لبوفروش با مشكل 
مواجه ش��دند و حتي همان درآمد مختصر را ندارند. 
كساني كه كارگاه هاي كوچك داشتند تعطيل شده و 
كارگران شان بيكار شدند. افراد شاغل در كارخانه هاي 
۲۰۰ نفره هم با مش��كل مواجه شدند بايد براي همه 
اينها فكري كرد چون هدف اولي��ه ويروس منحوس 
كرونا، اشتغال جامعه و ركود اقتصادي است. امروز بايد 
مجلس شوراي اسالمي تدبير كند و كميسيون هاي 

تخصصي فعال شوند.
ادامه در صفحه آخر  

 وزير بهداشت:
 در مرحله مديريت بهينه كرونا 

هستيم  نه مهار و كنترل آن 

 اميدها 
به خرداد
است 

 نقشه ايجاد بحران در ايران
 نقش بر آب شد

قوانين حمايتي شركت هاي حاضر 
در بازار سرمايه  بايدتغيير كنند

 معاون اول رييس جمهور  در مراسم رونمايي از طرح 
گمرك هوشمند عنوان كرد

 در گفت وگو با شاپور محمدي، رييس سازمان بورس
 مطرح شد

در انتظار بوي عطر نوستالژيك كاغذ و مركب چاپ » تعادل« تا اطالع بعدي دراينترنت منتشرمي شود

 محسن شمشيري|
طبق اطالع تعدادي از نمايندگان مجلس، روز چهارشنبه 
۲۰ فروردين ۹۹ جلسه راي اعتماد به آقاي كاظم خاوازي 
وزير پيشنهادي جهاد كشاورزي در صحن علني مجلس 
برگزار مي ش��ود تا با بيش از چهارماه سرپرس��تي عباس 
كشاورز، سرانجام ش��اهد راي اعتماد و معرفي وزير جديد 
باش��د. به گزارش »تعادل«، كارشناسان بخش كشاوزي 
معتقدند كه در سال جهش توليد و شيوع كرونا به بخش 
كشاورزي به عنوان بخشي اثرگذار در رشد توليد و صادرات 
و تامين معيشت و امنيت غذايي توجه مي شود و ضروري 
اس��ت كه در ابتداي س��ال تكليف وزير جهاد كشاورزي 
مش��خص ش��ده و با ايجاد ثبات مديري��ت و تقويت آن، 
برنامه هاي جهش توليد كشاورزي در دستور كار قرار گيرد 
زيرا هم در بخش توليد و امنيت غذايي و تامين معيش��ت 
مردم و هم در بخش بازار كاال ضروري اس��ت كه اقدامات 
گس��ترده اي براي افزايش عرضه محصوالت كشاورزي و 
صنايع غذايي و بهبود قيمت ها صورت گيرد. به خصوص 
از آن جهت كه بخش كشاورزي مي تواند ضمن بهبود توليد 
در داخل هم ميزان صادرات كش��اورزي را افزايش دهد و 
هم از واردات بيشتر جلوگيري كرده و به تراز تجاري كشور 
نيز كمك كند.  علي اصغر يوس��ف نژاد عضو هيات رييسه 
مجلس شوراي اسالمي درگفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان در اين باره گفت: هيات رييس��ه مجلس با بررس��ي 
چگونگي برگزاري جلس��ات علني مجل��س در روز هاي 
سه شنبه و چهارشنبه درباره برگزاري راي اعتماد به وزير 
جهاد كشاورزي در صحن علني تصميم گيري كرده است. 
همچنين اسداهلل عباسي سخنگوي هيات رييسه مجلس 
از برگزاري جلس��ه راي اعتماد به وزير پيشنهادي جهاد 
كشاورزي خبر داد و گفت: هنوز حضور رييس جمهوري 
در جلس��ه روز چهارشنبه قطعي نيس��ت و ممكن است 
معاون اول رييس جمهوري براي دف��اع از برنامه هاي وزير 
پيش��نهادي در مجلس حضور يابد.  اكبر رنجبرزاده عضو 
هيات رييسه مجلس نيز پس از جلسه تلكنفرانسي اعضاي 
هيات رييسه مجلس، با بيان اينكه در جلسه هيات رييسه 
مجلس به رياست پزش��كيان، تصميماتي براي برگزاري 
جلسات پارلمان اتخاذ شد، اضافه كرد: يكي از تصميمات 
هيات رييسه پارلمان برگزاري جلسه راي اعتماد به وزير 
پيشنهادي جهاد كشاورزي آقاي خاوازي در روز چهارشنبه 
هفته جاري بود. عبدالرضا مص��ري نايب رييس مجلس 
نيز در جمع خبرنگاران اظهار كرد: در جلسه هيات رييسه 

مجلس ش��وراي اس��المي و روس��اي كميس��يون هاي 
تخصصي، صبح روز يكشنبه، 17 فروردين ماه موضوع راي 
اعتماد به وزير پيشنهادي جهاد كشاورزي در دستور جلسه 

علني روز چهارشنبه مجلس مطرح شده است.

   معرفـي كاظـم خـاوازي بـه عنـوان گزينه 
پيشنهادي وزارت جهاد كشاورزي 

4 اس��فندماه ۹8 مهلت قانوني س��ه ماهه سرپرس��تي 
عباس كش��اورز در وزارت جهاد كش��اورزي كه از 4 آذر 
۹8 سرپرست وزرات جهاد كش��اروزي بوده، اتمام يافت 
و بر اساس اعالم علي اصغر يوسف نژاد عضو هيات رييسه 
مجلس شوراي اس��المي، كاظم خاوازي رييس سازمان 
تحقيقات، آموزش و ترويج كش��اورزي ب��راي قبول اين 
مهم به مجلس معرفي شده است. اما موضوع شيوع كرونا 
و تعطيلي جلسات مجلس، موجب شد كه انتخاب و راي 
اعتماد مجلس به وزير پيش��نهادي با تاخير همراه شود.  
برخي كارشناس��ان معتقدند كه معرفي كاظم خاوازي 
به خاطر مس��ووليت وي در س��ازمان تحقيقات، آموزش 
و ترويج كشاورزي و تسلطي كه به موضوعات كشاروزي 
دارد، مي تواند با استقبال بدنه وزارت جهاد و كارشناسان 
كشاورزي مواجه شود و مديران كشاورزي و صنايع غذايي 

از حضور وي استقبال كرده اند. 

  انتقاد از طوالني شدن دوره سرپرستي
هر چند كه در تاريخ 4 آذرماه س��ال ۹8 عباس كش��اورز 
از س��وي رييس جمه��ور به عن��وان سرپرس��ت وزارت 
جهادكشاورزي معرفي شده و طبق قانون رييس جمهور 
مي تواند سه ماه سرپرست اعالم كند، اما به عقيده برخي 
صاحب نظران، طوالني ش��دن دوره سرپرس��تي وزارت 
مهم جهاد كش��اورزي با توجه به نقشي كه اين وزارتخانه 
در تامين امنيت غذايي و معيشت مردم دارد و همچنين 
در توليد كش��اورزي و صناي��ع غذايي تاثيرگذار اس��ت، 
مي توانست كمتر از 4 ماه باشد و شايسته بود كه دولت و 
مسووالن وزارت جهاد كشاورزي براي تعيين وزير و ثبات 
مديريتي در اين وزارتخانه اقدامات الزم را انجام بدهند و هر 
چه سريعتر وزير جهاد كش��اروزي را با توجه به سال هاي 
س��خت ۹8 و ۹۹ معرفي كنند.  ناصر عزيزي كارشناس 
بخش كشاورزي در اين زمينه به خبرنگار ما گفت: اگرچه 
دوره هاي سرپرستي وزارتخانه ها در حدود سه ماه قبال نيز 
در دولت هاي قبلي تجربه ش��ده، اما با توجه به مشكالت 

موجود اقتصاد كشور، تحريم ها و كاهش توليد و صادرات 
در بخش هاي نفت و صنعت، و همچنين شرايط توليد در 
بخش مهم كشاورزي و صنايع غذايي ايران و نقش آن در 
تامين امنيت و معيشت مردم و صادرات مواد كشاورزي و 
صنايع غذايي به كشورهاي منطقه، الزم است كه مديريت 
وزارت جهاد كش��اورزي با ثبات و توان و قدرت بيشتري 

همراه باشد و به اين بخش جدي تر توجه شود. 
وي افزود: به خصوص در سال هاي اخير كه به رونق توليد 
و جهش توليد نام گذاري شده، ضرورت ثبات مديريتي و 
انتخاب وزرا و مديراني كه بتوانند سرمايه گذاري ها و توليد 
را تقويت كنند و رش��د اقتصادي را در بخش كشاورزي و 

صنايع غذايي ايج��اد نمايند ضروري اس��ت. اداره وزارت 
كشاورزي با سرپرس��ت نمي تواند جوابگوي نيازهاي اين 
وزارتخانه مولد باشد و قطعا اين وزارتخانه فردي مي خواهد 
كه تصميماتش متزلزل نبوده و با اس��تحكام بيش��تري 
اقدام كند. وزارت جهاد كش��اورزي يكي از وزارتخانه هاي 
مهم توليدي كشور اس��ت. اين وزارتخانه كه خيل عظيم 
كشاورزان و دامداران به عنوان نيروي مولد ارتباط دارند، 
چند وقتي است كه بدون وزير و با سرپرست اداره مي شود. 
وي ادامه داد: بخش كشاورزي بيشترين يارانه را دريافت 
مي كند تا معيش��ت مردم تحت تاثير قرار نگيرد و سفره 
مردم كوچك نشود اما افزايش قيمت افسارگسيخته تعداد 
زيادي از محصوالت كشاورزي و كاالهاي مصرفي مردم 
نارضايتي هاي عمومي در كشور ايجاد كرد. اين درحالي 
است كه مانند هميشه سهم كش��اورز و توليد كننده اين 
محصوالت از درآمد دس��ترنج خود چن��دان قابل توجه 
نبوده است.  پس از استعفاي »محمود حجتي« و پذيرفته 
شدن آن از سوي رييس جمهور، »عباس كشاورز« معاون 
وزير جهادكش��اورزي در امور زراعت به عنوان سرپرست 
اي��ن وزارتخانه انتخاب ش��د. وزارت كش��اورزي در دوره 
فعاليت حجتي با مش��كالت عديده اي روبرو بود. همين 
انتقادات و اقدام مجلس جهت استيضاح وي سبب شد تا 
حجتي نيز مانند برخي از وزراي ديگر كابينه روحاني كه 
حس مي كردند كه استيضاح آنها راي خواهد آورد زودتر 
با استعفا نسبت به كناره گيري از اين جايگاه اقدام كردند.

گراني سرس��ام آور كاالي اساس��ي و مواد غذايي مردم با 
وجود يارانه سنگين وزارت جهاد كشاورزي براي حمايت 

از توليد، طاقت نمايندگان مردم را طاق كرد.
البته حجتي اعالم كرد كه »علت اس��تعفا و كناره گيريم 
از دولت، تشديد بيماري مزمن حمله تنفسي بود و با اين 
ش��رايط قادر به ادامه فعاليت نبودم.«  از جمله حواش��ي 
حجتي سخنان وي درباره گراني گوشت قرمز بود كه وزير 
سابق جهاد كشاورزي در سخناني عجيب مطرح كرد كه 
مردم شكرگزاري كنند كه گوش��ت هست. ازسوي ديگر 
برخورد و گفت وگوي كش��اورز كهنه كار طبس��ي كه در 
قالب يك شعر انتقاد خود را به وزير وقت جهاد كشاورزي 
اعالم كرد و دست آخر با اين جمله كه »خودتان مي دانيد 
و مملكت تان خداحافظ« از آنج��ا رفت. حاال چند ماهي 
اس��ت كه وزارت جهادكش��اورزي با سرپرستي »عباس 
كشاورز« مشغول فعاليت است. فعاالن حوزه كشاورزي 
معتقد هس��تند ديدگاه عباس كش��اورز در وزارت جهاد 

كشاورزي به سمت آزادسازي است . فعال شدن كشاورزي 
در بورس، اعتقاد به بازار آزاد و حمايت از بخش خصوصي 
از جمله برنامه هاي سرپرست وزارت كش��اورزي عنوان 
شده بود.  اما سوال اساسي كارشناسان اين بود كه بعد از 
چند ماه چرا رييس جمهور وزير جديد را به مجلس معرفي 
نمي كند. اگر قرار اس��ت فردي به عنوان وزير پيشنهادي 
به مجلس معرفي شود چرا در اين خصوص تعلل صورت 
مي گيرد؟ و اقدامي انجام نمي شود. اينكه اين وزارتخانه با 
قشر قابل توجهي از توليد كنندگان بدون وزير مانده بود و 
با سرپرستي كه معلوم نيست بماند يا نماند، اداره مي شد 
به نوعي نشان از ضعف كاري مديريتي در اين حوزه ارزيابي 
شده است . اين وزارتخانه با توجه به توليد محور بودن آن 
نياز به برنامه اي جدي و بلندمدت دارد اما تعويض مديران 
باالدستي در اين وزارتخانه و تغييرات گاه و بي گاه سبب 
مي شود كه اين وزارتخانه با مشكالت بيشتري روبرو شود. 
اداره وزارت كشاورزي با سرپرست نيز نمي تواند جوابگوي 
نيازهاي اين وزارتخانه باش��د و قطعا اين وزارتخانه فردي 
مي خواهد كه تصميماتش متزلزل نبوده و با اس��تحكام 
بيشتري اقدام كند. بايد ديد كه عدم معرفي وزير كشاورزي 
در مهلت مقرر كه روزهاي پاياني را سپري مي كند، ناشي از 
قحط الرجالي در دولت تدبير است يا مسووالن ارشد دولت 
بنايي دارند تا از اين فرصت هم براي يك سياس��ي كاري 
بهره ببرند. كارشناسان كش��اورزي اخيرا درباره توليدات 
كش��اورزي و نحوه واردات و صادرات گزارشي ارايه كرده 
و معتقدند كه با توجه به شيوع كرونا و مشكالت تحريم و 
منطقه، احتمال كاهش صادرات و كس��ري تراز تجاري و 
اثر آن بر ميزان واردات وجود دارد و لذا ضروري اس��ت كه 
وزارت جهاد كشاورزي با توجه به بارش هاي مناسب چند 
ماه اخير، برنامه رشد و جهش توليد در كشاورزي و صنايع 
غذايي را به پيش ببرد تا از اين طريق بتوان هم معيش��ت 
مردم و نياز كشور به محصوالت كشاورزي و مواد غذايي را 
تامين كرد و هم بتوان زمينه افزايش صادرات مواد غذايي 

به عراق و كشورهاي منطقه را فراهم كرد. 
براساس پيش بيني كارشناسان، ميزان صادرات در سال 
۹۹ احتماال به دليل مشكالت موجود، از رقم 5.7 ميليارد 
دالر رسال ۹8 به حدود 5 ميليارد دالر كاهش خواهد يافت 
و البته براي تضمين صادرات همي��ن رقم 5 ميليارد دالر 
بايد برنامه ريزي مناسبي از سوي مسووالن وزارت جهاد 

كشاورزي صورت گيرد. 
ادامه در صفحه آخر

 كاظم خاوازي، رييس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي 
براي قبول اين مهم به مجلس معرفي شده است

آيا امروز مجلس به وزير پيشنهادي جهاد كشاورزي راي اعتماد مي دهد

صندلي خالي آقاي وزير

 با برنامه هاي موثر براي افزايش بهره وري و كارايي و اثر گذاري سياست ها
 مي توان شاهد بهبود رشد بخش كشاورزي بود

ضروري است كه وزارت جهاد كشاورزي با 
توجه به بارش هاي مناسب چند ماه اخير، 
برنامه رش�د و جهش توليد در كشاورزي 
و صنايع غذايي را به پيش بب�رد تا از اين 
طريق بت�وان هم معيش�ت م�ردم و نياز 
كش�ور به محصوالت كش�اورزي و مواد 
غذايي را تامي�ن كرد و هم بت�وان زمينه 
افزايش صادرات مواد غذاي�ي به عراق و 

كشورهاي منطقه را فراهم كرد. 

والدت حضرت قائم )عج(  را به شيعيان جهان تبريك مي گوييم



اخبار

 تعطيلي همه نمايشگاه ها 
تا نيمه دوم خرداد

خبرگ�زاري تس�نيم| مديرعام��ل ش��ركت 
نمايشگاه هاي بين المللي اعالم كرد: همه عناوين 
نمايش��گاهي كش��ور تا نيمه دوم خرداد تعطيل 
خواهند بود. بهمن حسين زاده رييس هيات مديره و 
مديرعامل شركت نمايشگاه هاي بين المللي ج.ا.ايران 
اضافه كرد؛ شركت نمايشگاه هاي بين المللي همسو 
با مسووليت اجتماعي خود، در راه اندازي نقاهتگاهي 
براي افرادي كه از بيماري كرونا بهبود پيدا يافته اند، 
مشاركت داش��ته كه خوش��بختانه تاكنون مورد 
استفاده قرار نگرفته و اميدوار هستيم مورد استفاده 
هم قرار نگيرد. حسين زاده تصريح كرد: همزمان با 
ورود كرونا به كشور برگزاري چندين نمايشگاه به 
تعويق افتاد ولي تقويم نمايشگاهي ما طوري طراحي 
شده است كه هيچ نمايشگاهي لغو نشود؛ با اين حال 
برنامه ريزي شده حداقل تا پايان ماه مبارك رمضان 

و دهه دوم خرداد نمايشگاهي برگزار نشود.

فعال سازي مسير جديد 
واردات كاال از تركيه 

دبير شوراي اطالع رساني گمرك گفت: با پيگيري هاي 
صورت گرفته و تالش س��فارت اي��ران در آنكارا، بر 
اس��اس تصميم تركيه، بازارچه مرزي » ساري سو« 
مس��ير جديد ورود كاال از تركيه به ايران مي ش��ود. 
سيد روح اهلل لطيفي اظهار كرد: با وجود پيگيري هاي 
بسيار، هنوز هيچ تصميمي در خصوص عادي سازي 
تردد كاميون ها از مرز بازرگان گرفته نش��ده است، 
ولي خوشبختانه بازارچه مرزي »ساري سو« كه در 
شرايط فراگيري ويروس كوويد۱۹ صرفا براي ورود 
كاميون هاي حامل اقالم بهداشتي و دارو در نظر گرفته 
شده بود از آخر اين هفته مي تواند عالوه بر كاميون هاي 
حامل اقالم بهداشتي به كشور، پذيراي كاالي وارداتي 
از مسير تركيه، با روش ترانشيپ منت يعني جابه جايي 
كاالاز كاميون به كاميون باش��د. سخنگوي گمرك 
افزود: اين بازرارچه مرزي صرفا مي تواند ۱۵ كاميون 
را به صورت روزانه پذيرش كند كه در اين ش��رايط 
اقدامي رو به جلو به ش��مار مي رود. گمرك ايران نيز 
براي اجرايي شدن اين تصميم، از امروز در حال تجهيز 
اين بازارچه به امكان��ات تخليه و بارگيري كاميوني 
است و با شبكه بهداشت نيز براي استقرار كارشناسان 
بهداش��تي براي اجراي پروتكل بهداشتي ورود كاال 
هماهنگي هايي را انجام داده است. به گفته لطيفي، 
مسير ريلي كشورمان به تركيه همچنان فعال است و 
در ۲۴ ساعت گذشته شاهد تردد ۱۰۳ واگن كاال بين 
دو كشور بوديم و همچنان بهترين مسير تردد كاال بين 

دو كشور در شرايط فعلي محسوب مي شود.

تبيين سياست هاي دولت 
براي توليد و واردات الكل

پاي�گاه خبري اتاق ته�ران | معاون هماهنگي 
امور اقتصادي استاندار تهران، در نامه اي اعالم كرد 
براي دريافت كد IRC ب��راي واردات الكل نيازي به 
پرداخت هيچ گونه وجهي نيست. ضمن اينكه توليد 
الكل هم چنان نيازي به مجوز ندارد. معاون هماهنگي 
امور اقتصادي استانداري تهران طي دو نامه جداگانه 
به رييس اتاق تهران، سياس��ت هاي دولت در مورد 
توليد و واردات الكل را تبيين كرد. محمد امامي امين 
در اين دو نامه با استناد به تصميمات وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اعالم كرده است كه تا اطالع ثانوي 
توليد الكل مورد نياز به هيچ گونه مجوزي از س��وي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد و در عين حال 
واردكنندگان الكل نيز تا اطالع ثانوي براي دريافت 
كد IRC هيچ گونه وجه��ي پرداخت نكرده و صدور 
كد فوق الذكر حداكثر ظرف ۲۴ ساعت انجام گيرد. 
امامي امين با استناد به نامه ۲۲ اسفندماه سال ۱۳۹8 
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگاني 
اعالم كرده است كه تا اطالع ثانوي توليد الكل مورد نياز 
به هيچ گونه مجوزي از سوي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )سازمان صنعت، معدن و تجارت استان( ندارد 
و الكل توليدي با هماهنگي دانشگاه هاي علوم پزشكي 
اس��تان قابل عرضه خواهد بود. او همچنين با اشاره 
به مكاتبه ۲۴ اسفند ماه سال ۱۳۹8 قائم مقام وزير 
صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگاني كه به منظور 
تسهيل در فرآيند واردات الكل صورت گرفته، اعالم 
كرد واردكنندگان الكل تا اطالع ثانوي براي دريافت 
كد IRC هيچ گونه وجهي پرداخت نكرده و صدور كد 

فوق الذكر حداكثر ظرف ۲۴ ساعت انجام مي گيرد.

پيش بيني افزايش توليد ماسك 
به ۵ ميليون عدد در روز

شاتا | سرپرست معاونت امور صنايع وزارت صمت 
پيش بيني كرد كه ظرفيت توليد ماسك به ۵ ميليون 
عدد در روز ارتقا يابد. مهدي صادقي نياركي در نشست 
بررسي وضعيت توليد ماسك با حضور اتحاديه ها و 
انجمن هاي تخصصي و برخي توليدكنندگان بيان كرد: 
توليدكنندگان با كار جهادي و شبانه روزي صنعت 
توليد ماسك را كه بيشتر مختص مراكز درماني بود به 
صنعتي راهبردي، پويا و رقابتي در اين شرايط تبديل 
كردند.وي در اين خصوص افزود: خود اتكايي در حوزه 
تامين مواد اوليه )ماسك، لباس پزشكي و گان( نكته 
قابل توجهي بوده اس��ت كه از همه تامين كنندگان 
تشكر دارم. سرپرست معاونت امور صنايع وزارت صمت 
با اشاره به برخي دستاوردها در اين حوزه، تصريح كرد: 
همت جهادي فعاالن عرصه توليد سبب شد تا از ۱۶۰ 
هزار عدد توليد روزانه ماسك به بيش از يك ميليون 
عدد در حال حاضر برسيم و پيش بيني مي شود كه 
ظرفيت توليد ماس��ك به ۵ ميليون عدد در روز ارتقا 
يابد. صادقي نياركي در ادامه سخنان خود با اشاره به 
فعاليت هاي صنعت ماشين سازي و تجهيزات در اين 
شرايط گفت: صنعت ماشين سازي و تجهيزات در اين 
ش��رايط براي توليد اقالم و كاالهاي مرتبط با كرونا، 

توانمند و خوداتكا ظاهر شد.

تجارت2

معاون اول رييس جمهور در مراسم رونمايي از طرح گمرك هوشمند عنوان كرد

نقشه ايجاد بحران در ايران  نقش بر آب شد
تعادل | گروه تجارت |

»ط��رح هوش��مند گم��رك« با حض��ور مع��اون اول 
رييس جمه��ور و وزراي صم��ت و اقتصاد، در راس��تاي 
امنيت و تسهيل تجارت، رونمايي و روند خدمات رساني 
سرويس تبادل اطالعات انبار ها مورد واكاوي قرار گرفت. 
»ب��ه كارگيري كنترل هاي نامحس��وس و غير مزاحم با 
كمك پهپاد، پياده سازي و توسعه گمرك موبايل از طريق 
سامانه ما )We( و توسعه برنامه فعاالن اقتصادي مجاز« 
در طرح گمرك هوشمند عملياتي خواهند شد. از ديگر 
برنامه هاي اين طرح را مي توان »توسعه دروازه مشترك 
م��رزي و پنجره واح��د تجارت فرامرزي، ب��ه كارگيري 
مديريت ريسك هوشمند و پويا و توسعه تير الكترونيك« 
عنوان كرد. در همين حال معاون اول رييس جمهور در 
نشست هم انديش��ي پيرامون اقدامات گمرك ايران در 
مقابله با كرونا، ضمن تقدير از عملكرد وزارت صمت براي 
توليد اقالم بهداشتي مورد نياز كشور و همچنين گمرك 
براي مديريت واردات و ص��ادرات اين اقالم، عنوان كرد: 
برخي كش��ورهاي دنيا برنامه داشتند كه با شيوع كرونا، 
ايران در زمينه تامين كاالها دچار بحران ش��ود. به گفته 
اسحاق جهانگيري، آنها دست دست مسووالن كشور را 
بر روي منابع ارزي خود بستند اما اين بحران نقطه عطفي 

در مديريت كشور بود.

   تقدير جهانگيري از وزارت صمت وگمرك
روز گذش��ته »طرح گمرك هوشمند«، با حضور معاون 
اول رييس جمه��ور و وزراي صمت واقتص��اد رونمايي 
ش��د. در حاش��يه اين مراسم و در نشس��ت هم انديشي 
پيرامون اقدامات گمرك ايران در مقابله با كرونا، معاون 
اول رييس جمهور عنوان كرد كه در كنار كادر پزشكي و 
درماني كشور كه با جانفشاني براي سالمت كشور مايه 
گذاشتند بخش هايي از جامعه نيز نظير گمركات در بحران 
كرونا پاي كار بودند تا نيازهاي كشور مرتفع شود كه بايد 
قدردان همه آنها در مرزها و موادي ورودي كشور باشيم. 
اسحاق جهانگيري با بيان اينكه در اين ايام و براي قطع 
زنجيره انتقال ويروس كرونا، بسياري از كارمندان دولت 
در خانه ماندند، اما توليد كنندگاني بودند كه نه تنها كنار 
نرفتند بلكه با انگيزه و عالقه مندي ظرفيت خود را براي 
رفع مشكالت كشور به كار گرفتند كه بايد قدردان آنها 
بود. به گفته او، اينكه توليدات محصوالت مورد نياز كادر 
پزشكي و مردم براي مقابله با كرونا چندين برابر افزايش 
داشته كار مهمي اس��ت و همه كساني كه كار اقتصادي 
كردند مي دانند كه چنين رشد توليدي تا چه حد پيچيده 
و دشوار اس��ت و به همين دليل شيب توليد ساالنه ۵ يا 
۱۰ درصد درنظر گرفته مي شود، اين تالش چند برابري 
محصول عزم و اراده مردم و مسووالن براي رفع نيازها بود. 
معاون اول رييس جمهور ب��ا تاكيد بر اينكه كار مقابله با 
كرونا تمام نشده اس��ت گفت: بايد به طور جدي در اين 

زمينه تالش كرد زيرا س��المت م��ردم با هيچ چيز قابل 
معاوضه نيس��ت. جهانگيري در ادام��ه تالش گمركات 
كشور در حركت به سمت الكترونيكي شدن و استفاده از 
سامانه هاي هوشمند كنترل و نظارت را اقدامي درست و 
به جا توصيف كرد و گفت: ايجاد تحول در گمرك موضوع 
مهمي است و خوش��بختانه ميزان گاليه ها از گمركات 
كشور كاهش يافته اس��ت. معاون اول رييس جمهور با 
بيان اينكه مبارزه با قاچاق بايد با جديت دنبال شود اظهار 
كرد: قاچاق باليي بر جان توليد و اقتصاد كش��ور است. 
البته راه مبارزه با قاچاق در درجه نخست نظامي نيست 
بلكه اقتصادي اس��ت. سياس��ت هاي اقتصادي مناسب 
مي تواند مانع از رواج قاچاق و رفتن افراد به اين س��مت 
شود. جهانگيري همچنين از تعهد گمرك و دستيابي به 
درآمدهاي مشخص شده در بودجه كشور تشكر كرد و از 
مديران اين مجموعه خواست به عنوان مرزداران تجارت 
خارجي و  صادرات و واردات كشور، موضوع پنجره واحد 

را دنبال كنند.
او با اشاره به سخنان مطرح شده از سوي مديران كل چند 
گمرك م��رزي از طريق ويدئو كنفرانس گفت: پذيرفته 
نيست كه در مرزهاي كشور با اين حجم از تجارت، مشكل 
وجود داشته باشد، همه دستگاه هاي دولتي و حاكميتي 
خواهان پيشرفت كشور هس��تند و بايد با هماهنگي با 

گمرك در اين زمينه فعاليت كنند. اگر جايي مش��كل 
وجود دارد و نيازي به مصوبه دولت اس��ت در اين زمينه 
اقدام خواهيم كرد. جهانگي��ري همچنين بر همكاري 
گمرك كشور و اتصال سامانه هاي آن با ديگر دستگاه ها 
تاكيد كرد وگفت: بايد اطالعات مربوط به انبارها و كاالهاي 
موجود در كش��ور در اختيار صت به عنوان متولي اصلي 

تامين كاالي كشور قرار بگيرد.

   منابع ارزي كشور تعمدا بسته شد
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه برخي كشورهاي 
دنيا برنامه داش��تند كه با ش��يوع كرونا، ايران در زمينه 
تامي��ن كاالها دچار بحران ش��ود، اف��زود: آنها به قدري 
بي رحم هستند كه دست مسووالن كشور را بر روي منابع 
ارزي خود بستند اما اين بحران نقطه عطفي در مديريت 
كشور بود در اين روزها شايد تا ۵ برابر روزهاي معمولي 
از فروش��گاه هاي كشور خريد ش��د اما با پر كردن مكرر 
قفسه ها مردم احس��اس كردند كه هيچ كمبودي وجود 
ن��دارد . او با بيان اينكه براي تامين كاالهاي اساس��ي در 
سال ۹۹ نيز برنامه هاي جدي انديشيده شده است، گفت: 
به فضل الهي دغدغه اي در اين زمينه وجود ندارد و بنده 
به طور روزانه پيگير ميزان ذخاير كاالهاي اساسي كشور 
هستم تا اگر كمبودي وجود دارد، مرتفع شود. جهانگيري 

با اشاره به گزارش هفته گذشته وزير اقتصاد و دارايي در 
خصوص وجود ۴ ميليون و 8۰۰ هزار تن كاالي اساسي 
در بنادر و گمركات كشور گفت: با همراهي بانك مركزي 
و وارد كنندگان، شرايط ورود اين كاالها به كشور مهيا شده 
تا دغدغه اي در اين زمينه وجود نداشته باشد. او از فعاالن 
اقتصادي كه با اعتبار خود كاالي مورد نياز مردم را تهيه 
و به كشور وارد مي كنند، به عنوان سرمايه هاي كشور ياد 
كرد وگفت: اين اعتبار فعاالن اقتصادي ارزشمند است و ما 
از آنها سپاسگزاريم. در همين حال وزير اقصاد در گزارشي 
به وجود ۴ ميليون تن كاالي غير از كاالي اساسي كه از 
قبل در بنادر و گمركات كش��ور مانده بود اشاره كرد كه 
جهانگيري در اين باره گفت: تصميمات خوبي نيز در اين 
زمينه اتخاذ شده تا صاحبان كاال در مقابل صادرات بتوانند 
از اين محل تسويه الزم را انجام دهند تا با واردات اين كاالها 

ميزان توليد در كشور افزايش يابد.

   وزراي صمت و اقتصاد چه گفتند؟ 
در اين جلسه وزير اقتصاد و دارايي با اشاره به نقش گمرك 
در تسهيل تجارت و برخورد با قاچاق گفت: گمركات كشور 
به جديدترين فناوري هاي روز مجهز شده اند و تالش شده 
تا با رفع قانون هاي مزاحم، در واردات و صادرات كش��ور 
حتي يك روز وقفه نيفتد. در ادامه وزير صمت هم با تشكر 

از همراهي گمرك كشور در تامين اقالم مورد نياز مقابله با 
بيماري كرونا گفت: در اين مدت محدود، افزايش ظرفيت 
توليد ماسك صنعتي از ۲۰۰ هزار به ۴ ميليون قطعه، توليد 
مواد ضدعفوني كننده به 8 برابر و الكل به ۲۰ برابر افزايش 
يافته است. به گفته رضا رحماني، واردات اقالم بهداشتي 
مرتبط با شيوع كرونا از مرحله ثبت سفارش تا ترخيص 
اقالم ۴8 ساعت زمان مي برد كه يك ركورد در سيستم 
اداري و بين بخشي كشور محسوب مي شود و مي تواند در 

خصوص ساير موارد نيز الگو شود. 
به گفته او، دولت در تامين كاالهاي اساسي نقش خود را 
به خوبي ايفا كرده است و نبايد نقش شركت هاي بزرگ 
در اعطاي كمك هاي ميلياردي ب��راي تامين مايحتاج 
مورد نياز مردم را فراموش كرد. رحماني ادامه داد: يكي 
از مواردي كه امس��ال مي تواند به توس��عه امور در حوزه 
تجارت خارجي كمك كند، شفافيت در حوزه انبارداري 
در گمركات و ديگري رسوبات كاال در گمركات است كه 

بايد در اين خصوص اقدامات مناسب تري انجام شود.
براساس توضيحات او، با راه اندازي سامانه جامع تجارت 
و سامانه جامع انبارها، تاكنون بيش از ۵۳8 هزار انبار در 
كشور شناسايي و ثبت شده و تالش مي كنيم در چارچوب 
عملكرد س��امانه جامع تجارت، از مب��دا ورود يا توليد تا 
مرحله عرضه به مش��تري، كاال را رصد و ردگيري  كنيم. 
رحماني افزود: گمرك برروي توسعه سامانه ها عملكرد 
قابل قبولي داشته، با اين حال مسووليت كلي اين سامانه ها 

در چارچوب سامانه جامع تجارت با وزارت صمت است.
در ادامه هم رييس كل گمركات كش��ور نيز در گزارشي 
از فعاليت ها و برنامه هاي خود ب��راي تحول در گمرك، 
رونمايي از ش��بكه هاي فعاالن تجاري و اقتصادي، ارايه 
خدمات الكترونيك مجازي و هوشمند گفت: افزايش ۳ 
برابري كشف كاالي قاچاق و انواع مواد مخدر، ايجاد ارزش 
افزوده بيشتر در گمرك از مزاياي اين طرح ها بوده است. 
مديركل گمرك فرودگاه بين المللي امام خميني)ره( نيز 
در گزارشي از فعاليت هاي مجموعه خود براي ترخيص 
ملزومات مورد نياز مقابله با بيماري كرونا گفت: در يك ماه 
گذشته بيش از ۶۰۰ تن انواع و اقسام كاالهاي دارويي و 

بهداشتي در اين گمرك ترخيص شده است. 
همچني��ن در اين مراس��م، نخس��تين بار در كش��ور از 
»كوآدكوپتر« در گمرك فرودگاه امام)ره( با حضور معاون 
اول رييس جمهور رونمايي شد. از اين كوآدكوپتر ها براي 
بررسي محموله هاي وارداتي در داخل كانتينر ها استفاده 
مي شود. ضدعفوني محموله هاي وارداتي در گمركات از 
ديگر كاربرد هاي اين كوآدكوپترها است. هم اكنون سه 

فروند كوآكوپتر آماده بهره برداري است.
البته پيش از اين و در ۲۰ اسفندماه ۹8 از سرويس تبادل 
اطالعات انبار ها با همكاري مشترك وزارت صمت و وزارت 
اقتصاد در چهارچوب سامانه جامع انبار ها و پنجره واحد 

تجارت فرامرزي گمرك رونمايي شده بود.

در يك گزارش پژوهشي ارايه شد

اقدامات حمايتي اروپا عليه كرونا
تعادل | با توجه به تبعات اقتصادي بحران ويروس كرونا، 
اتحاديه اروپا در ۱۹ مارس ۲۰۲۰، چارچوب موقتي براي 
اقدامات كمك كننده دولت ها به منظورر حمايت از اقتصادها 
در دوران ش��يوع ويروس كرونا اتخاذ كرد. از آن زمان تا ۳۰ 
م��ارس ۲۰۲۰، برابر با ۲7 اقدام مل��ي در قالب چارچوب 
موقت در كشورهاي مختلف عضو اتحاديه اروپا اتخاذ شده 
و ۳ مورد به موجب ماده b-TFEU )۲( ۱۰7 تصويب شده 
است. واكنش اتحاديه اروپا به بحران كرونا را مي توان در 8 
مورد خالصه كرد كه مهم ترين آنها »افزايش توليد اين كاالها 
در اتحاديه اروپا«، »تضمين جريان كاال و نيروي كار، حفظ 
پويايي بازار واحد اتحاديه اروپا«، »صدور دستورالعمل هاي 
الزم در مورد اقدامات براي جلوگيري از انتش��ار ويروس« 
اس��ت. اما پنچ گام حمايتي دولت هاي عضو در چارچوب 
ارايه شده، مواردي چون »كمك هاي مالي مستقيم، مزاياي 
مالياتي گزينشي و مساعده هاي قابل بازپرداخت«، »ضمانت 
دولتي براي وام ها«، »اعطاي وام هاي يارانه اي عمومي به 
شركت ها«، »حمايت از بانك هايي كه كمك هاي دولتي را 
به بخش واقعي اقتصاد منتقل مي كنند« و  در نهايت»بيمه 
كوتاه مدت اعتبار صادراتي« را در بر مي گيرد. اين گزارش 
همچنين به برخي اقدامات كش��ورهايي چ��ون »آلمان، 
فرانسه، اسپانيا، هلند، ايتاليا و پرتغال« براي مبارزه با ويروس 

كرونا پرداخته است. 

   8 واكنش و ۵ اقدام كمك كننده
براساس گزارش معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران، 
واكنش اتحاديه اروپا نسبت به بحران ويروس كرونا را مي توان 
در 8 گام مه��م از جمله »اعم��ال حداكثر انعطاف پذيري 
درمقررات مرتبط با كمك هاي دولتي براي حفظ مشاغل 
و بنگاه ها در اتحاديه اروپ��ا«، »كمك به تأمين تجهيزات 
پزشكي از جمله افزايش توليد اين كاالها در اتحاديه اروپا 
و تهيه مشترك محصوالت«، »به جريان انداختن»شرط 
گريز« )مادهّ اي است در قرارداد كه به طرفين اجازه مي دهد 

تا در شرايطي معين، از مفاد قرارداد تبعيت نكنند( با هدف 
حمايت مالي استثنايي از سيستم مراقبت هاي بهداشتي، 
مردم و بن��گاه ها«، »حمايت از انج��ام تحقيقات در مورد 
واكسن ها، تشخيص و درمان«، »صدور دستورالعمل هاي 
الزم در مورد اقدامات براي جلوگيري از انتش��ار ويروس«، 
»كمك به بازگش��ت ش��هروندان اتحاديه اروپا ازخارج از 
كشور«، »تضمين جريان كاال و نيروي كار، حفظ پويايي بازار 
واحد اتحاديه اروپا«، »تامين منابع از طريق ابتكار عمل هاي 
صورت گرفته براي پاسخ به ويروس كرونا و تامين نقدينگي 
از طريق صندوق سرمايه گذاري اروپا« عنوان كرد.  اتحاديه 
اروپا همچنين در ۱۹ مارس، چارچوبي موقت براي اقدامات 
كمك كننده دولت ها براي حمايت از اقتصادها در دوران 
شيوع ويروس كرونا اتخاذ كرد، ۵ نوع از اقدامات كمك كننده 
دولت هاي عضو در چارچوب ارايه شده، شامل »كمك هاي 
مالي مستقيم، مزاياي مالياتي گزينشي و مساعده هاي قابل 
بازپرداخت«، »ضمانت دولتي براي وام ها«، »اعطاي وام هاي 
يارانه اي عمومي به شركت ها«، »حمايت از بانك هايي كه 
كمك هاي دولتي را به بخش واقعي اقتصاد منتقل مي كنند« 
و در نهايت»بيم��ه كوتاه م��دت اعتبار صادراتي« اس��ت. 
همچنين تا ۳۰ مارس ۲۰۲۰ برابر با ۲7 اقدام ملي در قالب 
چارچوب موقت اتخاذ شده و ۳ مورد به موجب ماده ۱۰7 )۲( 
TFEU-b  تصويب شده است. اين گزارش در ادامه برخي 
از طرح ها براي حمايت از بنگاه هاي آس��يب ديده از شيوع 
ويروس كرونا كه از سوي كشورهاي اروپايي در دستور كار 

قرار گرفته را مورد اشاره قرار داده است. 

 آلمان 
اين كشور به منظور كاهش لطمات وارد شده در پي شيوع 
ويروس كرونا به بنگاه ها يكس��ري اقدام��ات جبراني در 
دستوركار خود قرار داده اس��ت. به طور نمونه، در مبحث 
ضمانت ط��رح و تامين نقدينگ��ي الزم، دولت به صورت 
پيش��تيباني نامحدود، ش��ركت هايي كه داراي گردش 

مالي حداكثر ۲ ميليارد يورو هستند، 8۰ درصد ضمانت 
اعتبار در نظر گرفته است. همچنين براي شركت هايي كه 
گردش مالي بين ۲ تا ۵ ميليارد يورو دارند، 7۰ درصد( از ۵۰ 
درصد( ضمانت اعتبار را لحاظ كرده است. اختصاص ۶۰۰ 
ميليارد يورو منابع از طريق صندوق ثبات س��از اقتصادي 
براي شركتهاي بزرگ تر از ديگر اقداماتي است كه از سوي 
اين كشور صورت گرفته است. اما كمكهايي كه به صورت 
بالعوض مس��تقيم از س��وي دولت آلمان در نظر گرفته 
شده شامل موارد زير است: ۱. »۵۰ ميليارد يورو كمكهاي 
اضطراري براي بنگاه هاي كوچك تا ۱۰ نفر كاركن و خويش 
كارفرما«، ۲. »يك بار پرداخت تا س��قف ۹۰۰۰ يورو براي 
مدت ۳ ماه براي بنگاه هاي تا ۵ نفر كاركن« و ۳. »پرداخت 

تا سقف ۱۵۰۰۰ يورو براي بنگاه هاي تا ۱۰ نفر كاركن.« 

 فرانسه 
اما مبلغي كه كشور فرانس��ه براي براي حمايت از بنگاه ها 
وجبران خسارت ناشي از شيوع ويروس كرونا در نظر گرفته، 
)GDP( برابربا ۳۰۰ مييليارد يورو يعني معادل ۱۲.۴ درصد

است كه براي شركت هاي كوچك و متوسط، وامي معادل 
۲۵ درصد گردش مالي س��االنه يا معادل ۲ سال پرداخت 
حقوق و دس��تمزد كاركنان ش��ركت هاي تازه تاسيس و 
نوآور در نظرگرفته است. تضميني كه در اين زمينه صورت 
گرفته برابر با 7۰ تا ۹۰ درصدي آنهم بسته به اندازه شركتها 
در دس��تور كار قرار گرفته است. از سوي ديگر، كمك هاي 
بالعوض فرانسه ش��امل ۱.۲ ميليارد يورو براي حمايت از 
شركت هاي كوچك و خرد )ش��ركت هايي با حداكثر ۱۰ 
كاركن و گردش مالي س��االنه كه بيش از ۱ ميليون يورو 
نباشد( است كه كمك بالعوض حداكثر ۳۵۰۰ يورو براي 

هر بنگاه منظور شده است. 

 ايتاليا
اين كشور معادل ۵ ميليارد يورو قابل افزايش تا سقف ۳۵۰ 

ميليارد يورو براي ضمانت ظرح و تامين نقدينگي در نظر 
گرفته است. البته بنابر بر تصميم دولت ايتاليا، مهلت قانوني 
براي بنگاه هاي كوچك و متوسط شامل »به تعويق افتادن 
بازپرداخت تسهيالت، پيش پرداخت بانكي، وام هاي فوري، 
وثيقه و عمليات ليزينگ، تا ۳۰ س��پتامبر ۲۰۲۰ « است. 
همچنين »۱۰۰ ميليارد يورو وام جديد صندوق ضمانت 
مركزي براي بنگاه هاي كوچك و متوسط« و »۱۰ ميليارد 
يورو براي تش��ويق بانك ها و كارآفرين��ان براي به جريان 
انداختن نقدينگي« از ديگر اقدامات جبراني و حمايتي اين 

كشور به شمار مي رود. 

 اسپانيا
اما كشور اسپانيا كه جزو كشورهايي به شمار مي رود كه 
آمار شيوع بيماري كرونا در آن نيز باالست، براي حمايت 
از بنگاه ه��اي خود چه اقداماتي را اتخاذ كرده اس��ت؟ 
ارزيابي ها نشان مي دهد، اين كشور، مبلغ ۱۰۰ ميليارد 
يورو )8 درصد GDP( براي ضمانت و تامين نقدينگي 
بنگاه ها در نظر گرفت��ه كه 8۰ درصد ضمانت وام هاي 
جديد بنگاه هاي كوچك ومتوس��ط و خود اشتغال و 
ضمانت7۰ درصد ضمان��ت وام هاي جديد بنگاه هاي 

متوسط را در بر مي گيرد. 

 هلند
اگر چه مبلغ مشخصي براي ضمانت طرح و تامين بنگاه ها 
براي كشور هلند عنوان نشده، اما براي بنگاه هاي كوچك و 
متوسط براي وام كوتاه مدت، ضمانت 7۵ درصد اعتبار داده 
شده از سوي طرف تأمين مالي لحاظ شده است. همچنين 
براي بنگاه هاي متوسط و بزرگ، ۵۰ درصد ضمانت براي 
وام هر كسب وكار تا سقف ۱۵۰ ميليون يورو در نظر گرفته 

شده است. 

 پرتغال
از ديگر كش��ورهاي اتحاديه اروپا كه اقدام��ات جبراني و 
حمايتي براي جلوگيري از زيان بنگاه ها در دستور كار خود 
قرار داده اند، كش��ور پرتغال است. اين كشور براي ضمانت 
طرح ها و نقدينگي، مبلغ ۳ ميليارد يورو معادل ۱.۴ درصد 
براي ضمانت طرح ها و تامين نقدينگ��ي بنگاه ها در نظر 
گرفته است، كه حداكثر ۹۰ درصد ضمانت وامهاي سرمايه 
در گردش براي بنگاه هاي كوچك و متوس��ط و واسطه اي 
فع��ال در ۴ بخش »گردش��گري، رس��توران ها، صنعت 
استخراج و ساخت، فعاليت آژانس هاي مسافرتي، تحريك 
گردشگري، سازماندهي رويدادها و فعاليت هاي مشابه« 

منظور شده است. 

مديرعامل گروه فوالد مباركه خبر داد

 تحقق »رونق توليد« در سال ۹۸و عزم راسخ براي »جهش توليد« در سال ۹۹
علي رغم اينكه در سال ۱۳۹8 گروه فوالد مباركه همانند 
س��اير فوالدسازان كش��ور با مش��كالت تحريم و عدم 
تخصيص س��نگ آهن كافي مواجه بود، اما مديريت و 
كاركنان تمامي شركتهاي زيرمجموعه و نواحي داخلي 
شركت با تالش همه جانبه و قابل تقدير خود توانستند 
بر راهبرد »رونق توليد« جامه عمل بپوشانند و با عزمي 
استوارتر، در نخستين روزهاي سال ۱۳۹۹ كه از سوي 
مقام معظم رهبري به نام »جهش توليد« نام گذاري شده 

است، در بس��ياري از بخش ها به موفقيت هاي جديدي 
دست يابند. مهندس عظيميان، مديرعامل گروه فوالد 
مباركه، در گفت وگو با خبرنگار فوالد ضمن قدرداني از 
زحمات همه مدي��ران و كاركنان گروه فوالد مباركه در 
تحقق اهداف سال ۹8 و با بيان مطلب فوق اظهار داشت: 
نتيجه همه تالشها در سال قبل رشد توليد در بسياري از 
بخش ها نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹7 بود، تاجايي 
كه در س��ال ۹8 حمل محصول به مقصد مش��تريان با 

تحقق ۱۰۶ درصد برنامه ساالنه و ۱۱ درصد رشد نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از 7 ميليون و ۴۹۱هزار تن فراتر 
رفت. اين در حالي اس��ت كه تأمين به موقع مواد اوليه و 
س��نگ آهن فوالد مباركه مي توانست در تحقق هرچه 
بيشتر اهداف موثر باشد. مهندس عظيميان با تأكيد بر 
اينكه فوالد مباركه همواره به مسووليت هاي اجتماعي 
خود متعهد و در كنار مردم بوده است، خاطرنشان كرد: 
در حوزه مسووليت هاي اجتماعي نيز گروه فوالد مباركه 

در اقصي نقاط كشور در هر ش��رايطي يار و مددكار هم 
ميهنان بوده اس��ت. در اين خص��وص مي توان به ياري 
رساني به هموطنان سيلزده غرب و شرق كشور در ابتدا 
و انتهاي سال گذش��ته و پشتيباني از شبكه بهداشت و 
درمان كشور در تأمين اقالم و تجهيزات موردنياز مقابله 
با ويروس كرونا اشاره كرد. وي تحقق حداكثري راهبرد 
مقام معظم رهبري و جهش توليد را از اصليترين اهداف 
ف��والد مباركه در س��ال جاري دانس��ت و گفت: تأمين 

حداكثري نياز كشور به انواع محصوالت تخت فوالدي 
خاص كه عمدتا وارداتي هستند، با تكميل طرح شهيد 
خرازي و احداث خط نورد گرم ۲ كه به نام شهيد سليماني 
مزين شده است، محقق خواهد شد. وي در بخش پاياني 
س��خنان خود اظهار داشت: به يقين تأمين سنگ آهن 
موردنياز فوالد مباركه و حمايت بيش��تر از اجراي طرح 
نورد گرم ۲ در س��ال ۹۹ در تحقق راهبرد جهش توليد 

نقش تعيين كننده اي خواهد داشت.
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اخبار 3 كالن

در گفت وگو با شاپور محمدي رييس سازمان بورس  مطرح شد

كاهش نرخ دالر و افزايش نرخ اونس جهاني طال

قوانين حمايتي شركت هاي حاضر در بازار سرمايه  بايدتغيير كنند

اقدامات بانكي براي احياي كسب و كارها و حمايت از مردم در مقابله با كرونا 

عرضه حامل هاي جديد انرژي در سال ۹۹داليل اختالل سامانه معامالت از نگاه عضو هيات مديره بورس

گروه بورس|
 رشد نماگرها و آمارهاي به ثبت رسيده در بازار سرمايه 
ايران طي دو سال اخير س��ال  حكايت از آن دارد كه 
استقبال آحاد مردم در مدت ياد شده وارد فاز جديدي 
شده است و اداره و پايش كاركدهاي آن به تمهيداتي 
جديد نياز دارد. در همين راستا طي ماه هاي گذشته 
س��ازمان بورس در قالب اجراي دس��تورالعمل هاي 
جديد و ايجاد سامانه هايي نظير »نامك« سعي كرده 
تا از برخي مشكالت موجود در سازوكار بازار بكاهد. 
به همين منظ��ور در آخرين تغييرات اعمال ش��ده 
نيز اين س��ازمان تصميمات جدي��دي را اتخاذ كرده 
تا ضمن كاس��تن از فش��ار وارده به سامانه معامالت، 
ريسك وارده به سرمايه گذاران تازه وارد را نيز تعديل 
كند و شرايط را براي عرضه دارايي هايي نظير سهام 

عدالت مهيا سازد.
 در همين راستا روز گذش��ته رييس سازمان بورس و 
اوراق بهادار در پاسخ به اين پرسش كه چگونه مي توان 
زمينه حضور عامه م��ردم در بازار بورس را فراهم كرد، 
گفت: به نظر من بايد روي صندوق هاي سرمايه گذاري 
كار كنيم و چون مردم مي خواهن��د در بورس حاضر 
شوند، بايد ابزارهاي غيرمستقيم مانند صندوق هاي 

سرمايه گذاري را بيشتر تجهيز كنيم.
به گزارش فارس، شاپور محمدي گفت: در حال حاضر 
14 درصد مردم داراي كد معامالتي بورسي هستند و 
سرمايه گذاري در بورس در بازه سه تا پنج ساله بيشتر 

از بازار طال و ارز بازدهي دارد.
وي همچنين يادآور ش��د، بايد مفهوم سرمايه گذاري 
در بازار سرمايه و بورس در محتواي آموزشي از سطح 
دبس��تان و دبيرستان تا دانشگاه به مردم آموزش داده 
ش��ود، چون اين يك كار روزمره است و همه مردم به 
آموزش فنون سرمايه گذاري نياز دارند. بايد محتواي 
آموزشي براي مردم اصالح شود كه مردم به حضور در 

بورس رغبت پيدا كنند.

  بقيه اقتصاد غير از شركت هاي بورسي هم 
بايد شفاف شوند

محمدي گفت: از طرفي بايد قوانين حمايتي در مورد 
ش��ركت هاي حاضر در بازار سرمايه تغيير كنند، يك 
ش��ركتي كه در ب��ورس حضور دارد، همه مس��ائلش 
شفاف است، البته ممكن است نقايصي داشته باشد، 
اما نس��بت به بقيه شركت ها وضع خيلي بهتري دارد، 

بايد يك كاري كنيم، بقيه اقتصاد هم به نظم در بيايد 
و از فعاليت هاي اخت��الل زا مانند احتكار، ماليات هاي 

سنگيني دريافت شود.

ب�راي  مالي�ات س�نگين  ل�زوم وض�ع   
احتكار كنندگان خودرو و مسكن

به گفته رييس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار براي 
حمايت از توليد و ش��ركت هاي بورس��ي ك��ه عمدتًا 
توليدي هستند، بايد به كس��اني كه در بازار طال و ارز 
س��رمايه گذاري مي كنند يا به احتكار خودرو، احتكار 
ملك و آپارتمان مي پردازند ماليات س��نگيني وضع 
شود در آن موقع ش��ركت هاي توليدي و بورس رونق 
مي گيرند. شاپور محمدي در پاسخ به اين پرسش كه 
چند درصد مردم در بورس حضور دارند،  گفت: در حال 
حاضر 11.2 ميليون نفر كد معامالتي بورس��ي دارند 
كه اين رقم حدود 14 درصد جمعيت كشور را شامل 

مي ش��ود. در حالي كه در هند با جمعيت حدود 1.3 
ميلياردي فقط 25 ميليون كد بورس��ي )1.8 درصد( 

وجود دارد.

  سهامداران عدالت بايد به تدريج در بورس 
حضور يابند

رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به اين 
پرسش كه اگر 49 ميليون سهامدار عدالت بخواهند 
وارد بورس ش��وند، آيا زيرساخت فني آن فراهم شده 
اس��ت،  گفت: بله، ظرفيت وجود دارد و از نظر امكانات 
فني ممكن است، اما اگر 49 ميليون نفر همگي با هم 
بخواهند سهام بفروش��ند، قيمت سهام آنها افت پيدا 
مي كند، بنابر اين بايد يك سياستي تنظيم كنيم كه 
به تدريج وارد بازار ش��وند و در عين حال امكان خريد 
و فروش هم به تدريج پيدا كنند، گرنه قيمت س��هام 

خودشان كاهش پيدا مي كند.

  صرف نظر از رشد قيمت سهم، به سودآوري 
سهام توجه كنيد

محمدي در مورد اينكه آيا به نظر ش��ما رشد شاخص 
بورس با توجه به وضعيت اقتصاد واقعي اس��ت، گفت: 
سازمان بورس به عنوان يك نهاد ناظر نمي تواند راجع 
به روند بازار صحبت كند، اما اين نكته بسيار مهم است 
مردم وقتي مي خواهند سهام خريداري كنند، تنها به 
شاخص كل بازار فكر نكنند بلكه بر روي خود شركت 
متمركز شوند و خود شركت را تحليل كنند سودآوري 
سهام آن را ببينند ممكن است قيمت سهام رشد نكند، 

اما در مجمع ساالنه شركت سود به سهام تعلق بگيرد.
وي خاطرنش��ان كرد: اگر مردم با اين استراتژي يعني 
ماندگاري در بازار سهام جلو بروند و سهام خود را نگه 
دارند، سود مي كنند و صرف نظر از اينكه قيمت سهام 
رشد كند يا نه، سود س��هام را در نظر مي گيرند و اين 
فرهنگ س��هامداري و ماندگاري در بازار سرمايه بايد 

در كشور جا بيفتد. محمدي گفت: مردم نبايد فقط به 
خاطر رشد قيمت سهام، اقدام به خريد سهام كنند، بلكه 
سود شركت را هم در نظر بگيرند، برخي سرمايه گذاران 
10 سال يك سهام را نگه مي دارند و هر سال از سود آن 
بهره مند مي شوند و بايد اين نگاه ماندگاري در بازار سهام 
فرهنگ سازي شود نه اينكه فقط قيمت هر سهم را با 
شاخص بازار تراز كنند. اين استراتژي درست نيست كه 
فقط به رشد قيمت سهام نگاه شود بلكه سودآوري خود 

سهام در بلندمدت هم مدنظر قرار گيرد.

  عامه مردم چگونه در بورس 
سرمايه گذاري كنند؟

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در واكنش به اين 
پرسش كه عامه مردم سرمايه هاي اندك 4 تا 5 ميليون 
توماني دارند و آش��نايي كافي با بورس ندارند، چگونه 
مي توانند در بازار حضور پيدا كنند، گفت: به اين افراد 
توصيه مي كني��م به جاي خريد س��هام ابتدا از خريد 
واحدهاي سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري 
ش��روع كنند كه ريسك كمتري دارند و نيازي نيست 
كه خ��ود آنها وق��ت بگذارند، بلك��ه در صندوق هاي 
س��رمايه گذاري يك مديريت حرفه اي مستقر است و 
آنها سرمايه گذاري حرفه اي انجام مي دهند و واحدهاي 
صندوق ها براي دارندگان اين واحدها س��ود به همراه 
دارد. وي در پاس��خ به اينكه بازدهي بازار س��رمايه در 
مقايسه با بازارهاي رقيب مانند طال و ارز چگونه است، 
گفت: بازدهي بورس در بلندمدت بهتر است، البته اگر 
افق بلندمدت براي سرمايه گذاري در نظر گرفته شود، 
معمواًل ظرف سه تا پنج سال بازدهي بازار سرمايه بيشتر 
از بازار طال و ارز اس��ت. وي همچنين در مورد عملكرد 
شاخص كل بازار گفت: اين شاخص تركيبي از عملكرد 
320 نماد بورسي است كه بايد سرمايه گذاران راجع به 
تك تك شركت ها اطالعات به دست بياورند، همچنين 
در مورد خود صنعت اطالعاتي كه در س��امانه جامع 
اطالع رساني ناش��ران بورسي، كدال منتشر مي شود، 

اطالعات صنعت را بررسي كنند.
وي همچنين تأكيد كرد: بازار سرمايه قواعد خودش را 
دارد و بورس از بازار طال و ارز پيچيده تر است، هر شركتي 
مقتضيات خودش را دارد، ممكن اس��ت يك شركت 
خوب باشد كه در صنعت خوبي قرار ندارد، اما آن شركت 
رو به رشد است، بنابر اين سرمايه گذاران همواره بايد به 

ارزندگي سهام و شركت توجه كنند.

گروه بانك و بيمه|
سيستم بانكي از طريق كاهش 250 هزار ميليارد ريالي 
ذخيره قانوني بانك ها و با همراهي بانك ها امكان تامين 
اعتبار ۷50 هزار ميليارد ريالي با نرخ 12 درصد را فراهم 

ساخته است. 
به گزارش »تعادل«، پيش��نهاد بان��ك مركزي مبني 
بر اعطاي وام يك ميلي��ون توماني اعتبار خريد به 23 
ميليون خانوار يارانه بگير با نرخ 12 درصد و بازپرداخت 
24 ماهه با تنفس چهار ماهه به تصويب ستاد اقتصادي 
دولت رس��يد كه در اس��رع وقت اجرايي خواهد ش��د.  

همچنين با تاييد مقام معظم رهبري يك ميليارد يورو 
براي پش��تيباني از هزينه هاي عمدتًا درماني ناشي از 
كرونا اختصاص يافت. بانك مركزي با خريد اين مبلغ 
ارزي، مع��ادل ريال��ي آن را در اختيار س��ازمان برنامه 

خواهد گذاشت.
همتي ريي��س كل بانك مرك��زي اعالم ك��رد كه در 
جلسه اي در حضور معاون اول محترم رييس جمهور، 
برنامه ريزي الزم براي تامين دارو و كاالهاي اساسي سال 
99 انجام شد و درخواست بانك مركزي براي دسترسي 
به حق خود در صندوق بين المللي پول و استفاده از آن 

براي كمك به برنامه مقابله با مشكالت ناشي از شيوع 
ويروس كرونا، در جريان مراحل اداري است.

 نرخ بازار
روز سه شنبه 19 فروردين 99 در بازار آزاد و معامالت 
نقدي، دالر به 16180، ي��ورو 1۷۷00، پوند 20 هزار، 
درهم 44۷0 دالر كانادا11800 تومان، لير تركيه 2500 
تومان معامله شد. در صرافي هاي مجاز بانكي نيز نرخ 
فروش دالر به 15۷00 و خري��د دالر 15600، فروش 
ي��ورو به 1۷100 تومان و خريد يورو 1۷000 رس��يد. 

در سامانه سنا نيز نرخ لحظه اي دالر 15۷00 و يورو به 
1۷100 تومان رسيد. همچنين سامانه سنا ميانگين 
نرخ ارز هاي روز 18 فروردين را براي دالر 15۷82، يورو 
1۷229، پوند 19651، ليرتركيه 2489 تومان، درهم 
4429 تومان اعالم كرده است.  به گزارش »تعادل«، در 
بازار طال نيز به دنبال اعالم اونس جهاني طال به قيمت 
1644 دالر كه نسبت به روزهاي قبل افزايش داشته، و 
اعالم نرخ دالر آزاد به قيمت 16180 تومان، قيمت هر 
گرم طالي 18 عيار 653 هزار، مظنه مثقال 1۷ عيار 2 
ميليون و 820 هزار، س��كه 6 ميليون و 4۷5 هزار، نيم 

سكه 3 ميليون و 240 هزار، ربع سكه 1 ميليون و 900 
هزار، سكه گرمي 9۷5 هزار تومان دادو ستد شد. 

صرافي هاي مجاز بانك مركزي كه پس از تعطيالت نوروزي 
قيمت ارز را اعالم كردند، روز )دوشنبه( قيمت دالر و يورو 
را بدون تغيير نسبت به روز گذش��ته ثبت كردند.بر اين 
اساس، قيمت خريد هر دالر امريكا در صرافي هاي مجاز 
بانك مركزي امروز 15 هزار و ۷00 تومان و قيمت فروش 
آن 15 هزار و 800 تومان است.همچنين اين صرافي ها هر 
يورو را به قيمت 1۷ هزار و 100 تومان خريده و در مقابل 

با قيمت 1۷ هزار و 200 تومان مي فروشند.

عضو هيات مديره بورس تهران با اش��اره ب��ه داليل بروز 
اختالل در س��امانه معامالت بورس گفت: در برابر رشد 
نماي��ي زياد معامالت بازار، س��امانه معام��الت به لحاظ 
فني رش��د نكرده اس��ت. به گزارش مه��ر، محمودرضا 
خواجه نصيري با اش��اره به اعتراض سهامداران نسبت به 
هسته و اشكاالت فني ايجاد شده در معامالت، اعالم كرد: 
مسائل فني پيش روي سامانه معامالتي در بورس به طور 
قطع وجود دارد و اختالالت هفته هاي گذشته بايد حتمًا 
بررسي و اختالالت مرتبط با آن برطرف شود. آنچه كه در 
بازار سرمايه رخ داده آن است كه رشد معامالت به صورت 
نمايي به وقوع پيوسته و طبيعتًا با اين اتفاق، ممكن است 
سامانه از دس��ترس خارج ش��ود. اين در حالي است كه 
مش��ابه چنين اتفاق هايي در ساير سامانه ها نيز از جمله 
سامانه هدفمندي يارانه ها يا برخي سيستم  هاي بانكي نيز 
وجود داش��ت.  وي ادامه داد: هر زماني كه رشد نمايي در 
سيستم هاي معامالتي رخ دهد اگر ظرفيت فني مناسبي 
در نظر گرفته نشده باشد سيستم اختالل جدي خواهد 
داش��ت و از دسترس خارج مي شود. البته اين موضوع در 
س��امانه معامالتي بورس رخ نداده و از دس��ترس خارج 

نشده است.

  چند عامل بروز اختالل
خواج��ه نصي��ري در خص��وص وضعيت سيس��تم 
سفارش��گيري در بازار س��هام گفت: در بازار سرمايه 
سيس��تم از دس��ترس خارج نش��ده و ب��روز برخي از 
اختالالت ناش��ي از ورود نسل جديد و حجم بااليي از 

تراكنش  هايي اس��ت كه طبيعتًا زماني كه شناسايي 
مي شوند اين اختالالت به وقوع مي پيوندد. اما تا قبل از 
وقوع اختالالتي مثل حجم سفارش هاي حك شده در 
يك لحظه در سامانه، اختالل ديگري رخ نداده و اينكه 
سيستم معامالت توانسته با شرايطي كه دارد در زمان 
كوتاهي س��امانه معامالت را باال بياورد و اين سيستم 
دچار مش��كل در حد تعطيلي روزانه نش��ود، كار فني 

بزرگي است.
آنچ��ه در روال همه س��امانه هاي فن��ي رخ مي دهد 
آن اس��ت كه با رشد و توس��عه مراجعات، سامانه هم 
بايد توس��عه يابد. در بازار س��رمايه ني��ز همزمان با 
توسعه بازار بايد س��امانه ها ارتقا يابند به گونه اي كه 
سيستم در خور شرايط جديد طراحي شده و از بروز 
اختالالتي اينچنيني جلوگيري شود. ولي رشد نمايي 
در معامالت بورس تهران طي دو س��ال اخير در كنار 
تحريم ها و مسائلي از اين دست مانع از به روز رساني 
سريع سامانه ش��ده كه اين موضوع، كار پاسخگويي 
مناس��ب به رشد نمايي بازار س��رمايه را كمي دشوار 

كرده است.
اگر سيستم معامالتي بازار سرمايه ايران را با سيستم هاي 
به روز دنيا مقايسه كنيم، شايد اين سامانه داراي اشكاالت 
زيادي باشد ولي بايد تمام مفروضاتي كه در سامانه حاكم 
است را در نظر گرفته و بدانيم باال و فعال نگاه داشتن اين 
سيستم به منظور جلوگيري از وقفه هاي طوالني مدت نيز 
كار ساده اي نيست و تاكنون هم از ديدگاه نگاه داشت اين 
سيستم زحمات زيادي كشيده شده است. از ديد ارتقا بايد 

گفت اين سيس��تم به اندازه كافي ارتقا نيافته كه ناشي از 
محدوديت هاي تحريمي است.

 حل مشكل نيازمند همت ملي است
بايد تمام دست اندركاران فني در بازار سرمايه و در كل 
سيس��تم هاي مرتبط با حوزه اي تي در وزارت اقتصاد و 
دولت در اين زمينه بررسي كنند كه چطور بايد علي رغم 
همه محدوديت ها به سمت ارتقاي سيستم حركت كنيم. 
چراكه ارتقاي سامانه معامالت با توجه به محدود بودن 
تعداد س��رويس دهنده آنها در دنيا و نظر به اينكه دانش 
فني آن در اختيار چند شركت محدود در دنيا قرار دارد، 
اراده خيلي قوي و همكاري تمام��ي اركان را نياز دارد. 
ولي امروز با توجه به حجم زياد مردم در بازار س��رمايه و 
تأثير آن در اقتصاد اين اقدام بايد در اولويت قرار گيرد و از 
عهده سازمان بورس به تنهايي خارج است. تالش هايي 
در اين رابطه شروع و مقرراتي نيز تعيين شده است. اين 
مقررات تالش دارد تا تعداد الت ه��ا )واحد اندازه گيري 
حجم معامالت( و بسته هاي معامالتي را كاهش دهد تا 
حجم تراكنش ها را مديريت كند. اين كار بيش��تر جنبه 
نگهداري دارد ولي بحث ارتقا و افزايش امكان تراكنش  ها 
در هر ثانيه نياز به زيرساخت هاي گسترده تري دارد كه به 
نظر مي رسد بايد با همت ملي محقق شود. اگرچه ضريب 
نفوذ بازار سرمايه در كشورهاي توسعه يافته بيشتر از ايران 
است ولي با توجه به اينكه رشد حجم تراكنش ها به صورت 
نمايي همچون ايران نيست به نظر مي رسد هدايت بايد 

به صورت سرمايه گذاري غيرمستقيم صورت گيرد.

مديرعامل بورس انرژي با بيان اينك با پذيرش هاي 
جديد، كاالهاي جديدي هم به متقاضيان حامل هاي 
انرژي عرضه مي كنيم، گفت: در سال 98 بالغ بر 6.۷ 

ميليون تن فرآورده فروختيم.
س��يدعلي حس��يني در گفت وگ��و با ايلن��ا، درباره 
برنامه هاي بورس انرژي براي سال 99 اظهار داشت: 
با توجه به اينكه سال 99 سال جهش توليد نامگذاري 
شده، ما هم عالقه منديم كه در ارايه خدمات جهش 
داشته باش��يم، البته خدمات ما تابع برخي مولفه ها 
اس��ت كه س��عي مي كنيم آنها را تقويت كنيم. وي 
افزود: تالش ما اين اس��ت كه در سال جديد، ميزان 
و تركي��ب عرضه ها را بهينه كنيم، س��ال گذش��ته 
خريداران زي��ادي از داخل و خارج از كش��ور به ما 
پيوستند، امسال هم س��عي مي كنيم در اين بخش 
تنوع و تعدد بيشتري داشته باشيم. همچنين سعي 
ما بر اين است كه در برخي فرآورده هاي قابل عرضه 
نيز متناسب با ذائقه بازار تنوع بيشتري ايجاد كنيم.

مديرعامل ب��ورس انرژي در ادامه گفت: س��عي ما 
در سال جاري اين اس��ت كه با پذيرش هاي جديد، 
كاالهاي جديدي هم به متقاضيان حامل هاي انرژي 
عرضه كنيم، ع��الوه بر آن با پذيرش ش��ركت هاي 
جديد سعي خواهيم كرد عرضه كنندگان جديدي 

را در بورس داشته باشيم. 
همچنين با توجه به اينكه شبكه فروش و بازاريابي 
در بورس ه��ا عمدت��ا از طريق ايس��تگاه هاي كاري 
كارگزاران انجام مي شود، سعي مي كنيم كارگزاران 

جدي��د را به عضويت بگيري��م و چنانچه كارگزاران 
فعلي هم بخواهند ايستگاه كاري جديد افتتاح كنند، 

شرايط را تسهيل خواهيم كرد.
وي با تاكي��د بر اينكه با تقويت اين مولفه ها س��عي 
مي كنيم در ارايه خدمات س��ال 99 جهش داش��ته 
باشيم، اظهار داشت: ما در سال 98 بازار اوراق گواهي 
ظرفيت برق را راه اندازي كرديم كه در اواخر س��ال 
رونمايي شد، لذا در سال 99 سعي مي كنيم اين بازار 
را توسعه دهيم.  حسيني درباره ميزان فروش نفت 
از مسير بورس طي سال گذشته گفت: فروش نفت 
ايران در سال 98 در كالن هم دچار برخي چالش ها 
بود و به تبع آن فروش در بورس هم تحت تاثير قرار 
گرفت، بنابراين رقم فروش قابل توجه نبوده است، اما 
سعي كرديم با شيفت كردن به سمت فرآورده هاي 
اصلي و ويژه مثل بنزين، نف��ت گاز، نفتا، گاز مايع و 

نفت سفيد خأل نفت خام را جبران كنيم.
وي خاطرنش��ان كرد: ما در س��ال 98 بال��غ بر 6.۷ 
ميليون تن فرآورده فروختي��م كه عمدتا صادراتي 
هس��تند، اميدواريم در س��ال 99 هم با همين قوت 

تكرار شود.
وي درباره انتشار اوراق مالي اسالمي هم بيان كرد: 
اوراق را بايد متقاضيان تامين مالي منتشر كنند، اما 
بستر آن بورس انرژي است. در سال 98 حجم انتشار 
اوراق در بورس انرژي نسبت به سال 9۷ افزايش پيدا 
كرد. اميدوارم بتوانيم در سال 99 هم در حوزه تامين 

مالي به ناشرين اوراق بهادار كمك كنيم.
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آيين نامه تعرفه حق الوكاله 
حق المشاوره و هزينه سفر وكال

از س��وي ريي��س قوه قضايي��ه آيين نام��ه »تعرفه 
حق الوكال��ه، حق المش��اوره و هزينه س��فر وكالي 

دادگستري« در 34 ماده ابالغ شد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه متن 
كامل آيين نامه ابالغي از سوي آيت اهلل رييسي به شرح 
ذيل است: در اجراي ماده 19 اليحه قانوني استقالل 
كانون وكالي دادگس��تري مص��وب 1333 و ماده 
18۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 13۷9 و به 
پيشنهاد كانون وكالي دادگستري مركز و مركز وكال، 
كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه  قضاييه 
»آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه 

سفر وكالي دادگستري« به شرح مواد آتي است.
در ماده 2 آمده است: قرارداد حق الوكاله بين وكيل و 
موكل معتبر است. در صورتي كه قراردادي در خصوص 
حق الوكاله در بين نباشد، تعيين حق الوكاله در مورد 
وكيل و موكل، محكوم عليه، ماليات و سهم كانون، 
صندوق و سهم مركز بر اساس اين تعرفه خواهد بود. 
چنان چه ميزان حق الوكاله در قرارداد كمتر از تعرفه 
موضوع اين آيين نامه باشد، در مورد محكوم عليه مبلغ 
كمتر مالك است. وكيل مكلف است در فرم وكالتنامه 
مبلغ حق الوكاله را درج نمايد و نبايد از عباراتي مانند 
»طبق تعرفه« استفاده كند. در صورتي  كه حق الوكاله 
وجه نقد نباشد، وكيل موظف است ضمن درج اصل 
حق الوكاله، مع��ادل ارزش ريالي آن را در وكالتنامه 
اظهار نمايد. چنان چه در نتيجه توافق وكيل و موكل 
و حسب وكالتنامه، مبلغ حق الوكاله مازاد بر تعرفه 
تعيين ش��ده باشد، دادگاه نس��بت به محكوم عليه 
تا حداكثر ميزان تعرفه موض��وع اين آيين نامه رأي 
خواهد داد؛ اما مبلغ علي الحساب دريافتي از موكل 
مبناي ابطال تمبر علي الحساب مالياتي موضوع ماده 
103 قانون ماليات ها، سهم كانون، مركز و صندوق 
مي باشد. در صورتي كه وكيل كسري تمبر مالياتي 
داشته باشد دفتر ش��عبه مكلف به قبول وكالتنامه 
وي اس��ت و در اجراي ماده 54 قانون آيين دادرسي 
دادگاه هاي عموم��ي و انقالب در امور مدني مصوب 
13۷9 بدواً جهت ابطال تمبر مالياتي به وكيل اخطار 
صادر مي گردد. تا زمان تكميل تمبر مالياتي، كليه 
اخطاريه ه��ا )به جز نقص تمبر مالياتي( به موكل به 
عمل مي آيد. در صورتي ك��ه قراردادي در خصوص 
حق الوكاله در بين نباشد، حق الوكاله وكالي متعدد به 
تساوي به آنان تعلق مي گيرد؛ مگر آنكه به نحو ديگري 
توافق شده باشد. همچنين هر يك از وكال به نسبت 
سهم خود مكلف به ابطال تمبر مالياتي، سهم كانون، 
مركز و صندوق هستند؛ مگر آنكه يكي از وكال سهم 
ديگري را پرداخت نمايد. در مواردي كه چند وكيل در 
پرونده اعالم وكالت مي نمايند و پروانه برخي از كانون 
و برخي از مركز باشد، با توافق وكال از فرم وكالتنامه 
كانون يا مركز به عنوان وكالتنامه مشترك مي توانند 
بهره ببرند و لوايح را نيز در سربرگ يكي از وكال تقديم 
نمايند، اما هر كدام از وكال مكلفند حقوق قانوني مربوط 
به سهم خود از حق الوكاله را حسب مورد به كانون، 

مركز و صندوق حمايت بپردازند.

نحوه كسب اطالع سهامداران
از »گتوشا«

از چند ماه گذش��ته اقدامات الزم ب��راي ورود نماد 
ش��ركت پديده شانديز به بورس در دستور كار قرار 
گرفت كه اين اقدام با موفقيت انجام شد و در دو روز 
گذشته شاهد درج نماد اين ش��ركت در بازار پايه 

فرابورس بوديم.
سيد جالل فياضي به اقداماتي كه سهامداران پديده 
شانديز بايد نسبت به معامالت سهام خود انجام دهند 
اش��اره كرد و گفت: افرادي كه در گذشته سهامدار 
اين شركت بودند تكليف سهام آنها در سامانه سناپ 
مشخص اس��ت و مي توانند از طريق كد ملي و كد 
سهامداري به اين سامانه مراجعه كنند و از آخرين 

وضعيت سهام خود مطلع شوند.
وي گفت: افرادي مي توانند بعد از بازگشايي معامالت 
اقدام به خريد و فروش س��هام خود كنند كه ضمن 
ثبت نام در سامانه س��جام و احراز هويت از طريق 
دفاتر پيشخوان، كدپيگيري را دريافت كرده باشند.

سيد جالل فياضي گفت: افرادي كه كد سهامداري 
خود در سامانه سناپ را فراموش كرده اند مي توانند از 
طريق آيكون موجود در اين سامانه اقدام به دريافت 

دوباره كد كنند.
وي خاطرنشان كرد: سهامي كه اكنون وارد بورس 
شده سهام شركت توسعه است، شركت ابنيه بعد از 
ارايه گزارش ه��اي مالي بايد به بورس وارد اين بازار 

خواهد شد.
فياضي اظهار داشت: در وضعيت كنوني افرادي كه 
كه سهامدار پديده ش��انديز بودند عالوه بر سامانه 
س��ناپ مي توانند با ورود به س��امانه فرابورس و از 
طريق كد ملي نسبت به تعداد سهام خود اطالعات 

كسب كنند.
سخنگوي ش��ركت پديده ش��انديز اظهار داشت: 
 )ddn.csdiran.com( افرادي كه در سامانه دارا
ثبت نام كرده اند با مراجعه به اين سايت مي توانند از 
قسمت سبد سرمايه گذاري برگ سهام خود را چاپ و 
مشاهده كنند يا با مراجعه به دفاتر پيشخوان منتخب 

برگ سهم گتوشا را قاب چاپ و مشاهده است.
وي ادام��ه داد: افرادي كه دسترس��ي به معامالت 
آنالين كارگزاري ها دارند، تعداد سهام گتوشا براي 

آنها قابل مشاهده است.
فياضي افزود: همچنين سهامداران مي توانند پس از 
مشاهده، با مراجعه به كارگزار بورس و تنظيم فرم 
تغيير كارگزار ناظر نسبت به انتقال سهامشان به سبد 

سهامشان نزد كارگزار اقدام كنند.
سخنگوي ش��ركت پديده ش��انديز به زمان دقيق 
بازگشايي معامالت پديده شانديز اشاره كرد و گفت: 
زماني دقيقي براي آغاز معامالت اين س��هام اعالم 
نشده است اما به نظر مي رسد بازگشايي سهام زياد 

طول نخواهد كشيد.

بخشنامه نحوه ارائه خدمات بانکی به نيروهای مسلح 
و برخی نهادها مانند کانون وکال، اتاق بازرگانی، اتاق 

تعاون و سازمان های نظارت حرفه ای ابالغ شد.
به گ��زارش »تع��ادل«، بانک مرکزی در راس��تای 
اجرای آيين نامه پايگاه اطالعات اش��خاص حقوقی 
به اس��تناد قانون ارتقای س��المت اداری و مقابله با 
فساد، اصالحيه ای در اين خصوص به مديران عامل 

شبکه بانکی جهت استحضار و اجرا ابالغ کرد که به 
شرح زير است:

شناسايی مشتری از مهم ترين مراحل ارائه خدمات 
بانکی اس��ت و هيات مديره، مديريت ارشد و يا رده 
سازمانی معادن آن در موسسه اعتباری بايد از وجود 
برنامه های موثر شناس��ايی مشتريان و پياده سازی 
آنها از طريق ايجاد رويه های مناسب اطمينان حاصل 

کند. بر همين اساس و به موجب مفاد مواد )5( و )6( 
آيين نامه ياد شده، موسس��ات اعتباری مکلفند به 
هنگام ارائه هرگونه خدمات به اش��خاص حقوقی از 
شناس��ه ملی آنها استفاده نمايند، به گونه ای که هر 
ش��خص حقوقی با شناسه ملی خود در سامانه های 

نرم افزاری مربوط قابل شناسايی باشد.
با توجه به اينکه اختصاص شناسه ملی به مجموعه 

نيروهای مس��لح و همچنين به برخی نهادها که به 
موجب قوانين با مقررات خاصی تاس��يس شده اند، 
نظير کانون وکالء و ات��اق بازرگانی، صنايع معادن 
و کشاورزی، اتاق تعاون و س��ازمان های نظام های 
حرفه ای بعضا با محدودي��ت و چالش هايی مواجه 
بود، به موجب مصوبه اخير هيات وزيران مقرر شد، 
اقالم اطالعاتی مربوط به مجموعه نيروهای مسلح و 
وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و چگونگی 
قرار گرفتن آنها در پايگاه اطالعات اشخاص حقوقی 

ظرف دو ماه از تاريخ اب��الغ تصويب نامه فوق الذکر 
تعيين گردد. همچنين به اشخاص حقوقی، نهادها 
و موسس��ات عام المنفعه نظي��ر کانون های وکالی 
دادگس��تری و ات��اق بازرگانی، صناي��ع، معادن و 
کشاورزی، اتاق تعاون و سازمان های نطام حرفه ای 
که به موجب قوانين يا مقررات مربوط ايجاد شده يا 
می شوند، بدون نياز به ثبت در هر يک از قالب های 
ش��خصيت حقوقی شناس��ه ملی اختص��اص داده 

می شود.

نحوه ارائه خدمات بانکی به نيروهای مسلح و برخی نهادها
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عكسروز

چهرهروز

غفلتكنيمكرونابهفاجعهميليونيتبديلميشود
علي نصيريان، بازيگر قديمي و مطرح كشورمان از مردم درخواست كرد كرونا را جدي بگيرد و در خانه بمانند. وي هشدار داد كه اگر اين 
كار نشود و اين بيماري شيوع پيدا كند، ممكن است به يك فاجعه دردناك ختم شود. علي نصيريان گفت: اين روزها در خانه هستم و 
قرنطينه را رعايت مي كنم. از مردم نيز درخواست مي كنم رعايت كنند كه اگر اين كار نشود و اين بيماري شيوع پيدا كند، ممكن است 
به يك فاجعه دردناك ختم شود. او ادامه داد: بنابراين مردم همان گونه كه تا به  حال همكاري كرده اند بايد توصيه هاي وزارت بهداشت را 
رعايت كنند. البته برخي از مردم هستند كه نان شب شان به مزد روز آنها بستگي دارد. اين افراد بايد به هر طريق ممكن از نظر بهداشتي و 
مالي حمايت شوند. از مردم خواهش مي كنم كه كرونا را جدي بگيرند، پيش از آنكه به يك فاجعه بزرگ و  مرگ چند ميليوني ختم شود. 

ادامهازصفحهاول

اميدها  به خرداداست 

صندلي خالي آقاي وزير

 او با اشاره به اختصاص تعطيالت دولت براي بهبود وضعيت 
معيشتي ناش��ي از ويروس كرونا، اظهار كرد: اينكه دولت 
تسهيالتي براي تعدادي از خانواده ها در نظر گرفته خوب 
اس��ت، اما ما از دو سال قبل در كميسيون اقتصادي تاكيد 
كرده و نامه نوشته ايم كه كوپن تهيه شود تا اقالم ضروري با 
قيمت و مقدار ثابت در اختيار مردم قرار گيرد كه اين اتفاق 

رخ نداده است. 

فعاليتدوسومنيروهاياداراتازبيستوسوم
كميته اطالع رس��اني س��تاد ملي مبارزه با كرون��ا نيز در 
اطالعيه اي موارد مهمي از طرح فاصله گذاري هوش��مند 
را كه از ۲۳ فرودين در اس��تان هاي كشور و از ۳۰ فروردين 
در تهران به اجرا در مي آيد، براي اطالع عموم مردم منتشر 
كرد و از اجراي طرح فاصله گذاري هوشمند خبر داد. طبق 
اين اطالعيه، ط��رح فاصله گذاري هوش��مند ادامه طرح 
فاصله گذاري اجتماعي است كه از اسفندماه همزمان با شيوع 
بيماري كرونا در ايران اجرا شده و در اين مرحله، صرفا مشاغل 
»غير پر ريسك« همراه با التزام به رعايت دستورالعمل هاي 
بهداشتي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
از تاريخ ۲۳ فرودين در استان هاي كشور و از ۳۰ فروردين در 
تهران مجوز فعاليت پيدا مي كنند.  سياست كلي و راهبرد 
عمومي ستاد ملي مقابله با كرونا، همچنان استمرار اصل 
»در خانه بمانيم« اس��ت و خروج از منزل تنها در صورت 
اضطرار، بصورت بس��يار محدود با رعاي��ت دقيق و كامل 
دستورالعمل هاي بهداش��تي، براي مقابله با كرونا ممكن 
است.  با اجراي اين طرح، تعطيلي هاي پايه )شامل تعطيلي 
مدارس، دانشگاه ها، ورزشگاه ها، مراكز فرهنگي، هنري، 
مشاغل پرريسك و...( و همچنين ممنوعيت ترددهاي بين 
استاني، تا اطالع ثانوي ادامه خواهد يافت.  مراكز اداري نيز 
از تاريخ ۲۳ فروردين با رعايت اصول بهداشتي، به جاي يك 
سوم، با دو سوم كارمندان خود فعال خواهند شد و ساعت 

كاري از ۷ صبح تا ۱۴ خواهد بود.

طرحتعطيلييكماههازدستورخارجشد
طرح سه فوريتي تعطيلي يك ماهه كشور هم ديروز در پي 
اخطار يكي از نمايندگان و راي موافق مجلس، از دستور كار 
پارلمان خارج شد. علي ادياني طرح سه فوريتي اين طرح 
را مغاير چهار اصل قانون اساسي عنوان و اظهار كرد: طبق 
اصل ۷۹ قانون اساسي دولت بايد در اين باره اليحه دهد و 
مجلس آن را تصويب كند. عالوه بر اين طبق اصل ۷۵ قانون 
اساسي طرح نمايندگان نمي تواند موجب افزايش هزينه يا 

كاهش هزينه براي دولت شود.

دورهحساسدولتدرمديريتمنابع
محمدباقر نوبخت، رييس س��ازمان برنامه و بودجه هم به 
موضوع كس��ري بودجه دولت اش��اره كرد و گفت: بحران 
كرونا نه تنها بر خزانه ما اثرگذار بوده بلكه در بخش ديگري 
از منابع ك��ه در قانون بودجه پيش بيني ش��ده تاثيرگذار 
بوده است؛ ضمن اينكه بايد تعهداتي مثل پرداخت يارانه 
۴۵ هزار توماني، بي��ش از ۳۱ هزار ميليارد تومان حمايت 
معيشتي، ۱۲.۵ هزار ميليارد تومان خريد تضميني گندم، 

۵۱۰۰ ميلي��ارد تومان طرح تحول س��المت و ۱۵ هزار و 
۵۵۰ ميليارد تومان سهمي كه بايد به نهادهاي حمايتي 
داده شود نيز محقق شود. فردا ۲۰ فروردين ماه بايد ۴۴۰۰ 
ميليارد تومان براي يارانه ها پرداخت شود؛ ما يك پرداخت 
نيز در دهم فروردين ماه داشتيم ضمن اينكه مصرف بنزين 
از بيش از ۹۰ ميليون ليتر به ۴۲ ميليون ليتر در روز رسيده 
و آنچه از محل صرفه جويي بنزين مي شد عرضه كرد با توجه 
به كاهش تقاضا در كشورهاي همسايه مشكالت خود را دارد. 
رييس سازمان برنامه و بودجه تاكيد كرد: دولت در يكي از 
حساس ترين مراحل مديريت منابع خود است تا به حال در 
خاطر نداريد كه پرداخت حقوق ها به تاخير بيفتد يا يارانه ها 
با تاخير مواجه شود. وظيفه دولت اين است كه هنر مديريت 
خود را روي مديريت مناب��ع و مصارف بگذارد و طرح هاي 

عمراني را هم تا جايي كه مي شود آماده كند.

شناسايي۲۰۸۹موردجديدكرونا
از طرفي، آن گونه كه س��خنگوي وزارت بهداشت گفته، 
۲۰۸۹ بيمار جديد كوويد۱۹ در كشور شناسايي شده اند 
و بيش از ۲۱۱ هزار تست تشخيص كرونا تاكنون در كشور 
انجام شده است.  كيانوش جهانپور گفت: از ظهر دوشنبه 
تا ظهر سه شنبه، ۱۹ فروردين ۱۳۹۹ و بر اساس معيارهاي 
قطعي تشخيصي ۲۰۸۹ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ 
در كشور شناسايي شد. با احتساب موارد جديد، مجموع 
بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۶۲۵۸۹ نفر رسيد.  به گفته 
جهانپور، متاس��فانه در طول اين ۲۴ ساعت، ۱۳۳ بيمار 
كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و در مجموع تاكنون 
۳۸۷۲ نفر از بيماران، جان خود را از دست داده اند و ديگر 
در بين ما نيستند. او گفت: خوشبختانه روند بهبود يافتگان 
س��رعت بااليي گرفته و تاكنون ۲۷۰۳۹ نفر از بيماران، 
بهبود يافته و ترخيص شده اند. جهانپور افزود: ۳۹۸۷ نفر از 
بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت شديد اين بيماري 
تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۲۱۱ هزار و ۱۳۶ آزمايش 
تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است.  درحالي 
كه شرايط همچنان بحراني است، ترددهاي مردم به ويژه 
در شهر تهران طي چند روز گذشته افزايش چشمگير و 
نگران كننده اي داشته است. عليرضا زالي فرمانده ستاد 
مقابله با كرونا در تهران در اين رابطه گفت: افزايش حضور 
مردم در خيابان ها و استفاده آنها از وسايل نقليه عمومي 
نگران كننده اس��ت. طي ديدار با اعضاي محترم شوراي 
شهر، ضمن تحليل مسائل، تصميماتي اتخاذ خواهد شد. 
او همچنين با اشاره به ابالغ پروتكل بهداشتي به نانوايي ها، 
درخصوص تامين اقالم بهداشتي مورد نياز اين صنف با 
همكاري اتحاديه نانوايان اعالم آمادگي كرد. او درباره عدم 
رعايت نكات بهداشتي توسط برخي نانوايي ها، گفت: در 
نشستي كه با اصناف برگزار شد، پروتكل هاي بهداشتي 
تدوين و به نانواها نيز اس��تانداردهاي مرتبط ابالغ شده 
است. او با بيان اينكه در اين رابطه كارشناسان بهداشت 
محيط نظارت ه��اي ويژه تري را اعم��ال خواهند كرد، 
اظهار كرد: ستاد مقابله با كرونا در تهران آماده همكاري 
با اتحاديه نانوايان براي تامين اقالم بهداشتي مورد نياز با 

قيمت مناسب است. 

همچنين با توجه به كاهش رقم صادرات كل كشور از ۴۳ 
ميليارد دالر در س��ال ۹۸ به زير ۳۰ ميليارد دالر و از سوي 
ديگر، واردات از ۴۳ ميليارد دالر در س��ال ۹۸ به حدود ۴۰ 
ميليارد دالر كاال در سال ۹۹، نقش بخش كشاورزي و صنايع 
غذايي پر رنگ تر شده است زيرا صادرات نقت و محصوالت 
پتروشيمي و فوالد و مواد معدني به دليل كرونا و تحريم ها و 
كاهش قيمت ها رو به كاهش خواهد بود و ضروري است كه 
بخشي از صادرات كشور را بخش كشاورزي و صنايع غذايي 
پيگيري كند تا تضمين كننده درآمد ارزي براي كش��ور 
باش��د.  براين اس��اس، با توجه به تراز تجاري منفي كشور 
در س��ال ۹۹ براي جلوگيري از رشد واردات نيز بايد توليد 
داخلي كش��اورزي به حدي رشد كند كه از واردات بيشتر 
كاالهاي كشاورزي جلوگيري نمايد.  از سوي ديگر، با توجه 
به انتقادهاي كارشناسان و مصرف كنندگان از محصوالت 
تراريخته، واردات كاالهاي اساسي مانند گندم و خوراك دام 
و... گراني گوشت و مرغ و... ضروري است كه در اين زمينه 
اقدام هاي اساسي براي حفظ سالمت و امنيت غذايي كشور 
انجام شود و همه اين موارد و جهش توليد وتامين نيازهاي 

كش��ور و امنيت غذايي به يك ثب��ات مديريتي و انتخاب 
كارشناساني مسوول و با دغدغه نياز دارد و سال ۹۹ براي 
بخش كشاورزي و صنايع غذايي سالي با اهميت به شمار 
مي رود.  پيش بيني ها نش��ان مي دهد كه مي��زان واردات 
مواد غذايي در س��ال ۹۸ و ۹۹ بيش از ۱۱.۵ ميليارد دالر و 
واردات چوب و كاغذ حدود ۱ ميليارد دالر خواهد بود. براين 
اساس روشن است كه در هر شرايطي نمي توان واردات مواد 
غذايي را محدود كرد و حتي در شرايط كاهش قيمت نفت و 
صادرات غير نفتي، ضرورت دارد كه واردات مواد غذايي در 
اين حجم ۱۲ ميليارد دالري انجام شود.  براين اساس، به هر 
ميزان كه بخش كشاورزي بتواند رشد كند و جهش توليد 
داشته باشد مشكالت كش��ور، بازار ارز، صادرات و واردات 
تعادل نسبي بهتري را شاهد خواهد بود. شاخص هاي رشد 
اقتصادي در سال هاي اخير نشان مي دهد كه رشد بخش 
كشاورزي اگرچه مثبت بوده اما نرخ آن بين صفر تا ۳ درصد 
در نوسان بوده است و در صورتي كه برنامه هاي موثري براي 
افزايش بهره وري و كارايي و اثر گذاري سياست ها انجام شود، 

مي توان شاهد بهبود رشد بخش كشاورزي بود. 

هنر

روايتيمستندازمعجزه»همياري«دربحران»كرونا«
محمد علي مرادي كارگردان سينماي مستند كه اين روزها مستندي با موضوع 
بحران »كرونا« را در دست ساخت دارد، تأكيد كرد هيچ حمايتي از سوي نهادهاي 

دولتي از ساخت اين اثر نشده است.
علي مرادي كه اين روزها مشغول ساخت فيلم مستندي با محوريت كروناست درباره 
اين اثر گفت: فيلمي كه مشغول ساخت آن در تبريز هستم درباره »همياري« است. 
البته هنوز نامي براي آن انتخاب نكرده ام چون هميشه در زمان تدوين، اسم فيلم را از 
داخل فضاي آن در مي آورم. اين اثر روايتگر افرادي است كه در اين وضعيت ماسك 
توليد و غذا تهيه مي كنند و اين اقالم را به مردم حاشيه شهر يا كساني كه بيماري 
خاصي دارند، مي رسانند. او ادامه داد: در حال حاضر چند ان جي او وجود دارد كه 
اعضايش آذوقه جمع مي كنند و كار خيريه انجام مي دهند. در اين فيلم افرادي را 
مي بينيم كه فعال محيط زيست هستند اما به انسان ها كمك مي كنند يعني شرايط 
پيش آمده يك سري پارادوكس ها را در آنها به وجود آورده است چون آنها بر اين 
باورند كه محيط زيست در طول چند دهه گذشته هيچگاه به اندازه االن از دست 
انسان ها راحت نبوده است اما در عين حال همان ها شبانه روز كار مي كنند و به مردم 
آموزش مي دهند كه بيرون نيايند، اين را هم بايد عنوان كنم كه اكثر اين افراد خانم 
هستند. اين مستندساز ادامه داد: ما از يك هفته قبل مشغول فيلمبرداري هستيم 
و روايت كلي اين فيلم درباره انسان هايي است كه در حاشيه كرونا با ازخودگذشتگي 
به كساني كه نيازمند هستند كمك مي كنند حتي به بيمارستان ها ماسك اهدا 

مي كنند و به اقشار آسيب پذير مانند بيماران كليوي و سرطاني كمك مي كنند.
علي مرادي با بيان اينكه »مستندس��از بحران« است و اين چهارمين يا پنجمين 
فيلمش با محوريت يك بحران است درباره اين فعاالن محيط زيست اظهار كرد: با 

توجه به اينكه اين افراد از روي عالقه اين كار را انجام مي دهند و در حال حاضر هم 
مردم درگير اين بيماري هستند، فكر كردم ساخت چنين مستندي الزم است. اين را 
هم بايد عنوان كنم كه زمان اين مستند ۴۰ دقيقه است و مشغول ضبط سكانس هاي 
پاياني هستيم. وي افزود: فعاًل براي ساخت اين مستند با جايي قرارداد نبسته ام و آن 
را با پول شخصي خودم ساخته ام چون خواستم اين موضوع در تاريخ ثبت شود و 
حس همياري را با اين فيلم باال ببريم. دوست داشتم كساني كه توانايي دارند براي 

انجام كارهاي خيريه و توليد ماسك، به ميدان بيايند.

تاريخنگاري

آخرينسفير

او به يك دليل اصلي براي »ماموريت در ايران« 
انتخاب شد: او ديپلماتي بود كه در كشورهايي 
با حكومت ه��اي متمركز و اس��تبدادي تجربه 
كافي داشت و مي توانست با يك زمامدار مقتدر 

و خودكامه كار كند.
بيس��تم فروردين ۱۳۵۶، ويليام س��وليوان به 
عنوان سفير امريكا در ايران تعيين شد. او آخرين 

سفير اين كشور در تهران بود. 
مارتر، رييس جمهور وقت امريكا در مالقاتش با 
س��وليوان پيش از اعزام به ايران به او مي گويد: 
»همكاري هاي اطالعاتي ما با ايران، به خصوص 
با امكاناتي كه براي نصب دستگاه هاي خبرگيري 
از شوروي در اختيار امريكا قرار داده شده بسيار 
مهم و باارزش است. البته در زمينه حقوق بشر 
مس��ائلي وجود دارد كه ضمن مالقات هايي با 
شاه ايران سعي كنيد او را قانع كنيد كه سياست 
كلي حكومت خود را در اين زمينه تعديل كند.« 
فش��ارهاي كارتر و سوليوان به ش��اه در جريان 
انقالب اي��ران، ب��ر كاهش فش��ار حكومت به 

انقالبيون بي تاثير نبود. 
ويليام سوليوان ديپلماتي بود كه به قول خودش 
نه اطالع��ات دقيقي نس��بت به ايران داش��ت 
و نه مايل ب��ه پذيرفتن اين ماموري��ت بود. در 
طول ماموريت ديپلماتيك سوليوان در تهران 
نظام شاهنش��اهي بر اثر انقالب اسالمي ايران 
فروريخ��ت و محمد رضا پهلوي ب��ه تصور آنكه 
امريكايي ها تعم��دا از وي در برابر موج انقالب 
حمايت نكردند، بيش از پيش به سياست هاي 
دموكرات ها در واش��نگتن و نقش سفير آنها در 
تهران بدبين شد. در عين حال سوليوان نيز خود 
در برابر امواج انقالب به بيهوده بودن تالش براي 
حفظ رژيم پهلوي معتقد شده بود و سقوط شاه 

را غيرقابل اجتناب مي دانست. 
 ب��ا اوج گيري تظاه��رات و اعتراض��ات مردمي 
در ايران، عالوه ب��ر اينكه رژي��م در اين زمينه 
تدابير امنيتي ش��ديدي را ب��ه كار مي گرفت، 
مقامات امريكاي��ي هم در فكر مه��ار اين قيام 
بودند، از جمله اينكه س��اليوان در گفت وگو با 
سياستمداران امريكايي، از سفارش ايران براي 
گاز اشك آور طرفداري كرده و استدالل كرد كه 
اگر از ديدگاه حقوق بشر مطرح شود، مخالفت با 
گاز اشك آور به ايران بي معني است اما استعمال 
گاز اش��ك آور كمترين كاري است كه مي توان 

براي مقابله با اغتشاش انجام داد. 
 با وخيم تر شدن اوضاع، س��فير امريكا در ايران 
همراه با اعضاي س��فارت امريكا براي اطالع از 
جريان وقايع و حفظ امنيت امريكايي هايي كه 
در قس��مت هاي مختلف فعاليت داشتند يك 
اتاق كنترل و يك ش��بكه اطالعاتي در س��طح 
تهران به وجود آوردند. اي��ن تدبير براي حفظ 
جان امريكايي ها در صورت بروز خطر انديشيده 

شده بود.  
ماموريت سوليوان با تسخير سفارت امريكا در 
آبان ۱۳۵۸ و ماجراي گروگانگيري كاركنان آن 
پايان يافت. در جريان گروگانگيري، س��وليوان 
در ته��ران نبود. او پيش از وق��وع اين رويداد به 
واشنگتن رفته بود. س��وليوان بعدها در كتاب 
»ماموريت در ايران« خاطرات��ش از حضور در 
ايران را نوش��ت. او س��ال ۱۳۹۱ در ۹۱ سالگي 

درگذشت. 

میراثنامه

نخالههايكداماثرتاريخيرادرشيوشگاندپوميكنند؟
تا امروز حرف از تعرض به خود شيوشگان و نخستين سگونتگاه انسان در كرمان بود 
و حاال نشانه هاي زياِد ديگري از گسترش اين تعرض در بخِش كوِه شمال شرقي 
شيوشگان به چش��م مي آيد، درست نقطه اي كه انتهاي آن به آرامستان تبديل 
مي شود و ادامه همين مسير مكاني شده براي تخليه نخاله هايي كه ُپر شده اند از 

نشانه هاي تاريخي. 
حرف ها و نشانه هايي كه اميد ابراهيمي � فعال ميراث فرهنگي كرمان � از تپه هايي 
كه پر شده اند از نخاله ساختماني و توسط كاميون هايي به صورت شبانه در مكاني 
مشخص پشت شيوشگان تخليه مي شوند، حكايت دارد. او مي گويد: بخشي از 
شمال شرقي كوه شيوشگان در حال تبديل شدن به آرامستاني جديد است و در 
انتهاي آن مدتي است كه ش��هرداري نخاله هايي را خالي كرده است، نخاله ها را 
بررسي كردم، متاسفانه اكثرشان را سفال، كاشي و خشت خام تشكيل مي دهند.

اين دانش آموخته كارشناس��ي مرمت آثار تاريخي با بيان اينكه به نظر مي رسد 
در طول ماه هاي گذشته حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ كاميون نخاله از يك اثر تاريخي در 
اين بخش از محوطه شيوشگان تخليه شده است، ادامه مي دهد: از نقطه اي از اين 
محوطه تاريخي، دري سفيد رنگ كه روي آن تابلوي »مجموعه دولتي« نصب شده 
از ديگر فضاي كوه جدا مي شود. به نظر مي رسد اقداماتي كه انجام مي شود توسط 
نهادي مانند شهرداري در دست انجام باشد. يعني ممكن است اين نهاد شهري 
خانه اي، محوطه اي يا حتي يك مجموعه تاريخي را با توجه به انبوه نخاله هاي دپو 
شده تخريب كرده باشد، شايد هم اين بخش مكاني براي دپوي هميشگي نخاله ها 
باش��د. وي با اين وجود به دپو شدن اين نخاله ها در منظر كوه و غارهاي تاريخي 

كه انگليسي ها در زمان حضورشان در كرمان در دوره قاجار ايجاد كرده اند، اشاره 
مي كند. غاري در عرصه شيوشگان كه انگليسي ها بيش از ۱۰۰ سال قبل در اين 
محوطه ايجاد كرده اند. او همچنين از صاف شدن زمين هاي كشاورزي و زراعي در 
حريم كوه و گنبد جبليه قرار داشته اند، در روزهاي گذشته خبر مي دهد و به ايسنا 
مي گويد: با توجه به صحبت هايي كه شنيدم و نشانه هايي كه به چشم ديدم همه 
زمين هاي زراعي را صاف كرده اند تا در اين نقطه از شيوشگان نيز شهرك سازي 
كنند، محوطه اي كه به كوه هاي شيوشگان و صاحب الزمان)عج( چسبيده است.

آمادهباشتهرانبرايباران

ضرورت اعالم تعطيلي عمومي و قرنطينه 

بارش گس��ترده باران ك��ه از ديروز در 
پايتخت آغاز ش��ده، تا فردا هم به طور 
پراكن��ده ادام��ه خواهد داش��ت و اين 
ش��رايط، نيروهاي خدمات شهري ش��هرداري را به 
حالت آماده باش درآورده است. البته خلوت بودن شهر 
نسبت به روزهاي عادي، باعث شده شاهد ترافيك هاي 
سنگيني نباش��يم كه پس از بارش اندكي باران، در 
بسياري از معابر شهر تهران رخ مي دهد. اصغر عطايي 
مديركل امور خدمات شهري شهرداري تهران گفت: 
بارش باران با اين حجم از قبل پيش بيني شده بود. بر 
همين اساس آمادگي الزم در بين نيروهاي خدمات 
ش��هري مناطق ۲۲ گانه تهران ايجاد شده است. به 
گفته او، با توجه به پيش بيني هاي انجام شده تمامي 
مس��يل ها و كانال هاي سطح شهر به صورت مستمر 
پاكسازي مي شود و رود دره ها و مسيل هاي شهر رصد 
مي شوند. تجهيزات و ماشين آالت شهرداري نيز آماده 
هستند كه در صورت وقوع هر اتفاقي، وارد عمل شوند. 

ديروز جلسه علني شوراي شهر تهران هم تشكيل شد 
و به مس��اله كرونا پرداخت. محمدجواد حق ش��ناس، 
رييس كميسيون فرهنگي شوراي اسالمي شهر تهران 
در نطق پيش از دستورش بر لزوم اعالم تعطيلي عمومي 
و قرنطينه تا زمان ريشه كني ويروس كرونا و بازگشت 
به شرايط س��فيد تاكيد كرد. او گفت: فرصت طاليي 
تعطيالت عيد آغاز مي ش��ود، اما تدبيري بسامد براي 
جلوگيري از شيوع بيش��تر ويروس و بيماري صورت 
نمي گيرد. در تعطيالت نوروزي هشت ميليون ايراني 
به مسافرت مي روند و ويروس به عمق دورترين مناطق 
كشور كشانده مي شود در حالي كه بهترين و فداكارترين 
پزشكان و پرس��تاران كشور جانفش��اني هاي زيادي 
كردند و متاسفانه برخي از آنها در پيش چشم همه پرپر 
شدند ولي برخي مسووالن تنها به گفتار درماني و آمار 
بسنده مي كنند.  حق شناس با اش��اره به اينكه دولت 
قدرت اجرايي الزم جهت مقابله با كرونا را ندارد، گفت: 

گفتاردرماني و آمار موجب شكست كرونا نمي شود. اين 
ويروس را نمي توان با فرافكني نابود كرد. جنگ با كرونا 
جنگي نابرابر و تمام عيار اس��ت و اگر همه وارد ميدان 
نش��وند فعاليت اين ويروس همچنان ادامه مي يابد. او 
افزود: اين بارسنگين را اين بار نمي توان به دوش ملت 
گذاشت. اين ويروس را نمي توان با پنهان كاري و ناديده 
انگاري و فرافكني نابود كرد .جنگ با كرونا براي ايران و 

ايرانيان جنگي نابرابر و تمام عيار است. رييس كميسيون 
فرهنگي شوراي شهر تهران تاكيد كرد: اختصاص بودجه 
الزم براي انجام اقدامات ريش��ه كني ويروس نيز بايد 
انجام شود. الزم است شناسايي دقيق بيماران و ناقالن 
صورت بگيرد. دولت و ستاد بحران بايد نگاه ويژه اي به 
نيازهاي شهري پايتخت داشته باشند و بودجه الزم را 
به آن اختصاص دهند. بدون آنكه براي تامين منابع به 
شهروندان فش��ار بياورند بايد بودجه الزم براي بسيج 
امكانات اختصاص داده ش��ود. حق شناس تاكيد كرد: 
براي موفقيت كامل در انجام اين مهم، دسترسي فوري 
و موثر س��تاد بحران به كليه منابع و امكانات ضرورتي 
اجتناب ناپذي��ر اس��ت. منابع صندوق ذخي��ره ارزي، 
نهادهايي همچون س��تاد اجرايي فرمان امام و آستان 
قدس رضوي و همه منابع بانك ها بايد بس��يج ش��ود. 
نيروهاي لشگري و كش��وري، سازمان هاي مردم نهاد 

و بخش خصوصي بايد مشاركت كامل داشته باشند. 

درشهر

گلهليليرشيديازسخنرانيوزيربهداشت
ليلي رشيدي با اشاره به س��خنان اخير وزير بهداشت و درمان، از بي توجهي او به 
مشاغل هنري ابراز تعجب كرد. اين بازيگر به ايسنا گفت: شب گذشته سخنراني 
آقاي نمكي وزير بهداشت را مي ديدم. صحبت هاي ايشان بسيار درست و بجا بود 
و آقاي وزير در س��خنان خود از تمام مشاغلي كه در بحران كرونا دچار زيان شده 
بودند، ياد و از تمام كساني كه به خاطر رعايت فاصله گذاري اجتماعي، شغل خود 
را ترك كرده اند، قدرداني كرد.رشيدي اضافه كرد: در تمام آن لحظات منتظر بودم 
تا آقاي وزير از هنرمندان تئاتر و سينما هم ياد كنند، كساني كه به دليلي ماهيت 
شغل شان كه فعاليتي جمعي است، از ابتداي بحران كرونا ناچار به ترك شغل خود 

شده اند و بسياري از آنان از هرگونه حق و حقوق قانوني مانند بيمه بيكاري يا حتي 
بيمه ساده تامين اجتماعي بي بهره اند ولي در كمال شگفتي ديدم آقاي وزير ما را 
به كلي فراموش كرده  و هيچ نامي از هنرمندان نياورد. او ادامه داد: از شب گذشته 
تا امروز مدام فكر مي كنم آيا ما جزو اين كشور نيستيم؟ چرا هر زمان كه نياز باشد، 
چرا در تمام بزنگاه هاي اجتماعي و ديگر موقعيت هاي حساس، مسووالن به سراغ 
هنرمندان مي آيند و از آنان انتظار كمك و همراهي دارند ولي در چنين مواقعي ما را 
به راحتي فراموش مي كنند. هرچند هنرمندان ثابت كردند در اتفاقات غيرمترقبه اي 

كه در اجتماع مان رخ داده، هميشه حضور فعالي داشته اند. 
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