
يادداشت- 1

جهان پساكرونا
چارچ�وب تحليل�ي 
مقدماتي ب�راي طرح 

بحث
بر اين گمانم كه روزگار 
هرگز بر پاش��نه پيشين 
و  چرخي��د  نخواه��د 
هيچ��گاه ب��ه ش��رايط 
پيش��اكرونا باز نخواهيم 
گشت. مناسبات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و 
همچنين سياسي و قدرت در محدوه ملي و جهاني 
تغيير بنيادين خواهند ك��رد. نهادهايي ماندگار يا 
تكامل خواهند يافت كه ظرفيت حل مساله هاي 
پيش آم��ده بر اثر كرون��ا را دارا هس��تند. طبيعت 
در برابر نهادها و س��اختارهاي ناكارآمد بي رحم و 

بي شفقت است. 
آنه��ا را از مي��ان برخواهد داش��ت. يك ب��ار ديگر 
جهاني شدن و نظم جهاني در دستور كار نهادهاي 
مدني قرار خواهد گرفت البته اين بار، در بس��تري 
متفاوت از نظم پيشين. و يك بار ديگر علم و فناوري 
در برابر جزم انديش��ي هاي ذهن��ي قدرت نمايي 

خواهد كرد. 
اين روزها، كرونا فك��ر و ذكر همه م��ان را به خود 
اختصاص داده است. افراد از هم مي پرسند آيا كرونا 
تمام جهان را فرا مي گيرد؟ آيا انسان هاي زيادي به 
كام مرگ خواهند رفت؟ آخرش چه مي شود؟ پس 
دولت ها چه كار مي كنند؟ آيا آنها مرده اند؟ وظيفه 
دولت ها در اي��ن ميان چيس��ت؟ نهادهاي مدني 
چه مي توانند بكنند؟ فالن دولت خوب عمل كرد 
كه ش��هرهاي درگير را زود قرنطيه كرد. به جايش 
اين يكي بسيار ضعيف عمل كرد. اگر از ابتدا قم را 
قرنطينه كرده بودند اين وي��روس در ايران پخش 
نمي شد. سياس��ت و انتخابات مانع اطالع رساني 
شد. فالن دولت با مردمش رو راست بود. اين يكي 
فكر مي كرد با پنهان كاري مي تواند مردمش را در 

بي خبري نگاه دارد. و ِبشُمر بر اين سياق. 
درباره رفتار مردم هم كم در گوشه گوشه جهان 
كم صحب��ت نمي ش��ود. در برخي كش��ورها تا 
خبر نمونه هاي مثبِت منجِر به مرگ در جامعه 
انتش��ار يافت، مردم به فروشگاه ها هجوم بردند 
و اقالم مصرف��ي بهداش��تي؛ به وي��ژه الكلي و 
عفوني كننده و همچنين ماسك و دستكش  ضدِّ
يا حتي مواد غذايي با كمبود مواجه شد. ماسك 
ش��د كاالي كم ياب. اقتصاد دني��ا، بورس هاي 
جهاني همه تح��ت تاثير وي��روس كرونا دچار 
كاهش رشد و سقوط شدند و برخي بنگاه ها به 

سرعت نيروي كار خود را كاهش دادند. 
در ميان خبرها، پس از خبرهاي حوزه س��المت و 
فراگرد همه گيري كرونا، خبره��اي اقتصادي در 
صدر اخبار قرار دارد. تعليق و تعطيلي بس��ياري از 
كس��ب وكارهاي خدماتي هم چون گردش��گري، 
رستوران ها، كافي شاپ ها، آژانس هاي  هواپيمايي، 
راه آهن، اتوبوس  راني بين شهري و درون شهري و 
ده ها رسته شغلي ديگر، موجب بيكاري گروه زيادي 
از شاغالن شده است. با برهم خوردن زنجيره تامين 
و همچنين كاهش هم زمان عرضه و تقاضا در سطح 
مّلي وجهاني، بسياري از كارگاه ها تعطيل، نيمه باز 
يا در حالت بالتكليفي ق��رار گرفته ان��د. از اين رو، 
وضعيت كاركنان و كارگران آنها در وضعيت تعليق 

يا اخراج درآمده است. 
كرونا، در گام اول س��المتي آدمي��ان و در گام دوم 
اشتغال را هدف قرار داده است. بيكاري پيش از اين 
هم معضل جدي اقتصاد ايران بود، حال، اين پديده 
مزيد بر علت شده اس��ت. به نظر مي رسد كه دوره 
اول همه گيري كرونا تا آخرهاي تابس��تان به طول 
مي انجامد. با اين وضعيت، ممكن اس��ت بسياري 
از تعطيلي هاي موقت دايمي ش��وند و شرايط كار 
سخت تر و سخت تر ش��ود. ادامه بيكاري زندگي را 
براي اغلب گروه هاي كم درآمد و روزمزدان، سخت 
كرده و مي كند. بس��ياري از شركت ها اگر تعطيل 
شوند، با از دست دادن سازمان اجرايي و بازار خود، 
شايد هيچگاه نتوانند مجددا فعال ش��وند. افزون 
براين، ممكن است با رقيباني روبرو شوند كه ديگر 

نتوانند در برابر آنان قد علم كنند. 
اقتصاد ايران خودش هزار گرفتاري داش��ت؛ نرخ 
تورم و بيكاري ب��اال، بدهي فزاينده دولت، رش��د 
ش��ديد نقدينگي، بحران كس��ري صندوق هاي 
بازنشستگي، كاهش درآمدهاي ارزي، حال تحت 
تاثير اين ويروس، كاهش قيمت نفت و تحريم ها 
دچ��ار بح��ران جّدي تري ش��ده اس��ت. بانك ها 
كميتش��ان لنگ بود، حاال بي گمان ب��ا موج عدم 
پرداخت اقس��اط و بازگشت تسهيالت نيز مواجه 
خواهند شد. از سوي ديگر، مهم ترين منبعي كه 
براي عبور از اين بحران م��ورد توجه اقتصادهاي 
دنياست، همين منابع بانكي هستند. البته، شرايط 
عمومي بانك ها پس از بحران 2008 در دنيا نسبتا 
خوب اس��ت. ولي در ايران با توجه به جريان پول 
سمي در نظام بانكي، سودهاي واهي توزيع شده، 
دارايي هاي واهي و اضافه برداش��ت هاي مستمر و 
جاري از بانك مركزي، بدهي تعيين تكليف نشده 
دولت به بانك ها و مشكالت ديگر، نظام بانكي در 
ضعيف ترين وضعيت تاريخي خود قرار دارد. حال، 
اين موجود نحيف و بيمار مي خواهد بيماران متعدد 

ديگري را درمان كند.

يادداشت- 2

نيميم ز تركستان؛ نيميم ز فرغانه 
مس��اله افزاي��ش حقوق 
و دس��تمزدها از جمل��ه 
موضوعاتي اس��ت كه هر 
س��ال و همزمان ب��ا آغاز 
س��ال جدي��د در فضاي 
رسانه اي و عمومي كشور 
مطرح مي شود؛ مساله اي 
ك��ه از ي��ك ط��رف قرار 
است به مطالبات گروه كثير كارگران و حقوق بگيران 
به عنوان موت��ور محرك هر ن��وع فعاليت اقتصادي 
مولد پاس��خ بدهد و از س��وي ديگر به خواسته ها و 
نيازهاي كارفرمايان نيز توجه نش��ان دهد تا زمينه 
رش��د و پويايي فعاليت هاي اقتصادي بيشتر از قبل 
فراهم ش��ود، اما در هر دوره بعد از پايان گفت وگوها 
با موضوع افزايش دستمزدها مشخص مي شود كه 
تصميمات اخذ شده، نه توانسته به نيازهاي كارگران 
پاسخ در خوري بدهد و نه موفق شده گرهي از هزار 
توي مشكالت كارفرمايان باز كند. معتقدم تحليل و 
ارزيابي يك چنين موضوعي بدون توجه به ريشه هاي 
تصميم س��ازي هاي اقتصادي در كشورمان، ممكن 
نيس��ت. قبل از هر اقدامي بايد ببينيم كه وضعيت 
تصميم سازي هاي اقتصادي در كشور ما در مقايسه 

با ساير كشورها در چه وضعيتي قرار دارد. 

صادق زيبا كالم

يادداشت- 3

نگاه به دستمزد 99
براساس مصوبه شوراي 
افزاي��ش  كار،  عال��ي 
حداقل دس��تمزد سال 
ب��ه  نس��بت   1399
س��ال 1398 مع��ادل 
21 درصد تعيين شده 
اس��ت. حال باتوجه به 
اينكه از منظ��ر جامعه 
كارفرمايي، كارگران مهم ترين ركن نظام توليد و 
فعاليت بنگاه ها هستند و با اين نگاه كه كارگران، 
جزو اقشار آس��يب پذير جامعه به شمار مي روند 
كه به واسطه تورم، معيش��ت و قدرت خريد آنها 
آسيب ديده است؛ ذكر چند نكته درباره تعيين 
حداقل دس��تمزد جامع��ه كارگري براي س��ال 
1399 ضروري به نظر مي رسد كه در اين نوشتار 

مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
اص��ل  براس��اس  كار  قان��ون  اول؛  نكت��ه   
س��ه جانبه گرايي س��ازوكار تعيي��ن حداق��ل 
دستمزد س��االنه را به ش��وراي عالي كار محول 
كرده كه نماين��دگان كارفرماي��ان، كارگران و 
دولت مذاك��رات خ��ود را انجام مي دهن��د تا بر 
اس��اس واقعيت هاي اقتصادي جامعه و مكانيزم 
چانه زني، نرخ حداقل دس��تمزد نهايي شود. در 
اين ميان، براس��اس ماده 41 قان��ون كار، معيار 
تعيين دس��تمزد، س��ه فاكتور »تورم، معيشت 
كارگر و نگاه به ش��رايط اقتصادي« اس��ت. حال 
اگر بخواهيم نگاهي به حداقل دس��تمزد تعيين 
ش��ده براي كارگران در س��ال 1399 بيندازيم، 
بايد گفت كه امس��ال افزايش حداقل دستمزد 
نسبت به س��ال 98 معادل 21 درصد بوده كه با 
لحاظ كردن ساير فاكتورها، از جمله هزينه هاي 
پرس��نلي و دس��تمزد كه توس��ط كارفرمايان 
پرداخت مي ش��ود، عم��ال بي��ش از 40 درصد 
افزايش مي يابد. بنابراينچنين هزينه هايي خارج 
از توان فعلي كس��ب وكارها و بنگاه ها اس��ت كه 
تحت فش��ار قرار دارند. البته نماين��ده كارگران 
توق��ع افزايش بي��ش 2۵ درصدي دس��تمزد و 
نماينده كارفرماي��ان به افزاي��ش 1۵ درصدي 
تاكيد داش��تند كه هيچ كدام به خواس��ته خود 
نرس��يدند و در نهايت با ميانجيگري دولت و در 
نظ��ر گرفتن همه ش��رايط افزاي��ش 21 درصد 
دستمزد تصويب ش��د. در ادامه و در جدول زير، 
مقايس��ه حداقل حقوق ومزاياي س��ال 1399 

نسبت به سال 1398 آورده شده است. 
نكت��ه دوم؛ اما موضوع مه��م و ديگ��ري كه بايد 
در فرآين��د تعيي��ن حداقل دس��تمزد كارگران، 
مدنظر قرار گيرد؛ اص��ل صيانت، پايداري و حفظ 
مشاغل است. حال با توجه به اينكه اقتصاد ايران 
يك اقتصاد بيمار در معرض تحريم اس��ت و اين 
روزها نيز درگير ش��يوع ويروس كرونا شده است؛ 
موجبات نگراني خيلي ها را فراهم كرده است كه 
همان از دست رفتن مشاغل و تهديد فرصت هاي 
ش��غلي اس��ت. با چنين نگاهي، همه ش��ركاي 
اجتماعي بايد با عينك واقع بينانه به مساله تعيين 
حداقل دستمزد بنگرند و براي گذر از اين شرايط، 
تا حدي خواسته هاي خود را منطقي تر بيان كنند. 
از اين منظر، كارفرمايان كه همواره تاكيد كرده اند 
كارگران ستون اصلي هر واحد اقتصادي هستند و 
بايد تالش كرد كه بهترين شرايط براي آنها فراهم 
شود، بايد مس��ووليت اجتماعي خود را همچنان 
داشته باشند و با تحمل حداكثر فشارها، از تعديل 
و كاهش نيروي انساني، اجتناب كنند. در مقابل  
كارگران هم نبايد در اين شرايط حاد اقتصادي به 
دنبال تحقق خواسته هاي تاريخي محقق نشده 

خود باشند.  

حسين سالح ورزي
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قدرت خريد مردم در برابر جهش قيمت آپارتمان چقدر كاهش يافت؟

مسكن در قله  قيمت ها

 كارفرمايان هم مي گويند امكان افزايش بيشتر دستمزد را ندارند

كارگران،ناراضي  از  نرخ دستمزد 99

مجيد اعزازي|
حداقل دستمزد كارگران براي سال جاري 21 درصد 
افزايش يافت و به ي��ك ميليون و 83۵ ه��زار تومان 
رسيد. خبرهاي انتشار يافته از جلسه شوراي عالي كار 
در بامداد چهارشنبه هفته گذشته حاكي از اين است 
كه تعيين دستمزد براي سال 99 بدون اجماع شركاي 
اجتماعي و به طور مش��خص بدون توافق نمايندگان 
كارگران صورت گرفته است. اما از آنجا كه نمايندگان 
دول��ت و كارفرمايان تواف��ق داش��ته اند، افزايش 21 

درصدي حداقل دستمزد تصويب و اعالم شده است. 
هر س��اله به موجب ماده 41 قانون كار، شوراي عالي 
كار موظف است با لحاظ نرخ تورم س��االنه اعالمي از 
سوي بانك مركزي و همچنين هزينه سبد كاالهاي 
خانوار نسبت به تعيين سطوح مزدي براي سال جديد 
اقدام كند. اما نمايندگان كارگران ب��ر اين باور بوده و 
هستند كه در تعيين مزد ساالنه، هزينه سبد كاالهاي 
خانوار لحاظ نمي شود و از اين جهت، كارگران متضرر 
ش��ده و از تامين حداقل معيش��ت خانوار خود ناتوان 
هستند. در اين حال، س��هم هزينه مسكن در هزينه 
سبد كاالي خانوار كارگري قابل توجه است به گونه اي 
كه در سال هاي گذشته اين س��هم در تهران به باالي 
۵0 درصد نيز رسيده اس��ت. اما حداقل هزينه تامين 
مسكن در هزينه سبد كاالي خانوار در ساير شهرها 3۵ 
درصد برآورد شده است. ش��اخص ديگري كه رابطه 
ميان درآمد خانوار و قيمت خريد مس��كن را ارزيابي 
مي كند، شاخص »دسترسي به مسكن« و طول دوره 

انتظار براي خانه دار شدن است. 
شاخص دسترس��ي به مسكن كه يك س��نجه براي 
تش��خيص ميزان سختي مس��ير صاحب خانه شدن 
در شهرها به شمار مي رود از نسبت ارزش خريد يك 

واحد مسكوني متوس��ط متراژ )۷۵ متر مربع( به كل 
متوس��ط درآمد س��االنه خانوارهاي شهري محاسبه 
مي ش��ود و مفهوم عدد به دس��ت آمده، قدرت مالي 
خانوارها در برابر قيمت مس��كن ب��راي صاحب خانه 
شدن را نشان مي دهد. هر چقدر قيمت مسكن تحت 
تاثير جهش هاي دوره اي افزايش پيدا كند و در مقابل، 
قدرت خريد خانوارها از تقويت سقف ريالي تسهيالت 
بانكي يا بهبود درآمد س��االنه، محروم بماند، شاخص 
دسترسي به مسكن افزايش پيدا مي كند كه نشانگر 

بدتر شدن وضعيت متقاضيان مسكن است.
بررس��ي هاي »تع��ادل« نش��ان مي دهد، ش��اخص 
دسترسي به مسكن در شهر تهران در سال 94 از عدد 
۷ در س��ال 91 - زمان جهش قيمت مسكن- به عدد 
۶ رسيده است، به اين معنا كه اگر يك خانوار شهري 
در ايران همه درآمد ساالنه خود را براي خريد مسكن 
پس انداز كند، بعد از ۶ سال مي تواند صاحب يك واحد 
مسكوني ۷۵ متر مربعي شود. اما به گفته كارشناسان 
اقتصاد مسكن، طول طبيعي »دوره انتظار براي خريد 
مسكن« معادل 3 برابر شاخص دسترسي به مسكن 
است. به عبارت ديگر، نرخ طبيعي شاخص پس انداز 
ب��راي صاحب خانه ش��دن در همه كش��ورها معادل 
30 درصد كل درآمد خانوارها اس��ت. بنابراين، براي 
محاسبه طول طبيعي دوره انتظار براي خريد مسكن 
كافي است، ش��اخص دسترسي به مس��كن در عدد 
3 ضرب ش��ود. بر اين اساس در س��ال 94 مدت زمان 
طبيعي دسترس��ي به مس��كن به طور ميانگين براي 

خانوارهاي شهري برابر با 18 سال بود.
شاخص دسترسي به مس��كن اما طي سال هاي 9۷ و 
98 كه قيمت  مس��كن بار ديگر جهش هاي زيادي را 
تجربه كرد، افزايش يافت و به ترتيب به 19.2 و 20.4 

رسيد. بر اين اساس،  طول دوره انتظار در سال هاي ياد 
ش��ده نيز به ترتيب به بيش از 38 سال و ۶1 سال بالغ 

شد.
به گزارش »تعادل«، در صورتي كه در فرمول محاسبه 
شاخص دسترسي به مسكن، به جاي متوسط درآمد 
س��االنه خانوار از شاخص حداقل دس��تمزد )12 ماه 
حقوق به عالوه عيدي معادل دو ماه حقوق( استفاده 
شود، ش��اخص يادش��ده با افزايش بيش��تري مواجه 
خواهد ش��د و طول دوره انتظار براي خانه دار ش��دن 

پايين ترين اقشار جامعه نيز به شدت رشد مي يابد.
بررس��ي هاي »تعادل« نش��ان مي دهد ك��ه با لحاظ 
حداق��ل دس��تمزد در فرم��ول محاس��به ش��اخص 
دسترسي به مس��كن، اين ش��اخص براي سال هاي 
9۷ و 98 به ترتيب به ۵3 و 4۷0 س��ال افزايش يافته 
و طول دوره انتظار نيز به ترتيب به 1۵9 سال و 1410 
سال بالغ مي شود. بر اس��اس اين يافته ها، دسترسي 
دهك ه��اي درآم��دي پايي��ن جامعه به ي��ك واحد 
مسكوني متوسط، به رويا تبديل شده است و از همين 
رو است كه اصالح سياست هاي مسكني دولت ها براي 
تامين سرپناه اقشار ياد شده ضروري به نظر مي رسد. 
البته در پي جهش هاي قيمتي، صاحب خانه ش��دن 
براي اقشار متوسط نيز بسيارس��خت شده و نيازمند 
برقراري نظام تسهيالتي تازه با رويكرد توانمندسازي 

اين دسته از متقاضيان مصرفي ملك است.

    انعكاس كاهش قدرت خريد در آمارها
كاهش قدرت خريد مردم در آمار ساالنه بازار مسكن 
انعكاس يافته اس��ت، به گونه اي كه در س��ال 1398 
تعداد كل معامالت واحدهاي مس��كوني با افت 34.9 
درصدي به 84.9 هزار فقره رس��يد. از س��وي ديگر، 

در سال گذشته، متوس��ط قيمت هر متر مربع واحد 
مسكوني آپارتماني نيز به 13.33 ميليون تومان رسيد 
كه نسبت به س��ال قبل، ۶1.۷ درصد افزايش داشته 
اس��ت. افت تعداد معام��الت و افزاي��ش ۶1 درصدي 
قيمت مس��كن به خوبي بيانگر كاهش قدرت خريد 

متقاضيان مصرفي آپارتمان هستند.
به گ��زارش دفت��ر اقتص��اد مس��كن در وزارت راه و 
شهرس��ازي، متوس��ط قيمت ه��ر متر مرب��ع واحد 
مس��كوني در اسفند س��ال گذشته در ش��هر تهران، 
1۵.۶۶ ميليون تومان بوده اس��ت كه نس��بت به ماه 
قبل 8.۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 42.2 
درصد افزايش داش��ته اس��ت.ميانگين رش��د ماهانه 
متوسط قيمت مس��كن، براي دوره 12 ماهه منتهي 
به اسفند 98 در شهر تهران 3.1 درصد بوده است. در 
اين بازه زماني، متوسط قيمت مسكن در ارديبهشت 
98 بيشترين رش��د )11.4 درصد( و در شهريور سال 
گذش��ته كمترين رش��د )3.۵ درصد( را تجربه كرده 

است.

    مرور قيمت مسكن در مناطق پايتخت
اين گزارش همچنين حاكي اس��ت كه در اسفند ماه 
98 از ميان مناط��ق 22 گانه ته��ران، منطقه يك با 
33.22 ميليون تومان و منطق��ه 18 با ۷.48 ميليون 
تومان، به ترتيب بيشترين و كمترين متوسط قيمت 
هر مترمربع آپارتمان را داشته اند. همچنين مناطق ۵، 
۶، 2، 3، 1 و 4 به ترتيب مناطقي هستند كه متوسط 
قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در آنها از متوسط 
قيمت هر متر مربع آپارتمان در ش��هر تهران )1۵.۶۶ 

ميليون تومان( بيشتر بوده است. 
ادامه در صفحه 5

برنامه هاي كمك 
به قشرهاي ضعيف سريع تر اجرا شود

 بازتاب چهارشنبه هاي پرالتهاب
 در بازار سرمايه

»تعادل« شايعه استعفاي رييس سازمان بورس را بررسي مي كندسخنان رهبر انقالب در عيد نيمه شعبان و ميالد حضرت مهدي)عج(
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 كارفرمايان هم مي گويند امكان افزايش بيشتر دستمزد را ندارند

كارگران،ناراضي  از  نرخ دستمزد 99
آيسان تنها| 

دستمزد كارگران براي سال 1399 معادل 21 درصد 
تعيين شد. 21 درصد يعني معادل 1.8 ميليون تومان. 
عددي كه رشد آن بر خالف قانون كمتر از تورم و بسيار 
كمتر از حداقل س��بد هزينه كارگر تعيين شده است. 
موضوعي كه حداقل از ابتداي دولت حس��ن روحاني 
كمتر رخ داده است. اين طرف كارگران كه صورت جلسه 
شوراي عالي كار را امضا نكردند و از اساس از اين تصميم 
راضي نيست، كارفرمايان هم مي گويند امكان افزايش 
بيش��تر دس��تمزد كارگران را ندارند. دولت اما جانب 
كارفرمايان را گرفته. مي گويد مي داند اين دس��تمزد 
حتي نيم��ي از معاش خانوار را تامي��ن نمي كند ولي 

چاره اي نيست!
به گزارش »تع��ادل«، معموال درگيري هاي مربوط به 
تعيين افزايش حقوق كارگران، در س��ال هاي بحران 
اقتصادي شدت بيش��تري مي گيرد. ماجرا از اين قرار 
است كه نماينده كارفرمايي به داليل مربوط به ركود 
اقتصادي، خواهان افزايش كمتر نرخ دستمزد كارگران 
و در مقابل نماين��دگان كارگري هم به دليل تورم باال 

خواهان افزايش بيشتر نرخ دستمزد هستند. 
چنين وضعيت��ي براي اقتصاد ايران ك��ه در دهه هاي 
گذشته همواره در دوره هاي مختلف، درگير شوك هاي 
نفتي و تبعات اقتصادي آن ب��وده و در نتيجه اقتصاد 
كالن روي ثبات طوالني مدت را به خود نديده اس��ت 
يعني نارضايتي تلنبار شده طرف ضعيف تر. طرفي كه 
نفوذ كمتري در دولت دارد و البته بدون رضايت آن هم 
كار پيش مي رود.  گرچه نماينده كارگران، طي سنوات 
گذشته هم رضايت چنداني از ميزان افزايش حقوق ها 
نداشتند ولي آنطور كه از اظهارات نمايندگان كارگري 
بر مي آيد امس��ال ناراضي تر از هر زماني ميز مذاكره را 
ترك كرده اند، مصوبه را هم امضا نكرده اند ولي در نهايت 
با امضاي طرف كارفرما و دول��ت چاره اي جز تمكين 
به مصوبه ندارند.  در همي��ن زمينه فرامرز توفيقي، از 
نمايندگان كارگري در مذاكرات شوراي عالي كار درباره 
علل نارضايتي كارگران از حداقل نرخ دستمزد چنين 
مي گويد: 21 درصد افزايش دس��تمزد كارگران نه با 
تورم همخواني دارد و نه با ميزان حداقل هزينه س��بد 
معيشت خانوار. تنها كاري كه از ما نمايندگان كارگري 
بر مي آمد همين بود كه امضا نكنيم.  او درباره اينكه آيا 
با برگزاري جلسات بيشتر مي توانست امكان رسيدن به 

يك توافق را ايجاد كند، با انتقاد از رفتارهاي جانبدارانه 
دولت، بيان كرد: اختالف بين نظرات ما و نمايندگان 
كارفرمايي بسيار زياد بود و البته مشكل اصلي ما با تيم 
اقتصادي دولت بود كه جانب كارفرمايان را مي گرفتند. 
وي با تاكيد بر اينكه مزد 21 درصد افزايش دستمزد از 
آنجا كه هم با بند يك ماده ۴1 و هم با بند دو اين ماده 
قانوني تعارض داش��ت، براي م��ا نمايندگان كارگري 
پذيرفتني نبود؛ تنها كاري كه مي توانس��تيم بكنيم، 
امضا نك��ردن بود. اختالف بين نظرات ما و نمايندگان 
كارفرمايي بس��يار زياد بود و البته مش��كل اصلي ما با 
تيم اقتصادي دولت اس��ت كه جان��ب كارفرمايان را 
مي گرفتند.  او همچنين دولت را متهم به قانون گريزي 
كرده و بيان كرد: عالوه بر اينكه قانونا صورت جلس��ه 
نشست شوراي عالي كار براي افزايش دستمزد كارگران 
نياز به امضاي نماينده كارگران هم دارد، اين نكته هم 
مهم است كه امس��ال افزايش دستمزد كارگران نه با 
بند يك م��اده ۴1 و نه با بند دوم م��اده ۴1 قانون كار 

هماهنگ است.
توفيقي در ادام��ه ابراز اميدواري كرد كه مجلس و قوه 
قضاييه ب��راي جلوگيري از اج��راي مصوبه به ميدان 
بيايند. او اين نكته را هم اعالم كرد كه نمايندگان مجلس 
وكيل الرعايا هستند و نه وكيل الدوله و اكنون نيز بايد 

به دنبال احقاق حقوق كارگران باشند.

    افزايش حقوق ها چقدر تعيين شد؟
آنچه ش��وراي عالي كار بدون جل��ب رضايت نماينده 
كارگري تصويب كرده اس��ت، افزاي��ش 21 درصدي 
دستمزد كارگران است. همچنين بن خواربار كارگران 
هم از 19۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان افزايش يافت. 
به اين ترتيب مبلغ مزد روزانه ۶1 هزار تومان، حقوق 
ماهيان��ه 1.8 ميليون تومان، پايه س��نوات 1۷۵ هزار 
تومان و مسكن ماهانه 2۰۰ هزار تومان تعيين شد. بر 
اين اساس؛ با توجه به رقم هاي تصويب شده، دريافتي 
يك كارگر مجرد )بدون احتساب بيمه( براي سال 99، 

معادل 2.۶ ميليون تومان خواهد بود.

    چرا قانون شكني؟
بر اس��اس بند اول و بند دوم م��اده ۴1 قانون كار، نرخ 
دستمزد كارگران بايد بر مبناي دو فاكتور حداقل سبد 

هزينه خانوار و همچنين نرخ تورم تعيين شود. 

در حال��ي كه ميزان تورم رس��مي كش��ور براس��اس 
اعالم مرك��ز آمار ايران 3۴.2 درصد و براس��اس اعالم 
بانك مركزي، ۴1.2 درصد بوده اس��ت. در عين حال 
در روزهاي ابتدايي اس��فند 98، در جلس��ات رسمي 
كميته دس��تمزد ذيل ش��وراي عالي كار، رقم س��بد 
معاش خان��وار هم، )موضوع بند دوم م��اده ۴1 قانون 

كار( ۴ميليون و 9۴۰ هزار تومان تعيين ش��د و هر سه 
گروه، يعني دولتي ها، كارفرمايان و كارگران پاي اين 
رق��م را امضا كردند. با اين ح��ال افزايش 21 درصدي 
حقوق كارگران نه همخواني با تورم اعالم شده دارد و 
نه با ميزان تعيين شده براي سبد معاش خانوار. گرچه 
ناديده گرفتن سبد معاش خانوار در تعيين دستمزد در 

سنوات گذش��ته نيز به صورت روال درآمده است ولي 
اين بار تورم هم كال ناديده گرفته شده و اين موضوع هم 
گرچه مسبوق به سابقه است ولي هنوز مورد اعتراض 
است و خلف روال معمول افزايش دستمزد به حساب 
مي آيد. در ادامه روند افزايش دس��تمزدها را از ابتداي 

دولت حسن روحاني تاكنون بررسي مي كنيم.

راهكار شناسايي مستحقان 
وام كرونا

يك كارشناس اقتصادي با اش��اره پرداخت وام 
يك ميليوني به ۷8 ميليون نفر به دليل ش��يوع 
ويروس كرونا، معتقد است كه همه اين افراد به 
اين مبلغ نيازي ندارند و بهتر اس��ت از طريق كد 
ملي و موجودي حساب هاي بانكي، افراد نيازمند 

را تشخيص داد.
او همچنين معتقد اس��ت بس��ياري از كارگران 
روزمزد و كس��به كه بيكار ش��ده اند ب��ا دريافت 
وام يك ميليوني، به س��مت خري��د مواد غذايي 
مي روند كه ممكن اس��ت هجومي به بازار مواد 
غذايي صورت  گيرد؛ در نتيجه با پرداخت اين وام 
و هجوم پول به سمت بازار مواد غذايي، احتماال 
ش��اهد افزايش قيمت در مواد غذايي باشيم. در 
نتيجه بايد مالحظات الزم صورت گيرد تا جاي 
ممكن هزينه هاي مربوط به اين طرح كاهش يافته 

و مستحقان هم شناسايي شوند.
لطفعلي بخش��ي درباره تاثيرات شيوع ويروس 
كرونا بر اقتصاد كشور، اظهار كرد: به نظر مي رسد 
بايد اقتصاد جهان و ايران را به قبل و بعد از كرونا 
تقسيم كرد. درباره تاثيرات اين ويروس بر اقتصاد 
كش��ورمان هم مقداري تفاوت و ه��م مقداري 
مشابهت با اقتصاد جهان دارد. در كشورمان قبل از 
اين ويروس مقداري ركود و تورم داشتيم كه شيوع 

كرونا اين ركود و تورم را تشديد كرد.
وي با بي��ان اينكه با توجه به تغييراتي كه پس از 
كرونا در اقتصاد ايجاد خواهد شد بايد تغييراتي در 
اقتصاد و نگرش مان به آن بدهيم، گفت: در واقع 
روش هاي مديريت اقتصاد قبل از كرونا بايد با پس 
از كرونا متفاوت باشد و روش هاي قبلي ديگر قابل 
تداوم نيستند. در ادامه اين كارشناس اقتصادي 
درباره حمايت هايي كه تاكنون دولت از مردم و 
فعاالن اقتصادي براثر شيوع كرونا انجام داده است، 
توضيح داد: در چند روز اخير قرار ش��د كه به 23 
ميليون خانوار وام يك ميليوني داده شود كه اين 
قابل قبول بود اما 2۰ فروردين اعالم شد كه قرار 
است به ۷8 ميليون نفر وام يك ميليوني داده شود 
كه به صورت ناگهاني حجم وام چهار برابر شد و 
تزريق اين حجم پول در زمان كوتاه مشكل ساز 
خواهد شد. غير از اين دولت چند بار وعده يارانه 
2۰۰ هزار توماني هم داده اس��ت. الزم است يك 
هماهنگي بين اين مبالغ و دريافت كنندگان آنها 
صورت گيرد. وي ادامه داد: بس��ياري از كارگران 
روزمزد و كسبه كه بيكار شده اند با دريافت وام يك 
ميليوني، به سمت خريد مواد غذايي مي روند كه 
ممكن است هجومي به بازار مواد غذايي صورت 
 گيرد؛ در نتيجه با پرداخت اين وام و هجوم پول 
به سمت بازار مواد غذايي، احتماال شاهد افزايش 

قيمت در مواد غذايي باشيم.

  وام يك ميليوني به ۷۸ ميليون نفر 
توجيه ندارد

بخشي با تاكيد براينكه پرداخت وام يك ميليوني 
به ۷8 ميليون نفر قابل توجيه نيست، ادامه داد: 
بس��ياري از اين ۷8 ميليون نفر نيازي به اين وام 
ندارند، درحاليكه گروه هاي ديگر نياز بيشتري 
از يك ميليون تومان دارن��د. اين اقتصاددان در 
بخش ديگري از صحبت هايش، گفت: حمايت 
از كس��ب و كارهاي آس��يب ديده از كرونا بسيار 
مهم است، اما اينكه چگونه اين حمايت صورت 
بگيرد مهم تر است.الزم اس��ت بدانيم كه كرونا 
احتماال مدت زيادي مهمان ما خواهد بود و آن را 
كوتاه مدت ندانيم. افق ديد حمايت ها بايد در اين 

زمينه به علت تداوم كرونا بلندمدت باشد.

  تشخيص مستحقان وام يك ميليوني
با كد ملي و حساب هاي بانكي

بخش��ي با بيان اينكه مي توان از طريق كد ملي 
و موجودي حس��اب بانكي تشخيص داد كه چه 
افرادي مستحق دريافت وام يك ميليوني هستند، 
خاطرنش��ان كرد: اين روش س��رك كشيدن به 
اطالع��ات خصوصي مردم نيس��ت، بلكه روش 
عادالنه اي براي كمك و حمايت از اقشار ضعيف 
جامعه است و به وسيله يك برنامه كامپيوتري به 
آساني قابليت اجرا دارد. اين كارشناس اقتصادي 
در پاس��خ به اينكه كرونا چه تاثيري بر تقاضاي 
مصرفي مردم خواهد گذاش��ت؟ گفت: در حال 
حاضر اكثري��ت مردم به دنبال مس��ائل روزمره 
گذران زندگي هس��تند و طبيعتا برنامه اي براي 
خريد كاالهاي بادوام و غيرضروري ندارند. اولويت 
مردم و تقاضاي اصلي آنها در حال حاضر تامين 
مواد غذايي بوده و بهتر است دولت در اين زمينه 

تمركز كند.

  احتمال افزايش بيكاران جامعه 
به دليل كرونا

وي در پايان با تاكيد براينكه اكنون بايد حداقل 
م��واد غذايي را ب��راي مردم تامين ك��رد، اظهار 
كرد: در حال حاضر ممكن است كه به علت اين 
ويروس، بر تعداد بي��كاران و افراد فاقد درآمد در 
جامعه اضافه شده باشد كه قادر به تامين حداقل 
معاش خود نيستند. در اين زمينه اينكه چگونه 
حداقل پولي را به آنها پرداخت كرد، اهميت دارد 
كه مي توان از طريق كد ملي و حساب هاي بانكي 
تفكيكي انجام داد تا مشخص شود چه كساني در 
وضعيت اضطراري قرار دارند و چه كساني وضعيت 

قابل قبولي دارند.

جزييات حمايت هاي اقتصادي دولت در برابر كرونا
تاكنون با اعتباري كه از محل اعتبارات بانكي، بودجه اي و 
ارزي تامين شده، رقمي نزديك به 1۰۰ هزار ميليارد تومان 
براي توزيع بسته حمايتي كرونا پيش بيني شده است كه از 
كانال تسهيالت بانكي و يا كمك هاي بالعوض در اختيار 

گروه هاي هدف قرار مي گيرد.
به دنبال ش��يوع ويروس كرونا، حدود دو ماهي است كه 
كشور ما هم در وضعيت خاصي بوده و بخش هاي مختلف 
به ويژه اقتصادي تحت تاثير قرار دارد؛ به طوري كه كسب 
و كارها در اغل��ب موارد تعطيل و يا با كاهش قابل توجه 
درآمد مواجه ش��دند. از اين رو با توج��ه به الزام حمايت 
دولت از اقشار آسيب پذير و كسب و كارها، بسته حمايتي 
با چند گزينه پيش بيني شد و به تدريج در دستور كار قرار 
گرفت.  اما براي تامين هزينه بسته حمايتي از منابع بانكي، 
بودجه دولت و صندوق توسعه ملي استفاده مي شود كه 
به حدود 1۰۰ هزار ميليارد تومان مي رسد و عمده آن از 

محل بانك هاست.

   تعويق اقساط به مدت ۳ ماه
اين در حالي است كه در اولين مصوبات قرار بر اين شد تا 
تمهيداتي براي مشتريان بانك ها و تسهيالت گيرندگان 

فراهم ش��ود كه در اين روزها با كاهش درآمد، پرداخت 
اقساط وام برايشان سخت شده است. بر اين اساس براي 
صاحبان كسب وكارها به ويژه كسب وكارهاي كوچك كه 
به دليل ش��رايط ناشي از شيوع ويروس كرونا متضرر و با 
مشكالت مالي مواجه شده اند، پيش بيني شد كه اقساط 
وام اشخاص حقيقي و حقوقي، به مدت سه ماه از اسفند 
تا ارديبهشت ماه به تعويق افتد، همچنين اقساط وام هاي 
قرض الحسنه كليه اشخاص نيز شامل اين طرح مي شود.

    عدم تعليق خدمات به صاحبان چك برگشتي
اما كاهش و حتي توقف درآمد و متضرر ش��دن اصناف 
موجب نگراني آنها بابت برگش��ت چك هايشان شد كه 
در اين رابطه نيز بانك مركزي تصميم گرفت در راستاي 
حمايت از صاحبان چك، افرادي كه چك هاي آنها از اسفند 
تا پايان ارديبهشت سال برگش��ت مي خورد، از دريافت 
خدمات بانكي محروم نش��وند، اين در حالي است كه در 
شرايط عادي براي صاحبان چك هاي برگشتي خدمات 
بانكي ارايه نمي شود. البته اصناف خواستار اين بودند كه 
در اين مدت چك هاي آنها در بانك برگشت نخورد كه اين 
موضوع با توجه به اينكه بايد حقوق دو طرف صادركننده 

و ذينفع چك حفظ مي شد، مورد پذيرش قرار نگرفت.

   وام يك تا دو ميليوني ۴ درصدي اصناف
اما در بسته حمايتي براي اقشار آسيب پذير دو نوع وام 
نيز پيش بيني شد كه از محل ۷۵ هزار ميليارد تومان 
اعتباري بود كه بانك مركزي از محل منابع بانك ها و 
كاهش ذخير قانوني آنها پيش بيني كرد. بر اين اساس 
در مرحله اول قرار ش��د تا به حدود چهار ميليون نفر 
از كسب و كارهاي آس��يب ديده تسهيالت يك تا دو 
ميليون توماني با سود ۴ درصد اختصاص پيدا كند كه 
البته س��ود كلي 12 درصد بوده و هشت درصد آن را 
دولت تقبل مي كند. بعد از مدتي بانك مركزي پيشنهاد 
وام يك ميليوني با سود 12 درصد به حدود 23 ميليون 
خانوار يارانه بگير )حدود۷8 ميليون نفر( را مطرح كرد 
كه مصوب ش��د و قرار است به اين خانوارها در صورت 
اعالم تقاضا در س��امانه اي كه دولت تعريف مي كند، 
پرداخت شود. هر دو تسهيالت چهار درصدي اصناف 
و 12 درصدي يارانه بگيران به حساب يارانه آنها واريز 
مي شود و بعد از حدود چهار ماه تنفس به مدت 2۴ ماه 

از حساب آنها كسر خواهد شد.

   كمك ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار توماني  
كمك ديگري كه به عن��وان پرداخت نقدي و بالعوض 
پيش بيني شد، منابعي از محل بودجه دولت است كه به 
حدود 1.۵ ميليون خانوار فاقد هيچ گونه درآمدي پرداخت 
مي ش��ود؛ به طوري كه به تناسب بعد خانوار بين 2۰۰ تا 
۶۰۰ هزار تومان طي چهار مرحله به حساب يارانه آنها 
واريز مي شود كه براي خانوار تك نفره 2۰۰ هزار تومان، 
دو نفره 3۰۰ هزار تومان، سه نفره ۴۰۰ هزار تومان، چهار 
نفره ۵۰۰ هزار و پنج نفره و باالتر ۶۰۰ هزار تومان است. 
هزينه پرداخت اين بسته حمايتي در هر ماه بيش از 3۰۰ 
ميليارد تومان است كه در مجموع به 13۵۰ ميليارد تومان 

در چهار ماه پيش بيني شده مي رسد.

   پرداخت هايي براي نظام سالمت 
 اما با ش��يوع ويروس كرونا تامين هزينه هاي مربوطه به 
ويژه در حوزه بهداشت و درمان موضوعي بود كه به طور 
خاص تامين آن متوجه دولت است و طبق آماري كه در 
مدت اخير اعالم شد تا مرز ۴۰۰۰ ميليارد تومان از منابع 
دولت به نظام سالمت اختصاص يافته كه در بخش هاي 

مختلف  بوده است.

   كمك يك ميليارد دالري از ذخاير ارزي
در كنار منابعي كه از محل بانك ها و بودجه دولت براي 
تامين هزينه بسته حمايتي كرونا و ساير هزينه هاي آن 
مورد استفاده قرار مي گيرد، كمك از صندوق توسعه 
ملي نيز در دس��تور كار قرار گرفت. اين در حالي است 
كه با توجه به هزينه سنگين كرونا و از سويي وضعيت 
درآمدي دولت، از مدتي پيش بحث هايي درباره تامين 
هزينه از محل صندوق توس��عه ملي وجود داش��ت و 
پيشنهاداتي نيز مطرح ش��د، تا اينكه رييس جمهور 
طي نامه اي به مقام معظم رهبري، خواستار برداشت 
يك ميليارد دالري از صندوق توسعه ملي براي بخش 
بهداشت و درمان و همچنين تامين هزينه بيمه بيكاري 
شد كه در نهايت رهبري نيز با اين درخواست موافقت 
كردند. با امكان برداشت يك ميليارد دالري از صندوق 
توس��عه ملي، بانك مركز معادل ريالي اين منابع را در 
اختيار دول��ت قرار مي دهد و با توجه ب��ه اينكه با نرخ 
بازار نيما به ريال تبديل خواهد ش��د و در حال حاضر 
نرخ نيمايي به حدود 1۴ هزار تومان مي رسد، حداقل 
مبلغ حدود 1۴ هزار ميلي��ارد تومان در اختيار دولت 

قرار خواهد داد.

احتمال انحراف تسهيالت ۷۵ هزار ميليارد توماني دولت
جمع��ي از اقتصاددانان در نام��ه اي به رييس جهمور 
راهكاره��اي پنج گانه اي را در قالب »بس��ته اقدامات 
عاجل« براي كاهش تبعات اقتصادي شيوع ويروس 
كرونا پيشنهاد داده اند. اجراي اين راهكارها به دولت 
كم��ك مي كند تا از تامين حداقل معيش��ت اقش��ار 
آسيب پذير اطمينان حاصل كرده و نهايتا اينكه احتمال 
تش��ديد ركود اقتصادي و افت بيش از حد تقاضا را به 

حداقل برساند.
مهدي حيدري، عضو هيات علمي دانش��گاه خاتم و 
از امضاكنندگان نامه اقتصاددانان به رييس جمهور، 
درباره بس��ته پيش��نهادي به دولت براي كاهش آثار 
اقتصادي كرونا گفت: دولت براي كاهش تبعات منفي 
ش��يوع كرونا بر اقتصاد راهكارهاي چهارگانه اي را در 
نظر گرفته است. در اين بين تعدادي از اقتصاددانان نيز 
راهكارهايي را مطرح كردند كه بعضا با اقدامات دولت 
هم پوشاني نيز داشته اس��ت. نكته اي كه وجود دارد 
اين است كه كساني كه اين نامه را نوشتند دو دغدغه 
اساس��ي دارند. يكي از دغدغه ها ناظر به خانوارهايي 
است كه مشاغل روزمزد داشتند و ايام منتهي به عيد 
مي توانستند با انجام برخي كارها مايحتاج زندگي خود 
را تامين كنند. قطعا در شرايط فعلي اين مشاغل ضربه 
زيادي ديدند و بايد م��ورد حمايت جدي قرار گيرند. 
دغدغه ديگر اين است كه شيوع كرونا كسب وكارها را 
از بين نبرد و به گونه اي نشود كه بعد از ماجراي كرونا 

كشور با تعداد زيادي از بيكاران مواجه شود.
وي ادامه داد: در نامه اقتصاددانان به دولت سعي شده 
است به مكانيس��م هاي اقتصادي بيشتر توجه شود و 
پيشنهادات از جنسي باشد كه احتمال اصابتش به آن 
گروه هدف كه همان قشر آسيب پذير هستند بيشتر 
شود. مثال در بخش كمك به بنگاه ها بيش از ۷۵ هزار 
ميليارد تومان در طرح دولت ديده ش��ده است و قرار 

اس��ت اين بنگاه ها وام و تس��هيالت دريافت كنند تا 
كارمندانشان را نگه دارند. درحالي كه اگر نظارت جدي 
بر اعطاي تسهيالت نش��ود ممكن است اين ۷۵ هزار 
ميليارد تومان اصال به جامعه هدف ما نرسد و منحرف 
شود. يعني اين احتمال هست كه بنگاه وام را بگيرد و 

كارمندانش را اخراج كند.
اين كارش��ناس اقتصادي بيان كرد: البته بايد توجه 
داشت كه يك كس��ب و كار ممكن است فصلي بوده 
باشد و نياز داشته باشد 2۰ درصد نيروي كارش را كم 
كند لذا بايد در قيد شرط براي پرداخت تسهيالت نيز 

انعطاف پذيري هايي داشت. 
در اين راستا ما پيشنهاد داديم كه از بنگاه هايي حمايت 
شود كه 9۰ درصد از كارگران خود را حفظ كرده باشند. 
جمع بندي ما اين ب��ود كه جايي كه مي خواهد از فرد 
حمايت شود در س��طح خود فرد پرداختي ها صورت 
بگيرد و جايي كه قرار است از بنگاه حمايت شود اين 
حمايت بايد به صورت مشروط و با رعايت مالحظات 

انجام شود.
حيدري مطرح كرد: همچني��ن در طرح دولت براي 
حمايت از مشاغل آسيب ديده در 1۰ رسته شناسايي 
و تعيين شده اند و به اين رسته ها قرار است تسهيالت 
داده شود. مثال بخش هاي گردشگري و فروش البسه و 
كيف و كفش بخشي از اين رسته ها هستند. اما در اين 

باره به يك نكته اساسي توجه نشده است. 
در واق��ع بايد حماي��ت دولت از هم��ه زنجيره توليد 
يك كاال صورت بگيرد زي��را در زنجيره ارزش كاالها، 
اليه هاي باالتري ك��ه در واقع تامين كننده مواد اوليه 
هستند نيز نيازمند حمايت هستند و تنها اگر از آخرين 
زنجيره حمايت شود ممكن است به هدف مورد نظر 
دست نيابيم. اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: در 
نتيجه براي اينكه اين دست مش��كالت ايجاد نشود 

ما محدوديت ه��اي مربوط به اين 1۰ رس��ته را كنار 
گذاشتيم و پيشنهاد داديم كه همه بنگاه ها به فرض 
اينكه نيروي كارشان را حفظ كنند مي توانند به مدت 
مثال ۶ ماه پرداخت ماليات و بيمه كارگرانشان به تعويق 
بيفتد و بتوانند در سازوكاري كه دولت ايجاد كرده است 

براي دريافت تسهيالت اقدام كنند. 
همچنين بخش هايي كه به دس��تور دولت مجبور به 
تعطيلي ش��دند يارانه حقوق يا بودجه دريافت كنند. 
يعني ما زماني كه مي خواهيم از بنگاه ها حمايت كنيم 
بايد همه بنگاه ها در نظر گرفته شود چون اين بنگاه ها 
زنجيره وار به هم متصل هستند و اگر بخشي از زنجيره 

مختل شود مابقي نيز از كار مي افتد.
وي درب��اره راهكارهاي تحريك عرض��ه و تقاضا هم 
گفت: در اين ب��اره يك نكته مهم وجود دارد. اينكه ما 
نمي خواهيم تقاضاي سفر را تحريك كنيم و يا تقاضاي 
خدمات تفريحي را تحريك كنيم چون براي كنترل 

بيماري نبايد اين رخ بدهد.
 نكته ديگر اينكه در بخش مواد غذايي هم دليل خاصي 
وجود ندارد كه تقاضا تحريك ش��ود. چون به هرحال 
احتمال طوالني شدن اين بيماري وجود دارد و مرزها 
مش��كل پيدا كرده و نقل و انتقال كاالها به س��ختي 

انجام مي شود. 
در واقع هدف از پيشنهاد اعطاي كارت اعتباري به همه 
افراد اين اس��ت كه مي خواهيم مطمئن باشيم آحاد 
جامعه مشكل نان شب نخواهند داشت و اين پرداختي 
با پش��توانه يارانه ها انجام مي شود. حاال ممكن است 
قش��ري برخوردار هم از اين كارت اعتباري استفاده 
كنند كه به نظر من مش��كلي نيست چون اين كارت 
اعتباري، كمك بالعوض نيست بلكه اعتبار است و به 
دولت برمي گ��ردد.  نكته ديگر اينكه وقتي اين اعتبار 
فقط براي خريد كاالهاي خاص مثل اقالم خوراكي و 

بهداشتي قرار داده شود و آن وقت قشر برخوردار لزوما 
انگيزه نخواهد داش��ت كه از اين اعتبار استفاده كند. 
مساله ديگر اينكه دقت كنيد پشتوانه اين اعتبار يارانه 
نقدي است. اگر هم افراد استفاده كنند بعدا مي توان 
از يارانه آنها برداشت كرد. به تعبيري ديگر اعطاي اين 
كارت براي دولت ب��ار اضافه ندارد. زيرا دولت قرار بود 
تا آخر سال ۴۰ هزار ميليارد تومان يارانه بدهد، حاال 
به خاطر شرايط اضطراري قسمتي را امروز به صورت 

يكجا پرداخت مي كند.

   فروش اوراق بهترين راهكار براي 
تامين بودجه حمايتي دولت از كسب وكارها

وي همچنين افزود: ما بايد نگاهي به اين داشته باشيم 
ك��ه در دنيا چه اتفاقي دارد مي افت��د. امريكا به عنوان 
اقتصادي كه بر محوريت بازار اس��ت و دولت كمترين 
دخالت در كس��ب و كار و زندگي مردم را دارد، بس��ته 
حمايتي  به ارزش دو تريليون دالر در نظر گرفته است 
ك��ه 1۰ درصد تولي��د ناخالص داخلي امريكا اس��ت. 
كشورهاي ديگر هم به همين نسبت، بسته حمايتي 
پيش بيني كرده اند زيرا اثرات منف��ي پديده كرونا بر 

اقتصاد بسيار قابل مالحظه بوده است.
 به هرحال امروز همان روز مباداي اقتصاد كشورها است 
و بايد دول��ت ما نيز تا حد ممكن به كمك مردم بيايد. 
ما مي دانيم دولت كسري بودجه دارد، قيمت نفت افت 
كرده، قيمت فرآورده هاي نفتي و فوالد و مس هم كم 

شده است. 
در اين راستا بايد از همه ظرفيت هاي موجود براي تامين 

مالي بسته حمايتي دولت استفاده كرد.
در مورد اينكه اين عدد دقيقا از كجا تامين خواهد شد 
ابزارهايي مثل انتش��ار اوراق و خريد آن توسط مردم و 
صندوق ها و بانك ها و عمليات بازار باز در اختيار دولت 

اس��ت. البته گويا از صندوق ذخي��ره ارزي نيز عددي 
پيش بيني ش��ده كه برداشته شود. اما بايد توجه شود 
كه چون تامين منابع مالي براي دولت قطعا كس��ري 
بودجه آن را بيشتر مي كند بايد حداكثر تمركز بر شيوه 
اجرا و رسيدن اين حمايت ها به اقشار آسيب پذير قرار 
گيرد تا بابت هزينه اي كه مي دهيم بهترين نتايج را به 

دست آوريم.
حيدري در خصوص راه هاي تخصيص ۷۵ هزار ميليارد 
تومان تس��هيالت هم گفت: يكي از راهكارهاي دولت 
اين است كه ۷۵ هزار ميليارد از محل اعتبارات بانكي 
به كس��ب وكارهاي آسيب ديده تسهيالت بدهد. يك 
نكته اين است كه نرخ سود ترجيحي است و با نرخ سود 
آزاد فرق دارد. درباره اين راهكار ما فكر مي كنيم طرح 
پيشنهادي در قالب »بسته اقدامات عاجل« بهتر از طرح 
فعلي دولت باشد. در طرح دولت تعداد زيادي مشاغل 
خويش فرماي تك نفره وام دريافت مي كنند كه مشخصا 
بخش زيادي از افراد آسيب ديده به خاطر نداشتن بيمه 
از اين دسته بيرون خواهند بود. فلذا ما پيشنهاد داديم 
به جاي اينكه اين حمايت ها در س��طح كسب وكارها 
تعريف شود، در سطح فرد تعريف شود و به مستقيما به 

كارگرها داده شود.
در بحث تقاض��ا براي كاال و م��واد غذايي، م��ا آمار را 
نمي دانيم. چون بسياري از افراد درآمد خود را از دست 
داده ان��د احتمال دارد آنها كمتر م��واد غذايي خريده 
باشند و در مجموع خريد كاال و مواد غذايي هم كم شده 
باشد. اما االن مساله اقتصاد از نظر بنده تحريك براي 
خريد مواد غذايي نيست. يعني اگر بخش مواد غذايي 
2۰ درصد هم كاهش تقاضا داشته باشد مشكل جدي  
براي بخش عرضه ايجاد نمي كند البته در بخش تقاضا 
اين مساله را از طريق اعطاي كارت اعتباري خريد در 

نظر گرفته ايم.
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6‚1 ميليارد دالر پول ايران  در راه بازگشت

تعداد كارت هاي بانكي تراكنش دار به ۱۰۹ ميليون رسيد

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
قيمت اونس جهان��ي طال روز جمعه 22 فروردين 99 
به 1686 دالر رسيده كه نسبت به هفته قبل با افزايش 
همراه شده است. كارشناسان بين المللي، دليل رشد 
نرخ طال را تزريق بيش از 2.2 تريليون دالر كمك هاي 
فدرال رزرو امريكا براي مقابله با كرونا و حمايت از صنايع 
و افراد و كسب وكارها و شركت هاي خسارت ديده در 
اثر شيوع كرونا ارزيابي كرده اند كه موجب كاهش نرخ 
دالر در برابر طال خواهد شد. از سوي ديگر، قيمت نفت 
به دنبال تصميم اوپك پالس مبني كاهش 10 ميليون 
بشكه اي توليد نفت، افزايش خواهد داشت و اين موارد 
همگي جذابيت دارايي سنتي طال را افزايش داده است.  
به گزارش »تعادل«، ويروس كرونا فقط براي مرگ و مير 
نيامده ست، اقتصاد جهان را نابود كرده و رشد اقتصادي 
را در برخي كشورها به صفر رسانده است. 200 ميليارد 
دالر ضرر شركت هاي هواپيمايي، ۳00 ميليارد دالر 
ضرر ش��ركت هاي تكنولوژي، 100 ميليارد دالر ضرر 
تبادالت تجاري و ۳00ميليارد دالر ضرر بازار بورس و 

سهام را به همراه داشته است. 
 امري��كا براي جلوگي��ري از فروپاش��ي اقتصادي 2.2 
تريلي��ون دالر از بان��ك مركزي خارج ك��رد، ايتاليا 1 
تريليون الزم دارد تا س��رپا بايس��تد، كشورهاي گروه 
20 مي گوين��د 20 تريليون براي بهبود اقتصاد جهان 
و كشورهاي بزرگ صنعتي جهان الزم است، بريتانيا 
مي گويد چين باي��د 6 تريليون به عن��وان غرامت به 
كشورهاي جهان پرداخت كند و اين خبرها تازه شروع 
كار اس��ت و همچنان بايد منتظر ابعاد و عواقب اثرات 

ويروس كرونا بر سياست و اقتصاد جهان باشيم. 

   نرخ ها در بازار ايران 
در ب��ازار ايران اگرچه نرخ دالر نس��بت به هفته قبل 
كاهش داشته، اما متاثر از قيمت جهاني طال، قيمت 
س��كه و طال تمايل به افزايش دارد. در اتاق معامالتي 
تهران قيمت خريد دالر 16100 و فروش دالر 16120 
تومان اعالم شده كه نسبت به هفته قبل كاهش بيش 
از ۳00 توماني داش��ته است. در بازار آزاد قيمت دالر 
161۳0، قيمت يورو 17۳00 و درهم 4480 تومان 
بود. نرخ صرافي ها نيز روز پنجش��نبه 21 فروردين، 
براي خريد دالر 15500 و براي فروش دالر 15600 
تومان اعالم ش��د. صرافي ها همچنين قيمت خريد 
يورو را 16900 و فروش يورو را 17 هزار تومان اعالم 
كرده اند. همچنين سامانه سنا نرخ ميانگين معامالت 
ارز در روز 19 فروردين 99، براي دالر 15678، يورو 
17095، درهم444۳، دالر كان��ادا 11975 تومان 

اعالم كرده است. 
در بازار طال نيز به دنبال اعالم اونس جهاني به قيمت 
1684 دالر و دالر به قيم��ت 16120 تومان، هر گرم 
طالي 18 عيار 642 هزار تومان، مظنه مثقال 17 عيار 
2 ميليون و 784 هزار تومان، س��كه 6 ميليون و 450 
هزار تومان، نيم سكه ۳ ميليون و 200 هزار، ربع سكه 1 
ميليون و 885 هزار، ربع سكه 975 هزار تومان معامله 
شد.  صرافي هاي مجاز بانك مركزي روز )پنجشنبه( 
قيمت دالر و يورو را نس��بت به روز گذش��ته ثابت نگه 
داش��تند. بر اين اس��اس، قيمت خريد هر دالر امريكا 

در صرافي ه��اي مجاز بانك مرك��زي 15 هزار و 500 
تومان و قيمت فروش آن 15 هزار و 600 تومان است. 
همچنين اين صرافي ها هر يورو را به قيمت 16 هزار و 
900 ه��زار تومان خريده و در مقابل با قيمت 17 هزار 
تومان مي فروشند. قيمت خريد ارز در بانك ها نيز اندكي 
كمتر از قيمت خريد 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. پيرو اطالعيه اخير ستاد ملي 
مبارزه با كرونا براي طرح فاصله گذاري اجتماعي و لزوم 
تداوم كنترل بيماري كوويد 19 )كرونا( و جلوگيري از 
انتقال آن، مش��اغل غير پرريسك از جمله صنف طال 
و جواهر در تهران تا ۳0 فروردين ماه تعطيل هستند. 
همچنين پيرو دستور استانداري تهران و اطالعيه اتاق 
اصناف تهران به جهت تداوم لزوم پيشگيري از بيماري 
كرونا، شروع فعاليت اتاق اصناف تهران و اتحاديه هاي 
صنفي از جمله اتحاديه طال و جواهر تهران از تاريخ ۳0 

فروردين خواهد بود.

  رفع توقيف ۱.۶ ميليارد دالر پول ايران
ب��ا پيگيري هاي انجام ش��ده از س��وي بانك مركزي، 
دادگاهي در لوكزامبورگ 1.6 ميلي��ارد دالر از منابع 
مالي اي��ران را رفع توقيف و دادگاه ديگري با دس��تور 
موقت، از انتقال اين منابع به امريكا جلوگيري كرده است 
كه مي ت��وان اميدوار بود اين مبلغ در اختيار ايران قرار 
گيرد. امريكا با خروج از توافق هسته اي در سال 1۳97، 
تحريم هاي ظالمانه و غيرقانوني را برخالف قطعنامه 
ش��وراي امنيت س��ازمان ملل عليه ايران بازگرداند و 
با تش��ديد اين تحريم ها در اين مدت، ارتباطات مالي 

بانك هاي ايران با بانك هاي ساير كشورها را قطع كرده 
است.عدم دسترسي نظام بانكي ايران به سيستم انتقال 
وجوه بين بانك هاي كش��ورها سبب ش��ده تا شرايط 
واردات و صادرات براي ايران سخت تر از گذشته شده و 

كاالها با هزينه هاي بيشتري به ايران برسد.
اما در مقطع كنوني كه همه گي��ري ويروس كروناي 
جديد در جهان، س��المت و اقتصاد تمامي كشورها را 
تحت تاثير قرار داده است، تامين تجهيزات پزشكي و 
دارو از سوي ايران با دشواري هاي پيشين روبروست و 
با توجه به اينكه اين موضوع مي تواند سالمت تمامي 
دني��ا را به خطر بيندازد، بس��ياري از كش��ورها حتي 
كشورهاي اروپايي هم پيمان امريكا و دبيركل سازمان 
ملل نيز از امريكا خواسته تا در اين شرايط، تحريم هاي 
اي��ران را به تعليق دربياورد.اين در حالي اس��ت كه نه 
تنها امريكا تاكنون تمايلي به تغيير شرايط تحريمي 
ايران نش��ان نداده و وزير خارجه اين كش��ور گفته كه 
تحريم ها عليه ايران لغو نخواهد شد، بلكه دولتمردان 
اين كشور در تالشند تا از هر طريقي از ورود منابع مالي 
به ايران جلوگيري كنند. از اين دست موارد، مي توان به 
سنگ اندازي هاي اين كشور در اختصاص وام صندوق 
بين المللي پول به ايران و تالش براي بلوكه كردن اموال 
كشور ايران در خارج از كشور اشاره كرد.اما خبري خوش 
از سوي رييس كل بانك مركزي ايران اعالم شد كه با 
وجود تالش هاي دولت امريكا، با پيش دستي حقوقي 
و پيگيري قضايي در لوكزامبورگ، دو پيروزي نصيب 

ايران شده است.
به گفته همتي، مبلغ 1.6 ميليارد دالر متعلق به بانك 
مركزي نزد كليراس��تريم لوكزامبورگ ك��ه از تاريخ 
25 دي ماه س��ال 1۳94 در توقيف بوده، رفع توقيف 

شده و س��پس با صدور دستور موقت از شعبه ديگري 
از دادگاه هاي كش��ور ياد شده از انتقال همان وجوه به 
امريكا و توزيع ميان مدعيان دروغين انتساب حادثه 11 

سپتامبر به ايران پيشگيري شد. 
به اين ترتي��ب، اين منابع مالي ايران كه ممكن بود با 
ش��يطنت امريكايي ها يا در توقيف بماند يا به امريكا 
منتقل شود، اكنون رفع توقيف شده و مي توان اميدوار 
بود كه در اختيار ايران قرار بگيرد.البته هنوز مشخص 
نيست كه امكان انتقال اين منابع به ايران وجود دارد 
يا خير، اما در صورت راي قطعي دادگاه، ممكن است 
ايران بتواند اين منابع مالي را صرف واردات كاالهاي 

مورد نياز خود در كشورهاي خارجي كند.
همتي تاكيد كرد: با پيگي��ري حقوقي بانك مركزي، 
تالش امريكا براي توقيف و انتقال وجوه بانك مركزي 
ايران در اروپا خنثي شد. با رصد هوشمندانه تالش هاي 
امري��كا و پيش دس��تي در انجام اقدام��ات حقوقي و 
همچني��ن در نتيجه پيگيري هاي قضايي در كش��ور 
لوكزامبورگ، با شروع سال نو، دو پيروزي براي كشور و 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران حاصل شد.ابتدا 
از قرار توقيف وجوه ب��ه مبلغ 1.6 ميليارد دالر متعلق 
به بانك مركزي نزد كليراس��تريم لوكزامبورگ كه از 
تاريخ 25 دي 94 در توقيف بود، رفع توقيف شد.سپس 
با صدور دس��تور موقت از شعبه ديگري از دادگاه هاي 
كشور ياد شده، از انتقال همان وجوه به امريكا و توزيع 
ميان مدعيان دروغين انتساب حادثه 11 سپتامبر به 

ايران پيشگيري شد.

  پيگيري نامه به صندوق بين المللي پول
از س��وي ديگر، رييس كل بانك مركزي ضمن ارسال 

نامه اي براي رييس صندوق بين المللي پول، توضيحاتي 
درباره حق ايران ب��راي بهره مندي از كمك هاي مالي 
صندوق بين المللي پ��ول و كارش��كني هاي امريكا، 

ارايه داد. 
وي افزود: ح��دود يك ماه پيش بعد از اعالم رس��مي 
آمادگي صندوق بين المللي پول براي كمك س��ريع 
و بدون قيد و ش��رط به كشورهايي كه درگير مقابله با 
ويروس كرونا هستند، درخواست ايران را براي استفاده 
از ح��ق ايران از اين حمايت صن��دوق اعالم كردم؛ اما 
افرادي در خارج، درصدد وارونه جلوه دادن تالش ها و 

انحراف درخواست به حق ايران بوده اند. 
همت��ي ادام��ه داد: »به همه اعالم مي كنم كه س��از و 
كار اروپاي��ي اينس��تكس )INSTEX( و حتي كانال 
مالي س��وييس )SHTA( كه به ادعاي خود امريكا از 
تحريم هاي يك جانبه امريكا مستثني است، كانال هاي 
در دس��ترس براي انجام برخ��ي مبادالت كمك هاي 
انسان دوستانه و از جمله منابعي است كه صندوق در 

اختيار ايران قرار خواهد داد.« 
ريي��س كل بانك مركزي با اش��اره به مخالفت امريكا 
براي كمك صندوق بين المللي پول به ايران نوش��ت: 
»كشورهاي اروپايي و ساير كشورها، در روند استفاده از 
اين دو كانال قرار دارند. اميدوارم در اين برهه تاريخي، 
مخالفت امريكا به وجهه تخصصي صندوق و نيزكاركرد 
آن براي كمك به كشورهاي عضو به ويژه ايران، آسيبي 
نرس��اند.« همتي تاكيد كرد: »م��ا مصمم به پيگيري 
 » RFI درخواس��ت خود در قالب »تامين مالي سريع
هس��تيم و ديروز نيز در نامه اي به رييس صندوق، اين 
مساله را تاكيد كردم. انتظار داريم كه صندوق به سرعت، 
به درخواست ايران كه خود از بنيانگذاران اين صندوق 

بوده است، پاسخ مثبت دهد.« 

   عقبگرد دالر در برابر همتايان جهاني
شاخص دالر در معامالت ريزش محسوسي را تجربه 
كرد. به گزارش رويت��رز، در جريان معامالت جمعه، 
بسياري از ارزهاي مختلف در برابر دالر در صعودي قرار 
گرفتند و دالر به عقب رانده شد.موسس��ه رتبه بندي 
مودي در گزارشي هشدار داده است كه تداوم تعطيلي 
فعاليت هاي اقتصادي در امريكا در نتيجه شيوع ويروس 
كرونا مي تواند ميزان توليد ناخالص داخلي اين كشور 
را ۳0 درصد كاهش دهد. اين موسسه همچنين رتبه 
اعتباري بسياري از كشورها از جمله آرژانتين و استراليا 

را كاهش داده است. 
در تازه تري��ن دور از معامالت، پوند با افزايش 0.68 
درصدي نسبت به روز قبل خود و به ازاي 1.2464 
دالر مبادله ش��د. ي��ورو 0.82 درصد ب��اال رفت و با 
رس��يدن به كان��ال 1.09 ب��ه 1.094 دالر رس��يد. 
همچنين نرخ برابري هر دالر امريكا معادل 1.۳95 
دالر كانادا اعالم ش��د. در برابر همتاي سنگاپوري، 
هر دالر به ازاي 1.412 دالر سنگاپور مبادله شد.در 
معامالت بازارهاي ارزي جهاني، همچنين هر دالر با 
0.49 درصد كاهش به 108.۳82 ين رسيد. در برابر 
همتاي اس��تراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.572 
دالر مبادله ش��د. همچنين نرخ برابري دالر معادل 

7.0۳5 يوان چين اعالم شد.

تعداد كارت هاي بانكي داراي حداقل يك تراكنش در شبكه 
پرداخت الكترونيك در اسفندماه 98 افزايش چشمگيري 
داش��ته و تعداد آنها ب��ه 109 ميلي��ون و 975 هزار كارت 

رسيده است.
به گزارش »تعادل«، بررس��ي آمارهاي گزارش اقتصادي 
اس��فند ماه 1۳98 ش��بكه الكترونيك��ي پرداخت كارت 
)شاپرك( نشان مي دهد كه در ماه پاياني سال 1۳98 بالغ 

بر 109 ميليون و 975 ه��زار و 707 كارت بانكي از جمله 
كارت هاي اعتباري، برداشت و هديه و ُبن كارت حداقل يك 
تراكنش را داشتند؛ از سويي ديگر بررسي ها نشان مي دهد 
كه در بهمن ماه سال جاري، تعداد 104 ميليون و 9۳2 هزار 
و 767 كارت بانكي تراكنش داش��تند كه نشان از افزايش 
4.81 درصدي تعداد كارت هاي بانكي داراي حداقل يك 
تراكنش در اسفند ماه نسبت به بهمن ماه سال گذشته دارد.

مقايسه آمار اسفندماه با ماه هاي گذشته به خصوص روند 
فصل پاييز در شبكه پرداخت حاكي از آن است كه تعداد 
كارت هاي بانك��ي تراكنش دار در تمامي بخش ها در حال 
افزايش است اما در اين ميان بيشترين رشد تعدادي به ترتيب 
مربوط به كارت هاي برداشت، كارت هديه و بن كارت و پس از 
آن كارت اعتباري است؛ از سويي ديگر، شيوع ويروس كرونا 
در كشور باعث شده تا ميزان پرداخت با كارت بانكي نسبت 

به پرداخت نقدي رشد داشته باشد و در آمار كارت هاي بانكي 
تراكنش دار نيز اين موضوع حاكي از تعداد كارت هاي بانكي 
تراكنش دار و فعال شدن برخي كارت هاي صادر شده بدون 

تراكنش بوده است.
بيشترين تعداد كارت بانكي در ايران مربوط به كارت برداشت 
با تعداد 105 ميليون و ۳08 هزار عدد تا پايان اس��فند 98 
است كه همين موضوع باعث شده تا كارت هاي برداشت 

سهم 95.76 درصدي از كل كارت هاي بانكي تراكنش دار 
داشته باشند.

همچنين تعداد كارت هاي هديه و بن  كارت تراكنش دار در 
مدت مذكور بالغ بر 4 ميليون و 529 هزار عدد اعالم شده 
است. تعداد كارت هاي بانكي داراي تراكنش از نوع كارت 
اعتباري نيز در اسفند ماه با كاهش 1۳.۳8 درصدي نسبت 

به دي ماه به 1۳7 هزار عدد رسيده است.
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 ساعات كاري شعب 
بانك آينده  تا ۱3:3۰

با توجه به ضرورت رعايت مراقبت هاي بهداش��تي 
پيش گيرانه به منظور مقابله با ويروس كرونا و نيز با 
هدف صيانت از سالمت كاركنان و مشتريان بانك، 
ش��عب بانك آينده با رعايت كليه اصول بهداشتي، 
از تاريخ 2۳ فروردين ماه سال جاري تا اطالع ثانوي، 
طي روزهاي شنبه تا چهار شنبه از ساعت 08:15 تا 
1۳:۳0 و روز پنجش��نبه از ساعت 15: 08 تا 12:۳0 
در خدمت هم ميهنان گرامي خواهند بود. س��اعت 
كاري اداره هاي مركزي و مديريت هاي امور ش��عب 
نيز از روزهاي ش��نبه تا چهار شنبه از ساعت 08:00 
تا 14:00 و روز پنج شنبه از ساعت 08:00 تا 1۳:00 
خواهد بود.   گفتني است؛ مركز ارتباط بانك آينده به 
شماره 2766۳200-021 نيز به  صورت 24ساعته 

آماده پاسخگويي به مشتريان گرامي است.

سياست هاي موثر در كاهش 
تب و تاب ارزي

عضو كميس��يون اقتصادي مجل��س از كاهش 
تالطم هاي ارزي در ماه اخي��ر خبر داد و گفت: 
اثرگذاري سياست هاي بانكي و كاهش تقاضاي 
كاذب در بازار در نتيجه شيوع كرونا به بهبود بازار 

كمك كرده است.
ش��هاب نادري در گفت وگو با ايِبنا، با اش��اره به 
وضعيت بازار ارز در ماه اخير گفت: بازار در نتيجه 
كاهش تقاضاي كاذب و همچنين تأثيرگذاري 
سياست هاي ارزي كمترين تنش هاي قيمتي را 
تجربه كرد. نماينده مردم پاوه در مجلس شوراي 
اسالمي با اش��اره به يكي از سياست هاي بانكي 
براي ساماندهي ارزي تحت عنوان عمليات بازار باز 
افزود: عمليات بازار باز اهرمي براي تنظيم بازار پول 
و روابط بين بانكي است، كه مي تواند با جمع آوري 
نقدينگي موجود در كشور كاهش تورم را ممكن 

كند از اين رو مورد حمايت است. 

نيميم ز تركستان؛ نيميم ز فرغانه 
به صورت كلي اگر بخواهم در اين زمينه طرح موضوع 
كنم بايد به اين واقعيت غيرقابل انكار اشاره كنم كه بنا 
به داليل گوناگون، تصميم س��ازي هاي اقتصادي در 
كشورمان واجد شاخص هاي هويتي مشخصي نيست؛ 
موالنا در مصرعي مي گويد؛ » گفتم ز كجايي تو تسخر 
زد و گفت اي جان؛ نيميم ز تركستان نيميم ز فرغانه« 
اقتصادي كه نه يك اقتصاد سوسياليس��تي است نه 
اقتصادي مبتني بر الگوهاي بازار آزاد؛ ولي در عين حال، 
مي خواهد هم برخي ويژگي هاي اقتصاد سوسياليستي 
را داشته باشد و هم شاخص هايي از تفكرات بازار آزاد 
را در خود جاي دهد؛ اما واقعيت آن اس��ت كه بخش 
عمده اي از اقتصاد ايران يك اقتصاد دولتي است. صنايع 
بزرگ و كارتل هاي عظيم اقتصادي، صنايع هواپيمايي، 
فوالد، مس، نفت، گاز، راه آهن و... همگي دولتي هستند؛ 
بنابراين شاكله و زيربناي اقتصاد ايران دولتي است. حتي 
بخش هايي هم كه به عنوان بخش هاي خصوصي در 
اقتصاد از آنها نام برده مي شود، عمال مطيع و فرمانبردار 
قوانين و مقرراتي هستند كه توسط دولت )به معناي 
نظام تصميم سازي كالن كشور( تدوين و اجرا مي شود. 
بنابراين اگر چنانچه مِن صادق زيباكالم به عنوان يك 
ايراني بخواهم يك واحد اقتص��ادي خرد و كوچك را 
پايه ريزي كن��م، براي ص��ادرات، واردات؛ تامين مواد 
اوليه، بازاريابي واساسا هر تصميم ديگري كه براي رونق 
و پويايي واحد توليدي ام ب��ه آن نياز دارم بايد از دولت 
اجازه بگيرم و تحت س��يطره اين نظام تصميم سازي 
عمل كنم. بنابراين همانطور كه مش��اهده مي كنيد 
رفتارهاي اقتصادي ما ش��باهتي با مكانيسمي كه در 
كشورهاي توسعه يافته يا كشورهاي در حال توسعه 
عملياتي مي ش��ود، ندارد. با يك چنين مقدماتي در 
خصوص سوالي كه روزنامه تعادل در مورد ابعاد مختلف 
موضوع افزايش دستمزدها مطرح كرده است مي توان 
گفت تا زماني كه زيربناي تصميم سازي هاي اقتصادي 
كشورمان تحت تاثير و س��يطره دولت است، همواره 
مشكالتي كه اين روزها از زبان نمايندگان كارگران در 
خصوص وضعيت معيشتي كارگران شنيده مي شود، 
ادامه خواهد داشت و از سوي ديگر كارفرمايان هم به 
دليل مشكالت فزاينده اي كه با آن روبه رو هستند، قادر 
به بهبود شاخص هاي توليدي و صادراتي خود نيستند. 
بايد ببينيم كه اقتصادهاي مبتني بر تفكرات بازار آزاد 
در اين زمينه چطور عمل مي كنند؟ اقتصادهاي مبتني 
بر بازار آزاد با استفاده از اصل اساسي »عرضه و تقاضا « 
تالش مي كنند تا تصميم سازي هاي اقتصادي را حول 
محور اين الگوي مشخص ساماندهي كنند؛ عرضه و 
تقاضايي كه در يك محيط رقابتي شكل مي گيرد و با 
شكل گيري اين كانون است كه ساير شؤون اقتصادي 
ش��كل و شمايل مناس��ب خود را در اقتصاد به دست 
مي آورد. در آن صورت است كه مثال فالن كارفرمايي 
كه توانسته عملكرد مناسبي در بازار داشته باشد، مبتني 
بر رشد خود حقوق و مزاياي افزون تري را براي كارگران 
و كارمندانش تدارك مي بيند و در نقطه مقابل بنگاهي 
كه نتوانس��ته در اين نظام رقابتي كاالي قابل رقابتي 
عرضه كند؛ از چرخه رقابت خارج مي ش��ود و ديگر با 
هيچ رانت و س��فارش و تماسي از سوي فالن مسوول 
بلندپايه نمي تواند در فضاي رقابتي حضور پيدا كند. 
بنابراين معتقدم مهم ترين، باالترين و بزرگ ترين قدم 
دولت در يك چنين شرايطي اين است كه تا حد امكان 
زمينه دخالت در فعاليت هاي بخش خصوصي را مسدود 
كند و اجازه بدهد بخش خصوصي، سكان هدايت نظام 
تصميم سازي هاي اقتصادي را به دست بگيرد. البته 
موضوع حمايت از كارگران يك اصل اساس��ي است 
كه كسي قادر به انكار آن نيست، اما اينكه دولت بازيگر 
صددرصدي تحقق اين مطالبات معيشتي باشد به نظرم 
نتايج مطلوبي به بار نخواهد آورد. اين تجربه اي است كه 
اقتصاد ايران طي دهه هاي گذشته به تناوب آن را تكرار 

كرده است اما به اهداف مورد نظر نرسيده است.

فاصلهاجتماعيومراعاتكردنمردمدرشعببانكها نگاهبهدستمزد99
نكته س��وم؛ اما مس��اله ديگري كه در ماجراي تعيين حداقل دس��تمزد 
ساالنه كارگران هرساله در حال رخ دادن است؛ اينكه در بخش كارفرمايي 
تشكل هاي واقعي وجود دارند كه با استدالل به دنبال ايجاد راه حل هايي براي 
حفظ توليد و روابط كارگري و كارفرمايي هستند، اما متاسفانه از اوايل انقالب 
احزاب يا شبه احزاب سياسي وجود داشته و دارند كه به اسم تشكل كارگري 
به دنبال بهره برداري از اين فضاها هس��تند. اين تشكل ها با طرح مسائل 
پوپوليستي و دادن آدرس غلط، فضاي جامعه، نظام توليد و حوزه روابط كاري 
را دچار تشويش مي كنند. بر همين اساس، پيشنهاد ما به جامعه كارگري اين 
است كه به عنوان ركن اصلي نظام توليد، هيچ كارفرمايي از اينكه معيشت 
كارگري در معرض خطر باشد، راضي و خشنود نيست. بنابراين در چنين 
شرايطي بايد با واقع بيني و حداكثر تالش به دنبال حفظ اشتغال موجود 
باشيم.  نكته چهارم؛ همچنين ما معتقديم كه بخش عمده اي از شرايط موجود 

و شكاف بين قدرت خريد و وضعيت معيشتي كارگران و دستمزدها ناشي از 
»تورم« و»كاهش ارزش پول ملي« است كه آن هم به دليل سياست   گذاري 
غلط دولت رخ داده است. از اين رو، دولت بايد براي حمايت از جامعه كارگري 
و تامين معيشت اوليه آنها اقدامات اساسي تري انجام دهد.  نكته آخر؛ عالوه 
بر اينها، در نهايت ذكر اين نكته ضروري اس��ت كه درك شرايط كارفرما و 
مشكالت اقتصادي كه اين بخش در سال هاي گذشته تحمل كرده از اهميت 
بااليي برخوردار است؛ چراكه فشار بر بنگاه هاي اقتصادي را بسيار باال برده 
و اگر چاره اي براي آن انديشيده نشود، اين موضوع به مي تواند هزينه هايي 
جديد براي اقتصاد ايران رقم بزند. از سوي ديگر، اگر شرايط اقتصادي بهبود 
نيابد وكارفرمايان از فشاري كه به آن گرفتار شده اند، رها نشوند؛ اين نگراني 
وجود دارد كه اين افزايش دستمزد در نهايت به ضرر كارگران تمام شود و به 

باال رفتن نرخ بيكاري منجر شود. 

گروه بانك و بيمه|
ش��عب برخي بانك هاي واقع در مناطق تجاري در روزهاي اخير به 
دليل كاهش س��اعت كاري و شيفت بندي، شلوغ و پرازدحام بود، اما 
بيشتر شعب تقريبا خلوت هستند؛ به نظر مي رسد كه ترس از كرونا 
باعث شده كه مردم به ويژه سالمندان جز در موارد ضروري به شعب 

بانك مراجعه نكنند.
به گ��زارش ايرنا، با توجه به اينكه بانك ها به عنوان يكي از مكان هاي 
اصلي انتقال ويروس كرونا شناخته مي شوند، مردم تالش مي كنند به 
ندرت و تنها در مواقع ضروري در شعب بانك ها حضور بيابند. با وجود 
كاهش حضور مردم در اغلب شعب، اما در برخي شعب به ويژه شعبي 
كه در مناطق تجاري واقع شده اند، شاهد ازدحام مشتريان هستيم. 
در اين ميان، كاهش ساعت كاري بانك ها و شيفت بندي شعب، باعث 

تشديد اين ازدحام شده است.
چندي پيش »احمد اميرآبادي« از نمايندگان مجلس با انتشار عكسي 
از ازدحام جمعيت در يكي از شعب بانك ها، اظهار داشت: »بانك ها به 
دليل رعايت بخشنامه يك س��وم با ازدحام مراجعين مواجه شده اند 
كه اين موضوع، با طرح فاصله گ��ذاري اجتماعي مغايرت دارد.« وي 
خاطرنشان كرد: »يا بانك ها را تعطيل كنيد يا شعب را افزايش دهيد؛ 
وقتي بانك ها فعاليت كرده و چك كسبه را مي پذيرند، كسبه هم مغازه 
را تعطيل نمي كنند.« بررسي ها نشان مي دهد كه مشكالت مربوط به 
رمز دوم يك بار مصرف )پويا(، نقد كردن چك، برگش��ت چك، واريز 
مبالغ باال و... از مهم ترين داليل حضور در شعب در زمان شيوع كرونا به 
شمار مي رود. به دليل كاهش ساعت كار بانك ها و تعطيلي موقت برخي 
شعب، ازدحام در برخي از ش��عب رخ داده به طوري كه باعث نگراني 
نسبت به شيوع كرونا در آنها و تهديد سالمت كارمندان و مشتريان 
شده است. بر اساس گزارشي كه از شعبه يك بانك غيردولتي واقع در 
خيابان نواب به ايرنا اعالم ش��د در روز سه شنبه )19 فروردين( بيش 
از 70 نفر براي انجام امور بانكي در نوبت قرار داشتند كه اين موضوع 

باعث نگراني كاركنان و مشتريان شعبه شده بود.
ازدحام فقط در برخي شعب بانكي وجود دارد و بيشتر آنها به صورت 

عادي و به دور از ازدحام به كار خود ادامه مي دهند.شعب اصلي واقع در 
مناطق تجاري، دچار ازدحام هستند و ساير شعب با تعداد كم مشتريان 
به كار مشغولند.حضور كم تعداد مشتريان در اين شعب در حالي است 
كه ساعت كاري بانك ها كم شده و بيشتر آنها نيز تنها در برخي روزها 
داير هستند.در واقع، نگراني از شيوع كرونا تا حد زيادي بازدارنده بوده 

و باعث شده است كه مردم كمتر به شعب مراجعه كنند.
براساس اعالم ش��وراي هماهنگي بانك ها، بانك هاي دولتي و نيمه 
دولتي، ش��عب اين بانك ها به صورت ش��يفت بندي، چرخش��ي و 
دوركاري از شنبه تا چهارشنبه براي كاركنان از ساعت هفت تا 14 و 
براي مشتريان از ساعت هفت و ۳0 تا 1۳ داير است.همچنين كانون 
بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي نيز اعالم كرده است: ساعت كار 
كاركنان از هفت و ۳0 تا 14 و ۳0 دقيقه و براي مشتريان از هشت تا 
14 خواهد بود. برخي بانك ها اقدام به شيفت بندي شعب خود كرده اند 
به طوري كه شعب واقع در يك محدوده جغرافيايي به نوبت در برخي 
روزها فعال هستند.حتي برخي شعب بانك هاي اصلي و بزرگ نيز اقدام 
به تعطيلي موقت برخي شعب خود كرده اند. به عنوان مثال، شعبه يكي 
از بانك هاي بزرگ دولتي در خيابان مجيديه جنوبي تهران در هفته اي 
كه گذشت براي جلوگيري از شيوع كرونا به طور كامل تعطيل بود و با 
نصب اطالعيه اي روي درب آن، از مراجعه كنندگان خواسته بود كه به 
شعبه ديگر آن بانك در خيابان مجاور مراجعه شود. به نظر مي رسد كه 
به دليل معرفي بانك ها به عنوان يكي از مكان هاي اصلي انتقال ويروس 
كرونا، مردم احتياط كرده و كارهاي مالي خود را تا حد ممكن بدون 
مراجعه به شعب انجام مي دهند. برخي شعب بانك ها از ورود گسترده 
مش��تريان به داخل شعبه جلوگيري كرده اند به طوري كه مشتريان 
جلوي آن شعبه در داخل خيابان به صف مي ايستند و به نوبت براي 

انجام امور خود داخل شعبه مي شوند.
باتوجه به اينكه س��المندان از قربانيان اصلي ويروس كرونا به شمار 
مي روند، آنها احتياط كرده و جز در موارد بسيار ضروري از حضور در 
شعب خودداري مي كنند. بر اين اس��اس، اين روزها به ندرت شاهد 

حضور سالمندان در شعب بانك ها هستيم.

ادامه از صفحه اول



رهبري

»تعادل« زواياي شايعه استعفاي رييس سازمان بورس را بررسي كرد

بازتاب چهارشنبه هاي پرالتهاب بر بازار سرمايه
گروه بورس| محمد امين خدابخش|

چند وقتي است كه كش��مكش ها ميان مخالفان و 
موافق��ان نگاه قيم مآبانه به بازار س��هام باال گرفته و 
تقريبا هر چهارشنبه ش��اهد نمود تفاوت ديدگاه ها 

در بازار سهام هستيم. 
در حالي كه بازار س��هام طي ماه هاي اخير رش��دي 
قابل توجه را ش��اهد بوده و شاخص هاي آن به لطف 
تضعيف پول ملي در دو س��ال گذشته به شكل قابل 
توجهي رش��د داش��ته اند، كاهش ش��يب صعودي 
تغييرات نرخ ارز و دركنار آن هجوم نقدينگي به بازار 
سرمايه شرايطي را پديد آورده كه اگر نگوييم كليت 
بازار، حداقل بسياري از نمادها را به محدوده حبابي 

قيمت رسانده است.
در يك نمونه ش��اخص كل بورس تهران تنها در دو 
س��ال گذش��ته در حدود 520 درصد رشد داشته و 
از كانال 96 هزار واح��دي به كانال 597 هزار واحد 
رسيده است. همين امر سبب شده تا توجه به روند 
فعلي بازار و ارزياب��ي احتماالت پيش رو براي ادامه 

صعود آن از اهميت ويژه اي برخوردار باشد. 
از طرفي آنچ��ه كه همچنان توانس��ته به گس��يل 
نقدينگي به بازار سرمايه بينجامد اعتماد اجتماعي و 
تقويت آن در ماه هاي اخير نسبت به بازار سهام است. 
چنين مولفه اي اگرچه ممكن اس��ت در زمان هاي 
مختل��ف دچار نوس��ان هاي متعددي ش��ود، با اين 
حال حفظ آن در شرايط فعلي كه معامالت سهام از 
مقبوليت خوبي در ميان عامه مردم برخوردار است و 
به گفته شاپور محمدي نفوذي 14 درصدي در ميان 

مردم دارد، اهميتي ويژه دارد.

   چهارشنبه هاي پرالتهاب بازار
در اين ميان اختالف نظر بر سر تعريف »ارزندگي« 
قيمت س��هام موجب ش��ده تا برخي از تحليلگران 
بر خالف نظر بس��ياري از كارشناسان بازار، جريان 
قدرتمن��د نقدينگ��ي و اقبال به معامالت س��هام را 
دليلي كافي براي ت��داوم رونق بازار بدانند و بر لزوم 
باز گذاشتن دست خريداران تاكيد كنند. در مقابل 
بسياري ازجمله رييس فعلي سازمان بورس بر اين 
باور هستند تا زماني كه شركت سودده نباشد، صرف 
وجود تقاضا و اقبال به خريد نماد آن دليل مناسبي 
براي ارزنده پنداشتن سهام شركت ياد شده نيست.

 همين تفاوت ديدگاه كه ريشه اصلي مشكالتي است 
كه در هفته هاي اخير چهارشنبه هاي پرالتهاب بازار 
سرمايه را پديد آورده و بسياري از فعاالن بازار سهام 
را بر آن داشته تا در روزهاي اخير، به خصوص پس از 
آشكار تر شدن اخالف نظرها ميان مسووالن وزارت 
اقتصاد و مسووالن س��ازمان بورس كه در راس آن 
شاپور محمدي قرار دارد دست به عصاتر عمل كنند. 

اين اختالفات در نهايت پس از آنكه فرهاد دژپسند 
وزير اقتصادي و دارايي در ش��امگاه سه ش��نبه طي 
اظهاراتي ك��ه در خصوص رونق بازار س��هام و نبود 

حباب كلي در آن مطرح كرد، به اوج خود رسيد.
به نظر مي رسد كه اتخاذ تصميمات يك باره و اعالم 
آن خارج از وقت اداري يكي از تبعاتي باش��د كه به 
واسطه همين اختالف نظرها گريبان بازار سرمايه 
را گرفته است. همانطور كه در هفته هاي قبل و در 
پايان سال 98 نيز شاهد بوديم، دستورالعمل هايي 
مانن��د افزايش حجم مبنا و كاهش دامنه نوس��ان 
نماده��ا به 2 درص��د نيز از تصميمات��ي بود كه در 
يكي از همين چهارش��نبه ها به اهالي بازار سرمايه 

ابالغ شد.
در آخرين تغييرات اعمال ش��ده بر ريزساختارهاي 
بازار و به طور اتفاقي چهارش��نبه اي ديگر »اطالعيه 
بسيار مهم در خصوص اصالح ريزساختارهاي بازار 
س��رمايه« و »اطالعيه در خصوص اصالح بخشي از 
ريزس��اختارهاي معامالتي در ب��ورس اوراق بهادار 
ته��ران« به اط��الع جامع��ه س��رمايه گذاري ايران 

رسيده است.
بر اس��اس آنچه در روزهاي اخير تغيير كرده است، 
قواني��ن جدي��د در تغيي��رات 20 درص��دي، نماد 
شركت ها به جاي 60 دقيقه، يك روز معامالتي كامل 

متوقف خواهد شد.
 اين در حالي است كه پيش از اين براي توافق هايي 
از اين دست اطالعيه شفاف سازي اختياري بود و از 
اين به بعد و به استناد قانون جديد الزامي مي شود. 
اگر هم اطالعيه اي منتشر نشود حجم مبنا براي يك 
دوره 10 روزه دو براب��ر عدد فعلي خواهد بود. اتخاذ 
چنين تصميمي عمال به معناي جلوگيري از رش��د 
قيمت سهام شركت خواهد بود كه بيش از هر چيز 

به منافع سهامداران لطمه مي زند. 
همچنين مطاب��ق قوانين جدي��د در توقف نمادها 
ب��راي كنفرانس، حداكثر زمان توقف از 2 روز 4 روز 
مي شود. ضمن اينكه اگر به سواالت كنفرانس درست 
جواب داده نش��ود براي 10 روز حج��م مبنا 3 برابر 

وضعيت قبل خواهد بود.
عالوه بر اين در بازگش��ايي هاي ب��دون محدوديت 
نوس��ان، پيش از اين حجم مبنا يك ب��ود كه از اين 
پس و به اس��تناد قوانين جديد حجم مبناي عادي 
لحاظ مي شود و اينكه سهام شركت ها وقتي در گره 
معامالتي مي روند كه در 5 جلس��ه معامالتي اخير 
خود، متوسط حجم معامالت آنها كمتر از 5 درصد 

حجم مبنا باشد.
در ابالغي��ه اي ديگر حدنصاب نگهداري س��هام در 
صندوق هاي با درآمد ثاب��ت )به جز صندوق هاي با 
درآمد ثابت( از 25 درصد به 10 درصد كاهش يافت. 

اگرچه براي اعمال اي��ن تغييرات مهلتي 3 ماهه در 
نظر گرفته شده است، با اين حال انتظار مي رود كه 
با توجه ب��ه نحوه عملكرد ش��ركت هاي حقوقي در 
ماه هاي پيش رو ش��اهد افزاي��ش عرضه ها در بازار 

سهام باشيم.

   زخمي بر جان بازار
اگرچه ممكن اس��ت كه تغييراتي از اين دس��ت به 
افزايش ش��فافيت بازار و بهبود وضعيت دسترسي 
ب��ه اطالعات موثر باش��د، اما بايد توجه داش��ت كه 
توجه به منافع سهامداران و نقدشوندگي بازار نبايد 
به دليل ش��رايط موقتي بازار به خطر بيفتد، چراكه 
اي��ن تغييرات به افزايش ريس��ك قوانين و مقررات 

منتهي مي شود. 
در چنين شرايطي آنچه بيش��ترين فشار را تحمل 
مي كند اعتماد عمومي نس��بت به س��از و كار بازار 
سرمايه اس��ت. در صورت تداوم اين وضعيت انتظار 
مي رود كه ش��اهد كاهش اقبال عمومي نس��بت به 

بازار سهام باشيم.

   شنيده ها از يك تغيير
در حالي كه شايعاتي مبني بر بركناري يا استعفاي 

رييس س��ازمان بورس طي چند هفت��ه اخير بارها 
مطرح شده بود و تداوم آن از حساسيت فعاالن بازار 
نس��بت به جابه جايي هاي احتمالي در صدر هيات 
اجرايي سازمان بورس كاسته بود، در ساعات پاياني 
روز چهارش��نبه خبر از استعفاي ش��اپور محمدي 
در ش��بكه هاي مجازي بار ديگر بر سر زبان ها افتاد. 
شنيده ها حاكي از آن اس��ت كه حاال و پس از چند 
ماه كشمكش ميان دو ديدگاه ياد شده، كفه ترازو به 
سمت طرفداران تداوم رشد قيمت ها در بازار سهام 

سنگيني كرده  است. 
گويا قرار اس��ت پايان اي��ن نزاع با انتصاب حس��ن 
قاليباف اصل به رياس��ت سازمان بورس كه پيش از 
علي صحرايي سكان هدايت شركت بورس تهران را 

در دست داشت، رقم بخورد.
از آنجايي كه استعفاي رييس سازمان بورس امري 
محرمانه است، تا زمان اعالم خبر آن از سوي شخص 
رييس ي��ا وزير اقتص��اد، نمي توان با رفتن ش��اپور 

محمدي را قطعي تلقي كرد.
 آنطور كه س��عيد االمي بيدگلي ب��ه اقتصاد آنالين 
گفته »موضوع انتخاب فردي جديد براي سكانداري 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار هنوز در شوراي عالي 

بورس مطرح نشده است. 

در قانون اوراق بهادار مص��وب 1384، چنين آمده 
است كه اعضاي هيات مديره سازمان بورس به توصيه 
رييس ش��وراي عالي بورس و با تأييد شوراي عالي 
بورس انتخاب مي شوند و همچنين رييس سازمان 
)رييس هيات مديره س��ازمان بورس( به پيش��نهاد 
اعض��اي هيات مديره و تأييد اعضاي ش��وراي عالي 
بورس انتخاب مي ش��ود. بنابراين به نظر مي رس��د 
دس��ت كم تا اين لحظ��ه بايد خب��ر انتخاب رييس 
جديد س��ازمان را مردود دانس��ت، چرا كه شوراي 
 عالي بورس هنوز در اين رابطه جلس��ه اي تش��كيل

 نداده است.«
در صورتي كه خبر انتصاب حس��ن قاليباف اصل به 
رياست س��ازمان بورس و اوراق بهادار كشور قطعي 
شود، وي چهارمين فردي خواهد بود كه پس از علي 
صالح آبادي، محمد فطانت فرد و ش��اپور محمدي 
هدايت سازمان ياد شده را به عهده خواهد گرفت. 

گفتني است، پيش از تشكيل سازمان بورس و اوراق 
بهادار به عنوان يك موسس��ه عموم��ي غيردولتي 
داراي شخصيت حقوقي در سال 1384، »سازمان 
كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران )سابق( «، به طور 
همزمان وظيفه نظارت و اجراي ساز و كار حاكم بر 

بازار سرمايه را به عهده داشت. 
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برنامه هاي كمك به قشرهاي 
ضعيف سريع تر اجرا شود

رهبر معظ�م انقاب اس�امي در خجس�ته عيد 
نيمه شعبان و مياد حضرت بقيه اهلل االعظم ارواحنا 
فداه سخناني را به صورت زنده و تلويزيوني  ايراد 

داشتند.
گزيده بيانات رهبر معظم انقاب  را مي خوانيد: 

  در تاريخ بش��ر كمتر دوره اي اتفاق افتاده باشد كه آحاد 
بشري در همه جاي عالم به قدر امروز احساس نياز به يك 
منجي داشته باش��ند. چه نخبگان كه آگاهانه اين نياز را 
احساس مي كنند و چه مردم كه در ناخودآگاه خود به يك 

منجي و مهدي احساس نياز مي كنند.
   امروز بعد از آني كه بشريت مكاتب  و مسلك هاي گوناگون 
را تجربه كرده از كمونيسم تا ليبرال دموكراسي غربي، اما بشر 

احساس آرامش نمي كند
    بشر با پيشرفت هاي حيرت آور، احساس آرامش نمي كند. 
بشريت دچار فحشا و گناه و بي عدالتي و شكاف طبقاتي 
بسيار وسيع است. بشر دچار سوءاستفاده قدرت ها از علم 

است و بشر دچار سوءاستفاده از كشفيات طبيعت است.
  امروز بي عدالتي در دنيا از علم تغذيه مي كند يعني علم 
پيشرفته در خدمت بي عدالتي و سلطه بر ملت ها است. حل 
اينها به يك قدرت الهي نياز دارد؛ به دس��ت پرقدرت امام 
معصوم. لذا ماموريت بزرگ حضرت بقيه اهلل االعظم)عج( 

قسط و عدل است.
  وعده فرج و حركت عظي��م الهي در انتهاي تاريخ براي 
برقراري عدالت ايجاد خواهد شد و البته زندگي واقعي بشر 

در آن زمان شروع خواهد شد.
  براي اينكه نياز به عدالت جهت پيدا كرده و مفيد باشد در 
اسالم از ما انتظار خواسته شده است كه فراتر از نياز است. 
انتظار يعني اميد و اعتقاد به اينكه آينده قطعي وجود دارد 

و اين انتظار سازنده است.
   انتظار به معناي دست روي دست گذاشتن نيست بلكه 
به معناي اقدام كردن است و بايد انسان احساس كند كه 

عاقبتي وجود دارد كه بايد براي آن تالش كرد.
  جامعه مهدوي جامعه قسط برادري و علم و عزت است. 
انتظار فرج غير از بي صبري و مدت معين كردن اس��ت. 
بي صبري كردن و پا كوبيدن براي فرج نيست بلكه بايد خود 

را آماده براي حضور امام عصر كرد.
   انسان نبايد عجله كند بلكه بايد بر اساس حكمت عمل 
كرد. مراد از انتظار فرج، فرج نهايي است و فرج بعد از هشدار 
و ح��وادث همه گير مانند حوادث امروزه دنيا كه برخي را 

ناراحت كرده و حتي برخي ها خودكشي كرده اند.
   اين موضوع ]كرونا[ آزموني براي دولت ها و ملت هاست. 
ملت ايران در آزمون و بيماري عمومي و وباي مدرن كرونا 

خوش و خوب درخشيد.
   اوج اين افتخار ملي به مجموعه درماني كش��ور متعلق 
است. عظمت كار مجموعه درماني و ارزش فداكاري آنها 
اعم از پزشكان و پرس��تاران بسيار زياد است. اينها جان و 
سالمت خود را در خدمت مردم قرار دادند و اين خاطرات 
جامه پزشكي در حافظه ملت به خوبي به يادگار خواهد ماند.
  در كنار اينها، داوطلباني هم بودند كه عضو جامعه پزشكي 
هم نبودند، طالب، دانشجويان و هزاران بسيجي و آحاد 
مردم خدمات باارزشي كه واقعا از توصيف باالتر است ارايه 
كردند. در كنار اينها نيروهاي مسلح كه از همه توان خود 
حتي در زمينه هاي علمي و ساخت و ساز و توليد امكانات 

بهداشتي و درماني استفاده كردند.
   متقابال فرهنگ و تمدن غربي هم محصول خود را نشان 
داد- آنچ��ه در امريكا و اروپا اتفاق افت��اد، بعضي از آنها در 
تلويزيون نشان داده شد، برخي هم نشان داده نشد. اينكه 
يك دولت ماسك و دستكش مربوط به دولت و ملت ديگر 
را براي خود ببرد يا م��ردم هر روز در ظرف مدت كوتاهي 
فروشگاه ها را تخليه كنند و براي خريد بيشتر تالش كنند. يا 
كساني براي چند دستمال توالت به جان هم بيافتند يا براي 
خريد اسلحه صف بكشند چون احساس خطر مي كنند. يا 

اينكه بيمار پير را معالجه نكنند.
   بعضي ها از ترس كرونا و مرگ خودكشي كردند. اين البته 
نتيجه منطقي و طبيعي فلسفه حاكم بر تمدن غربي است 

كه فلسفه مادي و اغلب بي خدايي است.
   يكي از س��ناتورهاي غربي همين چند روز پيش گفته 
بود كه غرب وحش��ي زنده ش��د. وقتي مي گوييم غرب 
روحي وحش��ي دارد كه با ظاهرش منافاتي ندارد، برخي 

انكار مي كنند.
  بعد ديگر اين حادثه رفتار عمومي ملت ما در به كار بستن 
توصيه ها اس��ت. مردم واقعا آنچه را س��تاد ملي مبارزه به 
صورت قاطع اعالم مي كند، مردم رعايت مي كنند. ممكن 
اس��ت چيزي را به صورت مردد اعالم كنند و مردم به آن 
صورت رعايت نكنند، اما آنجا كه قاطع اعالم مي كنند مردم 
رعايت مي كنند. نمونه اش روز 13 فروردين است كه كسي 
باور نمي كرد مردم ايران س��يزده به در نروند، اما مردم به 

توصيه عمل كردند.
  كرونا مشكل بزرگي براي بشريت است الكن اين مشكل 
در قياس با بسياري از مشكالت چيز كوچكي به حساب 
مي آيد. مش��كالت فراوان��ي را در دنيا و كش��ور خودمان 
داشتيم كه از اين حادثه كمتر نبود بلكه بيشتر بود. از جمله 
درست در 32 سال پيش در همين ايام هواپيماهاي صدام 
مواد شيميايي را در بخش هايي ريختند و از مردم ما و مردم 
خوشان هزاران نفر را كشتند و البته همه قدرت هاي بزرگ 

هم از صدام حمايت مي كردند.
   مساله كرونا ما را نبايد از توطئه دشمنان و استكبار غافل 
كند؛ دشمني استكبار با اصل نظام جمهوري اسالمي است. 
اصل جمهوري اسالمي و مردمس��االري اسالمي از نظر 

استكبار قابل فهم نيست.
   براي برخي از اقشار ضعيف مسووالن فكرهايي كرده  اند 
و توصيه مي كنم كه مسووالن دولتي هر چه سريع تر اين 

برنامه ها و فكرها را اعالم و اجرا كنند.
   عده اي از مردم در شرايط فعلي زندگي سختي مي گذراند 

و مردمي كه دست باز دارند از آنها حمايت كنند.
  ماه رمضان در پيش است و اين ماه انفاق و ايثار و نيازمندان 
است و نياز اس��ت كه رزمايش��ي براي كمك مومنانه به 
نيازمندان به وجود آيد تا به فقرا كمك شده و خاطره خوشي 

در اذهان ايجاد شود.
  مسووالن و فعاالن جوان در عرصه علم و فناوري نبايد 
جهش توليد را فراموش كنند و بايستي به هر قيمتي كه 
هست آن را دنبال كرده و كشور را جهش دهيم. جوانان بايد 
ساخت و ساز و توليد نيازهاي فراوان كشور در آزمايشگاه ها 

را دنبال كنند.
   ان ش��ا ءاهلل آرزوهاي ملت بزرگ اي��ران با فرج حضرت 

ولي عصر تحقق بخشيده خواهد شد.

مديرعامل ش��ركت مديريت فناوري بورس تهران 
گفت: اگر قرار باشد سهام عدالت 49 ميليون ايراني 
آزاد ش��ود، آمادگي س��امانه بورس ب��راي پذيرش 
اين افراد وجود دارد، اما هم��ه اين افراد به يك باره 

نمي توانند خريد و فروش سهام انجام دهند.
به گزارش فارس، روح اهلل دهقان در مورد اينكه اگر 
49 ميليون نفر سهامدار عدالت بخواهند وارد بورس 
شوند آيا س��امانه ها اجازه اين كار را مي دهد، گفت: 
سامانه معامالت بورس در وضع فعلي شايد خيلي 
امكان پذيرش 49 ميليون سهامدار را نداشته باشد، 
اما به تناس��ب تعريف نيازها، ظرفيت سامانه تغيير 

پيدا مي كند. وي افزود: اگر قرار است سهام عدالت 
وارد بازار سرمايه شود، متناسب با آن بايد ظرفيت 
سامانه معامالت تغيير كند، اما با وضع موجود سامانه 

كار سختي خواهد بود كه البته غير ممكن نيست.
مديرعامل شركت مديريت فناوري بورس تهران در 
پاسخ به اين پرسش كه اگر قرار بر آزادسازي مرحله 
به مرحله س��هام عدالت 49 ميليون نفر انجام شود 
يا اينكه معامالت آن از طري��ق واحدهاي صندوق 
معامله بورسي باش��د آيا امكان حضور وجود دارد، 
بيان داشت: باالخره راهكاري براي حضور اين افراد 
در بورس پيدا مي ش��ود كه هم س��امانه معامالت 

جواب دهد و هم م��ردم از مزاياي حضور در بورس 
برخوردار شوند.

دهقان در پاسخ به اين پرسش كه وقتي عرضه هاي 
اوليه س��هام شركت ها انجام مي ش��ود، در يك روز 
بيش از يك ميليون و 800 هزار نفر وارد مي ش��وند 
آيا سامانه كشش بيشتري هم دارد، گفت: سيستم 
عرضه اوليه جدا اس��ت و در سامانه معامالت اصلي 
مشكلي ايجاد نمي كند، بلكه در يك فرايند جداگانه 
متقاضيان عرضه اوليه ثبت مي ش��وند، البته وقتي 
روز چهارشنبه عرضه اوليه صورت مي گيرد، در روز 
بعدي كاري يعني روز ش��نبه مشتريان عرضه هاي 

اوليه مشخص و وارد بازار مي شوند. مثاًل يك ميليون 
و 800 هزار س��هامداري كه متقاضي عرضه اوليه 
سهام يك شركت مي شوند، در روز بعدي كاري به 
تبادل سهام مي پردازند كه ممكن است در آن موقع 

فشاري به سامانه معامالت وارد شود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا سامانه معامالت 
بورس تهران ايراني است، افزود: اين سامانه ايراني 
نيس��ت، بلكه متعلق به فرانس��ه اس��ت كه از آنجا 
خريداري شده و آخرين نسخه اي از سامانه معامالت 
كه تحويل گرفته ايم، مربوط به س��ال 2009 يعني 
11 سال پيش است كه در سال 1396 اين سامانه 
را تحويل گرفتيم، البته همراه سامانه معامالت كد 

منبع سامانه هم تحويل ايران شده است.
مديرعامل ش��ركت مديريت فناوري بورس تهران 
گفت: يك س��امانه نرم افزاري وقتي مي خريم كد 

منبع هم بايد دريافت شود، يعني كد نرم افزاري كه 
براساس آن سامانه تعريف شده است و با توجه به آن 
كد منبع كارايي سامانه كه در 3-2 سال گذشته به 
واسطه آن كد منبع تغيير پيدا كرده است تا بتوانيم 

نيازهاي بازار را پاسخ دهيم.
دهق��ان در برابر اين پرس��ش كه آيا ام��كان تهيه 
س��امانه ايراني براي معامالت ب��ورس وجود دارد، 
اظهار داشت: از يك سال قبل با دانشگاه تهران كار 
مي كنيم و آنها قرار است س��امانه معامالت ايراني 
براي بورس طراحي كنند، البته اين موضوع زمان بر 
است و س��امانه فعلي معامالت در بورس به راحتي 
مي تواند تا چند س��ال آين��ده كار كند، اما طراحي 
سامانه در كوتاه مدت به نتيجه نمي رسد و اميدواريم 
در آينده يك س��امانه معامالت بورسي با طراحي 

ايراني داشته باشيم.

سامانه ايراني معامالت بورس در راه است
مديرعامل شركت مديريت فناوري بورس تهران:

با تصميم سازمان بورس  مقرر شد

كارمزد معامالت صندوق هاي سرمايه گذاري كاهش مي يابد
س��ازمان بورس و اوراق بهادار با هدف تش��ويق به سرمايه گذاري 
غيرمستقيم به كاهش كارمزد معامالت صندوق هاي سرمايه گذاري 

اقدام كرد.
به گزارش تس��نيم، هيات مديره س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
در جلس��ه اخير خود به موضوع »كاهش س��قف نرخ كارمزدهاي 
معام��الت اوراق به��ادار و پذيره نويس��ي اولي��ه در صندوق هاي 

سرمايه گذاري« پرداخت.
اين مس��اله كه با هدف تش��ويق س��رمايه گذاري غيرمس��تقيم و 
كاه��ش هزينه هاي س��رمايه گذاري مورد بررس��ي ق��رار گرفت 
ب��ه تصويب مصوبه اي ب��ا 3 بن��د انجاميد كه توس��ط محمدرضا 
معتم��د؛ مدير نظارت بر نهادهاي مالي س��ازمان ب��ورس و اوراق 
 بهادار به مديران صندوق هاي س��رمايه گذاري و كليه فعاالن بازار

 ابالغ شد.
در اين نامه آمده است: بند 5 ششصد و سي و چهارمين صورتجلسه 
هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 11 فروردين 1399 
به منظور تش��ويق سرمايه گذاري غيرمس��تقيم در بازار سرمايه و 
كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري مربوطه، موضوع كاهش سقف 
نرخ كارمزده��اي معامالت اوراق بهادار و پذيره نويس��ي اوليه در 
صندوق هاي سرمايه گذاري مطرح و مواردي به شرح ذيل تصويب 

شد: 
1- س��قف ن��رخ كارمزد خري��د و فروش ش��ركت ب��ورس اوراق 
بهادار تهران، ش��ركت فرابورس ايران، ش��ركت مديريت فناوري 
ب��ورس ته��ران، ش��ركت س��پرده گذاري مرك��زي اوراق بهادار 
و تس��ويه وج��وه و ش��ركت هاي كارگ��زاري از معام��الت اوراق 
بهادار توس��ط تمامي صندوق هاي س��رمايه گذاري )به استثناي 
صندوق ه��اي س��رمايه گذاري اختصاصي بازرگاني كه مش��مول 
مصوبه 1393/3/17 هيات مديره س��ازمان مي باش��ند(، معادل 
25 درصد س��قف نرخ هاي كارمزد معامالت معمول اوراق بهادار 

 با رعايت حداكثر س��قف ريالي مصوب، در هر مرحله تعيين شد. 
2- سقف نرخ كارمزد خريد و فروش ش��ركت بورس اوراق بهادار 
تهران، فرابورس ايران، ش��ركت مديريت فن��اوري بورس تهران، 
ش��ركت س��پرده گذاري مركزي اوراق به��ادار و تس��ويه وجوه و 
ش��ركت هاي كارگ��زاري از معام��الت واحده��اي صندوق هاي 
س��رمايه گذاري قابل معامله، معادل 25 درصد سقف نرخ كارمزد 
معامالت معمول اوراق بهادار با رعايت حداكثر سقف ريالي مصوب، 

در هر معامله تعيين مي شود.
تبصره 1- هزينه معامات در پذيره نويسي اوليه كليه صندوق هاي 
س��رمايه گذاري قابل معامله معادل كارمزد سمت خريد معامالت 
پس از اعمال نرخ هاي موضوع اين بن��د خواهد بود كه اين هزينه 
توسط سرمايه گذار )يعني پذيره نويسي واحدهاي سرمايه گذاري 

در دوره پذيره نويسي اوليه( پرداخت خواهد شد.
تبصره 2- در دوره پذيره  نويسي اوليه هيچ گونه هزينه اي از صندوق 
به عنوان يكي از طرفين پذيره نويسي دريافت نخواهد شد. از نرخ 
كارمزد سمت خريد كارگزاران 20 درصد سهم كارگزار فروشنده 

و 80 درصد سهم كارگزار خريدار است.

يك كارشناس بازار سرمايه مطرح كرد

چرايي امنيت صندوق هاي سرمايه گذاري
با ورود نقدينگي مناسب به بازار در روزهاي ابتدايي سال جديد با بازده خوبي 
مواجه هستيم. در نظر داشته باشيد كه بازار سرمايه از جنس بازارهاي به شدت 
نقدشونده است و سهام ش��ركت هاي خوبي در آن پذيرش شده اند و ورود 
نقدينگي به آن نشان دهنده اعتماد مردم و سرمايه گذاران به بازارسرمايه 
است.به گزارش سنا، كوروش شمس با بررس��ي روند بازار در سال جديد 
گفت: با توجه به چشم اندازي كه دولت و مسووالن سازمان بورس ترسيم 
كرده اند، سال جديد، سالي است كه سهام دولتي بيشتري در بورس عرضه 
مي شود و همچنين شاهده عرضه اوليه زيادي خواهيم بود. بازار سرمايه از 
رش��د دالر و تورم متاثر ش��ده و اين موضوع در رشد سودآوري شركت ها و 
ارزش دارايي آنها تاثير گذاشته است.اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: 
چنين رويه اي موجب مي شود سرمايه گذاران پتانسيل ارزشي مناسب تري 
را در بازار سرمايه پيدا كرده و در آن به س��رمايه گذاري بپردازند. اين ورود 
نقدينگي به بورس به نظر من تابع چند عامل شامل عوامل بنيادي و ارزشي 
همچنين حمايت هاي دولت و چشم اندازي است كه در بازار سرمايه به تصوير 
كشيده است كه در مجموع سبب شده تا مردم تمايل بيشتري به ورود در 
بازارسرمايه و سرمايه گذاري در آن داشته باشند.مدير صندوق هاي با رتبه 
برتر بازارسرمايه در توضيح مزاياي صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك 
توضيح داد: صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك بهترين و مطمئن ترين 
روش سرمايه گذاري در بورس براي افرادي است كه دانش يا زمان كافي براي 
سرمايه گذاري در بورس ندارند، اما مي خواهند از سودهايي كه در بورس وجود 
دارد منتفع شوند.وي افزود: صندوق هاي سرمايه گذاري مجوز فعاليت شان 
را از سازمان بورس و اوراق بهادار گرفته اند و تحت نظر سازمان بورس فعاليت 
مي كنند، اين قضيه سبب مي شود تا محل امني براي سرمايه گذاري باشند. 
صندوق هاي سرمايه گذاري، تحِت مديريت شركت هاي سبدگردان بوده و به 
كار تخصصي خريد و فروش سهام مشغول هستند؛ بنابراين سرمايه گذاراني 
كه آشنايي زيادي با اين حوزه نداشته يا فرصت كافي براي آن ندارند، مي توانند 
با استفاده از اين روش ريسك كمتري را متحمل شده و از بازده مناسب بازار 
بهره مند شوند.كورش شمس، نقدشوندگي در صندوق هاي سرمايه گذاري 

را نكته مهمي دانست و گفت: بر اساس اميد نامه اي كه براي اين صندوق ها 
تنظيم شده است، مدير صندوق موظف است بحث نقدشوندگي بازار را رعايت 
كند و اين موضوع براي سرمايه گذاران نقطه امني محسوب مي شود. براين 
اساس، پيشنهاد مي شود كه سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري مطمئن تر 
از صندوق هاي سرمايه گذاري شروع كنند.مديرعامل شركت سبدگردان 
پاداش سرمايه به سرمايه گذاران توصيه كرد: اگر دانش و زمان كافي ندارند، 
از طريق مباني رسمي معرفي شده توسط بورس و سازمان بورس از خدمات 
شركت هاي س��بدگردان صندوق هاي س��رمايه گذاري خدمات مشاوره 
سرمايه گذاري استفاده كنند، زيرا همانطور كه اشاره شد، سود آنها حداكثري 
و ريسك آنها حداقلي خواهد بود.وي در خصوص آينده بازار تاكيد كرد: آينده 
بازار سرمايه در تمام دنيا تحت تاثير عوامل مختلفي است. اين عوامل شامل 
مواردي از جمله سودآوري شركت ها، تصميمات كالن مانند نرخ بهره، برابري 
ارزها، حجم بازار سرمايه، نقدشوندگي هستند. با توجه به اتفاقات و روند كنوني 
جهاني متاثر از ويروس كرونا مي توان گفت كه همچنان بازار سرمايه، گزينه 
نخست در سرمايه گذاري در ايران است و پيشنهاد مي كنم كه سرمايه گذاران 
اگر تصميم به س��رمايه گذاري در سال جديد دارند سهم بازار سرمايه را در 

سرمايه گذاري هاي خود افزايش دهند.

حسن قاليباف اصل، گزينه احتمالي رياست سازمان بورس و اوراق بهادار
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قدرت خريد مردم در برابر جهش قيمت آپارتمان چقدر كاهش يافت؟

مسكندرقلهقيمتها
ادامه از صفحه اول

بيشترين رشد متوسط قيمت مس��كن در اسفند ماه 
98 نسبت به ماه مشابه س��ال قبل، مربوط به منطقه 
20 ب��ا 88.3 درصد رش��د و كمترين مق��دار افزايش 
قيمت مربوط به منطقه يك با 35.3 درصد بوده است. 
گزارش دفتر اقتصاد مسكن همچنين حاكي است، در 
اسفند گذشته، واحدهاي مس��كوني با متراژ كمتر از 
40 متر مربع بيشترين رش��د قيمت )51.3 درصد( و 
آپارتمان هاي با متراژ بيش از 200 مترمربع، كمترين 
رشد قيمت )32.2 درصد( را نسبت به ماه مشابه سال 

قبل تجربه كرده اند.

    مناطق پرمعامله؟
بر اساس اين گزارش، در اسفند 98، تعداد كل معامالت 
مسكن در ش��هر تهران به 10.2 هزار واحد مسكوني 
رسيد كه نسبت به ماه قبل از آن 24.4 درصد و نسبت 

به اسفند سال قبل 21.4 درصد كاهش داشته است.
گزارش دفتراقتصاد مسكن همچنين حاكي است كه 
منطقه 5 تهران ب��ا 1522 فقره معامله )17.6 درصد( 
بيش��ترين س��هم از معامالت اس��فند 98 را به خود 
اختصاص داده اس��ت و پس از آن مناطق 4، 2 و 10 به 
ترتيب با س��هم 11.3 درصد، 9.2 درصد و 7.2 درصد 
در رده هاي بعدي قرار دارند. همچنين منطقه 19 با 46 
فقره معامله )0.5 درصداز كل معامالت( كمترين سهم 
از تعداد معامالت اسفند ماه تهران را به خود اختصاص 
داده است. نكته قابل توجه، تمركز بيش از نيمي از كل 
معامالت اس��فند ماه )51.1 درصد از 10.2 هزار فقره 
معامله( در مناطق 10، 4، 2، 5 و8 بوده است. همچنين 
در دوره زماني مورد نظر، منطقه 22 داراي بيش��ترين 
رش��د تعداد معامله )1.7 درصد( و منطقه 20 داراي 
كمترين رشد )67.1- درصد( نسبت به ماه قبل بوده اند.

بر اساس اين گزارش، واحدهاي مسكوني با سن كمتر 
از 5 سال، بيشترين سهم )40.7درصد( و واحدهاي با 
عمر بين 11 تا 15 سال، كمترين سهم )10.7 درصد( 
ازمعامالت اس��فند 98 را به خود اختص��اص داده اند. 
در همي��ن حال، 59 درصد از معام��الت به واحدهاي 
با عمر كمتر از 10 سال تخصيص يافته است. در عين 
حال، نرخ رش��د تعداد معامالت بر حسب سن بنا در 
اسفند گذشته نسبت به ماه مشابه سال 97، درتمامي 
بازه هاي سني، كاهشي بوده است. همچنين كمترين 
كاهش رشد تعداد معامالت نسبت به اسفند ماه سال 
97، مربوط به معامالت با سن بيش از 20 سال )18.2 
درصد( و بيشترين كاهش رشد تعداد معامالت مربوط 
به واحدهاي مس��كوني با س��ن بين 11 تا 15 س��ال 
)27.7 درصد( بوده است.گزارش دفتر اقتصاد مسكن 
همچنين حاكي است كه واحدهاي مسكوني با قيمت 
هر متر مربع بيش از 12 ميليون تومان، بيشترين تعداد 
)67 درصد( معامالت اس��فند را به خ��ود اختصاص 
داده اند و پس از آن واحدهاي مسكوني در بازه قيمتي 
هر متر مربع بين 10 تا 11 ميليون تومان با 6.4 درصد 
بيشترين سهم از معامالت را بر حسب قيمت به نام خود 
ثبت كرده اند. به اين ترتيب، مشاهده مي شود كه بيش 
از نيمي از معامالت ملك در اسفندماه باالتر از قيمت 
هر متر مربع 12 ميليون تومان معامله شده است.اين 
گزارش همچنين حاكي است، 50.5 درصد از معامالت 
اسفندماه مربوط به واحدهاي مسكوني با قيمتي بيش 
از يك ميليارد و 200 ميليون تومان بوده است.پس از 
آنها، واحدهاي داراي قيمتي بين يك ميليارد تومان تا 
يك ميليارد و 100 ميليون تومان )معادل 5 درصد از 
كل معامالت( ق��رار گرفته اند. همچنين 0.1 درصد از 
كل معامالت به واحدهاي مسكوني با قيمت كمتر از 

200ميليون تومان اختصاص يافته است.
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ادامه برف و باران در كشور
تا 28 فروردين

مدير پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي با بيان 
اينكه بارش ها تا 26 فروردين در كش��ور ادامه دارد، 
گفت: از روز 27 فروردين سامانه بارشي ديگري وارد 
كشور مي شود.صادق ضياييان در گفت وگو با فارس 
در تشريح آخرين وضعيت جوي كشور بيان كرد: روز 
شنبه 23 فروردين سامانه بارشي در اغلب نقاط كشور 
غير از استان هاي هرمزگان، سيستان و بلوچستان 
و كرمان فعال اس��ت؛ ش��دت بارش ها روز شنبه در 
استان هاي خراسان شمالي، خراسان رضوي، شرق 
سمنان، شرق اصفهان، ش��مال يزد، شمال فارس، 
چهارمحال و بختياري كهگيلويه و بويراحمد است.

مدير پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي گفت: 
روز يكش��نبه 24 فروردين در اس��تان هاي واقع در 
شمال شرق و شرق كشور همچنين جنوب كشور، 
جنوب ش��رق و ش��مال غرب بارش باران و رگبار و 
رعد و ب��رق و وزش باد پيش بيني مي ش��ود، ضمن 
آنكه در اس��تان هاي واقع در سواحل جنوبي درياي 
خزر بارش پراكنده ب��اران و در ارتفاعات بارش برف 
داريم.ضياييان افزود: روز دوشنبه 25 فروردين عالوه 
بر مناطقي كه ذكر شد در مناطقي از مركز كشور و 
دامنه هاي جنوبي البرز مركزي و غربي بارش پراكنده 
پيش بيني مي ش��ود.وي تاكيد ك��رد: در اين رابطه 
هش��دار باال آمدن آب رودخانه ها و آبگرفتگي معابر 
عمومي و لغزندگي جاده ها در مناطق مذكور وجود 
دارد كه توصيه مي شود در اين داستان تمهيدات الزم 
انديشيده شود و براي حفاظت از محصوالت كشاورزي 

دستورالعمل هاي الزم در دستور كار قرار گيرد.

آماده باش شهرداري پايتخت 
براي حضور كاركنان در محل كار

پيروز حناچي، شهردار تهران با اش��اره به موج دوم 
برنامه ها و مصوبات س��تاد كرونا گفت: از روز شنبه 
دو سوم كارمندان بر سر كارهاي خود حاضر خواهند 
بود و برخي مش��اغل نيز فعاليت هاي خود را از س��ر 
خواهند گرفت. طبيعتًا اين تصميم تعداد مسافران 
اتوبوس و مترو را افزايش خواهد داد. در همين رابطه 
مت��رو را به عالمت گذاري و رعاي��ت فواصل در كف 
واگن ها و ايستگاه ها مجهز كرديم و بخشي را نيز خود 
مردم بايد مورد توجه قرار دهند. در مورد اتوبوس ها 
نيز تالش مي كنيم حجم ناوگان را تا آنجا كه امكان 
دارد افزايش دهيم و كنترل ش��ود تا ازدحام صورت 
نگيرد.ش��هردار تهران افزود: در اين حوزه نيز مردم 
بايد همكاري هاي الزم را انجام دهند و اگر مشاهده 
كردند اتوبوس يا واگني شلوغ است با اتوبوس يا واگن 
بعدي تردد كنن��د.وي ادامه داد: طرح ترافيك از روز 
شنبه اجرايي خواهد شد و ساعات طرح ترافيك را با 
ساعاتي كه ستاد كرونا براي ساعت كاري اعالم كرده 
هماهنگ كرديم، از 7 صبح تا ساعت 14 ساعت كاري 
اداري است. بين ساعت 14 تا 16 دو ساعت فرصت 
داده ايم اگر كسي از طرح خارج شود يا از دوربيني عبور 
كند مشكلي نخواهد داشت و طرح ترافيك دوباره از 
ساعت 16 تا 19 ادامه پيدا خواهد كرد. اميدواريم با 
همكاري مردم و برنامه ريزي مديريت شهري ازدحام 
در ايس��تگاه هاي اصلي وجود نداشته باشد.شهردار 
تهران با اشاره به تاكس��ي هاي شهر تهران گفت: بر 
اساس بخشنامه اي كه صادر شده در صندلي عقب 
تنها دو مس��افر بايد سوار شود و تالش هم مي كنيم 
كابين رانندگان از مسافران جدا شود. جدا شدن كابين 
رانندگان تاكسي موضوعي است كه در دنيا مرسوم 
است. تا جايي كه مي توانيم بايد فضاها را جدا كنيم اين 
را به ابتكار همكارانم در سازمان تاكسيراني گذاشته ايم، 
زيرا تاكسيرانان ساعت زيادي را با تعداد زيادي افراد در 
سطح شهر مي گذرانند و براي حفظ سالمت رانندگان 
هر چقدر فاصله بيشتر باشد مطمئناً به سالمت همه 
كمك خواهد كرد. ضدعفوني كردن فضاهاي عمومي 
شهر مانند قبل توسط مديريت شهري دنبال مي شود.

توقف 90 درصد هواپيماها
در پاركينگ فرودگاه ها

در ش��رايطي كه 90 درصد ناوگان هوايي كشور به 
دليل ش��يوع كرونا زمين گير شده اند، دبير انجمن 
ش��ركت هاي هواپيمايي اعالم كرد كه شركت هاي 
هواپيمايي از پرداخت حقوق پرس��نل خود ناتوان 
هستند.مقصود اس��عدي س��اماني در گفت وگو با 
فارس، اظهار كرد: پيش از اين اعالم شد در قالب بسته 
حمايتي 8 هزار ميليارد توماني دولت از حمل و نقل 
قرار است از شركت هاي حمل و نقلي در انواع مدل ها 
حمايت ش��ود كه يكي از اين حمايت ها، حمايت از 
شركت هاي هواپيمايي به دليل كاهش شديد سفرها 
و توقف پرواز 90 درصد هواپيماها بود.وي ادامه داد: 
به دليل شيوع كرونا در كشور بسياري از مردم طبق 
مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا از انجام سفر خودداري 
مي كنند و همين امر موجب زمين گيري بخش حمل و 
نقل در همه مدل ها و خصوصا حمل و نقل هوايي شده 
است كه البته در اغلب نقاط دنيا به دليل شيوع كرونا 
بخش حمل و نقل خسارت و زيان جدي ديده است.

دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي گفت: به هر حال 
دولت وعده داده است از كسب و كارهاي آسيب پذير 
در كرونا حمايت كند، در اين راستا مقرر شده است به 
شركت هاي هواپيمايي نيز در قالب بسته هاي حمايتي 
كمك كن��د. در هفته اي كه گذش��ت پيگيري ها از 
وزارت راه و شهرسازي و دولت انجام شد اما هنوز به 
نتيجه نرسيده است.اسعدي ساماني افزود: با توجه به 
كاهش شديد سفرها، شركت هاي هواپيمايي قطعا 
قادر نخواهند بود، حقوق پرس��نل خود را                  پرداخت 
كنند. دولت هم اعالم مي كند فعال در حال بررسي 
است، اما ما به آنها اعالم كرديم اميدواريم اين بسته 
حمايتي نوشدارو پس از مرگ سهراب نباشد. به هر 
حال ش��ركت هاي هواپيمايي بايد بتوانند به حيات 
خود ادامه دهند و اگر بسته حمايتي نرسد و قادر به 
پرداخت حقوق پرسنل خود نباشند، به ناچار مجبور 

به تعديل نيرو هستند.

خيز دولت براي عرضه 200 هزار واحد مسكوني بخش خصوصي 

جهان پساكرونا

محمود محم��ودزاده، معاون وزير راه و شهرس��ازي اعالم 
كرد: در سال جاري براساس تدابيري كه پيش بيني شده 
پروژه هاي نيمه كار متوقف ساخت مسكن كه مشكل حقوقي 
و قضايي نداش��ته باش��ند را با تامين منابع مالي وارد مدار 
مي كنيم و در سايت ثبت نام مسكن ملي صفحه جديدي 
براي واگذاري اين واحدها ايجاد خواهد ش��د. محمودزاده 
در گفت وگو با ايلنا با بيان اينكه براي افزايش توليد مسكن 
و رونق بخش هاي عمده اي از صنايع وابسته به ساختمان 
پروژه مسكن ملي به اجرا رسيد، گفت: پروژه مسكن ملي 
مصداق واقعي جهش توليد است چراكه هم با افزايش توليد 
مسكن باعث رونق بازار مسكن مي شود و هم توليد صنايع 
وابسته به ساختمان را افزايش مي دهد. وي افزود: امسال با 
توجه به نامگذاري جهش توليد از سوي مقام معظم رهبري 
فعال تر از قبل برنامه هاي حوزه مسكن را دنبال مي كنيم 
تا جهش توليد در بخش مسكن محقق شود. معاون وزير 
راه و شهرس��ازي با تاكيد بر حضور بخ��ش خصوصي در 
پروژه هاي ساختمان س��ازي گفت: يكي از موضوعاتي كه 
دنبال مي كنيم حضور ويژه بخش خصوصي نه صرفا براي 
ساخت بلكه حتي عرضه زمين از س��وي اين افراد است و 

مالكان زمين مي توانند در قالب و م��دل پروژه اقدام ملي 
مسكن، زمين خود را به متقاضياني كه از طرف دولت معرفي 
مي شود با قيمت توافقي واگذار كنند. محمودزاده با بيان 
اينكه با همكاري سازندگان، مالكان زمين و نظارت دولت 
مي توانيم ميزان توليد مسكن را افزايش دهيم، گفت: يكي 
از برنامه هاي جديد ما در سال جاري فعال سازي پروژه هاي 
نيمه كاره مسكن اس��ت به ويژه پروژه هايي كه واحدهاي 
آن در گروه واحدهاي متوسط رو به پايين هستند. معاون 
امور مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي تاكيد كرد: 
دولت و وزارت راه و شهرسازي اين آمادگي را دارد هر پروژه 
نيمه تمام مسكني كه مش��كل تامين منابع مالي دارد را 
حمايت كند تا اين پروژه ها و واحدها وارد چرخه واگذاري به 
مردم شوند. وي ادامه داد: در سال جاري براساس تدابيري كه 
پيش بيني شده پروژه هاي نيمه كار متوقف ساخت مسكن 
كه مشكل حقوقي و قضايي نداشته باشند را با تامين منابع 
مالي وارد مدار مي كنيم و در س��ايت ثبت نام مسكن ملي 
صفحه جديدي براي واگذاري اين واحدها ايجاد خواهد شد. 
محمودزاده افزود: بنابراين براي تحقق شعار جهش توليد 
يكي از برنامه هاي جديد وزارت راه و شهرسازي فعال سازي 

پروژه هاي نيمه كاره متعلق به بخش خصوصي است و هر 
پروژه اي كه درگير مسائل حقوقي و قضايي نباشد را حمايت 
مي كنيم. از اين رو متقاضيان هم نگران موضوعات حقوقي 
خريد واحدهاي مس��كوني از سازندگان بخش خصوصي 
نمي شوند. همچنين فرصت ويژه اي براي سرمايه گذاران 
و سازندگان محسوب مي شود تا با كمك دولت پروژه هاي 
خود را فعال سازند. معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به 
نگراني سازندگان مسكن از سرمايه گذاري در اين حوزه اظهار 
كرد: معموال سرمايه گذاران نگران تامين منابع مالي هستند 
چراكه پولي كه وارد اين پروژه ها مي كنند گران قيمت است 
و طبيعي است كه محصول گران قيمت هم توليد مي كنند. 
بنابراي��ن اولين نگراني س��رمايه گذاران بخش خصوصي 
تامين نقدينگي مورد نياز اس��ت. محمودزاده افزود: ديگر 
نگراني سرمايه گذاران بخش خصوصي اين است كه با نبود 
مشتري و ركود بازار مواجه شوند اما در طرح جديد وزارت 
راه و شهرسازي اين دو نگراني سازندگان برطرف شده است 
چراكه در ابتدا متقاضيان به سازندگان معرفي مي شوند و 
سازندگان واحدهايي را مي سازند كه براي آن از قبل متقاضي 
معرفي شده است. وي گفت: از س��وي ديگر سازندگان با 

آورده متقاضيان و تسهيالت بانكي نسبت به ساخت واحدها 
اقدام مي كنند. بنابراين سازندگان يا سرمايه داران و مالكان 
زمين نگراني تامين نقدينگي را نخواهند داش��ت. معاون 
امور مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي ادامه داد: از 
سوي ديگر از آنجايي كه اين پروژه ها با نظارت دولت به اجرا 
مي رسد، خريداران هم اين نگراني را ندارند كه اين واحد به 
چند نفر فروخته شود و با مشكالت حقوقي و قانوني مواجه 
نخواهند ش��د. محمودزاده با بي��ان اينكه طبق مطالعات 
انجام ش��ده حدود 200 هزار واحد مس��كوني نيمه كاره 
متوقف شده در كشور وجود دارد، گفت: برنامه ما اين است 
كه امس��ال اين واحدهاي نيمه كاره را وارد مدار كنيم و از 
طريق سايت مسكن ملي امكان ثبت نام متقاضيان براي 
اين واحدها فراهم مي شود. معاون وزير راه و شهرسازي از 
ورود پروژه هاي نيمه تمام منطقه 22 تهران به بازار مسكن 
خبر داد و گفت: در منطقه 22 تهران تقريبا 50 هزار واحد 
داراي ويژگي هايي هس��تند كه مي توانند وارد اين پروژه 
شوند و دولت مي تواند مشكالت تامين مالي اين پروژه هاي 
نيمه تمام را برطرف سازد و اين واحدها مي توانند از طريق 
سايت مسكن ملي به متقاضيان واگذار شوند. وي با بيان 

اينكه وزارت راه و شهرسازي نمي تواند وارد بحث واحدهايي 
كه داراي اختالفات حقوقي بين مالكان و متقاضيان هستند، 
شود، گفت: واحدهايي كه پروژه قضايي دارند نمي توانند به 
اين پروژه اضافه ش��وند. محمودزاده از امكان ورود مالكان 
زمين در استان هاي مختلف به اين برنامه خبر داد و گفت: 
نامه اي براي ابالغ به استان ها آماده شده مبني بر اينكه اين 
امكان به مالكان زمين داده شود تا با مراجعه به ادارات كل 
راه و شهرسازي و ارايه مستندات زمين خود وارد ساخت و 

ساز مسكن شوند.
وي افزود: بررسي هاي تخصصي پس از ارايه درخواست از 
سوي مالك زمين انجام مي شود و بنابر شرايط مالك زمين، 
به وي اعالم خواهد شد كه با چه شرايطي مي تواند به اين 
برنامه ملحق ش��ود و بسته خدماتي تسهيالت بانكي هم 

شامل حال اين افراد خواهد شد.
معاون وزير راه و شهرس��ازي افزود: با اج��راي اين برنامه، 
افرادي كه توانايي مالي بيش��تري دارند و مي خواهند در 
شهر تهران مسكن تهيه كنند مي توانند در سايت مسكن 
ملي هم ثبت نام كنند و از اين طريق وزارت راه و شهرسازي 
حلقه واسط بين متقاضيان و سازندگان محسوب مي شود. 

ادامه از صفحه اول
 بودجه دولت پيش از همه گيري كرونا با 40درصد كسري 
بسته ش��د. درآمد نفت برمبناي فروش روزانه يك ميليون 
بشكه و بهاي 50 دالر محاسبه شد. از هم  اكنون آشكار است 
كه هيچ كدام تحقق نخواهند يافت. درآمدهاي ناشي از ماليات 
و سود و عوارض گمركي با توجه به وضعيت بنگاه ها و موانع 
موجود بر س��ر راه تجارت و مبادله هاي مالي، به ناچار دچار 
كس��ري و كاهش جّدي خواهدشد. درآمدهاي اختصاصي 
دستگاه هاي خدمت رسان چون آب، برق، گاز، شهرداري ها 
به دليل تعّلِل افراد يا ناتواني بعضي در پرداخت در قبوض نيز 
آسيب جدي خواهند ديد. بنابراين، مي توان پيش بيني كرد، 
مآال، تاريخي ترين فش��ارها بر بانك مركزي و سيستم پولي 
براي جب��ران همه اينها وارد خواهد آمد. ب��ا اين همه، امروز 
چاره اي جز تصميم گيري نيست. ولي، هر تصميمي كه امروز 
گرفته شود، آينده اقتصاد ايران را رقم خواهد زد. تصميم هاي 
امروز، آثارش��ان در ساليان پيش رو مش��اهده خواهند شد. 
بنابراين، از هم اكنون بايد تصويري از جهان پساكرونا داشته 
باشيم، تا تصميم هاي مان متناسب با آن باشد. اين تصويرسازي 
مهم ترين و راهبردي ترين كاري است كه نظام تصميم سازي 
و تصميم گيري بايد از هم اكنون داشته باشد. فردا بسيار دير 
است. و در اين رهگذر بايد بدانيم كه بازگشت به جهان گذشته 
ناممكن است.  آنان كه مبناي تصميم هاي شان بازگشت به 
شرايط پيشاكروناست، از هم اكنون بازي را باخته اند و كشور 
را به ي��ك ورطه ُپرخطر واردخواهند كرد. چرا كه مختصات 
معادالت اقتصاد پساكرونا در س��طح جهان و ايران كامال با 
شرايط پيش��اكرونا متفاوت است. در اين بستر، پرسش اين 

است كه جهان پساكرونا چه ويژگي هايي دارد؟ 
بشر تاكنون بارها با نمونه هاي مختلفي از بيماري هاي واگيردار 
يا قحطي روبرو شده  و براي بقا جنگيده است. شايد طاعون و وبا 
مواردي باشد كه به گوش هاي ما آشناترند. از دوران باستان تا 
كشف علِت اين بيماري در سال 1894م، چندين بار بيماري 
طاعون، سراسر اروپا، آسيا و آفريقا را فراگرفته است. در سال 
1347م »مرگ سياه« اروپا را درنورديد و خيابان هاي شهرها 
از اجساد مردگان انباشته شد. درحالي كه كليساي كاتوليك 
بر تمام عرصه هاي زندگي اروپاييان تسلط داشت، مردم براي 
امان ماندن از بيماري به كليسا ها پناه مي بردند و از كشيشان 
طلب كمك مي كردند. ولي، به زودي معلوم ش��د كه كاري 
از دست كليسا ساخته نيس��ت. همين موجب شد كه نهاد 
كليسا دچار شكست شود و شرايط براي تغييرات بنيادين 
كه نهايتا به بيرون راندن كليس��ا از قدرت شد آماده شد.  در 
سال هاي 628-627 م، مصادف با سال ششم هجري شمسي 

»طاعون شيرويه« سراسر استان هاي باختري ايران در اواخر 
دوره ساس��انيان، به ويژه ميان رودان را در هم نورديد و باعث 
كشته شدن نيمي از جمعيت آن استان ها و از جمله شخص 
شاهنشاه يعني قباد دوم شد. در ايراِن دوران صفويه نيز، بيماري 
طاعون چندين بار شيوع پيدا كرد و باعث كشتن تعداِد زيادي 
از مردِم شهرهاي مختلف شد. در دروه قاجار نيز از 1236 ه.ق. 
به مّدت يك سده ايران چندين بار در معرض طاعون و وبا قرار 
گرفت و هر بار در پِس آن با قحطي، فقر و شورش هاي اجتماعي 
و مهاجرت هاي گسترده روبرو شد. از بحران ملوك الوطوايفي 
در پايان دوره قاجار كه منجر به انقالب مشروطه شد بسيار 
شنيده ايم. ليكن، كمتر بين اين پديده و ناتواني جامعه و نظام 
حكمراني وقت از منظر ظرفيت هاي دانشي و توانايي ايجاد 
نظم و پشتيباني از ملت براي رويارويي با اين پديده ها ارتباط 

برقرار كرده ايم.
اين را از اين جه��ت گفتم، كه هرچند به ظاه��ر، در ابتدا 
بيماري هاي واگيردار بسته به قدرت انتشارشان به صورت، 
تصاعد هندسي باال مي روند و نسل بشر را تهديد مي كنند. 
ول��ي، پ��س از مّدتي با مقاوم��ت محيطي مواج��ه، روند 
گسترش ش��ان متوّقف و بعد به تدريج تح��ت كنترل در  
مي آيند. ولي، اين همه به سادگي انجام نمي شود. جان هاي 
عزيزي فدا مي گردند. فقر دامن مي گستراند. جامعه هايي 
مضمحل مي شوند. تمدن هايي فرو مي پاشند. و حكومت ها و 
سازمان هاي اجتماعي زيادي نيز نابود مي گردند. اّتفاق هايي 
اينچنين در سطح جهان بسيار خون ريز و ُپردرد هستند. 
در اين ميان، تنها آناني باقي مي مانند كه ظرفيت شان بيش 
از ظرفيت تخريبي اين پديده هاس��ت. تنها نهادهايي كه 
قدرت تشخيص پديده ها و توانايي درك واقعيت را دارند و 
سازوكار بسيج دروني خود و تواِن تاب آوري؛ اعم از تاب آوري 
بيولوژيك، فرهنگي، اجتماعي، اقتصاي و كارآمدي نظام 
حكمراني و اقدام به موقع را دارا هستند مي توانند اين مرحله 
را از س��ر عبور دهند و ايمني بيشتري در خود خلق كنند. 
مابقي ساختارها و نهادها در معرض نابودي قرار مي گيرند. 
يا به گفته قران كريم »آنچه به مردم س��ود مى رس��اند در 
زمين باقى مى ماند« )13: 17( .  كشورمان مدت هاست كه 
با پديده هاي متعددي از عامل هاي ناكارآمدي و ناكارايي 
در نظام اجتماعي و حكمراني دس��ت  و پنجه نرم مي كند. 
بايد ديد، آيا رويارويي با اين پديده مهلك جديد، مايه يك 
عزم مّلي براي گذاش��تن يك نقطه پايان به روند موجود و 
يك چرخش بنيادين در نظام حكمروايي مي شود؟ آشكار 
است كه با تداوم پديده هايي چون فروپاشي اخالق عمومي، 
فرسايش سرمايه هاي اجتماعي، گسترش شكاف اجتماعي، 

پديده بي دولتي يا چنددولتي نمي ت��وان بر اين جنِگ با 
طبيعت فائق آمد. ولي پرسش اين است كه آيا هنوز عده اي 
فكر مي كنند با كاهش آزادي ها و با ايجاد محدوديت هاي 
مبادله در سطح جهاني و با هزينه كرد ازجيب مّلت و از محل 
درآمدهاي نفت مي توانن��د براي جبران تمام فرآيندهاي 
ناكارآمد در برابر اين پديده كشنده مقاومت كنند؟ يا آنكه 

بايد به فكر اصالح ساختاري، نهادي و فرآيندي باشند؟ 
ويروس كرونا در يك نقطه از جهان جهش كرد و به سرعت تمام 
جهان را فرا گرفت. اين پديده يك بار ديگر پيوستگي جهان و 
جهاني بودن امور را نشان داد. ما كه از حيِث اخالقي همواره 
شعار »بني آدم اعضاي يك پيكرند« را سر مي داديم ولي، در 
عمل تن مي زديم، اين بار ني��ز از درك پذيرش آن در جهان 
واقع عاجز مانديم و هم چنان بر طبل تجزيه جهاني كوبيديم. 
واقعيت آن است كه شرط الزم و كافي براي پيروزي در اين 
نبرد پذيرش پديده »جهاني شدن« است. ديدن واقعيت هاي 
جهاني، چشم نبستن بر حقايق، شناخت نقاط ضعف خود و 
پوش��ش دادن به آنها، پاس داشتن آزادي به ويژه دسترسي 
آزاد ب��ه اطالعات، و حاكميِت قانون و تعه��د به قراردادهاي 
اجتماعي و اقتصادي و محترم داشتن رقابت در تمام حوزه ها، 
براي بالندگي و رش��د استعدادهاست. طرفه آنكه سياست 
اتخاذي از سوي دولت در حدِّ تقاضاي رفع تحريم هاي ظالمانه 
امريكاست.   فرض كنيم كه اين درخواست با پاسخ مثبت روبرو 
شد. آن گاه، چه مي خواهيم بكنيم. كشوري كه قواعد تجارت و 
 FATF مبادله هاي مالي بين المللي؛ از جمله كنوانسيون هاي
را نپذيرفته اس��ت، چگونه مي خواهد از اين رفع محدوديت 
بهره ببرد؟  آيا اينك آنان كه تجارت وتبادل مالي بين المللي 
ايران را كه خود با هزاران مش��كل روبرو بود با متوّقف  كردن 
پيوس��تن به FATF به محاق بردن��د و از روز آغاز با برجام به 
منظور باال كشيدِن خود جنگيدند؟ و آنان كه در هيات نظارت 
بر اجراي سياست هاي ابالغي نشستند و يك ركن جديد كه 
در قانون اساسي نبود خلق كردند و در برابر اعمال قانون توسط 
دو قوه مجريه و مقتنه ايستادند؟ و شوراي نگهباني كه فراتر از 
قانون اساسي عمل كرد و با رد صالحيت هاي گسترده و كنترل 
فرآيندهاي انتخابات بخش عظيمي از مّلت را از شركت در 
انتخابات دلس��رد و محروم كرد  و سردترين انتخابات تاريخ 
جمهوري اسالمي را موجب شد و آناني كه رسانه را ابزار اهداف 
گروهي خود كرده و نه از راه رقابت بلكه از راه كوبيدن يك تفكر 
مي خواهند خود را بر ديگران تحميل كنند ياراي حل مساله 
وي��روس كرونا را دارند؟ آيا در اين فضا مي توان اقدام فردي و 
جمعي هماهنگ را س��ازمان داد؟ آيا آنان هنوز سرمست از 
پيروزي ناشي از عدم حضور مردم در انتخابات، در پي پشتِ پا 

گذاشتن براي رقيب هستند يا پذيرفته اند كه براي بقاي خود 
هم كه شده بايد با اصل همبستگي اجتماعي احترام بگذارند؟ 
آن چه كه از فرسايش دايمي اقتصاد ايران در جهان پساكرونا 
جلوگيري خواهد كرد. تن دادن ب��ه اصل افزايش بهره وري 
مجموعه عوامل توليد و پذيرفتن هزينه نكردن منابع مّلي 
براي تداوم بقا در حكومت است. بهره وري مجموعه عوامل 
توليد به مفهوم پذيرش تغيير تمام قواعد بازي، افزايش قدرت 
رقابت پذيري اقتصاد مّلي در سطح جهاني و حضور فعال در 
تمام صحنه تعامل جهاني اعم از سياسي، اجتماعي، فرهنگي، 
فناوري، تجاري، اقتصادي و مالي است. افزايش رقابت پذيري 
مّلي نيازمند تغيير تمام قواعد حقوقي و تجاري و همچنين 
نظام بنگاه داري ايران به نفع بنگاه داري خصوصي و پذيرش 
اصل رقابت منصفانه است. بايد پذيرفت كه دوران اقدام هاي 
يك جانبه از سوي هر كشوري محكوم به شكست است. حتي، 
اگر آن بزرگ ترين قدرت مسلط جهان چون امريكا باشد. آن نيز 

مشروعيت بين المللي خود را از دست خواهد داد.
اقتصاد دانايي محور، و چيرگي علم و فناوري بر سرمايه هاي 
مادي يا جزم انديش��ي ذهني و ايدئولوژيك پيش از اين هم 
مطرح شده بود. ولي، هيچگاه تا اين حد فرصت آزمون كارايي 
جهاني ب��راي آن فراهم نيامده بود. كرونا ثابت كرد كه حتي 
بزرگ تري��ن قدرت مادي اگر نخواه��د اصل چيرگي علم را 
بپذيرد، تبديل به ضربه پذيرترين ساختار جهان خواهد شد. 
مردم جهان هر چند در خانه ماندند، ليكن، شبكه هاي جديدي 
از ارتباطات اجتماعي را براي امكان تداوم حيات سياس��ي، 
اجتماعي و حفظ همبستگي مّلي و جهاني را فراهم آوردند. 
اين نيز به كمك فناوري حاصل شد. برجسته ترين ويژگي 
علم جهاني بودن آن است. آنان كه در پي علِم بومي هستند، 
بي گمان عرض خود خواهند برد و زحمت ديگران. بنابراين، 
جهان پساكرونا، امكان انحصارطلبي در وضع سياست هاي 
مّلي را از ملت ها خواهد ستاند. ولي، امكان رقابت در صحنه 
مّلي را براي ملت ها فراهم خواهد آورد. آنان كه اس��تراتژي 
دفاعي اتخاذ مي كنند، از هم اكنون شكست خورده اند و آنان كه 
راهبرد پيش ب��از از تحوالت را از مجراي تعامل حداكثري بر 
مبناي فناوري پيشرفته و نه علم آزمايشگاهي و مقاله محور 
هدف قرار مي دهند، به شرط داشتن ساير صالحيت ها امكان 
توفيق بيشتري خواهند داشت. به نظر مي رسد كه جهان به 
سمت وسوي نظم جديد حركت مي كند. با توجه به ضعف 
كارايي زنجيره تامين در رويارويي باپديده كرونا، شاهد يك 
تقسيم كار جهاني جديد و يك جهاني شدن جديد باشيم. 
مبناي جهاني شدن اين بار نه دستيابي به و استثمار از نيروي 
كار ارزان اس��ت و نه امتيازگيري از دولت هاي ضعيف براي 

زيرپاگذاشتن اصول زيست محيطي يا دريافت معافيت هاي 
تبعيض آميز مالياتي، حقوقي و مقرراتي به نفع بنگاه هاي بزرگ 
مقياس باشد. بلكه، مبناي آن بهينه سازي و بيشينه سازي 
كارايي زنجيره تامين است. احتماال با شكل گيري خوشه هاي 
صنعتي جديد توليد و تجارت، تقس��يِم كار جديد جهاني 
و نظام تقس��يمات جغرافيايي جديد و بالتبع شكل گيري 
جغرافياي سياسي و اقتصادي جديد در جهان روبرو باشيم. 
اين به مفهوم شكل گيري نظم جديد جهاني بر مبناي توان 
حفظ زنجي��ره تامين در بحراني ترين ش��رايط خواهد بود. 
الزمه اين كار پرهيز از انحصارطلبي، مشاركت در تهيه يك 
نقشه راه جهاني، پذيرش مسووليت بين المللي، همكاري 
در مقياس جهاني با حفظ استقالل مّلي است.  كرونا نشان 
داد كه فردگرايي خودخواهانه امكان تاب آوري در برابر او را 
ندارد. هم چنان كه جمع گرايي مس��تبدانه توان اعمال اراده 
آهنين خود را ندارد. آن چه كه بايد مبنا و اصل قرار گيرد حفظ 
»همبستگي اجتماعي« است. آيا همبستگي اجتماعي جز 
از طريق پذيرش هويت و ش��خصيت همه شهروندان بدون 
تبعيض و بدون خودي و ديگري، مراقبت ازضعيفان و ناتوانان، 
حمايت از گروه هاي كم درآمد و تهي دستان، تن دادن به اصِل 
دسترسي آزاِد همگان به اطالعات و اجازه شكل گيري نهادهاي 
مدني و وضع و عمل به سياست هاي ناظر بر پشتيباني از جامعه 
مدني و پذيرش حاكميت اراده مّلي، قبول دولت-مّلت مدرن و 
پاسخگو و به موازات، لغو سيستم چند دولتي از طريق ديگري 
قابل تحصيل است؟  آن چه بيان شد تنها ارايه يك چارچوب 
بسيار مقدماتي به عنوان بستري براي گفت وشنيد مّلي است. 
وگرنه، هيچ تاكيد و اصراري بر درستي همه اجزاي آن نيست. 
اميدوارم كه جامعه روشنفكري و انديشه ورز، نهادهاي مدني و 
نهادهاي سياست گذاري در بحث ورود كنند و با نقد بنيادين 
خود، تصوير كاراتري را از جهان پساكرونا روبروي مّلت ايران 
قرار دهند. از عمق جان بپذيريم كه اين بار، امكان سازش هاي 
سياسي، توافق ريش سفيدان، راي نه به ديگري، و توصيه هاي 
خالي از حقيقت گروه هاي سياسي چاره كار نيست. ملت ها و 
دولت ها با يك محك واقعي روبرو هستند. در ايران ما، يا نقطه 
پاياني بر اين روند گذاشته مي شود، و عزمي براي اصالح جزم 
مي گردد يا آنكه ايران با فرسايش شديدي روبرو خواهد شد. 
البته، من همواره به ظرفيت دروني اين تمدن ايمان داشته و 
دارم و مطمئن هستم كه راهي براي اصالح بنيادين كارها يافت 
خواهد شد. ما روشنايي را در بازگشت به ايده ايران مي بينيم. آن 
را پيش  روي خود قرار خواهيم داد و با آن اميد به همبستگي 
مّلي خواهيم داش��ت. بي گمان، ايران از اين آزمون سرفراز 

بيرون خواهد آمد.  
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دانشوفن6اخبار

اصرار از وزارت ارتباطات براي آزادسازي باندهاي فركانسي و انكار از صداوسيما

ترافيك كاربران اينترنتي در اتوبان اپراتورها
گروهدانشوفن|

كاربران اينترنتي اين روزها به  مانند ماشين هايي هستند 
كه در يك اتوبان ش��لوغ حركت مي كنند و ترافيك زياد، 
آنها را شاكي كرده است، درصورتي كه اگر چند باند آزاد به 
وسعت اتوبان اضافه شود، اين كندي حل مي شود، اتفاقي 
كه مسووالن ارتباطي كشور معتقدند با آزادسازي باند ۷۰۰ 
و۸۰۰ مگاهرتز براي ظرفيت اشباع شده باندهاي فركانسي 
اپراتورها خواهد افتاد. به گزارش تعادل، توسعه اينترنت 
يكي از مهم ترين خواسته هاي اين روزهاي همه مردم است. 
در سال هاي اخير با گسترش فناوري و پا گذاشتن به دنياي 
اينترنت، نحوه زندگي مردم به كلي تغيير كرده و بيشترين 
فعاليت هايش��ان حول محور اينترنت مي گردد. با وجود 
اين در يكي دو ماه اخير، شيوع ويروس كرونا در جهان كه 
البته ايران را هم استثناء نكرده، نياز به اينترنتي پرسرعت 
و باكيفيت را بيش از پيش به رخ كش��يده است. در حال 
حاضر بسياري از دولتمردان در كشورها يا قرنطينه اجباري 
را انتخاب يا مردم را به روش هاي مختلف به خانه نشيني 
تش��ويق كردند، ب��راي اينكه بتوانند از گس��ترش كرونا 
جلوگيري كنند. در اين ميان بسياري از فعاليت هاي كاري، 
آموزشي و تفريحي در اينترنت خالصه شده است. بسياري 
از كارفرمايان، امكان دوركاري را براي كارمندان خود فراهم 
كرده اند، آموزش هاي حضوري جاي خود را آموزش هاي 
آنالين در مدارس و دانشگاه ها و بسياري مراكز تحصيلي و 
آموزشي داده است و استفاده از اينترنت براي فعاليت هاي 
تفريحي و سرگرم كننده از جمله تماشاي آنالين فيلم و 
سريال، بازي هاي آنالين و استفاده از شبكه هاي اجتماعي 
هم با افزايش بس��ياري روبرو ش��ده. تمام��ي اين موارد 
اينترنت باكيفيتي را طلب مي كند كه البته فراهم كردن 
زيرساخت هاي آن مربوط به اين روزها نيست، ايجاد توسعه 
در ش��بكه نيازمند س��رمايه گذاري و هزينه اي است كه 
همواره به آن توجه مي شود و اما اين روزها به دليل شرايط 
خاصي كه حاكم شده، توجه بيشتري را مي طلبد. يكي از 
ابزارهاي توسعه اينترنت، استفاده از باندهاي فركانسي 
است. و به گفته مسووالن ارتباطي كشور، اكنون ظرفيت 
باندهاي فركانس��ي براي بهبود سرعت و كيفيت اشباع 
شده و نيازمند بهره گيري از باندهاي ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز 
است كه در اختيار صداوسيما قرار دارد و با وجود اختالف 
13 س��اله اي كه بين وزارت ارتباطات و صداوسيما براي 
آزادسازي اين باندهاي فركانسي وجود دارد، اين آزادسازي 

هنوز به نتيجه نرسيده است.

     فركانس پايين، طول موج و پوشش دهي باال
توسعه ش��بكه هاي پهن باند دغدغه همه كشورهاست. 
ازطرفي فركان��س هرچه پايين تر باش��د، طول موج آن 
بزرگ تر و پوشش و مقاومت آن در برابر خطا بيشتر است. 
با اس��تفاده از فركانس هاي پايين، اپراتورها مي توانند با 
كمترين سرمايه گذاري پوشش بيشتر و بهتري را ايجاد 
كنند و ش��بكه هاي پهن بان��د با هزينه كمتري دس��ت 
مصرف كننده نهايي قرار مي گي��رد. درحاليكه هرچه به 
سمت فركانس هاي باالتر بروند، تعداد دكل هاي بيشتري 
الزم است و هزينه پوشش باالتر مي رود. در دنيا شبكه هاي 
تلويزيوني اين بخش از فركانس را آزاد كرده و در اختيار 
رگوالتوري قرار داده اند تا اپراتورها با هزينه كمتر توسعه 
پهن باند را انجام دهند. اما در كشور ما بخش قابل توجهي 
از فركانس پايين در كان��ال ۶۰۰، ۷۰۰ و ۸۰۰ در اختيار 

صداوسيماست.
اختالف ميان صدا و س��يما و وزارت ارتباطات مربوط به 
مالكيت و بهره برداري از فركان��س راديويي ۷۰۰ و ۸۰۰ 
مگاهرتز از سال ۸۶ در جريان است، بارها به نهادهاي باال 
دستي ارجاع داده ش��ده و يك بار تا شوراي عالي امنيت 
هم رفته اما هيچگاه به نتيجه نرسيده است. اين باندهاي 

فركانسي زماني براي پخش آنالوگ برنامه هاي راديويي 
و تلويزيوني اس��تفاده مي ش��د و اكنون ب��ا تغيير پخش 
برنامه هاي تلويزيوني به ديجيتال، اين باندهاي فركانسي 
بالاس��تفاده مانده اس��ت. در اين ميان وزارت ارتباطات 
مالكيت اين سرمايه ملي را مطابق قانون و مقررات مديريت 
طي��ف فركانس، از آن خ��ود مي داند اما س��ازمان صدا و 
سيما نيز حاضر نيست اين فضاي فركانسي را بازگرداند. 
اين درحالي اس��ت كه اتحاديه جهان��ي مخابرات مقرر 
كرده كه از سال ۲۰1۵ پخش آنالوگ برنامه هاي راديويي 
تلويزيوني در باندهاي فركانس��ي ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز 
متوقف و اين فض��ا، براي بهره ب��رداري ديجيتالي مورد 
استفاده قرار گيرد. با اين وجود با توجه به اينكه باندهاي 
با فركانس پايين )زير يك گيگاهرت��ز( داراي برد زيادي 
هستند اين فضا داراي ارزش بااليي محسوب مي شود و 
وزارت ارتباطات معتقد است كه از اين باندهاي فركانسي 
مي تواند براي توسعه شبكه هاي تلفن همراه استفاده كند.

     معضل افت كيفيت اينترنت
 در روزهاي خانه نشيني

اين روزها كه م��ردم از كيفيت اينترنت گل��ه دارند و در 
هفته هاي اخير و با مشكل افت كيفيت و كندي سرعت 
اينترنت به دليل شيوع كرونا و افزايش مصرف اينترنت، 
شدند، محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات بار ديگر موضوع باندهاي فركانسي را مطرح كرده 
است. او تنها راه افزايش ظرفيت پهناي باند را اضافه كردن 
فركانسي مي داند كه در اختيار صداوسيماست. او حتي در 
روزهاي گذشته از ارسال نامه اي به رييس جمهوري خبر 
داد تا مبحث آزادسازي باند فركانسي ۷۰۰-۸۰۰ كه در 
اختيار صدا و سيماست، در ستاد ملي مبارزه با كرونا مطرح 
شود و در نهايت اين باندها را به اپراتورهايي كه ظرفيت شان 

اشباع شده، اختصاص يابد.
با وج��ود اين، انتقاداتي هم به اين اظه��ارات وجود دارد. 
برخي كارشناسان معتقدند كه آذري جهرمي كم كاري 
وزارت ارتباطات در تخصيص درس��ت منابع و تجهيزات 
و در تأمين س��رعت اينترنت را به دوش فركانس هاي در 
اختيار صداوسيما مي اندازد و درحالي كه مردم از شبكه 
باكيفيت و ارزان واي فاي خانگي محرومند، تالش مي كند 
آنها را به خريد اينترنت گران موبايل مجبور كند. همچنين 
اين موضوع مطرح مي شود كه افت سرعت شبكه اينترنت 
موبايل و ثاب��ت، عللي درون وزارت��ي دارد كه مي توان به 
عواملي چون عدم به روزرس��اني تجهيزات ميان اليه اي 
شبكه و ضعف ساختار شبكه ملي اطالعات اشاره كرد. از 
طرفي اين موضوع نيز از سوي كارشناسان مطرح شده كه 
 اولويت استفاده فركانس هاي ۷۰۰ و ۸۰۰ به خاطر پوشش 
باال در خدمات عمومي رايگان از جمله خدمات نظامي، 
امداد و خبررساني است و اصرار رسانه اي وزير ارتباطات اين 
شائبه را به وجود مي آورد كه وي به دنبال فرافكني و عدم 
تمكين به بازسازي زيرساخت هاي حياتي ارتباطي است.

     فركانسي براي اختصاص به اپراتورها
باقي نمانده است

حسين فالح جوشقاني، رييس سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي كه به اعتقاد مسووالن ارتباطي، متولي 
باندهاي فركانسي است، درباره باندهاي فركانسي كه در 
اين مدت در اختيار اپراتورها گذاشته اند، مي گويد: »ما هر 
آنچه فركانس در باند ۲۶۰۰، 1۸۰۰ و ۹۰۰ مگاهرتز بوده، 
واگذار كرديم و فركانسي باقي نمانده است كه بخواهيم 
به اپراتورها اختصاص بدهيم. مصرف اينترنت اين روزها 
به قدري باال رفته كه نياز به تزريق ظرفيت جديد است و 
اين باند در حالي كه كمتر از 1۵درصد آن مورد استفاده 
صداوسيما قرار گرفته، بلوكه شده است.« از طرفي وزارت 

ارتباطات متولي تخصيص باندهاي فركانس��ي است اما 
اين طور به نظر مي رس��د كه نتوانسته آن طور كه بايد در 
اين خصوص چانه زني كند و باندي كه اين روزها به شدت 
مردم به آن نياز دارند را در راستاي خدمت رساني به مردم 
آزاد كند. س��وال مهمي كه مطرح مي شود اين است كه 
وزارت ارتباطات و به طور مشخص سازمان تنظيم مقررات 
طي اين سال ها براي آزادسازي فركانس  ۸۰۰-۷۰۰ چه 
كرده ان��د و قانون در اين باره چ��ه مي گويد؟ معاون وزير 
ارتباط��ات با بيان اينكه تنها در موقعي��ت بحران به فكر 
آزادس��ازي اين باندها نيفتاده اند و 13س��ال است كه در 
دولت هاي مختلف براي آزادس��ازي باند فركانسي صدا 
و س��يما تالش ش��ده، مي گويد: »مكاتبات ما از سال ۸۶ 
وجود دارد و در توافقنامه بين المللي GEO۶ مقرر شده 
است كه پخش همگاني از س��ال ۲۰1۵ از حالت آنالوگ 
به حالت ديجيتال برود و بخش آزادسازي شده نيز براي 
توس��عه فناوري و موبايل مورد اس��تفاده قرار بگيرد. اين 
مقررات از سوي رييس صداوسيماي وقت نيز امضا شده 
و آنها باند فركانسي را در مرزها آزاد كردند و عارضه اي در 
اين خصوص نداريم. اما مشكالت داخلي همچنان پابرجا 
هس��تند.« ماده ۸ و1۰ اساسنامه سازمان و ماده ۷ قانون 
وظايف و اختي��ارات وزارت ارتباطات به طور صريح اعالم 
كرده كه متولي فركانس چه كس��ي و چط��ور بايد آن را 
تخصيص بدهد. معاون وزي��ر ارتباطات در خصوص اين 
مواد قانوني مي گويد: »ماده ۵ قانون وظايف و اختيارات 
به سازمان تنظيم مقررات سياست گذاري درباره صدور 
مجوز اختصاص فركانس را به اين س��ازمان محول كرده 
است. قانون صراحتا و شفاف متولي مديريت فركانس را 

معرفي كرده است.«

     آزادسازي باندهاي فركانسي به كرونا نمي رسد
از سوي ديگر، مس��عود داوري نژاد، رييس اسبق سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات درباره ارتباط حل مشكل افت 
كيفيت اينترنت موبايل و نبود فضاي فركانسي اعالم شده از 
سوي وزير ارتباطات، با تاكيد بر اينكه كيفيت فعلي اينترنت 
به موضوع فركان��س ۷۰۰ و ۸۰۰ ربطي ندارد، مي گويد: 
»كيفيت در داخل كشور نيازمند تأمين تجهيزات است و 

شبكه انتقال بايد جواب بدهد، اما هم اكنون ظرفيت توسعه 
در كش��ور وجود ندارد. اينترنت به تنهايي به كار نمي آيد 
وقتي ظرفيت توسعه داخلي وجود ندارد. در اين شرايط 
حتي 1۰۰۰ گيگ اينترنت رايگان نيز كاربردي نخواهد 
داش��ت. چرا كه طي اين چند سال بيش��تر از تجهيزات 
مخابراتي فعلي، نتوانسته اند ظرفيتي ايجاد كنند. وزارت 
ارتباطات با طرح موضوع بازپس گيري فضاي فركانسي 
در ش��رايط بحران كرونا و بهبود سريع كيفيت اينترنت 
موبايل در صورت تحقق اين امر، به نفع خود استفاده برده 
است. چرا كه اين موضوع از نظر فني چيزي نيست كه به 
س��رعت قابل استفاده باشد و براي آنكه ۵G در حد كاربر 
نهايي در كشور تجاري سازي ش��ود، به سرمايه گذاري و 
زمان نياز اس��ت. با وجودي كه گفته مي ش��ود كرونا در 
كمتر از دوماه ديگر برطرف مي شود، اين فضاي فركانسي 
حت��ي با بازپس گيري هم، براي اين اضط��رار كاربردي 
نخواهد داشت. از نظر فني، طرح موضوع تبديل اين فضاي 
فركانسي به ظرفيت توسعه موبايل در اين مدت زمان كم، 

اصاًل كارشناسي نيست.«

     مالكيت فركانس، قانونا در اختيار دولت است
داوري نژاد البته درباره مالكيت باندهاي فركانسي، حق را 
دولت و وزارت ارتباطات مي دهد و مي گويد: توسعه شبكه 
موبايل روي فناوري ۵G نيازمند باند فركانسي ارزان قيمت 
اس��ت و با توجه به اينكه باندهاي فركانسي ۷۰۰ و ۸۰۰ 
مگاهرتز به دليل برد پايين، باند طاليي محسوب مي شوند، 
مي توان از اين فضا براي توسعه اين فناوري استفاده كرد و 
تجهيزات آن نيز با قيمت ارزان تري خواهد بود. در گذشته 
اين فركانس هاي راديويي براي پخش تلويزيون آنالوگ 
كاربرد داش��ت، اما از زماني كه تلويزيون ديجيتال آمد و 
باندهاي فركانسي تغيير يافت، اين فضاي فركانسي بايد 
به دولت تحويل داده مي شد. هم اكنون مناقشه و دعوا در 
مورد اين فضاي فركانسي بر سر خريد و فروش آن است و 
اين درحالي است كه از نظر قانوني مالكيت فركانس در 
اختيار دولت است.« او اختالف وزارت ارتباطات و سازمان 
صداوسيما را سابقه اي چندين ساله مي داند و مي گويد: 
»حتي سال ها پيش سازمان صداوس��يما از ارايه آدرس 

و موقعيت جغرافيايي ايستگاه هاي راديويي و تلويزيوني 
براي ثبت در اتحاديه جهاني مخابرات )ITU( به وزارت 
ارتباطات خودداري كرد و اين موضوع باعث ش��د كه ما 
براي در اختيار گرفتن ظرفيت ديجيتال از ITU و توسعه 
باندهاي فركانسي در زمان توزيع تكه باندهاي ديجيتال، 
با مشكل مواجه شويم. رفتار فعلي صدا و سيما دنباله همان 
سياست قديمي است، اما حق با وزارت ارتباطات است تا از 
اين باندفركانسي مطابق با رفتار دنيا و مصالح توسعه شبكه 
تلفن همراه اس��تفاده كند، نه اينكه سازمان صداوسيما 

خودش بخواهد اين فضا را به فروش بگذارد.«

     رشد مصرف اينترنت ادامه دار است
هرچند در واكنش به اين اظهارات، نسترن محسني، معاون 
راديويي رگوالتوري سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي، معتقد اس��ت افزايش مصرف و رفتار ترافيكي 
ايجاد شده در دوران شيوع ويروس كرونا موقتي و منحصر 
به همي��ن دوران نخواهد بود و پ��س از آن نيز اين رفتار 
ترافيكي ادامه خواهد داشت و درصورتي كه درخصوص 
افزايش ظرفيت فركانسي اپراتورها فكري نشود، شبكه 
تلفن همراه به طور دايم در وضعيت اشباع بوده و كيفيت 
به شدت افت خواهد كرد. محسني مي گويد: »استفاده از 
باندهاي ۷۰۰ و ۸۰۰ از قبل هم مد نظر بوده و اپراتورها در 
صورت در اختيار گرفتن اين باندها مي توانند ظرف مدت 
سه هفته از اين باندها در برخي از شهرهاي بزرگ استفاده 

كرده و ظرفيت دسترسي به شبكه را افزايش دهند.«
درنهايت كارشناس��ان ارتباطي معتقدند محدوديت در 
منابع فركانس��ي عاملي بازدارنده در ارايه سرويس هاي 
پهن باند و رشد آنهاست، سرويس هايي چون ذخيره سازي 
ابري و سرويس هاي فوق پهن باند كه در دنيا در حال رشد 
هستند، با محدوديت منابع فركانسي، محدوديت دارند. 
از طرفي هرچه به سمت اينترنت اشياء برويم نياز به منابع 
فركانس��ي بيشتري اس��ت و با نگاهي به برنامه اپراتورها 
مشخص مي شود كه آنها استفاده از فركانس ۷۰۰ را براي 
نس��ل پنجم تلفن همراه در دستور كار خود قرار داده اند، 
زيرا اين طيف از فركانس براي كاربردهاي اينترنت اشياء 

فوق العاده است.

كرونا براي هميشه شيوه كار و آموزش را تغيير خواهد داد

گوگل استفاده از زوم را ممنوع كرد

ورج| مايكروس��افت با گسترش اس��تفاده از سرويس 
تيمز، پيش بيني مي كند كه جهان گيري كرونا تغييري 
هميش��گي در روند كار و آموزش ايج��اد خواهد كرد. به 
گزارش زوميت، مايكروسافت با اشاره به استفاده از برنامه 
تيم��ز )Teams( پيش بيني مي كن��د كه جهان گيري 
ويروس كروناي جديد، نقطه عطفي در راس��تاي تغيير 
دايمي در روند كار و آموزش به حس��اب مي آيد. استفاده 
از مايكروسافت تيمز در چند ماه گذشته با شيوع ويروس 
كرونا رشد چشم گيري داشته و كاربران فعال روزانه اين 
س��رويس تنها در يك هفته از 3۲ ميليون به ۴۴ ميليون 
كاربر رسيده است. در حالي كه كاربران مايكروسافت تيمز 
روزبه روز بيشتر مي شوند، مايكروسافت خبر از شكل گيري 
روند دوركاري جديدي مي دهد ت��ا بر تغيير رويه كاري 

فعلي تاكيد كند.

به دليل شيوع ويروس كرونا، افراد بيشتري از قابليت هاي 
ويديويي سرويس تيمز اس��تفاده كرده و مايكروسافت 
شاهد ركورد ۲.۷ ميليارد دقيقه جلسات ويديويي كاربران 
در سرويس��ش بوده ؛ اين عدد سه برابر آمار ۹۰۰ ميليون 
دقيقه اي ثبت شده در اوايل فروردين، حدود زماني است كه 
كسب وكارها به دوركاري روي آوردند. كاربران از مكالمات 
ويديويي تيمز بيشتر از هر زمان ديگري استفاده مي كنند 
و تماس هاي ويديويي رش��د 1۰۰۰ درص��دي را تجربه 
مي كند. طبق گفته مايكروس��افت كاربران هلند و نروژ 
با اس��تفاده از تماس ويديويي در حدود ۶۰ درصد مواقع، 
بيشترين اس��تفاده كنندگان از قابليت تماس ويديويي 
هستند. اين عدد براي كاربران امريكا و انگلستان به ترتيب 
3۸ و ۴۷ درصد است. مهندسان مايكروسافت در پشت 
صحنه در تالشند تا از كفايت ظرفيت هاي اين شركت براي 

تمام كاربران اطمينان حاصل كنند. مايكروسافت تيمز در 
اروپا مشكل اندكي پيدا كرد كه به دليل افزايش نجومي 
كاربران در كشورهايي مانند ايتاليا بود و باعث غافل گيري 
مايكروسافت شد. جرد اسپاتارو، مدير مايكروسافت 3۶۵ 
مي گويد: »با باالگرفتن اوضاع در اروپا، الگوهاي جغرافيايي 
مشاهده شده مطابق انتظارات ما نبود. صادقانه بخواهم 
بگويم، ما غافل گير شديم. مش��كالتي كه مشاهده شد، 

نتيجه تالش ما در اعمال سريع تغييرات موردنياز بود.«
كسب وكارها دفاتر، تماس ها و جلسات با مشتريان خود را 
آنالين كرده و از اين رو تعداد درخواست هاي استريم در 
سرويس اس��تريم ويديو اين شركت افزايش يافته است. 
مايكروس��افت هم اكنون محدوديت 1۰ هزار كاربري را 
به صدهزار كاربر افزايش داده تا شركت هاي بيشتري به 

استفاده از سرويس تيمز اين شركت رغبت پيدا كنند.

افزاي��ش تقاضا، اولويت بن��دي مايكروس��افت براي 
ويژگي هاي تيمز را دس��ت خوش تغيير كرد. تصاوير 
پس زمينه  دلخواه باالخ��ره براي همه در تيمز، پس از 
گذشت يك س��ال از معرفي اوليه، در دسترس است. 
قابليت باال بردن دست كه ماه پيش معرفي شد اواخر 
اين ماه در دسترس خواهد بود. مسووالن جلسات  نيز 
از امروز قادر خواهند بود با كليكي ساده اشخاص را از 
جلسه بيرون كنند. مايكروسافت همچنين در حال كار 
روي نماي تماس ها در تيمز است تا كاربران بيشتري 
بتوانند نمايش داده شوند. سران مايكروسافت اخيرا از 
يكي از قابليت ه��اي زوم )Zoom( كه به كرات مورد 
استفاده قرار مي گيرد، رونمايي كرده  اند. با اين قابليت 
مي توانيد همه كاربران حاضر در گفت وگو را به سادگي و 
در ظاهري گالري مانند ببينيد. »تيمز امروزه از چهار نفر 

پشتيباني مي كند؛ اما ما مي دانيم كه بسياري از افراد به 
جلسات بيشتر از چهار نفر نياز دارند و مي خواهند افراد 
بيشتري را در كادر خود ببينند. از اين رو ما اولويت هاي 
خود را تغيير داده تا به س��رعت اين قابليت را در تيمز 
فراهم آوريم و افراد بيشتري بتوانند همزمان مكالمه 

داشته باشند.«
در دوره  كار در خان��ه، وب كم ها و لپ تاپ ها به س��رعت 
در فروش��گاه ها به فروش مي روند؛ زي��را كاربران نياز به 
تجهيزات براي كار و يادگيري از خانه دارند. مايكروسافت 
الگوهايي مش��ابه را در شبكه  تامين مي بيند. طبق گفته 
اس��پاتارو دوران رايانه  روميزي بازگشته است. مردم در 
حال تشخيص كارايي بيشتر رايانه هاي شخصي نسبت به 
آي پد براي كار از خانه  هستند؛ البته استفاده با دستگاه هاي 

موبايل از تيمز نيز بيشتر شده است.

ورج| گ��وگل به دنبال افش��اي اطالعات خصوصي 
برخي از كاربران اپليكيشن زوم، استفاده از اين برنامه 
را براي كارمندانش ممنوع كرد. به گزارش ايسنا، پس 
از آنكه خبر افشاي هزاران فايل از تماس هاي ويدئويي 
كاربران اپليكيشن زوم در فضاي مجازي منتشر شد 
و جنجال هاي بسياري را درخصوص امنيت ضعيف 
آن و ع��دم رعايت و حفظ حري��م خصوصي كاربران 
ب��ه راه انداخت، حاال به نظر مي رس��د كه ش��ركت 
گوگل با انتشار بيانيه اي جديد استفاده از اپليكيشن 
زوم )Zoom( را ب��راي كارمندان��ش ممنوع كرده 
است. با توجه به شيوع گس��ترده ويروس خطرناك 
و مرگبار كرون��ا، اعالم قرنطين��ه و محدوديت هاي 
جدي و س��خت گيرانه ب��راي تعداد ش��هروندان در 
كشورهاي مختلف جهان كه همگي به خانه نشيني 
بالغ بر نصف جمعيت جهان منجر شده است، تعداد 

كارب��ران اپليكيش��ن زوم به ميزان قاب��ل توجهي و 
به طور ناگهاني افزايش پيدا كرد. اين اپليكيش��ن به 
كاربران امكان برقراري تم��اس تصويري و ويدئويي 
را مي داد كه س��رعت و كيفيت آن از بس��ياري ديگر 
از اپليكيش��ن هاي موجود باالتر ب��ود. اما حدود يك 
هفته پيش بود كه اخباري مبني بر افش��اي هزاران 
فايل از تماس هاي ويدئويي كاربران اپليكيش��ن زوم 
و دسترسي اشخاص ثالث در محيط وب به مكالمات 
جلسات و كنفرانس هاي ويديويي برگزار شده روي اين 
پلتفرم منتشر شد، كه به عقيده بسياري از كارشناسان 
فعال در حوزه امنيت س��ايبري نش��ان دهنده ضعف 

امنيتي و عدم حفظ حريم خصوصي كاربران بود.
گفته مي شود گوگل هفته گذشته به دنبال انتشار خبر 
مذكور، براي تمامي كاركنانش يك ايميل فرستاده كه 
در آن ممنوعيت اس��تفاده از اپليكيشن زوم را عنوان 

كرده است. اپليكيشن زوم كه طبق جديدترين آمارهاي 
منتشرشده تعداد كاربرانش تحت تاثير شيوع گسترده 
ويروس كرونا و اعالم قرنطينه و دوركاري در سراس��ر 
جهان از روزانه ۲۰۰ ميليون نفر نيز عبور كرد، تمامي 
فايل هاي ويدئويي ذخيره شده را به طور كاماًل يكسان 
نام گذاري مي كند. حاال اين نگراني به وجود آمده است 
كه وجود و انتشار فايل هاي تماس هاي ويدئويي كاربران 
در باكت هاي محافظت نشده سرويس هاي مبتني بر 
وب آمازون )Amazon Web Services( امكان 
دسترسي به آنها را از طريق جست وجوي آنالين براي 
افراد در فضاي مجازي فراهم مي كن��د. اين در حالي 
اس��ت كه باكت هاي مذكور در حالت پيش فرض قفل 
دارند اما ممكن اس��ت شماري از كاربران بتوانند قفل 
آن را برداش��ته و آنها را با عناوين و مقاصد مختلف به 

اشتراك بگذارند.
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 40  هزار شغل بنياد بركت 
براي بيكارشدگان كرونايي

بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام ۴۰ هزار 
فرصت شغلي براي كس��اني كه شغل شان را در 

اثر شيوع كرونا از دست داده اند ايجاد مي كند.
مديرعامل بنياد بركت ضم��ن بيان اين مطلب 
افزود: ۵ هزار ميليارد ريال را براي ايجاد ۴۰هزار 
فرصت شغلي در سال 13۹۹ اختصاص داده ايم 
كه با توجه به شيوع ويروس كرونا و بيكار شدن 
بس��ياري از كس��اني كه در مش��اغل خدماتي 
مش��غول به فعاليت بوده اند، اين افراد در اولويت 

اشتغال زايي قرار دارند.
اميرحسين مدني كه در برنامه زنده »جان جهان« 
شبكه ۵ سيما س��خن مي گفت، ادامه داد: طبق 
برآوردهاي ما، ۴ ميليون نفر در كشور در مشاغل 
خدماتي و روزمزد مش��غول به فعاليت هستند 
و وابس��ته به هيچ مجموع��ه دولتي و خصوصي 
نيستند كه بس��ياري از آنها در اثر شيوع ويروس 
كرونا مشاغل خود را از دست داده و بيكار شده اند. 
متاسفانه هر چه كرونا ادامه پيدا كند، اين آسيب 

جدي تر هم خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: بر همين اساس، بنياد بركت 
س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( بخشي از 
اعتبارات سال ۹۹ خود را به اشتغال زايي براي اين 
افراد اختصاص داده است و با هماهنگي و همكاري 
مجريان و تس��هيل گران خود در سراسر كشور، 

۴۰هزار شغل براي آنها ايجاد مي كند.
مديرعامل بنياد بركت با اش��اره به بس��يج همه 
امكانات اين بنياد و س��تاد اجراي��ي فرمان امام 
براي مقابله با ويروس كرونا گفت: با همه توان در 
حوزه هاي مختلف مقابله با كرونا ورود كرده ايم و 
با تمام ظرفيت ماسك تنفسي سه اليه مكانيزه و 
بهداشتي، محلول و ژل ضدعفوني كننده، پوشاك 
بيمارس��تاني )گان( و لب��اس ايزوله مخصوص 
پزشكان و پرستاران توليد مي كنيم. همچنين 
همه بيمارستان هاي بركت با 1۲۰۰ تخت خواب 
در خدمت بيم��اران كرونايي هس��تند و به آنها 

خدمات رساني مي كنند.
وي با ارايه آم��اري از اقدامات بنياد بركت عنوان 
كرد: ت��ا به امروز ۴ ميليون و 1۰۰ هزار ماس��ك 
تنفس��ي، 3۶ ه��زار دس��ت لباس ه��اي ايزوله 
بيمارس��تاني، 1۴۸ هزار دست لباس محافظ و 
1۰۰ هزار ليتر محلول ضدعفوني كننده را توليد 
و تحويل نهادهاي ذيربط و دست اندركار داده ايم.

مديرعامل بنياد بركت افزود: همچنين بسته هاي 
بهداشتي ش��امل ژل و مايع ضدعفوني كننده، 
ماسك تنفسي و دس��تكش يك بار مصرف را در 
مراكز درماني مناطق محروم ۶ شهرس��تان راور 
استان كرمان، دلفان استان لرستان، بهاباد استان 
يزد، سقز استان كردس��تان و هيرمند و دلگان 
استان سيستان و بلوچستان توزيع كرده ايم و در 
حال برنامه ريزي براي استمرار توزيع بسته هاي 
بهداشتي در ساير مناطق محروم كشور با ظرفيت 

بهره برداري براي ۶۰ هزار نفر هستيم. 

افزايش 477 كيلومتر خطوط 
توزيع به شبكه هاي توزيع برق 

 مديرعام��ل ش��ركت توزيع ب��رق مازن��دران از 
افزايش۴۷۷ كيلومتر خطوط توزيع به شبكه هاي 
توزيع برق مازندران در س��ال گذش��ته خبر داد.  
مهندس رضا غفاري گفت: در سال گذشته ۲۲۰ 
كيلومتر شبكه فشار متوسط و ۲۵۷ كيلومتر شبكه 
فشار ضعيف به ش��بكه هاي توزيع برق مازندران 
افزوده شده اس��ت.  وي افزود: در مجموع حدود 
۲۹ هزار كيلومتر خط��وط توزيع در حوزه توزيع 
برق مازندران وجود دارد كه از اين ميزان 1۲ هزار 
و 3۹3 كيلومتر شبكه فشار متوسط و 1۶ هزار و 

۶۵3 كيلومتر شبكه فشار ضعيف است. 

 ادامه فعاليت هاي گازرساني 
با رعايت پروتكل هاي بهداشتي

 مديرعامل شركت گاز مازندران گفت: پيمانكاران 
با رعايت پروتكل ها و ضوابط بهداش��تي و ايمني 
فعاليت خود را آغاز نمايند تا ضمن از سرگيري روند 
توسعه گازرس��اني با نظارت واحد HSE سالمت 
كارگران نيز حفظ شود. به گزارش روابط عمومي 
شركت گاز استان مازندران، »جعفر احمدپور« در 
نشست با مديران س��تادي گفت: تا ۲۰ فروردين 
ماه ادارات استان با يك سوم پرسنل خود فعاليت 
مي كنند و پس از اين تاريخ، تابع تصميمات ستاد 
ملي مقابله با كرونا خواهيم بود. وي با قدرداني از 
همكاران ش��ركت گاز مازندران به جهت رعايت 
تمامي اصول بهداش��تي و پروتكل ابالغ شده، بر 
ضرورت ادامه رفتار درست در مواجهه با بيماري 
كرونا و توجه جدي به الزامات بهداشتي تاكيد كرد.
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اخبار 7 صنعت،معدن و تجارت

شيوه اجراي طرح شروع به كار گام  به  گام واحدهاي صنفي اعالم شد

بازگشاييمشروطاصنافكمخطر
تعادل | گروه صنعت |

»شيوه اجراي طرح بازگش��ايي گام  به  گام واحدهاي 
صنفي اعالم شد.« براساس اطالعيه اتاق اصناف ايران، 
آغاز به كار مشاغل »غيرپرخطر« مشروط به اخذ تعهد 
براي اجراي دستورالعمل هاي بهداشتي مصوب وزارت 
بهداش��ت براي مقابله با كرونا از تاري��خ ۲۳ فروردين 
در استان هاي كش��ور و از ۳۰ فروردين در تهران ذكر 
شده اس��ت. براس��اس اين اطالعيه، در گروه نخست، 
كليه واحدهاي توليد در بخش هاي مختلف »صنفي، 
صنعتي، توزيع��ي و خدمات فني« كه ب��راي تامين 
مايحتاج عمومي و نياز ض��روري مردم از جمله »مواد 
غذايي، خدمات فني و تعمير لوازم خانگي و منزل« از 
بدو شروع بحران بيماري كرونا در حال خدمات رساني 
به مردم بوده اند، كماكان در چارچوب دس��تورالعمل 
بهداشتي ابالغي مجاز به فعاليت در اين حوزه ها هستند. 
اما در گروه دوم، فعاليت هاي صنفي كه از بدو ش��روع 
بحران بيماري كرونا به دليل شرايط محيطي و تجمع 
جمعيت در آن واحدها فعاليت ه��اي پرخطر اعالم و 
تعطيل ش��ده اند، تا اعالم عادي شدن شرايط از طرف 

وزارت بهداشت كماكان تعطيل هستند.
 در همين حال براس��اس جديدترين دس��تورالعمل 
ابالغي، ش��روع به كار اصناف مش��روط به ثبت نام در 
سامانه سالمت شده است. از اين رو، واحدهاي صنفي 
مجاز به بازگشايي موظف هستند كه با مراجعه به درگاه 
اطالع رساني وزارت بهداش��ت، ضمن ثبت نام در اين 
درگاه، نسبت به دريافت گواهي سالمت، باركد مربوطه 

و نصب آن در محل كسب اقدام كنند. 
مطابق اعالم وزارت بهداشت كليه واحدهاي صنفي و 
صنعتي بايد در سامانه ثبت نام اصناف و صنايع از صبح 
جمعه مورخ ۲۲ فروردين ماه ثبت نام كنند. ثبت نام از 
واحدهاي صنعتي و صنفي به مدت 7 روز ادامه خواهد 
داش��ت و در ضمن راهنماها و الزامات سالمت محيط 
وكار، شاغلين و مشتريان با توجه به نوع فعاليت پس از 
تكميل ثبت نام به صورت الكترونيكي در اختيار افراد 

قرار مي گيرد.

معرفيواحدهايممنوعالفعاليت
اتاق اصناف ايران در پي آخرين مصوبات س��تاد ملي 
مديريت بيماري كرونا، شيوه اجراي طرح بازگشايي گام 
به گام واحدهاي صنفي را مبتني بر بخشنامه هاي وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت كشور اعالم 
كرد. برهمين اساس، در اطالعيه اتاق اصناف ايران آمده 
است: »نظر به تصميم ستاد ملي مقابله با كرونا مبني بر 
آغاز به كار بخشي از فعاالن اقتصادي در سراسر كشور، 
بدين وسيله زمان، شيوه و چگونگي بازگشايي ها و لزوم 
رعايت پروتكل هاي بهداش��تي ابالغي از سوي وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي را به اطالع كليه 
فعاالن صنفي مي رساند. اطالعيه اتاق اصناف شامل 

5بند بوده كه به شرح زير است: 
در بند نخست اطالعيه اتاق اصناف ايران آمده است، 
ط��رح گام دوم فاصله گذاري هوش��مند كه مبتني بر 
بازگشايي بخشي از واحدهاي صنفي است، در استان ها 
از تاريخ شنبه 1۳99/1/۲۳ و در استان تهران از تاريخ 

ش��نبه 1۳99/1/۳۰ با هماهنگي ستادهاي استاني 
مديريت بيماري كرونا آغاز خواهد شد.

در بن��د دو اي��ن اطالعيه آمده اس��ت ك��ه واحدهاي 
صنفي مجاز به بازگشايي موظفند با مراجعه به درگاه 
اطالع رساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 
ضمن ثبت نام در اين درگاه، نسبت به دريافت گواهي 
سالمت، باركد مربوطه و نصب آن در محل كسب اقدام 
كنند. براساس بند س��وم اين اطالعيه، فروشگاه هاي 
ب��زرگ و زنجي��ره اي غير FMCG )س��وپرماركتي، 
بهداشتي و شوينده(، پاس��اژ و مجتمع هاي تجاري و 
بازارهاي مركزي مسقف، آرايشگاه و سالن هاي زيبايي، 
آموزشگاه هاي رانندگي، رستوران، غير اغذيه فروشي، 
طباخي و فس��ت فود، گرمابه، سونا و ماساژ، روزبازارها 
و نمايش��گاه ها، مراكز ب��ازي و تفريح��ي و گيم نت، 
باشگاه هاي ورزشي و بدنسازي، تاالر پذيرايي و سالن 
مراس��م، قهوه خانه، چايخانه و تريا مشمول اين طرح 
نبوده و تا اطالع ثانوي امكان بازگشايي واحدهاي خود 
را ندارند. البته در تبصره اين بنده آمده است كه مطابق 
مصوبه ابالغي رستوان و غذاي آماده )صرفا بيرون بر( 

مجاز به فعاليت هستند. 
در بند چه��ارم اين اطالعيه نيز آمده اس��ت كه كليه 
واحدهاي صنفي در سراس��ر كش��ور موظف هستند 
ت��ا تاريخ هاي اعالم ش��ده ف��وق مطاب��ق مصوبات و 
بخشنامه هاي پيشين س��تاد ملي كرونا عمل كرده و 
تحت هيچ عنوان نسبت به بازگشايي واحدهاي خود 
اقدام نكنند. بن��د پاياني اطالعيه اتاق اصناف ايران بار 
ديگر بر رعايت همه ضوابط و اصول بهداشتي كه از سوي 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ستاد ملي 
مديريت بيماري كرونا اعالم شده و خواهد شد، تاكيد 
كرده و اشعار مي دارد اصناف، كسبه، فعاالن صنفي و 
پيشه وران سراسر كشور حفظ سالمت آحاد جامعه را 
اولويت اصلي خود دانسته و از هيچ تالشي در اين مسير 

فروگذار نخواهند بود.

مجوزمشروطبرايآغازفعاليتاصناف
در همين حال، كميته اطالع رساني ستاد ملي مقابله با 
كرونا اعالم كرد كه اصناف در صورت تمايل مي توانند 
ب��ا ثبت ن��ام و اخذ تعهد ب��راي اجراي دس��تورالعمل 
بهداشتي مقابله با كرونا در طرح فاصله گذاري هوشمند 
ش��روع به كار كنند. در اطالعيه ش��ماره چهار س��تاد 
ملي مقابله با كرونا، آمده اس��ت ك��ه در صورت تمايل 
اصناف، آغاز به كار مش��اغل »غير پر خطر« مش��روط 
به اخذ تعهد براي اجراي دستورالعمل هاي بهداشتي 
مصوب وزارت بهداش��ت براي مقابله ب��ا كرونا از تاريخ 
۲۳ فروردين در استان هاي كشور و از ۳۰ فروردين در 
تهران ذكر ش��ده و موارد ذيل به اطالع عموم مي رسد: 
1- براي ش��روع فعاليت مش��اغل كم خط��ر در طرح 
فاصله گ��ذاري هوش��مند، كليه واحده��اي صنفي از 
 صبح جمعه مورخ 1۳99/۰1/۲۲ مي توانند در سامانه
 salamat.gov.ir به منظور دريافت دس��تورالعمل 
س��المت محي��ط كار، ش��اغلين، مش��تريان و تاييد 
تعهدنامه به ص��ورت الكترونيكي براي التزام به رعايت 
دستورالعمل هاي بهداشتي مقابله با كرونا ثبت نام كنند.

۲- اصناف پ��س از تاييد تعهدنامه، الت��زام به رعايت 
دس��تورالعمل بهداش��تي مقابله با كرون��ا به صورت 
الكترونيك��ي - اخذ كد بهداش��تي از طريق س��امانه 
salamat.gov.ir و نصب در واحد صنفي مي توانند 

شروع به فعاليت كنند. 
۳- دستورالعمل هاي س��المت محيط كار، شاغلين و 
مشتريان كليه مشاغل و اصناف براي مقابله با كرونا در 
http://markazsalamat.behdasht. سامانه

gov.ir در دسترس عموم اصناف و مردم است. 
4- تدابير الزم براي بازرس��ي و نظارت دس��تگاه هاي 
ذيربط و مردم بر اجراي دس��تورالعمل هاي بهداشتي 
مقابله با كرونا مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي توس��ط اصناف و مش��اغل اتخاذ شده كه در 

اطالعيه بعدي به اطالع عموم خواهد رسيد. 
5- يادآوري مي شود كليه واحدهاي توليد در بخش هاي 
مختلف صنف، صنعت، توزيعي و خدمات فني كه براي 
تامين مايحتاج عموم��ي و نياز ضروري مردم از جمله 
مواد غذايي، خدمات فني و تعمير لوازم خانگي و منزل 

از بدو شروع بحران بيماري كرونا در حال خدمات رساني 
به مردم بوده اند، كماكان در چارچوب دس��تورالعمل 
بهداشتي ابالغي مجاز به فعاليت در اين حوزه ها هستند.

۶- فعاليت هاي صنفي كه از بدو شروع بحران بيماري 
كرونا به دليل شرايط محيطي و تجمع جمعيت در آن 
واحدها فعاليت هاي پرخطر اعالم و تعطيل ش��ده اند 
تا اعالم عادي شدن ش��رايط از طرف وزارت بهداشت 

كماكان تعطيل اعالم مي شوند. 
7- براس��اس اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��كي فعاليت هاي پرخطر براي ش��يوع كرونا در 
حوزه اصناف مشتمل بر آرايشگاه هاي مردانه و زنانه، 
رس��توران ها، تاالر پذيرايي و س��الن مراس��م، مراكز 
بازي، تفريحي، گيم نت، قهوه خانه ه��ا، چايخانه ها و 
تريا، اماكن اقامتي، هتل ها، اس��تخر، س��ونا و ماساژ و 
باشگاه هاي بدنسازي و ورزشي، سينماها، جشنواره ها 

و نمايشگاهاي هنري و فرهنگي است.
در همين حال، در نامه عليرضا رييسي معاون بهداشت 
وزارت بهداش��ت و درمان به حسين مدرس خياباني 

معاونت بازرگاني وزارت صنعت آمده است: در راستاي 
اج��راي گام دوم كوويد-19، فاصله گذاري اجتماعي، 
مقرر گرديد كليه واحدهاي صنفي و صنعتي در سامانه 
ثبت نام اصناف و صنايع )س��ايت س��المت( از صبح 
جمعه مورخ ۲۲ فروردين ماه ثب��ت نام نمايند. ثبت 
ن��ام از واحدهاي صنعتي و صنفي به مدت 7 روز ادامه 
خواهد داش��ت و در ضمن راهنماها و الزامات سالمت 
محيط و كار، شاغلين و مشتريان با توجه به نوع فعاليت 
پس از تكميل ثبت نام به صورت الكترونيكي در اختيار 
افراد قرار مي گيرد. همچنين براي اس��تفاده از تمامي 
راهنماها و الزامات مي توانند بعد از اين تاريخ به سايت 
مركز سالمت محيط و كار مراجعه كنند. همچنين بعد 
از شروع مجدد فعاليت ها، بازرسين بهداشت محيط و 
حرفه اي وزارت بهداشت با مشاركت نيروي انتظامي، 
بازرس��ان اتاق اصناف و تعزيرات و بازرسان آن وزارت 
متبوع به محل هاي مورد نظر مراجعه و در صورت عدم 
ثبت نام در س��ايت ابالغي وزارت بهداشت، فعاليت و 

محل كار را متوقف و تعطيل مي كنند. 

سرنوشت توافق جهاني كاهش توليد نفت چگونه رقم مي خورد؟

مانع»مكزيك«دربرابرپيماننفتي
تعادل |

كشورهاي عضو اوپك پالس پنجش��نبه گذشته كه در 
نشس��تي ويدئويي به توافقي براي كاه��ش توليد نفت 
خ��ام و كمك به بهبود بازار متالطم آن دس��ت يافتند، با 
مانع تراشي مكزيك روبرو ش��دند. مخالفت اين كشور با 
كاهش توليد 4۰۰ هزار بش��كه در روز، توافق چند جانبه 
تاريخي كشورهاي عضو ائتالف اوپك براي كاهش توليد 
نفت و تثبيت قيمت ها، كه منجر به كاهش شديد توسط 
عربستان و روسيه شد، را در معرض خطر شكست قرار داد. 
با اين حال، اعضاي اوپك پالس توافق كردند كه از اول مي تا 
پايان ژوئن )1۲ ارديبهشت تا دهم تير( توليد نفت خام را 
به ميزان 1۰ ميليون بشكه در روز كاهش دهند. اين رقم 
از اول ماه ژوئيه )يازدهم تير( به 8 ميليون بش��كه كاهش 
يافته و تا پايان س��ال جاري ۲۰۲۰ اين روال ادامه خواهد 
داش��ت. طبق اين توافق، همچنين از اول ژانويه ۲۰۲1 تا 
پايان آوريل ۲۰۲۲ اين رقم تغيير خواهد كرد و به ۶ ميليون 
بشكه مي رسد. به نوشته فايننش��ال تايمز، »عربستان و 
روسيه« توافق كردند كه هر دو كشور مجموعا 5 ميليون 
بشكه در روز و ساير كشورهاي اوپك پالس نيز 5 ميليون 
بشكه از توليد خود بكاهند بنابراين گزارش، اوپك پالس 
همچنين از گروه ۲۰ خواست تا آنها نيز روزانه 5 ميليون 
بشكه از توليد خود را كاهش دهند. درحالي كه نهايي شدن 
توافق چند جانبه تاريخي كشورهاي عضو ائتالف اوپك 
براي كاهش توليد نفت به نشست وزراي انرژي گروه ۲۰ 
موكول شده است، به نظر مي رسد مكزيك مانع اصلي در 

برابر اين توافق است.

درنشستاوپكچهگذشت؟
نهمين نشست وزيران نفت و انرژي ۲۳ كشور عضو وغيرعضو 
سازمان كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( روز پنجشنبه 
)۲1 فروردين  ماه( از طريق وبينار به رياست وزراي انرژي 
عربستان و روسيه برگزار شد. اين نشست به دليل شيوع 
كرونا به صورت ويديوكنفرانس برگزار ش��د و بيش از 1۰ 
ساعت به طول انجاميد كه بخش قابل توجهي از مذاكرات 
به تالش براي همراه كردن مكزيك با اين توافق سپري شد. 
كشورهاي اوپك و غيراوپك كه گروه موسوم به اوپك پالس 
را شكل داده اند، عصر پنجشنبه جلسه خود را به منظور بهبود 
وضع بازار نفت و كمك به ثبات قيمت آن در بحبوحه شيوع 
كرونا آغاز كردند و تا صبح جمعه به مذاكرات خود ادامه دادند. 

اعضاي اوپك پالس توافق كردند كه از اول مي تا پايان ژوئن 
)1۲ ارديبهشت تا دهم تير( توليد نفت خام را به ميزان 1۰ 
ميليون بشكه در روز كاهش دهند. اين رقم از اول ماه ژوئيه 
)يازدهم تير( به هشت ميليون بشكه كاهش يافته و تا پايان 

سال جاري ۲۰۲۰ اين روال ادامه خواهد داشت.
تصميمي كه اگرچه مخالفت س��فت و سخت مكزيك را 
به دنبال داش��ت اما در سحرگاه روز جمعه محقق شد. بر 
اساس اين توافق، ۲۰ كشور تصميم گرفتند ۲۳ درصد از 
توليد خود را كاهش دهند. بر اساس اين توافق البته »ايران، 
ونزوئال و ليبي« از اين توافق مستثني هستند.با توجه به 
اين توافق، توليد »روسيه و عربستان« به صورت مساوي 
و 11 ميليون بشكه در روز در نظر گرفته شده است. توليد 
ساير كشورها، بر اس��اس ميزان توليد آوريل سال۲۰18 
خواهد بود كه حاال بايد ۲۳ درصد كمتر از آن باشد. ارقام 
نشان مي دهد »عربستان و روسيه« هر كدام بيش از ۲.5 
ميليون بشكه از توليد خود را كاهش مي دهند و حدود 8.5 
ميليون بشكه در روز نفت توليد مي كنند. بعد از آنها عراق 
بيش از يك ميليون بشكه از توليد خود را كاهش مي دهد 
و ۳.۶ ميليون بشكه نفت در روز را از چاه هاي نفت بيرون 
مي كشد. امارات به عنوان كشور بعدي كه بايد 7۲۲ هزار 
بشكه از توليد خود را كم كند معرفي شده كه بر اين اساس 
توليدش به ۲.44 ميليون بشكه در روز مي رسد. از سوي 
ديگر، »كويت« هم قرار است ۶41 هزار بشكه نفت كمتري 

توليد كند و ۲.1۶ ميليون بش��كه نفت به بازار برساند. در 
رتبه هاي بعدي »نيجريه، مكزيك، قزاقس��تان، آنگوال و 
الجزاير« قرار دارند كه قرار اس��ت به ترتيب 417، 4۰۰، 
۳9۰، ۳48، و ۲14 هزار بشكه از توليد روزانه نفت خود كم 
كنند. ساير كشورها نيز كه توليد روزانه نفت آنها كمتر از 
يك ميليون بشكه در روز است عددي بين ۲.1 تا ۲۳ هزار 
بشكه از توليد خود را كم مي كنند. در مجموع توليد اوپك 
كه در حال حاضر ۲۶ ميليون و ۶8۳ هزار بش��كه در روز 
است با كاهشي بيش از ۶ ميليون بشكه اي به ۲۰.5 ميليون 
بشكه مي رسد. كشورهاي غير اوپكي حاضر در توافق نيز 
كه 17.1 ميليون بشكه نفت در روز توليد مي كردند، حاال با 
اين توافق حدود 4 ميليون بشكه از نفت خود را از بازار خارج 
مي كنند و توليدشان به 1۳.۲ ميليون بشكه خواهد رسيد. 
اين اعداد نشان مي دهد توليد 4۳.8 ميليون بشكه اي اوپك 
پالس به ۳۳.8 ميليون بشكه در روز كاهش پيدا مي كند. 
البته كاهش 1۰ ميليون بشكه اي عرضه در مقايسه با افت 
۳۰ ميليون بشكه اي تقاضا نمي تواند محرك خوبي براي 

رشد قيمت ها باشد.

توضيحاتزنگنه
به گزارش روابط عمومي وزارت نفت، بيژن زنگنه وزير نفت 
بامداد روز جمعه )۲۲ فروردين ماه( پس از پايان بيش از 1۰ 
ساعت مذاكره ميان وزيران نفت و انرژي ۲۳ كشور عضو 

و غيرعضو سازمان كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( 
در نهمين نشست فوق العاده اوپك پالس از طريق وبينار 
اظهار كرد: توافق براي كاهش روزانه 1۰ ميليون بش��كه 
در بازه زماني نخست )از يكم ماه مه تا پايان ژوئن ۲۰۲۰( 
دو ماهه اس��ت، در بازه زماني دوم يعني از يكم ماه ژوئيه 
تا پايان ۳1 دسامبر س��ال ۲۰۲۰ ميالدي كاهش عرضه 
روزانه نفت 8 ميليون بش��كه كاهش خواهد بود، سپس 
در بازه زماني س��وم از يكم ژانويه ۲۰۲1 تا آوريل ۲۰۲۲ 
نيز كاهش عرضه روزانه ۶ ميليون بش��كه نفت مي شود. 
وزير نفت با بيان اينكه اين تصميم دو س��اله خواهد بود 
و براي نخس��تين بار در تاريخ اوپك، تصميمي دو س��اله 
اتخاذ مي شود، تصريح كرد: اين جزو بي سابقه ترين ارقام 
كاهش توليد در تاريخ اوپك و غيراوپك اس��ت. او با اشاره 
به اينكه همكاري ديگر كشورهاي توليدكننده نفت مانند 
»امريكا، كانادا و برزيل« به اين توافق براي كاهش توليد 
افزوده مي شود، اظهار كرد: مشكالت اندكي هم در طول 
مذاكرات 1۰ س��اعت و ۳۰ دقيقه اي وجود داشت، البته 
برخي تفاهم ها نياز به زمان دارد. براساس اظهارات زنگنه، 
قرار شد بحث ها و گفت وگوها ادامه يابد، ۲۲ كشور توافق 
داشتند، اما مكزيك نكات و نگراني هايي داشت كه بررسي 
آنها نيازمند زمان بود، قرار شد دوباره با اين كشور مذاكره 

شود تا قضيه به سرانجام برسد.

بيانيهپايانياوپك
 به گزارش پايگاه اطالع رساني دبيرخانه سازمان كشورهاي 
صادركنن��ده نفت )اوپك(، متن بيانيه نهمين نشس��ت 
فوق العاده وزارتي كش��ورهاي عضو و غيرعضو اوپك در 
۶ بند به ش��رح زير منتشر ش��د: 1. چارچوب توافقنامه 
همكاري كه در تاريخ دهم دسامبر سال ۲۰1۶ ميالدي 
امضا و در نشست هاي بعدي بر آن صحه گذاشته شد، در 
كنار منشور همكاري كه دوم ژوئيه ۲۰19 امضا شده بود، 
در اين نشس��ت تاييد شد. ۲. توافق براي مجموع كاهش 
توليد روزانه 1۰ ميليون بشكه اي كشورهاي عضو و غيرعضو 
اوپك از يكم ماه مه سال ۲۰۲۰ ميالدي براي يك بازه زماني 
اوليه به مدت دو ماه آغاز مي ش��ود ك��ه پايان اين بازه ۳۰ 
ژوئن امسال خواهد بود سپس براي يك بازه زماني ۶ ماهه 
ديگر از يكم ژوئيه تا ۳1 دسامبر سال ۲۰۲۰ كاهش عرضه 
روزانه هشت ميليون بشكه كاهش خواهد بود، سپس در 
بازه زماني س��وم از يكم ژانويه ۲۰۲1 تا ۳۰ آوريل ۲۰۲۲ 

به مدت 1۶ ماه نيز كاهش عرضه روزانه ۶ ميليون بشكه 
مي شود. خط پايه و مبناي محاسبه توليد براي توليد همه 
كشورهاي حاضر در اين توافق به جز عربستان و روسيه ماه 
اكتبر سال ۲۰18 ميالدي خواهد بود، در حالي كه مبناي 
محاسبه توليد براي روسيه و عربستان روزانه 11 ميليون 
بشكه در نظر گرفته شد. مهلت اين توافق امضا شده تا ۳۰ 
آوريل ۲۰۲۲ ميالدي خواهد بود، با اين حال تمديد اين 
توافق در دسامبر ۲۰۲1 ميالدي بررسي خواهد شد. ۳. از 
ديگر توليدكنندگان بزرگ نفت جهان براي مشاركت در 
اين تالش به منظور ثبات بخشي به بازارهاي جهاني نفت 
خام درخواس��ت شده است 4. ماموريت كميته مشترك 
وزارتي نظارت بر توافق كاهش توليد كش��ورهاي عضو و 
غيرعضو اوپ��ك )JMMC( در قالب توافقنامه همكاري 
براي نظارت بر شرايط عمومي بازارهاي جهاني نفت خام 
و سطح توليد كشورهاي حاضر در توافق و ميزان پايبندي 
آنها به سهميه هاي توليد تعيين شده با همكاري فعاليت 
كميته مشترك فني )JTC( تمديد و تاييد شد. 5. بررسي 
پايبندي كش��ورهاي توليدكننده حاض��ر در توافقنامه 
همكاري به س��هميه هاي توليد تعيين ش��ده، براساس 
داده هاي منايع ثانويه مطابق با روش تاييد ش��ده ازسوي 
كشورهاي عضو اوپك، رصد مي شود. ۶. كشورهاي حاضر 
در اين توافق دهم ژوئن سال ۲۰۲۰ ميالدي براي تعيين 
و بررسي اقدام هاي بيشتر با هدف برقراري توازن در بازار 

نفت، از طريق وبينار نشست برگزار مي كنند.
هم��ه توليدكندگان عض��و و غيرعضو اوپ��ك حاضر در 
توافقنامه همكاري به اس��تثناي مكزيك درب��اره موارد 
يادشده به توافق رسيدند، در نتيجه اين توافق مشروط به 
رضايت مكزيك است. به طوري كه اوپك در بيانيه اي نيز 
اعالم كرد كه اين توافق مشروط به رضايت مكزيك است، 
كه تنها شركت كننده اي بود كه با اين پيشنهاد موافقت 
نكرد. به گفته يكي از نمايندگان اوپك، مذاكرات اعضاي 
اين گروه قرار است بر روي نشست وزراي گروه ۲۰ متمركز 
ش��ود. در همين حال، رويترز نوشت: »مكزيك پيشنهاد 
داده كه توليد نفت خود را 1۰۰ هزار بشكه در روز طي دو 
ماه آينده پايين مي آورد. »روسيو ناهله«، وزير نفت مكزيك 
گفت اين كشور توليدش را تا 1.۶81 ميليون بشكه در روز 
پايين مي آورد. مكزيك در ماه مارس 1.781 ميليون بشكه 
در روز نفت توليد كرده بود.« رقمي به مراتب كمتر از 4۰۰ 

هزار بشكه در روز كه توسط اين گروه پيشنهاد شده بود.
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ايراننخستينكشوردراجراي
پالسمادرمانيبيمارانكرونايي

بخش اول پروژه پالس��مادرماني ب��ا اتمام تزريق 
پالسما به ۲۰۰ بيمار مبتال به كرونا و بهبودي اين 
افراد به پايان رسيده و احتماالً اين روش از هفته هاي 

آينده براي درمان بيماران به كار گرفته مي شود.
به گزارش ات��اق بازرگاني ته��ران، ناصر رياحي، 
عضو هيأت رييسه اتاق بازرگاني تهران با اشاره به 
ذوق زدگي برخي رسانه هاي خارجي از آغاز فعاليت 
امريكا در روش پالسمادرماني كرونا تاكيد كرد كه 
ايران نخستين كش��ور در اجراي پالسمادرماني 
براي بيماران مبتال به كرونا بوده و بخش اول و مهم 
اين پروژه با تزريق پالس��ما به ۲۰۰ بيمار تكميل 
ش��ده و نرخ بهبوديافتگان خبر از اثرگذاري اين 
روش مي دهد؛ به ويژه بهبودي بيماران بدحالي كه 
درمان شان با پالسمادرماني در واقع يك معجزه 

تمام عيار است.
عضو هيأت رييسه اتاق تهران با اشاره به اين تعبير 
كه »معجزه پالسمادرماني بيماران كرونا از ايران 
طلوع كرده اس��ت« از اتمام آزماي��ش اين روش 
روي ۲۰۰ بيمار مبتال به ويروس كرونا خبر داد و 
از بهبودي ده ها بيمار سخن گفت. رياحي با اعالم 
اين خبر افزود: با پايان يافتن تحقيقات، احتماالً اين 
روش از هفته هاي آينده براي درمان بيماران مبتال 

به كوييد 19 در سطحي گسترده تر آغاز مي شود.
وي افزود: بخش اول پروژه پالسمادرماني با اتمام 
تزريق پالسما به ۲۰۰ بيمار مبتال به ويروس كرونا 
و بهبودي اين افراد به پايان رسيده و با پايان يافتن 
تحقيقات، احتمااًل اي��ن روش از هفته هاي آينده 
براي درمان بيماران مبتال به كوييد 19 در سطحي 
گسترده تر آغاز مي شود. وي افزود: براي آغاز اين 
پروژه، مجوزهايي از كميته اخالق وزارت بهداشت، 
س��ازمان انتقال خون و شوراي عالي انتقال خون 
دريافت كردي��م كه همه اين مجوزها، بابت پروژه 
تحقيقاتي بود. البته از روز اول تقريبًا مشخص بود 
كه تزريق پالسماي افراد بهبوديافته، به بيماران 
روش مفي��دي اس��ت. عضو هيأت رييس��ه اتاق 
بازرگاني تهران افزود: پالسمادرماني پيش از اين 
در مورد بيماري هايي مثل سارس و ابوال به عنوان 
تنها راه حل سريع درمان مورد استفاده قرار گرفته 
بود. ذهنيت ما اين بود كه تزريق پالسما زياني را 
متوجه بيمار نمي كند و اي��ن روش همواره براي 
افزايش حجم خون مورد استفاده قرار گرفته است.

وي افزود: در اسفند ماه پروتكل هايي براي دريافت 
پالسما و نحوه درمان كلينيكي نوشته و مقرر شد 
نتايج به صورت مقال��ه در ژورنال هاي بين المللي 
منتشر ش��ود تا ساير كش��ورهاي كه درگير اين 
بيماري هس��تند نيز بتوانند از آن بهره ببرند. به 
گفته رياحي، خبر خوب اينكه آزمايش اين روش 
روي ۲۰۰ بيمار به پايان رسيده است. البته نتايج 
دقيق تحقيقات در روزهاي آينده، توسط محققان 
منتش��ر خواهد ش��د و خبر خوب ديگر اينكه بر 
اساس تحليل هاي اوليه ده ها بيمار تحت درمان 
با اين روش بهبود پيدا كرده اند. بهبودي تعدادي 
از اين بيماران كه بدحال بودند، شبيه يك معجزه 

تمام عيار است.
وي اظهار داش��ت: اين پروژه، پروژه كوچكي نبود 
و با مش��اركت تع��داد زيادي نيروي انس��اني و با 
س��رمايه گذاري سنگين توسط بخش خصوصي 
انجام گرفت. اين پ��روژه را بايد پروژه تحقيقاتي-

درماني اتاق بازرگاني تهران دانست. چرا كه به اعتبار 
حمايت و فعاليت محوري اتاق بازرگاني تهران در 
اين پروژه، شركت هاي بسياري از بخش خصوصي 
امكاناتي خوبي را در اختيار اين پروژه قرار دادند. 
عضو هيأت رييسه اتاق بازرگاني تهران اعالم كرد: 
پس از آنكه اطمينان حاصل كرديم، روش ما صحيح 
است، با كشورهاي صاحب دانش اين حوزه نظير 
آلمان، ايتاليا و فرانسه در اروپا براي ارايه اطالعات 
و انتقال تجربيات، تماس هايي برقرار ش��ده است 
و آنها هم در حال آماده ش��دن براي كار روي اين 

روش هستند.
به گفته رياحي، برخي كش��ورهاي اروپايي فاقد 
زيرساخت جمع آوري پالسما هستند. از اين رو، از 
طريق وزارت امور خارجه و سفرا به آنها اطالع داده 
شده است كه مي توانيم پروتكل ها و تجربيات خود 
را در اختيار آنها بگذاريم و افزون بر اين، امكان آن 
وجود دارد كه زيرساخت هاي مورد نياز را از طريق 
فراخوان نيروهاي داوطلب در اين كشورها ايجاد 
كرده و تحويل پزشكان آنها دهيم. بخش خصوصي 
ايران حتي براي اعزام نيرو، هزينه اي از اين كشورها 
دريافت نكرده و اين هديه اي از طرف كشور ما به 

كشورهاي دوست خواهد بود.
وي افزود: متأس��فانه اجراي اين روش درماني در 
ايران، چندان از سوي افكار عمومي مورد توجه قرار 
نگرفته و گويي تحت الشعاع برخي داروهاي مورد 
اشاره از سوي پزش��كان قرار گرفته اما به محض 
آنكه امريكا تحقيق در م��ورد اين روش درماني را 
آغاز كرده، برخي رس��انه ها كه اغلب رسانه هاي 
فارسي زبان خارج از كشور هستند، اين مساله را 
مطرح مي كنند كه معجزه از غرب طلوع مي كند اما 
بايد گفت معجزه از شرق و از ايران طلوع كرده است. 
رياحي گفت: پروتكل پالس��مادرماني در ايران از 
 FDA 5اسفند آماده شده بود، حدود دو هفته پيش
امريكا پروتكل هاي اين روش درماني را منتش��ر 
كرد كه با پروتكل تنظيم شده از سوي متخصصان 
ما اختالفات جزئي و قابل اغماضي داشت. امريكا 
به تازگي نسبت به دريافت نخستين پالسما اقدام 
كرد، در حالي كه در ايران فرآيند تزريق پالسما به 
۲۰۰ بيمار نيز به پايان رسيده است. بنابراين ايران 
به طور قطع نخستين كشور و پيشتاز در اجراي اين 

روش درماني براي بيماران كروناست.
وي افزود: ايران در صنعت خون و پالس��ما به طور 
قطع جزو  5 كش��ور برتر محسوب مي شود. دليل 
آن نيز وجود سازمان انتقال خون است كه قدمت 
آن به بيش از نيم قرن مي رسد و خوشبختانه بعد 

از انقالب هم پيشرفت قابل توجهي را تجربه كرد.

دستورالعمل هاي اجراي طرح بازگشایی گام  به  گام واحدهای صنفی از تاریخ ۲۳ فروردین در استان های کشور و از ۳۰ فروردین در تهران

فعاليت هاي پرخطر 

فروشگاه های بزرگ و زنجيره ای غير FMCG )غير سوپرمارکتی، بهداشتی و شوینده(، پاساژ و مجتمع های 
تجاری و بازارهای مرکزی مس�قف، آرایش�گاه و س�الن های زیبایی، آموزش�گاه های رانندگی، رس�توران، 
اغذیه فروشی، طباخی و فست فود، گرمابه، سونا و ماس�اژ، روز بازارها و نمایشگاه ها، مراکز بازی و تفریحی و 
گيم نت، باشگاه های ورزشی و بدنسازی، تاالر پذیرایی و سالن مراسم، قهوه خانه، چایخانه و تریا، اماکن  اقامتی، 

سينماها، جشنواره ها و نمایشگاهای هنری و فرهنگی

این صنوف مشمول طرح بازگشایی واحدهای صنفی نبوده و تا اطالع ثانوی 
امکان بازگشایی واحدهای خود را ندارند.

فعاليت هاي كم خطر 
کليه واحدهای توليد در بخش های مختلف صنف، صنعت، توزیعی و خدمات فنی برای تامين مایحتاج عمومی 

و نياز ضروری مردم؛  
 از جمله »مواد غذایی، خدمات فنی و تعمير لوازم خانگی و منزل« و رستوران و غذای آماده )صرفا بيرون بر(«

این واحدها كه  از بدو شروع بحران بيماری کرونا در حال خدمات رسانی به 
مردم بوده اند، کماکان در چارچوب دستورالعمل  بهداشتی ابالغی مجاز به 

فعاليت در این حوزه ها هستند.

کليه واحدهای صنفی كم ریسك از صبح جمعه مورخ ۲۲ /۰۱/ ۱۳۹۹ می توانند در سامانه  salamat.gov.ir به منظور دریافت دستورالعمل سالمت محيط کار، شاغلين، مشتریان و تایيد تعهدنامه توضيحات 
به صورت الکترونيکی برای  التزام به رعایت دستورالعمل های بهداشتی مقابله با کرونا ثبت نام کنند.
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عكس: ايلنا سكوتمطلقدرتختجمشید

عكسروز

چهرهروز

قدرداني و آرزوي دولت آبادي در دوران كرونا
محمود دولت آبادي با قدرداني از همت نيكوكاران در دوران شيوع كرونا، در عين حال مي گويد: اما دريغا... اين رويداد همه گير با بستن چسب 
و باند روي يك زخم نيست كه دل از آن آرام بگيرد؛ نه! اين فراگيري به اقدام ملي و حتي منطقه اي و جهاني نياز دارد. اين نويسنده در بخشي از 
يادداشتش با عنوان »در ستودن ياوري« نوشته است:  دردهاي بزرگ به درمان هايي به همان نسبت درد محتاج است و در اين كنج كه نشسته ام 
فقط مي توانم آرزو كنم كه آن سيل )هشدار دكتر حريرچي( به راه نيفتد با وجود اين يك بام و دو هوايي كه اعمال شده، يعني يك طرف قرنطينه 
و درخواست رعايت فاصله فيزيكي، و يك طرف باز گذاشتن كركره كسب و كار به سبب نياز به بودجه اي كه در خزانه نداريم و دريچه هاي دنيا 

را هم بسته مي بينيم به روي خود و هم به روي ما! اين جاست كه فقط مي توانم آرزو كنم آن باران مرگ و مير سيالبي به راه نيندازد!

جامعه

فرصت ها و تهديدهاي آموزش مجازي 

جزييات اجراي طرح  فاصله گذاري هوشمند در استان تهران

حاال كم كم وارد س��ومين ماهي مي شويم كه مدارس 
و مراكز آموزش��ي تعطيل ش��ده اند و آموزش ها به طور 
مجازي و از راه دور ادامه دارد. اين وضعيت كه ابتدا قرار 
بود براي چند روز باشد، حاال ممكن است تا پايان سال 
تحصيلي هم ادامه داشته باشد.  بسياري از كالس هاي 
درس از طريق گروه هاي واتس آپي برگزار مي ش��ود و 
صدا و س��يما هم كالس هاي درس را در شبكه آموزش 
برگزار مي كند و دانش آموزان حاال براي درس خواندن 
بايد پاي تلويزيون بنشينند.  اما اين نوع آموزش تبعات 
زيادي هم دارد و البته از سوي ديگر فرصتي ايجاد كرده 
تا راه هاي نوين آموزشي، به ويژه در آموزش و پرورش به 
اجرا درآيد و از اين طريق و به صورت عملي امكان آزمون 
روش هاي جديد آموزشي در مقياس ملي فراهم شود. 
دولت و مديران آم��وزش و پرورش تاكيد مي كنند كه 
مدارس تعطيل شده، اما فرآيند يادگيري، نه. اما نگاهي 
به وضعيت تحصيلي دانش آموزان نش��ان مي دهد كه 
نمي توان با قاطعيت گفت فرآيند يادگيري تعطيل شده 
اس��ت. برخي از دانش آموزان به نوعي رها ش��ده اند و از 
طرفي، بيش از 20 درصد افراد دسترسي به اينترنت براي 
شركت در كالس هاي آنالين را ندارند. برخي معتقدند 
اين اجبار در تعطيلي مدارس مي تواند سيستم آموزشي 
را آماده كند تا در آينده، برخي كالس هاي درس به طور 
مجازي برگزار شود و حداقل يك روز از روزهاي حضور 
دانش آموزان در مدارس كاسته شود، اما غيبت طوالني 
مدت در مدرسه، تبعات سنگين تري دارد. ضمن اينكه 
وزارت آموزش و پرورش، نام پرورش را هم يدك مي كشد 
و با تعطيلي مدارس، پرورش، به نوعي به حاشيه مي رود. 
ديروز معاون تربيت بدني و سالمت وزير آموزش و پرورش 
با اشاره به اينكه زمان بازگشايي مدارس به نظر ستاد ملي 
مبارزه با كرونا بستگي دارد، گفت: با توجه به آموزش ۸۵ 
درصد دروس، آموزش و پرورش آمادگي دارد تا س��ال 
تحصيلي را در صورت ادامه روند تعطيلي مدارس، به اتمام 
برساند و امتحانات را برگزار كنيم و در 1۵ شهريور دوباره 

مدارس را بازگشايي و 10 درصد ديگر را جبران كنيم.
مهرزاد حميدي اف��زود: ۹0درصد دانش آموزان تحت 
پوشش آموزش هاي تلويزيوني و مجازي معلمان قرار 
داش��تند، البته قبل از ورود كرونا به كش��ور70 درصد 
محتواي آموزشي به دانش آموزان آموزش داده شده بود 

و اكنون بيش از ۸0 درصد محتوا آموزش داده شده است 
و در برخي دروس اين عدد به ۸۵ درصد مي رسد؛ در پايه 
دوازدهم نيز ۹0 درصد محتواها آموزش داده شده است.
او با اشاره به اطالعات سامانه رصد اظهار كرد: از 107 هزار 
مدرسه كشور، فعاليت آموزشي در ۹7هزار مدرسه جريان 
دارد؛ ضمن اينكه هنرآموزان و هنرجويان هنرستان هاي 
كشور، روزانه ۵۳هزار ماسك توليد مي كنند. اما چين 
تجربه موفق تري در زمينه آموزش هاي مجازي داشت. 
مدارس چي��ن با ارايه محت��وا و تكاليف درس��ي ويژه 
دانش آموزان در بس��تر فضاي مجازي از سوي دولت و 
ايجاد امكان ارتباط دانش آموزان و اولياي آنها با مديران 
و معلمان مدارس، نه تنها وضعيت آموزشي و تحصيلي 
دانش آم��وزان را كنترل مي كند، بلكه ب��راي پر كردن 
اوقات فراغت آنها هم برنامه هاي منظمي را در نظر گرفته 
است. برگزاري مسابقات تلويزيوني نظير خاطره نويسي، 
نقاشي، ارايه نوآوري ها و خالقيت ها و... جهت جلوگيري 
از رخوت كودكان و نوجوانان، از جمله مهم ترين اقدامات 
اين دولت بوده است. چين حتي يك گام فراتر رفته و با 
توجه به عاليق زياد كودكان و نوجوانان به انجام بازي هاي 
رايانه اي، دسترسي عمومي براي انجام بازي هاي رايانه اي 

رايگان را هم تسهيل كرده است. 
همچنين بر مبناي بخشنامه دولت چين، براي جبران 
زمان تعطيالت مراكز آموزشي، به تعداد روزهاي تعطيل 

در اين ايام از تعطيالت تابستان كسر خواهد شد. 
حاال بايد اميدوار باش��يم كه نظام آموزشي براي اينكه 
دانش آم��وزان از يادگيري عقب نيفتند و حتي تهديد 
تعطيلي مدارس به فرصت تبديل شود، برنامه هاي نويني 
را ارايه دهد. گرچه تا به حال موفقيت چشمگيري در اين 

زمينه نداشته است.

معاون توسعه مديريت و منابع استاندار تهران با اشاره به 
حضور دوم سوم كاركنان دستگاه هاي اجرايي از ساعت 
7 تا 1۴ از روز شنبه 2۳ فروردين به تشريح جزييات طرح 

فاصله گذاري هوشمند در استان تهران پرداخت.
غالمرضا عباس پاشا با اش��اره به اجراي مرحله جديد 
طرح فاصله گ��ذاري اجتماعي اظهار كرد: بخش��نامه 
شماره 10۹۳۴ مورخ 1۹ فروردين ماه سازمان اداري و 
استخدامي كشور مبني بر تداوم اجراي طرح فاصله گذاري 
اجتماعي و آغاز مرحله فاصله گذاري هوشمند و بند 1۴ 
مصوبات ستاد ملي مقابله با ويروس كرونا اجرايي مي شود. 
او ادامه داد: براساس اين بخشنامه تمامي دستگاه هاي 
اجرايي موظفند از تاريخ 2۳ فروردين ۹۹ ترتيبي اتخاذ 
كنند تا با تشخيص باالترين مقام مسوول، ارايه خدمات 
مطلوب به ارباب رجوع با حضور دوسوم كاركنان انجام 
شود. معاون توس��عه مديريت و منابع استاندار تهران 
عنوان كرد: به منظور كاهش حضور كاركنان در محيط 
اداري، مقرر شده تا يك سوم كاركنان وظايف خود را به 
صورت دوركاري انجام دهن��د و در صورت عدم امكان 
انجام وظايف به صورت دوركاري با اعطاي مرخصي به 
صورت نوبت بندي با اولويت بانوان داراي فرزند خردسال 
و كاركنان آسيب پذير به ترتيب اقدام شود. پاشا با بيان 
اينكه ساعت كار كاركنان تا اطالع ثانوي در استان تهران 
از ساعت 7 تا 1۴ خواهد بود، افزود: شهرستان هاي استان 
 نيز همانند روال گذشته در روزهاي پنجشنبه از ساعت
 7 ت��ا 1۳ در مح��ل كار خود حاضر خواهند بود. پاش��ا 
همچنين تاكيد كرد: با رعايت كليه پروتكل هاي اصول 
بهداشتي و اجراي مصوبات ستاد ملي و استاني مديريت 
مقابله با ويروس كرونا، حداكثر برنامه ريزي و تمهيدات 

الزم در راستاي حفظ سرمايه انساني به منظور پيشگيري 
و قط��ع زنجيره انتقال وي��روس به عمل آي��د.  ۵1 روز 
پس از ش��يوع كرونا در كش��ور براس��اس اعالم وزارت 
بهداش��ت ۶۶220 نفر به اين بيماري مبتال شده اند كه 
از اين تعداد ۴110 نفر فوت ش��ده و ۳2۳0۹ نفر بهبود 
يافته اند.همچني��ن ديروز كيان��وش جهانپور، رييس 
مركز اطالع رساني وزارت بهداشت، درباره آخرين آمار 
مبتاليان به ويروس كوويد 1۹ تا ظهر جمعه 22 فروردين 
ماه گفت: از پنجشنبه تا ديروز 22 فروردين 1۳۹۹ و بر 
اساس معيارهاي قطعي تشخيصي 1۹72 بيمار جديد 

مبتال به كوويد1۹ در كشور شناسايي شدند.
او ادامه داد: با احتس��اب موارد جديد، مجموع بيماران 
كوويد1۹ در كش��ور به ۶۸1۹2 نفر رسيد. همچنين 
متاس��فانه در طول 2۴ س��اعت گذش��ته، 122 بيمار 
كوويد1۹ جان خود را از دست دادند جهانپور اظهار كرد: 
تاكنون ۴2۳2 نفر از بيماران، جان خود را از دست داده اند 
و ديگر در بين ما نيستند. خوشبختانه روند بهبوديافتگان 
سرعت بااليي گرفته و تاكنون ۳۵۴۶۵ نفر از بيماران، 
بهبود يافته و ترخيص شده اند او افزود: همچنين ۳۹۶۹ 
نفر از بيماران مبتال به كوويد1۹ در وضعيت شديد اين 
بيماري تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون نيز 2۴2 هزار 
و ۵۶۸ آزمايش تش��خيص كوويد1۹ در كش��ور انجام 
شده اس��ت. محمد نفريه، رييس كميته پيشگيري از 
بيماري هاي واگيردار سازمان بهزيستي كشور نيز درباره 
سرانجام جمع آوري معتادان رها شده در خيابان گفت: 
ما در مراكز ماده 1۶ بيش از ۶ ماه نمي توانيم معتادان را 
نگهداري كنيم از مراكز ما فقط ۵00 نفر ترخيص شده اند 

و اعدادي كه اعالم مي شود مربوط به مراكز ما نيست.

هنر

براي بازگشايي سينما و تئاتر نظر هنرمندان را  بپرسيد 
حاشيه هاي پيش آمده بر سر انتشار راهنماي فاصله گذاري اجتماعي و فعاليت در 
سالن هاي سينما و تئاتر كه البته هنوز هم از سايت مرجع حذف نشده، اين هشدار 
را در پي داش��ت كه تعيين زمان بازگشايي سالن هاي سينمايي و هنري، شروع و 
چگونگي كار در آنها حتما بايد با نظر كارشناسان مربوط باشد. بيست و يكم فروردين، 
دس��تورالعملي در فضاي مجازي پخش ش��د كه مرجع صادركننده آن معاونت 
بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بود. اين دستورالعمل با عنوان 
»راهنماي گام دوم مبارزه با كروناويروس، فاصله گذاري اجتماعي و الزامات سالمت 
محيط و كار در سالن هاي سينما، تئاتر و نمايش« در سايت »ستاد كشوري پيگيري 
و مراقبت ويروس كرونا« منتشر شد كه به سرعت با واكنش برخي هنرمندان و نيز 
بيانيه اي تند از سوي كانون كارگردانان خانه تئاتر مواجه شد. تئاتري هايي كه خيلي 
ناگهاني متوجه چنين دستورالعملي شده بودند، با ابراز نگراني خواستار پيگيري 
براي لغو اجراي اين راهنما بودند، چون اين تصور به وجود آمده بود كه قرار است 
به زودي سالن هاي سينما و تئاتر بازگشايي شوند. گله بيشتر اين افراد جدا از ايمن 
نبودن شرايط براي حفظ سالمتي، به بندهاي دستورالعمل برمي گشت كه آيا يك 
فرد آشنا به فضاي كار در تئاتر يا سينما بر تهيه اين راهنما نظارت داشته يا مشورتي 
با افراد آگاه صورت گرفته است؟ يا چطور ممكن است يك سالن تئاتر كه معموال 
تعداد صندلي  خيلي زيادي ندارد با نصف ظرفيت خود اجرا داشته باشد؟ آيا ادامه 

تعطيلي سالن هاي تئاتر از اجراي چنين دستورالعملي بهتر نيست؟
 در كنار اين انتقادها، ذوق هنري و طنازانه برخي ديگر از هنرمندان هم به جوش آمد و 
توصيه هاي دستورالعمل را كه مثال به بازيگران گفته بود هنگام بازي روي صحنه يك 
متر از هم فاصله بگيرند يا گريمورها چطور كارشان را انجام دهند، حسابي دستمايه 
طنز و ش��وخي قرار دادند.  اما نكته جالب تر ماجرا آن جايي بود كه در پيگيري ها از 
مسووالني در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و نيز سازمان سينمايي مشخص شد 
آنها هيچ اطالعي از تهيه چنين دستورالعملي ندارند و مي گفتند حتي آن را نديده اند، 
كه البته شايد همين بي اطالعي منجر به پيگيري جدي شد تا باالخره پس از چند 

ساعت، ستاد ملي مبارزه با كرونا در اطالعيه اي بازگشايي سينماها و تئاترها را تكذيب 
كرد. به گزارش ايسنا، با اين حال از آن جا كه راهنماي مذكور همچنان به همان شكل 
به قوت خود باقي مانده، به نظر مي رسد براي جلوگيري از بروز هر حاشيه اي و ايجاد 
آرامش بيشتر براي هنرمنداني كه دو ماه است تمام فعاليت هاي شان كه شايد از يك 
سال قبل براي آن  برنامه ريزي كرده بودند، تعطيل شده، هر بخشنامه يا دستورالعملي 
كه منتشر مي شود دست كم با نظر كارشناسي صاحبان فن باشد تا غوغاي بيشتري 
به پا نشود به ويژه آنكه اين هنرمندان در حال حاضر نه تنها نگران آينده وضعيت 
كاري خود هستند بلكه با مشكالت مالي ناشي از بروز خسارت هم دست و پنجه نرم 
مي كنند. در اين راستا برخي هنرمنداني كه با آنها گفت وگو مي شود، معتقدند در 
چنين شرايطي عالوه بر جديت و خبررساني دقيق تر و به موقع وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي بد نيست معاونت هاي مختلف اين وزارتخانه هم براي كم كردن دغدغه هاي 

هنرمندان پيگيري جدي تر و اطالع رساني  بيشتري داشته باشند.

دنیايورزش

احتمال جدايي چند بازيكن 
استقالل

بهتاش فريبا معتقد است احمد سعادتمند كار سختي 
در مديريت عامل باشگاه استقالل دارد زيرا اين باشگاه 

با مشكالت مالي جدي روبه رو است.
بهتاش فريبا، پيشكسوت باش��گاه استقالل درباره 
شرايط اين باشگاه اظهار كرد: استقالل محل رفت و 
آمدها شده است و ميز مديريت اين تيم ثبات ندارد. 
يك روز يك مدير مي آيد و فردا شخصي ديگر پشت 
ميز رياست مي نش��يند. اكنون هم سعادتمند اين 
مس��ووليت را آن هم به عن��وان مديرعامل نه حتي 
سرپرست قبول كرده و خيلي دل و جرات دارد كه بار 
آن را پذيرفته است. استقالل مشكالت مالي زياد دارد 
و او كار سختي براي كارش در اين مسند دارد. او ادامه 
داد: حاال هم بايد 7، ۸ ميليارد پول خارجي ها را بدهد 
كه بايد آن را فراهم كند. پ��س از آن نوبت به قرارداد 
بازيكنان داخلي مي رسد. پس از آن مشكل اصلي اين 
است كه قرارداد ۶ يا 7 بازيكن اصلي تيم در پايان فصل 
به اتمام مي رسد و اگر نتوانند پول خارجي ها را بدهند 
و پنجره ها بسته شود، يك سري از بازيكنان مجبور به 
ترك تيم مي شوند و اين طبيعي است. اميدوارم شرايط 

تيم هر چه زودتر درست شود.

میراثنامه

نقش رستم و مشكالتي كه هنوز در خم يك كوچه اند
نبود اعتبار كافي براي تمل��ك چندهزار هكتار زمينِ  
كش��اورزي در حريم نقش رس��تم و تخت جمشيد از 
يك س��و و دستگاه هايي كه بدون اس��تعالم از ميراث 
فرهنگي مجوِز فعاليت و حفِر چاه در عرصه و حريم اين 
دو محوطه تاريخي و جهاني را صادر مي كنند از سوي 
ديگر، مي توان فقط بخش��ي از مشكالتي دانست كه 
مديران اين پايگاه و اداره كل ميراث استان فارس با آن 
مواجه اند. هر چند در طول چند سال گذشته تا امروز 
خشكسالي و فرونشست زمين در محوطه هاي مختلف 
تاريخي به عنوان يك هشدار مطرح مي شد، اما بعد از 
انتش��ار خبر انجام عمليات حفر چاه معوض در 200 
متري نقش رستم آن هم بدوِن هيچ اجازه اي از ميراث 
فرهنگي و در وضعيت نگران كننده خشكسالي در اين 
منطقه، واكنش ها و توجه ها نسبت به وضعيت اين نوع 

از محوطه ها قدري بيشتر شدند.
گرچه اين توجه ها هنوز آنقدر قدرتمند نيس��تند كه 
بتوانند عالوه بر تملك كامل زمين هاي كشاورزي در 
اطراف محوطه اي تاريخي مانند نقش رس��تم، از بروز 
چني��ن حوادثي نيز جلوگيري كنند، اما دس��ت كم با 
انتشار خبر حفر چاه بدون مجوز ميراث فرهنگي، اين 
دستگاه متولي همه تالش خود را كرد تا به سرعت جلو 
اين كار را كه يك هفته از آغاز آن مي گذش��ت، بگيرد. 
يك روز بعد از انتش��ار نخستين خبرها از فعاليت مته  
سنگيني كه با مجوز دستگاه هاي زيرمجموعه وزارت 
ني��رو اجازه  حفر چاه معوض در حريم نقش رس��تم را 
داده بودند، مصيب اميري - مديركل ميراث فرهنگي 
اس��تان فارس - به خبرن��گاران بومي اع��الم كرد كه 
»متأس��فانه اداره امور منابع آب شهرستان مرودشت 
بدون هماهنگي با اداره ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي آن شهرستان اقدام به حفر چاه در حريم 
درجه  يك مجموعه تاريخي نقش رستم كرده بود كه 
اين اداره كل به محض اطالع از اين موضوع با هماهنگي 
فرمانداري شهرستان، از ادامه اين روند جلوگيري كرد 
و دستگاه حفاري در اين مكان جمع آوري و نسبت به 
پلمب چاه مذكور اقدام ش��د.« حمي��د فدايي - مدير 

پايگاه ميراث جهاني پارسه پاسارگاد - نخست به اين 
نكته اش��اره مي كند بعد از محوطه اي كه عرصه  نقش 
رس��تم را در برمي گيرد، زمين هاي كشاورزي اطراف 
حرائ��ِم درجه يك و دو اين محوطه  تاريخي را ش��امل 
مي شوند و به ايسنا مي گويد: قوانين ميراث فرهنگي 
مخالِف اين زمين ها نيس��ت اما رعايت شرايط ميراِث 
فرهنگي و رعايت مداخله اي كه براي آثار زير سطحي 
اين مجموعه  تاريخي نبايد اتفاق بيفتد، خود بحثي مهم 
است كه بايد هميش��ه آن را مدنظر قرار داد. او با تاكيد 
بر اينكه به صورت معمول كشاورزان از سال ها قبل در 
اين محوطه كشاورزي مي كرده اند، به وقوع خشكسالي 
در اين محوطه از حدود يك دهه  اخير اشاره مي كند و 
مي گويد: براي مدِت كوتاهي در سال هاي گذشته صدور 
مجوزها را به ميراث فرهنگي واگذار كرده بودند، اما بعد 
از مدتي بار ديگر صدور اين نوع مجوزها به سازمان هاي 
متولي يعني همان اداره  آب برگردانده شد، اما متاسفانه 
آنها براي صدور مجوزهاي حفر چاه از ميراث فرهنگي 
اس��تعالم نمي كردند. فدايي با اش��اره به اينكه يگان 
حفاظت ميراث فرهنگي هميش��ه نسبت به فعاليت 
چاه هاي نزديك به آثاري مانند تخت جمشيد يا عرصه  

و حريم درجه يك نقش رس��تم سخت گيري داشته 
است، ادامه مي دهد: معموال چاه هايي كه حفر مي شدند 

با كسب مجوز از ارگان هاي ديگر فعاليت مي كردند.
او ب��ا تاكيد ب��ر اينكه مس��ائِل امروِز نقش رس��تم و 
تخت جمش��يد متعلق ب��ه امروز نيس��ت و از حدود 
يك دهه گذش��ته تا امروز را شامل مي ش��ود، ادامه 
مي دهد: اين  اتفاقات از همان دوره اي كه خشكسالي ها 
و فرونشس��ت ها آغ��از و ع��وارض آن در پاس��ارگاد، 
تخت جمشيد و نقش رستم منعكس شد، ادامه دارد. 
البته برطرف كردن اين مشكالت دغدغه  استانداري 
بوده و شخِص استاندار با پيگيري وضعيت از مديركل 
ميراث فرهنگي استان، براي سال ها اين مساله را مطرح 
كرده و كارگروه هايي براي بررسي آن تشكيل داده، اما 
هنوز به راهكارهاي اصولي براي برداشِت كمتر از منابع 

آب زيرزميني نرسيده ايم.
فدايي با تاكيد بر انجام پيگيري ه��اي مورد نياز براي 
باطل كردن مجوِز اصلي حفر چاه از مبادي قانوني در 
اين محوطه هاي تاريخي، بيان مي كند: پرونده  حقوقي 
براي اين مساله باز شده و از سوي ميراث فرهنگي نسبت 

به مجوز صادرشده شكايت مي شود.

پايان قصه هدايت 
نوزدهم فروردين 1۳۳0، صادق هدايت 
نويس��نده مش��هور ايراني در پاريس 
خودكشي كرد. هدايت در آخرين سفر 
با اميد فراواني قدم ب��ه پاريس مي گذارد تا از فضاي 
خفه كننده ايران دور ش��ده و بقيه عم��ر را به دور از 
لكاته ها و خنزرپنزري ها بگذراند و از طرفي كتاب هاي 
خود را در فرانسه چاپ نموده و به شهرت و جايگاهي 
كه اليق آن اس��ت برس��د و با درآمد حاص��ل از آن 
زندگي اي مستقل، كه در آنكه زير دين خانواده اش 
نباش��د، تش��كيل دهد. هدايت با ويزاي پزشكي دو 
ماهه و با عنوان بيمار روحي! براي معالجه عازم پاريس 
مي شود و از اين مساله بسيار دلخور است، اما به خاطر 

اميدي كه در دل دارد زير بار اين ماجرا مي رود.
شمارش معكوس دو ماهه شروع شده، اما در پاريس 
دوستش حسن شهيد نورايي كه در چاپ كتاب هاي 
هدايت كمك زيادي به او مي كرد در بس��تر بيماري 
است و كاري از دستش ساخته نيست. هدايت حتي 
به دنبال ويزا براي رفتن به ژنو يا لندن اس��ت تا نزد 
دوستان خود يعني جمالزاده يا فرزاد برود، اما به هر 
علتي جور نمي شود. مدت مرخصي كم كم رو به اتمام 
است و اگر هدايت دست خالي )مدارك پزشكي( به 
تهران بازگردد ش��غل خود را در دانشكده هنرهاي 
زيبا از دست مي دهد و از دست رفتن شغل هم يعني 
بي پولي و هدايت پيش از بيش س��ربار خانواده اش 

مي شود و ازين موضوع متنفر است. 
حال شهيدنورايي هم روز به روز وخيم تر مي شود. و 
اما تير خالص؛ رزم آرا در تهران ترور مي شود و اميد 

هدايت به س��فارت كه قبل از ترور رزم آرا به واسطه 
نسبت خانوادگي اش با وي، هدايت را بسيار تحويل 
مي گرفتند و احتمال آن بود كه كار اقامتش را رديف 
كنند و اكنون جواب سالمش را به زور مي دهند نقش 

برآب مي شود.
 ايده خودكشي كه مدت زيادي با او بوده، دوباره جان 
مي گيرد. به سراغ مصطفي فرزانه مي رود تا پولي كه 
به وي سپرده بود، را پس بگيرد و پول كفن و دفن را 
جدا و با مابقي آن خانه اي مجهز به گاز اجاره مي كند 
و آدرس��ش را به هيچ كس جز يكي از دوستان دوره 

دبستان نمي دهد تا اين چند روز باقي مانده از اقامت 
را بدون مزاحمت ديگران خ��وش بگذراند و نهايت 

استفاده را از آن ببرد.
شهيد نورايي شب قبل از خودكشي مي ميرد و هدايت 
 را در تصميمش مصمم تر مي كند. س��رانجام راوي 

بوف كور در تعقيب گلدان راغه از پا مي افتد. 
بوف كور، س��گ ولگرد، زنده به گور، سه قطره خون 
و... به همراه ترجمه هاي متعدد از فرانسه آثاري است 
كه از صادق هدايت به جا مانده است و خودكشي او  

نتوانست آثار و شخصيت هدايت را به حاشيه ببرد. 

تاريخ
نگاري

وزارت ورزش گوش به زنگ 
وزارت بهداشت

تعيين سرنوشت برگزاري يا لغو تمرينات و مسابقات 
ورزش��ي در ارديبهشت ماه از س��وي ستاد مقابله با 
گس��ترش كرونا در ورزش، پس از وصول اعالم نظر 

وزارت بهداشت اعالم خواهد شد.
مه��دي علي نژاد، معاون توس��عه ورزش قهرماني و 
حرفه اي وزارت ورزش و جوانان در مورد اينكه وضعيت 
مسابقات و تمرينات ورزشي در ارديبهشت ماه سال 
جاري چگونه خواهد بود، اعالم كرد: از س��وي ستاد 
مقابله با گسترش كرونا در ورزش از وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كي نظرخواهي كرده ايم و در 
خصوص تمرينات، مسابقات و تمامي فعاليت هاي 
ورزشي در رشته هاي مختلف بر اساس نظر ستاد ملي 

مقابله با كرونا عمل خواهيم كرد.
دوازدهم فروردين ماه سال جاري بود كه اعالم شد لغو 
برگزاري تمرين و مسابقات تا ابتداي ارديبشهت ماه 
سال جاري اين مساله قطعي است و با توجه به شرايط 
پيش رو تا 20 فروردين در مورد وضعيت تمرينات و 
مسابقات ورزشي در ارديبهشت ماه تصميم جديد، 
اتخاذ خواهد ش��د، در نهايت اما اع��الم راي در اين 
خصوص از سوي س��تاد مقابله با گسترش كرونا در 
ورزش به هفته آينده موكول ش��ده ت��ا پس از اعالم 
نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس 
از برگزاري جلس��ه از سوي اين ستاد تصميم نهايي 
در خصوص وضعيت ورزش ايران در ارديبهشت ماه 
سال جاري اتخاذ شود. پانزدهم اسفند سال گذشته 
بود كه براي اولين بار ستاد مقابله با كرونا در ورزش با 
صدور اطالعيه اي از تعطيلي تمام اماكن و باشگاه هاي 
ورزشي و مسابقات و ليگ هاي مختلف و تمرينات 

ورزشي باشگاه ها در سراسر كشور خبر داد. 
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