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آمار روزانه مبتاليان به كرونا، همچنان روندي صعودي دارد 
اما اين روند، از تندي روزهاي اول آرامتر است. سخنگوي 
وزارت بهداشت از تش��خيص ۲۵۶۰ بيمار جديد مبتال به 
كروناويروس در ۲4 ساعت خبر مي دهد و معاون كل اين 
وزارتخانه نيز مي گويد: تا اطالع ثان��وي به زندگي با كرونا 
عادت كنيد.  كيانوش جهانپور سخنگوي وزارت بهداشت 

گفت: از ظهر جمعه تا ظهر ش��نبه، ۱۶ فروردين۱۳۹۹ و 
بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۲۵۶۰ بيمار جديد 
مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناس��ايي شدند و مجموع 
بيماران شناسايي شده بر اثر اين بيماري به ۵۵۷4۳ مورد 
رسيد. جهانپور گفت: خوشبختانه تاكنون ۱۹۷۳۶ نفر از 
بيماران بهبود يافته و ترخيص شده اند. وي افزود: متاسفانه 

در اين م��دت، ۱۵۸ نفر از بيماران مبتال ب��ه كوويد۱۹ در 
كشور جان خود را از دس��ت دادند ومجموع درگذشتگان 
بر اثر اين بيماري در كش��ور به ۳4۵۲ نفر رس��يد. 4۱۰۳ 
نفر از بيماران در وضعيت شديد اين بيماري قرار دارند. او 
گفت: مردم براي خوداظهاري غربالگري كرونا به س��امانه 
salamat.gov.ir مراجع��ه كنند. مع��اون كل وزارت 

بهداش��ت نيز ضمن اعالم روند كاهش��ي ب��روز كرونا در 
برخي استان هاي پرشيوع و همچنين ابراز نگراني درباره 
وضعيت اين بيماري در تهران، در زمينه پيش بيني از زمان 
مهار كرونا در دنيا و كش��ور گفت: تا اطالع بعدي و تا زمان 
كشف دارو و واكس��ن بايد با زندگي با كرونا عادت كنيم. 
ايرج حريرچي، نماينده ويژه وزير بهداشت و ناظر بر اجراي 

طرح بس��يج ملي مبارزه با بيماري كرونا، در ارتباط ويديو 
كنفرانسي با خبرنگاران، در پاسخ به سوالي درباره وضعيت 
ابتال به كوويد۱۹ در اس��تان تهران و استان هاي پرشيوع، 
گفت: در استان هايي كه روند ابتال به كوويد۱۹ زودتر آغاز 

شد و معموال استان هاي پر خطرمان محسوب مي شدند...
ادامه در صفحه آخر 

تع�ادل | اوپك و متحدانش سرگرم توافق براي كاهش 
بي سابقه توليد به ميزان ۱۰ درصد از عرضه جهاني نفت 
هستند وانتظار دارند اين يك اقدام جهاني باشد و امريكا 
هم مشاركت كند. اين درحالي اس��ت كه كاخ سفيد در 
ديدار روز جمعه با شركت هاي نفتي امريكا چنين تعهدي 
نداده است. با وجود اينكه »دونالد ترامپ« رييس جمهور 
امريكا در اجالس روز جمعه قول داد به صنعت نفت كمك 
كند، اما هيچ تعهدي براي قانع كردن شركت هاي نفت 
امريكا به كاهش توليد نداد. در همين حال، دو منبع اوپك 
اعالم كردند كه توليدكنندگان اين گروه منتظر هستند 
تا ببينند آيا امريكا تالشي براي ثبات بازار مي كند يا خير. 
آنها مي گويند اين قرارداد بايد شامل توليد كنندگان خارج 
از ائتالف اوپك و متحدانش هم باشد. اين ائتالف شامل 
اعضاي اوپك، روس��يه و توليدكنندگان ديگر مي ش��ود 
ولي كش��ورهاي بزرگ نفتي مثل امريكا، كان��ادا، نروژ و 
برزيل عضو آن نيستند. در اين ميان، »والديمير پوتين«، 
رييس جمه��ور روس��يه در حالي كه هنوز عربس��تان را 
مقصر سقوط بازار نفت مي داند، در اظهاراتي عنوان كرد 

كه كشورش آماده است با عربس��تان و امريكا در كاهش 
توليد همكاري كند و ۱۰ ميليون بشكه كاهش جهاني 
توليد نفت را امكان پذير مي داند. اما اين سخنان پوتين، 
واكنش عربس��تان را در پي داشت. به طوري كه »فيصل 
بن فرهان«، وزير امور خارجه عربس��تان سعودي ديروز 
)ش��نبه( در بيانيه اي گفت: » اظه��ارات پوتين مبني بر 
مقصر دانستن رياض براي پايان پيمان اوپك پالس بين 
دو كشور در ماه مارس كاماًل عاري از حقيقت بود«. حال 
در شرايطي كه رياض و مس��كو يكديگر را مقصر سقوط 
قيمت نفت معرفي كرده اند، برخي بر اين باورند كه بعيد 
است نشست ائتالف اوپك روز دوشنبه برگزار شود. اين در 
حالي است كه اوپك و متحدانش از جمله روسيه قرار است 
در ششم آوريل نشستي داشته باشند، اما هيچ جزيياتي 
در مورد توزيع دقيق كاهش توليد در دست نيست و منابع 

اوپك مي گويند هيچ زماني براي برگزاري اين نشس��ت 
تعيين نشده است.

بازار نفت بر سر دوراهي 
بازار نفت با كاهش قيمت نفت به ۳4 دالر در هر بش��كه 
از ۶۵ دالر ابتداي س��ال جاري ميالدي به خاطر ش��يوع 
ويروس كرونا، س��قوط كرد. تقاضاي سوخت تقريبًا يك 
سوم معادل ۳۰ ميليون بشكه در روز كاهش يافته است 
چون ميلياردها نفر در سراسر جهان رفت و آمد هاي خود 
را محدود كرده اند. از آن س��و، توافق قبلي اوپك، روسيه و 
ساير توليدكنندگان براي محدوديت عرضه به ميزان ۱.۷ 
ميليون بشكه در روز كه براي حمايت از قيمت ها به اجرا 
درآمده بود، در ۳۱ مارس به پايان رس��يد و برنامه اعضاي 
اين گ��روه براي افزاي��ش قابل توجه توليد ب��ا وجود افت 

تقاضاي ناشي از ش��يوع ويروس كرونا باعث شد شاخص 
قيمت جهاني نفت برنت تا مرز ۲۲ دالر در هر بشكه سقوط 
كند كه پايين ترين حد از سال ۲۰۰۲ بود.  اما تحليلگران 
مي گويند كه كاهش توليد نفت ب��ا اوپك و متحدانش يا 
بدون آنها اتفاق خواهد افتاد؛ زيرا س��طح مخازن جهاني 
نفت در آستانه تكميل شدن اس��ت و در نتيجه بسياري 
از توليدكنندگان به زودي چ��اره ديگري به جز تعطيلي 
چاه هاي نفت نخواهند داشت. چراكه حدود سه ميليارد 
نفر در جهان در قرنطينه مانده اند تا شيوع ويروس كرونا 
كه تاكنون يك ميليون نفر را آلوده كرده و جان حدود ۵۰ 
هزار نفر را گرفته است، آهسته ش��ود. از سوي ديگر، روند 
نزولي قيمت ها با جنگ براي س��هم بازار ميان عربستان 
سعودي و روسيه تشديد شده است. توليدكنندگان بزرگ 
جهان توليد سوخت را به دليل افت سريع تقاضا و پر شدن 

ظرفيت مخازن، كاه��ش داده اند. ش��ركت نفتي دولتي 
پتروبراس برزيل در واكنش به بدترين بحران صنعت نفت 
در ۱۰۰ سال اخير، توليدش را حدود ۲۰۰ هزار بشكه در 
روز كاهش داده كه معادل شش درصد توليد اين شركت 
است.  به گزارش ايسنا، شركت هاي ش��ورون و BP اخيرا 
اعالم كرده اند كه نف��ت كمتري از برنام��ه قبلي خود در 
مناطق شيل توليد خواهند كرد. سقوط آزاد قيمت هاي 
نفت باعث شده است، رگوالتورهاي ايالت تگزاس كه قلب 
توليد نفت امريكا است، براي نخس��تين بار در حدود ۵۰ 
سال گذشته به فكر مديريت توليد بيفتند و توليدكنندگان 
در اوكالهاما از رگوالتورهاي ايالت درخواس��ت كرده اند 
كاهش توليد را بررسي كنند. اين در حالي است كه دونالد 
ترامپ رييس جمهور پنج شنبه گذشته اظهار كرد كه با 
والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه و محمد بن سلمان، 
وليعهد عربستان س��عودي درباره اين موضوع گفت وگو 
كرده است و آنها موافقت كرده اند توليدشان را حدود ۱۰ 

ميليون بشكه در روز كاهش دهند. 
ادامه در صفحه آخر

»تعادل« از بزرگ ترين معامله بازار نفت در جهان گزارش مي دهد 

چرخش نفتي »پوتين«
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طرح فاصله گ�ذاري اجتماعي 
 ب�راي مقابل�ه با ش�يوع كرونا 
ب�ا تعطيل�ي بيش�تر ادارات و 
مراكز تجاري در حال اجراست 
و در صورت كاهش روند شيوع 
ويروس،آنگون�ه ك�ه حس�ن 
روحاني،رييس جمهوري گفته، 
طرح فاصله گذاري هوش�مند 

جايگزين آن خواهد شد 
رييس جمهور صبح ديروز در جلس��ه اي با روساي 
كميته ه��اي اجتماعي، امنيتي، آموزش��ي، اداري، 
بهداش��تي، آموزش عال��ي، پش��تيباني، اصناف و 
اقتصادي س��تاد ملي مقابله با كرون��ا، ميزان تاثير 
اجراي مرحل��ه دوم طرح فاصله گ��ذاري اجتماعي 
را براي اج��راي مرحله س��وم اين طرح ب��ا عنوان 
»فاصله گذاري هوشمند اجتماعي« مورد ارزيابي و 

بررسي قرار داد.
حس��ن روحاني در اين جلس��ه با تاكيد ب��ر اينكه 
روساي كميته هاي گوناگون س��تاد ملي مبارزه با 
كرونا موظفند ارزيابي دقيقي از ميزان تاثير تشديد 
برنامه فاصله گذاري اجتماعي انجام بدهند، گفت: 
بايد براي دوره بازگش��ايي پس از اطمينان از ايجاد 
وضعيت تثبيت ش��ده در مديريت مقابل��ه با كرونا 
پروتكل هاي متنوع و مختلف با دقت نظر در تمامي 
حوزه ها طراحي و متناس��ب با هر كسب و كار اجرا 
شود. رييس جمهور با بيان اينكه طرح فاصله گذاري 
اجتماعي ب��ا تبديل ب��ه فاصله گذاري هوش��مند 
ادامه خواهد يافت، افزود: ما مرحل��ه اول و دوم آن 
را اجرا كرده ايم و موفقيت هاي خوبي داش��ته ايم و 
االن در مرحله س��وم آنك��ه اج��راي فاصله گذاري 
هوشمند اجتماعي اس��ت، قرار داريم و مختصات 
آن بايد مشخص و مدون باش��د. روحاني ادامه داد: 
پروتكل هاي بهداشتي بايد به گونه اي طراحي شود 
كه همه مردم اعم از ارباب رج��وع، كارمند، كارگر 
و كاس��ب بدانند و مطمئن باش��ند در محيط كار و 
بيرون از خان��ه با رعايت اي��ن پروتكل ها مي توانند 
درصد بااليي اطمينان خاطر داش��ته باش��ند كه از 

سالمتي برخوردار خواهند بود.
رييس جمهور اظه��ار كرد: باي��د اطمينان حاصل 
كنيم كه از چه زماني دانش آموزان و دانش��جويان 
مي توانند با سالمت كامل به مراكز آموزشي مراجعه 
كنند؛ لذا روساي كميته ها بايد با روش هاي دقيق، 
مطالع��ات و ارزيابي هاي الزم را انج��ام بدهند تا بر 
اس��اس آن س��تاد ملي مقابله با كرون��ا تصميمات 
الزم را اتخاذ كند. روحاني با بيان اينكه بايد در نظر 
داشته باش��يم كه اگر كرونا براي مدتي باقي بماند 
بايد آن را به گونه اي مديريت كنيم كه زندگي مردم 
با مشكل توأم نباش��د، گفت: نبايد بدون مطالعه و 
دقت نظ��ر تصميم گرفت؛ م��ردم باي��د بدانند هر 
تصميمي ك��ه در دولت گرفته مي ش��ود مبتني بر 
مطالعات دقيق علمي و با مشورت همه متخصصين 
است. رييس جمهور با تاكيد بر اينكه سالمت مردم 
اولويت اول اس��ت، گفت: در كنار اولويت س��المت 
زندگي، معيشت، كسب و كارهاي كوچك و طبقه 
ضعيف و آينده فرزندان مان نيز اهميت دارد از اين 
نظر بايد بدانيم در روز پايان تشكيل محدوديت ها 
مردم نبايد نگراني از س��المت خود و فرزندان شان 
داشته باشند و ما بايد نگراني آنها را تا اندازه زيادي 
كاه��ش بدهيم. روحان��ي اظهار كرد: باي��د بدانيم 
صدمات اصلي اقتصادي كرونا متوجه اقشار ضعيف 
جامعه اس��ت و مردم از دولت انتظار دارند كه اجازه 
ندهيم كرونا سالمت و معيش��ت آنان را نابود كند 
و اين بدان معنا اس��ت كه هم بايد سالمت مردم را 
حفظ كنيم و هم معيشت و وضعيت اقتصادي آنان 

را تامين كنيم.

حسن روحاني مطرح كرد 

فاصله گذاري 
هوشمند 
جايگزين 

فاصله گذاري 
اجتماعي 
مي شود 

ركوردشكني شاخص بورس تهران چرخش نفتي »پوتين«
در نخستين روز هفته 

همزمان با رشد 20 هزار واحدي نماگر اصلي بازار سهام بررسي شد»تعادل« از بزرگ ترين معامله بازار نفت در جهان گزارش مي دهد 

وحشت سرمايه گذاران از كاهش ۲۵ درصدي ارزش بورس هاي جهان
اوپك و متحدانش سرگرم توافق براي كاهش بي سابقه توليد به ميزان 

۱۰درصد از عرضه جهاني نفت هستند

» تعادل«  به خاطر تعطيلي چاپخانه ها  تا اطالع بعدي نشر كاغذي ندارد

 حريرچي :  سطح ترافيكي امروز) ديروز( شهر تهران  ما را نگران مي كند

دستِ  باز كرونا  در تهران



يادداشت

نقش تحريم هاي امريكا 
در مبارزه با كرونا

شهردار تهران در يادداشتي در روزنامه گاردين 
تاكيد كرد كه تحريم هاي امريكا روند مبارزه ايران 

با ويروس كرونا را دچار اختالل كرده است.
»پيروز حناچي« شهردار تهران در يادداشتي در 
روزنامه انگليسي گاردين شديدا از تحريم هاي 
امريكا در شرايط ش��يوع ويروس كرونا و جنگ 
كش��ورها با اين وي��روس انتقاد ك��رد. او در اين 
يادداشت نوش��ته اس��ت: من به عنوان شهردار 
تهران روزانه مشاهده مي كنم كه جان هاي مردم 
به دليل كمبود اقالم پزش��كي و دارو از دس��ت 
مي رود. او تاكيد كرد كه اكنون زمان سياست هاي 

انتقامجويانه كشورها عليه يكديگر نيست. 
حناچي افزود: هجوم ويروس كرونا يك واقعيت را 
براي ما روشن كرده است؛ هيچ شهر يا هيچ ملتي 
نمي تواند در براب��ر بحران هاي جهاني بي تفاوت 
باشد هرچند كه اين بحران بسيار از ما دور باشد. 
در حالي كه معياره��اي حكومتداري طي قرن 
گذش��ته اين بوده است كه جهاني فكر كنيم اما 
محلي اقدام كنيم، امروز ما بايد هم جهاني و هم 

محلي فكر و اقدام كنيم. 
شهردار تهران در ادامه يادداشت خود آورده است: 
در ايران مديران ش��هري با يك بحران بي سابقه 
در حوزه بهداش��ت عمومي مواجه هس��تند. تا 
دوم آوري��ل 3160 نفر به خاط��ر ويروس كرونا 
فوت كرده و بيش از 50 هزار نفر مبتال ش��ده اند. 
سرعت ابتال هنوز كند نشده و بيشتر آنها نيز در 
تهران هستند؛ شهري كه من شهردار آن هستم. 
بدون شك ما هم مي توانيم كارهاي زيادي انجام 
دهيم، مانند بسياري از ديگر كشورها. اما ما داريم 
در ش��رايط تحميل بدتري��ن تحريم هاي تاريخ 

عمل مي كنيم. 
تحريم ه��اي اي��االت متحده ن��ه تنها اف��راد و 
شركت هاي امريكايي را از تجارت قانوني با ايران 
منع مي كند بلكه اين تحريم ها به دليل فرامرزي 
بودن همه ديگر كشورها و شركت ها را نيز از انجام 
تجارت مش��روع با ايران بازداش��ته است؛ حتي 

فروش اقالم دارويي و پزشكي.
در نتيجه اين تحريم ها، توانايي من و همكارانم 
براي تامين زيرساخت هاي پزشكي، لجستيكي 
و ديگر اقدامات زيربنايي براي مبارزه با اين بيماري 
به شدت كاهش يافته است. ما اين ضررهاي جاني 
را هر روز داريم مي بينيم درحالي كه مي توانستيم 

شاهد مرگ آنها نباشيم.
او در ادام��ه افزود: در حقيق��ت جنگ اقتصادي 
»دونالد ترامپ« رييس جمهور امريكا عليه ايران 
و امتناع وي از توقف آن مانع تالش هاي ما براي 
مقابله با ويروس كرونا ش��ده است؛ ويروسي كه 
هيچ مرزي نمي شناسد. آيا اين به نفع امريكا است 

كه اپيدمي كرونا هميشگي شود؟
براي مبارزه بهتر با اين بحران هاي جهاني جديد، 
نياز است كه سياستمداران تشخيص دهند كه 
مس��ير تعقيب منافع ملي جدا يا مغاير با منافع 
جهاني و پاسخگويي مشترك جامعه بين المللي 
به اين بحران ها نيس��ت. او در پايان تاكيد كرد: 
جهان نمي تواند مانند اين ادامه يابد، اگر رهبران 
جهاني نتوانند از اين فرصت براي تغيير استفاده 
كنند همه م��ا در سراس��ر جه��ان در برابر اين 
بيماري هاي واگيردار، فجايع زيست محيطي، گرم 
ش��دن كره زمين، تروريسم، افراط گرايي شديد 
و ساير تهديدهاي مش��ترك بسيار آسيب پذير 

خواهيم بود. 
جامعه بين الملل شامل سازمان ملل و نهادهاي 
وابس��ته به آن در كنار برخي از رهبران كشورها 
از زمان ش��يوع اين ويروس در حال اعمال فشار 
عليه دولت امريكا براي تعلي��ق تحريم ها عليه 
كشورهاي مختلف هس��تند. با اين حال دولت 
ترامپ نه تنها اي��ن تحريم ه��ا را متوقف نكرده 
اس��ت بلكه تحريم هاي جديدي نيز عليه برخي 
كشورها از جمله ايران طي روزهاي گذشته وضع 

كرده است.

دوركاري كاركنان وزارت 
كشور با راهكار امن همراه اول

وزارت كشور در ايام شيوع كرونا، با قرار گرفتن بر 
بستر شبكه امن همراه اول اقدام به پياده سازي 

سرويس نوين دوركاري خود كرد. 
به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات 
سيار ايران، شيوع ويروس كرونا در كشور مانند 
اقصي نق��اط جهان، زمينه ايج��اد تحوالتي در 
نظام اداري را به دنبال داش��ته است؛ بر مبناي 
آن اغلب س��ازمان ها، ارگان ها و نهادها ترجيح 
دادند شرايط دوركاري را براي كارمندان خود 

فراهم كنند.
وزارت كشور هم در اين راستا با استفاده از بستر 
گسترده ارتباطي نخستين اپراتور تلفن همراه 
كشور، سرويس دوركاري را كليد زده تا با تكيه 
بر بسترهاي ايجاد ش��ده مبتني بر شبكه ملي 
اطالعات، سالمتي را براي پرسنل دولت در اين 

بخش به ارمغان آورد.
اين وزارتخانه با قرار گرفتن بر بستر شبكه امن 
»همراه اول«، دسترس��ي به تمامي نقاط مورد 
نظرش را از طريق س��يم كارت هاي همراه اول، 
دانگل و APN براي برقراري ارتباطات همگرا و 

همه جانبه فراهم آورده است.
با توجه به ايجاد اين ظرفيت در راهكار ش��بكه 
امن، تمامي متقاضيان راهكارهاي س��ازماني 
مي توانند از اين بس��تر با ه��دف ارتقاي هر چه 
بيش��تر امني��ت در تبادل اطالعات س��ازماني 
بهره برده و درخواس��ت خود را به بخش كسب 
و كار سازماني در اپراتور اول تلفن همراه كشور 

ارايه كنند.

تجارت2

»تعادل« از روند تجارت خارجي كشور در اسفند ماه ۹۸ و وضعيت مرزها گزارش مي دهد 

تجارت در كوران كرونا
تعادل| فرشته فريادرس|

شيوع كرونا ويروس چه اثري بر روند تجارت خارجي 
كشور گذاشته اس��ت؟ ارزيابي هاي آماري بيانگر اين 
است كه ش��يوع ويروس كرونا در ايران، روند صادرات 
و واردات كاال به كش��ور را با چالش جدي مواجه كرده 
اس��ت. به طوري كه حتي از اس��فند ماه سال گذشته 
تاكنون شاهد بسته شدن برخي مرزهاي تجاري ايران 
بابرخي از همسايگان بوديم. اين در شرايطي است كه 
كش��ور براي تامين نيازهاي ارزي خود نياز به صدور و 
ورود كاال دارد. ام��ا آمارها از روند صدور و ورود كاال چه 
تصويري از تجارت كش��ور براي ما ترسيم مي كنند؟ 
مطابق آماري كه »تعادل« به آن دست يافته است، از 
تاريخ يكم اسفند ماه ۹۸ تا ۲5 همين ماه، واردات كشور 
برابر با 3 ميليارد و 63 ميليون دالر عنوان ش��ده كه در 
مقايسه با مدت مشابه س��ال ۹۷ از نظر ارزشي با افت 
1۴.۲۴ درصدي مواجه بوده است. در مقابل، در همين 
بازه زماني، ۲ ميليارد و ۲3۷ ميليون دالر كاال صادر شده 
كه در مقايسه با مدت مشابه سال ۹۷ از نظر ارزشي افت 
36.۷۹ درصدي را نش��ان مي دهد. تراز تجاري كشور 
در مدت ياد شده، منفي ۸۲6 ميليون و 3۹0هزار دالر 
عنوان شده است. اين در حالي است كه در مدت مشابه 
سال ۹۷ كه تراز تجاري منفي 3۲ ميليون و ۹۷3 هزار 
دالر بوده است. حال چنانچه بخواهيم دو هفته قبل و 
بعد ش��يوع كرونا را در حوزه تجارت خارجي مقايسه 
كنيم، در رويه واردات به لحاظ وزني 1۲.5درصد رشد 
را با وجود شيوع كرونا شاهد بوديم و در رويه صادرات 
كاهش 3۴درصدي را با همين مقياس داش��تيم. اما 
از داليل اين كاهش را مي توان بس��ته شدن مرزهاي 
زميني در برخي از مبادي هاي كشور و نگراني جهاني در 
خصوص فراگيري شيوع اين ويروس عنوان كرد. البته 
با تدابيري كه از س��وي متوليان تجاري صورت گرفته 
و از طريق رايزني ها مرزهاي تجاري با تعداد بيشتري 
از كشورها برقرار است. به طوري كه براساس تازه ترين 
اعالم سخنگوي گمرك، تجارت با كشورهاي »تركيه، 
افغانستان، پاكستان، روس��يه، جمهوري آذربايجان، 
تركمنستان، ارمنستان، قطر، عمان، نخجوان و عراق 
« از طريق مرزهاي تجاري برقرار است. از سوي ديگر، 
مرزهاي تجاري با كشورهاي »كويت و امارات متحده 

عربي« همچنان متوقف است. 

  واردات در اسفند كرونايي
اگر نگاهي بيندازيم به آمار تجارت خارجي كش��ور از 
تاريخ ۲۹ بهمن ماه تا 13 اس��فند ماه، رصد آمارهاي 
گمرك حكايت از اين دارد كه در اين بازه زماني، نزديك 
به يك ميليون و ۷11 هزار و ۹06تن كاال به ارزش يك 
ميلي��ارد و ۹15ميليون و 651 ه��زار و 16۴ دالر وارد 
كشور شده است. اين در شرايطي است كه سال گذشته 
در اين فاصله زماني )۲۹ بهمن ماه تا 13 اس��فند ماه( 
يك ميليون و ۲63ه��زار و ۸۸6تن كاال به ارزش يك 
ميليارد و ۸۲1 ميليون و 3۴۸ ه��زار و 5۴3 دالر وارد 
كشور شده بود. مقايس��ه اين آمار نشان مي دهد كه با 
وجود شيوع ويروس كرونا، از لحاظ وزني 35.5درصد و 
از لحاظ ارزش 5.1درصد رشد داشته است . همچنين 
در آمار ديگري كه به دست »تعادل« رسيده، بيانگر اين 
است كه ميزان واردات كاال به كشور در بازه زماني اول 
اسفندماه ۹۸ تا ۲5 همين ماه، برابر با ۲ ميليون و ۴05 
هزار تن به ارزش 3 ميلي��ارد و 63 ميليون دالر عنوان 

شده است كه در مقايس��ه با مدت مشابه سال ۹۷ كه 
ميزان واردات كاال ۲ ميليون و۷01 هزار تن به ارزش 3 
ميليارد و 5۷۲ ميليون دالر بوده اس��ت، از نظر وزني با 
افت 10.۹۴ درصدي مواجه شده است و از نظر ارزشي 

با افت 1۴.۲۴ درصدي مواجه بوده است.

 صادرات در اسفند كرونايي
در سوي ديگر، اما چه ميزان كاال از تاريخ ۲۹ بهمن ماه 
تا 13 اس��فند ماه راز مرزهاي كش��ور خارج شده اند؛ 
رصد آمارهاي گمرك بيانگر اين است كه در روز پاياني 
بهمن ماه تا 13 اسفند ماه، برابر با ۴ميليون و 115 هزار 
و 331 ت��ن كاال به ارزش يك ميليارد و ۲۸5ميليون و 
305هزار و ۷50دالر صادرش��ده كه نس��بت به مدت 
مشابه س��ال گذشته به لحاظ وزني ۲0 درصد و از نظر 

ارزش 30درصد كاهش داشته است. 
 همچنين در آماري ديگري كه »تعادل« به آن دست 
يافته، نشان مي دهد، از يكم اسفندماه ۹۸ تا ۲5 همين 
ماه كه كش��ور درگير كرونا بوده است، ۷ميليون و ۷3 
هزارتن كاال به ارزش ۲ ميليارد و ۲3۷ ميليون دالر صادر 
شده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال ۹۷ حجم 
صادرات ۹ ميليون ۲۸3 هزار تن به ارزش 3 ميليارد و 
53۹ ميليون دالر بوده اس��ت، كه به لحاظ وزني افت 
۲3.۸0 درصدي و از نظر ارزشي افت 36.۷۹ درصدي 

را نشان مي دهد. 

 اما تج�ارت با اورس�يا چگونه رق�م خورده 
است؟ 

براساس آمارهاي منتشر شده از سوي گمرك، طي پنج 
ماه گذشته و به عبارت بهتر از تاريخ پنجم آبان سال ۹۸ 
تا 6 فروردين ماه س��ال جاري، ميزان تجارت خارجي 
ايران و اوراس��يا به يك ميليارد و ۴۸۹ ميليون و ۲3۲ 

هزار و ۲65 دالر رس��يده است؛ از اين مقدار 6۷ درصد 
سهم واردات و 33 درصد نيز سهم صادرات بوده است.

مطابق آمارها، س��رجمع صادرات ايران به اوراس��يا از 
حيث وزني يك ميليون و 15۹ هزار و ۴۷۹ تن و ارزش 
اين مقدار نيز برابر است با ۴۸۹ ميليون و ۹31 هزار و 
۹55 دالر. همچنين سرجمع واردات كشور از اوراسيا 
از حيث وزني ۲ ميليون و ۹5۸ ه��زار و 1۲۸ تن بوده 
است كه ارزش اين حجم كاال ۹۹۹ ميليون و 300 هزار 
و 310 دالر است. براساس آنچه كه سخنگوي گمرك 
نيز اعالم كرده است، با توجه به توافقنامه تجاري ايران و 
اوراسيا در آبان ماه سال ۹۸ و نيز اقدامات صورت گرفته 
براي اجرايي شدن تعرفه هاي ترجيحي، حجم صادرات 
ترجيحي كشور به مجموعه اوراسيا به مقدار 1۲3 هزار 
و۹60 ت��ن و به ارزش 136 ميليون و ۲60 هزار و ۲۲۹ 
دالر است. ضمن آنكه حجم واردات كشور در اين مدت 
زمان به مقدار ۲ ميليون و 3۸1 هزار و ۸5۹ و به ارزش 

۷۴۹ ميليون و۸16 هزار و ۲05 دالر است.
همچنين بررسي آمارها نش��ان مي دهد، بزرگ ترين 
مقصد صادرات ايران به اوراس��يا، كش��ور فدراسيون 
روسيه با حجم بيش از ۴۸1 هزار و 66۸ تن و به ارزش 
۲۴۸ ميليون و 555 ه��زار و 10۲ دالر كه اين ميزان 
بيش از 50 درصد از كل ارزش صادرات ايران به اوراسيا 
را شامل مي ش��ود. پس از روسيه، ارمنستان با بيش از 
۲۴.6 درصد و قزاقستان با 16 درصد بيشترين صادرات 

ايران به مجموعه اوراسيا را محسوب مي شود.
اما مبدا نخس��ت واردات از اوراسيا كدام كشور است؟ 
آمارها نش��ان مي دهد، بيشترين واردات كاال از كشور 
فدراسيون روسيه بوده اس��ت. بنابراين حجم واردات 
كشور از روسيه در پنج ماهه اخير از حيث وزني بيش از 
۲ ميليون و ۷ هزار و ۹۸1 تن و به ارزش ۷13 ميليون 
و ۷06 هزار و ۷۹۹ دالر اس��ت ك��ه اين ميزان بيش از 

۷1.۴ درصد كل واردات ايران از كش��ورهاي اوراسيا را 
شامل مي شود. پس از روسيه، كشورهاي قزاقستان با 
۲۴.۹ درصد و بالروس با ۲.3 درصد در رتبه هاي بعدي 

قرار دارند.
همچنين مطابق آمارها، كاالهاي اصلي صادراتي ايران 
به اوراسيا شامل »سيب تازه، پسته تازه و خشك، گاز 
طبيعي مايع شده، كيوي تازه، خيار و خيارشور« است. 
از سوي ديگر، كاالهاي ترجيحي صادراتي ايران به اين 
كشورها شامل »كيوي تازه، پسته تازه و با پوست، انگور 

خشك شده، كاهو، گل كلم و كلم بروكلي« است.
در سوي ديگر اين تجارت، كاالهايي از اين اتحاديه وارد 
كشور شده اس��ت كه بنابر آمار منتشر شده، كاالهاي 
اصلي وارداتي از اوراس��يا را مي توان »جو به استثناي 
بذر، ذرت دامي، روغن دانه آفتابگردان و گوشت و شقه 
بره« عنوان كرد. ضمن آنكه كاالهاي ترجيحي وارداتي 
ايران شامل جو، ذرت دامي، روغن آفتابگردان، گوشت و 
الشه بره و كاغذ روزنامه است. اما در ميان ۲0 قلم اصلي 
صادرات ترجيحي ايران به اوراس��يا، به ترتيب پسته 
بيش از ۴6 درصد، كيوي با ۲۷ درصد و انگور خشك با 
10 درصد بيشترين سهم صادراتي را شامل شده است. 
همچنين در ۲0 قلم نخست واردات ترجيحي كشور از 
مجموعه كشورهاي اوراسيا، به ترتيب جو ۴5 درصد، 
ذرت دام��ي با ۲6 درصد و روغن دانه آفتابگردان با 1۷ 
درصد س��هم اصلي واردات ترجيحي كشور را به خود 

اختصاص داده اند.

  وضعيت تجارت در مرزها
اما وي��روس كرونا جدا از اينكه به عنوان يك ابرچالش 
بزرگ اقتصاد تمامي كش��ورهاي دنيا را درگير كرده 
اس��ت، ورود و خروج كااله��ا در مرزها نيز تحت تاثير 
قرار داده اس��ت. در همين حال، س��خنگوي گمرك 
ايران به تشريح آخرين وضعيت مرزهاي زميني كشور 

پرداخته است. 
روح اهلل لطيف��ي در گفت وگ��و با خبرگ��زاري مهر، 
عنوان كرده اس��ت كه چند كاميون ايراني كه پشت 
مرزهاي تركيه بودند براي ورود به ايران، توانستند 
وارد تركيه و بعد وارد ايران شوند. اما به گفته او، در 
اقليم كردستان شاهد توقف بيش از حد كاميون هاي 
ايراني حامل سوخت هستيم؛ چرا كه مصرف سوخت 
در ع��راق پايين آمده و مخازن و پم��پ بنزين ها پر 
اس��ت. وي ادامه داد: ارتباط با افغانستان هم عادي 

است اما مرزها با كشور پاكستان بسته است.
از س��وي ديگر، بنابه اظهارات اين مقام مسوول در 
گمرك، يك مس��ير جدي��د از هرم��زگان به عمان 
براي صادرات مواد غذايي بازگشايي شده است، اما 
همچنان مسير تجاري به امارات و كويت بسته است. 
به كشور قطر نيز فقط شناورهاي فلزي يخچال دار 
اج��ازه ورود دارند. به عراق غير از اقليم كردس��تان 
مسيرها بسته است. تجارت با كشور ارمنستان هم 
محدود اس��ت. لطيفي همچنين اعالم كرد كه مرز 
نخجوان به صورت ترانش��يپ و ب��راي ورود محدود 
صادرات باز اس��ت. به كش��ور آذربايجان با ش��يوه 
ترانشيپ صادرات داريم. به كشور روسيه نيز از طريق 
دريايي و زميني و ريلي از مسير آذربايجان ترانزيت 
كاال داري��م. به گفته او، از مس��ير دريايي مثل بندر 
انزلي، آستارا، كاسپين، اميرآباد و نوشهر به روسيه و 
آذربايجان واردات و صادرات داريم. لطيفي ادامه داد: 
ارتباط با كشور تركمنستان از مسير ريلي سرخس 
باز است و كاالهاي فاسد نش��دني از آن مسير وارد 
اين كشور مي ش��وند و در آنجا به دليل اينكه عرض 
راه آهن در كش��ورهاي آس��ياي ميانه با ايران فرق 
دارد در مرز لوكوموتي��و تغيير مي كند و جابه جايي 
كاال صورت مي گيرد. سخنگوي گمرك ايران افزود: 
همچنين رايزني هايي با راه آهن جمهوري اسالمي 
ايران شده است تا مسير ريلي اينچه برون بازگشايي 
شود. در حال حاضر راه آهن ايران، وزارت امور خارجه 
و سفارت ايران در حال تالش براي بازگشايي جهت 
ارس��ال كاال از اين مسير به تركمنستان هستند، اما 

هنوز به نتيجه نرسيده است.
وي ادامه داد: طبق توافقي كه شده، به تركيه از مسير 
ريلي رازي به صورت روزان��ه واردات و صادرات داريم. 
البته در گمرك رازي مشكالتي در بحث زيرساخت هاي 
ارتباطات داريم كه اميدواريم شركت مخابرات با جديت 

اين مشكل را رفع كند.

 تمام بنادر اصلي كشور فعالند
لطيفي با بيان اينكه بنادر اصلي كشور فعال هستند، 
گفت: بندر امام خميني، بندر شهيد رجايي، بندر شهيد 
باهنر، بندر بوشهر و بندر چابهار، هم در حوزه ترانزيت 
و هم واردات و صادرات كاالهاي تجاري فعال هستند و 
حتي بنادري مثل خارك و عسلويه نيز به فعاليت خود 

ادامه مي دهند.

مدير آژانس بين المللي انرژي مطرح كرد

معاون وزير اقتصاد عنوان كرد 

ريزش قيمت نفت عامل بيكاري ۵۰ ميليون نفر

بازار سرمايه كانال مهم تامين مالي

مدير آژانس بين المللي انرژي )IEA( پيش بيني كرد كه 
ريزش تاريخي قيمت نفت در ماه گذشته ممكن است 
باعث بيكاري 50 ميليون نفر در صنعت جهاني پااليش 
و خرده فروشي نفت ش��ود. فاتح بيرول، مدير آژانس 
بين المللي انرژي اظهار كرد كه ريزش قيمت نفت براي 

مصرف كنندگان هم بد است.
وي روز جمعه با ش��اهزاده عبدالعزيز بن سلمان، وزير 
انرژي عربس��تان س��عودي گفت وگو كرد و دو طرف 

نگراني هاي مش��ابه در خصوص وضعي��ت بازارهاي 
جهاني نفت را مطرح كردند. مدير آژانس بين المللي 
انرژي روز جمعه يك روز پس از اينكه عربستان سعودي 
خواستار برگزاري نشست فوق العاده توليدكنندگان 
گروه اوپك پالس ش��د، در توييتي نوش��ت: اميدوارم 
در مقطع حساس فعلي، عربستان سعودي بتواند بار 
ديگر نقش تثبيت كننده خود را از طريق رياست گروه 

جي۲0 ايفا كند.

كنفرانس ويديويي اوپك پالس روز دوش��نبه برگزار 
خواهد شد و انتظار مي رود رگوالتور نفت امريكا هم به 
اين مذاكرات دعوت شود كه قرار است طي آن درباره 
كاهش عظيم توليد به ميزان 10 ميليون بشكه در روز 
مذاكره ش��ود. آژانس بين المللي انرژي هفته گذشته 
اعالم كرده بود كه دنيا پيش از اين هم شوك هاي نفتي را 
تجربه كرده بود اما هيچ كدام به شدت شوكي كه اكنون 

شاهد آن هستيم، نبودند.

بر اساس گزارش اويل پرايس، اين آژانس چهارشنبه 
گذشته در گزارشي هشدار داد بحران جهاني ناشي از 
شيوع ويروس كرونا در سراسر زنجيره تامين جهاني 
نفت ملموس خواهد ش��د و در ساير بخش هاي انرژي 
انعكاس پيدا مي كند. قيمت حدود پنج ميليون بشكه 
نفت كه روزانه در جهان توليد مي شود كفاف هزينه هاي 
اس��تخراج را نمي دهد و درآمد برخي از كش��ورهاي 
توليدكننده نفت در سال ۲0۲0 نسبت به سال ۲01۹ 

به ميزان 50 تا ۸5 درصد كاهش پيدا خواهد كرد اما با 
توجه به گستردگي ميزان شوك تقاضا، كاهش درآمد 
ممكن است بسيار باالتر باشد. قيمت نفت خام در سه 
ماهه اول سال ۲0۲0 با ۷0 درصد كاهش، بزرگ ترين 
سقوط س��ه ماهه در تاريخ را رقم زد و در مارس حدود 
55 درصد كاهش داشت كه كاهش ماهانه كم سابقه اي 
بود. قيمت ها دوشنبه هفته گذشته به پايين ترين حد 

در 1۸ سال اخير ريزش كرده بودند.

محمدعلي دهقان بيان كرد: بازار سرمايه يكي از كانال هاي 
مهم تامين مالي است كه در حال حاضر ظرفيت بسيار خوبي 
دارد و هم دولت و هم بخش خصوصي مي توانند از اين مسير 
استفاده كنند تا برنامه هاي خودشان را تامين مالي كنند و 
به نتيجه برسانند. به گزارش سنا، محمدعلي دهقان معاون 
وزير اقتصاد و دارايي به برنامه ريزي ها براي جهش توليد اشاره 
كرد و گفت: يكي از برنامه هايي كه بايد انجام شود و در حال 
حاضر روي آن تمركز داريم، بهبود فضاي كسب و كار است 
يعني سياست هايي كه لزوما نيازمند تزريق منابع بودجه و 
مالي نيستند. دهقان با تاكيد بر اينكه جهش توليد نيازمند 
ملزومات و بسترهايي است، گفت: در ابتداي سال با شيوع 
بيماري كرونا روبرو ش��ديم كه يك پيامد ناگوار محسوب 
مي شود و آثار اقتصادي شديدي خواهد داشت. برآوردهاي 
اوليه اين است كه توليد كشور را در سه ماه نخست تحت تاثير 
خودش قرار مي دهد و به نظر مي رسد تا 10 الي 15 درصد با 
كاهش توليد روبرو خواهيم بود. وي در عين حال تصريح كرد: 
در صورتي كه بيماري تا خرداد ماه مهار شود، مي توان انتظار 
داشت در سه ماه بعد بخش هاي خدماتي و اقتصادي كه در 
حال حاضر متوقف يا كم كار شده اند، قابل جبران خواهد بود 
و بنابراين نخستين اقدام، مقابله با آثار اقتصادي منفي كرونا 
است. معاون وزير اقتصاد و دارايي خاطرنشان كرد: در ابتداي 
سال ۹۸ پيش بيني ها درباره وضعيت اقتصادي و رشد كشور 

خوب نبود اما در طول سال با تالشي كه انجام شد، توانستيم 
در بخش غير نفتي اقتصاد رشد مثبت داشته باشيم. وي به 
برنامه ريزي ها براي جهش توليد اشاره كرد و افزود: يكي از 
برنامه هايي كه بايد انجام شود و در حال حاضر روي آن تمركز 
داريم، بهبود فضاي كسب و كار است يعني سياست هايي 
كه لزوما نيازمند تزريق منابع بودجه و مالي نيستند بلكه به 
دنبال اصالح فرآيندها، تسهيل شرايط مجوزها، رفع قوانين و 
مقررات مانع در توليد، مي توان انتظار جهش توليد را داشت.

دهقان عنوان كرد: در كنار تس��هيل فضاي كس��ب و كار، 
سياست هاي بخش اعتباري و تامين مالي در سال جاري 
بايد با قدرت بيشتري به حركت در بيايد زيرا به دليل كرونا 
بخش هاي زيادي با مشكل تامين اعتبار روبرو هستند. اين 
شامل خطوط اعتباري كه بانك مركزي در اختيار بانك ها 

قرار مي دهد تا به توليد تزريق شود، خواهد بود.
وي همچنين اشاره كرد: بازار سرمايه يكي از كانال هاي مهم 
تامين مالي است كه در حال حاضر ظرفيت بسيار خوبي دارد.
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چهرهها

خبر

 آگهي دعوت
 به مجمع عادي ساليانه

بدينوسيله از كليه صاحبان س�هام شركت كارگزاري بورس بيمه 
ايران )سهامي خاص(  يا نمايندگان قانوني آنها دعوت مي شود كه در 
جلسه مجمع عادي ساالنه شركت كه راس ساعت 9 صبح روز شنبه 
مورخ 1399/01/30 در محل اصلي ش�ركت واقع در تهران، ميدان 
آرژانتين، خيابان عماد مغنيه )بهاران(، نبش خيابان 25، طبقه دوم 

با دستور زير تشكيل مي گردد، حضور بهم رسانند: 
دستور جلسه مجمع عادي ساالنه: 

1- استماع گزارش هيات مديره و حسابرس مستقل و بازرس قانوني؛ 
2- تصويب صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 1398/09/30؛ 

3- تصميم گيري در خصوص تقسيم سود؛ 
4- انتخاب حسابرس و بازرس قانوني؛ 

5- تعيين پ�اداش هيات مديره و حق حض�ور اعضاي غيرموظف 
هيات مديره؛ 

6- تعيين روزنامه كثيراالنتشار براي درج آگهي هاي شركت؛ 
7- ساير مواردي كه در اختيار مجمع عادي ساالنه مي باشد.

شركت كارگزاري بورس بيمه ايران )سهامي خاص(
به شماره ثبت 123683 و شناسه ملي 1۰1۰1671۵۵1

براي سال مالي منتهي به 1398/۰9/3۰

هيئت  مديره

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

آمار صادرات و واردات كشور از يكم تا بيست و پنجم اسفند ماه 98 نسبت به مدت مشابه سال 97 

تغيير 
ارزش دالري

تغيير
 وزن )هزار تن(

رويه  از يك اسفند 98 
تا 25 اسفند 98

 از يك اسفند 97 
تا 25 اسفند 97

 از يك اسفند 98 
تا 25 اسفند 98

 از يك اسفند 97
 تا 25 اسفند 97

صادرات283‚0739‚807‚23-866%‚759‚539‚4183‚564‚237‚792‚36-%

واردات701‚4052‚942‚10-665%‚733‚572‚1113‚955‚063‚243‚14-%

تراز تجاري799‚973‚693-32‚390‚826-



اخبار 3 بانك و بورس

صرافي ها نرخ ارز را در نخستين روز كاري اعالم كردند

همزمان با رشد 20 هزار واحدي نماگر اصلي بازار سهام بررسي شد

 ضرورت افزايش نظارت بر قيمت كاال و ارز در شروع سال جديد

ركوردشكني شاخص بورس تهران در نخستين روز هفته 

وحشت سرمايه گذاران از كاهش 2۵ درصدي ارزش بورس هاي جهان

گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري|
سال 1399 با رش��د نرخ ها در بازار ارز و طال و همچنين 
كاالهاي مصرفي آغاز شد و در حالي كه رييس جمهور از 
تامين ارز كاالهاي اساسي و نيازمندي هاي بخش سالمت 
در س��ال 99 و همچنين تزريق 100 هزار ميليارد تومان 
بودجه و تس��هيالت جهت مقابله با خسارت هاي كرونا 
خبر داده و رييس كل بانك مركزي نيز س��ه اقدام بانك 
مركزي در زمينه مقابله با خسارت هاي كرونا و ۷۵ هزار 
ميليارد تومان تس��هيالت حمايتي، سياست هاي ارزي، 
اعتباري، پولي و توسعه عمليات بازار باز را اعالم كرده، اما 
بازار س��ال 99 را با رشد قيمت كاالهاي مصرفي بين 20 
تا باالي ۵0 درصد در برخي اقالم ش��روع كرده و نرخ ارز 
نيز نسبت به پايان سال 98 با افزايش نسبي همراه شده 
است.  به گزارش »تعادل«، برخي كارشناسان معتقدند 
كه قرنطينه داوطلبانه خانگي، دور كاري، تعطيلي برخي 
مراكز و حضور كمتر كارمندان دولت و نهادهاي نظارتي 
و تعطيالت نوروزي و ش��روع سال جديد، باعث شده كه 
نظارت بر بازار كاال و ارز نسبت به قبل از شيوع ويروس كرونا 
كمتر شود و در نتيجه قيمت برخي كاالها از جمله ميوه و 
تره بار و اقالم پر مصرف ديگر افزايش قابل توجهي داشته 
باشد. اين در حالي است كه با توجه به تعطيلي برخي مراكز 
اداري و اقتصادي، كاهش درآمد و قدرت خريد بسياري 
از خانوارها و... انتظار مي رود كه نهادهاي نظارتي و دولت، 
روند نظارت خود را تقويت كرده و بيش از اين اجازه رشد 
قيمت ها در ب��ازار كاال و ارز را ندهند.  بانك مركزي اعالم 
كرده كه در زمينه سياست هاي اعتباري سه اقدام صورت 
مي گيرد كه در مقابله با آثار اقتصادي كرونا، بانك هاي عامل 
مشخص شده و سازوكار پشتيباني از طرح بزرگ تامين 
اعتبار ۷۵ هزار ميليارد توماني حمايت از كسب و كارهاي 
آس��يب ديده از كرونا با هدف حمايت از تداوم اش��تغال 
نيروي كار واحدهاي اقتصادي مورد بررسي و تصويب قرار 
گرفت. همچنين در زمينه كمك به ايجاد جهش توليد، 
مقرر شد واحد نظارت بر زنجيره تامين در جهت تعميق و 
توسعه زنجيره تامين مالي توليد كاالها و خدمات در بانك 
مركزي ايجاد ش��ود. تعداد بانك هاي عامل مجري طرح 
گام نيز افزايش پيدا كرده است.  در زمينه سياست پولي و 
توسعه عمليات بازار باز نيز شيوه نامه قرارداد خريد مجدد 
 ،)Repo-Reverse( و قرارداد خريد معكوس )Repo(
كه براي اولين بار در ايران اجرا مي شود، تصويب شده است.

در بخش سياست هاي ارزي نيز برنامه ريزي الزم جهت 
تامين به موقع ارز كاالهاي اساسي از روش ها و كانال هايي 
كه در دس��ترس بانك مركزي و بخش خصوصي است، 
انجام و بر ض��رورت تداوم روند مديري��ت علمي و بدون 

هيجان بازار ارز تاكيد شد.
 

 نرخ ها در بازار 
روز شنبه 16 فروردين 99 در بازار آزاد و معامالت نقدي، 
دالر ب��ه 163۷0، ي��ورو 1۷800، پوند 20 ه��زار، درهم 
4۵60 دالر كانادا11800 تومان، لير تركيه 2۵00 تومان 
معامله شد. در سامانه سنا و صرافي هاي مجاز بانكي نيز 
نرخ لحظه اي دالر به 1۵800 و ي��ورو به 1۷200 تومان 
رسيد. همچنين سامانه س��نا ميانگين نرخ ارز هاي روز 
14 فروردين را ب��راي دالر 1۵962، يورو 1۷644، پوند 

20۵00، ليرتركيه 2200 تومان اعالم كرده است. 
در بازار طال نيز به دنبال اعالم اونس جهاني طال به قيمت 
1618 دالر كه نسبت به آخر اسفندماه افزايش داشته، و 
اعالم نرخ دالر آزاد به قيمت 163۷0 تومان، قيمت هر گرم 
طالي 18 عيار 646 هزار، مظنه مثقال 1۷ عيار 2 ميليون و 
۷98 هزار، سكه 6 ميليون و 400 هزار، نيم سكه 3 ميليون 
و 200 هزار، ربع سكه 1 ميليون و 86۵ هزار، سكه گرمي 

9۷۵ هزار تومان دادو ستد شد. 
بازار سكه، طال و ارز نخستين روز كاري پس از تعطيالت 
نوروز را با ثبات نسبي سپري كردند. قيمت سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد در بازار روز )ش��نبه( به شش ميليون 
و 4۵0 هزار تومان رس��يده و هر گرم طالي 18 عيار نيز 
648 هزار و 688 تومان قيمت دارد. س��كه طرح قديم با 
قيمتي معادل شش ميليون و 330 هزار تومان داد و ستد 
مي شود. اين در حالي است كه قيمت نيم سكه 3 ميليون و 
1۷0 هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 8۵0 هزار تومان 
و سكه گرمي 980 هزار تومان است. همچنين در بازارهاي 
جهاني، آخرين قيمت هر اونس طالي جهاني به 1620 

دالر رسيده است.
اما صرافي هاي بانكي براي نخس��تين بار در سال جاري 
قيمت خريد و فروش دالر را اعالم كردند. با شيوع ويروس 
كرونا و كاهش تقاضاي واقع��ي ارز در بازار، صرافي هاي 
بانكي در از ابتداي س��ال جاري قيمت خريد و فروش ارز 
را اعالم نكرده بودند، اما با پايان يافتن تعطيالت نوروزي، 
اين صرافي ها روز )شنبه( براي نخستين بار در سال جاري 
قيمت ارز را اعالم كردند. بر اين اس��اس، قيمت خريد هر 
دالر امريكا در صرافي هاي مجاز بانك مركزي 1۵ هزار و 
۷00 تومان و قيمت فروش آن 1۵ هزار و 800 تومان است. 
همچنين اين صرافي ها هر يورو را به قيمت 1۷ هزار و 100 
تومان خريده و در مقابل با قيمت 1۷ هزار و 200 تومان 
مي فروشند. در روزهاي تعطيالت نوروزي برخي كانال هاي 
اطالع رساني قيمت ارز، قيمت هاي متفاوتي را براي دالر و 
يورو اعالم مي كردند كه تعدادي از صرافان، اين قيمت ها 
را غيرواقعي دانسته و تاكيد كردند كه اين كانال ها به دنبال 

ايجاد اخالل در بازار ارز و كمك به سفته بازان است.
در بازار ارز رسمي نيز، بانك مركزي نرخ رسمي 4۷ ارز را 
اعالم كرد كه بر اساس آن نرخ 13 ارز افزايش و قيمت 23 
واحد پولي ديگر افزايش يافت. نرخ دالر و 10 ارز ديگر نيز 
ثابت ماند. بر اساس اعالم بانك مركزي هر دالر امريكا براي 
امروز »شنبه شانزدهم فروردين 99« بدون تغيير نسبت به 
قبل 42 هزار ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند انگليس 
با كاهش 4۷3 ريالي به قيمت ۵1 هزار و ۵3۵ ريال و هر 
يورو نيز با افت ۵۵2 ريالي به قيمت 4۵ هزار و 382 ريال 

ارزش گذاري شد.

 افزايش چشلمگير قيمت طلا در روزهاي 
اخير

انتظارات براي افزايش قيمت طال در پي اقدامات محرك 
مالي گسترده بانك مركزي امريكا و تصويب بسته كمك 
اقتصادي دو تريليون دالري در واكنش به شيوع بيماري 
كوويد 19 و تبعات آن روي اش��تغال شكل گرفته و اين 
موضوع در كن��ار كاهش قيمت نفت و س��هام و مصرف 
بس��ياري از كاالها، موجبات رش��د قيمت طال به عنوان 

دارايي س��نتي را فراهم كرده است. س��اير كشورها هم 
اقداماتي را براي حمايت از اقتصاد جهاني و تثبيت بازارها 
اتخاذ كرده اند و اين تزريق منابع نيز در شرايط ركود بازار 
سهام و توليد و صنعت، عمال موجبات رشد قيمت ارز و طال 
را فراهم كرده است.  در نظرسنجي هفتگي كيتكونيوز، 
كارشناسان وال استريت و سرمايه گذاران نسبت به ادامه 
روند افزايش قيمت طال و اوج گرفتن از ركورد پايين اواسط 
ماه ميالدي گذشته ابراز خوش بيني كردند. انتظارات براي 
افزايش قيمت طال در پي اقدامات محرك مالي گسترده 
بانك مركزي امريكا و تصويب بسته كمك اقتصادي دو 
تريليون دالري در واكنش به شيوع بيماري كوويد 19 و 
تبعات آن روي اشتغال روي داد. ساير كشورها هم اقداماتي 
را براي حمايت از اقتصاد جهان��ي و تثبيت بازارها اتخاذ 
كرده اند. باب هابركورن، كارگزار ارشد كاال در شركت »آر 
جي او فيوچرز« در اين باره به كيتكونيوز گفت: با توجه به 
سياست پولي تسهيلي، نرخ هاي بهره صفر، نابودي مشاغل 
و مبارزات متعدد در عرضه اقتصادي، دشوار بتوان تصور 

كرد كه طال در هفته جاري صعود نخواهد كرد.
وي به اين موضوع اشاره كرد كه همسويي طال با بازارهاي 
سهام خاتمه پيدا كرده و نقش خود به عنوان دارايي امن 
را بازيافته است. اين فلز ارزشمند از اواسط مارس همسو 
با بازارهاي سهام سقوط كرده بود زيرا معامله گران براي 
جبران ضررشان در معامالت سهام به فروش دارايي هاي 
طالي خود پرداخته بودند تا نقدينگي الزم را تهيه كنند. 
اما در هفته گذشته طال در حالي صعود كرد كه بازارهاي 

سهام روند نزولي در پيش گرفته بودند.
در نظرسنجي كيتكونيوز از كارشناسان وال استريت، 12 
نفر شركت كردند كه از ميان آنها 11 نفر معادل 92 درصد 

ب��ه افزايش قيمت و يك نفر ديگر معادل هش��ت درصد 
نظري نداشت. در اين بين، 124۵ نفر در نظرسنجي آنالين 
كيتكونيوز شركت كردند كه از ميان آنها، 834 نفر معادل 
6۷ درصد افزايش قيمت طال و 23۵ نفر معادل 19 درصد 
كاهش قيمت طال در هفته جاري را پيش بيني كردند و 

1۷6 نفر معادل 14 درصد نظري نداشتند.
در نظرسنجي كيتكونيوز براي هفته گذشته ۷1 درصد از 
كارشناسان وال استريت و سرمايه گذاران نسبت به روند 
افزايشي قيمت طال خوشبين بودند. بهاي معامالت آتي 
طالي بازار نيويورك روز جمعه هش��ت دالر معادل 0.۵ 
درصد افزايش يافت و در 1646 دالر و ۷0 سنت بسته شد 
اما براي كل هفته 0.۵ درصد كاهش نشان داد. با اين حال 

بازار از ركود پايين اواسط هفته بهبود ماليمي پيدا كرد.
شون السك، مدير ش��ركت »والش تردينگ« و فيليپ 
فالين از شركت »پرايس فيوچرز« باال رفتن قيمت طال را 
پيش بيني و اظهار كردند كه بازار در نتيجه تدابير محرك 

مالي و پولي، انتظار تورم دارد.
كوين گريدي، رييس »شركت فونيكس فيوچرز« گفت 
كه همچنان بر اين باورم كه فضاي نرخ هاي بهره اندك به 
همراه افزايش تزريق نقدينگي از سوي بانك هاي مركزي 

براي قيمت طال بسيار مثبت خواهد بود.
جيم ويكاف، تحليلگر فني ارشد كيتكونيوز هم اظهار كرد: 
قيمت طال در هفته جاري باالتر خواهد رفت. بازده اوراق 
خزانه امريكا روز جمعه حدود 0.6 درصد در مقايسه با يك 
درص��د در هفته پيش بود. افت بازده اوراق خزانه نش��انه 
اين اس��ت كه معامله گران اوراق قرضه منتظر آشفتگي 
اقتصادي و وخامت بيشتر وضعيت بازار در آينده هستند 
و اين موضوع نشان مي دهد كه اكثر بازارها هنوز تبعات 

اقتصادي احتمالي ش��يوع ويروس كرونا را به طور كامل 
لحاظ نكرده اند.

چارلي ندوس، استراتژيست ارشد بازار در »گروه السال 
فيوچرز« هم با توجه ب��ه اينكه طال حمايت در ميانگين 
قيمت 10 روزه و ميانگين قيمت 20 روزه را حفظ كرده 

است، تداوم روند افزايشي طال را پيش بيني كرد.

  پرش دالر در بازارهاي جهاني
شاخص دالر در معامالت امروز 0.۵ درصد صعود كرد. به 
گزارش رويترز، در جريان معامالت آخر هفته، بسياري از 
ارزهاي مختلف در برابر دالر در موقعيت نزولي قرار گرفتند 
و دالر به جلو رانده شد. تقريبا تمام اروپا در نتيجه گسترش 
شيوع كرونا به حال تعطيلي درآمده كه وضعيت در ايتاليا، 
هشتمين اقتصاد بزرگ جهان و اسپانيا، پنجمين اقتصاد 
بزرگ اروپا از همه وخيم تر اس��ت. ديويد مالپاس، رييس 
بانك جهاني از در پيش ب��ودن ركودي عميق تر از ركود 
بزرگ س��ال 2008 خبر داده و كريس��تالينا جيورجيوا، 
رييس صندوق بين المللي پول در اظهاراتي مشابه گفته 
است كه بحران ناشي از كرونا شبيه هيچ كدام از بحران هاي 
قبلي نيست.  در امريكا، دولت اين كشور از در نظر گرفتن 
يك بسته حمايتي دو تريليون دالري و اهداي 3000 دالر 
به هر خانواده خبر داده است. ژاپن نيز يارانه 1800 دالري 
به خانوارها تخصيص خواهد داد. فدرال رزرو كه پيش��تر 
نرخ بهره را در اقدامي بي سابقه يك درصد كاهش داده و 
به محدوده 0.2۵ درصدي تا صفر درصدي رسانده بود، از 
آغاز عمليات جديد خريد اوراق قرضه به ميزان نامحدود 
خبر داد. بسياري از بانك هاي مركزي ديگر نيز در سراسر 

جهان دست به اقدام مشابه زده اند. 

گروه بورس| 
عملكرد بازار سهام از ابتداي سال جاري تاكنون نسبت 
به آنچه كه انتظار مي رفت بهتر بوده است. در حالي كه 
بيماري كرونا در بسياري از كشورها به ضعف شاخص 
منجر شده و بسياري از س��رمايه گذاران در بازارهاي 
جهاني را بر آن داشته تا با نقد كردن سرمايه گذاري هاي 
خود اق��دام به خ��روج از بازارهاي مال��ي كنند، روند 
معامالت درس��ال 99 تا به اينجاي كار به شكلي بوده 
كه نه تنها توانسته بسياري را به داد و ستدهاي بورس و 
فرابورس جذب كند، بلكه توانسته اين بازارها را در رقابت 

با ساير بازارهاي موازي در وضعيت بهتري قراردهد.
 بر اين اساس معامالت سال جاري در حالي طي روزهاي 
گذش��ته تداوم يافته كه مسير صعودي شاخص ها در 
بازار سرمايه بدون وقفه تداوم يافته است. شدت ورود 
نقدينگي طي روزهاي گذش��ته به ح��دي بود كه روز 
ش��نبه ش��اخص كل بورس تهران در پايان معامالت 
رشدي 3.63 درصدي را به ثبت رساند و به ميزان 19 
هزار و 8۷3 واحد رشد كرد و به سطح ۵6۷ هزار و ۵31 
واحد رسيد. نمادهاي »فارس«، »فوالد«، »فملي« و 
»وبملت« متعلق به ش��ركت هاي صنايع پتروشيمي 
خليج فارس، فوالد مباركه اصفهان، ملي  صنايع  مس  
ايران  و بانك ملت بيشترين تاثير را بر شاخص ياد شده 
داشتند. گفتني است افزايش سطح شاخص كل بورس 

در روز گذشته سبب شد تا شاهد شكسته شدن ركورد 
سال گذشته اين نماگر باشيم. ساير نماگرها نيز در اين 
روز عملكردي مش��ابه را به ثبت رساندند. براي مثال 
شاخص كل با معيار هم وزن در پايان معامالت اولين 
روز هفته به ميزان ۵ هزار و 88۵ واحد رش��د كرد و به 
موجب اين پيشروي 2.96 درصدي به سطح 201 هزار 
و 8۷ واحد رسيد. در پايان داد و ستدهاي روز شنبه در 
بورس تهران سرمايه گذاران 8۷9 هزار معامله به ارزش 

۵3 هزار و 14۷ ميليارد ريال را به ثبت رساندند.
همچنين در فرابورس ايران، ش��اخص كل اين بازار به 
ميزان 204 واحد افزايش يافت و توانست نماگر ياد شده 
را به سطح ۷ هزار و 22۵ واحد برساند. در اين بازار 612 
هزار معامله انجام شد كه 24 هزار و 8۵6 ميليارد ريال 
ارزش داشت. در ميان نمادهاي معامله شده طي روز 
گذشته پتروشيمي زاگرس، سهامي ذوب آهن اصفهان، 
هلدينگ صنايع معدني خاورميانه، توليد نيروي برق 
دماوند، فوالد هرمزگان جنوب، پتروشيمي تندگويان 
و صنايع ماشين هاي اداري ايران نسبت به ساير نمادها 

بيشترين تاثير مثبت را بر نماگر »آيفكس« داشتند.
 رشد روزهاي اخير قيمت سهام در حالي اتفاق مي افتد 
كه پيش از بين بسياري از تحليلگران بنيادي با اشاره به 
رشد قيمت ها در بازار طي يك سال اخير، بهاي بسياري 
از نمادها را حبابي ارزيابي كرده بودند و از احتمال تداوم 

ريزش قيمت ها در س��ال جاري سخن مي گفتند. در 
همين راستا اميرعلي اميرباقري به ادامه جريان ورود 
نقدينگي از سوي حقيقي ها به سمت بازار سرمايه اشاره 
و بيان كرد: در معامالت پنج روز ايام نوروز، ورود مثبت 
نقدينگي در گروه هايي مانند بانك و گروه صنايع داخلي 

باعث رشد كليت بازار شد.
 به گزارش ايرنا، وي ادامه داد: در نبود بازارهاي رقيب 
مانند ب��ازار ارز و طال انتظ��ار مي رود كم��اكان ورود 
سرمايه هاي خرد به س��مت بازار سرمايه ادامه داشته 
باش��د. امير باقري با تاكيد بر نوس��ان ناشي از شيوع 
ويروس كرون��ا در بازار جهاني گفت: قيمت نفت تاثير 
خود را بر بازار سرمايه نشان داد و انتظار مي رود قيمت 
نفت با افزايش و در نهايت ثبات نسبي همراه شود كه 
اي��ن موضوع مي تواند تاثير مثبتي را بر بازار س��رمايه 

ايجاد كند.
اين كارشناس بازار س��رمايه خاطرنشان كرد: اكنون 
چنين درايتي ايجاد شده كه وابستگي اقتصاد كشور 
به درآمدهاي نفتي از بين ب��رود و به طور عمده بحث 
صادرات در مقوله محصوالت پتروش��يمي، صنعتي و 
معدني قرار گيرد؛ بنابراين از اين لحاظ نگراني خاصي 

اقتصاد كشور و بازار سرمايه را تهديد نمي كند.
اميرباقري با بيان اينكه سهام كاموديتي محور با توجه 
به ثبات موجود در بازارهاي جهاني به نقاط جذابي براي 

خريد مي رسد كه اين موضوع به عنوان اتفاقي مثبت 
براي بازار تلقي مي ش��ود، گفت: همگام با ريزش هاي 
صورت گرفته در بازار جهاني تعدادي از س��هامي كه 
تاثيرپذير از قيمت كاموديتي ها بودند با افت روبرو شدند 

و به نقاط جذابي براي خريد رسيدند.
امير باقري افزود: در اين زمان شاهد خروج سرمايه هاي 
وارد شده به گروه هاي رشد يافته و ورود آن به گروه هاي 

اصالح شده خواهيم بود.
اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: در صورتي 
كه قرار باشد همه بازار همسو با يكديگر رشد يا افت كنند 
ديگر گزينه جذابي براي سرمايه گذاري وجود نخواهد 
داشت و در پايان س��رمايه ها به بيرون از بازار سرمايه 
هدايت مي ش��وند كه در اين زمان با جريان نقدينگي 

منفي روبرو خواهيم شد.
وي با اش��اره به اينكه بازار در مي��ان مدت و بلندمدت 
جذابيت خود را ب��راي خريد حف��ظ مي كند، گفت: 
حقوقي ها نبايد با عرضه هاي بي محاباي خود فشاري 

مضاعف را به بازار وارد كنند.
اين كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: توصيه ما به 
سهامداران تحليل سهام مدنظر و جلوگيري از خريد 
صنايعي است كه رشد چندين برابري داشتند و به طور 
عمده سرمايه خود را وارد سهامي كنند كه از چشم انداز 

تحليلي روشني برخوردارند.

وي خاطرنش��ان كرد: جريان نقدينگي نبايد مبناي 
سرمايه گذاري افراد قرار گيرد زيرا اين موضوع هميشه 
مثبت نخواهد ب��ود و در صورتي كه جريان نقدينگي 
منفي شود در آن زمان تحليل درست تنها چيزي است 

كه مي تواند سرمايه سهامداران را از خطر نجات دهد.
 اميرباقري به ريسك و خطراتي كه سرمايه گذاري در 
بازار سرمايه را مورد تهديد قرار داده است، اشاره كرد و 
گفت: نقدينگي در وضعيت كنوني به عنوان مهم ترين 
ريسك موجود محسوب مي شود، اگر به هر دليلي جهت 
جريان ورود نقدينگي تغيير كند، بازار در برخي از نمادها 
كه رشدهاي پرقدرت داشتند با مشكل مواجه خواهد 
شد. وي خاطرنش��ان كرد: با توجه به ركود موجود در 
بازارهاي موازي براي سرمايه گذاري، چشم انداز تورم 
در كشور و نيز ميزان توم كنوني بعيد به نظر مي رسد 
مسير ورود نقدينگي تغيير كند و به سمت ديگر بازارها 
برود، از اين بابت ريسكي به عنوان ريسك سيستماتيك 

و غيرسيستماتيك بازار را تهديد نمي كند.
اين كارشناس بازار سرمايه گفت: در صورت گستردگي 
ويروس كرونا و ورود آن به فاز غير كنترل، با مش��كلي 
عالم گير مواجه خواهيم شد كه بر همه فضاي اقتصادي 
كش��ور تاثيرگذار خواهد بود اما طبق پيش بيني هاي 
صورت گرفته بازار سرمايه از نظر و بازدهي در ميان مدت 

و بلندمدت معقول و مطلوب به نظر مي رسد.

بورس هاي جهان با شيوع ويروس كرونا وحشتناك ترين 
روزه��اي تاري��خ را مي گذرانن��د؛ همه چي��ز ب��راي 
سرمايه گذاران از بحران مالي جهاني سال 2008 نيز 
سخت تر است. در يك ماه گذشته، بورس هاي جهان 

2۵ درصد از ارزش خود را از دست داده اند.
به گزارش ايرنا، خبرگزاري  سي ان ان، شاخصي به نام 
»ترس و طمع« دارد كه احساس سرمايه گذاران را در 
معامالت بورسي نشان مي دهد. اين شاخص كه مرتب 
به روز مي شود، به يك سوال ساده پاسخ مي دهد: »چه 
احساس و هيجاني بازار را هدايت مي كند؟« هرچه اين 
ش��اخص به عدد 100 نزديك تر باشد، به معناي بهتر 
بودن وضعيت اقتصاد و طمع بيشتر سرمايه گذاران براي 
انجام معامالت اقتصادي است. اما هرچه اين شاخص به 

صفر نزديك تر باشد، نشان از آشفتگي شرايط اقتصاد و 
ترس سرمايه گذاران براي انجام معالمالت بورسي دارد. 
در دو ماه گذشته، بيشتر روزها شاخص ترس  و طمع 

سي ان ان قرمز بوده است.
روز گذشته چهارم آپريل نيز اين شاخص با عدد 22، 
احس��اس س��رمايه گذاران را »ترس شديد« توصيف 

مي كند.
در يك ماه گذشته، بورس هاي جهاني تريليون ها دالر از 
ارزش خود را از دست داده اند. بر اساس گزارش رويترز، 
مركز تحقيقات جهاني »بانك امريكا« شاخصي به نام 
شاخص فروش دارد كه ميزان ارزشمندي وال استريت 
را بررس��ي مي كند؛ اين شاخص در ماه گذشته، ۵4.9 

درصد كاهش را نشان مي داد.

در مدت دو ماه فوريه و مارس، بورس امريكا آسيب هاي 
بسيار شديدي ديده است اما حاال كه چهار روز از شروع 
ماه آوريل مي گذرد، نوس��انات شاخص هاي بورسي از 
پيك شديد ماه گذش��ته، كاهش يافته است. رويترز 
مي نويسد: »اگرچه بازارها هنوز آشفته و دور از سطح 
باالي خود هس��تند، اما نش��انه هايي وج��ود دارد كه 
احتمال از بين رفتن علت هاي بدترين وضعيت ممكن 
بازار را نشان مي دهد. علت هايي كه باعث كاهش 34 
درصدي شاخص S&P۵00 شد.« در ماه گذشته ارزش 
كل وال استريت نسبت به يك ماه پيش، نزديك به 30 
درصد سقوط كرد. فقط تا 12 ماه مارس، بورس امريكا 

11.۵ تريليون دالر از ارزش خود را از دست داده بود. 
در دو روز اخير نيز انتشار آمارهايي درباره ميزان بيكاري 

فزاينده در امريكا، بازارهاي جهاني را تحت تاثير قرار داده 
اس��ت. در روز جمعه، وزارت كار امريكا گزارش ماهانه 
حقوق و دستمزد را منتش��ر كرد كه نشان مي داد در 
ماه مارس، ۷01 هزار شغل از بين رفته است. اين اداره 
همچنين گزارش داد كه در يك هفته، 6.6 ميليون نفر 
ادعاي بيكاري كرده  و درخواست بيمه بيكاري داده اند. 
بر اساس گزارش سي ان ان، بورس هاي آسيايي پيش از 
انتشار اين گزارش بسته شدند و هنوز واكنش خود را 
نش��ان نداده اند. با اين وجود، روز جمعه در آخرين روز 
هفته كاري جهاني، ش��اخص نيكي ژاپن 1.4 درصد 
س��قوط كرد، شاخص  هنگ س��نگ هنگ كنگ 0.4 
درصد افزايش يافت و شاخص كامپوزيت شانگهاي نيز 

1.۷ درصد افزايش يافت. 

با اين وجود، تمام شاخص هاي بورسي جهان روزهاي 
س��خت و بس��يار پرنوس��اني را مي گذرانن��د. در روز 
چهارشنبه هفته گذشته، شاخص FTSE100 لندن 
نزديك به 4 درص��د افت كرد و ش��اخص هاي اصلي 
بورس هاي آلمان و فرانس��ه نيز 3 درصد از ارزش خود 

را از دست دادند. 
بر اساس گزارش بيزينس اينسايدر، در يك ماه گذشته 
بورس هاي جهان به طور كلي 2۵ درصد از ارزش خود را 
از دست دادند. فقط در آخرين هفته ماه فوريه، در زماني 
كه ويروس كرونا هنوز به وضعيت همه گيري نرسيده و 
در بسياري از كشورهاي جهان از جمله امريكا و ايتاليا 
شيوع پيدا نكرده بود؛ بورس هاي جهان 6 تريليون دالر 

از ارزش خود را از دست دادند.
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 كاهش معوقات بانكي 
با پرداخت تسهيات ُخرد

رييس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس، 
از تعامل مناسب بانك مركزي با فراكسيون متبوعش 
در خصوص بهبود عملكرد شبكه بانكي كشور تقدير 
كرد و گفت: پرداخت تسهيالت ُخرد، ميزان معوقات 
بانكي را كاهش مي دهد. امير خجسته در گفت وگو با 
ايِبنا با بيان اينكه فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي 
مجلس نگاه تيز بينانه اي به عملكرد بانك ها دارد، گفت: 
خوشبختانه با تغيير مديريت بانك مركزي تعامل 
خوبي ش��كل گرفته و تمامي مطالبات در خصوص 
گزارش دهي درباره عملكرد شبكه بانكي به سهولت 
در دسترس قرار مي گيرد. اين نماينده مردم در مجلس 
دهم با تاكيد بر اينكه بانك ها با اعطاي تسهيالت ارزان 
قيمت به تكليف قانوني خود عمل مي كنند، تصريح 
كرد: اگر بانك ها در اين حوزه پيشقدم شوند، به طور 
حتم حجم معوقات بانكي ني��ز كاهش مي يابد زيرا 
وام هاي ُخرد بازپس گي��ري به مراتب راحت تري به 
نسبت وام هاي كالن دارند. وي با بيان اينكه وام هاي 
قرض الحسنه درآمدي براي بانك ها نداشته و اين خود 
عاملي براي عقبگرد بانك ها از عمل به قانون است، 
افزود: بانك ها با عمل به اين قانون به وظايف و رسالت 
اصلي خود عمل كرده اند، از اين رو بايد تفاوتي ميان 
بانك هاي قانون مدار و غير آن قائل شويم. خجسته 
همچنين با اش��اره به ورود مناس��ب بانك مركزي 
در حوزه تعيين تكليف موسس��ات مالي غيرمجاز و 
همچنين ادغام بانك ها، گفت: اگر گزارش��ي مبني 
بر فعاليت غيرقانوني بانكي به مجلس ارجاع ش��ود، 
در نخستين اقدام به اطالع رييس كل بانك مركزي 
رسانده خواهد شد تا با هم فكري راه حلي براي رفع 

آن اتخاذ كنيم.

سهم 91 درصدي كارت خوان ها 
تراكنش هاي شبكه الكترونيكي پرداخت كارتي 
كشور در اسفندماه سال گذشته 328 هزار ميليارد 
تومان بوده كه 91 درصد آن از طريق كارت خوان ها 
انجام ش��ده اس��ت. بر اس��اس تازه ترين گزارش 
اقتصادي منتشرشده از س��وي شاپرك، مجموع 
تعداد تراكنش هاي انجام شده شاپرك در اسفندماه 
سال گذش��ته دو ميليارد و 280 ميليون بوده كه 
ارزش اي��ن تراكنش ها در مجموع ب��ه 328 هزار 
ميليارد تومان مي رسد. بر اين اساس، رشد اسمي 
ماهانه تراكنش هاي ش��اپرك در اسفندماه سال 
گذشته نسبت به بهمن ماه 1.22 درصد و نسبت 
به اسفند س��ال پيش از 11.6۵ درصد بوده است. 
در اسفندماه سال 1398 سهم ابزارهاي پذيرش 
اينترنتي در تراكنش هاي انجام ش��ده حدود پنج 
درصد و ابزار پذيرش موبايلي حدود چهار درصد 
بوده است و اين در حالي است كه كارت خوان هاي 
فروشگاهي حدود 91 درصد از كل تراكنش هاي 
انجام شده را به خود اختصاص داده اند. از مجموع 
تراكنش ه��اي انجام ش��ده 84.66 درصد مربوط 
به خري��د كاال و خدم��ات، 9.3۵ درصد مربوط به 
پرداخت قبض و خريد ش��ارژ تلفن همراه و حدود 
ش��ش درصد مربوط به مانده گيري بوده اس��ت. 
همچنين از مجموع كل تراكنش هاي انجام شده 
در اسفندماه سال گذشته 90.۷ درصد موفق و 9.3 
درصد ناموفق بوده، البته تراكنش هايي كه با سوييچ 
شاپرك انجام شده، 99.96 درصد موفق بوده است. 
اما از مجموع تراكنش هاي ناموفق انجام شده در 
اين ماه، 0.۵6 درصد به دليل خطاي پذيرندگي، 
0.۵9 درص��د به دليل خطاي ش��اپركي، 11.۵4 
درصد به دلي��ل خطاي صادركنندگ��ي، 86.69 
درصد به دليل خطاي كاربري و 0.62 درصد به علت 
خطاي كسب و كار بوده است. بر اساس اين گزارش، 
نسبت ارزش تراكنش هاي شاپرك به نقدينگي در 
اسفندماه سال گذش��ته نيز 12.34 درصد بوده و 
اين در حالي است كه نسبت اسكناس و مسكوك 
در دست اشخاص به نقدينگي در اين ماه تنها 2.33 

درصد بوده است.

 اولين عرضه اوليه سال جديد 
در روز چهارشنبه 

مع��اون بازار ش��ركت فرابورس در م��ورد اولين 
عرضه اوليه سال جديد و ورود يكي از دو شركت 
س��رمايه گذاري صباتامين يا آريا ساس��ول در 

چهارشنبه اين هفته توضيح داد.
به گ��زارش بورس پرس، افس��انه اروجي درباره 
برنامه شركت فرابورس براي شروع عرضه اوليه 
سهام در سال جديد و اينكه آيا امكان عرضه سهام 
س��رمايه گذاري صبا تامين در چهارشنبه هفته 
جاري وجود دارد يا خي��ر به بورس پرس گفت: 
احتمال اينكه »صبا« چهارشنبه اين هفته عرضه 
اوليه شود كمي دور از ذهن است. چرا كه مديران 
اين ش��ركت 1.۵ هزار ميلي��ارد توماني در حال 

نهايي كردن برخي امور هستند.
وي ادامه داد: در اين ميان شركت آريا ساسول با 
ارسال نامه يي براي عرضه اوليه اين هفته، اعالم 
آمادگي كرده اس��ت. بنابراين در صورت حل دو 
نكته مربوط به تعيين تكليف افش��اي اطالعات 
محرمانه )ارسال نامه از مراجع باالدستي( و درصد 
عرضه سهام، »آريا« مي تواند براي چهارشنبه اين 

هفته عرضه اوليه شود.
اين مقام مسوول در مورد درصد عرضه اوليه سهام 
آريا ساسول هم به بورس پرس توضيح داد: طبق 
برنامه قبلي قرار بود ۵ درصد از سهام واگذار شود 
اما رايزني هاي ب��راي افزايش درصد واگذاري در 
حال انجام بوده و احتمال دارد با هدف پاسخ بهتر 
به نياز طرف تقاضا، تعداد س��هام قابل عرضه از 

حدود 230 ميليون سهم بيشتر شود.
اروج��ي ادامه داد: به نظر مي رس��د ب��ا توجه به 
برخورداري اين ش��ركت از س��هام ممتاز و عدم 
تغيير تركيب هيات مدي��ره در صورت واگذاري 
بيش از ۵ درصد، سهام قابل واگذاري بيشتر شود 
اما بايد منتظر تصميم نهايي و اطالعيه رسمي بود.
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عكسروز

چهرهروز

بعد از كرونا تعطيلي عمومي اعالم كنيد
وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با طرح اين پيشنهاد كه بعد از مهار كرونا براي تزريق نشاط به جامعه، چند روز تعطيلي عمومي 
اعالم شود، از معاون اول رييس جمهور درخواست كرد ۳۸ هزار ميليارد ريال براي جبران خسارت هاي ناشي از كروناويروس به صنعت گردشگري 
تخصيص داده شود. اين مبلغ درحالي پيشنهاد شده كه هتلداران مدعي اند به تنهايي محتمل ۳ هزار ميليارد تومان خسارت از محل شيوع ويروس 
كرونا در دو ماه اسفند و فروردين شده اند.  علي اصغر مونسان   وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي گفت كه شيوع ويروس كرونا باعث 
آسيب هايي به صنعت گردشگري شده است و اگر دولت كمك نكند شاهد ورشكستگي در اين حوزه خواهيم بود. در حال حاضر ۸۰ هزار نفر 
به صورت مستقيم در صنعت گردشگري فعال هستند كه حمايت و برنامه ريزي نكردن از اين صنعت مي تواند باعث بيكاري ۸۰ هزار نفر در كشور شود.

سینما

ضرر 17 ميليارد توماني سينماها در نوروز
دبير انجمن سينماداران مي گويد: كسي از كاركنان سالن هاي سينما اخراج نشده بلكه 
باتوجه به قانون مصوب دولت براي دريافت حقوق و پاداش به سازمان تامين اجتماعي 
معرفي شده  اند. محمدرضا صابري درباره اينكه گفته مي شود بعضي سالن هاي سينما 
كاركنان خود را به دليل تعطيلي اخراج كردند، گفت: كسي از كاركنان سالن هاي سينما 
اخراج نشده است و اگر سينماها باز شود، قطعا همه كاركنان به كار خود بازخواهند گشت. 
او با اشاره به مصوب شدن قانون حمايت از مشاغل ازسوي دولت در زمان كرونا ادامه داد: 
برخي سينماها كه از اسفند تعطيل بوده و درآمدي نيز نداشتند كاركنان خود را بر اساس 
قانون براي دريافت حقوق و پاداش به سازمان تامين اجتماعي معرفي كردند و بديهي است 
كه بعد از بازگشايي سينماها آنها نيز به سر كار خود بازخواهند گشت. صابري با اشاره به 
اينكه زمان بازگشايي سينماها مشخص نيست و همين مساله باعث شده تا نتوان براي آ ن 
برنامه ريزي كرد، گفت: بايد برنامه ريزي هايي صورت بگيرد تا از ضرر و زيان سينماها كاسته 
شود و ما به طرح هايي همچون ارايه وام هاي 1۰ ميلون توماني به سينماداران اعتراض داريم 
و معتقديم چنين طرح هايي سودي ندارد. صابري با اشاره به اينكه اكران فيلم ها در نوروز 
اصطالح گل اصلي اكران فيلم  ها در سال بود، به ايلنا گفت: سينماها در نوروز 9۸ بيش از 17 
ميليارد تومان در 15 روز ابتدايي فروردين درآمد كسب كرده بودند كه اين درآمد در نوروز 
99 صفر شده و از سوي ديگر از چهارم اسفند نيز سينماها تعطيل بود. اين اتفاق در حالي 
رخ داده كه در اسفندماه مديرهاي سالن سينما بر اساس وظيفه اي كه داشتند، حقوق، 
سنوات، عيدي و پاداش كاركنان را كامل پرداخت كرده است اما درآمدي نداشتند. او  ادامه 
داد: بهتر است به جاي آ نكه به هر سالن سينما 1۰ ميليون تومان وام پرداخت شود طرح هاي 

ماندگاري مصوب شود كه براي همه سينما سود دارد مثال مي توان با پيگيري هاي جدي 
ماليات بر ارزش افزوده را از روي بليت هاي سينما حذف كرد و اال پرداخت وام 1۰ ميليون 
توماني براي هر پرده سينما مشكلي را حل نخواهد كرد. صابري افزود: حتي اگر همين 
امروز نيز سينماها مجدد بازشوند چند ماه زمان خواهد برد وضعيت حداقل مانند پيش از 
شيوع كرونا شود و اين مساله نه براي سينما بلكه براي ساير رشته هاي هنري نيز وجود دارد.

ادامهازصفحهاول

دسِت  باز كرونا  در تهران

چرخش نفتي »پوتين«

 در حال حاضر روند ابتال نزولي ش��ده اس��ت و اكنون تعداد 
بيشتري از استان هايمان اين وضعيت را دارند. البته متاسفانه 
برخي از استان ها هنوز از نظر تعداد موارد ابتال و مرگ ومير 
روند صعودي نسبي را دارند كه استان هايي هستند كه ويروس 

كرونا ديرتر به آنها وارد شده است.
حريرچي ادامه داد: فاصله گذاري اجتماعي در كشور انجام 
ش��ده و فكر مي كنيم در اكثر اس��تان ها از نقطه اوج خارج 
شده ايم و اگر همين روال ادامه يابد، در ارديبهشت ماه ميزان 
شيوع به ميزان قابل توجهي كاهش مي يابد، اما نكته بسيار 
مهم اين است كه روند كاهشي نه در كشور ما و نه در هر كشور 
ديگري به معناي صفر شدن و از بين رفتن ويروس نيست. 
در كره جنوبي كه يكي از كشورهاي موفق در مقابله با كرونا 
بوده است، ديروز 9۰ مورد جديد داشته است. همانطور كه 
بسياري از كش��ورها اعالم كرده اند، متاسفانه بايد تا اطالع 
ثانوي كه واكسن يا داروي ويروس ايجاد شود، به زندگي با اين 
ويروس عادت كنيم و استراتژي هاي فاصله گذاري اجتماعي 
را تا حد مقدور رعايت كنيم. خيلي از مردم ما و كشورهاي 
ديگر شستن دست را رعايت نمي كردند كه بايد رعايت كنند. 
ارتباطات اجتماعي زياد ما بسيار خوب است،  اما فعال بايد آن 
را كنترل كنيم. حريرچي درباره اينكه ويروس كرونا ويروسي 
دست كاري شده از سوي انس��ان است، گفت: اين موضوع 
را ابتدا كش��ور چين رسما اعالم كرد و كشور امريكا هم اين 
ادعاها را مطرح مي كرد و جاي تعجب است كه رييس جمهور 
امريكا چند بار اسم ويروس چيني را به كار برد. از نظر ما اين 
قابل رد كردن نبوده و محتمل است، اما بررسي هاي الزم از 
نظر پدافند غيرعامل دارد انجام مي شود. نكته مهم اين است 
كه اين ويروس در كشور ما و ساير كشورها موجود است و با 

حداكثر شدت با آن مقابله مي كنيم.

 نگراني درباره وضعيت تهران
وي افزود: در عين حال از وضعيتي كه در تهران وجود دارد از 
نظر ابتال هنوز نگران هستيم. از آنجايي كه تهران نقش كليدي 
ارتباطي با ساير استان ها دارد، هرگونه وجود و شيوع ويروس 
حتي در حد متوسط هم مي تواند باعث انتشار به ساير شهرها 
و به ويژه شهرهاي اطراف تهران شود كه تبادل زيادي از نظر 
اشتغال دارند. همان طور كه آقاي رييس جمهور اعالم كردند 
روند ابتال در اكثر اس��تان ها نزولي است و همانطور كه وزير 
بهداشت اعالم كردند اين به معني مديريت بيماري است، 
نه به معني كنترل و سركوب بيماري. ما هنوز درباره ويروس 
نگرانيم. سطح ترافيكي كه امروز در سطح شهر تهران بود، ما 
را نگران مي كند. زيرا هر يك از اين افراد مي توانند ويروس را 
به خانه يا محل كار ببرند.   حريرچي در پاسخ به سوال ديگري، 
درباره وضعيت نمودار ابتال و بروز كرونا در ايران در مقايسه با 

نمودار ساير كشورها و برخي اظهارات مبني بر عدم شناسايي 
درس��ت بيماري در ايران، گفت: مهم ترين موضوعي كه در 
بررسي نمودارهاي ابتال بايد به آن توجه شود درست است كه 
تعداد مهم است، اما مهم ترين نكته اين است كه ميزان ابتال 
با چه سرعتي رشد مي كند و شيب منحني، صاف شدن آن و 
پايين آمدن آن، شايد اهميتش از تعداد خالص بيشتر باشد. 
يك نقص ما اين بود كه تست مان را براي افراد بستري انجام 
مي داديم و در افراد سرپايي كمتر تست انجام داده بوديم، زيرا 
اپيدمي در كشور ما زودتر شروع شد و در آن زمان اصال تست 
نداش��تيم، اما اكنون با اقداماتي كه انجام داديم، تست هاي 

سرپايي بسيار بيشتري را انجام مي دهيم.
وي افزود: نكته مهم اين است كه اگر به موارد مرگ ومير توجه 
كنيد، مي بينيد كساني كه در بيمارستان ها فوت مي كنند، 
حتما تست بر رويشان انجام شده است. به ويژه از روز يكم و دوم 
اسفند كه ويروس شناسايي شده است و مالحظه مي كنيد كه 
با توجه به اقداماتي كه دولت و ملت با هم انجام دادند، موضوع 
مهم اين است كه روند صعودي مان در ميزان مرگ ومير را 
كنترل كرديم و به خط صاف رسيده كه به عنوان مهم ترين 
دستاورد مطرح است كه كشورهاي كمي توانستند به اين 
دستاورد برسند. البته به اين معني نيست كه كار ما نقص ندارد. 
حتما در كارمان نقص هايي داشتيم كه سر فرصت مي توانيم 
درباره آن بحث كنيم. وي درباره لزوم تشديد فاصله گذاري 
اجتماعي، گفت: ما دو موضوع داريم؛ يكي كنترل بيماري و 
كاهش مرگ و مير و بيماي زايي بيماري است و هدف دوم هم 
كاهش اثرات اجتماعي و اقتصادي ويروس است كه اين دو 
هدف متناقض بوده و حصول هر دو به ميزان كامال مناسب، 
ممكن اس��ت حاصل نشود. مهم اين اس��ت فاصله گذاري 
اجتماعي به معني كاهش تماس مردم با يكديگر هدف ما 
است، اما بايد ببينيم كه اقتصاد ما چقدر تحملش را دارد. زيرا 
ايران فقط با كرونا نمي جنگد، بلكه با تحريم هاي ناجوانمردانه 
هم مي جنگد و به همين دليل حفظ تعادل در اين زمينه الزم 
اس��ت و به حداكثر ممكن بايد برسد، اما قاعدتا مالحظات 

اقتصادي هم بايد لحاظ شود.

   بروز موج دوم كرونا در كشور اگر...
حريرچ��ي در ادامه درباره احتمال بروز م��وج دوم كرونا در 
كشور، گفت: اگر روال به سابق بازگردد كه اين اقدام مدنظر 
هيچكس نيست، مطمئنا شاهد يك موج بازگشت ويروس 
خواهيم بود. هيچكس در كشور، در دولت و ملت خواهان اين 
موضوع نيست. اما در صورت عدم رعايت، احتمال بازگشت 
بيماري وجود دارد. همانطور كه كشورهاي مختلف مطرح 
كردند و رييس جمهور ما هم اشاره كردند تا زمانيكه واكسن 
و داروي اين ويروس س��اخته نشود كه طبق پيش بيني ها 

حداقل 1۸ ماه براي اين اقدام وقت نياز است و در عين حال 
اگر خود ويروس مانند سارس دچار تغيير معني داري نشود، 
در كش��ورهاي مختلف موجود خواهد بود. هيچ كشوري 
نتوانس��ته اين ويروس و احتمال وقوع آن را به صفر برساند. 
ويروس در كش��ورهاي مختلف دنيا خواهد بود و مقداري 
بسته به تغييرات آب وهوايي و رفتار مردم ممكن است انتشار 

ويروس و باال و پايين شود.
حريرچي درباره پيش بيني وزارت بهداشت از زمان مهار كرونا 
در كشور، گفت: پيش بيني ها ما بسته به سطح فاصله گذاري 
اجتماعي است. يكي از پيش بيني هايمان اين بوده كه اگر 
هيچ فاصله گذاري اجتماعي رخ ندهد، تا انتهاي خرداد با اين 
بيماري درگير خواهيم بود و در تابستان هم خودش را حفظ 
مي كند و در پاييز هم مشكل زا خواهد بود. نظرمان اين است 
كه هيچ كشوري نمي تواند قرنطينه كامل را انجام دهد. به جز 
چين كه البته شرايط خاصي داشت و بيش از ۴۰ هزار پزشك 
و پرس��تار به ووهان اضافه كرد و در مواردي هم افراد بيرون 
مي رفتند. اكنون گفته مي شود كه در فرانسه قرنطينه كامل 
است، اما در آنجا مردم به شش دليل مي توانند از خانه خارج 
شود. وي درباره مهم ترين مشكالت در مراكز درماني، گفت: 
ما هم مانند ساير كشورهاي دنيا در روزهاي ابتدايي بيماري 
با موج عظيمي مواجه شديم كه آمادگي در داخل كشور و 
حتي در منابع بين المللي براي تامين مواد و وسايل حفاظتي 
وجود نداشت. در حال حاضر در امريكا و ايتاليا و... هم وجود 
دارد. ما ش��رمنده جامعه پزشكي، پرستاري و پيراپزشكي 
هستيم كه در برخي مراحل وسايل حفاظتي مان كم بود، 
اما حداقل در بخش بستري و بيمارستان هاي دولتي هيچ 
پزشك، پرستار و پيراپزشكي كم فروشي نكرد. خوشبختانه 
اين موضوع تنها يكي دو روز در كشور مطرح بود كه در زمينه 
تخت هم نگران بوديم، اما تمام بيماران را پذيرش كرديم. در 
حالي كه در كشورهاي اروپاي غربي و امريكاي شمالي كه 
جزو هفت اقتصاد برتر جهان هستند، به شهادت پزشكان، 
مي گويند افراد سن باال يا مبتاليان به برخي بيماري ها را به 
ونتيالتور وصل نكنيد. در حالي كه ما در كشورمان هيچگاه 
چني��ن كاري نكرديم و تمام بيم��اران را پذيرش كرديم و 
مي بينيد كه بهبوديافته 9۰ ساله و 1۰۰ ساله هم داريم. شايد 
يكي از نقص هاي ما كه ساير كشورها هم با آن مواجه شدند، 
كمبود تست در روزهاي اول بود كه االن ظرفيت مناسبي 
فراهم ش��ده و همچنان بايد افزايش يابد. حريرچي افزود: 
شايد مي توانستيم هماهنگي هاي بيشتري داشته باشيم و 
فاصله گذاري اجتماعي را زودتر آغاز كنيم تا موج اول سفرهاي 
نوروزي را نداشته باشيم، اما مجموع عملكردمان با توجه به 
اعالم مراجع بين المللي و درگيري زودهنگام مان مشخص 

است كه عملكردمان در كنترل مرگ و مير مناسب است.

رييس جمهور امريكا اظهار كرد كه وي امتيازي به عربستان 
سعودي و روسيه مانند توافق با كاهش توليد داخلي امريكا 
نداده است. با اين حال برخي از مقامات امريكايي اعالم كرده اند 
كه در قيمت ه��اي فعلي، توليد امريكا كاهش قابل توجهي 

پيدا خواهد كرد.

  موافقت نفتي پوتين
پس از اظهارات ترامپ، رييس جمهور روسيه اعالم كرد كه با 
كاهش 1۰ ميليون بشكه اي توليد روزانه نفت جهان موافق 
است. به گزارش بلومبرگ، والديمير پوتين رييس جمهور 
روس��يه در روز جمعه در يك كنفرانس ويدئويي با مقامات 
ارش��د دولت و مديران شركت هاي نفتي و با تكرار اطالعيه 
دونالد ترامپ، همتاي امريكايي خود گفت: »ما آماده ايم با 
شركاي خود در چارچوب ائتالف اوپك به يك قرارداد برسيم 
و آماده ايم تا با امريكا در اين مساله همكاري كنيم. به عقيده 
من الزم است براي متعادل كردن بازار و كاهش توليد همه با 
هم تالش كنيم.« به گفته او، روسيه 1۰ ميليون بشكه كاهش 
جهاني توليد نفت را امكان پذير مي داند و آماده اس��ت طي 
يك همكاري در اين كاهش توليد شركت كند. پوتين اولين 
تاييديه روسيه را از تمايلش براي شركت در كاهش توليدي كه 

ترامپ در روز پنجشنبه اعالم كرده بود نشان داد. 

  جدال لفظي »روسيه و عربستان« 
اما وزير انرژي عربستان سعودي روز شنبه اظهارات روسيه 
مبني بر اينكه رياض ماه گذشته از پيمان كاهش توليد اوپك 
پالس خارج ش��د را رد كرد. »ش��اهزاده فصيل بن فرحان 
آل س��عود«، وزير خارجه عربستان س��عودي به اظهارات 

منتسب به والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه مبني بر 
اينكه خروج عربستان س��عودي از توافق اوپك پالس اقدام 
درستي نبود واكنش نش��ان داد و گفت اين روسيه بوده كه 
از اين پيمان خارج شده است. بر اساس گزارش رويترز، وزير 
خارجه عربستان س��عودي همچنين خاطرنشان كرد كه 
موضع رياض در خصوص توليد نفت شيل روشن است و اين 
صنعت بخش مهمي از منابع انرژي است. اين جدال لفظي در 
حالي صورت مي گيرد كه دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا 
از ايده تالشهاي جهاني براي كاهش توليد 1۰ ميليون بشكه 
در روز نفت از سطح توليد سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ و مهار 

ريزش قيمتهاي نفت استقبال كرده است.

  احتمال تعويق نشست ائتالف اوپك 
به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از بلومبرگ، يكي 
از نمايندگان كش��ورهاي عضو ائتالف اوپك، موسوم به 
اوپك پالس، اعالم كرد برگزاري نشستي كه قرار بود روز 
دوشنبه به منظور پايان دادن به جنگ برسر قيمت نفت 
انجام ش��ود به خاطر اختالفات عربستان و روسيه بعيد 
به نظر مي رسد. اين نماينده با بيان اينكه ائتالف اوپك 
به زمان بيش��تري براي مذاكرات نياز دارد خاطرنشان 
كرد كه اين نشست هنوز ممكن است با چند روز تعويق 
برگزار شود. براساس اين گزارش، عربستان سعودي با 
يك حمله ديپلماتيك به والديمير پوتين، رييس جمهور 
روسيه اختالفات جديدي را بين دو صادركننده بزرگ 
جهان ايجاد ك��رد و توافق براي كاهش توليد را به خطر 
انداخت. با اين حال، در پي فشارهاي ترامپ براي متوقف 
شدن جنگ قيمت ميان عربستان سعودي و روسيه، گروه 

اوپك پالس قرار است روز دوشنبه نشست فوق العاده اي 
از طريق وبينار برگزار كند تا اعضاي گروه درباره كاهش 

توليد مذاكره كنند.

  نمودار اميدوار كننده قيمت نفت
باهمه اينها، به دنبال اميدواري ها نسبت به انعقاد يك توافق 
جهاني براي كاهش عرضه نفت كه احتماال تا اوايل هفته آينده 
به دس��ت خواهد آمد، قيمت نفت روز جمعه براي دومين 
جلسه متوالي افزايش داشت و بزرگ ترين رشد هفتگي تاريخ 
خود را پشت سر گذاشت. بر اين اساس، قيمت هاي نفت از 
ركورد پايين ۲۰ دالر در اوايل هفته گذشته بهبود يافتند و 
بزرگ ترين رشد هفتگي تاكنون را رقم زدند اما همچنان با 
قيمت ۶۶ دالر در پايان سال ۲۰19 فاصله زيادي دارند. رشد 
قيمت ها در روز جمعه نيز ادامه داشت و نفت برنت در پايان 
معامالت روز با ۴ دالر و 17 سنت معادل 1۳.9 درصد جهش 
به ۳۴ دالر و 11 سنت رسيد. قيمت نفت برنت روز پنجشنبه 
گذشته نيز تا ۴7 درصد رشد داشت و باالترين رشد قيمت 
در طي يك جلسه در تاريخ معامالت نفتي را به ثبت رساند. 
قيمت نفت در پايان معامالت روز پنجشنبه گذشته رشد 
۲1 درصدي را به ثبت رساند. در مجموع معامالت هفتگي 
نفت برنت رشد ۳۶.۸ درصدي را به ثبت رساند كه بيشترين 
رشد هفتگي در تاريخ معامالت ثبت شده براي نفت برنت 
بود. قيمت نفت خام امريكا هم در پايان معامالت روز جمعه 
با ۳ دالر و ۲ س��نت معادل 11.9۳ درصد رشد به ۲۸ دالر 
و ۳۴ سنت رسيد. قيمت نفت وست تگزاس اينترمدييت 
در پايان معامالت اين هفته رشد بي سابقه ۳1.۸ درصدي 

را به ثبت رساند.

گردشگري

تبليغ و اجراي تور مسافرتي تخلف است
پرونده ويروس كرونا هنوز بسته نشده و هش��دارها درباره منع سفرهاي غيرضروري 
همچنان پابرجا است، با اين حال تعطيالت پايان هفته، به برخي آژانس هاي مسافرتي 
انگيزه داده تا دست به كار شوند و به شهرهايي مثل مشهد، تور بگذارند. معاون گردشگري 
اين رفتار را تخلف محرز دانسته و رييس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي هم تقصير 
را گردن »آژانس نماها« انداخته است. اين تورها بيشتر با قطار و هوايپما اجرا مي شوند كه 
اين مدت تردد آنها به نسبت خودروي مسافران، كمتر محدود شد. اقامت مسافران تور هم 
در هتل هايي است كه معلوم نيست، بعد از يك دوره تعطيلي كرونا، اجازه پذيرش مهمان را 
گرفته اند يا نه. معاون گردشگري در اين باره تاكيد كرد: تبليغ و اجراي هر نوع تور مسافرتي 
در وضيعتي كه ويروس كرونا هنوز شيوع دارد، تخلف محرز است. علي اصغر مونسان � وزير 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي � قبال با ابالغ دستورالعمل »جامع پيشگيري 
از شيوع بيماري كرونا«، تاكيد كرده بود: واحدهاي گردشگري تعطيل شده، حق بازگشايي 
خودسرانه را ندارند. تيموري � معاون گردشگري وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي � درباره اقدام برخي از آژانس هاي گردشگري براي تبليغ تور و اجراي آن، با 
تاكيد بر اين نكته كه شرايط »فورس ماژور« و دستورالعمل »ساز و كار لغو سفر« همچنان 
برقرار و معتبر است، به ايسنا گفت: در دستورالعمل لغو سفر به همه تاسيسات گردشگري 
تاكيد شده است تا »اطالع ثانوي« از دادن هر گونه تعهد به مسافر خودداري كنند؛ چرا 
كه نمي توان تاريخي، حتي به صورت تقريبي براي پايان شيوع ويروس كرونا تعيين كرد. 
تا زماني كه اين امكان وجود ندارد مقررات آن دس��تورالعمل پابرجا است و همچنان از 
آژانس هاي گردشگري، هتل و ساير فعاالن گردشگري خواهش مي كنيم تعهد جديدي 

به مسافر ندهند، چون عمال امكان پاسخگويي وجود ندارد.
وي ادامه داد: بعضا مشاهده مي شود چون آژانس توان بازگشت پول مسافر را ندارد، وعده 

مي دهد با پايان تعطيالت نوروز، تورهاي مناسبتي را هوايي و ريلي اجرا كند، اما وقتي 
شهرها رسما اعالم كرده اند از پذيرش مسافر معذورند و وضعيت عادي هنوز نشده است، 

چگونه مي خواهند اين تورها را اجرا كنند.
تيموري در عين حال كه تبليغ و اجراي هر نوع تور مسافرتي بعد از تعطيالت نوروز را تخلف 
محرز دانست، درباره برخورد با اين متخلفان، گفت: وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي حكم قانوني براي برخورد با اين افراد را ندارد، اما نهادهايي مثل نيروي 
انتظامي طبق ماموريتي كه از طرف ستاد ملي مديريت كرونا دارد، در صورت مشاهده و 

گزارش شدن اين تخلفات، برخورد قانوني خواهد كرد. 

پويش طرح غربالگري در تهران

معضالت كرونايي جمع آوري معتادان 

مديركل اداره س��المت ش��هرداري 
ته��ران توضيحات��ي را در خص��وص 
پوي��ش همگاني ط��رح غربالگري در 
شهر تهران ارايه كرد. زينب نصيري درباره اجراي 
ط��رح غربالگري كرونا كه با همكاري ش��هرداري 
تهران و ستاد كرونا در تهران انجام مي شود، گفت: 
از ابتداي شيوع كرونا در تهران شهرداري اقدامات 
موث��ري را در راس��تاي جلوگيري از ش��يوع اين 

بيماري انجام داده است.
مديركل اداره س��المت ش��هرداري تهران با بيان 
اينكه توافقي با دكتر زالي انجام ش��د تا از ظرفيت 
شهرداري تهران براي غربالگري مردم انجام شود، 
اظهار كرد: ش��هرداري ته��ران موافقت كرد كه از 
بان��ك اطالعاتي ك��ه در اختيار دارد در راس��تاي 
غربالگري استفاده كند. بخش زيادي از معلوالن، 
افراد ديابتي و سالمندان شهر تهران كه اطالعات 
آنها در خانه هاي سالمت موجود بود طي روزهاي 
گذشته توس��ط همكاران مان با آنها ارتباط گرفته 
ش��د و آموزش هاي تلفن��ي به آنها ارايه ش��د، اما 
پيش��نهاد كرديم از آنجايي كه ش��هرداري به اين 

قش��ر كمك كرده آماده است به افراد بهبود يافته 
كرونا يا خانواده هاي داغدار نيز خدمات س��المت 
ارايه كند و نيازهاي آنها نيز از طريق افراد داوطلب 
برطرف ش��ود. او با بيان اينكه همكاري شهرداري 

تهران با وزارت بهداش��ت براي مهار كرونا تا پايان 
اين بيماري ادامه دارد، گفت: اما اميدواريم تا ۲5 
فروردين ماه س��طح پوشش غربالگري شهروندان 
در سطح شهر تهران به نقطه بسيار مطلوب برسد.

ويروس كرونا، جم��ع آوري و نگه��داري معتادان 
متجاهر را نيز با مش��كل رو به رو كرده است. ستاد 
ملي مقابله با كرونا جم��ع آوري معتادان را به طور 
موقت متوقف كرده و اين موض��وع نگراني هايي را 
درباره ش��يوع بي س��روصداي كرونا بين معتادان 
ايجاد كرده است.  استاندار تهران با اشاره به تكليف 
ش��هرداري تهران براي ايجاد مراكز توانمندسازي 
معتادان از ارايه پيش��نهادات مبني بر جمع آوري و 
تمديد نگهداري معتادان متجاهر در مراكز ماده 1۶ 
خبر داد. انوشيروان محسني بندپي با اشاره به انتشار 
ويدئويي مبني بر حضور معتادان در ميدان شوش 
اظهار كرد: براساس مصوبه كميته درمان مقابله با 
مواد مخدر پس از روزهاي اوليه كرونا، دستور توقف 
جمع آوري معتادين متجاهر اعالم شد كه اين امر نيز 

سبب حضور معتادان در سطح شهر شد.

محسني بندپي در پاسخ به سوالي مبني بر نگهداري 
اين اف��راد در گرمخانه ه��ا گفت: قان��ون تكليف را 
مش��خص كرده كه هم در قانون برنامه ششم و هم 
مصوبه س��تاد ملي مبارزه با مواد مخدر، شهرداري 
تهران مكلف اس��ت پس از گذش��ت دوره سه ماهه 
يا ش��ش ماهه نگه��داري معت��ادان در مراكز ماده 

1۶، نس��بت به پذيرش و نگهداري معتادان بهبود 
يافته جهت توانمندس��ازي، اجتماع پذير كردن و 
صيانت آنها اقدام كند، ضمن اينكه بهزيستي نيز در 
اين زمينه مس��ووليت دارد كه به وظايف خود عمل 
كرده اس��ت. اس��تاندار تهران در مورد پيشنهادات 
س��تاد مقابله كرونا اس��تان تهران جهت مشخص 
ش��دن وضعيت معتادان متجاهر اظهار كرد: طبق 
تصميم گيري س��تاد مقابله با كرونا اس��تان تهران، 
پيشنهاد شده كه پذيرش معتادان متجاهر انجام شود 
و هر جايي معتاد متجاهري ديده شد نيروي انتظامي 
نسبت به جمع آوري آنها اقدام كند كه اين موضوع در 
كميته درمان ستاد مقابله با كرونا بررسي مي شود، 
دوم اينكه درخواست تمديد نگهداري افراد در مراكز 
ماده 1۶ را داريم و اينكه شهرداري مكلف شده تا فردا 

نسبت به ايجاد ظرفيت ۲۰۰۰ نفر اقدام كند. 

كرونا

جايزه جشنواره مونيخ به نت هاي مسي يك رويا 
جشنواره مستند مونيخ جايزه بزرگ فيلم هاي مرتبط با كودك را به فيلم »نت هاي 
مسي يك رويا« مي دهد. مستند بلند »نت هاي مسي يك رويا« به كارگرداني رضا 
فرهمند و تهيه كنندگي مرتضي شعباني در ادامه حضور بين المللي خود در ماه مي  
)ارديبهشت( در جشنواره معتبر مستند مونيخ شركت مي كند. اين جشنواره يكي 
از جشنواره هاي قديمي و معتبر مستند است كه از سال 19۸5 برگزار مي شود و 
مستندهاي ش��اخص و متفاوت را براي رقابت انتخاب مي كند. جشنواره مستند 

مونيخ از ۶ تا 17 مي  )17 تا ۲۸ ارديبهشت( در شهر مونيخ آلمان برگزار مي شود.

»نت هاي مسي يك رويا« رقابت بين المللي خود را با حضور در ميان هفت مستند 
شاخص جشنواره لوكارنو در ماه آگوست آغاز كرد و سپس كانديد دريافت جايزه 
بزرگ »هارل« امريكا شد و در بخش مسابقه بزرگ ترين جشنواره مستند آسيايي 
DMZ كره جنوبي حضور داش��ته و سپس با حضور در بخش مسابقه بين الملل 
جش��نواره المپياد يونان، جايزه ويژه هيات داوران را از جش��نواره المپياي يونان 
 ArtHouse دريافت كرد. پخش بين المل��ل فيلم با مرجان عليزاده كمپان��ي

Cinematheque در كانادا است.
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