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يادداشت- 1

قيمت ها بايد واقعي شود
در اقتصاد ايران چند نرخ 
هيچگاه به صورت واقعي 
تعيين نشده اس��ت. به 
دليل اينك��ه قيمت اين 
نرخ ها واقعي نبوده است 
خوش��بينانه ترين  در 
حالت منابع تلف ش��ده 
بدبينانه تري��ن  در  و 
حالت هم ران��ت و زمينه هاي سوءاس��تفاده ايجاد 
شده اس��ت. به عنوان مثال اگر قيمت بنزين واقعي 
ش��د دليل اصلي اين بود كه اين كاالي استراتژيك 
قاچاق مي شد،  از طرف ديگر اتالف منابع در مصرف 
اتفاق مي افتاد و ع��وارض آن هم آلودگي زيس��ت 
محيطي بود. پس قيم��ت بنزين واقعي ش��د كه 
قاچاق نشود، اتالف منابع صورت نگيرد و آلودگي 
هواي كالن شهرها بهبود پيدا بكند. همين موضوع 
در نرخ پول هم هست اگر نرخ پول، يعني نرخ بهره 
واقعي نشود طبيعي اس��ت كه پول از نظام بانكي 
خارج مي شود و به سراغ س��وداگري خريد سكه و 
زمين و خ��ودرو و آپارتمان و بورس ب��ازي مي رود. 
باز يعني منابع تلف مي شود. به جاي اينكه پول به 
س��مت بخش واقعي اقتصاد هدايت شود به سمت 
بخش غيرواقعي هدايت مي شود كه نتيجه آن رشد 
اقتصادي نامطلوب است كه ساير شاخص هاي كالن 
اقتصادي تحت الشعاع قرار مي گيرد. چون پول به 
جاي اينكه در مسير توليد باشد در مسير تخريب 
س��اير ش��اخص ها مي رود و بي دليل نيست كه در 
بيش از 4 دهه در اقتصاد ايران ما كمتر از 10 درصد 
اين سال ها نرخ تورم يك رقمي داشتيم. چون بازار 
پول در مس��ير خودش هدايت نشده و قيمت پول 
هيچ گاه واقعي نشده نبود. اگر نرخ تورم باالتر از نرخ 
سپرده ها باشد نه اينكه نمي شود، مي شود اما نتيجه 
اين مي شود كه پول از بانك ها خارج شود و به جاي 
ديگري هدايت بشود. از همه اين نرخ ها مهم تر نرخ 
ارز اس��ت. نرخ ارز به دليل اينكه جذابيت خارجي 
دارد و جذابيت انتقال س��رمايه و انتق��ال دارايي به 
خارج كش��ور دارد و به دليل اينكه عم��وم ايرانيان 
تمايل دارند كه سرمايه گذاري خارجي هم داشته 
باشند و اين امكان پذير نيست مگر با ارز، در نتيجه 
ارز جذابيت هاي چندجانبه دارد در همين سنوات 
گذش��ته كه نرخ ارز واقعي نبود، حتما بازار موازي 
تشكيل ش��ده اس��ت و حتما اتالف منابع صورت 
گرفته است. حتما بانك ها و كساني كه دنبال مجوز 
بودند يا اصطالحا امضاي طاليي بخش��ي از نظام 
اداري را فاس��د كرده اس��ت در اين ترديدي وجود 
ندارد. وقتي نرخ ارز دو برابر و گاهي اوقات سه برابر 
مي ش��ود، براي هرگونه خالفي وسوسه انگيز است 
مثال يك ميلي��ارد دالر ارز 4200 توماني با ارز بازار 
آزاد تفاوتي در حد 7، 8 هزار ميلي��ارد تومان دارد. 
اينگونه ثروت هاي افسانه اي باعث تخلفات فراواني 
مي ش��ود. آنچه در گزارش ديوان محاسبات درباره 
4/8 ميلي��ارد دالر ارز 4200بود، اي��ن نبود كه اين 
دالرها گم شده است، بلكه اين بود كه در واقع ارزي 
كه برخي از افراد حقيقي يا حقوقي گرفته اند ما به 
ازاي آن كاال وارد ايران نشده است و دادستاني تهران 
هم چند روز بعد گزارش داد كه براي برخي از افراد 
حدود در خواس��ت محكوميت قضايي شده است. 
صورت مساله مشخص اس��ت در اقتصاد ايران كه 
به طور متوسط قبل از تحريم ها در برخي از سال ها 
70، 80 ميلي��ارد دالر واردات كاال انجام مي ش��د 
و همين قدر ص��ادرات نفت و ص��ادرات غيرنفتي، 
اينكه 4.8 يا 5 ميليارد دالر ارز داده بشود و كاال وارد 
نشود نس��بت به بزرگي اقتصاد ايران غيرطبيعي 
نيس��ت، غيرطبيعي اين اس��ت كه چرا ن��رخ اين 
نوع ارز با ارز آزاد بايد تفاوت 200 درصدي داش��ته 
باش��د اين تفاوت 200 درصدي وسوس��ه انگيز و 
همچنين فسادانگيز است و افراد حاضرند 20 سال 
هم زندان بخوابند ولي خالف عدم برگشت دالر را 
انجام بدهند. يا خالف ع��دم واردات كاال مابه ازاي 
دالر را انجام بدهند. همچنان كه ن��رخ پول وقتي 
كه غيرواقعي است تس��هيالت به انحراف مي رود 
همچنان كه قيمت بنزين وقتي غيرواقعي مي شود 
اتالف منابع صورت مي گيرد و همچنان كه قيمت 
آب و ساير كاالها وقتي كه واقعي نيست اتالف منابع 
صورت مي گيرد در نرخ ارز هم همين طور اس��ت. 
راهكار اين است كه يك بار براي هميشه ما بياييم 
قيمت ها را واقعي بگيريم اگر قيمت دالر واقعي شود 
حتما صفي ايجاد نمي شود كه دالر بگيرند و حتما 
پرونده اي تشكيل نمي شود كه چرا دالر را گرفتند و 
كاال نيامده است.     ادامه  در صفحه  4

هادي حق شناس ٭

»در مقابل توليدگران نمايشي و شركت هاي خلق الساعه بايستيد«

در نامه اقتصاددانان حامي شفافيت به وزير بهداشت آمده است

مبارزه با فساد ساختاري در وزارت بهداشت

مهدي بي�ك |در ادام�ه برنام�ه گفت وگو با 
فعاالن اقتصادي و اساتيد دانشگاهي فرصت 
گپ و گفتي تحليلي با آلبرت بغزيان اس�تاد 
دانش�گاه تهران و يكي از تئوريس�ين هاي 
اقتصادي فراهم شد. چهره اي كه معتقد است 
براي عبور با كمترين تبع�ات از بحران كرونا 
بايد تمام ظرفيت هاي اقتصادي، سياس�ي، 
ديپلماسي و... در يك مسير مشخص به كار 
گرفته شوند تا در نهايت دستيابي به اهداف از 
پيش تعيين شده، ممكن شود. بغزيان مبتني 
بر اين داده هاي اطالعاتي اس�ت كه مي گويد 
روز مبادايي كه اساس�ا صندوق توسعه ملي 
براي آن تش�كيل شده اس�ت؛ از راه رسيده 
است و بايد از اين ظرفيت ها در راستاي بهبود 
ش�اخص هاي معيش�تي و اقتصادي طبقات 
كمتر برخوردار اس�تفاده ش�ود. طبقاتي كه 
مشكالت اقتصادي سال هاي اخير، تحريم ها، 
كاهش ارزش پول ملي و تورم افسارگسيخته 
آنها را در ش�رايط دش�واري قرار داده است. 
بغزيان اما عملكرد كلي دولت و نظام سياسي 
در مواجهه با كرونا را بد نمي داند و معتقد است 
كه با توجه ب�ه مجموعه مس�ائل مي توان به 

دولت نمره قبولي داد.

   در روزهاي اخير و بعد از دامنه دار شدن بحث 
كرونا مباحث متع�ددي در خصوص ش�رايط 
تازه اي كه اقتص�اد ايران بع�د از ظهور متغير 
اثرگذاري مثل كرونا با آن روبه رو شده، مطرح 
شدند و همچنان نيز اين روند تحليل ادامه دارد. 
پرس�ش هايي از اين دس�ت كه نحوه برخورد 
اقتصاد ايران با اين پديده چگونه خواهد بود؟ 
معيش�ت طبقات مختلف دچار چه تغييراتي 
مي ش�ود؟ كش�ور چه دس�تاوردي را در اين 
برهه حساس به ثبت مي رساند و... به كرات در 
رسانه هاي گروهي مطرح مي شوند؛ لطفا براي 

مقدمه بفرماييد ش�ما در خصوص كليت اين 
موضوع چه نظري داريد تا بعد وارد پرسش هاي 

جزيي تر در اين زمينه شويم؟
خطر جدي كه به نظرم ارزيابي ه��اي تحليلي فعلي را 
تهديد مي كند برخي شتابزدگي هايي است كه درباره 
چشم انداز آينده مطرح مي شود. هنوز خيلي زود است 
كه بخواهيم احكام قطعي صادر كنيم. مثل پدر و مادري 
كه تازه چند روز است خداوند فرزندي به آنها داده است؛ 
اما از همان آغ��از و در حالي كه فرزندش��ان هنوز نوزاد 
است؛ برنامه ريزي كنند كه مثال فرزندمان را به دانشگاه 
مي فرستيم و در ادامه هم رشته پزشكي خواهد خواند 
و تخصص مي گيرد و.... اما ممكن اس��ت اين فرزند در 
آينده اساسا عالقه اي به خواندن رشته پزشكي يا ورود به 
دانشگاه را نداشته باشد و مثال بخواهد كه كاسب يا تاجر 
و... شود و استعدادهايش را در حوزه هاي ديگري ظاهر 
كند. برخي از ارزيابي هاي اقتصادي هم شايد واجد يك 
چنين وي ژگي هايي باشد، در حالي كه بايد اجازه بدهيم 
كه شاخص هاي برآمده از كرونا به طور كامل در فضاي 
عمومي و اقتصادي جامعه محقق شود و بعد از آن اقدام 

به تحليل و تفسير دقيق كنيم. 
   اش�اره كردي�د ك�ه ب�راي اتخ�اذ بهترين 
تصميم ه�ا بايد صبر كني�م تا كم�ي از كرونا 
وي�روس فاصل�ه بگيري�م و بع�د بتوانيم در 
خصوص آن دس�ت به ارزيابي ه�اي دقيق تر 
بزنيم؛ در مثل مناقشه نيست، فرض بگيريد 
كه ش�اخص هاي اصلي كرونا محقق ش�ده و 
ش�اخص هاي آن را دريافته ايم. ب�راي فرداي 

بعد از كرونا چه بايد كنيم؟
در ش��رايط عادي نه معناي اينكه كرونايي ديگر در كار 
نخواهد بود بلكه ب��ه اين معنا كه مردم درك درس��تي 
از فاصله اجتماعي و پيش��گيري را به صورت هوشمند 
ياد گرفته اند و به كار گرفته اند. در آن صورت اس��ت كه 
مي توان طرحي از شرايط كلي كس��ب و كار داشت. در 
حال حاضر اينطور به نظر مي رسد كه اغلب اظهارنظرها 
و تحليل ها مبتني بر ويژگي هايي است كه اقتصاد ايران 

بعد از كرونا بايد بستر آن را فراهم كند. مثال گفته مي شود 
كه مشاغل آنالين و استارتاپ ها در اين دوران تازه فضاي 
مطلوب تري براي فعاليت هاي اقتصادي و بازاريابي پيدا 
مي كنند. يعني يكي از ملزومات پساكرونايي استفاده 
از اين ظرفيت هاي آنالين براي رشد كسب و كار است. 
اما اين گزاره به تنهايي فضاي كس��ب و كار را توصيف و 
تشريح نمي كند. مثال توليد فرآيندي است كه نمي توان 
تحقق آن را به ص��ورت مجازي و آنالين متصور ش��د؛ 
طبيعي اس��ت كه هر واحد توليدي براي تداوم نيازمند 
حضور فيزيكي مدي��ران و كاركنان براي رس��يدن به 
بهترين دستاوردهاس��ت. يعني بع��د از ب��روز كرونا با 
مقاطع مختلف و رويكردهاي مختلفي در اقتصاد مواجه 
هس��تيم. مثال از امروز تا زمان عبور از چالش كرونا يك 
راهكار را بايد مدنظر قرار دهيم و در روزهاي بعد ازكرونا 
هم باي��د رويكردهاي ديگري را ت��دارك ببينيم. درك 
اين مقاطع متف��اوت زماني و اتخاذ بهتري��ن راهكارها   
براي عبور از اين شرايط موضوع مهمي است كه به نظر 
مي رسد در جريان ارزيابي هاي تحليلي كمتر به آن توجه 
مي شود. بنابراين اگر بپرس��يد كه از زمان فعلي تا زمان 
عبور چالش كرونا چه برنامه هايي را بايد در نظر بگيريم؛ 
يك پاسخ را به آن مي توان داد و اگر سوال كنيد كه براي 
دوران پساكرونا چه راهكارهايي را بايد مورد توجه قرار 

دهيم ؟ پاسخ ديگري را طلب مي كند.
   در محدوده زماني مانده تا گذر قطعي ويروس 
كرونا و عادي شدن شرايط چه راهكارهايي را 

بايد مورد توجه قرار دهيم؟ 
طبيعي اس��ت كه گروه هاي مختلف كس��ب و كار در 
حال بازگش��ت به فضاي كسب و كار هس��تند. در اين 
ش��رايط يكي از مهم ترين مباحث اعتمادسازي است. 
يعني فروشنده خرد پوشاك و توليد كننده اي كه قبال 
مجموعه اي از مشتريان و سفارش ها را داشت و اعتماد 
آنها را جلب كرده ب��ود در دوران ت��ازه بايد يك بار ديگر 
اعتماد س��ازي كند تا خريدار و مصرف كننده مطمئن 
باش��د كه اوال پروتكل هاي بهداشتي رعايت شده و بعد 
به موضوعات ديگري چون كيفيت پوشاك؛ قيمت آن 

و... توجه مي كند. اين اعتماد سازي به نظرم اولين قدم 
از مسيري اس��ت كه در دوران جديد، فعاالن اقتصادي 
و كسبه بايد نس��بت به تحقق آن اقدام كنند. در بخش 
توليد هم اين اعتمادس��ازي مهم اس��ت؛ توليدكننده 
بايد در خصوص نظام بسته بندي؛ بازاريابي و توزيع و... 
رويكردهاي جديدي را مورد توجه ق��رار دهد تا بتواند 
يك بار ديگر محصول خود را در س��بد خريد مردم قرار 
دهد. اين تغييراتي است كه فضاي كلي كسب و كار در 
شرايط جديد بايد زواياي مختلف آن را مورد توجه قرار 
دهند تا بتوانند عملكرد مناسبي داشته باشند. در واقع 
استفاده بيشتر از پروتكل ها مي تواند اعتمادسازي را در 

فضاي كسب و كار گسترش دهد. 
   ش�ما در صحبت هايت�ان از اقش�اري چون 
كس�به و توليد كننده مث�ال زديد، ام�ا دامنه 
وسيعي از حوزه هاي كاري ايرانيان را جمعيت 
حقوق بگيران، كارمندان، كارگران و... تشكيل 
مي دهند. وضعيت اي�ن دس�ته را در اين فضا 

چطور ارزيابي مي كنيد؟
االن يك سري از افراد سر كار هستند. كارمندان و... كه 
حقوق بگير بودند اين روزها هم به سر كار خود مي روند 
و درآمد حداقلي دارند و كارهايشان هم شايد سبك تر 
شده باش��د. اما روزمزدها، دس��تفروش ها و صاحبان 
مشاغل خرد از جمله دسته هايي هستند كه بيشترين 
فشار و آسيب را متحمل مي ش��وند. گروه ديگري هم 
هستند كه در اثر مشكالت برآمده از كرونا بيكار شده اند 
و شغل خود را از دست داده اند. برخي كارشناسان اعالم 
مي كنند كه دولت بايد بين 60 تا 80 درصد درآمدهاي 
قبلي را به اين افراد بيكار اختصاص دهد؛ طبيعي است 
كه دولت ق��ادر به تامين اي��ن ميزان بودج��ه و اعتبار 
نيست و در خوش بينانه ترين حالت مي تواند كمك هاي 
معيشتي حداقلي را به آنها داشته باشد و بستري آماده 
كند تا اين گروه بتوانند به زندگي خود ادامه دهند. بيشتر 
از اين به نظرم در شرايط فعلي كه فروش نفت متوقف 
شده و تحريم هاي اقتصادي مشكالت زيادي را ايجاد 
ادامه در صفحه 7 كرده ممكن نباشد.   

 آلبرت بغزيان،  استاد دانشگاه تهران
 در گفت وگو با »تعادل«:

 اگر نخواهيم االن
  از ظرفيت هايمان براي

  بهبود اوضاع استفاده كنيم 
 چه زماني مي خواهيم

 اين كار را انجام دهيم؟

 روز مبادا
 از راه رسيده است

امش��ب وام ي��ك ميلي��ون تومان��ي دولت به حس��اب 
سرپرس��تان خانوار واريز مي ش��ود و پس از شناس��ايي 
4 ميلي��ون خان��وار مش��مول درياف��ت وام 2 ميليوني، 
مابه التفاوت به حس��اب اين افراد واريز خواهد شد. پس 
از شيوع ويروس كرونا، دولت به منظور حمايت از مردم، 
تصميم گرفت وام قرض الحسنه اي به ميزان يك ميليون و 
براي اقشار ضعيف دو ميليون تومان، به حساب سرپرستان 
خانوار يارانه بگير واريز كند. طبق توافقي كه بين وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان هدفمندسازي يارانه ها 
و بانك مركزي صورت گرفت، مقرر شد وزارت تعاون كد 
ملي را هم دريافت و غربالگري و فهرس��ت را به سازمان 
هدفمندي جهت تنظيم فرمت درخواستي به تفكيك 
بانك هاي عامل واريز كننده يارانه، ارسال كند و در مرحله 

بعدي س��ازمان هدفمندي نيز پس از تنظيم، فهرست 
متقاضيان را به بانك مركزي تحويل دهد. آن طور كه مقرر 
شد كساني كه تا روز يكشنبه، كد ملي خود را به سرشماره 
6۳6۹ ارسال كرده باشند امروز پنجشنبه وام را دريافت 
خواهند كرد . در اين زمينه، حسين ميرزايي، سخنگوي 
تسهيالت حمايتي گفته است كه تا ۳1 فروردين 1۳۹۹ 
در مجموع پيامك هاي معتبري كه توس��ط سرپرستان 
خانوار مشمول يارانه ارسال شد 17 ميليون و 15۳ هزار 
و 21 م��ورد بود. وي ادامه داد: كس��اني كه در فهرس��ت 
يارانه بگيران هس��تند و به هر علتي سرپرس��ت خانوار 
پيامك ارس��ال نكرده اس��ت، فرصت دارند كه پيامك را 
ارسال كنند. بنا به ابالغ س��تاد اقتصادي دولت، ساختار 
خانواده كه مبناي بررس��ي ماست س��اختاري است كه 

تا انتهاي فروردين ۹۹ ثبت ش��ده است و تغييراتي كه از 
يكم ارديبهشت به بعد ثبت خواهد شد اعمال نمي شود. 
وي اضافه كرد: مردم به هيچ اداره و دستگاهي مخصوصًا 
در شرايط بحران كنوني و ش��يوع بيماري كرونا مراجعه 
حضوري نداشته باشند. سرپرستان خانوار براي دريافت 
تسهيالت يك ميليون توماني تا 18 ارديبهشت فرصت 
دارند پيامك ارس��ال كنند. ميرزايي ادامه داد: كساني كه 
تا يكشنبه 7 ارديبهشت پيامك ارسال كنند، پنجشنبه 
هفته بعد تسهيالت يك ميليون توماني براي آنها هم واريز 
مي شود. حال با توجه به تحويل فهرست متقاضيان مطابق 
با فرمت درخواستي به تفكيك بانك هاي عامل واريز كننده 
يارانه به بانك مركزي، امروز پنجش��نبه وام يك ميليون 

توماني به حساب سرپرستان خانوار واريز خواهد شد.

    وام دو ميليوني كي پرداخت مي شود؟
همچنين پيگيري ها از سازمان برنامه و بودجه كشور 
در م��ورد وام 2 ميليون توماني حاكي از آن اس��ت كه 
پس از اينكه وزارت تعاون، 4 ميلي��ون خانواري را كه 
جزو اقشار ضعيف محسوب مي ش��وند، شناسايي و به 
سازمان هدفمندس��ازي يارانه ها اعالم كند، سازمان 
هدفمندي فهرس��ت خود را به روزرساني مي كند و به 
بانك مركزي تحويل مي دهد. براي خانوارهاي يك تا 
2 نفره مبلغ 500 هزار تومان و براي خانوارهاي 2 نفره 
به باال مبلغ يك ميليون تومان واريز خواهد ش��د كه با 
احتساب وام يك ميليون توماني، اين 4 ميليون خانوار 
در مجموع يك ميليون و 500 هزار تا 2 ميليون تومان 

وام قرض الحسنه دريافت خواهند كرد.

جزييات پرداخت وام يك ميليوني و وام دو ميليوني

يادداشت- 3

رايزنان و  توسعه تجارت
توس��عه  س��ازمان هاي 
تج��ارت در بس��ياري از 
كش��ورها متول��ي اصلي 
توسعه تجارت و سردمدار 
ديپلماس��ي  پيش��برد 
تجاري هستند. براساس 
مطالع��ه بان��ك جهاني، 
اي��ن س��ازمان ها عمدتًا 
زيرنظر دولت فعاليت مي كنند و بيش از چهل درصد 
آنها دفاتري در خارج از كشور دارند و بيشترين سهم 
بودجه خود را براي فعاليت هاي بازاريابي و تحقيقات 
بازار صرف مي كنند. طبق ب��رآورد بانك جهاني، 10 
درصد افزايش در بودجه س��ازمان هاي مذكور بين 
شش دهم تا يك درصد افزايش در صادرات را به دنبال 
خواهد داشت . يكي از اين موارد بهره گيري از ظرفيت 
رايزن بازرگاني است، رايزنان بازرگاني نقش مهمي در 
پيشبرد اهداف اين سازمان ها ايفا مي نمايند. دامنه 
و پوش��ش فعاليت رايزنان بازرگان��ي طي دهه اخير 
به دليل تغيير اولويت هاي دولت ها تغيير اساسي يافته 
و از تمركز صرف بر توسعه تجارت به افزايش جذب 
سرمايه گذاري خارجي، توسعه گردشگري و توسعه 

برند ملي گسترش يافته است.
نكات كليدي: 

 افزايش صادرات و توسعه بازارهاي خارجي نيازمند 
طراحي برنامه ها و اقدامات ترويجي و زيرس��اختي 
)توسعه حمل و نقل و لجستيك، امور بانك و بيمه، 
تجهيز مرز ها و گمركات، انعقاد توافقات اس��تاندارد 
و گمركي( اس��ت. اعزام رايزنان بازرگان��ي در ميان 
برنامه ها و فعاليت هاي متعدد ترويجي )اطالع رساني 
فرصت ه��اي تجاري، آموزش و مش��اوره ب��ه تجار و 
بازرگان��ان، همايش هاي معرفي فرصت ه��اي بازار، 
تحقيقات و تبليغات ب��ازار، برپايي نمايش��گاه هاي 
تخصصي و اختصاصي خارج كشور، اعزام وپذيرش 
هيات تجاري، ايجاد مراكز تجاري( تنها يكي از عوامل 
تاثيرگذار در توسعه تجارت است اما نقش مهمي در 
پيشبرد هر دو نوع برنامه هاي ترويجي و زيرساختي با 

كشور هدف ايفا مي نمايد.
 عملكرد رايزنان بازرگاني بسته به ساختار اقتصادي 
بازار ه��دف از جمله اندازه و پتانس��يل ب��ازار، درجه 
اكمال اقتصادي و تجاري، محيط قانوني و تشكيالت 
قضايي، فاصله جغرافياي��ي، تفاوت هاي فرهنگي و 
زباني، داش��تن كارمند محلي و بودجه كافي، ميزان 
توانمندي سفير و كاركنان سفارت در امور اقتصادي، 
وجود نهادهاي داخلي پشتيبان و باالخره مهارت هاي 
 علم��ي و ارتباطي خ��ود رايزن��ان متفاوت اس��ت. 
  شناخت نسبي از نظام سياسي و اقتصادي بازار 
هدف و اولويت بندي اقدامات و برنامه ها، شناسايي 
نهادهاي تجاري دولتي و خصوصي و ايجاد ارتباط 
با آنها، رصد، گردآوري و تحليل اطالعات تجاري 
)تحليل رقب��ا، رويدادها، اخبار، گزارش ه��ا و...( و 
ايجاد مكانيزم ارتباط با فعالين اقتصادي مي تواند 
در ارتقاي كارايي و اثربخشي رايزنان بازرگاني تاثير 

بسزايي داشته باشد.
  نقش راي��زن بازرگان��ي به عنوان نماين��ده دولت 
و ديده ب��ان تجاري كش��ور در بازار مح��ل ماموريت 
به منظ��ور معرف��ي ش��فاف و عادالن��ه فرصت ها و 
اطالع رس��اني ظرفيت هاي تجاري با كشور هدف به 
همه تجار و فعالين اقتصادي كشور نقش بي بديلي 
اس��ت كه جايگزيني ن��دارد و ايده هاي��ي همچون 
حضور نماينده بخش خصوصي در بازارهاي هدف به 
عنوان رايزن بازرگاني كشور در عمل به دليل ساختار 
اتاق هاي بازرگاني كشور )بس��ياري از تجار و فعالين 
اقتصادي كشور عضو تشكل ها و اتاق هاي مشترك 
ادامه  در صفحه  4 نيستند(  قابليت اجرايي ندارد.   

مسعود كمالي اردكاني ٭

يادداشت- 2

چاره كار چيست؟! 
كارگ��ران در س��ختي 
و دش��واري معيش��تي 
به سر مي برند؛   بسياري 
تنگي و س��ختي اي كه 
در اين ماه ه��اي اخير و 
ش��يوع بيماري كرونا دو 
چندان ش��ده اس��ت. از 
يك سو به واسطه كاهش 
س��اعات و ميزان توليد از بخشي از مزاياي معمول 
خود محروم شده اند و از سوي ديگر با فضاي تورمي 
حاكم بر اقتصاد كشور تامين حداقل هاي زندگي نيز 
براي آنان بيش از هر زمان ديگري دشوار شده است.  
سوي ديگر ماجرا، كارفرمايان و صاحبان بنگاه هاي 
اقتصادي و توليدي و صنعتي  اند ك��ه آنان نيز در 
فضاي اقتصادي تحريمي و افزايش سرسام آور نرخ 
ارز و افزايش شديد قيمت مواد اوليه و ريسك هاي 
مالي و فشارهاي داخلي به واسطه ماليات ها و تامين 
اجتماع��ي و... غوطه ورند.  ضلع س��وم اين ماجرا، 
دولت است به عنوان كارفرماي بزرگ كه با كاهش 
شديد و بي سابقه درآمدهاي نفتي و بعضا غير نفتي 
و درآمدهاي مالياتي و... افزايش تقاضا براي افزايش 
حقوق و بسته هاي حمايتي ناش��ي از بحران كرونا 
و قيمت بنزين و خسارات ناش��ي از سيل و زلزله و 

تقاضاي بازنشستگان و... مواجه است. 
ادامه  در صفحه  4

حسين حقگو٭

لنا
: اي
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 صفحه 2 



اقتصاد ايران

بايد براي پساكرونا 
برنامه دقيق داشت

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تحليل تاثيرات 
اقتصادي بحران كرونا ضمن اينكه شرايط اقتصادي را 
براي آينده شرايطي مشكل پيش بيني كرد، از دولت 
خواست براي كنترل مشكالت اقتصادي و معيشتي 
خانوارها و بنگاه هاي اقتصادي برنامه هاي الزم را داشته 
باشد.  س��يده فاطمه حسيني، درباره تاثيرات كرونا بر 
شرايط اقتصادي كشور و اقداماتي كه الزم است در اين 
حوزه در شرايط پسا كرونا مورد توجه باشد، گفت: شيوع 
كرونا در كشور ما به نقطه اي رسيده كه مانند بسياري از 
كشورها به طور جدي بسياري از فعاليت هاي اقتصادي 
را تحت تاثير قرار داده است، ارزيابي ابعاد اقتصادي اين 
موضوع در درجه اول نيازمند ات��كا به اطالعات و آمار 
صحيح است. وي افرود: براي كنترل تاثيرات آينده اين 
ويروس با توجه به اينكه پيش تر وزير بهداشت اعالم كرده 
بود هيچ فردي نمي تواند فرداي اين ويروس را پيش بيني 
كند بايد سناريوهاي مختلفي را مورد نظر قرار دهيم و 
برنامه هاي الزم را براي كاهش دامنه تاثيرات اين موضوع 
بر حوزه اقتصاد داشته باشيم تا اين تاثيرات اقتصادي 
در آين��ده كمتر ب��ه حوزه هاي ديگر همچ��ون حوزه 
اجتماعي تسري پيدا كند، اگرچه اكنون هم تاثيراتي 
را در حوزه هاي مختلف شاهد هستيم ولي بايد تالش 
شود كه اين تاثيرات به حداقل ممكن كاهش پيدا كند. 
نماينده مردم تهران به ايسنا اظهار كرد: در راستاي همين 
برنامه ريزي ها بايد به تاثيرات كلي اين ويروس توجه الزم 
را داش��ته باشيم، براي مثال بايد اين را لحاظ كنيم كه 
اين شرايط موجب كاهش ۱۵ درصدي توليد ناخالص 
داخلي شده است، قطعا اين موضوع در حوزه كسب و 
كار و بالطبع آن در معيشت خانوارها تاثيرگذار است. 
حسيني عنوان كرد: پيش بيني مي شد رشد اقتصادي 
بدون نفت به دليل رشد بخش كشاورزي حتي در شرايط 
سخت تحريمي امكان مثبت شدن را پس از گذشت 
دو سال و تخليه آثار تحريمي داشته باشد اما كرونا اين 
موضوع را هم تحت تاثير قرار خواهد داد. با توجه به اين 
مهم مي توان يك ركود جدي را براي دوران پسا كرونا 
متصور بود اگرچه در همين دوران كرونا هم در صورتي 
كه به توصيه هاي الزم توجه نشود و شاهد طوالني شدن 
اين دوران باشيم آثار اقتصادي بروز جدي خواهد داشت 
و بالطبع دوران پسا كرونا نيز به دوران بسيار سخت تري 
تبديل خواهد ش��د. اين عضو كميس��يون اقتصادي 
مجلس درباره اقداماتي كه الزم است دولت براي كنترل 
ش��رايط اقتصادي كش��ور انجام دهد، گفت: موضوع 
بسيار حائز اهميت توجه به معيشت خانوار و وضعيت 
كس��ب و كار بنگاه هاي خرد اقتصادي است، دولت با 
اتخاذ سياست هاي پولي و مالي مناسب اقدامات الزم را 
انجام و از فشار بر بنگاه هاي اقتصادي بكاهد، دولت با در 
نظر گرفتن تعطيلي اجباري و بعضا موقتي بنگاه ها در 
حوزه هاي مختلف، بر حسب شناسايي رسته هاي آسيب 
ديده، نظير پوشاك، حمل و نقل، گردشگري و خدمات، 
براي اين ايام چاره جويي كند. اين عضو فراكسيون اميد 
مجلس بيان كرد: بنگاه هاي خرد كه طي ۴ سال گذشته 
بيش از ۳ و نيم ميليون نفر از افراد جوياي كار جذب آنها 
شده اند و عمده فرصت هاي اشتغال كشور در اين حوزه 
بوده با كاهش درآمد و بعضا صفر شدن درآمد در كنار 
هزينه هاي ثابت نظير نيروي كار، بيمه، اجاره و... مواجه 
هستند. لذا پرداخت يارانه به بنگاه هاي خرد و متوسط 
به شيوه اي كه نيروي كار را هدف قرار دهد مهم است 
و مستلزم آن است كه دولت در اين ايام مواردي نظير 
حق بيمه سهم كارفرما و درصدي از حقوق را از جانب 
كارفرما پرداخت نموده و تسهيالت به نرخ صفر و دوره 
بازگشت حداقل دو ساله براي اين بنگاه ها تمهيد كند. 
نماينده مردم تهران در مجلس تصريح كرد: دولت بايد 
به آثار پيش روي اقتصادي توجه الزم را داشته باشد و 
در عرصه سياست هاي مالي خود سناريوها و برنامه هاي 
الزم را پيش بيني كند تا سيستم مالي و بانكي كشور 
آس��يب كمتري را شاهد باشد و حمايت الزم از كسب 
و كارهاي خرد به عمل آيد. حس��يني اظهار كرد: اين 
سياست هاي مالي بايد چندين ويژگي داشته باشند؛ 
در همين خصوص هدفگذاري ها بايد كارشناسانه باشد 
و داراي ضمانت اجراي قوي باشد براي مثال در برخي 
موارد دولت از بنگاه ها حمايت مي كرد و بنگاه ها با وجود 
حمايتي كه از سوي دولت شاهد بودند نيروي كار خود را 
اخراج مي كردند، به همين دليل هدفگذاري دولت براي 
حمايت از مشاغل در اين شرايط بايد حفظ اشتغال باشد.

 اين عضو كميس��يون اقتصادي مجل��س در همين 
خصوص اضافه كرد: درباره حمايت از معيشت خانوار 
بايد به زدودن فقر مطلق توجه الزم را داش��ته باشيم 
در اين دول��ت تالش هايي براي تحق��ق اين موضوع 
در س��ال هاي اول اجراي برنامه ششم توسعه صورت 
پذيرفت، در همين مجلس نيز شاهد اقدامات خوبي 
براي ارتقاي بيش از ۴ برابري مس��تمري افراد تحت 
پوش��ش كميته امداد و سازمان بهزيس��تي در سال 
۹۵ بوديم، اما با وجود تحريم ها و وارد ش��دن آسيب 
به اشتغال و كسب و كار افراد در اين شرايط متاسفانه 
شاهد افزايش فقر مطلق خواهيم بود، در گزارش هاي 
سال گذشته مركز پژوهش هاي مجلس نيز در اين باره 
بر اثر تحريم ها هشدارهايي داده شده بود. حسيني بيان 
كرد: به همين جهت امس��ال بايد با جديت به تامين 
معيشت خانوارها به خصوص معيشت دهك هاي كم 
در آمد توجه شود در اين ميان توجه به زنان سرپرست 
خانوار كم درآمد بايد بيش از پيش باشد و براي زدودن 
فقر مطلق انجام اقدامات كارشناس��انه مورد نظر قرار 
گيرد. اين عضو كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال 
۹۹ كل كشور در پايان اظهار كرد: از سوي ديگر كسري 
بودجه به وجود آمده ب��ه دليل تحريم هاي اقتصادي 
تاثير خود را بر اقتصاد كشور خواهد گذاشت، بر همين 
اساس در نحوه تامين مالي اين كسري بودجه تورم نيز 
به طور جدي خود را نشان خواهد داد، اگرچه در سال 
گذشته با در نظر گرفتن تدابير خاص از ابرتورمي شدن 
اقتصاد جلوگيري شد ولي امسال اين شرايط بالطبع 
س��خت تر خواهد بود و مي طلبد به صورت جدي به 
ابعاد تورمي كسري بودجه توجه الزم صورت پذيرد، 
عميق تر شدن ش��كاف ركودي و شكاف تورمي براي 
امسال شرايط سخت تري را براي مديريت اين چالش 

توسط دولتمردان ايجاد خواهد كرد.

كالن2

 ضوابط اجرايي بودجه 99 ابالغ شد

حداكثر پاداش افراد به اندازه سقف يك ماه حقوق و مزايا
طبق ضوابط اجراي�ي بودجه 99، احداث و خريد 
ساختمان هاي جديد اداري توسط دستگاه هاي 
اجرايي از جمله ش�ركت هاي دولت�ي، بانك ها و 
موسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي 
موارد تغيير سطح تقس�يمات كشوري تجميع 
س�اختمان هاي اداري موج�ود و بازس�ازي 
س�اختمان هاي در حال تخريب بدون ايجاد بار 
مالي جديد تمركززدايي و خروج از كالن شهرها 
بدون ايجاد بار مالي جديد و همچنين طرح هاي 
خريد يا احداث در طرح هاي مصوب ممنوع است.

همچنين ضوابط بودجه اي برخي ضوابط جديد حقوقي را 
هم تعيين كرده است. بر اين اساس ضمن اينكه بايد اطالعات 
حقوقي كاركنان در س��امانه كارمند ايران و س��امانه ثبت 
حقوق و مزايا ثبت شود، ضوابط پرداخت پاداش، فوق العاده 
ماموريت و ساير هزينه ها نيز مشخص شده كه دستگاه هاي 
اجرايي مكلف به اجراي آن هس��تند.  به گزارش »تعادل«، 
روز گذشته، هيات وزيران، ضوابط بودجه اي سال ۱۳۹۹ را 
تصويب كرد. برخي از بند هاي اين مصوبه قابل توجه است. 
ابتدا اينكه تخصيص اعتبارات دستگاه ها منوط به توافق با 
سازمان برنامه شد. بر اساس ماده 2 اين مصوبه، دستگاه هاي 
اجرايي موظفند موافقتنامه هاي هزينه اي تملك دارايي هاي 
سرمايه اي جديد و مالي خود را بر اساس بند ي ماده 28  قانون 
الحاق 2 ]قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از 
مقررات مالي دولت )2( � مصوب ۱۳۹۳[ و دستورالعمل هاي 
ابالغي سازمان تنظيم و با سازمان مبادله كنند. بر اين اساس 
ابالغ تخصيص سه ماهه دوم اعتبارات هزينه اي دستگاه هاي 
اجرايي منوط به مبادله موافقت نامه هاي هزينه اي شده است.

  ضوابط حقوقي جديد
همچنين ضوابط بودجه اي برخي ضوابط جديد حقوقي را 
هم تعيين كرده است. بر اين اساس ضمن اينكه بايد اطالعات 
حقوقي كاركنان در سامانه كارمند ايران و سامانه ثبت حقوق 
و مزايا ثبت شود، ضوابط پرداخت پاداش، فوق العاده ماموريت 
و ساير هزينه ها نيز مشخص شده كه دستگاه هاي اجرايي 
مكلف به اجراي آن هستند.  آنچه در مورد وضعيت حقوق 
كاركنان در سال جاري اتفاق افتاد اعمال افزايش متوسط 
۱۵ درصدي نسبت به سال گذشته بود كه در نتيجه آن ديگر 
هيچ يك از كارمندان رقمي كمتر از دو ميليون و 8۰۰ تومان 
دريافتي نخواهند داشت، در عين حال كه متوسط دريافتي 
شاغلين به پنج ميليون و ۴۰۰ هزار تومان رسيد. اما اينكه با 
تغييرات جديد، وضعيت فيش حقوقي كاركنان و اجزاي آن 
به چه صورتي خواهد بود، موضوعي است كه با تعيين ضوابط 

اجرايي قانون بودجه ۱۳۹۹ مشخص شده است.

  پاداش به اندازه حداكثر يك ماه حقوق
در رابطه با پاداش، كاركنان دستگاه هاي اجرايي مي توانند 
حداكثر معادل يك ماه حق��وق و مزاياي مندرج در احكام 

كارگزيني در صورت وجود اعتبار و در سقف اعتبار تخصيص 
يافته دستگاه هاي اجرايي به عنوان پاداش دريافت كنند. 
پرداخت يك ماه پاداش به اعضاي هيات مديره، هيات عامل 
كاركنان شركت هاي دولتي، بانك ها و بيمه هاي دولتي با 
رعايت قوانين و مق��ررات بعد از تصويب مجامع عمومي يا 
شوراهاي عالي مجاز است. براي كمك هاي رفاهي مستقيم 
و غير مس��تقيم مطابق با موافقتنامه مبادله شده است كه 
براي بانك ها و بيمه ها و شركت هاي دولتي در سقف عملكرد 
بودجه س��ال گذش��ته و براي كاركنان قرارداد كار معين و 
ساعتي از محل اعتبارات مصوب شده خزانه و با رعايت مفاد 

موافقتنامه مجاز است.

   هزينه غذا چقدر است؟
در مورد هزينه غذاي كاركنان نيز شرايط به اين صورت است 
كه هزينه غذاي ايام تعطيل و نوبت كاري ش��ب كاركنان 
مش��مول در دس��تگاه هاي اجرايي اعم از رسمي، پيماني 
و قراردادي با تاييد باالترين مقام دس��تگاه اجرايي يا مقام 
مجاز از طرف وي به عنوان هزينه هاي اداري قابل پرداخت 
خواهد بود.براين اساس كمك هزينه غذاي روزانه حداكثر 

8۴۰۰ تومان است.

  وضعيت اياب و ذهاب و مهد كودك
ديگر بخ��ش پرداختي در فيش حقوق��ي كاركنان اياب و 
ذهاب آنهاست كه در س��ال جاري ايام و ذهاب كارمنداني 
كه از خدمات حمل و نقل سازماني استفاده نمي كنند، در 
تهران ماهانه حداكثر ۱۶۰ هزار تومان، در شهرهاي ۵۰۰ 
هزار نفر جمعي��ت و باالتر ماهانه حداكثر ۱۰۵ هزار تومان 
است. البته دس��تگاه هاي اجرايي كه در كالن شهرها قرار 
دارند مجازند هزينه اياب و ذهاب كاركنان خود را به شكل 
نقدي پرداخت كرده يا براي بهره برداري از خدمات حمل و 
نقل )سرويس( كاركنان نسبت به عقد قرارداد با شركت هاي 
حمل و نقل ش��هري غير دولتي اقدام كنند. سقف قرارداد 
مي تواند حداكثر ۱۰ د رصد بيش��تر از هزينه اياب و ذهاب 
پرداختي به كاركنان در سال گذشته باشد. همچنين   براي 
زنان كارمند دستگاه هاي اجرايي فاقد مهد كودك دولت به 
ازاي هر فرزند زير شش سال ماهانه حداكثر ۱2۶ هزار و ۵۰۰ 

تومان قابل پرداخت است.

  حق ماموريت چگونه پرداخت مي شود؟
در رابطه با ماموريت ها ني��ز فوق العاده ماموريت روزانه 
داخل كشور به كارمندان اجرايي دستگاه هاي اجراي كه 
به عنوان مامور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه 
شهرستان محل خدمت خود اعزام مي شوند و ناچار به 
توقف شبانه هستند تا ميزان حداقل حقوق و مزايا تا يك 
بيستم و نسبت به مازاد به يك پنجاهم در سقف اعتبار 
مصوب دستگاه قابل پرداخت است.اين در حالي است كه 
در صورت عدم توقف شبانه تنها ۵۰ درصد از اين ميزان 

قابل پرداخت خواهد بود.

  ۳۰ هزار تومان براي تلفن همراه
پرداخت كمك هزينه تلفن همراه تا ۳۰ هزار تومان در ماه به 
مديران و كارمنداني كه بنا به شرايط خاص به طور مستمر 
در دسترس باشند به تشخيص رييس اجرايي يا مقام مجاز 
از طرف وي مجاز خواهد بود كليه دستگاه هاي اجرايي كه 
اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي واحدهاي استاني آنها 
ملي اس��ت و به صورت متمركز از طريق خزانه داري كل 
كشور پرداخت مي شود مكلفند فهرست حقوق را ماهانه وبه 
تفكيك استان به خزانه داري كل كشور ارسال كند.  گفتني 
است كه طبق قانون بودجه امسال، دستگاه هاي اجرايي 
مشمول ماده )2۹( قانون برنامه ششم توسعه كه به نحوي از 
بودجه عمومي استفاده مي كنند مكلفند اطالعات كاركنان 
رس��مي، پيماني و قرارداد كار معين، كارگري و كاركنان 
حوزه سالمت بر اساس قانون مربوط به خدمات پزشكان 
و پيراپزشكان را تا 2۰ ارديبهش��ت ماه امسال در سامانه 
كارمند ايران و س��امانه حقوق و مزايا ثبت يا به روزرساني 
كنند، اين در حالي است كه از ابتداي خرداد ماه هر گونه 
پرداخت مستقيم و مستمر به كليه كاركنان دستگاه هاي 
اجرايي صرفا پس از ثبت اطالعات آنها در سامانه كارمند 
ايران انجام خواهد شد.  همچنين برخي ديگر از احكام مهم 
اين ضوابط بدين ش��رح اس��ت:  در اجراي بند الف تبصره 
2۱ قانون دس��تگاه هاي اجرايي تا بيستم ارديبهشت ماه 

سال ۹۹ موظف به ثبت اطالعات كاركنان رسمي پيماني 
قرارداد كار معين و مشخص و قرارداد كارگري و كاركنان 
حوزه سالمت بر اساس قانون مربوط به خدمات پزشكان و 
پيراپزشكان در سامانه كارمند ايران و سامانه ثبت حقوق و 
مزايا هستند همچنين دريافت شماره مستخدم يا شماره 
شناسه و انجام امور مختلف اداري و مكاتبات موضوع اين 
ماده بايد از طريق س��امانه كارمند ايران انجام شود.  ماده 
2۴: هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملك دارايي هاي 
س��رمايه اي براي حقوق و مزايا به كاركنان دستگاه هاي 
اجرايي به استثناي موارد مقرر در قوانين مربوطه از جمله 
ماده ۵۵ قانون برنامه ممنوع است. ماده 2۵: خريد هرگونه 
خودروي س��واري خارجي ممنوع اس��ت خريد خودرو 
س��واري داخلي توسط دس��تگاه هاي اجرايي حداكثر به 
تعداد خروج خودروهاي سواري با رعايت مقررات در سقف 
اعتبار مجاز خواهد بود. طبق م��اده 28: احداث و خريد 
ساختمان هاي جديد اداري توسط دستگاه هاي اجرايي 
از جمله شركت هاي دولتي بانك ها و موسسات انتفاعي 
وابسته به دولت )به استثناي موارد تغيير سطح تقسيمات 
كشوري تجميع ساختمان هاي اداري موجود و بازسازي 
ساختمان هاي در حال تخريب بدون ايجاد بار مالي جديد 
تمركززدايي و خروج از كالن شهرها بدون ايجاد بار مالي 
جديد و همچنين طرح هاي خريد يا احداث در طرح هاي 

مصوب به پيوست شماره ۱ قانون و حوادث غير مترقبه( 
ممنوع است. 

  تكليف جديد دستگاه ها براي اجراي مصوبات 
ستادهاي اقتصاد مقاومتي و مقابله با كرونا 

همچنين بر اس��اس ماده 22 ضوابط اجرايي بودجه سال 
۱۳۹۹، در اجراي ماده ۳2 قانون محاسبات عمومي كشور 
دستگاه هاي اجرايي مكلفند گزارش عملكرد منابع عمومي 
مندرج در جدول شماره ۵ قانون را در مقاطع زماني دوماهه 
تا پانزدهم ماه بعد به خزانه داري كل كشور و سازمان برنامه با 
درج علل عدم تحقق احتمالي منابع ارسال كنند. خزانه داري 
كل كشور موظف است عملكرد دس��تگاه هاي اجرايي در 
خصوص حصول صحيح و به موقع منابع عمومي را بررسي 
و گزارش هاي الزم را هر دو ماه يك بار هيات وزيران ارسال 
نمايد. در ماده ۳۵ مصوبه مذكور آمده است، دستگاه هاي 
اجرايي مكلفند اجراي مصوبات ابالغي س��تاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي، ملي مقابله با كرونا )اعم از بسته ها برنامه ها 
طرح ها، پروژه ها( و برنامه جهش توليد را در سال ۱۹۹۹ در 
اولويت برنامه هاي اجرايي خود قرار داده و منابع الزم را براي 
مديريت و اجراي آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع 
داخلي و مصوب ابالغي و تسهيالت با رعايت قوانين و مقررات 

مربوط به تامين كنند.

در نامه اقتصاددانان حامي شفافيت به وزير بهداشت آمده است

»در مقابل توليدگران نمايشي و شركت هاي خلق الساعه بايستيد«

مبارزه با فساد ساختاري در وزارت بهداشت

جريان ه�اي خ�اص، توليدگران نمايش�ي، 
ش�ركت هاي خلق الساعه و فس�ادهايي كه 
در برخي اجزاء وزارت بهداشت ساختارمند 
شده اس�ت؛ اينها برخي از موضوعاتي است 
كه تع�دادي از اقتصاددان�ان در نامه به وزير 
بهداشت به آنها اشاره كرده  و از او خواسته اند 
با اي�ن رويه ها مقابله كند و ب�راي اين مقابله 
راهكارهايي نيز ارايه كرده اند. متن كامل اين 

نامه را در ادامه بخوانيد.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر نمكي وزير محترم بهداشت و درمان و 

آموزش پزشكي
با س��الم و تبريك و گرامي داش��ت هفته سالمت و با ابراز 
قدرداني مجدد از تالش هاي جنابعالي و همكاران ارجمند 
جامعه پزشكي در مديريت مبارزه ملي با بيماري كرونا؛ و نيز 
تشكر از اقدامات اصالحي جنابعالي در مبارزه با جريانات 
مافيايي موج��ود در حوزه واردات و تولي��د مجازي دارو و 
تجهيزات پزشكي؛  به استحضار جنابعالي مي رساند؛ موضوع 
تقاط��ع مناف��ع )conflict of interests( در زم��ره 
مهم ترين بليه هاي آسيب رسان در ساختار بهداشت و درمان 
كشور قرار دارد؛ كه به دليل ويژگي هاي اختصاصي اين حوزه 
منجر به شكل گيري ساختارمند فساد در برخي از اجزاء 
وزارت بهداش��ت گردي��ده اس��ت. فس��اد س��اختاري 
)structural corruption( پديده شناخته شده اي در 
تمام جوامع جهاني از جمله كشور ما بوده و بيانگر حالتي 
است كه جايگاه اداري و اجرايي فرد با نظام تصميم گيري و 
ش��رايطي كه ممكن اس��ت در برگيرن��ده منافعي براي 
تصميم گيرنده باشد، عجين شده است. در اين حالت، سخن 
از خوب��ي و بدي و درس��تكاري ي��ا نادرس��تي مديران و 
تصميم گيرندگان مطرح نمي شود، بلكه در صورت كاستي 
برخوردهاي درخور، ساختارها خود خاصيت فسادزايي پيدا 
مي كنند. جوامع پيش��رفته با روش هاي مختلف تالش 
كرده اند با اين ساختارهاي فسادزا مواجه شوند؛ ازجمله در 
بسياري از آنها مسووالن دولتي حتي تا چندين سال پس از 
خروج از مناصب دولتي حق ورود به فعاليت هاي مرتبط در 
بخش خصوصي را ندارند. كشورهاي در حال توسعه نيز 
بدون عبور از اين چالش رانت محور، امكان رشد و توسعه را 
نخواهند داشت.  مهم ترين عواملي كه فساد ساختاري در 
اجزايي از وزارت بهداشت را ش��كل داده اند؛ نظام تعيين 
تعرفه هاي درماني، نظام تعيين قيمت دارو، نظام تخصيص 
ارز، مناسبات موجود هيات امناء ارزي و برخي فعاليت هاي 
آموزشي و پژوهش��ي و تداركاتي هس��تند. از مهم ترين 

مصاديق اين فساد، كه منبعث از در هم تنيدگي حوزه هاي 
آموزش و پژوهش و دارو وتجهيزات پزشكي در كشور ايجاد 
شده و اميد آن داريم كه در دوره مسووليت شما با اشرافي 
كه بر زواياي پيچيده اقتصاد سياسي دارو ودرمان داريد، با 
آن برخورد شود؛ مجوزهايي است كه عمدتا در گذشته براي 
توليد دارو و تجهيزات پزشكي به نام برخي مديران سابق و 
الحق وزارت بهداشت صادر شده و پروانه توليد به نام خود 
يا همسر و فرزندان آنان اخذ شده است. متاسفانه برخي از 
اي��ن پروانه ه��ا، حت��ي ن��ام ش��ركت هاي دانش بنيان 
خلق الساعه اي را هم يدك مي كشند)!( تا بتوانند در سايه 
بخشنامه هاي داخلي، مقررات و ممنوعيت هاي رسمي 
مربوط به تقاط��ع مناف��ع را دور بزنند. در م��واردي اين 
شركت هاي خلق الساعه تنها با گذشتن كمتر از چند ماه از 
تاريخ تاسيس و ثبت رسمي شان پروانه توليد چندين قلم 
دارو يا مواد اوليه دارويي را دريافت و محصول خود را به بازار 
هم عرضه كرده اند. چنانكه مستحضريد مطابق مواد ۵، ۶، 
۱2، ۱۳، ۱۴و ۱۵ آيين نام��ه س��اخت و ورود دارو مصوب 
۶7/۶/۴ مجلس شوراي اسالمي پروانه توليد دارو صرفا براي 
اشخاص تاييد صالحيت شده كميسيون قانوني ماده 2۰ 
كه واجد واحد توليدي با امكانات مقتضي و مجوز از وزارت 
صنايع و وزارت بهداشت باشند قابل صدور است. عالوه بر 
اين، بر اساس رفرانس مورد استفاده سازمان غذا و داروي 
ايران USP ۴۱ شرايط توليد دارو، علي الخصوص تعامل با 
داروهاي )پر خطر( Hazardous به خوبي ملحوظ شده 
اس��ت. اي��ن رفران��س، م��الك تش��خيص داروه��اي 
 NIOSH .اعالم نموده است NIOSH را Hazardous
نيز همه داروهاي سايتو توكسيك و آنتي ويرال را )به دليل 
امكان اثر غيرانتخابي و بروز عوارض سميت بر سلول هاي 
 Hazardous انساني( به طور كلي در دس��ته داروهاي
تعريف كرده است. اين در حالي است كه طي سال هاي اخير؛ 
منبعث از روابط و رانت هاي مديريتي، پروانه هايي صادر شده 
است كه مربوط به ش��ركت هايي )اعم از توليدي يا توليد 
قراردادي( است كه مطلقا فاقد خطوط اختصاصي منطبق 
بر الزامات ملحوظ در ضوابط قانوني هستند. اين شركت ها 
غالبا در خطوط توليد داروهاي عمومي مبادرت به توليد 
داروهاي آنتي ويرال و سايتوتوكسيك مي نمايند كه حسب 
موارد ملحوظ در USPP مخاطرات جدي جهت پرسنل 
ناش��ي  ر  بيم��ا ي  ب��را ت  ط��را مخا لي��د،  تو
از Cross-Contamination و مخاط��رات زيس��ت 
محيطي را به دنبال دارد و حتي در برخي موارد شنيده شده 
 Potent اس��ت كه توليد احيانا در خط��وط داروه��اي
)سيتوتوكسيك يا هورموني( قرار است انجام گردد كه اين 
امرخود مويد انحرافي مضاعف اس��ت.  چگونه اس��ت كه 

كارخانجات با س��ابقه و داراي تجربه اي كه داراي خطوط 
اختصاصي با سرمايه گذاري چندصد ميليارد توماني جهت 
توليد داروهاي مختلف هستند، توسط چنين شركت هاي 
نوظهوري دور زده مي شوند و عجيب آنكه نام هاي آشناي 
مسووالن به طور مستقيم يا نيابتي در بين سهامداران عمده 
اين شركت ها ديده مي ش��ود.٭ و بعضا با داروهاي توليد 
اجاره اي و قيمت هاي بسيار باال در ليست تعهدات بيمه هم 
وارد شده اند! مستفاد از قانون و آيين نامه ساخت و توليد دارو، 
از جمله ماده 2۴ آيين نامه و تبصره ۱ آن تنها اس��تثناء بر 
قاعده و اصل دارا بودن واحد توليدي جهت كسب پروانه 
)كشف يا ابداع دارو( مي باشد. به عبارت ديگر، توليد دارو با 
اجاره خطوط توليد سايركارخانجات فقط در مورد داروهاي 
كشف يا ابداع شده توسط دانشمندان و مكتشفين مجاز 
دانسته شده و مجوزي براي توليد اجاره اي ساير اقالم وجود 
ندارد. بر اين اساس بديهي و مسلم است كه كليه پروانه هايي 
كه جهت اش��خاص فاق��د واحد تولي��دي داراي مجوز و 
استاندارد صادر گرديده، غيرقانوني هستند. ادامه اين رويه 
به شكلي كه اشخاص فاقد مجوز صنعتي و واحد توليدي، 
مجوز توليد مجازي دريافت كنند، سرمايه گذاري در صنعت 
دارو را در مقايسه با توليد اجاره اي »غيراقتصادي« نموده و 
در نتيجه موجب ورود خسارات غير قابل جبران بر پيكره 
اقتصاد و توليد كشور آن هم در سال هايي كه سال توليد ملي 
و نيز جهش توليد نام گذاري ش��ده اس��ت، خواهد نمود. 
اين گونه اقدامات ناصواب، با كاركردي ضد توليدملي، منتج 
به تعطيلي خطوط متعدد توليدي شده و سرمايه گذاري هاي 
وسيع آنان بالاستفاده خواهد ماند. در مقابل، شركت هاي 
خلق الساعه و بدون سابقه و فاقد زير ساخت توليدي، حاصل 
از رانت مجوزهاي انحصاري و قيمت هاي نجومي تنها با اجاره 
خط توليد ساير موسس��ات، اقدام به توليدي كه در واقع 
»توليد نمايشي« است كرده و سودهاي كالن رانتي به جيب 
مي زنند. فاجعه آميز تر اينكه برخي از اين رانت جويان عنوان 
مقدس استادي دانشگاه را هم به يدك مي كشند و رانت هاي 
غيرقانوني و ناعادالنه خود را با نام شركت دانش بنيان هم 
مزين كرده اند! از مصاديق رانت ها يكي شركتي است كه صرفا 
با فرموالسيون چند مولكول و با استفاده از رانت، قيمت هاي 
مص��وب مش��ابه قيم��ت واردات��ي اخ��ذ نموده اس��ت 
)Leflunomide( و چنانچه به درآمد حاصله آن شركت 
كه فاقد هرگونه امكانات و هويت توليدي است مراجعه گردد، 
فروش حاصله ناشي از توليد رانتي ايشان بعضا چند برابر 
شركت هايي است كه سرمايه گذاري چند صدميلياردي 
نموده اند و البته به دليل عدم وجود سرمايه گذاري، مشكالت 
هزينه هاي سربار و كارگري و... را ندارند.  شركت ديگري كه 
قريب ۱۰ سال با ادعاي ايجاد سايت داروسازي ده ها محصول 
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را به صورت توليد قراردادي در ديگر شركت ها توليد مي كند 
و طي سال هاي گذشته هيچ گونه اقدامي جهت احداث واحد 
توليدي ننموده است. نمونه ديگر يكي از اين شركت هاي 
رانتي، س��ه ماه پس از ثبت، با قيمت هاي نجومي و قبل از 
داشتن واحد توليدي، مجوز توليد 2۱ قلم داروي ضدسرطان 
را در وسط شهر تهران گرفت و اين يكي از بارز ترين موارد 
انحرافات ناشي از تقاطع منافع و سوءاستفاده از اختيارات 
مديريتي بوده است. شركت هاي مذكور، )معموال( فروش 
قابل توجهي هم دارند و غالبا قيمت هاي بسيار باالتري را به 
نسبت از صاحبان صنايع دريافت مي كنند و في الواقع سهم 
فروش صنايع اصيل داروسازي را بدون سرمايه گذاري و با 
ران��ت از آن خود مي كنند. چنانچه ب��ه پروانه هاي صادره 
محصوالت داراي توجيه اقتصادي مطلوب طي يك دهه 
اخير نظري بيفكنيم به خوبي قابل مشاهده است كه غالب 
آن پروانه ها نصيب شركت هاي رانتي شده است و صنايع 
داروسازي كشور از آن مولكول ها محروم بوده اند. بديهي است 
كه اين روند از عوامل اصلي اضمحالل صنايع داروس��ازي 
است. نمونه ديگر اينكه، اخيرا به يك شركت وارداتي ديگر 
هم كه در حوزه واردات دارو و مواد اوليه فعاليت دارد و مطلقا 
فاقد هرگونه هويت توليدي است پروانه محصول استراتژيك 
»اسلتاميوير« اعطا شده است كه به صورت توليد قراردادي 
در يك سايت فاقد شرايط اختصاصي آن داروها مبادرت به 
توليد نموده است. از ديگر مصاديق رانت ها محصول تركيبي 
»ولپاتاسوير/ سفوسبووير« است كه عليرغم مزيت فوق العاده 
آن به نسبت س��اير داروهاي هم گروه مطرح آن، به عنوان 
اولين خط درمان HCV، ب��ه دليل تضاد منافع از ورود به 
ليست بيمه آن طي چند سال اخير جلوگيري نموده اند و 
طبع��ا بيماران نيازمن��د به دليل اخت��الف قيمت امكان 
دسترسي به آن از ايشان سلب شده است. اخيرا هم شواهدي 
از توجه و ورود داروي گران قيمت رمدس��ووير به پروتكل 
درماني كوويد۱۹ و حذف فاويپيراوير و كلروكين و ريباويرين 
كه به مراتب هزينه كمتري براي دوره هاي درماني آنان مورد 
نياز است و توليد داخلي آنها هم توان تامين نياز كشور را دارد، 
به چشم مي خورد كه اين هم احتمال شكل گيري رانت هاي 
جديد حتي در شرايط تاثرآميز درد و رنج مردم از بيماري را 
مطرح مي سازد. متاسفانه مناسبات »فساد ساختاري« به 
گونه اي شكل مي گيرد كه حتي شرافت حرفه اي پايمال 
منفعت طلبي رانت خواران مي گردد. از ديگر مصاديق اعطاي 
مجوز توليد جهت محصوالت با پتانسيل هازارد بسيار باال 
)سايتوتوكسيك( به مراكز رشد دانشگاهي است. اين مراكز 
مطلقا فاقد الزامات و ش��رايط قانوني براي توليد داروهاي 
potent مي باشند. و در اين رهگذر فجايع زيست محيطي 
و مخاطرات جدي جهت پرسنل مرتبط امري قطعي است.  
اعطاي چنين پروانه هاي توليدي به اش��خاص حقيقي و 
حقوقي فاقد ش��رايط توليد، به مثابه ح��ذف يا تضعيف 
توليدكنندگان واقعي بوده، ضربات جبران ناپذير بر پيكره 
توليد ملي در شرايط تحريم و حساسيت اقتصادي كشور وارد 
ساخته است. عالوه بر موارد ذكر شده فوق، صدور مجوز ورود 
داروهاي بيولوژيك و mab به بازار بدون كارآزمايي باليني 
با بهانه حمايت از بيماران خاص و صعب العالج، به يكي ديگر 

از مش��كالت جدي نظام دارويي كشور تبديل شده است. 
برخي ديگر از اين اقالم نيز علي رغم نتايج منفي آزمايشات 
باليني، ب��ا امضاءهاي طاليي مجوز توليد گرفته و عوارض 
خطرناك آن بر نظام سالمت كشور غيرقابل تعلل است.  با 
عنايت به روحيه قانونمندي و اهتمام جدي جنابعالي در 
راستاي حمايت از سرمايه گذاري و توليد ملي، انتظار مي رود 
اي��ن مناس��بات غيرقانون��ي و رانت جويان��ه را قاطعانه 
متوقف س��ازيد و دس��تور فرماييد در وزارتخانه تحت امر 
جنابعالي، شأن توليد به توليد گنندگان واقعي و زحمت 
كشيده اختصاص داده شود و از ملوث نمودن مفهوم توليد با 
شركت هاي خلق الساعه و بدون زيرساخت اكيدا خودداري 
شود.  همچنين، ضمن تشكر از دستور صريح حضرتعالي 
نسبت به توقف افزايش اقالم بيولوژيك در فهرست دارويي 
كشور، تقاضا دارد دستور فرماييد كليه داروهاي بيولوژيك و 
مونوكلونال آنتي بادي هايي كه ب��دون كارآزمايي باليني 
ورعايت مباني هزينه - اثربخشي، موجب گسترده شدن 
بي رويه و كم اثر فهرست اقالم دارويي و صرف بودجه هاي 
كالن تأمين دارو در كشور و تحميل هزينه هاي سنگين و 
ايجاد آس��يب بر توازن منابع و مصارف دارو گرديده است، 
مجدداً مورد واكاوي علمي و تصميم گيري اصولي قرار گيرند. 
امضا كنندگان حاض��ر مصرانه از جنابعالي در خواس��ت 
مي نمايند تا كليه امتيازات و مجوزهاي واردات يا ساخت 
صادرشده جهت هر كس��ي كه قبال مسووليت اجرايي در 
وزارت متبوع داش��ته يا اكن��ون دارد، يا دانش��گاهيان و 
غيردانشگاهياني كه بر خالف قانون منع مداخالت كاركنان 
دولت در معامالت مص��وب 2 دي ۱۳۳7، اقدام به ثبت يا 
تاسيس شركت هاي بهداش��ت و درماني مرتبط با حوزه 
فعاليت خود كرده اند، ملغي گردد و از قوه قضاييه هم براي 
استرداد منافع نامشروعي كه از مسير مجوزهاي غيرقانوني 
يا رانت هاي اطالعاتي نصيب اي��ن معدود فرصت طلبان 
گرديده است استمداد طلبيد، و به طور كلي نسبت به توقف 
رويه هاي ناصواب فوق و انجام اقدامات اصالحي تمهيدات 
الزم مبذول فرماييد. از بذل توجه حضرتعالي در باز گرداندن 
سالمت اداري و مبارزه با تقاطع منافع و شفاف سازي جهت 
حمايت از سالمت مردم و توليد ملي، مزيد امتنان را داريم.
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اخبار 3 بانك و بيمه

دومينتراكنشاينستكسباايرانبهزوديانجامميشود

گشايش هاي مالي بعد از هزينه هاي كرونا  براي اقتصاد ايران و جهان 
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

با وجود شيوع كرونا در ماه هاي اخير و تعطيلي 
بخشي از كس�ب وكارها و افزايش هزينه ها 
وپيش بيني كس�ري بودج�ه ب�راي دولت، 
اتفاقاتي رخ داده كه نشان دهنده گشايش در 
افزايش منابع مال�ي و گردش پول در اقتصاد 
ايران است. از جمله كاهش نرخ سود سپرده 
بانكي و كفايت منابع بانك ها، كاهش تقاضا 
براي تسهيالت بانكي، افزايش عرضه سهام 
در بورس و اقبال و تمايل مردم به خريد سهام، 
شروع تراكنش هاي مالي اينستكس با ايران 
و... همگي اتفاقاتي است كه مي تواند در كنار 
فشار هزينه اي حاصل از شيوع كرونا، منابع و 
گردش مالي قابل توجهي براي دولت و اقتصاد 

ايران و كسب وكارهاي مختلف ايجاد كند.

به گزارش »تعادل«، با كاهش هزينه بانك ها و نرخ س��ود 
تس��هيالت براي واحده��اي توليدي، اقتصاد به س��مت 
تعادل نسبي در هزينه ها و درآمدها حركت كرده و با وجود 
محدوديت و فشارهاي هزينه اي حاصل از كرونا، اقتصاد خود 
را باز بيني كرده و مسير تعادل نسبي را دنبال كرده است. با 
كاهش تقاضا براي پول و تسهيالت بانكي، نرخ سود سپرده 
و تسهيالت كاهش يافته و منابع بيشتري در اختيار بانك ها 
قرار گرفته و كس��ري منابع بانك ها كاهش يافته است. از 
سوي ديگر تمايل مردم به خريد سهام و گردش مالي در بازار 
سرمايه بيشتر شده و دولت نيز مي تواند با واگذاري بخشي 
از سهام بخش هاي دولتي وعمومي، منابع مورد نياز توليد 
و مخارج برخي دستگاه هاي اجرايي را تامين نمايد.  در اين 
زمينه واگذاري سهام بانك ها و بيمه ها در كنار فروش سهام 
شستا، و همچنين س��هام ايميدرو و ايدرو نيز مطرح شده 
است تا دولت بخشي از سهام كارخانه ها و شركت هاي خود 
را واگذار كرده و از اين طريق به تامين منابع مورد نياز توليد 
بپردازد. به عبارت ديگر، در س��ال 99 دولت به جاي مسير 
چاپ و انتش��ار پول و اوراق، فروش سهام را انتخاب كرده تا 
بخشي از نقدينگي عظيم و در حال رشد 2300 هزار ميليارد 

توماني بخش خصوصي را جذب كند. 

   دومين تراكنش اينستكس
از س��وي ديگر، وزير خارجه آلم��ان 20 روز پس از اولين 
تراكنش مالي با ايران تحت س��امانه مالي اينستكس، در 
كنفرانس خبري وعده داد كه به زودي دومين تراكنش مالي 

با ايران تحت اينستكس انجام خواهد شد.
به گزارش فارس، »هايكو ماس« وزير امور خارجه آلمان روز 
سه شنبه خبر داد كه تراكنش مالي جديد توسط سامانه مالي 

»اينستكس« به زودي انجام خواهد شد.
وي كه در يك كنفرانس خبري صحب��ت مي كرد،  افزود: 
»اينستكس پس از اولين تراكنش، هنوز در مرحله رشد قرار 

دارد و در ارتباط تنگاتنگ با يكديگر هستيم و تراكنش جديد 
در سريع ترين وقت ممكن صورت خواهد پذيرفت.« وزير امور 
خارجه آلمان گفت كه دومين تراكنش اينستكس مربوط به 
صادرات كاالهاي ضروري براي كنترل شيوع ويروس كرونا 
اس��ت. ماس اضافه كرد: »هر تراكنشي بايد با دقت تحت 
نظارت قرار بگيرد تا هرگونه سوءاستفاده از آن به خصوص 

در زمينه حمايت مالي از تروريسم و پولشويي از بين برود.«
ساز و كار مالي اينس��تكس در ژانويه سال 20۱9 )دي ماه 
۱39۷( توسط سه كشور اروپايي انگليس، فرانسه و آلمان 
راه اندازي شد. هدف از ايجاد اين ساز و كار مالي حفظ كردن 

تراكنش هاي تجاري با ايران بوده تا ايران نيز به شرايط درج 
شده در توافق هسته اي سال 20۱۵ )برجام( پايبند بماند.

  سخاوتمندي بانك مركزي اروپا 
در بحران كرونا 

 از سوي ديگر، در اقتصاد كشورهاي جهان از جمله امريكا و 
اروپا نيز گشايش هاي مالي براي خروج از ركود حاصل از كرونا 
صورت گرفته است و فدرال رزرو امريكا معادل 2.2 تريليون 
دالر و بانك مركزي اروپا معادل ۱.۱ تريليون يورو براي خروج 
از ركود حاصل از كرونا تزريق منابع داشته اند.   رييس بانك 

مركزي اروپا ضمن تعيين حدود پيشروي اين نهاد در زمينه 
كمك به كشورهاي كرونازده منطقه يورو  بر اين باور است 
كه وام دادن به طور مستقيم به دولت ها غيرقانوني و پرداخت 

پول نقد به مردم دشوار است.
به گزارش رويترز، بانك مركزي اروپا در نظر دارد در س��ال 
جاري اوراق قرضه دولتي كشورهاي منطقه يورو را به ارزش 
۱.۱ تريليون يورو خريداري كند تا از اين طريق به كشورها، 

خانواده ها و شركت هاي درگير با پاندمي همياري برساند.
با توجه به اينك��ه بانك مركزي انگليس پيش از اين، اقدام 
به وام دادن به دولت اين كشور كرده است، سرمايه گذاران 
گمانه زني هاي خود را مبني بر اينكه كداميك از بانك هاي 
مركزي ديگر در منطقه يورو مسير بانك مركزي انگليس را 
دنبال خواهند كرد، آغاز كرده و اين در حالي است كه جهان 

با بدترين ركود يك قرن اخير دست و پنجه نرم مي كند.
اما »كريستين الگارد« حد و مرز خريداري مستقيم بدهي 
دولت هاي منطقه يورو را مشخص كرد و با انتقاد شديد از 
ايده باران »پول هليكوپتري« بر سر خانوارها، شور و اشتياق 
احتمال چنين اقدامي را فرو نش��اند. الگارد در نامه اي به 
اعضاي پارلمان اتحاديه اروپا نوشت: پيمان هاي منعقد شده 
بدون هيچ بحثي مقرر مي كند كه خريد بدهي دولتي در بازار 
اوليه يا به عبارت ديگر تامين مالي مستقيم دولت ها، باعث 
تضعيف تاثير سياست گذاري منظم بودجه اي مي شود. اين 
اظهارات حاكي از آن است كه بانك مركزي اروپا همچنان در 
بازار ثانويه به خريداري سريع و مشتاقانه اوراق قرضه دولتي 
ادامه مي دهد حتي اگر اين اقدام در عمل به معناي مالكيت 
يك سوم بدهي كشورهايي همچون آلمان يا پرتغال باشد. 
الگارد در نامه اي به يكي ديگر از اعضاي پارلمان اضافه كرد 
كه ايده پول هليكوپتري هرگز توسط سياست گذاران بانك 
مركزي اروپا مورد بحث قرار نگرفته و پيش��نهادهايي كه 

تاكنون مطرح شده، فاقد جامعيت و عينيت است.
الگارد نوشت: در بسياري موارد، اين پيشنهادات به طور كامل 
به عمليات هاي مربوطه و پيچيدگي هاي حسابرسي و قانوني 
نپرداخته و در عين حال هيچ تحليل جامع هزينه –فايده اي 

را در رابطه با تاثير كلي اقتصادي و پولي ارايه نمي دهد.
از زمان ش��يوع ويروس كرونا، بانك مرك��زي اروپا همواره 

محرك اصلي اقتصاد منطقه يورو بوده است.

 نبود معامله در بازار باز به دليل كفايت منابع بانك ها 
گروه بانك و بيمه |

به دنبال شيوع ويروس كرونا و تعطيلي واحدهاي 
اقتصادي، بانك هاي كش�ور در ماه هاي اخير با 
كفايت منابع همراه ش�ده اند و به همين دليل 
نيازي به انتشار اوراق از طريق عمليات بازار باز و 

استفاده از منابع بانك مركزي ندارند. 

به گ��زارش »تعادل«، اثر ديگر ش��يوع وي��روس كرونا و 

تعطيلي هاي دو ماه اخير، مازاد منابع در بازار بين بانكي و 
كاهش تقاضاي وام و دريافت تسهيالت بين بانكي و قرض 
گرفتن بانك ها از يكديگر بوده و همين موضوع باعث شد 
كه نرخ سود در بازار بين بانكي ابتدا به ۱6 درصد سپس به 
۱۵ درصد و كمتر از آن برسد، همين موضوع، باعث شد كه 
بانك هاي كشور نرخ سود سپرده باالي ۱۵ درصد را حذف 
كرده و تصميم گرفتند كه نرخ سود ۱۵ درصدي مصوب 
شوراي پول و اعتبار در سال 9۵ و 96 را رعايت كنند.  اين 

موضوع نشان مي دهد كه به دنبال تعطيلي هاي كسب وكار، 
كاهش تقاضاي تسهيالت به شكل قابل توجهي كاهش 
يافته و درنتيجه بانك ها با مش��كل كمبود منابع مواجه 
نيستند و در نتيجه قيمت پول يا هزينه جذب منابع به شكل 
قابل توجهي كاهش يافته است.  بانك مركزي در اين زمينه 
اعالم كرد كه پيرو اطالعيه روز دو شنبه ۱ ارديبهشت ماه 
۱399 در خصوص موضع بانك مركزي در عمليات بازار باز، 
بانك مركزي هيچ سفارش فروشي از طرف بانك ها دريافت 

نكرد.  به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، عدم ارسال 
سفارش فروش توسط بانك ها نشان دهنده كفايت نقدينگي 
در بازار بين بانكي و عدم نياز به تغيير ذخاير با اجراي عمليات 
بازار باز است. همچنين، بانك مركزي روز چهار شنبه ۱0 
ارديبهش��ت ماه ۱399 در چارچوب مديريت نقدينگي 
مورد نياز بازار بين بانكي ريالي، مجدداً عمليات بازار باز را 
اجرا مي نمايد. موضع بانك مركزي )خريد يا فروش اوراق 
بدهي دولتي( بر اساس پيش بيني وضعيت نقدينگي در 

بازار بين بانكي و با هدف كاهش نوسانات نرخ بازار بين بانكي 
حول نرخ هدف، در روز دو شنبه 8 ارديبهشت ماه ۱399 از 
طريق انتشار اطالعيه در سامانه بازار بين بانكي اعالم خواهد 
شد. متعاقب اطالعيه مزبور، بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي مي توانند در راستاي مديريت نقدينگي خود در 
بازار بين بانكي نسبت به ارسال  سفارش ها تا ساعت ۱0:00 
صبح روز سه شنبه 9 ارديبهشت ماه ۱399 از طريق سامانه 

بازار بين بانكي اقدام نمايند.

بنكآوامريكادرپيشبينيخودازجهشهراونسطالبه۳هزاردالرخبرداد

افزايشنرخارزدرصرافيهايبانكي
گروه بانك و بيمه| 

 روز چهارش�نبه دالر در صرافي ه�اي بانكي، با 
افزايش ۱۵۰ توماني قيمت نسبت به روز معامالتي 
گذشته به نرخ ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شد. 
صرافي هاي مجاز بانك مركزي قيمت خريد هر 
دالر امريكا را ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان و نرخ روش آن 
را ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان اعالم كردند همچنين اين 
صرافي ها ي�ورو را ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان خريدند 
و در مقابل با قيم�ت ۱۶ هزار و ۹۰۰ فروختند. در 
سامانه سنا نيز نرخ لحظه اي يورو به ۱۶۹۰۰ و دالر 

۱۵۵۰۰ تومان رسيد.

به گزارش »تعادل«، قيمت خريد ارز در بانك ها نيز اندكي 
كمتر از قيمت خري��د در صرافي هاي مجاز بانك مركزي 
است؛ هرچند كه به دليل شيوع ويروس كرونا در كشور، 
در حال حاضر تالش مي شود كه كمترين مراجعه به شعب 
بانكي صورت گيرد ميانگين بهاي هر يورو روز سه شنبه در 
سامانه سنا ۱6 هزار و ۵۴9 تومان و هر دالر ۱۵ هزار و 3۱۴ 
تومان، درهم ۴20۱، يوآن 2200، پوند ۱8888، دالر كانادا 
۱۱۴93 و لير تركيه 23۱9 تومان اعالم شد.   هر حواله يورو 
روز سه شنبه در سامانه نيما ۱۵ هزار و 630 تومان فروخته 
ش��د؛ حواله دالر ۱3 هزار و ۵83 توم��ان تومان به فروش 
رسيد. حواله درهم 38۴۱ و يوآن 20۴۱ تومان معامله شد. 

  جهش ۱۴۰ هزار توماني نرخ سكه 
ن��رخ اونس طال ب��ه دليل اف��ت بهاي نفت و نابس��اماني 
شاخص هاي مختلف اقتصادي، رشد قابل توجهي يافته و 
به مرز يك هزار و ۷00 دالر نزديك شد. اونس طال يك هزار 
و 69۷ دالر قيمت گذاري شد. با توجه به افزايش جذابيت 
س��رمايه گذاري در بازار طال، قيمت ها در اي��ن بازار روند 
صعودي يافته است. رشد بهاي اونس در بازارهاي جهاني 
باعث افزايش قيمت ها در بازار طال شد به طوري كه هر قطعه 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با رشد ۱۴0 هزار توماني 
قيمت به 6 ميليون و ۴20 هزار تومان رسيد. هر قطعه سكه 
تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 6 ميليون و 2۵0 هزار تومان 
قيمت گذاري شد. همچنين نيم سكه نيز سه ميليون و 2۵0 
هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 8۵0 هزار تومان و هر 
قطعه سكه گرمي 9۷0 هزار تومان تعيين قيمت شد. هر 
گرم طالي خام ۱8 عيار 632 هزار تومان و هر مثقال طال 

نيز 2ميليون و ۷۴2 هزار تومان ارزش گذاري شد.

  نرخ ارز پس از كاهش قيمت نفت
بررسي قيمت ارز در بازار پس از شوك هاي اقتصادي ناشي 
از كاهش چشمگير قيمت نفت، نشانگر اين است كه نرخ ها 
در اين بخش ثبات نسبي دارد. طبق بررسي هاي صورت 

گرفته از بازار ارز، به نظر مي رسد به رغم شوك هاي اقتصادي 
ناشي از كاهش چشمگير قيمت نفت و شيوع ويروس كرونا، 
بازار ارز كشور بر اس��اس عوامل بنيادين موثر بر شاخص 
ارزي از آرامش و ثبات نسبي برخوردار بوده است. بر اساس 
معامالت انجام شده در بازارثانويه ارز در پايان روز كاري يكم 
ارديبهشت ۱399 نرخ دالر امريكا ۱۵هزار و 232 تومان، 
نرخ يورو ۱6 هزار و 6۴3 تومان و نرخ درهم امارات ۴۱۴2 
تومان بوده است. همچنين نرخ حواله هاي ارزي اسعار براي 
دالر ۱3 هزار و ۵۱9 تومان، براي يورو ۱۵ هزار و 3۵0 تومان 

و براي درهم امارات 38۱9 تومان بوده است.

  طال مستعد رسيدن به ۳هزار دالر
از س��وي ديگر، »بنك آوامريكا« ب��ا افزايش ۵0 درصدي 
پيش بيني خود از قيمت طال در مقايس��ه با ركورد فعلي، 
از جهش ه��ر اونس طال به 3 هزار دالر خبر داد.به گزارش 
بلومبرگ بيزينس، بنك آو امريكا در گزارشي تحت عنوان 
»ِفد نمي تواند طال چاپ كند« اين پيش بيني را مطرح كرده 
است. همزمان با اقدامات گسترده مالي و محرك هاي پولي 
هنگفت عرضه شده از سوي سياست گذاران اقصي نقاط 
جهان در راس��تاي تقويت اقتصاد آس��يب ديده از شيوع 
ويروس كرونا، اين بانك پيش بيني  قبلي خود را از قيمت 

طال در ۱8ماه آتي، از دو به سه هزار دالر افزايش داد.
»مايكل ويدمور« و »فرانسيسكو بالنش« تحليلگران بازار 
در اين گزارش آورده اند: همزمان با كاهش ش��ديد رشد 
اقتصادي، هزينه هاي مالي افزايش مي يابد و ترازنامه هاي 
بانك هاي مركزي دو برابر شده و در نتيجه پول بي پشتوانه 
تحت فشار قرار مي گيرد.پيش بيني بنك آو امريكا از قيمت 
طال در سال جاري به طور ميانگين يك هزار و 69۵ دالر به 
ازاي هر اونس و براي سال آينده 2 هزار و 63 دالر به ازاي هر 
اونس است. طال در سپتامبر 20۱۱ ركورد ۱92۱ دالر را به 
ثبت رساند. هر اونس طال روز سه شنبه به قيمت يك هزار 
و 6۷8 دالر معامله شد و در سال جاري رشد ۱۱ درصدي 
را تجربه كرده اس��ت. بنك آو امريكا در ادامه اين گزارش 
اع��الم كرده كه »مطمئنا دالر قدرتمند، تعديل نوس��ان 
بازار مالي و كاهش تقاضاي جواه��رآالت در هند و چين 
همچنان مي تواند براي طال باد مخالف و مضر باشد اما وراي 
عوامل سنتي دخيل در عرضه و تقاضاي طال، ركود مالي در 

مقياسي چشمگير بازگشته است. «

  ۳ راه سرمايه گذاري در طال بدون خريد 
طال هفته گذشته و با ثبت قيمت ۱۷00 دالر در هر اونس، 
ركود ۷ ساله خود را شكست. سرمايه گذاران عدم دسترسي 
به طالي فيزيكي را با روش هاي ديگري جبران مي كنند. 

ش��ركت هاي فعال در حوزه فلزات گرانبها وشركت هاي 
جريان دهنده آن، در ازاي حق امتياز خود در عمليات هاي 

معدني س��رمايه گذاري مي كنند. اين ح��ق امتياز آنان 
درصدي از در آمد يا س��ود آن معدن مي باشد. جريان ها 
نيز درصدي از توليد حاصل از عمليات معدن كاران است. 
سرمايه گذاران فلزات گرانبها مانند تاكر )Tucker( عالقه 
دارند كه با در اختيار داشتن سهام شركت هاي حقوقي با 
معامله عموم��ي، دارايي خود را به طال تبديل كنند. يكي 
ديگر از راه هايي كه سرمايه گذاران با توجه به كمبود طالي 
فيزيكي مي توانند به عنوان گزينه مناسب در اين زمينه 
انتخاب كنند، خريد سهام معادن طالست. از اين طريق 
پول شما در فعاليت هاي معدن كاري طال مورد استفاده 
واقع ش��ده و سود حاصل از اس��تخراج و ارايه اين فلز زرد 
به بازار، نصيب ش��ما نيز مي شود. صندوق هاي مبادله اي 
صندوق هايي بوده كه از دارايي هايي مانند س��هام يا كاال 
برخوردار بوده و دقيقا مانند بازار سهام تجارت مي شوند. 
ETF ه��اي طال مي توانند با نگه داش��تن فلز ي��ا ورود به 
قراردادهاي آتي، قيمت شمش فيزيكي را از نزديك پيگيري 
كنند. اين صندوق ها همچنين مي توانند با نگه داشتن سهام 
در شركت هاي معدني و كسب حق امتياز و جريان آن، در 

معرض تنوع قرار بگيرند.

  صعود دالر در برابر هر ۶ ارز مهم جهاني
به گزارش رويترز، در جريان معامالت چهارش��نبه، روند 
صعودي دالر ادامه يافت و بسياري از ارزها در برابر اسكناس 
س��بز در موقعيت نزولي قرار گرفتند. ه��ر چند به دنبال 
كاهش شديد تقاضا براي نفت قيمت طالي سياه با سقوط 
بي سابقه اي مواجه شده است اما دالر به لطف افزايش تقاضا 
ب��راي خريد آن و اخبار مثبت مربوط ب��ه كرونا روي ريل 
صعودي باقي ماند. قيمت نفت »وست تگزاس« نيز مجددا 
به محدوده مثبت باز گشته است. سرعت شيوع كرونا در 
بسياري از مناطق كاهشي شده تا جايي كه نرخ مرگ و مير 
روزانه در امريكا و انگليس نزولي شده و شمار مبتاليان در 
فرانسه و اس��پانيا كاهش داشته است. در اسپانيا، اتريش، 
دانمارك و ايتاليا برخي از كس��ب و كارها فعاليت خود را 
به صورت محدود از س��ر گرفته ان��د.  صندوق بين المللي 
پول از رشد منفي 3 درصدي جهان در سال جاري تحت 
تاثير ش��يوع ويروس كرونا خبر داده ك��ه در اين بين نرخ 
رشد پيش بيني ش��ده براي امريكا حدود منفي 6 درصد 
بوده است. اين صندوق همچنين پيش بيني كرده است 
متوسط رشد اقتصادي امسال ۱9 كشور عضو منطقه يورو 
به منفي ۷.۵ درصد برسد. به گفته رييس صندوق نجات 
اتحاديه اروپا، كشورهاي اروپايي براي احياي اقتصاد خود 
نيازمند 0.۵ تا يك تريليون يورو اعتبار هس��تند.  از سوي 
ديگر رشد اقتصادي چين تحت تاثير شيوع كرونا در سه 
ماهه نخست امس��ال به منفي 6.8 درصد رسيده كه اين 
رقم، بدترين عملكرد ثبت شده اقتصاد چين از دهه ۱9۷0 

تاكنون محسوب مي شود. همچنين بسياري از كشورهاي 
جهان در نتيجه شيوع كرونا و جلوگيري از در اختيار گرفتن 
شركت ها توس��ط اتباع خارجي، مقررات سختگيرانه اي 
عليه سرمايه گذاري خارجي وضع كرده اند. كانادا، فرانسه، 
اسپانيا، آلمان و استراليا از جمله كشورهايي هستند كه 
چنين تصميمي گرفته اند اما اين امر احتماال باعث كاهش 
بيش از پيش رش��د اقتصادي آنها نيز خواهد شد.  تنها تا 
پايان هفته سوم آوريل 22 ميليون امريكايي براي دريافت 
مزاياي بيكاري درخواست داده اند كه اين رقم حدود هفت 
برابر بيشتر از ركورد قبلي ثبت شده در زمان ركود بزرگ 
بوده است. اين احتمال وجود دارد كه نرخ بيكاري امريكا 
به زودي دو رقمي شود. رييس بانك مركزي استراليا نيز 
از احتمال كوچك ش��دن ۱0 درصدي اقتصاد اين كشور 
در نيمه نخست امسال بر اثر شيوع كرونا خبر داد. به گفته 
فيليپ لووه، اين احتمال وجود دارد كه نرخ بيكاري نيز براي 
نخستين بار در يك دهه اخير دو رقمي شده و به باالي ۱0 
درصد برس��د. رودريگو كاتريل، استراتژيست بازار ارز در 
بانك ملي استرايال گفت: بايد با احتياط نسبت به آمار و ارقام 
مربوط به مبتاليان و قربانيان كرونا نگاه كرد چراكه احتمال 
اوج گيري مجدد آمار در صورت ناديده گرفتن توصيه هاي 
پزشكي كامال جدي است. هر چند دولت هاي محلي در 
برخي از ايالت هاي امريكا قرنطين��ه را ادامه مي دهند اما 
اعتراضات نس��بت به تداوم اين وضع رو به افزايش است. 
دونالد ترامپ با وجود برخي مخالفت ها از زمان بندي براي 
بازگشايي اقتصاد اين كش��ور طي سه مرحله خبر داده و 
برخي از هواداران افراطي وي با آمدن به خيابان ها خواستار 
برچيدن قرنطينه شده اند. در برزيل، اكوادور و آلمان نيز 
مخالفان قرنطينه به خيابان ها آمدند. تاكنون بيش از دو 
ميليون و ۵۵۷ هزار و 9۱۷ مورد ابتال به كرونا گزارش شده 
اس��ت كه در اين بين ۱۷۷ هزار و 688 نفر جان خود را از 
دست داده اند. در بين كشورهاي مختلف، باالترين تلفات 
مرب��وط به امريكا با ۴۵ هزار و 3۴3 نفر، ايتاليا با 2۴ هزار و 
6۴8 نفر، اسپانيا با 2۱ هزار و 282 نفر، فرانسه با 20 هزار 
و ۷96 نفر و انگليس با ۱۷ هزار و 33۷ نفر بوده است. يمز 
نايتلي، كارشناس ارشد اقتصاد بين الملل در بانك  اي ان جي 
گفت: با توجه به گستردگي تعطيلي كس��ب و كارها در 
امريكا، پيش بيني ما اين است كه پيش از بازگشت به سطح 
قبل از بحران، رشد اقتصادي امريكا تا منفي ۱3 درجه نيز 
كاهش پيدا كند و شايد بهبودي كامل از نظر اقتصادي تا 
ميانه سال 2022 طول بكشد. اين يعني شاهد ادامه تعطيلي 
كسب و كارها و فاصله گذاري ها خواهيم بود.  شاخص دالر 
كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه 
مي گيرد، در معامالت امروز با صعود 0.۱ درصدي نسبت به 
روز قبل و در سطح ۱00.2۴8 واحد بسته شد. نرخ برابري 
هر فرانك سوييس معادل ۱.03۱ دالر اعالم شد.  اكنون 

بسياري از كشورهاي اروپايي در حال بررسي گزينه هاي 
موجود براي فرار از رشد اقتصادي منفي هستند هر چند 
كه هنوز اختالف نظر بين كشورهاي عضو منطقه يورو مانع 
از اجراي يك برنامه مشترك در مقياس وسيع شده است. 
نخس��ت وزير ايتاليا با بحراني خواندن شرايط اقتصادي 
منطقه يورو خواستار تسريع در تهيه بسته نجات شده است. 
بانك مركزي اسپانيا از كاهش 6.8 درصدي رشد اقتصادي 
اين كشور در سناريو خوش بينانه و ۱2.۴ درصدي در سناريو 
بدبينانه در سال 2020 خبر داده است. مركز آمار فرانسه 
در گزارشي اعالم كرده كه حجم فعاليت هاي اقتصادي در 
اين كشور در مقايسه با زمان قبل از شيوع بحران كرونا 36 
درصد كاهش پيدا كرده است. اين مركز به دولت فرانسه 
هشدار داده است كه هر ماه قرنطينه سراسري در خاك اين 
كشور باعث خواهد شد تا رشد اقتصادي سه درصد كاهش 
پيدا كند. در آلمان نيز شماري از انديشكده هاي اقتصادي 
اين كش��ور با هش��دار به در پيش بودن سخت ترين سال 
اقتصادي چهار دهه اخير از دولت خواس��ته اند تا اقدامات 
حمايتي بيشتري را براي كاستن از تبعات اقتصادي ويروس 
كرونا بر فعاليت كسب و كارهاي كوچك و متوسط و بازار كار 
در پيش گيرد. انتظار مي رود پس از مدت ها، نرخ بيكاري 
آلمان از پنج درصد فراتر برود.  در تازه ترين دور از معامالت، 
پوند با افت 0.98 درصدي نسبت به روز قبل خود و به ازاي 
۱.229 دالر مبادله شد. يورو 0.08 درصد پايين رفت اما با 
باقي ماندن در كانال ۱.08 به ۱.08۵ دالر رسيد.  موسسه 
رتبه بندي »فيچ« پيش بيني خود از رشد اقتصادي امسال 
چين را به تنها دو درصد تقليل داده اس��ت كه در صورت 
تحقق، ضعيف ترين رش��د اقتصادي اين كشور در چهار 
دهه اخير خواهد بود. اقتصاد چين سال گذشته را با ثبت 
رشد 6.۱ درصدي به پايان رسانده بود. صندوق بين المللي 
پول نيز نرخ رشد اقتصادي امسال چين را تنها ۱.2 درصد 
پيش بيني كرده است.  دولت چين براي حمايت از اقتصاد 
اين كشور و تقويت رش��د اقتصادي تاكنون ۱.3 تريليون 
ي��وآن )۱8۱.۴ ميليارد دالر( اعتبار در نظر گرفته اس��ت 
كه اين اعتب��ار صرف امور متعددي از جمله معافيت هاي 
ماليات��ي، پرداخت حق بيمه بي��كاري و وام هاي كم بهره 
خواهد شد. وزراي دارايي كشورهاي عضو اتحاديه جنوب 
شرق آسيا )آ.س��ه.آن( نيز راه هاي تقويت همكاري هاي 
مشترك براي مقابله با پيامدهاي اقتصادي كرونا را بررسي 
كردند. رشد اقتصادي هند نيز امسال با كاهش محسوسي 
مواجه خواهد شد. يوكيو ايشيزوكي، استراتژيست بازار ارز 
در موسسه ايوا سكيوريتيز گفت: نمي دانيم دولت ها چه 
اقدامات حمايتي ديگري را انجام خواهند داد اما معامله گران 
چشم به راه  كارهاي بيشتري هستند. دالر كماكان رهبر 
بازار ارز است و نوسانات آن به خوبي نشان دهنده اضطراب 

معامله گران است.
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 حمايت مالي بانك رفاه 
از دانشگاه علوم پزشكي بابل 

در راستاي ايفاي مسووليت هاي اجتماعي، بانك 
رفاه از دانشگاه علوم پزشكي بابل حمايت مالي 
كرد. به گزارش روابط عمومي بانك رفاه كارگران، 
طي مراسمي، مدير امور شعب استان مازندران 
هداياي بانك رفاه را براي خريد چهار دس��تگاه 
دياليز به رييس دانشگاه علوم پزشكي بابل اهدا 
كرد. در اين مراسم رييس دانشگاه علوم پزشكي 
بابل ضمن قدرداني از بانك رفاه گفت: اين بانك 
در حوزه سالمت و ارايه خدمات به كادر درماني 
گام هاي مهمي برداش��ته است كه اميدواريم در 
سايه افزايش اين همكاري بتوانيم خدمات بهتر و 
مناسب تري به شهروندان مازندراني ارايه دهيم.

شاپور محمدي رييس 
پژوهشكده پولي و بانكي شد

به گزارش روابط عمومي بان��ك مركزي، دكتر 
همتي، ريي��س كل اين بانك طي حكمي، دكتر 
ش��اپور محمدي، رييس سابق سازمان بورس را 
به سمت رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك 
مركزي منصوب كرد. به گزارش »تعادل«، پس از 
تغيير رييس سازمان بورس اوراق بهادار و انتخاب 
قاليباف اصل ب��ه عنوان رييس بورس، ش��اپور 
محمدي رييس س��ابق بورس اكنون به عنوان 
رييس پژوهشكده پولي و بانكي انتخاب شده و به 

جمع مديران بانك مركزي پيوسته است.

  واريز وام يك ميليوني
 ۲۴ ساعت بعد از اعالم ليست 

پيرو انتشار اخباري مبني بر واريز وام يك ميليون 
توماني، روابط عمومي بانك مركزي اعالم كرد در 
حال حاضر ليست سرپرستان خانوار متقاضي از 
طرف وزارت كار در اختيار س��ازمان هدفمندي 
يارانه ها قرار گرفته است. فهرست متقاضيان وام 
يك ميليون توماني كرونايي تحويل بانك مركزي 
شده است. تنظيم فهرست متقاضيان تسهيالت 
قرض الحسنه مطابق فرمت درخواستي بانك ها از 
سوي سازمان هدفمندي يارانه ها انجام و فهرست 
مذكور روز چهارش��نبه تحوي��ل بانك مركزي 
شد  سازمان هدفمندي يارانه ها پس از دريافت 
فهرس��ت متقاضيان تسهيالت قرض الحسنه از 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد نسبت به 
تنظيم اين فهرس��ت مطابق فرمت درخواستي 
بانك ها اقدام كند.به منظور تسريع در اقدام، اين 
تنظيم در كوتاه ترين زمان ممكن انجام و فهرست 
مذكور ساعت ۱0 صبح تحويل بانك مركزي شد. 
بانك مركزي نيز اعالم كرده كه طبق توافق انجام 
شده پس از تحويل ليس��ت مذكور، اين بانك با 
هماهنگي بانك هاي عامل طي حداقل 2۴ ساعت 

نسبت به واريز تسهيالت اقدام مي كند.

 مبارزه با فساد ساختاري
 در وزارت بهداشت

6- دكتر فرشته بقايي ناييني: رييس اسبق دانشكده 
دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران و استاد 
دانشكده دندان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

۷- دكت��ر حمي��د بهلول��ي: محق��ق و م��درس 
سياست گذاري عمومي و عضو هيات علمي مدعو 

دانشكده حقوق و علوم سياسي
8- دكتر رحمت اهلل حافظي: معاون اس��بق توسعه 
مديريت، مناب��ع و بودجه وزارت بهداش��ت، درمان 
و آموزش پزش��كي، مديرعامل اسبق سازمان بيمه 
خدمات درماني و سازمان تامين اجتماعي، عضو سابق 
شوراي شهر تهران و عضو هيات علمي دانشگاه بقية اهلل

9- دكتر حسين راغفر: استاد دانشكده اقتصاد و عضو 
هيات علمي دانشگاه الزهرا و پژوهشگر فقر

۱0- دكتر مجتبي ساالري فر: متخصص قلب؛ عضو 
هيات علمي و دانشيار دانشگاه علوم پزشكي تهران

۱۱- دكتر سعيد سمنانيان: رييس اسبق دانشگاه 
تربيت مدرس و استاد دانشگاه تربيت مدرس

۱2-  دكتر محمود صادقي: نماينده مجلس شوراي 
اسالمي و رييس فراكسيون شفافيت، و دانشيار رشته 

حقوق دانشگاه تربيت مدرس
۱3- دكتر خش��اياركريميان: اس��تاد دانشگاه، عضو 
فرهنگستان علوم و رييس هيات مديره گروه دارويي آژند

۱۴- دكت��ر محمد تقي طباطبايي: رييس اس��بق 
دانشگاه علوم پزشكي سيستان و بلوچستان و دانشيار 

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
۱۵- دكتر محمد حسين طريقت منفرد: وزير اسبق 

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
۱6- دكتر محمد جعفر قائم پناه: معاون اسبق توسعه 
مديريت منابع و بودجه وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��كي و عضو هيات علمي دانشگاه علوم 

پزشكي ايران 
۱۷- دكتر سيد ابوالقاسم موسوي: مديرعامل اسبق 

سازمان بيمه خدمات درماني
۱8- دكتر محمدرضا واعظ مهدوي: معاون اس��بق 
وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 
تعاون، رفاه و تامين اجتماعي و س��ازمان مديريت و 

برنامه ريزي كشور؛ استاد دانشگاه شاهد.
۱9- دكت��ر محمود ن��وري صفا: ريس اس��بق 

دانشگاه شاهد.
دوم ارديبهشت ۱399

٭تاس�ف و نگراني بيش�تر آنكه اين توليد 
غيراس�تاندارد در برخ�ي مراك�ز رش�د 
دانشگاهِي مدعي توليد ده ها قلم داروهاي 
پرخطر انجام مي شود و از محل بهره برداري از 
رانت هاي مجوز انحصاري توليد و قيمت هاي 
گزاف موجب شكل گيري قدرت هاي مافيايي 

دارو نيز شده اند.

دولت به جاي مسير چاپ و انتشار پول و اوراق، فروش سهام را انتخاب كرده تا بخشي از نقدينگي ۲۳۰۰ هزار ميليارد توماني بخش خصوصي را جذب كند
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روي خط خبر

روي خط شركت ها

سهامداران تازه وارد شكل معامالت سهام را تغيير دادند

خرد شدن تقاضا در بورس با سيل نقدينگي

رشد ۷۵ درصد شركت هاي بورسي با عملكردشان همخوان نيست

گروه بورس|محمد امين خدابخش|
سيل قدرتمند نقدينگي همچنان در بورس 
تهران قيمت ها را افزايش مي دهد و شاخص 
كل اين بازار را روزي چند درصد باال مي برد .

بر اين اساس چهارشنبه نيز به عنوان آخرين روز معامالتي 
هفته دست كمي از بقيه روزها نداشت و داد و ستد هاي خود 
را با رش��د حداكثري قيمت در بسياري از نمادهاي بازار به 
پايان برد. در اين روز شاخص كل بورس تهران براي اولين بار 
در تاريخ محاسبه وارد كانال ۷۴۱ هزار واحدي شد. در روز 
معامالتي قبل شاخص كل بورس تهران به ميزان ۱۵ هزار 
و ۸۰۲ واحد رشد كرد كه حكايت از افزايش ۲.۱۸ درصدي 
ميانگين موزون تمامي قيمت ها در بورس داشت. در اين 
روز نماد معامالتي »ف��ارس« متعلق به هلدينگ صنايع 
پتروش��يمي خليج فارس به تنهايي بيش از ۲ هزار واحد 
بر ارتفاع شاخص كل افزود. نمادهاي »رمپنا«، »كچاد« و 
»وبملت« كه به ترتيب به شركت هاي گروه مپنا، معدني و 
صنعتي چادرملو و بانك ملت تعلق داشتن نيز پس از فارس 
بيشترين تاثير مثبت را بر رشد شاخص كل بورس تهران 
گذاشتند.  بر اين اس��اس هجوم نقدينگي به بازار سرمايه 
اين روزها در حالي تداوم دارد كه رش��د شاخص ها در اين 
بازار از ابتداي سال سرعت بيشتري گرفته و به كسب بازده 
۴۵ درصدي براي شاخص كل بورس تهران در بازه زماني 
ياد شده انجاميده كه ۱۵ درصد از آن تنها در هفته جاري 
حاصل شده اس��ت. در فرابورس نيز س��مت و سوي كلي 
معامالت طي مدت مورد بررسي تقريبًا شبيه نماگرهاي 
بورسي بوده است. بر اين اساس در پايان روز معامالتي اخير 
در حالي شاخص كل اين بازار وارد ابركانال ۹ هزار واحدي 
ش��د كه در اولين روز معامالتي سال ۹۹ در سطح ۶ هزار و 
۵۰۰ واحدي قرار داشت. به نظر مي رسد كه عدم جذابيت 
بازار پول و كاهش نرخ سپرده هاي سرمايه گذاري يكي از 
عواملي باشد كه به گسيل هر چه بيشتر سرمايه هاي خرد 
به بازار سهام منتهي شده اس��ت. آنچه كه در اين مدت از 
تغيير قيمت ها و نماگر هاي بازار مي توان استنباط كرد اين 
است كه هجوم نقدينگي توليد شده در اقتصاد كشور طي 
هفته هاي اخير به بازار سرمايه، اگرچه سبب شده تا بسياري 
از مسووالن با ديدي مثبت به تغييرات رخ داده نگاه كنند 
و بس��ياري را با توصيه به سرمايه گذاري در اين بازار جذب 
چرخه پرسود معامالت سهام كنند، اين چرخه آن قدري كه 
بايد از امنيت كافي برخوردار نيست.  در شرايطي كه بسياري 
از كارشناسان بازار سهام و تحليلگران مالي بر اين نكته اتفاق 
نظر دارند كه رشد قيمت سهام شركت ها طي ماه هاي اخير، 
بسياري از نمادهاي موجود در بازار سرمايه را به قيمتي فراتر 
از ارزش هاي بنيادي رسانده است، به نظر مي رسد كه هجوم 

اين گونه خريداران به س��مت تمامي نمادها بدون در نظر 
گرفتن وضعيت بنيادي آنها، بيش از آنكه داللت بر بهبود 
وضعيت در بازار سرمايه و شكوفايي آن داشته باشد، حاكي از 
افزايش ريسك سرمايه گذاري در معامالت سهام است. گواه 
اين امر رشد صف هاي خريد پر تعدادي است كه در روزها و 
هفته هاي اخير در بورس و فرابورس شكل گرفته است و هر 
روز بيش از قبل در تقويت ذهنيت سرمايه گذاران به خصوص 

تازه واردترها در جهت ارزندگي سهام عمل مي كند.
عواملي از اين دست سبب شد تا »تعادل« ضمن گفت وگو 
با احسان طيبي، به بررسي وضعيت بازار در روزهاي اخير 

بپردازد.

    افزايش چشمگير ارزش معامالت
اين كارش��ناس بازار س��رمايه با توجه به آنچه در ماه ها و 
هفته هاي اخير رخ داده است ،گفت: در حال حاضر شاهد 
افزايش چشمگير حجم تقاضا و به تبع آن ارزش معامالت 
هستيم. در حال حاضر بازار در دو بخش بورس و فرابورس 
ش��اهد معامالتي با ارزش تقريبي ۱۴ هزار ميليارد تومان 
است. اين در حالي رخ مي دهد كه در مدت مشابه سال قبل 
ارزش داد و ستد هاي روزانه در حدود هزار ميليارد تومان بود.

اين تحليلگر بازار سهام افزود: مهم ترين دليل چنين رخدادي 
افزايش تقاضا به خصوص از سوي سهامداران خرد است. 
در حال حاضر وضعيت بازار به گونه اي اس��ت كه بيشتر تا 
نمادهاي بزرگ بازار نيز با در نظر گرفتن ثبات در ش��رايط 
فعلي از قيمت هاي بنيادي فاصله گرفته اند. البته منظور 
من اين نيست كه در حال حاضر سهام هيچ جذابيتي براي 

سرمايه گذاري ندارد.

    عملكرد همسو با انتظارات تورمي
طيب��ي در ادامه س��خنان خ��ود ب��ه انتظ��ارات تورمي 
سرمايه گذاران اش��اره كرد و گفت: در شرايط فعلي فرض 
بازار بر اين است كه متغير هايي نظير قيمت ارز ممكن است 
تا پايان سال شاهد تغييرات چشمگيري باشند. بنابراين اگر 
بخواهيم شرايط توليد و فروش فعلي شركت ها را با عواملي 
نظير تورم انتظاري تطبيق دهيم ممكن است بتوان گفت 
كه در شرايطي متفاوت با آنچه فعاًل در بازار ارز شاهد هستيم 

مي توان شركت ها را ارزنده دانست.
وي افزود: بسياري نيز بر اين باور هستند كه اگر شركت ها 
را بر اساس دارايي هايشان ارزش گذاري كنيم، مي توان به 
ارقام تحليلي باالتري نسبت به آنچه در حال حاضر در سهام 
شركت ها مشاهده مي شود رس��يد و بر اين اساس در آنها 
سرمايه گذاري كرد . چنين نگاهي سبب شده تا در گروه هايي 
نظير گروه پااليشي علي رغم كرك اسپرد پايين همچنان 
تقاضا وجود داشته باشد. بر اين اساس من فكر مي كنم كه 

بازار چندان منطقي عمل نمي كند.
اين كارشناس بازار سرمايه در پاس��خ به اين سوال كه آيا 
با توجه به آنچه كه در خصوص ارزندگي ش��ركت ها گفته 
ش��د، ش��ركت هاي حقوقي فعال در بازار سرمايه، تمايل 
به س��رمايه گذاري بيش��تر دارند يا خير، گفت: بايد توجه 
داش��ت كه در حال حاضر اين شركت ها به دو دسته كلي 
تقسيم مي شوند. آن دسته از شركت هايي كه نيازمند تامين 
نقدينگي هستند، مانند شركت هاي وابسته به دولت اغلب در 
جهت عرضه سهام گام بر مي دارند. البته بيشتر اين شركت ها 
نيز محدوديت هايي دارند كه به آنها اجازه فروش بيش از حد 
را نمي دهد. با اين حال صندوق هاي سرمايه گذاري كه در 
شرايط فعلي نيازمند حفظ سرمايه اشخاص هستند و براي 
حصول اين امر بايد بازده خود را باال نگه دارند همچنان در 
جهت تقاضا عمل مي كنند. بايد به خاطر داشت كه در شرايط 
فعلي حقوقي هاي نيازمند نقدينگي نيز با محدوديت هايي 
نظير از دست دادن كرسي هيات مديره مواجه اند و از اين رو 
اگر چه حجمي از عرضه را وارد بازار مي كنند با اين حال توان 

تداوم آن براي دوره طوالني را ندارند.

طيبي در ادامه گفت: در ح��ال حاضر اكثريت خريداران، 
س��هامدار خرد هس��تند. اين روزها اگر به تركيب و تعداد 
س��فارش هاي خريد ن��گاه كنيم در مي يابي��م كه ميزان 
مش��خصي از عرضه در هر نماد وجودو دارد كه نسبت به 
تقاضاي موجود در تعداد بس��يار كمتري از س��فارش، به 

فروش مي رسد.
وي دليل وقوع چنين امري را ورود سرمايه هاي خرد دانست 
و عنوان كرد: بازار سرمايه به سبب ماهيتي كه دارد پذيراي 
سرمايه هاي كوچكي اس��ت كه توانايي ورود به بازارهايي 
نظير ملك و مستغالت را ندارند. از طرفي در بازار ارز و طال 
نيز به دليل محدوديت هايي نظير سختي نگهداري، در حال 
حاضر تمايل چنداني براي ورود نقدينگي مشاهده نمي شود. 
عواملي از اين دست مزيت بازار سهام را نسبت به ساير بازارها 

افزايش داده است.
اين كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به سوالي مبني بر پر 
نشدن حجم مبنا در برخي از نمادها نظير »شستا« گفت: 
به نظر من حجم مبنا در بسياري از نمادها به جاي آنكه به 
كاهش عطش خريد غيرمنطقي منجر شود، به آن دامن 

مي زند. اين وضعيت تنها به نماد ش��ركت سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي محدود نمي شود. در بسياري از نمادهاي 
بازار نظير »اخابر« شاهد آن هستيم كه به رغم پر نشدن حجم 
مبنا صف نشيني در طرف تقاضا همچنان با قدرت تداوم دارد. 
اين مساله از آنجا ناشي مي شود كه وجود صف هاي خريد 
سنگين اين تصور را در ميان متقاضيان ايجاد مي كند كه 
سهم از ارزندگي بسيار بااليي برخوردار است. در صورتي كه 

ممكن است اين طور نباشد.
وي افزود: من فكر مي كنم كه حجم مبنا در بسياري از نمادها 
بيش از چيزي است كه بايد باشد و همين امر منجر به كند 
شدن روند صعودي آنها مي شود؛ امري كه از متعادل شدن 
جريان عرضه و تقاضا در نمادها جلوگيري مي كند و بر عطش 

خريداران در آنها مي افزايد. 
اين كارش��ناس بازار سرمايه در پايان گفت: با توجه به 
وضعيت بازار فكر مي كنم كه حداقل تا پايان بهار شاهد 
صعود قيمت ها باشيم. با توجه به پولي كه اين روزها وارد 
بازار مي شود اصال بعيد نيست كه شاخص بورس تهران 

به يك ميليون واحد نيز برسد.

بر اس�اس مطالعات صورت گرفته بر روي سهام 
ش�ركت هاي حاضر در بورس، رشد قيمتي ۷۵ 
درصد ش�ركت هاي ب�ورس از نظر تع�داد و ۵۵ 
درصد آنها از نظر ارزش، با عملكرد اين شركت ها 

همخواني ندارد.

محمودرضا خواجه نصيري، نايب رييس شركت بورس، در 
گفت وگو با مهر، ورود نقدينگي به بازار سرمايه و هدايت آن 
را گام اول براي سرمايه گذاري دانست و گفت: گام دوم در 
اين مسير، تخصيص و هدايت نقدينگي، بر اساس اصول 
بنيادي بازار است و بايد به سرمايه گذاران اين نكته را گوشزد 
كرد كه در تصميم گيري هاي خود، اصول بنيادي و فاكتور 

عملكردي شركت ها را مدنظر داشته باشند.
وي با اشاره به رشد بازار سرمايه و ثبت ركوردهاي متعدد آن 
در سال ۹۷ و ۹۸ گفت: رشد بورس، ثبت ركوردهاي متعدد و 
جذب منابع در دو سال اخير و تداوم آن در سال ۹۹ از ديدگاه 
اقتصادي فرصت بسيار خوبي است كه بايد قدردان آن باشيم. 
به گفته خواجه نصيري، رشد قابل توجه تعداد سهامداران 
حقيقي كه به نوعي آشنايي كمتري با قواعد بازار سرمايه 
دارند، در عين حال مسووليت متوليان و تصميم گيران بازار از 
ديدگاه اطالع رساني و موارد مرتبط با آن را افزايش مي دهد.

نايب رييس ش��ركت با اش��اره به روياروي��ي بورس با 

دو پدي��ده مه��م ورود نقدينگي به ب��ورس و افزايش 
تعداد س��رمايه گذاران در آن گفت: اين دو شاخص از 
فاكتورهايي اس��ت كه براي بزرگ كردن بازار سرمايه 
مي ت��وان از آن بهره گرف��ت؛ اما با اين وج��ود يكي از 
مهم ترين عواملي كه سرمايه گذاران در خصوص سهام 
شركت ها بايد توجه جدي به آن داشته باشند، مبنا قرار 

دادن عملكرد شركت ها براي سرمايه گذاري است.

  رشد ۷۵ درصد شركت هاي بورسي
 با عملكردشان همخواني ندارد

به گفته وي، ورود نقدينگي به بازار سرمايه و هدايت آن گام 
اول براي سرمايه گذاري است، نه پايان كار؛ اين در حالي است 
كه بر اساس مطالعات و بررسي هاي صورت گرفته بر روي 
سهام شركت هاي حاضر در بورس در سال ۹۸، رشد قيمت 
۷۵ درصد شركت هاي بورس از نظر تعداد و ۵۵ درصد آنها از 
نظر ارزش با عملكرد اين شركت ها همخواني نداشته است.

نايب رييس شركت بورس تاكيد كرد: تمامي فعاالن بازار 
و افرادي كه به نوعي كس��ب و كار آنها به بازار سرمايه گره 
خورده، عالقه مند توسعه بازار سرمايه هستند اما توسعه 
پايدار و طبيعتًا امروز اين ب��ازار رونق دارد اما در بلندمدت 

مي تواند با نگاه نادرست دچار ركود طوالني شود.
خواجه نصيري با اشاره به بررسي صورت گرفته در خصوص 

قيمت سهام ۴۰۰ شركت بورسي و رشد فروش و سودآوري 
آنها در سال ۹۸ گفت: طبق آمارها ۹۸ درصد شركت هاي 
بازار س��رمايه به لحاظ تعدادي، داراي انحراف منفي بازده 
سهم از رشد فروش و سود آوري هستند و تنها ۲ درصد اين 
شركت ها توانستند رشد مساوي يا بهتر از بازده سهم را تجربه 
كنند. وي افزود: به عبارت ديگر قيمت سهام اين شركت ها 
در سال ۹۸ رشد كرده اما در مقابل انتظار رشد سودآوري 
و فروش آنها با اين رشد قيمتي همخواني ندارد و عملكرد 

شركت ها نتوانسته آن را پوشش دهد.
نايب رييس شركت بورس در تشريح تناسب رشد قيمتي 
سهام يك شركت با رش��د فروش و سودآوري آن گفت: به 
عنوان مثال در صورتي كه شركتي در سال ۹۸ رشد قيمتي 
۲۰ برابري را تجربه كرده و قيمت آن امروز ۴۰ برابر نسبت 
به كل فروش ساالنه آن باشد اين بدان معناست كه اگر اين 
شركت در ۴۰ س��ال آينده؛ رشد فروشي نداشته باشد و با 
همين فروش ادامه دهد ۴۰ سال با حاشيه سود ۱۰۰ درصد 
بفروشد، باز هم به قيمت ارزش امروزي خود نخواهد رسيد.

خواجه نصيري، با بيان اينكه شركت هاي زيادي از اين نوع در 
بازار سرمايه وجود دارد، گفت: در حال حاضر در يك جامعه 
 P/E آماري متشكل از ۴۰۰ شركت در حدود ۹۰ شركت با
برابر ۵۰ وجود دارد اما وقتي تناسب سود انتظاري و فروش 
آن را بررسي مي كنيم مي بينيم كه اين شركت ها در سال 

۲ درصد سود دارند و اين سوال مطرح مي شود در كشوري 
كه س��رمايه گذاري بدون ريسك آن در بانك ها بين ۱۵ تا 
 P/E ۲۰ درصد است، چطور شركت ها بايد ۲ درصد سود و
معادل ۵۰ داشته باشند؟ وي افزود: در پاسخ به اين سوال 
بايد گفت؛ ما انتظار داريم در مقابل رشد قيمت سودآوري 
شركت افزايش پيدا كند اما در عمل بررسي عملكرد سال 
۹۸ شركت هاي حاضر در بورس درمقايسه با سال ۹۷ اين 
مساله را تأييد نمي كند. به گفته خواجه نصيري، طبق بررسي 
ص��ورت گرفته تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد ش��ركت هاي حاضر 
در بورس در س��ال ۹۸ با اين منطق ارزنده ارزيابي شده اند. 
نايب رييس شركت بورس تصريح كرد: ما در سال ۹۷ با تورم 
روبرو شديم، لذا تورم منجر به رش��د سودآوري در برخي 
شركت ها ش��د، اما در سال ۹۸ مجدداً تورم بيشتر اما رشد 
سودآوري شركت ها بسيار كمتر شد. وي افزود: اين بدان 
معناست كه ممكن است در سال ۹۹ تورمي داشته باشيم 
چه بسا بيشتر از رشد س��ودآوري شركت ها و در پي فشار 
هزينه اي براي شركت ها نسبت به فشار درآمدي بيشتر و 

سود خالص آنها كمتر شود.
خواجه نصيري با اش��اره به اينكه اين اتف��اق در مورد همه 
شركت هاي بورسي صادق نيست، خاطرنشان كرد: طبق اين 
بررسي اگر در حال حاضر با تعداد قابل توجهي شركت روبرو 
 هستيم كه در سال ۹۸ و در ادامه آن سال ۹۹ در يك دوره

 ۱۲ -۱۳ ماهه بيش از ۵ تا ۶ برابر رشد قيمتي را تجربه كردند؛ 
اين بدان معني است كه اين شركت ها از امروز تا ۵ سال آينده 

بايد بيش از ۵۰ درصد رشد سودآوري داشته باشند.
وي افزود: با اين تفاسير چيزي حدود ۳۰ درصد شركت ها به 
لحاظ ارزش بازار و ۲۸ درصد آنها به لحاظ تعداد نماد، چنين 
شرايطي را دارند و مي توانيم مدعي شويم كه نسبت قيمت 

سهام به ارزش ذاتي آنها ارزان تر است. 
نايب رييس ش��ركت بورس با تاكيد بر اين مساله كه نبايد 
افسار بازار س��رمايه را از دست اصول بنيادي بازار گرفت و 
به دست نقدينگي سپرد گفت: همه فعاالن، تصميم گيران 
و سياست گذاران عالقه مند ورود نقدينگي به بازار سرمايه 
هستند اما ورود نقدينگي و هدايت آن به سمت بازار سرمايه 
گام اول و گام دوم بي شك تخصيص و هدايت نقدينگي آن 

براساس اصول بنيادي بازار است.
وي افزود: در صورتي كه افس��ار بازار س��رمايه به دس��ت 
نقدينگي بيفتد، بي شك اثر مخرب آن به مراتب بيشتر از 
ساير بازارهاي موازي خواهد بود و مي تواند مسائلي را ايجاد 
كند كه آسيب پذيري هاي جدي را در بخش هاي مختلف 
اقتصاد پديد آورد. به گفته خواجه نصيري، اگر بنا داريم اين 
نقدينگي وارد شده به بورس، به سمت توليد اشتغال، رونق و 
جهش توليد منتهي شود بايد شرايطي را مهيا كنيم تا عنان 

نقدينگي در دست اصول بنيادي بازار قرار گيرد.
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سرمايه گذاري  ۱۵ هزار 
ميلياردي  ايميدرو 

ايميدرو سال گذشته ۱۵ هزار ميليارد تومان از سود 
شركت هاي فوالد مباركه، ملي مس، گل گهر، فوالد 
خوزستان و چادرملو را صرف توسعه سرمايه گذاري 
كرده است. به گزارش بورس پرس، براساس آمارهاي 
رسمي سال گذشته، سهم فلزات و كاني هاي فلزي از 
بورس ۲۲  درصد و سهم اين بخش از كل سود بورس 
۳۶ درصد اعالم شده است. بررسي ها نشان مي دهد 
درحالي سهم سود توزيع نش��ده در كل بورس ۳۷ 
درصد از كل ميزان سود ساالنه است كه سود توزيع 
نشده در بخش فلزات اساسي و كاني هاي فلزي ۴۹ 
درصد از ميزان كل سود بود. اتخاذ سياست ايميدرو 
مبني بر توزيع نشدن سود در شركت هاي بزرگ فوالد 
مباركه، ملي مس، گل گهر، فوالد خوزستان و چادرملو 
و سرمايه گذاري مجدد در آنها از محل سود از جمله 
اقدامات مهم صورت گرفته در سال گذشته بود. به اين 
ترتيب ۱۵ هزار ميليارد تومان از سود شركت هاي فوق 
صرف توسعه شد كه از اين مبلغ ۸ هزار ميليارد تومان 
متعلق به فوالد مباركه، ۴.۶ هزار ميليارد تومان به ملي 

مس و بقيه مربوط به ديگر شركت ها بود.

   مروري بر عملكرد فروردين ماه »وسبحان«:  
ارزش بازار شركت سرمايه گذاري سبحان در دوره 
يك  ماهه منتهي به ۳۱ فروردين ماه ۱۳۹۹، با افزايش 
۴۷ ميليارد و ۶۷۵ ميليون ريال به يك هزار و ۸۶۴ 
ميليارد و ۶۳۸ ميليون ريال رسيد. به گزارش پايگاه 
خبري بازار س��رمايه )سنا(، شركت سرمايه گذاري 
سبحان با س��رمايه يك هزار و ۳۰۰ ميليارد ريال، 
صورت وضعيت پرتفوي سرمايه گذاري ها در دوره يك 
ماهه منتهي به ۳۱ فروردين ماه ۱۳۹۹را حسابرسي 
نشده منتشر كرد. شركت سرمايه گذاري سبحان 
با انتشار عملكرد يك ماهه منتهي به ۳۱ فروردين 
سال جاري اعالم كرد در ابتداي دوره يك ماهه ياد 
شده، تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي 
تمام ش��ده يك هزار و ۵۷۴ ميليارد و ۸۷۷ ميليون 
ري��ال و ارزش بازار معادل يك هزار و ۸۱۶ ميليارد و 
۹۶۳ ميليون ريال در سبد سهام خود داشت. بهاي 
تمام شده سهام بورسي اين شركت طي اين مدت با 
افزايش ۷۳ ميليارد و ۹۲۵ ميليون ريال به يك هزار 
و ۶۴۸ ميليارد و ۸۰۲ ميليون ريال رسيد. ارزش بازار 
شركت سرمايه گذاري س��بحان نيز با افزايش ۴۷ 
ميليارد و ۶۷۵ ميليون ريال معادل يك هزار و ۸۶۴ 
ميليارد و ۶۳۸ ميليون ريال محاسبه شد. »وسبحان« 
تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام 
شده معادل ۵۸ ميليارد و ۳۷۷ ميليون ريال به مبلغ 
۱۲۳ ميليارد و ۸۰۴ ميليون ريال واگذار كرد و از اين 
بابت ۶۵ ميليارد و ۴۲۷ ميليون ريال سود كسب كرد.

   افزاي�ش ۵4 ه�زار ميلي�اردي ارزش بازار 
»تاصيكو«:  ارزش بازار شركت سرمايه گذاري صدر 
تامين در دوره يك ماهه منتهي به ۳۱ فروردين ماه 
۱۳۹۹، با افزايش ۵۴ هزار و ۸۹ ميليارد و ۵۳۹ ميليون 
ريال به ۲۱۸ هزار و ۸۷۹ ميليارد و ۱۸۸ ميليون ريال 
رسيد. شركت سرمايه گذاري صدر تامين با سرمايه 
۲۰ هزار ميلي��ارد ريال، ص��ورت وضعيت پرتفوي 
س��رمايه گذاري ها در دوره يك ماهه منتهي به ۳۱ 
فروردين ماه ۱۳۹۹ را حسابرسي نشده منتشر كرد. 
شركت سرمايه گذاري صدر تامين با انتشار عملكرد 
يك ماهه منتهي به ۳۱ فروردين سال جاري اعالم كرد 
در ابتداي دوره يك ماهه ياد ش��ده، تعدادي از سهام 
چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده ۲۳ هزار و ۸۹ 
ميليارد و ۸۵۱ ميليون ريال و ارزش بازار معادل ۱۶۴ 
هزار و ۷۸۹ ميليارد و ۶۴۹ ميليون ريال در سبد سهام 
خود داشت. بهاي تمام شده سهام بورسي اين شركت 
طي اين مدت با كاهش ۵ ميليارد و ۲۲۳ ميليون ريال 

به ۲۳ هزار و ۸۴ ميليارد و ۶۲۸ ميليون ريال رسيد.

آمار عجيب تزريق  نقدينگي 
حقيقي ها  به  بازار

بررسي تزريق نقدينگي حقيقي ها به بازار و ارزش 
كل معامالت در نخس��تين ماه سال حكايت از 
آمار عجيب و رش��د قابل توجه نسبت به ۱۲ ماه 
سال گذشته دارد. به گزارش بورس پرس، با آغاز 
س��ال جاري و روند معامالت، شاخص بورس با 
سپري كردن نخستين ماه از سال جاري و ثبت 
ركوردهاي پياپي با رشد ۳۴.۵ درصدي نسبت 
به آخرين روز كاري اسفند گذشته به رقم ۶۹۰ 
هزار و ۳۷ واحد رسيد. بررسي ها نشان مي دهد 
خالص ورود نقدينگي حقيقي ها به بازار در سال 
گذشته حدوده ۳۱ هزار ميليارد بوده در حالي كه 
در فروردي��ن ماه بيش از ۱۹ هزار ميليارد تومان 
نقدينگي )معادل ۶۱ درصد كل نقدينگي سال 
قبل( به بورس وارد شده است. همچنين ارزش 
كل معامالت س��ال گذش��ته بالغ بر ۶۲۰ هزار 
ميليارد بوده ام��ا در فروردين بيش از ۱۲۵ هزار 
ميليارد )معادل ۲۰ درصد كل معامالت( ارزش 

معامالت ثبت شده است.

 عرضه سهام ۱۰ شركت 
توسط ستاد اجرايي فرمان امام )ره(

رييس س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام از برنامه 
عرضه اوليه حدود ۱۰ شركت جديد در بورس خبر 
داد . به گزارش فارس، محمد مخبر رييس س��تاد 
اجرايي فرمان حضرت ام��ام )ره( گفت: حدود ۱۰ 
شركت  س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در 
ص��ف ورود به بورس هس��تند و تاكنون نيز عمده 
شركت هاي اين ستاد وارد بورس شده اند و مابقي هم 
درحال آماده سازي براي حضور در بورس هستند. 
وي ادامه داد: تمامي كارهاي مطالعاتي و تداركاتي 
ورود شركت ها به بورس انجام شده و اين ظرفيت 
در ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( وجود دارد.

 نسبت تعداد تقاضاها براي يك حجم معامله شده از سهام نسبت به تعداد عرضه بسيار بيشتر است

رايزنان و  توسعه تجارتچاره كار چيست؟!  قيمت ها بايد واقعي شود
 اين مثلث تعيين كننده حداقل دستمزد، اكنون هر سه در 
بح��ران  اند و هر يك نيز وضعيت خود را بحراني تر از ديگري 
عنوان كرده و علي رغم افزايش ۲۱ درصدي )در محاسبه اي 
۲۸ تا ۳۲ درصدي- احمد مي��دري، معاون وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي( رضايت جمعي فراهم نشده است. بالطبع 
كارگران ضعيف ترين حلقه اين زنجيره و آسيب پذيرترين 
ضلع اين مثلث اند. كساني كه حتي همان حداقل دستمزد 
سال گذشته نيز نمي توانست تكاپوي هزينه هاي زندگي نيمي 
از ماه ش��ان راتامين كند. صرف نظر از آنكه كثيري از همين 
قشر از همان حداقل نيز محروم و بعضا با نيمي از اين حداقل 
مجبور به كار و گذران زندگي بوده اند. تازه اين افراد، افرادي 
خوشبخت بوده اند كه اصوال شغلي را يافته و صف خود را از 
خيل حدود ۳ ميليون بيكار )طبق آمار رسمي( جدا كرده اند.  
كارفرمايان به خصوص صاحبان بنگاه هاي صنعتي را نيز بايد 
حلقه آسيب پذير بعدي دانست كه قطعا اگر سرمايه و توان 
خود را در هر فعاليت اقتصادي غيرمولد ديگري به كار بسته 
بودند اينك در آس��ايش و رفاه بيشتر مادي و روحي و رواني 
قرار داشتند و مي توانستند با موج سواري بر شرايط به شدت 
غيررقابتي و اقتصاد سايه، سود هاي بادآورده و بري از ماليات 
و عوارض و... كسب نمايند.  دولت اما در اين ميان و به عنوان 
ضلع اصلي و تاثيرگذار بر اين معادله، وضعيتي دوگانه دارد از 
يك سو خود پديد آورنده عمده و اصلي اين وضعيت است و از 
سوي ديگر خود قرباني. اين نهاد سياست گذار و تصميم گير 
از يك سو با تصميمات نامناسب خود در حوزه هاي مختلف 

اقتصادي و سياسي و اجتماعي و در عرصه داخلي و خارجي 
بستر س��از محدوديت و كمبود منابع و اعتبار و اعتماد بوده 
است و از سوي ديگر در نقش مجري در تنگناي اعمال قدرت 
به واسطه كمبود همان منابع و اعتماد و اعتبار است.  چاره كار 
چيست ؟ به نظر يك راه بيشتر وجود ندارد و هر راه ديگر، بيراهه 
است: »كشورها براي دست يافتن به رونق و رفاه فقط يك راه 
دارند: اگر سرمايه افزايش يابد، بهره وري نهايي كار هم افزايش 
مي يابد و در پي آن دستمزدهاي واقعي هم باال مي رود. در واقع 
آن چيزي كه دستمزدها را تعيين مي كند، بازدهي نهايي كار 
است يعني اندازه دستمزدها، حقيقتا توسط مقدار كاري كه 
موجب افزايش ارزش محصوالت شده باشد، تعيين مي شود.« 
)لودويك فون ميزس – سياست اقتصادي(  اين هدف محقق 
نمي شود مگر از طريق بازسازي نهاد دولت و حركت مشخص 
و منسجم به سوي اقتصاد آزاد و رقابتي با همكاري و مشاركت 
نهادها و تشكل هاي بخش خصوصي، به اضافه بازگشايي فضاي 
سياس��ي و اجتماعي با احقاق حقوق مشروع قانوني و بسط 
آزادي هاي شهروندي و گشايش درهاي گفت وگو و تعامل و 
ارتباط با جهان و قدرت هاي بين المللي از موضع برابر. كيك 
اقتصاد كشورمان بايد بزرگ شود جامعه ايران شايستگي، توان 
و ظرفيت اين كار را دارد . ظرفيتي بي نظير براي رشد و توسعه 
و ارتقاي فكري و مادي در اين سرزمين و مردم وجود دارد كه 
مي تواند بسيار فراتر از حداقل ها رود و با همت كارگران در كنار 
كارفرمايان و دولتي سياست گذار و مقتدر، جامعه اي مرفه و 

پيشرفته و در طراز جهاني بسازد !

  با توج��ه به اينكه محدوديت ه��اي بودجه اي و قانوني 
مانع از حضور گسترده رايزنان بازرگاني به عنوان نماينده 
دول��ت دربازارهاي مختل��ف بالقوه و بالفع��ل خارجي 
شده اس��ت. اتاق هاي بازرگاني با فعال نمودن اتاق هاي 
مشترك در هر بازار و ايجاد دفاتر تجاري قادر خواهند بود 
اعضاي تش��كل هاي مرتبط خود را از آخرين فرصت ها و 
ظرفيت هاي توس��عه تجاري آن كشور مطلع نمايند و به 

اعضاي خود خدمات تجاري مرتبط ارايه نمايند.
  با اختصاص بودجه هاي محدود به سفراي ج.ا.ايران در 
بازارهاي مهم كه به صورت بالقوه يا بالفعل قابليت توسعه 
تجارت با ايران را داشته باشند، امكان به كارگيري ايرانيان 
متخصص مقيم خارج از كشور يا حتي اشخاص ذي صالح 
خارجي فعال در بازار متوقف فيه در جهت كمك به تجار 
و بازرگانان كش��ور تح��ت عنوان »مش��اورين افتخاري 
تجاري« فراهم خواهد شد. در نظر داشته باشيد از بالغ بر 
۱۵۰ نمايندگي وزارت امور خارجه در خارج از كشور، در 
بهترين شرايط حدود ۲۵ رايزن بازرگاني اعزام نموده ايم 
كه البته همين تعداد محدود بالغ بر ۷۵درصد بازارهاي 

صادراتي كشور را تشكيل داده است.
  حضور بيش از ۲۰ رايزن س��ابق و اس��بق بازرگاني در 
كشور كه در حال حاضر عمدتًا در سازمان توسعه تجارت 
مشغول به كارند و بسياري از آنها مسووليت ميز كشوري 
را به عهده دارند كه در آن كش��ور بين ۳ تا ۴ س��ال رايزن 
بازرگان��ي بوده اند، فرصت بس��يار مغتنمي براي جامعه 

بخش خصوصي كشور است كه از ظرفيت، دانش، تجربه 
و توانمندي اين افراد در جهت ش��ناخت هرچه بيش��تر 

بازارها استفاده نمايد.
   علي رغم همه كاس��تي ها و تف��اوت در عملكردها، در 
مجموع پروژه اعزام رايزنان بازرگاني به بازارهاي خارجي 
طي يك دهه اخير پروژه موفق��ي بوده و كليه ذي نفعان 
اعم از بخش خصوصي و دولت و به طور خاص وزارت امور 
خارجه و سفراي جمهوري اسالمي ايران درخارج از كشور 
بيشترين بهره را از حضور اين افراد در سفارتخانه هاي خود 
برده اند و همواره متقاضي حضور رايزنان بازرگاني در محل 

ماموريت خود هستند.
   همان گونه كه اشاره شد طبق برآوردهاي بانك جهاني، 
۱۰ درصد افزايش در بودجه سازمان هاي توسعه تجارت، 
تا يك درصد افزايش در صادرات را به دنبال خواهد داشت. 
در شرايطي كه موضوع توسعه صادرات غيرنفتي به يك 
ضرورت براي تأمين منابع ارزي كشور تبديل شده است و با 
توجه به نقش تسهيل كننده رايزنان بازرگاني و خدماتي كه 
در حوزه شناخت فرصت هاي بازار جهت توسعه صادرات به 
تجار و فعالين اقتصادي مي دهند، الزم است دستگاه هاي 
متولي تأمين بودجه، اين موضوع را در اولويت اول اقدامات 
اساسي براي پيشبرد سياست هاي توسعه صادرات كشور 

قرار دهند.
٭عضو هيات علمي موسسه مطالعات و 
پژوهش هاي بازرگاني

اگر ما به مسائل اقتصادي ايران به شكل ريشه اي نگاه 
كنيم كافي است كه چند نرخ را اصالح كنيم. ممكن 
است گفته بشود اصالح اين چند نرخ مثل نرخ پول 
يا نرخ ارز يا نرخ برخ��ي از خدمات و كاالي عمومي 
در كوتاه مدت ت��ورم ايجاد كند.  ام��ا بايد بپذيريم 
تورم در اقتصاد بر اساس قيمت كاالي واقعي شكل 
مي گيرد. اگر ارز داده ش��ده است و شكر وارد بشود 
و از طرف ديگر برخي هم ش��كر را با قيمت دالر آزاد 
وارد كنند تورم بر اساس قيمت شكري خواهد بود كه 
با دالر آزاد وارد ش��ده است اين در مورد بقيه كاالها 
هم مصداق دارد. به عبارت ديگر ما در سال ۹۷ دالر 
۴۲۰۰ تومان داديم به دلي��ل اينكه تورم را كنترل 
كنيم اما عمال تورم بر اساس قيمت بازار آزاد دالر در 
اقتصاد ايران شكل گرفت. اگر از اين تجربه سال ۹۷ 
استفاده كنيم، قطعا در آينده اين تجربه را نخواهيم 
كرد همچنان كه در سنوات گذشته چنين اتفاقاتي 
افتاد ولي ما تجربه نكرديم. شايد نسل بعدي هيچگاه 
ما را نبخش��د كه بخواهيم يك بار ديگر تجربه هاي 
گذش��ته را تجربه كنيم. راه حل مشكالت اقتصادي 
برگشت به اصول بديهي اقتصاد است و آن اين است 
كه قيمت ها واقعي شود و به دهك هاي كم درآمد اگر 
آسيب برس��د به خاطر اين قيمت هاي واقعي يارانه 

واقعي پرداخت شود. 
٭استاندار استان گلستان 

ادامه از صفحه اول
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خطر شكست فاصله گذاري اجتماعي در مترو و اتوبوس افزايش يافته است

بازگشت پرقدرت »كرونا« به پايتخت؟
گروه راه و شهرسازي|

در پي بازگشايي برخي از كسب و كارها و افزايش 
تعداد سفرهاي درون شهري با استفاده از مترو 
و اتوبوس، آنگونه كه برخي از مسووالن شهري 
مي گويند، اجراي دقيق فاصله گذاري اجتماعي 
و هوشمند با اما و اگرهاي متعددي رو به رو شده 
و به همين دليل، احتماال طي هفته آينده، شيوع 
كرونا در تهران افزايش خواهد يافت. در اين حال 
برخي تمهي�دات از جمله عدم توقف قطارهاي 
مترو در ايس�تگاه هاي متقاطع در دس�تور كار 
مديران شهري قرار گرفته است. در همين حال، 
بازوي پژوهشي مجلس نيز در گزارشي علمي، 
راهكاره�اي متع�ددي را براي س�ازگار كردن 
محيط هاي ش�هري براي مقابله ب�ا تهديداتي 

همچون بيماري كوويد 19 ارايه كرده است.

رضا كرمي محمدي، رييس سازمان پيشگيري و مديريت 
بحران ش��هر تهران در خصوص پيشنهادات مطرح شده 
براي اجراي فاصله گذاري اجتماعي در ناوگان حمل و نقل 
عمومي پايتخت گفت: راه حل هاي كارشناسي با توجه به 
اطالعاتي كه طي دو هفته اخير از وضعيت ناوگان حمل 
ونقل عمومي پايتخت از جمله مترو، اتوبوس و تاكسي به 
دست آمد، مطرح و مقرر شد؛ معاونت حمل ونقل ترافيك 
روي اين پيشنهادات بررسي هاي تخصصي را انجام دهند 

و اگر الزم است از آنها استفاده كند. 
كرم��ي محمدي در گفت وگو با ايلنا ادامه داد: براس��اس 
توضيحات اين كارشناس خط يك مترو شلوغ ترين خط 
است و ازدحام جمعيت بااليي دارد كه در صورت افزايش 
بيشتر جمعيت مشكل آفرين است، از همين رو پيشنهاد 
شد برخي از ايس��تگاه ها از جمله ايستگاه هاي تقاطعي 
حذف شود. معاونت حمل ونقل شهرداري بايد بررسي هاي 
كارشناس��ي را انجام دهد و درخص��وص اجرايي يا عدم 
اجرايي شدن آن توضيح دهند. جانشين شهردار تهران در 
ستاد مقابله با كرونا تصريح كرد: پيشنهادات مطرح شده 
تقريبا با پروتكل پيشنهادي كميسيون عمران و حمل ونقل 
شوراي شهر تهران همپوشاني دارد، اما بايد در معاونت هاي 
تخصصي روي آن كار شود.  او در خصوص وضعيت شيوع 
بيماري در تهران با توجه به بازگشايي اصناف و پاساژها 
گفت: ب��ا توجه به كاه��ش فاصله گ��ذاري اجتماعي در 

هفته هاي آينده احتماال شيوع بيماري بيشتر مي شود.
رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران 
در خصوص س��كوني كه در اقدامات شهرداري تهران در 
راستاي پيشگيري از كرونا در طي روزهاي اخير به چشم 
مي خورد، گفت: ما اقدامات س��ابق را ادامه مي دهيم، اما 
وقتي همه جا باز مي ش��ود، ديگر قابل كنترل نيس��ت و 
اشكاالت جديدي پيش مي آيد كه بايد پيش بيني هاي 
درازمدت راجع به آن صورت گيرد. خيلي نمي شود اين 
اقدامات را ستادي انجام داد و بايد دولت و شهرداري درباره 
برنامه هاي درازمدت روال هاي طبيعي و معمولي چاره اي 
بينديشند و كار را بر اين مبنا پيش ببريم. وقتي مي گويند تا 
دو سال آينده با مساله كرونا درگير هستيم، ديگر نمي شود 
در يك ستاد موقت چه در سطح ملي، چه در سطح شهري 
و استاني اقدامات را پيش برد، بلكه بايد در دل برنامه هاي 
دولت، استان و شهرها و در تمام س��طوح وزارتخانه ها و 
ادارات كار انجام شود و ادامه شرايط در وضعيت ستادي 
مي تواند، ضرررسان باشد و بايد در برنامه هاي اصلي اداره 
كشور قرار گيرد.  كرمي محمدي در خصوص بازگشايي 
اماكني كه ش��هرداري در اس��فندماه اق��دام به تعطيلي 
آنها كرد، گفت: پيش��نهادات خود را مطرح مي كنيم، اما 
شهرداري مستقل از ستادملي مبارزه با كرونا نمي تواند 
تصميم بگيرد و هر اقدامي كه مطرح كنند، انجام مي دهيم. 

    شهرسازي ضد كرونا
در همين حال، مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي بر 
ضرورت بازنگري در سياست هاي توسعه متراكم شوراي 
عالي شهرسازي و معماري تاكيد و راهكارهايي در حوزه 

شهري و شهرسازي براي گذر از دوران كرونا ارايه كرد.
در گ��زارش اي��ن مركز پژوهش��ي آمده اس��ت: يكي از 
دغدغه هاي كنوني ش��هرهاي جهان اين اس��ت كه چه 
الزاماتي موجب��ات درگيري مردم ب��ا تهديدهايي نظير 
بيماري كوويد-19 مي ش��ود. از طرفي مردم درگير اين 
هستند كه مكان هايي كه در آن زندگي و تفرج مي كنند 
چگونه بر س��المت و رفاه آنها تأثير مي گ��ذارد. آيا براي 
جلوگيري از تراكم به ظاهر خطرناك يك كالنشهر، منطقه 

روستايي ايمن تر است؟يا ايمني در منطقه اي از شهر كه 
خدمات درماني و س��اير منابع نزديك به هم هس��تند؟ 
زندگي در مناطق متراكم ش��هري كه نياز به رفت و آمد 
در آن كمتر اس��ت مطلوب تر و ايمن تر است و يا زندگي 
در س��كونت هاي دورافتاده از هم؟ براي اين پرس��ش ها 
پاسخ هاي رضايتبخش چنداني وجود ندارد، اما با توجه 
به تجربي��ات اخير مي توان آس��يب ها و راهنمايي هايي 
را برداش��ت كرد. بر اس��اس گزارش، مركز پژوهش هاي 
مجلس، اساس��ي ترين انتقادها در نظام شهرس��ازي، به 
تراكم جمعيت، كاربرد فناوري، امنيت غذايي و مسكن 
ناكافي وارد شده است. اين واقعيت مهم است كه انتشار 
اين ويروس تا حد زيادي بر محمل جهاني ش��دن و رشد 
سريع ش��هري و توس��عه حمل ونقل ملي و بين المللي 
شيوع و گسترش يافته اس��ت. درحالي كه اين امر باعث 
رواج بيگانه هراسي و انتقاد از زندگي متراكم شده است و 
ارتباط مردم و مكان ها را تهديد مي كند. از اين رو بيش از 
هر زمان ديگري پرداختن به موضوع شيوه ارتباط واقعي 
مردم با هم اهميت دارد. پاسخ هاي موضعي به همه گيري 
نشان مي دهد كه با در نظر گرفتن فاصله گذاري اجتماعي، 
ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و مدني جوامع به طور 
قابل توجهي مبتني بر قابليت مكان هاي ش��هري، براي 

مقابله با بحران هستند. 
گزارش بازوي پژوهشي مجلس حاكي است، موضوع تراكم 
به چالش جدي بين صاحبنظران بدل ش��ده است .البته 
بايد دقت كرد كه لزومًا تراكم باال درخصوص گس��ترش 
تهديداتي نظير كوويد-19 يك عيب به ش��مار نمي آيد. 
به عنوان مثال، هنگ كنگ و س��نگاپور از متراكم ترين 
شهرهاي جهان، واكنش بس��يار مناسب تري نسبت به 
مناطق روستايي نشين لومباردي و ونتو ايتاليا از خود نشان 
دادند. لذا سيستم مديريت شهري و الزاماتي كه نهادهاي 

حاكميتي به كار مي گيرند در اين خصوص مهم است. 

    الگوي سكونت
بر اساس اين گزارش، با توجه به الزام شهروندان به ماندن در 
منزل و رعايت الزامات فاصله گذاري اجتماعي، آسيب هايي 
اجتماعي ش��كل گرفته كه برخي از آن ناش��ي از فضاي 

كالبدي مساكن و فضاي س��كونتي است. كوچك بودن 
فضاي سكونت و تداخل حريم بين اعضاي خانواده و روبه رو 
شدن بيش از حد ايشان با هم، معضالت اجتماعي ازجمله 
افزايش دعواهاي خانوادگي را دربرداشته است. همين طور 
بسته بودن فضاهاي مش��اعات كه امكان چرخش هواي 
بيرون در آن وجود ندارد امكان گسترش ويروس در برخي 
مجموعه هاي مسكوني را مي تواند باال ببرد .همچنين نبود 
فضاي مناسب براي خانواده هاي داراي كودك در فضاي 
مشاعات مجموعه هاي مسكوني نيز مهم است. از اين رو براي 
معضالت فوق و براي مواجهه با بحران هاي مشابه تعريف 
بام سبز، در نظرگرفتن بالكن در تمامي واحدهاي مسكوني 
با دسترسي به فضاي كاماًل باز، مشاعات با دسترسي باز با 
محيط بيرون، دسترسي به نور خورشيد در اكثر فضاهاي 
معماري و همينطور فضاي امن بازي كودك كه چرخش 

هواي طبيعي را داشته باشد، را مي توان پيشنهاد داد.

    شهرسازي محله محور
به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، با شيوع كرونا و اتخاذ 
تدابير بهداشتي متأثر از آن، شهرها در برابر پرسش هاي 
مهمي قرار گرفته اند؛ ازجمله اينكه طراحي و شكل شهرها 
چه تأثيري بر انتقال ويروس داش��ته اس��ت؟ درواقع اين 
پرسش برخاسته از آثار فرم شهر است كه به تعامل بيشتر 
مردم و گسترش بيشتر آن منجر مي شود. پاسخ قطعي به 
اين پرسش نمي توان داد اما امكان كنترل رفت و آمد، تا حد 
بااليي ناش��ي از به كارگيري دو شيوه طراحي تمركزگرا و 
غيرمتمركز فرم شهري است: تمركز خدمات در شهرهاي 
تمركزگرا موجب تش��كيل تجمع هاي بزرگ تر مي شود 
و احتمال انتقال ويروس افزايش مي يابد. يكي از آثار اين 
جنبه كه در زمينه توزيع كاربري ها اهميت دارد، به كارگيري 
مراكز خريد بزرگ مقياس اس��ت كه عم��اًل احتمال در 
معرض قرار گرفتن افراد را بيشتر مي كند. همين طور در 
اين شهرها به دليل استفاده بيشتر از حمل ونقل عمومي، 
اساسًا ارتباط مردم با يكديگر بيشتر خواهد بود. در مقابل، 
در شهرهاي غيرمتمركز هريك از بخش هاي شهر با دارا 
بودن خودكفايي نسبي، راحت تر با سياست قرنطينه تطابق 
مي يابند و با محدود شدن رفت وآمدها، كنترل همگاني و 

شكستن زنجيره انتقال ويروس سريع تر ميسر خواهد شد. 
اساساً در اين فرم شهري، به دليل كمتر شدن نياز به خروج 
از محدوده شهري، اتكا به خودرو و حمل ونقل عمومي كمتر 
بوده و شهروندان بيشتر مبتني بر پياده و دوچرخه مي توانند 
مايحتاج خ��ود را تأمين كنند؛ ازاين رو تعامل كمتري رخ 
مي دهد. گفتني است افزايش قيمت بنزين هم، انگيزه و 
ضرورت تأمين حتي االمكان كاال و خدمات در سطح محله 
يا مسافت هاي كوتاه را تقويت كرده است. پيشنهاد اين است 
كه تالش شود ساختار شهري از تك مركزيت يا مركزيت 
قوي به سمت ساختار چندمركزي در شهرهاي بزرگ و 

كالن شهرها تغيير يابد.

     نهادهاي محلي
به گزارش اين مركز پژوهشي، در شرايط بروز بحران هاي 
شهري، به خصوص بروز بالياي طبيعي يا شيوع بيماري ها، 
خودكفايي محله هاي ش��هر و مديريت در مقياس محلي 
اهميت دوچندان مي يابد. اين مديريت محله اي بايد مبتني 
بر سازمان ها و نهادهاي اجتماعي محله شكل بگيرد. در مدت 
ابتال به كرونا و مقابله با آن، تجربه نشان داده اقدامات موثري 
در س��طح محالت، همچون اطالع رساني در مورد مسائل 
بهداشتي، توزيع بسته هاي بهداشتي، ضدعفوني معابر و 
مراكز اصلي محله، با همكاري نهادهاي محلي و مديريت 

شهري به ويژه در محالت كم برخوردار موثر بوده است. 

    حمل ونقل شهري
در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس تصريح شده است: 
تجربه ابتال به كرونا نش��ان داد كه سيس��تم حمل ونقل 
كه به عنوان رگ هاي حياتي ش��هر با شرايط جديد بايد 
سازگار ش��وند. در فرودگاه ها و پايانه ها تمهيداتي براي 
غربالگري بيم��اري، توزيع ماس��ك و ضدعفوني مداوم، 
هدايت مردم از طريق عالئم و خطوط رنگي در كف براي 
رعايت فاصله اجتماعي و كاهش تعداد مسافر در هواپيما 
و قطار بايد در نظر گرفته شود. سيستم حمل ونقل ريلي و 
اتوبوس درون شهري نيازمند تغييراتي در زمينه طراحي 
ايس��تگاه ها، نحوه خدمات دهي و توزيع تعداد براساس 
تراكم جمعيت است.  بازطراحي خيابان ها با هدف ترويج 

فاصله اجتماعي، تعريض پياده روها در مكان هاي شلوغ 
و تجاري و ساخت پياده روهاي جديد در دستور كار قرار 
گيرد. همچنين ايجاد و تعريض خطوط دوچرخه به منظور 
ترغيب به استفاده بيشتر و امكان رعايت فاصله اجتماعي 
در پياده راه هاي مراكز شهري، پيشنهاد مي شود. توسعه 
برنامه هاي اش��تراك دوچرخه به عنوان روشي موثر در 
برابر ازدحام حمل ونقل عمومي توصيه مي شود. بنابراين 
بازطراحي محورهاي پياده رو در مراكز شهري، با توجه به 
ميزان تردد عابران و افزايش عرض و سهم پياده و كاهش 
سهم خودرو. طراحي محورهاي منعطف كه قابليت تغيير 
ظرفيت تردد براي پياده و س��واره را داشته باشد، توسعه 

دوچرخه مداري توصيه مي شود.

    عرصه عمومي
تجرب��ه كرونا نش��ان داد ك��ه در چگونگي اس��تفاده از 
زيرس��اخت هاي بزرگ مقي��اس همچون ورزش��گاه ها، 
ميادين ورزشي، مراكز همايش، سينما و تئاتر، دانشگاه ها 
و مدارس استراتژي هايي الزم است. در چند ماه نخست 
شروع اپيدمي تمامي مراكز تعطيل شدند، اما با بازگشايي 
مجدد، بايد به دنبال كاهش تعداد دانش آموزان در هر نوبت 
كالس، كاهش تعداد تماشاگران در سالن ها و ورزشگاه ها 
در كنار اقدامات بهداشتي مي تواند به بازگشايي سريع تر 
اين زيرساخت هاي مدني و بازگشايي اقتصاد كمك كند. 

   كسب وكارهاي خرد و محلي
در ش��رايطي ك��ه پيش بيني مي ش��ود بخ��ش عمده 
كسب وكارهاي خرد همچون آرايشگاه ها، رستوران ها و 
انواع خرده فروشي ها در موج اول همه گيري آسيب جدي 
ببينند، در كوتاه مدت پش��تيباني از آنها ب��ا اعطاي انواع 
وام هاي بدون بهره، معافيت هاي ماليات و عوارض در كنار 
مشاوره و راهنمايي آنها براي بازگشايي ايمن مي تواند از 

تأثيرات اين تعطيلي اجباري ويرانگر بكاهد.

   تاب آوري
تاب آوري را فرآيند توانايي يا پيامد سازگاري موفقيت آميز 
با ش��رايط تهديدكنن��ده تعريف مي كنند. ت��اب آوري 
ظرفيت بازگشتن از دشواري ادامه دار و توانايي درترميم 
خويشتن است. بر اين اساس به نظر مي رسد در راستاي 
تاب آورس��ازي جوامع ش��هري كش��ور؛ اولويت نخست 
بهره مندي و بهره ورسازي حداكثري ظرفيت هاي موجود 
و قابل بهره داري است؛ كه موضوعات زير را شامل مي شود: 
   استفاده از ظرفيت اجتماعي و قدرت كنشگري جامعه 
مدني و شبكه هاي اجتماعي، نظير مساجد و نهاد بسيج 
محالت، انجمن ه��اي صنفي و حرف��ه اي، خيريه ها و... 

به منظور پذيرش بخشي از مسووليت دولت؛ 
   اس��تفاده از ظرفيت علمي و تجربي مراكز دانشگاهي، 
ش��ركت هاي دانش��بنيان و اس��تارت آپ ها در ايج��اد 
سامانه هاي مديريت هوشمند بحران بيماري هاي مسري 
به منظور شناسايي هوشمند بيماران و تحليل مكان مبناي 

آنها به منظور ارايه خدمات درماني؛
   شناسايي اراضي و مكان يابي بيمارستان هاي صحرايي 
در برنامه ريزي هاي پيش از وقوع بحران و آماده س��ازي 
كامل پايگاه هاي پشتيباني مديريت بحران و درمانگاه ها و 
ساير كاربري ها و مراكزي كه در صورت نياز مي تواند مورد 
استفاده قرار گيرد از قبيل نمايشگاه ها، مصلي، ورزشگاه، 

تاالرها و... .

    شهر هوشمند
در همين م��دت كوتاه، كش��ورهايي ازجمله چين، كره 
جنوبي و س��نگاپور با اس��تفاده از روبات ها، هواپيماهاي 
بدون سرنشين و داده هاي بزرگ به رديابي شيوع بيماري، 
ضدعفوني كردن بيمارستانها و تهيه مواد مورد نياز روي 
آوردند. چنين فناوري هايي ممكن اس��ت در شهرها به 
عنوان يك زمينه براي شناسايي سريع مشكالت احتمالي 
آتي استفاده شوند. از اين رو توصيه مي شود، از سامانه هاي 
كنترل سالمت هوشمند در مبادي ورودي شهري، مراكز 
تجاري و مراكز پرتردد ش��هري نظير مترو استفاده شود. 
استارت آپ ها براي راه اندازي سامانه هاي فروش مصالح و 
خدمات ساختماني و همچنين براي سامانه هاي كنترل 
و نظارت هوشمند ش��هري به كار گرفته شوند.  از پنجره 
واحد و دولت الكترونيك ب��راي حذف مقررات و ضوابط 
دست و پاگير در فرايند توس��عه شهري، نظير ساخت و 
س��ازها و پروژه هاي عمراني مسكوني و غيرمسكوني نيز 

استفاده شود. 
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پارك هاي پايتخت
رسما بازگشايي شد

مديركل خدمات شهري شهرداري تهران از صدور 
مجوز دولت براي بازگش��ايي تمام بوس��تان هاي 
پايتخ��ت خب��ر داد. به گ��زارش ف��ارس، يكي از 
مكان هايي كه احتمال ش��يوع كرونا در آن وجود 
دارد پارك ها هس��تند. ش��هرداري تهران در نوروز 
تصمي��م به تعطيل كردن پارك ها گرفت و س��تاد 
مقابله با كرونا نيز طي دستورالعملي تمامي پارك ها 
را در روز 13 فروردي��ن )روز طبيعت( تعطيل كرد. 
مديريت شهري 12، 13 و 14 فروردين به صورت 
سفت و سخت پارك ها را تعطيل كرد و اجازه تردد 
به شهروندان را نداد.  اين مس��وول به نقل از ستاد 
كرونا اعالم كرد: تمامي پارك ها با رعايت پروتكل 
بهداش��تي مي توانند باز باشند. علي اصغر عطايي، 
مديرعامل خدمات ش��هري ش��هرداري تهران در 
خصوص تصميمات ستاد كرونا براي تعيين تكليف 
بيش از 2 هزار بوس��تان پايتخت گفت: بر اس��اس 
مصوبات جلسه 1۶ س��تاد عالي كروناي كشور در 
تاريخ 31 فروردين سال جاري در بند ۷ اين مصوبه 
اعالم شد تمامي پارك ها و بوستان هاي شهر با رعايت 
دقيق پروتكل هاي بهداشتي از ابتداي ارديبهشت باز 
مي شوند. وي با بيان اينكه در حال حاضر پارك ها 
خلوت هستند، گفت:  مردم خيلي مراجعه نمي كنند، 
اما به صورت انفرادي وقتي مي روند فاصله گذاري 
بايد رعايت ش��ود. خطر در مواردي است كه افراد 
به صورت دسته  جمعي رفته يا ورزش هاي گروهي 
انجام دهند. عطايي اضافه كرد: مديران شهري در 
جلسه مرتبط در اين زمينه اعالم كردند كه تكليف 
پارك ها را مش��خص كنيد. البته برخي از مديران 
دولت��ي در مصاحبه ها گفته  بودند كه پارك ها بايد 
بسته باشد اما روز چهارشنبه 3 ارديبهشت مكتوب 
اعالم كردند تمامي پارك ها باز شوند. البته بسياري 
از پارك هاي تهران به صورت نيمه تعطيل هستند و 
علي محمد مختاري در اين باره گفت: ستاد مقابله 
با كرونا 13 تا 15 فروردين را كتبا اعالم كرده بود كه 
پارك ها تعطيل باشند، اما مديريت بحران شهر تهران 
از هفته پيش اعالم كرد براساس ستاد ملي مبارزه با 
كرونا پارك ها بايد تعطيل باشند. وي ادامه داد: بعد 
از تعطيالت نوروز چن��د روزي پارك ها باز و دوباره 
مسدود اس��ت و در حال حاضر 2 هزار و 2۶8 پارك 

تهران تعطيل است.

كاهش 50 درصدي تصادفات 
جاده اي در نوروز

معاون وزير راه و شهرسازي با قدرداني از زحمات 
رانندگان براي حمل كاالي اساسي در ايام كرونا 
گفت: هم اكنون 10 هزار كاميون مشغول بارگيري 
در بندر ام��ام خميني)ره( هس��تند. به گزارش 
تسنيم، عبدالهاشم حسن نيا در خصوص ميزان 
كاهش تلفات انساني در جاده ها در ايام نوروز 25 
اسفند 98 لغايت 1۶ فروردين 99 به نسبت مشابه 
س��ال قبل گفت: در اين ايام تصادفات رانندگي 
به دليل عدم ت��ردد خودروها در جاده ها و آماري 
كه گزارش آن خدمت مقام عالي وزارت هم اعالم 
شد، 50 درصد كاهش را شاهد بوده است. تعداد 
كش��ته ها در صحنه بيش از 53 درصد كاهش را 
نشان مي دهد و تلفات انساني از 40۶ نفر به 189 

نفر رسيده است.

كرونا پروازهاي داخلي را
۷۶ درصد كاهش داد

مديرعام��ل ش��ركت فرودگاه ها و ناوب��ري هوايي 
ايران از كاهش 85 درص��دي پروازهاي عبوري از 
آسمان ايران و ۷۶ درصدي پروازهاي داخلي خبر 
داد. سياوش اميرمكري بابيان اينكه شيوع ويروس 
كرونا به كاهش پروازها دامن زد، اظهار كرد: س��ال 
98 به ط��ور ميانگي��ن روزانه ۷50 پ��رواز عبوري 
داش��تيم كه اكنون تعداد پروازهاي عبوري به طور 
متوسط به 130 پرواز كاهش يافته يعني حدود 85 
درصد كاهش عمليات پروازي داشته ايم. به گزارش 
تسنيم، وي ادامه داد: اگر اين روند ادامه داشته باشد 
اين موضوع باعث كاه��ش 2۷00 ميليارد توماني 
درآمدهاي ش��ركت خواهد ش��د. وي با يادآوري 
اينكه پروازه��اي داخلي نيز از 500 پ��رواز روزانه 
در س��ال 98 به 120 پرواز كاهش )رشد منفي ۷۶ 
درصدي( يافته اس��ت،  افزود: چنانچه اين شرايط 
ادامه پيدا كند حدود 90 درصد درآمدهاي شركت 
فرودگاه ها از اجاره اماكن نيز محقق نمي ش��ود.با 
ادامه اين روند از پيش بيني بودجه 3900 ميليارد 
تومان��ي 800 ميليارد تومان محقق خواهد ش��د. 
مديرعامل شركت فرودگاه ها اضافه كرد: طي اين 
مدت تمام فرودگاه هاي كشور عملياتي بوده اما به 
دليل مديريت هزينه، متناسب با آمار پروازي زمان 
فعاليت را كاهش داديم عالوه بر اين نيروي انساني را 
از باب حضورشان در محل كار برابر مصوبات هيات 

محترم وزيران تعديل كرديم.

رعايت فاصله گذاري اجتماعي 
در تاكسي هاي پايتخت

مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران گفت: 90 
درصد تاكسي هاي پايتخت فاصله گذاري اجتماعي 
را رعايت ك��رده و تنها 2 مس��افر در صندلي عقب 
سوار مي كنند. عليرضا قنادان مديرعامل سازمان 
تاكسيراني شهر تهران در گفت وگو با فارس، درباره 
اجراي طرح فاصله گذاري اجتماعي در تاكسي هاي 
پايتخت اظهار داش��ت: خوشبختانه اين موضوع با 
استقبال مس��افران و رانندگان تاكسي همراه بوده 
و ط��ي پيام هايي به بخش هاي مختلف س��ازمان 
تاكسيراني مشخص شده جدا از موضوعات بهداشتي 
و سالمت مسافران به ويژه زنان رضايت مندي زيادي 
از اجراي فاصله گذاري اجتماعي در تاكس��ي هاي 

پايتخت داشته اند.

سرانجام خانه هاي ۳5 متري و پالسكو در پايتخت
عبدالرضا گلپايگاني، معاون معماري و شهرسازي 
ش�هرداري تهران در خصوص آخرين وضعيت 
صدور پروانه در شهر تهران، ساختمان پالسكو، 
پادگان ۰۶، سرانجام خانه هاي كوچك مقياس و 

غيره توضيحاتي ارايه كرد.

به گزارش ايسنا، گلپايگاني در يك نشست خبري مجازي 
با اشاره به اهميت و اعتبار حيات و فضاي باز در ساختمان ها 
گفت: در سازمان نوسازي به دنبال شكلي از معماري هستيم 
كه حياط هاي كوچك متناسب با زندگي آپارتمان نشيني 
ايجاد شود. او در پاسخ به اينكه كرونا چه تاثيري روي ميزان 
صدور پروانه هاي س��اختماني گذاشته است تصريح كرد: 
معموال در ماه پاياني سال يعني اسفند ماه با توجه به شرايط 
اقتصادي شاهد هجوم مردم به شهرداري ها براي اخذ پروانه 
و تثبيت ساخت و سازهاي قبلي هستيم اما از اوايل اسفند ماه 
سال گذشته كه موضوع كرونا مطرح شد هم به دليل رعايت 
مردم و هم به دليل ايجاد محدوديت حضور فيزيكي، شاهد 

كاهش مراجعات بوده ايم.
وي با بيان اينكه روند صدور پروانه در ماه هاي اسفند 8 سال 
گذشته رابررس��ي كرده و بايد اعالم كنم كه در اسفند ماه 

سال گذشته، 1۶ درصد ميزان صدور پروانه ها كاهش يافته 
اس��ت گفت: اين مساله نشان دهنده ركود اقتصاد مسكن 
است كه البته دامنه كاهش صدور پروانه ها نيز در فروردين 
ماه امسال كامال مشهود است. وي در پاسخ به اين سوال كه 
آيا برگزاري جشنواره ساختمان و معمار برتر سبب باندبازي 
و افزايش قيمت مسكن مي شود يا نه؟ گفت: جشنواره فيلم 
فجر فيلم هاي خوب را معرفي مي كند و اين برندسازي كاذب 
نيست چرا كه ما تنها مي خواهيم معماري ساختمان هاي 
برتر را به مردم معرفي كنيم تا يك مطالبه براي داش��تن 
س��اختمان هاي با معماري عميق ايجاد شود و تشخيص 
سره از ناسره توسط گروه هاي كارشناسي انجام مي شود و به 
نظرم نبايد از ترس خطرات، يك كار خوب را كنار بگذاريم 
اما معتقدم كه بايد در اين فرآيند نظارت شود تا دغدغه هاي 

احتمالي اعالم شده رفع شود.
وي در خصوص سرانجام ساختمان پالسكو و صحبت هاي 
رييس بنياد مس��تضعفان با بيان اينك��ه از نظر قانوني هر 
ساختماني كه در شهر ساخته مي ش��ود بايد ابتدا پروانه 
دريافت كند، گفت: در مورد ساختمان پالسكو دو مساله 
وجود داشت كه يكي از آنها چگونگي محاسبه هزينه صدور 
پروانه است چرا كه برخي ها معتقدند از آن جايي كه حريق 

و تخريب پالسكو ناخواسته بوده، مشمول پرداخت عوارض 
ساختماني نيست و درخواس��ت دارند كه شهرداري نگاه 
ويژه اي در اين خصوص داشته باشد اما قانون صراحتا اعالم 
كرده كه شهرداري نمي تواند در عوارض ساختماني تخفيف 
بدهد و اجازه اين كار را نداريم كه در مورد اين مساله مكاتباتي 
انجام شده و قرار است اين مساله در هيات دولت توسط وزير 

راه و شهرداري پيگيري شود.
وي ادامه داد: اما مساله دوم موضوع تامين پاركينگ است كه 
بنياد مي گويد ساختمان قبلي پالسكو پاركينگ نداشته اما 
مصوبه شوراي عالي شهرسازي است كه همه ساختمان هاي 
بزرگ بايد پاركينگ داشته باشند كه در اين خصوص با وزير 
راه مكاتبه كرده و قرار ش��ده در اولين جلسه شوراي عالي 
معماري در مورد تامين پاركينگ پالسكو صحبت شود اما 
تا زماني كه اين دو مشكل رخ ندهد از نظر ما ساخت و ساز 
پالسكو بدون اخذ پروانه است. وي ادامه داد: بايد تاكيد كنيم 
كه بنياد مستضعفان با ما همكاري الزم را دارد و با اينكه تحت 
فشار كسبه است اما در حال ساخت ساختماني منطبق بر 
نقشه هاي مصوب است كه اين نقشه ها توسط شهرداري 
بررسي شده و شركت سازنده معتبر است و دستگاه هاي 
نظارتي نيز متعهدانه نظارت مي كنند و نقشه مكانيك، برق 

با بازشدن برخي مراكز و مشاغل و افزايش سفرهاي درون شهري، طرح فاصله گذاري اجتماعي به فراموشي سپرده شده است

محمود ترفع، مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني 
تهران گفت: ط�ي روزهاي اخير آمار مس�افران 
اتوبوس  افزايش يافته و به بي�ش از 4۰۰ هزار نفر 
رسيده اس�ت. ترفع در گفت وگو با فارس اظهار 
كرد: لغو طرح ترافيك و طرح كاهش آلودگي هوا 
تأثير منفي روي خطوط شركت واحد اتوبوسراني 
داشته و راندمان شركت را كاهش داده است. وي 
افزود: استفاده بيشتر از خودروهاي شخصي سبب 

ازدحام خودروها در خيابان ها شده و ترافيك را به 
همراه داش�ته و به دنبال آن اتوبوس هاي شركت 
واحد در اين ترافيك گرفتار و راندمان شركت كمتر 
شده است. مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني 
تهران ادامه داد: با آغاز فعاليت بيش�تر مشاغل 
آمار مسافران اتوبوس نيز افزايش يافته كه البته 
ما از حداكثر ظرفيت اتوبوسراني براي جابه جايي 
مسافران اس�تفاده مي كنيم. در حال حاضر آمار 

مس�افران اتوبوس ب�ه صورت روزانه ب�ه بيش از 
4۰۰ هزار نفر رسيده كه پيش بيني مي كنيم طي 
روزهاي آينده اين آمار بيشتر شود. وي گفت:  قبل 
از شيوع كرونا آمار مسافران اتوبوس روزانه بين 
يك ميليون و 7۰۰ تا 2 ميليون نفر بوده است و قبل 
از كرونا هم از حداكثر ظرفيت اتوبوسراني استفاده 
مي شد. بر پايه اين خبر، طرح ترافيك تهران در 

سال جاري فقط 2۳ فروردين اجرايي شد.

آمار مسافران اتوبوس به بيش از 400 هزار نفر رسيد
برش

و تاييديه سازه نيز از سازمان نظام مهندسي اخذ شده است و 
اگر اين دو مشكل ساختمان پالسكو نيز حل شود مي توانيم 
گواهي عدم خالف را صادر كنيم اما تا آن زمان بايد قوانين 
را رعايت كنيم. وي در خصوص سرانجام ساخت واحدهاي 
مس��كوني كوچك مقياس كه توسط ش��هرداري تهران 
پيشنهاد شده بود نيز گفت: متولي اصلي اين موضوع سازمان 
نوسازي است اما همين االن هم ضوابط طرح تفصيلي اجازه 

ساخت واحدهاي 35 متري را مي دهد.
گلپايگاني ادام��ه داد: از نظ��ر ما در اين ط��رح جديد هر 
ساختماني كه مي خواهد ساخته شود اجازه دارد 20 درصد 
واحدهايش را كوچك بسازد كه در حال حاضر حداقل واحد 
مسكوني 35 متري است كه ما در پيشنهاد جديدمان عنوان 
كرديم كه حتي واحدهاي كمتر از 35 متر مي تواند ساخته 
ش��ود. وي افزود: البته اين واحدها بايد از نظر اجتماعي و 
فرهنگي به صورت مختلط باشد يعني اينگونه نباشد كه در 
يك ساختمان همه واحدهايش 35 متر و كمتر باشد. بايد 
واحدهاي بزرگ تر و كوچك تر در كنار هم ديده شود كه از 
طريق سازمان نوسازي اين پيشنهاد به وزارت كشور داده 
شده و در يك كارگروه ويژه مسكن در حال پيگيري است 
و جلسات كارشناسي در چند مرحله برگزار شده و منتظر 
تصميم نهايي در اين خصوص هستيم. وي همچنين در 
خصوص سرانجام طرح پادگان 0۶ با بيان اينكه در گذشته 
در شهرداري منطقه توافق شده بود كه متراژ اين پادگان به 

وسعت يك ميليون و 400 هزار متر مربع ساخته شود گفت: 
با توجه به قانون انتقال پادگان ها به خارج از شهر مي توانيم 
در مورد اين پادگان كه با شهرداري نيز در مورد بهره برداري 
متفاوت از اين پادگان به توافق رسيدند كاربري هاي ديگري 
در نظر بگيريم كه البته بايد عنوان كنم در اين منطقه بوستان 
وجود ندارد و البته پيشنهادهاي ديگري هم مطرح است كه 
اين پيشنهادها براي بررسي ترافيكي به معاونت هاي مذكور 
سپرده شده است. گلپايگاني در خصوص كمبود پاركينگ 
در تهران نيز با بيان اينكه مشكل پاركينگ در تهران بايد از 
طريق ضوابط و عمليات اجرايي حل شود گفت: در بحث 
ضوابط از كارشناسان دانشگاه تهران كمك خواستيم كه 
يك بازنگري در مورد پاركينگ مبدا، مقصد و تبادل سفر 
داشته باشند كه در حال مطالعه هس��تند. وي با اشاره به 
بعد عمليات اجراي كمبود پاركينگ با بيان اينكه در حال 
حاضر 3 تا 4 هزار پاركينگ در حال ساخت در تهران داريم 
اما به دليل مسائل مالي پيشرفت آنها كند است گفت: بعضا 
به دليل مشكالت حقوقي و مالي با مشكالتي مواجه هستيم 
كه در حال اخذ اجازه از شورا هستيم تا براي رونق بخشيدن به 
پاركينگ هاي فضاهاي محلي اقداماتي انجام دهيم هر چند 
كه براي صدور سند پاركينگ هاي مكانيزه به توافق رسيديم؛ 
البته از شهرداران مناطق خواستيم كه زمين هاي متعلق به 
شهرداري را در هر مقياس و وسعت شناسايي كنند تا بتوانيم 

پاركينگ خارج از ملك را تامين كنيم.
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دبيرخانه كميسيون مناقصات

عضويت برخي دانش آموزان در شهرها در شبكه آموزش مجازي شاد از ۲۰ درصد هم كمتر است

توزيع ناعادالنه آموزش مجازي در دوران كرونا
گروه دانش و فن|

اتصال به شبكه آموزش آنالين دانش آموزان، 
اي�ن روزها كه به دليل ش�يوع ويروس كرونا 
امكان حضور در مدارس را ندارند، با مشكالت 
زيادي همراه است؛ گاليه خانواده ها، معلم ها 
و دانش آم�وزان براي چالش ه�اي اتصال به 
اين برنامه يك س�مت اين ماجرا و ناتواني در 
تامين س�خت افزار مورد نياز براي اتصال به 
شبكه آموزش مجازي طرف ديگر ماجراست. 
نداشتن تلفن همراه، اتصال سخت به شبكه، 
يوزر فرندلي نبودن سامانه، مشكالت ورود 
به اپليكيشن در گوشي هاي آيفون و بسياري 
از اين موارد س�بب ش�ده آموزش مجازي با 
چالش هايي روبرو ش�ود. اين چالش ها حتي 
در آماري كه ارايه ش�ده نيز به خوبي خود را 

نشان مي دهد. 
در جدولي كه درصد دانش آموزان عضوشده 
در اپليكيش�ن ش�اد را به تفكيك اس�تان 
نشان مي دهد )مربوط به آمار 27 فروردين( 
شهرهايي به چش�م مي خورند كه عضويت 
آنها در ش�بكه آموزش مجازي حت�ي از 20 
درصد هم كمتر است. در اين جدول سيستان 
و بلوچس�تان ب�ا 6.8 درصد، كردس�تان با 
16.2 درصد، استان گلس�تان با 16.6 درصد، 
خراس�ان رضوي با 16.9 درص�د، ايالم 17.5 
درصد در انتهاي ليست قرار دارند. بيشترين 
مشاركت هم مربوط به استان تهران است كه 
اين عدد حتي به 44درصد هم نرسيده است. 
سختي اتصال به اين شبكه، نبود اپليكيشن 
جايگزين، نداشتن حق انتخاب براي شبكه 
باكيفيت تر و مواردي از اين دست موجب شده 
باتمام تالش�ي كه در ح�وزه آموزش مجازي 
از س�وي آم�وزش و پرورش ص�ورت گرفته 
است، هنوز به طور قطع نتوان گفت اين شيوه 
آموزش توانسته فضاي آموزش واقعي را براي 

دانش آموزان يا خانواده هاي شان پر كند.

اكنون اغلب كالس هاي آموزش��ي در پيام رسان هاي 
ديگر به روال گذش��ته كار خ��ود را انجام مي دهد و در 
برخي موارد كه شبكه وطني كارشان را راه نمي اندازد، 
از پيام رسان هاي غير بومي راه ميانبري مي سازند تا بحث 
آموزش مجازي مختل نشود. بيشترين ميزان گاليه 
خانواده ها اين است كه اپليكيشن معموال روي سيستم 
عامل ios كار نمي كند و آنها مجبورند از يك گوش��ي 
يا تبلت اندرويدي با سيس��تم عامل به روز رساني شده 
اس��تفاده كنند. البته بحث آن دانش آموزاني كه براي 
اتصال به هيچ سخت افزار اعم از گوشي، لپ تاپ و تبلتي 
دسترسي ندارد كامال جداست. خانواده هايي كه اين 
روزها شرمنده فرزندشان مي شوند. اپليكيشن شاد بايد 
روي گوشي اندرويد با سيستم عامل آپديت شده نصب 
شود، اين مساله امكان استفاده از گوشي هاي اندرويد 
قديمي را هم عمال به صفر رسانده است. مساله اي كه 

بند ۲۲ قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش 
يعني تأمين آموزش و پرورش رايگان براي همه ملت 
تا پايان دوره متوسطه و ش��عار »آموزش براي همه« 
يونسكو را زير سوال مي برد چرا كه در وضعيت كنوني 
اغلب خانواده ها نمي توانند براي فرزندشان سخت افزار 

الزم را تهيه كنند.
اين چالش ها تا جايي پيش رفت كه نمايندگان مجلس 
نيز به اين مساله واكنش نشان دادند. فاطمه ذوالقدر 
نماينده تهران در مورد ش��بكه اجتماعي شاد به نكته 
مهمي كه چالش اغلب خانواده ها اس��ت اشاره كرد و 
گفت: »حدود دو ماهي است كه مدارس و دانشگاه ها 
تعطيل شده است و بايد در اين زمينه فكر جدي كرد. 
البته اقدامات خوبي در اين زمينه انجام شده ولي قطعا 
كافي و متناسب نيست. نرم افزار شاد كه امروز آموزش 
و پرورش به شدت براي آموزش در فضاي مجازي بر آن 
تكيه دارد فقط مي تواند در دسترس ۲۰ الي ۳۰ درصد 
از دانش آم��وزان قرار گيرد. نباي��د فراموش كنيم كه 
كتب آموزشي دانش آموزان مناطق محروم به سختي 
در دس��ترس آنها قرار مي گيرد چه برسد به لپ تاپ، 
موبايل و كامپيوتر كه براي قشر زيادي از دانش آموزان 
مناطق محروم در هرمزگان و سيس��تان و بلوچستان 
ايالم و بسياري از ش��هرهاي ديگر يك كاالي لوكس 
محسوب مي شود.« حسينعلي حاجي دليگاني عضو 
فراكس��يون نمايندگان واليي مجلس نيز اظهار كرد: 
»اجبار خانواده ها به تهيه تلفن همراه و اينترنت جهت 

آموزش فرزندان شان مغاير با اصل عدم تبعيض است.« 
ناصر موسوي الرگاني نماينده مردم فالورجان نيز درباره 
سامانه شاد گفت: »بسياري از استان ها نمي توانند به 
اين سامانه متصل شوند و اگر بتوانند هم بايد موبايل 
پيشرفته داشته باشند، بنابراين آموزش و پرورش بايد 

در اين زمينه اقدامات الزم را انجام دهد.«

    شكاف ديجيتالي
 مانع تحصيل دانش آموزان 

وزارت ارتباطات و سازمان فناوري اطالعات از ابتداي 
شيوع كرونا كه بحث آموزش مجازي مطرح شد، براي 
همراهي با آموزش و پرورش اع��الم آمادگي كردند و 
مكاتباتي در اين خصوص انجام شد. امير ناظمي، رييس 
سازمان فناوري نيز در روزهاي ابتدايي شيوع كرونا به 
وزير آموزش و پرورش نامه اي نوشت و به نكاتي اشاره 
كرد. اولين مساله عدالت در حوزه آموزش است. اينكه 
مقوله آموزش بين دانش آموزان عادالنه توزيع شود. او 
نوشته بود: »باتوجه به آنكه تعداد ابزارهاي هوشمند 
مانند موبايل و تبلت بيش از ۶۴ ميليون دستگاه است 
اما به دليل وجود شكاف طبقاتي ضريب نفوذ اين ابزار در 
وضعيت فعلي ۷۹ درصد در كشور است كه اين ضريب 
نفوذ در ميان خانوارها تا ۷۲ درصد برآورد مي شود. لذا 
پيشنهاد مي ش��ود آموزش از طريق صدا وسيما مورد 
توجه قرار گرفته و اس��تفاده از س��امانه هاي فناوري 
اطالعات به عنوان مكمل جهت پربارسازي محتواي 

آموزشي مورد بهره برداري قرار بگيرد.« البته نداشتن 
ديوايس براي اتصال به فضاي مجازي به مساله معيشت 
و وضعيت اقتصادي خانواده ها تاكيد دارد و در حيطه 
مس��ووليت وزارت ارتباطات نيس��ت، اما معاون وزير 
ارتباطات در نامه رس��مي خود از آم��وزش و پرورش 
خواسته تا تمام آموزش فضاي مجازي را در بستر آي تي 
دنبال نكنند و تمركز بيشتر روي صدا و سيما باشد، زيرا 
اتصال به دورترين نقاط كشور را دسترس پذير مي كند.

موضع بعدي سازمان فناوري، استفاده از سامانه هاي 
مختلفي اس��ت كه هر كدام مي توانند در بخش هاي 
مختلف آموزش مجازي سهم خود را  ايفا كنند. در اين 
نامه تاكيد شده كه انحصار آموزش تنها در دست يك 
پيام رسان نباشد و از تمام بسترهاي تخصصي براي اين 
كار استفاده شود. حال اگر قرار است با نگاهي عام توقع 
داشته باشيم، همه بار آموزشي از مجراي پيام رسان ها 
انجام شود اينكه صرفا آن را به انحصار يك پيام رسان 

در بياوريم اقدام عجيبي است. 
در نامه اي كه امير ناظمي به آموزش و پرورش نوشته، 
اعالم كرده است: »وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
آمادگي دارد با محاس��به راي��گان ترافيك و عضويت 
مح��دود تا پايان كرونا، به گس��ترش اس��تفاده از اين 
ظرفيت ها كمك كند. محتواي آموزشي رشد در وزارت 
آموزش و پرورش به  صورت منصفانه و با ش��رايط برابر 
در اختيار پلتفرم ها قرار بگيرد. ظرفيت ش��بكه هاي 
اجتماعي داخلي اعم از س��روش، گ��پ، بله،  اي گپ 

فرصتي براي تش��كيل كالس هاي درسي است.« اما 
به گفته مهدي شرفي، سرپرست مركز برنامه ريزي و 
فناوري اطالعات وزارت آموزش  و پرورش با تمام تالشي 
كه از سوي پيام رسان ها صورت گرفت، نتيجه آن چيزي 
نبود كه آنها انتظارش را داشتند. شرفي در اين خصوص 
اظهار كرد: »سياست ما اين بود كه پيام رسان  ها محيط 
ايزوله براي دانش آموزان ايجاد كنند كه در اين امر موفق 
نبودند. آنها »حالت كودك« را فعال كردند و ابزارهايي 
را براي اي��ن كار در نظر گرفتند. اما در بررس��ي هاي 
ما مشخص ش��د اين قابليت امكان دور زدن را فراهم 
مي كند. در نهايت نيز به رضايت قلبي نرسيديم.« اينكه 
چرا با وجود تاكيدات مكرري كه در اين خصوص انجام 
شده، پيام رسان آموزش و پرورش به شكل انفرادي بار 
سنگين آموزش مجازي را به دوش مي كشد مشخص 
نيست و اينكه انتظار داشته باشيم تمام ترافيك آموزش 
مجازي صرفا از بستر يك شبكه يا پيام رسان انجام شود 
كه قبال هم در اين زمينه تست نشده است، به سختي 

امكان پذير است.

    فرصتي براي رشد
 كسب وكارهاي حوزه توليد محتوا

مشكات اسدي، مشاور زنان و توانمندسازي اجتماعي 
س��ازمان فناوري اطالعات در گفت وگو با ايرنا درباره 
موضع سازمان فناوري اطالعات در خصوص آموزش 
مجازي گفت: »وزارت ارتباطات براي هرگونه كمك و 
همراهي هميشه در كنار آموزش و پرورش خواهد بود 
و سازمان فناوري اطالعات در حمايت از هر تصميمي 
كه اين نهاد براي آموزش مجازي بگيرد فعاليت خواهد 
كرد. تمام همكاري هاي پيوس��ته و مستمر سازمان 
فناوري اطالعات در يك و نيم سال گذشته با راهبري 
وزارت آموزش پ��رورش و پروتكل ه��اي داخلي اين 
مجموعه انجام شده اس��ت. آموزش هاي مجازي و از 
راه دور به عن��وان روش مكمل ب��راي آموزش اصلي، 
همواره مورد تاكيد وزارت ارتباطات و سازمان فناوري 
بوده است. اما با شيوع ويروس كرونا و تعطيلي مدارس 
آموزش مجازي به روش اصلي و رسمي براي آموزش 
دانش آموزان تبديل شده اس��ت. يكي از ويژگي هاي 
اصلي در اين خصوص موضوع عدالت آموزشي است. به 
همين دليل با توجه به همكاري هايي كه ما در يك و نيم 
سال گذشته با وزارت آموزش داشتيم سعي كرديم اين 
بعد را رعايت كنيم.« او درباره سامانه شاد هم اظهار كرد: 
»از ابتدا قرار بود اگر س��امانه شاد راه بيفتد از پتانسيل 
تمام پيام رسان هاي داخلي استفاده شود و انحصار در 
اختيار يك پيام رسان قرار نگيرد. براي ايجاد اين شبكه 
تالش هايي از سوي پيام رس��ان ها و سازمان فناوري 
اطالعات انجام شد اما به يك باره در نهايت اين انحصار به 
روبيكا رسيد.« اسدي با بيان اينكه آموزش مجازي نبايد 
صرفا به بحث پيام رسان ها محدود شود، افزود: »حجم 
زيادي از پيام رس��ان ها در حوزه آموزش فعال هستند 
اما امكان رشد براي شان وجود نداشته است. با شيوع 
كرونا فرصتي براي رشد كسب وكارهاي حوزه آموزش 
و محتوا ايجاد شده كه بايد از اين فرصت استفاده كرد.«

به دليل وجود شكاف طبقاتي ضريب نفوذ ابزارهاي هوشمند ارتباطي در ميان خانوارها تا ۷۲  درصد برآورد مي شود

واتس اپ محبوب ترين پيام رسان در جهان محسوب مي شود، با اين حال 
نقص هاي بزرگي دارد كه يكي از مهم ترين آنها، محدوديت در تعداد افرادي 
است كه مي توانند به صورت همزمان با يكديگر ارتباط صوتي يا ويديويي 
برقرار كنند. حاال به نظر مي رس��د اين پيام رسان قصد دارد تعداد اعضاي 
گروه ها براي تماس  ويديويي و صوتي را دو برابر كند. به گزارش ديجياتو به 
نقل از انگجت، تماس ويديويي در سال هاي اخير مورد توجه شمار بااليي 
از كاربران بوده، اما با شيوع كرونا و خانه نشين شدن مردم، اهميت آن بيش 
از پيش افزايش پيدا كرده اس��ت. بسياري از اپليكيشن ها امكان برقراري 
تماس ويديويي يا صوتي به صورت همزمان ميان تعداد بااليي از كاربران 
را فراهم مي كنند، اما واتس اپ در اين زمينه محدوديت دارد و تنها چهار 
كاربر مي توانند به صورت همزمان با يكديگر ارتباط ويديويي داشته باشند. 
در گذشته كدهاي نسخه بتاي واتس اپ از افزايش تعداد كاربران تماس 
تصويري گروهي خبر داده بودند، اما اخيرا اطالعات تازه اي در اين زمينه 
از سوي WABetainfo منتشر شده. بر اساس اين گزارش، واتس اپ به 
دنبال افزايش تعداد كاربران تماس ويديويي تا هشت نفر است، البته كاربران 
اندرويد و iOS براي استفاده از آن بايد جديدترين نسخه بتا را نصب كنند. 
براي برقراري تماس ويديويي گروهي كاربران مي توانند وارد گروه شده و 
دكمه تماس را لمس كنند. اگر در نسخه كنوني تعداد كاربران گروه باالي 
چهار نفر باشد، واتس اپ از شما درخواست مي كند كاربراني كه مي خواهيد با 
آنها تماس بگيريد را انتخاب كنيد. روش بعدي براي برقراري تماس، انتخاب 
گزينه تماس گروهي جديد در بخش تماس ها و سپس انتخاب مخاطبين 
موردنظر است. در هر دو روش بايد شماره مخاطب را در گوشي خود ذخيره 

كرده باشيد، در غير اينصورت امكان چنين كاري وجود ندارد. 

افزايش تعداد شركت كنندگان 
تماس هاي گروهي واتس اپ

گوگل هشدار داده كه مرورگر كروم يك باگ امنيتي مهم دارد كه مي تواند 
امنيت ميلياردها كاربر را در معرض خطر قرار دهد. براي جلوگيري از اين 
موضوع هم اكنون جديدترين نسخه گوگل كروم را نصب كنيد. به گزارش 
ديجياتو به نقل از تك رادار، گوگل اطالعات زيادي پيرامون آسيب پذيري 
كروم منتشر نكرده. اين آسيب پذيري با كدنام CVE-۲۰۲۰-۶۴5۷ و با 
عنوان »استفاده پس از آزاد شدن« شناخته مي شود و معموال به معناي 
آن اس��ت كه هكرها مي توانند با استفاده از رم غيرقابل استفاده و آزاد در 
سيستم، كدهاي غيرقابل اعتماد و خطرناك را اجرا كنند. اين نقص امنيتي 
بسيار خطرناك است زيرا مي تواند امنيت دو ميليارد كاربر كروم در سراسر 
جهان و سيستم عامل هاي مختلف شامل ويندوز، مك و لينوكس را به 
خطر بياندازد. اين نقص توسط كارشناسان امنيتي در Sophos كشف 
شده، كارشناساني كه هشدار داده بودند اين مشكل مي تواند امكان كنترل 
سيستم از راه دور را براي مهاجمان فراهم كند. يكي از اين كارشناسان، 
»پاول داكلين« در اين رابطه اعالم كرده: »براي تغيير جريان كنترلي در 
برنامه شامل ايجاد تغيير در پردازنده مركزي براي اجراي كدهاي غيرقابل 
اعتماد، مهاجمان مي توانند از بيرون سيستم، حافظه را دستكاري كنند. 
اين تغييرات بررس��ي هاي امنيتي مرورگر را دور مي زنند.« اين شركت 
پيشنهاد كرده از آنجايي كه اين نقص، امنيت شمار بااليي را تهديد مي كند، 
گوگل بايد ابتدا يك پيج  امنيتي منتشر و كاربران آن را نصب كنند. پس 
از اين كار، گوگل مي تواند اطالعات بيشتري در رابطه با اين آسيب پذيري 
منتشر كند. در همين راستا گوگل اعالم كرده كاربران سريعا جديدترين 
نسخه كروم را دانلود و نصب كنند. اگرچه به روزرساني هاي كروم را مي توان 

به صورت خودكار نصب كرد.

انتشار جديدترين نسخه گوگل كروم 
با رفع يك باگ امنيتي

چند روز پيش گزارشي مبني بر حمله يك هكر به دو پلتفرم ارز ديجيتالي 
و سرقت ۲۴ ميليون دالر منتشر شد و اكنون مشخص شده اين هكر يا گروه 
هكري، از كرده خود پشيمان شده و تمامي ارز ديجيتال سرقت شده را 
بازگردانده اند. به گزارش ديجياتو از تك اسپات، به صورت متداول زماني كه 
هكري ارز ديجيتال را به سرقت مي برد، شناسايي آنها كار دشواريست. در 
نتيجه يا او هيچگاه پيدا نمي شود يا اينكه پس از مدتي تنها بخشي از مبلغ 
به سرقت رفته بازگردانده مي شود. اما هكري كه چند روز پيش به دو پلتفرم 
Lendf.me و Uniswap دستبرد زده بود، تصميم گرفته تمام مبلغ را 
به اين دو پلتفرم بازگرداند. مدير شبكه dForce كه بستر اين دو پلتفرم 
ارز ديجيتال است اعالم كرده با همكاري مقامات دولتي، سرمايه گذاران، 
جامعه ارز ديجيتال و اعضاي تيم خود توانسته ۲۴.5 ميليون دالري كه 
از دس��ت داده بودند را بازپس بگيرند. البته اگر خود هكر يا گرو هكري 
تمايلي به برگرداندن ارز ديجيتال نش��ان نمي دادند، اعضاي اين شبكه 
نمي توانستند رنگ پول را ببيند: »ما هنوز وسط فرايند برگرداندن ارزهاي 
ديجيتال به سرقت رفته هس��تيم و به همين دليل نمي توانيم اطالعات 
ديگري منتشر كنيم. با اين حال در آينده حتما جزييات آن را اعالم خواهيم 
كرد.« مديران ارشد اين دو پلتفرم اعالم كرده اند مهم ترين اتفاق اين است 
كه سرمايه گذاران اكنون به كل پولي كه از دست داده اند، دسترسي دارند. 
البته بازگرداندن اين ارزهاي ديجيتالي به همان شكلي كه سرقت شده 
بود، نيست. هكر تصميم گرفته ارزهاي ديجيتال دزديده شده را در قالب 
چندين توكن مختلف پس دهد كه اين عمل خود به تنهايي موجب شك 
و ترديد مي شود. از آن جايي كه دنياي ارز ديجيتال خود مشكوك است، 

رخ دادن چنين اتفاقاتي خارج از ذهن نيست. 

بازگرداندن ۲۴ ميليون دالر 
ارز ديجيتال سرقتي

وضعيت بازارهاي س��هام در سرتاس��ر جهان عدم قطعيت ش��ديدي را 
س��پري مي كند، اما ظاهرا شركت هاي صنعت فناوري باز هم مورد توجه 
س��رمايه گذاران قرار گرفته اند. به گزارش زوميت به نقل از رويترز، ظاهرا 
سرمايه گذاران بازار سهام در اياالت متحده، مجددا به سمت شركت هاي 
محدودي در دسته  فناوري متمايل شده اند. آمارها نشان مي دهد پس از 
مدتي سقوط در ارزش سهام و شاخص هاي مهم بازار، تعدادي از شركت هاي 
فناوري با افزايش ارزش سهام مواجه شده اند. البته چنين بازگشتي از وضعيت 
رو به سقوط، حالتي ناپايدار را در بازار ايجاد مي كند كه كارشناسان به ادامه آن 
اميدوار نيستند. تنها پنج سهام در شاخص S&P 5۰۰ اياالت متحده، متعلق 
به غول هاي دنياي فناوري، مايكروسافت، اپل، آمازون، آلفابت و فيس بوك، 
بيش از ۲۰ درصد از ارزش بازار را در اختيار دارند. چنين تمركزي روي چند 
شركت محدود، از تمركز سال ۲۰۰۰ و بحران دات كام نيز بيشتر است. آمارها 
نشان مي دهد دسته  فناوري تا چند روز پيش ۲5.۴ درصد از سهم بازار را در 
بازار سهام در اختيار داشته است. چنين سهمي بسيار بيشتر از ۱۰ دسته  
ديگر بازار سهام محسوب مي شود. شركت هاي فناوري آمارهاي قابل توجه 
بازدهي مالي و مدل هاي كس��ب وكاري دارند كه نشان دهنده  پايداري و 
مقاومت آنها در دوران بحران اقتصادي بر اثر ويروس كرونا اس��ت. همين 
موارد باعث مي شود تا سرمايه گذاران تمايل بيشتري به خريد سهام آنها نشان 
دهند. درواقع اين شركت ها اثبات كرده اند كه در وضعيت ناپايدار اقتصادي 
كنوني، توانايي حفظ عملكرد مناسب خود را دارند. آمازون و مايكروسافت 
و نتفليكس در ميان شركت هاي حاضر در شاخص S&P 5۰۰ بيشترين 
سهم را درسوددهي به سهام داران در سال جاري داشته اند. سهم نتفليكس 

در سال ۲۰۲۰ با رشد ۳5 درصدي مواجه بوده است. 

فرمانروايي غول هاي دنياي فناوري 
در بازار سهام امريكا 

امكان بازديد آنالين از ۲۴ اثر ميراث جهاني ايران در 
ايام بحران كرونا توسط سازمان فناوري اطالعات ايران 
و وزارت ميراث فرهنگي فراهم شد.  به گزارش سازمان 
فناوري اطالع��ات ايران، با همكاري اين س��ازمان و 
وزارت ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دستي 
برنامه ۱۱ هزار كيلومتر روايت فرهنگي جهت بازديد 
۲۴ ميراث جهاني ايران از طريق پلتفرم هاي ارتباطي 
در دسترس عموم قرار مي گيرد. امير ناظمي رييس 
س��ازمان فناوري اطالعات ايران با اش��اره به شرايط 
حاكم بر كشور و چالشي مشترك به نام كرونا، گفت: 
»چالش هاي جديد انسان را وادار به ارايه خالقيت هاي 
جديد مي كند. به همي��ن منظور در ايام نوروز برنامه 
بازديد از ۱۳ موزه را به صورت پايلوت و پخش مستقيم 

اجرا كرديم و استقبال از اين برنامه بيش  از حد تصور 
ما بود و تصميم بر آن شد تا اين مسير را ادامه دهيم. 
برنامه ۱۱ هزار كيلومتر بين دو هفته تاريخي يعني روز 
حفاظت از بناها و محوطه هاي تاريخي و روز موزه ها 
از اهواز و سايت فرهنگي چغازنبيل آغاز مي شود و هر 
روز يك ساعت و نيم برنامه به صورت استريم از طريق 
پلتفرهاي ارتباطي پخش مي شود.«  ناظمي با اشاره به 
همكاري مشترك بخش خصوص و دولتي در اين طرح 
گفت: »اين طرح نمونه موفق��ي از همكاري دولت با 
بخش خصوصي و سمن ها است و در طرح شركت هاي 
حوزه گردش��گري و فناوري ما را همراهي مي كنند 
و همچنين يكي از اپراتورهاي موبايل اين مس��ير را 
پوشش مي دهد و پلتفرم هاي به اشتراك گذاري تصوير 

اين برنامه را پش��تيباني مي كنن��د.« وي با تاكيد بر 
همكاري هاي شكل گرفته بين دو وزارتخانه ارتباطات 
و ميراث فرهنگي، گفت: »تش��كيل آرشيو ديجيتال 
ميراث فرهنگي و حفظ و نگه��داري از آن به صورت 
توزيع يافته در چند ديتاسنتر مختلف از ديگر اقدامات 
در دست اجرا است و هم افزايي بين دو مجموعه باعث 
خلق ايده هايي از جمله تجهيز ابنيه هاي تاريخي به 
تكنولوژي هاي جديد و واقعيت مجازي است.«  وي 
افزود: »اميدواريم اجراي تور ۱۱هزار كيلومتر در خانه 
باعث ايجاد روايت ديجيتالي ماندگار و دسترس پذير 
براي همگان شود و اين امكان را فراهم آورد كه نگاه 
تاريخ��ي و فرهنگي بيش از گذش��ته و در س��طوح 

متنوع تري مورداستفاده قرار گيرد.«

امكان بازديد آنالين از ۲۴ اثر ميراث جهاني ايران فراهم شد
با همكاري فناوري اطالعات ايران و وزارت ميراث فرهنگي

اينترنت 1۲۷ سامانه دانشگاهي 
رايگان شد

پس از گذش��ت ۴۰ روز از تصميم اوليه براي رايگان 
كردن اينترنت آموزش مجازي دانش��گاه ها، معاون 
وزير ارتباطات از اتصال ۱۲۷سامانه آموزشي به شبكه 
ملي و رايگان شدن اين اتصال خبر داد. پس از شيوع 
بيماري كرونا در كش��ور و حذف آموزش حضوري، 
عماًل آموزش در دانش��گاه ها بر بس��تر مجازي قرار 
گرفت؛ اقدامي از سر اجبار كه دانشجويان را با مشكل 
هزينه بر بودن اين مدل از آموزش و دانش��گاه ها را با 
چالش جديدي براي فراهم كردن بستر آن روبرو كرد. 
در ادامه اين روند دانشجويان خواستار رايگان شدن 
حجم اينترنت مصرفي كالس هاي مجازي شدند و 
به دنبال اين درخواست وزير ارتباطات وعده رايگان 
شدن اينترنت آموزش مجازي را با ابالغ به اپراتورها 
داد؛ اما اين وعده ها در زمان اعالم شده، محقق نشد 
و عدم تحقق اين وعده منجر به نامه نگاري وزير علوم 
به وزير ارتباطات در اواس��ط فروردين ماه شد. در آن 
نامه وزير علوم خطاب ب��ه وزير ارتباطات اعالم كرد 
كه »بررسي هاي ميداني از دانشگاه ها نشان مي دهد 
ابالغيه كاهش تعرفه اينترنت به اپراتورهاي ارايه دهنده 
خدمات پهناي باند، هنوز جنبه عملياتي نيافته است« 
و ب��ا توجه به محدوديت زمان��ي موجود، از جهرمي 
خواسته شد تا اقدام الزم در اين خصوص صورت گيرد 
و تفاهم نامه تكميلي براي هم افزايي در اين راستا با 
وزارت عتف تنظيم شود. به فاصله يك روز از اين نامه، 
وزارت ارتباطات نس��بت به اين نامه واكنش نشان 
داد و معاون اين وزارتخانه از رايگان ش��دن اينترنت 
آموزش مجازي و ابالغ آن به همه اپراتورها خبر داد. 
اما با اين حال همچنان برخي دانشگاه ها و دانشجويان 
اذعان دارند كه اين اقدام به طور كامل تحقق نيافته و 
با گذشت بيش از يك هفته از اعالم وزارت ارتباطات، 
هزينه اينترنت سامانه هاي مجازي براي همه رايگان 
نشده و صرفًا برخي اپراتورها اقدام به عملياتي كردن 
اين موضوع كرده اند. ستار هاشمي، معاون فناوري 
وزير ارتباطات در گفت وگو با مهر در خصوص داليل 
تاخير اتصال رايگان سامانه هاي مجازي دانشگاه ها 
توضي��ح داد و گفت: »در پي مطرح ش��دن بيماري 
كرونا و احتمال شيوع آن در كشور، موضوع رايگان 
كردن اينترنت دانشگاه ها در وزارت ارتباطات در اوايل 
اسفندماه در دس��تور كار قرار گرفت؛ چرا كه حوزه 
آموزش و بحث يادگيري و ياددهي در كشور، عماًل 
با ش��يوع اين بيماري، يكي از حوزه هاي متاثر بود.« 
معاون وزير ارتباطات با بي��ان اين نكته كه ما در آن 
مقطع معطل تامين منابع مالي مرتبط با اين كاهش 
تعرفه و رايگان كردن تعرفه نشديم، گفت: »پس از 
مكاتبه ما با وزارت عتف، اين وزارتخانه مكاتبه اي را 
با دانش��گاهيان و مراكز آموزشي انجام داد و ليست 
اوليه را پس از تجميع، در اختي��ار وزارت ارتباطات 
قرار داد. اما به صورت طبيعي اين ليس��ت اوليه، يك 
سري نواقصي داش��ت كه در تعاملي كه با مجموعه 
وزارت علوم داش��تيم نواقص مرتبط با اين ليس��ت 
مرتفع شد؛ نهايتاً ليست دانش��گاه ها به اپراتورهاي 
ارايه دهنده خدمات پهناي باند، ابالغ ش��د.« معاون 
وزير ارتباطات خاطرنشان كرد: »دانشگاه ها و مراكز 
آموزشي آدرس پرتال و مشخصات فني سايت هايي 
را براي وزارت ارتباطات ارسال كردند كه در آن پرتال ها 
و سامانه هاي آموزش الكترونيكي آنها در جريان بود 
و بر آن بس��تر، آموزش الكترونيكي ارايه مي دادند.« 
وي افزود: »هم اكنون اتصال به اين س��امانه ها براي 
دانشگاه هايي كه اطالعات مربوطه خودشان را براي 
وزارت علوم ارسال كردند و وزارت علوم اين ليست را 
براي وزارت ارتباطات ارسال كرده باشد رايگان است. 
به اين معني كه هم دانشجويان و هم اساتيد دانشگاه ها 
براي راهيابي ترافيكش��ان به اين س��امانه ها، هيچ 
هزينه اي پرداخت نمي كنند.« هاشمي با بيان اينكه 
از طرح موضوع اينترنت رايگان دانشگاه ها در وزارت 
ارتباطات تا زماني كه اين فرآيند اجرايي شد، صرفًا 
زماني حدود ۴۰ روز طول كشيد، ادامه داد: »اين كار 
فرآيند ساده اي نبود و ما بايد ليست همه دانشگاه ها را 
در حد امكان از اقصي نقاط كشور در اختيار مي گرفتيم 
و اطالعات فني شان را طي مذاكراتي با وزارت علوم به 
دست مي آورديم؛ از سوي ديگر اپراتورها نيز بايد اين 
آمادگي را در زيرساختهاي ارتباطي شان و همچنين 
سامانه هاي ارتباط با مشتريانشان پيدا مي كردند تا 
اين طرح اعمال ش��ود.« اين مقام مسوول در وزارت 
ارتباطات تاكيد كرد: »ليستي كه به اپراتورها ابالغ 
شده، به صورت تدريجي تكميل مي شود و در بازه هاي 
زماني، دانشگاه هاي متقاضي استفاده از پهناي باند 
رايگان براي دانشجويان و اساتيد، عماًل مي توانند 
اين درخواست را به وزارت ارتباطات منعكس كنند. 
براس��اس آخرين اطالعات دريافت��ي در مجموع 
اينترنت تعداد ۷5 س��امانه مربوط به موسسات و 
مراكز آموزشي كش��ور كه از سوي وزارت علوم به 
ما اعالم ش��ده، با اتصال به ش��بكه ملي اطالعات 
رايگان شده است. از اين تعداد ترافيك 55 سامانه 

دانشگاهي رايگان شده است. 



اخبار 7 صنعت،معدن و تجارت

قائم مقام وزير صنعت از تكاليف صادراتي سال 99 رونمايي كرد

ثبت سفارش كاالي مشابه ايراني ممنوع

روز مبادا  از راه رسيده است

تسهيل اعطاي تسهيالت به بنگاه ها تا قبل از خرداد 
وزير صمت دستور ويژه صادر كرد 

ابالغ  قيمت اقالم بهداشتي و ضدعفوني كننده 
رييس سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان: 

تعادل | گروه تجارت |
تكاليف صادراتي براي سال 99 از سوي متوليان 
وزارت صمت ترسيم شد. متوليان تجاري روز 
گذشته در نشس�ت كارگروه توسعه صادرات 
تاكيد كردند كه بايد بندناف اقتصاد وبودجه را از 
نفت جدا كرد. به گفته آنها، تنها راه نجات اقتصاد 
كش�ور تمركز روي صادرات غيرنفتي است. از 
س�وي ديگر، براي تامين نيازه�اي ارزي، بايد 
درآمدهاي صادراتي افزايش يابد، از اين منظر، 
موضوع ص�ادرات غيرنفتي ديگر يك انتخاب 
ويك كار تشريفاتي نيست، بلكه يك اجبار به 
شمار مي رود. با نگاه به همين موضوع، قائم مقام 
وزير صمت در امور بازرگاني، تكاليفي را براي 
توسعه صادرات در دو بخش دولتي و خصوصي 
مشخص كرد. »تدوين گزارش عملكرد صادرات 
كشور به صورت ماهانه«، »تسهيل وام دهي به 
بنگاه هاي كوچك ومتوسط«، »تسهيل در روند 
رفع تعهد ارزي توليدكنندگان«، »به سرانجام 
رساندن موضوع ورود موقت با همكاري سازمان 
توس�عه تجارت و بانك مركزي«، »تهيه بانك 
اطالعاتي نمايشگاه ها به صورت دوبعدي و سه 
بعدي و برگزاري نمايشگاه ها به صورت مجازي«، 
»ممنوعيت ثبت سفارش هر كااليي كه توليد 
داخلي داشته باش�د«، »ايجاد دفاتر تجاري از 
سوي اتاق هاي مش�ترك«، »بررسي عملكرد 
س�فارتخانه ها در رابطه با رايزنان بازرگاني« از 
جمله تكاليف ترس�يم ش�ده از سوي حسين 
مدرس خياباني براي رونق بخشيدن به مقوله 
صادرات اس�ت. در عين ح�ال، قائم مقام وزير 
صمت با بيان اينكه بخش خصوصي نبايد تنها 
مطالبه گر باش�د، بلكه در برنامه ها مش�اركت 
جدي داشته باش�د، خواس�تار تدوين برنامه 
مشخص از سوي اتاق ايران براي توسعه و رونق 
صادرات ش�د. از س�وي ديگر، بنابه اظهارات 
رييس س�ازمان توس�عه تجارت، نح�وه رفع 
تعه�د ارزي س�ال 9۸ صادركنن�دگان، مانند 
دستورالعمل سال 97 و آخرين مهلت بازگشت 

ارزي سال 9۸ آخر تيرماه سال 99 است. 

    برنامه هايي براي رونق صادرات 
متوليان تجاري روز گذشته در نشست كارگروه توسعه 
صادرات، اولويت هاي كاري براي توسعه بخشي به تجارت 
خارجي كشور در سال 99 را ترسيم كردند. در اين نشست 
قائم مقام وزير صمت، » صادرات« را راه نجات كشور عنوان 
كرد وگفت: با كاهش فروش نفت به دليل شيوع ويروس 
كرون��ا و تقاضا دربازارهاي جهاني، حت��ي اگر بتوانيم ۲ 
ميليون و ۷۰۰ هزار بشكه نفت را بفروشيم كه در بودجه 
هربشكه 5۰ دالر در نظرگرفته شده، اما با نرخ يك دالري 
كنوني قيمت نفت در داخل كشور، به طور قطع، توانايي 
اداره نيازهاي ارزي كش��ور را نداشتيم. حسين مدرس 
خياباني تاكيد كردكه بايد به سمت جداشدن از درآمدهاي 
نفتي پيش رفت؛ ضمن اينكه از سال 9۷ كه خروج امريكا 
از برجام صورت گرفت، تمرين هاي زيادي انجام ش��د تا 

اتكاي تأمين نيازهاي كشور به درآمدهاي صادراتي بيشتر 
شود؛ پس مساله صادرات غيرنفتي، ديگر يك انتخاب و 
كار تشريفاتي نيست؛ بلكه يك اجبار به شمار مي رود. به 
گفته او، پاشنه آشيل كشور، تأمين نيازهاي ارزي است و 
دولت بدون صادرات، نمي تواند توليد و تجارت كشور را 
مديريت نمايد؛ چراكه صادرات به اقتصاد گره خورده است. 
مدرس خياباني در همين راستا، تكليف كرد كه گزارش 
عملكرد صادرات كشور به صورت ماهانه با چند كليدواژه 
شاخص، بايد ارايه شود تا بتوان ميزان دسترسي به هدف 

را برآورد كرد. 
او اف��زود: هر ماه بايد گزارش داد ك��ه ميزان صادرات هر 
يك از گروه هاي كااليي در كنار ميانگين ارزش صادراتي 
آنها، تعداد كاالها و بنگاه هايي كه اين صادرات را به ثمر 
رسانده اند، چقدر بوده است؛ ضمن اينكه بايد تالش كرد 
كه بنگاه هاي كوچك و متوسط، در دستور كار حمايت ها 
قرار گيرند و زمينه اي فراهم ش��ود كه صادرات آنها رشد 
داده ش��ود. مدرس خياباني يك پيش��نهاد هم داشت و 
آن اينك��ه تركيب وام هاي صادرات��ي به منظور حمايت 
از صادركنندگان نيز كامال مش��خص ش��ود تا بر اساس 
آن بتوان گفت كه چ��ه ميزان از وام هاي ارايه ش��ده به 
صادركنندگان، به شركتهاي كوچك و متوسط ارايه شده 
تا اشتغالزايي در اين بنگاه ها افزايش يابد.  مدرس خياباني 
در بخش بعدي صحبت هاي خود ب��ا بيان اينكه تفاهم 
نامه اوراسيا، صادرات ما را رونق داده،  گفت: يكي از مراكز 
تأمين نهاده هاي دامي ايران مثل ذرت و جو يا حتي گندم، 
كشورهاي اوراسيا مثل روسيه و قزاقستان است كه ربطي 
به تفاهم نامه اوراسيا ندارد، بلكه صادرات ما به كشورهاي 
اوراسيا بسيار بيشتر شده است. معاون وزير صمت، اين 
موضوع را نيز مورد اش��اره قرار داد ك��ه در حوزه رايزنان 
بازرگاني نيز وزارت امور خارجه دستورالعمل مشخصي 
صادر كرده كه بايد ديد ميزان موفقيت سفارتخانه ها در 

اين رابطه چقدر بوده و چه اقداماتي انجام شده است.

    تكليف  بخش خصوصي 
او در همين حال، خواس��تار تدوين برنامه اي مشخص از 
س��وي اتاق بازرگاني ايران براي توسعه و رونق صادرات 
ش��د. مدرس خياباني، الزامات با تاكيد بر اينكه نبايد به 
اهداف گره زده شود، تصريح كرد كه پس اتاق بازرگاني 
بايد مشاركت جدي در حوزه تدوين برنامه داشته باشد نه 
اينكه صرفا مطالبه گر باشد. براساس اظهارات او، استقرار 
نمايندگان تام االختيار تجاري همچنان مغفول مانده؛ 
اين در حالي است كه اتاق بازرگاني نيز قول داده بود كه 
در حوزه معرفي نمايندگان تام االختيار تجاري وارد عمل 
شود؛ در حالي كه اين اتفاق رخ نداده و » ايميدرو و ايدرو« 
نيز هنوز اقدام��ي در اين حوزه انج��ام نداده اند. مدرس 
خياباني همچنين خواستار شد كه اتاق بازرگاني مشترك 
ايران و روسيه و ساير كشورهاي اوراسيا وارد عمل شوند تا 
بتوان در اين كشورهاي عضو اوراسيا، دفاتر تجاري داشته 
باشيم. قوي عمل كردن در نمايشگاه هاي مجازي و رونق 
تجارت الكترونيكي، از ديگر مواردي بود كه به گفته اين 
مقام مس��وول بايد در بازارهاي صادراتي فعال ش��ود. به 
گفته مدرس خياباني، بانك اطالعاتي نمايشگاه ها بايد به 
صورت دوبعدي و سه بعدي تهيه شده و حتي نمايشگاه ها 

به صورت مجازي برگزار شوند. »تسهيل در روند رفع تعهد 
ارزي توليدكنندگان« از ديگر موارد مهمي بود كه به گفته 
قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني بايد نگاه ويژه به آن 
داشت. او در ادامه با اشاره به اينكه هجينگ ارزي موضوع 
مهمي است، گفت: اما متأسفانه به دليل نوسانات باالي 
نرخ ارز در ايران قابليت اجرايي ندارد، به هر حال نمي توان 
تضمين ريس��كي را كرد كه ناش��ي از ۳۰۰ درصد نرخ 
تسعير ارز است؛ چراكه نرخ دالر وقتي از ۴ هزار تومان به 
۱۲ هزار تومان مي رسد، هجينگ ندارد، در حالي كه در 
دنيا، نوسانات نرخ ارز متفاوت از ايران است؛ پس به نظر 

نمي رسد كه هجينگ در ايران عملياتي شود.

    ترسيم ممنوعيت هاي ورودي 
مدرس خياباني »ورود موق��ت« را يكي از ظرفيت هاي 
بسيار مناسب براي جهش توليد دانست وگفت: بايد هر 
چه س��ريع تر موضوع ورود موقت را به سرانجام رساند و 
سازمان توسعه تجارت نيز تالش كند تا با همراهي بانك 
مركزي اين موضوع را هر چه سريع تر به سرانجام برساند. 
»ثبت سفارش هر كااليي كه توليد داخلي داشته باشد، 
ممنوع است.« اين موضوع از ديگر مباحثي بود كه از سوي 
معاون وزير مطرح شد. براساس توضيحات او، واردات به 
سه قلم »كاالي اساسي، مواد اوليه و ماشين آالت« محدود 
مي شود و اگر هر ماشين آالت يا قطعه اي در داخل توان 
توليد داشته باشد، به سرعت واردات آن ممنوع مي شود؛ 
چراكه بايد كاالي غيرضرور وارد كش��ور نشده و از منابع 
ارزي محدود نيز صيانت ش��ود. مدرس خياباني با تاكيد 
بر اينكه فرصت سرمايه گذاري را نبايد از افراد سلب كرد، 

گفت: در سايه حمايت از توليد داخلي از واردات غيرضرور 
جلوگيري كرد. او اين راهم گفت كه نبايد از دفاع بخش 
خصوصي ترس��يد و مديران سازمان توسعه تجارت نيز 
بايد از بخش خصوصي سالم دفاع كنند. قائم مقام وزير 
صمت اين خبر را هم داد كه معاون اول رييس جمهور قول 
داده اند كه ارديبهشت ماه، جلسه شوراي عالي صادرات 

را برگزار كنند. 

    مهلت رفع تعهد ارزي؟ 
از س��وي ديگر، رييس سازمان توسعه تجارت در جلسه 
كارگروه توسعه صادرات با بيان اينكه ميزان صادرات اقالم 
بهداشتي در سال 9۸ به ۴۱۰ ميليون دالر رسيده، گفت: 
بر اساس پيش بيني هاي صورت گرفته و هماهنگي هاي 
به عمل آمده از سوي سازمان توسعه تجارت ايران با وزارت 
امور خارجه و نيز وزارت بهداش��ت، بخشي از اقالم مازاد 
توليدي در حوزه بهداشتي، به كشورهاي همسايه و هدف 

صادراتي صادر خواهد شد.
حميد زادبوم افزود: براين اساس پيش بيني ما براين است 
كه بتوان صادرات اقالم بهداش��تي مازاد كش��ور به يك 
ميليارد تا ۱.5 ميليارد دالر در سال 99 برساند؛ البته اين 
روند صادرات با لحاظ كردن تأمين به موقع نياز داخلي و 
ذخيره سازي مناسب براي اين اقالم در ايام بحران است؛ اما 
مازاد با كسب اجازه از وزارت امور خارجه و موافقت وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صادر خواهد شد و همه 

مالحظات لحاظ خواهد شد.
به گفته زادبوم، همچنين براي توس��عه زيرساخت هاي 
صادراتي، جلسات متعددي با حضور قائم مقام وزير صمت 

برگزار شده تا بتوان زيرس��اخت هاي صادراتي در سال 
جاري را توسعه داد؛ چراكه فراهم سازي اين زيرساخت ها 

بسيار حائز اهميت است.
او عنوان كرد كه از اواخر بهمن با شيوع كرونا، نمايشگاه ها 
تعطيل ش��ده اند و هن��وز هم اين تعطيلي ادام��ه دارد و 
پيش بيني مي شود كه تا انتهاي ماه مبارك رمضان نيز 
اين وضعيت ادامه داشته باشد، اما تالش داريم تا به صورت 
مجازي يا با رعايت پروتكل هاي بهداش��تي هيچ رويداد 

تجاري را تعطيل نكنيم.
به گفته زادبوم، رفع تعهد ارزي نيز در س��ال 9۸ مطابق 
با جلسات متعدد كارشناس��ي با حضور سازمان توسعه 
تجارت ايران، كنفدراسيون صادرات ايران، گمرك ايران 
و بانك مركزي، همانند سال 9۷ خواهد بود و آخرين مهلت 
بازگشت ارز صادراتي سال 9۸ نيز در آخر تيرماه سال 99 
خواهد بود. به گفته او، در اين تاريخ دفاتر امور مالياتي بسته 
مي شود و امكان استرداد ماليات بر ارزش افزوده آن دسته 
از صادركنندگاني كه ارز خود را به كشور بازنگردانده اند، 
وجود نخواهد داشت. زادبوم به وضعيت مرزهاي تجاري 
كشور نيز گريزي زد و گفت: مرزهاي كشور با »افغانستان، 
ارمنس��تان و آذربايجان« باز اس��ت، ضمن اينكه ارسال 
محموله هاي تجاري به صورت ريلي به تركيه نيز باز است و 
در حال رايزني براي بازگشايي به صورت جاده اي هستيم. 
به گفته او، مرز »پاكستان و تركمنستان« نيز همچنان 
بسته بوده و در عراق نيز، مرزهاي »كردستان عراق« به 
روي محموله هاي صادراتي باز است؛ بنابراين بايد رايزني ها 
را منسجم كرد تا همه پايانه هاي مرزي به روي صادرات 

ايران باز باشد.

براي بهبود شاخص هاي زيستي افرادي كه بافقر مطلق 
دست به گريبان هستند بايد به عهده نهادهاي حمايتي 
مث��ل كميته امداد، بهزيس��تي، س��تاد اجراي��ي فرمان 
امام)ره( گذاشته شود. براي حمايت از مشاغل خدماتي، 
هتل ها، فعاالن حوزه گردش��گري و...نيز دولت مي تواند 
از ظرفيت هاي تسهيالتي قرض الحسنه يا حتي وام هاي 

بالعوض استفاده كند.
   البته يكي از مش�كالتي ك�ه دولت براي حمايت 
از اقش�ار محروم دارد؛ نبود يك سامانه اطالعاتي 
مطلوب براي شناسايي اين افراد است. يعني دولت 
اعالم مي كند كه بودجه مناس�بي براي حمايت از 
اقش�ار آس�يب پذير تخصيص داده اما از آن طرف 
اقش�ار مختلف مردمي گاليه دارند كه كمك هاي 
دولتي به دست آنها نمي رسد؟ اين تناقض را چطور 

ارزيابي مي كنيد؟
بله موضوع شناسايي طبقات مختلف و شرايطي كه اين 
طبقات دارند يك موضوع كليدي است. در واقع مبتني بر 
آمارهاي درس��ت است كه دولت مي تواند يك برنامه را به 
سرمنزل مقصود برساند يا در مسير معكوس، باعث زمين 
خوردن يك راهبرد و برنامه شود. براي شناسايي طبقات 
محروم روش ه��اي مختلفي امتحان ش��ده ولي نتيجه 

مطلوب به دست نيامده است و هنوز تصوير شفافي از نظام 
طبقاتي در كشور نداريم. اما شايد با به كارگيري مجموعه 
ظرفيت  نهادهاي حمايتي و آمار نهادهاي دولتي و... بتوان 
در اي��ن زمينه اقدام كرد. بدون اين آمارهاي مس��تند هر 
طرح و برنامه اي در نهايت به نتايج مورد نظر نخواهد رسيد. 
ش��ما تصور كنيد دولت برنامه اي را براي طبقات محروم 
ساماندهي كند اگر ْآمار هاي درستي وجود نداشته باشد، 

اين سرمايه گذاري ها به ضد خود بدل مي شود. 
   در كنار اين مشكالت آماري، مشكل بزرگ ديگر 
دولت مش�كل نقدينگي اس�ت؛ در ش�رايطي كه 
فروش نفت شرايط خاصي را بعد از تحريم ها دارد؛ 
تحريم هاي اقتصادي هم دست دولتمردان و فعاالن 
اقتصادي را بسته است؛ نظام سياسي چطور مي تواند 

به اين مطالبات طبقاتي پاسخ دهد؟
به هر حال ايران كشور فقيري نيست. فراموش نكنيد كه 
در دهه ۸۰ خورشيدي اقتصاد ايران درآمدهاي رويايي را 
در فروش نفت به ثبت رسانده و بخشي از اين داشته ها در 
صندوق هاي ذخيره اي قرار گرفته است تا در روزهاي مبادا 
از آنها استفاده شود. دولت و نظام سياسي بايد بداند كه امروز 
روز مبادا و همان روزي است كه اين ذخيره سازي ها براي آن 
انجام شده است. اگر نخواهيم االن از ظرفيت هايمان براي 

بهبود اوضاع استفاده كنيم چه زماني مي خواهيم اين كار را 
انجام دهيم؟ البته بايد ساختار موثري بر فرآيند استفاده از 
اين پول نظارت داشته باشد تا اين اعداد و ارقام مالي در جاي 
درست خود مصرف شود. مشاغل روزمزد، زنان سرپرست 
خانواده، كارگران، مسافركشان خياباني و... اولين دسته از 
گروه هايي هس��تند كه بايد حمايت هاي معيشتي از آنها 

صورت بگيرد.
   شما به بحث حمايت از اقشار محروم اشاره كرديد؛ 
طي روزهاي اخير موضوع واگذاري ش�ركت هاي 
ب�زرگ دولتي براي تامي�ن منابع مورد ني�از براي 
حمايت از طبقات كمتربرخوردار در فضاي رسانه اي 
و عمومي كش�ور بازتاب هاي زيادي داشته درباره 
ضرورت هاي اين واگذاري ها و آسيب هايي كه ممكن 
است بر اثر اين تصميم ايجاد شود؛ چه نظري داريد؟ 
آيا مي توان گفت كه اين واگذاري ها يكي از تبعات 

برآمده از كروناست؟
بله شايد بتوان اين طور تحليل كرد. معتقدم كه واگذاري ها 
يك ضرورت است و حتي بايد زودتر انجام مي گرفت؛ دولت 
ظاهرا به اين نتيجه رسيده كه به جاي قرض از بانك مركزي 
يا استفاده بيشتر از صندوق توسعه ملي و... بهتر است كه 
بخش��ي از دارايي هاي خود را واگذار كند. شكل و شمايل 

اين واگذاري ها هم به گونه اي است كه تالطمات جدي در 
بازار ايجاد نمي كند و مثال تنها ۱۰ تا ۱5 درصد شركت هاي 
بزرگ را شامل مي شود. اين واگذاري شايد يكي از تبعاتي 
باشد كه بر اثر بروز كرونا در فضاي اقتصادي كشور ايجاد 
شده است. البته به نظرم روند قيمت گذاري اين شركت ها 
بايد معقول باشد و قيمت گذاري ها به صورتي نباشد كه اين 
تصميم را به عاملي ب��ر ضد اهداف اوليه اش بدل كند. اين 
قيمت گذاري بايد مبتني بر ضرورت هاي بازار و در راستاي 
منافع ملي كشورمان باشد. منابع حاصل از آن هم بايد در 
مسير بهبود ش��اخص هاي اقتصادي و معيشتي طبقات 
كمتر برخوردار باشد. معتقدم كه از اين منابع هم مي توان 
در راستاي برنامه هاي حماتيي استفاده كرد و هم براي امور 

توسعه اي از آنها بهره برد.
   بحث�ي وج�ود دارد كه حماي�ت از طبقات كمتر 
برخوردار ايا بايد به صورت توزيع نقدينگي باشد يا 
اينكه اين طبقات را به سمت توانمندسازي مهارتي 

سوق دهيم؟
البته كه بايد منابع حاصل از اين واگذاري ها در نهايت منجر 
به توانمندس��ازي طبقات محروم شود. دولت بايد فضاي 
الزم براي رشد را در گروه هاي مختلف ايجاد كند. مثال يك 
دستفروش در كشورمان نبايد تا پايان عمر دستفروش باقي 

بماند؛ اگر از كارشناسان حوزه هاي اقتصادي و كارآفريني 
س��وال كنيد كه اولين گام براي ثروت آفريني چيس��ت؟ 
بسياري پاس��خ خواهند داد كه دستفروش��ي اولين گام 
براي ثروت آفريني است؛ اما يك دستفروش بايد سلسله 
مراتب رشد را در بستر اقتصادي طي كند. يك دستفروش 
بعد از دوره اي بايد تبديل به يك كاس��ب مغازه دار ش��ود. 
بعد از ان بايد كس��ب و كار خود را ارتق��ا دهد تا مثال يك 
عمده فروش يا توليد كننده شود. اين بستر رشد و پويايي 
از جمله ضرورت هايي است كه دولت و نظام سياسي بايد 
به دنبال تحقق آن باشند. فراموش نكنيم كه دولت و نظام 
سياسي هم در اين ميان در حال آزمون است. معتقدم كه 
دولت مجموعه اي از عملكردهاي مثبت و منفي را داشته 
است. در برخي حوزه ها مي توان از تصميمات دولت دفاع 
كرد و در برخي بخش ها هم شايد انتقاداتي وارد باشد. اگر 
بخواهيم نمره بدهيم ش��ايد نتوانيم نمره ۲۰ به عملكرد 
دولت بدهيم ولي قطعا نمره دولت خيلي پايين هم نخواهد 
بود. توجه كنيد كه فضاي اجتماعي ما با ايتاليا، فرانسه يا 
حتي چين و كره شمالي متفاوت است؛ ما اقليمي وسيعي با 
تركيب متنوعي از ويژگي هاي اقليمي، جغرافيايي، مذهبي 
و... داريم. مديريت در چنين شرايطي بدون ترديد با ساير 

كشورها متفاوت است.

معاون طرح و برنامه وزير صمت با اشاره به اينكه فرايند 
ارايه تسهيالت ۱۲ ميليون توماني به ازاي هر كارگر براي 
كارفرمايان در اين ماه آغاز مي ش��ود، خب��ر داد: در اين 
راستا وزير صمت، دستور ويژه اي صادر كرده اند تا قبل 
از خردادماه س��ال جاري، اين كار انجام شود. به گزارش 
شاتا، س��عيد زرندي در يك برنامه تلويزيوني با اشاره به 
شرايط ويژه ايجاد شده ناشي از شيوع بيماري كرونا افزود: 
كشور هاي مختلف متناسب با توان خود حمايت هايي 
را انجام دادند و در كش��ور ما هم چن��د تصميم گرفته 
ش��ده كه از جمله آنها ارايه تسهيالت ۷5 هزار ميليارد 
توماني براي جبران برخي از آسيب هاي ناشي از شيوع 
ويروس كرونا اس��ت. معاون طرح و برنامه وزارت صمت 
افزود: دولت حمايت هاي مختلفي از جمله  حمايت هاي 
مالياتي،   ارايه تسهيالت بيمه تامين اجتماعي و امهال 

بانكي را در نظر گرفته است. زرندي گفت: تسهيالت از 
منابع بودجه عمومي نبوده بلكه 5۰ هزار ميليارد تومان 
تسهيالت از منابع داخلي بانك ها تكليف شده است كه در 
اختيار واحد هاي توليدي قرار گيرد و بخشي هم از كاهش 
ذخيره قانوني بانك ها نزد بانك مركزي تامين شده است. 
وي افزود:   ۲۶ هزار ميليارد تومان از تسهيالت به سمت 
خريد هاي اعتباري خانوار ها براي افزايش تقاضا هدايت 
مي شود و از ۴9 هزار ميليارد تومان تسهيالت، ۴۴ هزار 
ميليارد تومان براي كسب و كار ها و 5 هزار ميليارد تومان 
هم ب��راي بنگاه هاي بزرگ تر اختصاص داده مي ش��ود. 
مدير عامل شهرك هاي صنعتي استان تهران نيز در اين 
برنامه اعالم كرد:   كار واحد هاي صنعتي در اوايل سال با 
ظرفيت ۳۰ درصد آغاز ش��د و اكنون به حدود ۶۰ تا ۷۰ 
درصد رسيده است. صابر پرنيان افزود:   در سه ماهه سوم 

پارسال، ظرفيت بسياري از واحد هاي صنعتي فعال شد 
و رونق خاصي از نظر اشتغال، سرمايه گذاري و فعاليت 
واحد هاي تعطيل را ش��اهد بوديم، اما با توجه به شيوع 
بيماري كرونا به ظرفيت مورد نظر نرس��يد. وي گفت: 
در شهرك صنعتي ش��مس آباد، ۱۶۰۰ واحد داريم، اما 
فقط حدود ۱۰ واحد مشمول مشوق تسهيالتي سازمان 
تامين اجتماعي مي شوند يعني مصوبه دولت نگاه خاصي 
به واحد هاي صنعتي ندارد و صنوف را ديده است. پرنيان 
با بيان اينكه  افزايش هزينه توليد،   مش��كل سرمايه در 
گردش و برگش��ت خوردن چك ها از جمله مش��كالت 
واحد هاي صنعتي است، افزود: اميدواريم تسهيالت ۷5 
هزار ميليارد توماني دولت، زودتر اجرايي شود و ساز و كار 
آن به گونه اي باشد كه واحد هاي صنعتي به ويژه كسب و 

كار هاي كوچك از اين تسهيالت بهره مند شوند.

رييس سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان 
گفت: قيمت مصوب انواع اقالم بهداشتي و ضدعفوني كننده 
ابالغ شد و اين قيمت ها به تفكيك نشان هاي تجاري مختلف، 
در سامانه قيمت قرار دارد. به گزارش تسنيم، عباس تابش 
افزود: قيمت الكل هر ليتر ۱۷ هزار تومان مصوب و به تبع آن 
قيمت اقالم بهداشتي تعيين شده است و از طريق سامانه در 
دسترس همگان قرار دارد و همه عرضه كنندگان موظفند 
قيمت ها را رعايت كنند. وي با اشاره به آغاز طرح ويژه ماه 
رمضان از روزهاي گذش��ته گفت: نخستين قدم، تامين 
كاالهاي اساس��ي از جمله روغن، برنج و ش��كر است كه از 
هر كدام 5۰ هزار تن سهميه در اختيار استان ها قرار داده 
شده و شبكه توزيع نيز به طور كامل رصد مي شود. تابش با 
اشاره به اينكه به اندازه كافي خرماي مورد نياز ماه رمضان 
تامين شده است افزود: قيمت مصوب و ابالغ شده خرماي 

مضافتي كيلويي ۲۲ هزار تومان و قيمت مصوب خرماي 
كبكاب كيلويي ۱۸ هزار تومان مي باشد و هرگونه تخطي از 
اين قيمت ها تخلف از قانون است . وي ادامه داد: گشت هاي 
مش��ترك قرار اس��ت در ماه رمضان قيمت ها چه در اقالم 
بهداشتي و ضدعفوني كننده و چه اقالم ديگر را رصد كنند 
و قيمت هاي ابالغ شده بايد رعايت شوند هر گونه تخطي 
از قيمت ها را مصرف كنندگان مي توانند به سامانه ۱۲۴ و 
سامانه آپ گزارش كنند. تابش افزود: قيمت برنج هندي 
كيلويي ۸ هزار تومان، مرغ ۱۲ هزار تومان و گوشت منجمد 
وارداتي ۴۲ هزار تومان تعيين و ۲5 هزار تن مرغ و ۱5 هزار 
تن گوش��ت منجمد وارداتي به بازار تزريق شده است. وي 
همچنين با بيان اينكه شكر به اندازه كافي در بازار موجود 
است، گفت: قيمت هر كيلو شكر 5 هزار و 9۰۰ تومان ابالغ 

شده است . 
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معرفي 403 شركت براي 
واردات نهاده هاي دامي 

اتحاديه واردكنندگان نهاده ه��اي دام و طيور ايران 
)آوندا( سال گذشته ۴۰۳ شركت در طبقات و توان هاي 
مختلف را به منظورجلوگيري از ايج��اد انحصار در 
واردات نهاده هاي دامي به وزارت صمت براي دريافت 
ارز معرفي كرده است. به گزارش روابط عمومي اتحاديه 
واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور ايران )آوندا(، در 
متن نامه اي كه از س��وي اين اتحاديه براي»حسين 
مدرس خياباني« قائم مقام وزير صمت ارس��ال شد 
آمده اس��ت: به منظور جلوگيري از ايجاد انحصار در 
واردات نهاده هاي دام وطيور سال گذشته ۴۰۳ شركت 
در طبقات و توان هاي مختلف جه��ت دريافت ارز و 
انجام امر واردات به وزارت صمت معرفي شد. براساس 
آمارهاي ارايه شده؛ ۱۱۶ شركت ثبت سفارش واردات 
نهاده ها تا سقف ۳هزار تن را انجام داده اند. همچنين 
ثبت سفارش ۱۲۱ شركت بين ۳ تا ۱۰ هزار تن و ثبت 
سفارش ۱۰5 شركت بين ۱۰ تا 5۰ هزار تن بوده است. 
براساس اين گزارش، ۲۱ شركت ثبت سفارش واردات 
نهاده هاي دامي بين 5۰ تا ۱۰۰ هزار تن را انجام داده اند 
و فقط ثبت سفارش ۴۰ شركت براي نهاده هاي دامي 

باالي ۱۰۰ هزار تن بوده است.

صدور ۱3۲ بخشنامه براي 
بخش معدن در يك سال

ايرنا| رييس خانه معدن ايران گفت: امروز شرايط 
اقتصادي كش��ور ايجاب مي كند كه روان س��ازي و 
تسهيل امور در دستور كار دستگاه هاي اجرايي قرار 
گيرد، اما در سال گذشته بخش معدن و صنايع معدني 
با ۱۳۲ بخش��نامه روبرو شد. محمد رضا بهرامن در 
گفت وگو با ايرنا تصريح كرد: خانه معدن در آبان ماه 
9۸ موضوع برگزاري نشست با مديران بهره برداري 
و اكتش��اف معاونت معدني وزارت صنعت را مطرح 
كرده تا كليه بخشنامه ها از سال ۱۳9۲ )شروع به كار 
دولت يازدهم( مورد بازنگري ق��رار گيرد.وي افزود: 
بازنگري بخش��نامه ها، امكان تغيير، روان س��ازي و 
جلوگيري از تصميم هاي موازي را فراهم مي سازد، 
اما اين مهم اجرايي نش��د. رييس خانه معدن ايران 
خاطرنشان ساخت: صدور ۱۳۲ بخشنامه در طول 
سال 9۸ حاصلي جز تخريب فعاليت در بخش معدن 
و صنايع معدني را به همراه نداشت، بايد در اين زمينه 
به عنوان يك ضرورت بازنگري شود. وي يادآور شد: 
صدور بخشنامه مبني براينكه معادن جديد به مدت 
سه سال نبايد تجهيزات از خارج وارد كنند، هيچ گونه 
توجيهي ندارد و بايد م��ورد بازنگري قرار گيرد، زيرا 
سرمايه گذار بخش خصوصي امروز نيازمند تشويق 
و پشتيباني است. به گفته بهرامن، براساس شرايط 
امسال كه به جهش توليد هم نام گرفته، بايد زمينه 
رفع موانع توليد را فراهم كرد و دولت بستر ساز احياي 

معادن و كارامدي آن باشد.

توليد فوالد به بيش از ۲۷ 
ميليون تن رسيد

ايسنا| آمار اعالم شده از سوي انجمن توليدكنندگان 
فوالد ايران نش��ان مي دهد كه اين صنعت در سال 
گذش��ته، عملكردي مثبت داشته و توليد مجموع 
مقاطع طويل فوالدي و مقاطع تخت فوالدي، فوالد 
مياني، آهن اسفنجي و محصوالت فوالدي را نسبت 
به سال ۱۳9۷ افزايش داده است. براين اساس توليد 
فوالد مياني كشور در سال ۱۳9۸ با رشد ۱۰ درصدي 
نسبت به سال ۱۳9۷ به ۲۷ ميليون و ۲۴۰ هزار تن 
رسيده است. در حالي كه در سال ۱۳9۷ ميزان توليد 
آن ۲۴ ميليون و ۶۷۰ هزار تن بوده است. پس از آن، 
توليد محصوالت فوالدي و آهن اسفنجي نيز با رشد 
شش درصدي پس از فوالد مياني بيشترين رشد توليد 
را داشته اند. محصوالت فوالدي از ۱9 ميليون و ۸9 
هزار تن توليد ش��ده در سال ۱۳9۷ به ۲۰ ميليون و 
۱۸۲ هزار تن رسيده است. ميزان آهن اسفنجي توليد 
شده در سال گذشته نيز ۲۷ ميليون و 9۰۷ هزارتن 
بوده است. طي سال ۱۳9۷ ۲۶ ميليون و ۳59 هزار 
تن آهن اسنفجي توليد شده بود. رشد شش درصدي 
توليد آهن اسفنجي در سال گذشته كه كمتر از رشد 
۱۰ درصدي توليد فوالد مياني بوده اس��ت، سبب 
شده در مجموع، ميزان توليد آهن اسفنجي در سال 
گذشته فقط ۶۶۷ هزار تن بيش از توليد فوالد مياني 
باشد. به همين دليل در زنجيره فوالد، عدم توازن وجود 
داشته و اين موضوع باعث كمبود آهن اسفنجي در 
سال ۱۳9۸ ش��ده است. همچنين مجموع مقاطع 
طويل فوالدي و مقاطع تخت فوالدي نيز به ترتيب 
پنج و شش درصد رشد توليد داشته اند. به طوري كه 
در سال گذشته ۱۰ ميليون و ۲۲۲ هزارتن مجموع 
مقاطع طويل فوالدي و 9 ميلي��ون و 9۶۰ هزار تن 

مجموع مقطع تخت فوالدي توليد شده است.

احتمال بازگشايي آرايشگاه ها 
قوت گرفت

ايرنا| در آخرين جلسه كميته امنيتي، انتظامي 
و اجتماعي ستاد ملي مديريت كرونا با بازگشايي 
آرايشگاه ها با رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي 
و رفع محدوديت زمان فعاليت پاس��اژها و مراكز 
تجاري موافقت شده و اين مصوبات براي تصويب 
نهايي به ستاد ملي مديريت بيماري كرونا ارسال 
شده است. بر اس��اس اعالم روز چهارشنبه اتاق 
اصناف ايران، در آخرين جلسه كميته امنيتي، 
انتظامي و اجتماعي ستاد ملي مديريت كرونا كه 
با حضور رييس اتاق اصناف ايران برگزار شد، با دو 
پيشنهاد سعيد ممبيني مبني بر لزوم بازگشايي 
آرايشگاه ها با رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي 
و رفع محدوديت زمان فعاليت پاس��اژها و مراكز 
تجاري موافقت شد. البته مصوبات اين كميته بايد 
به ستاد ملي مديريت بيماري كرونا ارسال شده تا 

به تصويب نهايي برسد. 

تكاليف صادراتي سال 99 از سوي متوليان وزارت صمت مشخص شد

ادامه از صفحه اول
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مرزپرگوهر

چهرهروز

فضل اهلل اويسي درگذشت 
فضل اهلل اويسي )موسيقيدان، هنرمند و نويسنده( بامداد دوشنبه در سكوت خبري از دنيا رفت. او ۲۸ اسفند سال ۱۳۰۲ خورشيدي در يكي از 
محله هاي جنوبي تهران، كوي ياورخان و به بياني ديگر در )چاله ميدان( ديده به جهان گشود. نخستين استاد او حسين تعزيه خان بود. سپس 
نزد حسن خان لحني معروف به حسن قصاب شاگردي كرد. زنده ياد اويسي مكتب استادان بزرگ موسيقي ايران ازجمله: حسين طاهر زاده، 
قمرالملوك وزيري، حسن سنجراني و ابراهيم خان منصوري را درك كرد. او با اركسترهاي متعدد در راديو مثل: اركستر ابراهيم خان منصوري، 
اركستر ابراهيم سرخوش، اركستر قاسم نيكپور و اركستر شاپور نياكان همكاري كرد. فضل اهلل اويسي در شاعري و ادبيات نيز مورد قبول اهل فن 
بود. كتاب هاي »گلبانگ اويسي«، »هفت شهرعشق«، »نفايس اويسي« و »گنج بي رنج« )ارمغان اويسي( از آثار مكتوب اين انديشمند هستند. 

فرمان اصالح قانون اساسي 
يادآوري بازنگري قانون اساس��ي در سال 
6۸، يادآور اين نكته است كه قانون اساسي 
قابل اصالح و بازنگري اس��ت و س��خن از 
اصالح قانون، سخني است كه ۱۰ پس از انقالب ازسوي 
امام خميني)ره( رهبر انقالب مطرح شد.  اصل هفتاد 
و س��وم پيش نويس قانون اساسي به امر تجديدنظر در 
قانون اساسي اختصاص داشت، اما در جلسه بررسي و 
تصويب نهايي در س��ال 5۸ به دليل شرايط زماني، اين 
اصل به تصويب نمي رس��د. با بروز مشكالتي جدي در 
چارچوب نظام )قواي مقننه، مجريه، قضاييه( كه ناشي 
از تعدد مراكز تصميم گيري و وجود تشكيالت موازي 
در كش��ور بود، لزوم طرح اصالحات در قانون اساس��ي 
مطرح ش��د، اما به علت جنگ و مسائل ديگر، به تاخير 
افتاد؛ در نهايت در سال 6۸ با پايان يافتن جنگ، بستر 
تغيير در قانون اساس��ي فراهم شد.  چهارم ارديبهشت 
سال ۱۳5۸، امام خميني)ره( با صدور فرماني خطاب 
به رييس جمهوري وقت خواس��تار بازنگري در قانون 
اساسي جمهوري اس��المي ايران ش��د.  به دنبال اين 
اصالحات، تمركز در س��اختار مديريتي كش��ور ايجاد 
شد و آخرين فصل قانون اساسي به بازنگري اختصاص 
يافت و اص��ل يكصد و هفتاد و هفتم ب��ه عنوان »اصل 
بازنگري« در قانون اساسي جاي گرفت. امام در فرمان 
خود خواستار تغيير در اين موارد شدند: »۱- رهبري، 
۲- تمركز در مديريت قوه مجريه، ۳- تمركز در مديريت 
ق��وه قضاييه، ۴- تمرك��ز در مديريت صدا و س��يما به 
صورتي كه قواي س��ه گانه در آن نظارت داشته باشند، 
5- تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، 6- مجمع 

تشخيص مصلحت براي حل معضالت نظام و مشورت 
رهبري به صورتي كه قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد، 
۷- راه بازنگري به قانون اساس��ي، ۸- تغيير نام مجلس 
شوراي ملي به مجلس شوراي اسالمي.«  حذف پست 
نخست وزيري، حذف شرط مرجعيت رهبري، افزايش 
اختيارات رهبري، قرار گرفتن اختيار عزل و نصب رييس 
سازمان صدا و سيما در دست رهبري، تغيير واليت امر 
به واليت مطلقه، افزايش اختيارات شوراي نگهبان در 
انتخابات و افزودن اختي��ار تاييد صالحيت كانديداها 
به اين شورا، ش��كل گيري مجمع تشخيص مصلحت 
نظام و تغيير مجلس ش��وراي ملي به مجلس شوراي 

اس��المي از تغييراتي بود كه در قانون اساسي در سال 
6۸ صورت گرفت.  آقايان مشكيني، طاهري خرم آبادي، 
مومن، هاشمي رفس��نجاني، اميني، آيت اهلل خامنه  اي 
)رييس جمهور(، ميرحس��ين موسوي )نخست وزير(، 
حس��ن حبيبي، موس��وي اردبيلي، موسوي خوئيني، 
محمدي گيالني، خزعلي، يزدي، امامي كاشاني، جنتي، 
مهدوي كني، آذري قمي، توسلي، كروبي، عبداهلل نوري 
براي بازنگري قانون اساس��ي انتخاب شدند كه اين كار 
تا مرداد به طول انجاميد و ششم مرداد 6۸ همه پرسي 
بازنگري قانون اساسي به همه پرسي گذاشته شد و با راي 

9۷.5 درصدي راي دهندگان، تاييد شد. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

وقتي ايران روشن شد 

س��ال ۱۸۷۱ ميالدي )۱۲5۰ هجري شمسي( 
بود كه ماشين گراماختراع شد. اين اختراع گامي 
اساسي در راه ايجاد صنعت برق تجاري بود، زيرا 
پس ازآن تبديل انرژي مكانيكي )و هر نوع انرژي 
ديگري كه بتوان از آن كار مكانيكي به دست آورد( 
به انرژي برقي ممكن گرديد. يازده سال پس از آن، 
توماس اديسون نخستين موسسه برق تجاري 
خود را براي تامين روشنايي در يكي  از خيابان هاي 

نيويورك افتتاح كرد. 
از اواي��ل س��ال هاي ۱۳۰۰ به بعد، ب��ا آگاهي و 
عالقه مندشدن بخش خصوصي به مزاياي برق، 
رفته رفته در ش��هرهاي ب��زرگ و كوچك ايران، 
تاسيساتي براي توليد و توزيع و فروش برق ايجاد 
ش��د. اين گونه فعاليت ها عموما درمقياس هاي 
كوچك و محدود و به طور كلي منفك از يكديگر 
انج��ام مي گرفت و البته نياز ب��ه هماهنگي هم 
درش��رايط آن روزه��اي نخس��تين احس��اس 
نمي ش��د. درهمين دوران برخي ازكارخانه هاي 
صنعتي جديدالتاس��يس هم داراي تجهيزات 
برق اختصاصي ش��دند كه داد و ستدهايي نيز با 

موسسات برق شهري داشتند. 
براي نخستين بار، ش��بانه روزي كردن برق در 
تهران درميان دولتمردان آن زمان مطرح ش��د 
و اقدامات اوليه براي تحق��ق آن صورت گرفت. 
پس از شش سال و با گذراندن نشيب و فراز هاي 
بس��يار، باالخره در تاريخ ۲5 / 6 / ۱۳۱6 نيروگاه 
بخاري ساخت كارخانه اشكوداي چكسلواكي با 
قدرت 6۴۰۰ كيلو وات در محل كنوني شركت 
برق منطقه اي تهران نصب شد و به بهره برداري 
رسيد.  با وجود آنكه در تهران به علت وسعت شهر 
و موقعيت سياسي و اجتماعي آن، سرمايه گذاري 
دولتي در كار برق رساني پيش از همه شهرهاي 
 ديگر آغاز ش��د، بخ��ش خصوصي ه��م در امور 
برق رساني در تهران فعاليت قابل توجهي داشت 
به نحوي كه در سال ۱۳۴۱ يعني سال تاسيس 
سازمان برق ايران تعداد شركت هاي خصوصي كه 
هر يك در بخشي از شهرتهران فعاليت داشتند به 

۳۲ شركت رسيده بود. 
بين سال هاي ۳6 تا ۴۱ توزيع برق در شهرهاي 
ديگر گسترش يافت و قانون تاسيس وزارت آب 
و ب��رق در فروردين ۱۳۴۱ به دولت ابالغ ش��د. 
در بخش برق، وظيفه تهي��ه و اجراي برنامه ها و 
طرح هاي توليد و انتقال نيرو به منظور تاسيس 
مراكز توليد برق منطقه اي و ايجاد ش��بكه هاي 
فشار قوي سراسر كش��ور و همچنين نظارت بر 
نحوه استفاده از نيروي برق به عهده اين وزارتخانه 
قرار گرفت.  همچنين سازمان برق ايران در سال 
۱۳۴۴ به عنوان واحد ب��رق در وزارت آب وبرق 
ادغام شد، وسازمان هاي ديگري هم كه تاآن زمان 
توسط سازمان برنامه، سازمان برق ايران يا به نحو 
ديگر به وجود آمده بودند تحت پوشش نظارتي 

وزارت آب و برق قرارگرفتند. 
اما از س��ال ۱۳۴۸ به منظور استفاده صحيح تر 
از منابع و امكان برقراري داد و س��تد انرژي برقي 
بين مناطق و كار توليد و انتقال برق به طور كالن، 
شركت توليد و انتقال نيروي برق ايران )توانير( 

آغاز به كار كرد. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويب توافقنامه هسته اي ايران و فرانسه 
بيست و چهارمين دوره مجلس شوراي ملي، آخرين دوره 
قانونگذاري پيش از انقالب بود. دوره اي كه از فروردين 5۴ 
آغاز شد و تا ۲۲ بهمن 5۷ ادامه يافت و چهار نخست وزير-

اميرعباس هويدا، جمشيد آموزگار، غالمرضا ازهاري و 
شاپور بختيار- را به خود ديد. در نخستين روزهاي تشكيل 
اين مجلس در اول ارديبهش��ت 5۴، قانون موافقت نامه 
همكاري براي استفاده صلح جويانه از نيروي اتمي بين 
دولت شاهنش��اهي ايران و دولت جمهوري فرانس��ه به 
تصويب نمايندگان مجلس رسيد.  اين قانون مشتمل بر 
يك  مقدمه و هفت ماده بود كه در ششم تير ۱۳5۳ )۲۷ 
ژوئن ۱9۷۴( بين نمايندگان مختار دو دولت در پاريس به 
امضا رسيده بود و پس از تصويب در مجلس شوراي ملي، در 
مجلس سنا نيز تصويب شد. بر اساس اين قانون، با رعايت 
احترام به تعهدات بين المللي متقابل خود، ايران و فرانسه 
در تمام زمينه هاي مربوط به استفاده صلح جويانه از نيروي 
اتمي به همكاري وسيع علمي، فني و صنعتي مبادرت 
خواهند كرد. همچنين ايران و فرانسه در زمينه آموزشي 
افراد و ايجاد اساس و شرايط تهيه و تحويل هر نوع تجهيزات 
و تأسيسات همكاري فني به عمل خواهند آورد. بر اساس 
اين مصوبه، همكاري بين ايران و فرانسه ناظر به هدف هايي 
مانند تأسيس يك مركز تحقيق و توسعه اتمي در ايران 
و تربيت متخصص ايراني - در اين مورد دولت فرانس��ه 
ايجاد دوره هاي كارآموزي و شركت در دوره هاي عملي در 

فرانسه و توسعه موسسات ويژه را در ايران در نظر خواهد 
گرفت-خواهد بود.   همچنين در مورد غني كردن اورانيوم 
فرانسه متعهد مي ش��ود در مرحله اول نيازمندي هاي 
ايران را با انعقاد قراردادهايي كه مدت آنها معين خواهد 
گرديد رفع نمايد. از جانب ديگر ايران و فرانس��ه امكانات 
الزم براي دسترسي مستقيم ايران به اين صنعت را مورد 
بررسي قرار خواهد داد.  در مورد ساير فعاليت هاي مربوط 
به مواد سوختي ) ساخت و حمل و نقل و تصفيه مجدد...( 
اقدامات مشابهي معمول خواهد شد. در بدو امر فرانسه 
 متعهد مي شود خدمات الزم را تأمين كند و همزمان با آن 
ترتيب الزم براي اينكه ايران در آينده فعاليت هاي مزبور را 
در دست گيرد داده خواهد شد. از طرفي،  در مورد اورانيوم 
طبيعي، فرانس��ه براي ايجاد يك صنعت ملي در ايران 
مس��اعدت الزم را خواهد كرد.  طبق اين قانون، در مورد 
ساير فعاليت هاي مربوط به مواد سوختي ) ساخت و حمل 
و نقل و تصفيه مجدد...( اقدامات مشابهي معمول خواهد 
گرديد. در بدو امر فرانسه  متعهد مي شود خدمات الزم را 
تأمين كند و همزمان با آن ترتيب الزم براي اينكه ايران در 
آينده فعاليت هاي مزبور را در دست گيرد داده خواهد شد.  
همچنين با توجه به اهميت بسياري كه راكتورهاي فوق 
زاينده به خصوص به منظور كمك به استقالل ملي از لحاظ 
انرژي دارند ايران و فرانسه نحوه هاي همكاري ممكن را در 

اين زمينه مورد بررسي قرار خواهند داد.

جهان در آستانه »همه گيري گرسنگي« 
رييس آژانس غذايي س��ازمان ملل متحد 
هشدار داد: همزمان با همه گيري جهاني 
كروناويروس، جهان در آستانه »همه گيري 
گرسنگي« نيز هس��ت كه در صورت عدم 
اقدام فوري مي تواند منجر به »قحطي هاي 
متعدد« شود. ديويد بيزلي، مدير اجرايي 
برنامه جهاني غذا )WFP( به شوراي امنيت 
س��ازمان ملل متحد اعالم كرده كه حتي 

پيش از تبديل كوويد-۱9 به يك مشكل نيز به رهبران 
جهان گفته بوده كه »س��ال ۲۰۲۰ مي��الدي، جهان با 
بدترين بحران بشردوس��تانه از زمان جنگ جهاني دوم 
روبرو خواهد شد.« اين اتفاق به دليل جنگ در سوريه، 
يمن و مناطق ديگر، هجوم ملخ ها در آفريقا، فجايع طبيعي 
و بحران هاي اقتصادي از جمله در لبنان، كنگو، سودان و 
اتيوپي است. در حال حاضر ۸۲۱ ميليون نفر هر شب در 
سراسر جهان گرسنه به خواب مي روند و ۱۳5 ميليون نفر 
ديگر با »سطوح بحراني و وخيم گرسنگي« مواجهند. يك 
تجزيه و تحليل جديد برنامه جهاني غذا نشان مي دهد 
كه در نتيجه شيوع كروناويروس ۱۳۰ ميليون نفر ديگر 
نيز ممكن است تا پايان سال ۲۰۲۰ ميالدي به آستانه 

قحطي و گرسنگي رانده شوند. ديويد بيزلي 
اعالم كرد كه برنامه جهان��ي غذا روزانه به 
حدود ۱۰۰ ميليون نفر غذارساني مي كند 
كه حدود ۳۰ ميليون نفر از آنها به معناي 
واقعي كلمه براي زنده ماندن به اين برنامه 
وابسته اند. مدير اجرايي برنامه جهاني غذا كه 
خود به كوويد-۱9 مبتال شده بود، گفت در 
صورت عدم دستيابي به اين ۳۰ ميليون نفر 
تحليل ها نشان مي دهد كه طي سه ماه آينده ۳۰۰ هزار 
نفر مي توانند روزانه تا حد مرگ گرسنگي بكشند و اين 
آمارها بدون در نظر گرفتن افزايش قحطي ناشي از شيوع 
كروناويروس محاسبه شده است. به گفته وي، در بدترين 
سناريوي ممكن براي حدود ۳6 كشور، قحطي پيش بيني 
مي شود و در ۱۰ مورد از اين كشورها در حال حاضر بيش 
از يك ميليون نفر در هر كشور وجود دارند كه در آستانه 
گرسنگي هستند. بر اساس اعالم برنامه جهاني غذا، ۱۰ 
كشوري كه بدترين وضعيت را از نظر بحران غذا در سال 
۲۰۱9 ميالدي داشتند شامل يمن، كنگو، افغانستان، 
ونزوئال، اتيوپي، سودان جنوبي، سوريه، سودان، نيجريه 

و هاييتي بودند.

حاشيه هاي »س . ق« و تمسخر پاركبان 
انتش��ار فيلمي چند ثانيه اي از يك بازيگر 
زن ك��ه در آن پاركبان��ي را ك��ه در پارك 
روي صندلي نشس��ته مس��خره مي كند، 
واكنش هاي زي��ادي به همراه داش��ت؛ از 
اعضاي شوراي شهر تهران تا كاربران فضاي 
مجازي و در نهايت، پلي��س. در اين فيلم 
چند ثانيه اي كه س.ق و دوستانش در حال 
شوخي و خنده در پارك هستند، وقتي خانم 

ق به پاركباني كه با جارويي در دستش روي نيمكت در 
حال استراحت است مي رسند با خنده مي گويد: لباسمو 
با اين ست كردم. پاركبان كه او را نشناخته از اين شوخي 
خوشش نمي آيد و مي گويد برو، خانم قاف هم در همان 
حالت شوخي و خنده مي گويد همينم مونده اين بهم بگه 
برو واينستا. همين چند لحظه باعث شد خيلي ها به اين 
بازيگر سلبريتي كه سابقه درخشاني هم در برخوردهاي 

اينچنيني ن��دارد بتازند.  معاون اجتماعي 
پليس فتا ناجا هم ديروز هشدار داد كه تهيه 
و به اشتراك گذاري هر گونه كليپ تصويري، 
مطالب نوشتاري و عكس با محتواي توهين 
آميز در فضاي مجازي كه باعث تش��ويش 
اذهان عمومي شود، جرم است و پليس فتا با 
هنجارشكنان برخورد قانوني مي كند. رامين 
پاشايي معاون اجتماعي پليس فتا ناجا در 
تشريح اين خبر اظهار كرد: در پي انتشار كليپ تصويري 
تحقيرآميز از سوي يكي از بازيگران سينما، در مواجهه با 
فردي با شغل شريف پاكبان در فضاي مجازي كشور كه 
باعث جريحه دار شدن احساسات عمومي و تماس هاي 
مكرر كاربران با پليس، خواستار برخورد قانوني با اينگونه 
جريانات شده اند و پليس فتا اقدامات الزم و قانوني را برابر 

مقررات اعمال مي كند.

میراثنامه

وقتي ميدان تربار مهم تر از يك تپه تاريخي است!
گودبرداري ها را درست در كنار تابلوي معرفي تپه ثبت 
ملي شده »معصوم زاده« انجام داده اند. شايد پيام شان 
همين اس��ت؛ تاريِخ بجنورد در محوطه اي تاريخي 
كه جزو مهم ترين منابع تاريخي خراس��ان شمالي 
است، براي شان اهميتي ندارد بنابراين ايجاِد ميدان 
ميوه وتربارِ بزرگ تري براي بجنورد را مهم تر از حفاظت 
اين محوطه تاريخي مي دانند. عزت اهلل نگهبان اواسط 
دهه ۴۰ و وقتي بررس��ي هاي باستان شناسي اش به 
خراسان ش��مالي و در نهايت بجنورد رسيد، متوجه 
شد مردم اين شهر راه كاسبي متفاوتي از ديگر مردم 
دارن��د، او فهميد تعداد زيادي از مردم منطقه يكي از 
كاس��بي هاي روزمره خود را از راه حفر چاه و گودال 
روي يك تپه و كشف آثار تاريخي و فروش آنها به دست 
مي آورند. )برگرفته از كتاب پنجاه سال باستان شناسي 
عزت اهلل نگهبان( مردم نام آن محوطه را »معصوم زاده« 
مي خواندند. تپه اي كه دهه  ۴۰ كنترل زيادي روي آن 
نمي شد و ش��ايد به همين دليل بود كه در نخستين 
قدم، دكتر نگهبان اين محوطه  تاريخي را در فهرست 
آثار ملي به ثبت رس��اند. تا همين چند سال قبل هم 
خبرهاي چنداني از وضعيت اين محوطه تاريخي كه 
درصد زيادي از آن زمين كشاورزي بود، در دست نبود. 
مگر چند فصل مطالعه و كاوش باستان شناسان كه 
حتما با ديدن وضعيت تپه معصوم زاده هشدارهايي را 
مطرح مي كردند، اما به نظر مي رسد نتيجه اش تاكنون 
درست مانند همين امروز بوده است. برخي بومي هاي 
منطقه در سال هاي گذشته معتقد بودند با آغاز اقدامات 
اجرايي ميراث فرهنگي براي حفاظت از اين محوطه، 
برخي افراد به ساخت وس��از روي اين محوطه روي 
آوردند و محوطه را به يك »پنير سوييسي« تبديل 
كردند. وضعيت به مرور آن قدر بغرنج شد كه از حدود 
پنج سال بار ديگر فعاالن ميراثي قدم هاي محكم تري 

را براي نجات اين محوطه برداشتند، تا امروز كه باز هم 
خبرهايي از آغاز تخريب هاي بيش��تر از اين محوطه 
به گوش مي رس��د. اكنون محمدرض��ا محمدي - 
دانش آموخته باستان شناسي و فعال ميراث فرهنگي 
- با اشاره به شناسايي و ثبت ملي اين محوطه تاريخي 
در سال ۱۳۴6 و توس��ط عزت اهلل نگهبان مي گويد: 
تاكنون سه مرحله كاوش هاي باستان شناسي در اين 
تپه انجام شده است، در دهه 6۰ بخش وسيعي از تپه 
كه در بخش جنوب شرقي شهر بجنورد، براي ساخِت 
بخش هاي مسكوني و اداري انتخاب و ساختمان ها 
تاسيس شدند تا سرانجام در سال ۱۳۷۰ لباف خانيكي 
- باستان ش��ناس - كاوشي گسترده در اين محوطه 

انجام داد. پس از آن در فاصله ۱۰ ساله ۱۳۸6 تا ۱۳96 
دو مرحله كاوش باستان شناسي در منطقه انجام شد 
كه استقرار بسيار بزرگي از دوره ساساني و اسالمي را 
نشان داد. او ادامه مي دهد: با وجود ثبت ملي اين تپه 
تاريخي، بي توجهي هاي ميراث فرهنگي و دخالت هاي 
بي جاي شهرداري كه بدون گرفتن استعالم از ميراث 
فرهنگي مجوز كاربري هاي مختل��ف در منطقه را 
صادر مي كند، آسيب هاي زيادي به اين محوطه وارد 
كرده است و در حال حاضر نيز قصد دارد كه در عرصه 
اين محوطه تاريخي، يك ميدان ميوه و تره بار بزرگ 
بسازد، به اندازه اي كه تاكنون در كنار تابلوي ثبت اثر، 

شهرداري اقدام به پي كني كرده است.

كتابخانه

از صفر تا تحليل بنيادي بورس 
كتاب »از صفر تا تحليل بنيادي« براي كساني كه مي خواهند وارد بورس شوند 
كتاب مفيدي اس��ت؛ به ويژه براي كساني كه قبل از هر اقدامي، درباره آن مساله 
مطالعه مي كنند و آموزش مي بينند. مزيت اين كتاب در اين نكته است كه دقيقا 
به تازه واردها با ذكر كوچك ترين جزييات ياد مي دهد براي تحليل بنيادي از كجا 
شروع كنند و به دنبال چه چيزهايي بگردند و كدام اقالم را چگونه بررسي كنند. 

كتاب طوري نوشته شده است كه حتي يك سرمايه گذار فاقد تحصيالت عالي در 
رشته مالي نيز مي تواند با داشتن ميزاني از اطالعات و با اجراي دستورات گام به 
گام و كامال روشن تحليل بنيادي را در عمل بياموزد. وجه تمايز ديگر كتاب تحليل 

بنيادي معرفي شده با ساير كتاب هاي معدود 
فارس��ي در مورد اين موضوع، انجام تحليل 
بنيادي بر اس��اس بازار سرمايه ايران و آماده 
به كار كردن فارغ التحصيالن و عالقه مندان 
اس��ت. هر خواننده منصفي پس از خواندن 
اين كتاب اعت��راف خواهد ك��رد كه ميزان 

خالقيت و حوصله نويسنده در ذكر جزييات كاربردي آموزش تحليل بنيادي واقعا 
شگفت انگيز است. نويسنده اين كتاب دويست صفحه اي رويا درخشاني است. 

هنر

دست اندركاران »پسركشي« همچنان بر اكران تاكيد دارند 
پخش كننده فيلم »پسركشي« به كارگرداني محمد هادي كريمي تاكيد كرد: 
همچنان بر اكران آن در سينماها تاكيد داريم. سعيد خاني كه قرار بود در برنامه 
اكران نوروزي در سينماها فيلم »پسركشي« را به نمايش بگذارند تاكيد كرد: ما 
به عنوان پخش كننده و سازندگان اين فيلم فعال هيچ تصميمي مبني بر عدم 
اكران اين فيلم نداريم و براس��اس برنامه اي كه قرار بود در نوروز فيلم را اكران 
كنيم، هر زماني كه سينماها باز بشود، تصميم داريم فيلم را اكران كنيم، مگر 
اينكه خودمان بعدا تصميم ديگري براي اكران بگيريم اما فعال تصميم مان بر 
اكران در اولين فرصت بازگشايي سينماهاست. اين پخش كننده اظهار كرد: 
فيلم »پسركشي« فيلمي در ژانر معمايي است و به نظرم اساسا مي تواند براي 
بخش��ي از مخاطبان سينما تماشاي اين نوع فيلم جذاب باشد. خاني در پايان 
اظهار اميدواري كرد: سينماها عيد سعيد فطر بازگشايي شوند و مردم دوباره 
در س��ينماها حاضر شوند. پسر كشي ششمين س��اخته محمد هادي كريمي 
است كه در شهرهاي تهران، كاشان و قزوين فيلمبرداري شده است. كريمي 
ساخت فيلم هايي همچون »غيرمنتظره«، »برف روي شيرواني«، »امشب شب 
مهتابه« و »كمدي انساني« را در كارنامه خود دارد و داستان »پسركشي« هم 
در دو ده��ه ۴۰ و ۷۰ مي گذرد. اين فيلم داس��تاني  معمايي از پيچيدگي هاي 
روابط خانواده اي است كه به خاطر يك باور غلط، دهه ها دچار بحران هستند. 

در اين فيلم ژاله صامتي، آرمان درويش، بهاره كيان افش��ار، نسيم ادبي، فرخ 
نعمتي، گلوريا هاردي، صحرا اسداللهي، زينب قادري و ليالاوتادي، با حضور 
ليال زارع با معرفي شهناز نصرتي و سهيل قاصدي به ايفاي نقش پرداخته اند.
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