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حسابداري علم »مهندسي 
س��اخت وس��از مال��ي« و 
علم»مهندسي  حسابرسي 
نظارت بر اين ساخت و ساز 
مالي« تلقي مي شود. انجام 
هر گونه تولي��د و خدمات 
بدون كاربرد حس��ابداري 
و حسابرس��ي نمي توان��د 
منجر به فايده ب��راي مصرف كنندگان ش��ود چرا 
كه قيمت تمام ش��ده و قيمت بازار بايد داراي يك 
رابطه منطقي باش��ند ت��ا بازارها كارآمدش��وند. از 
جمل��ه وظايف حسابرس��ان اطمينان بخش��ي به 
اس��تفاده كنندگان صورت هاي مال��ي از كميت و 
كيفيت تولي��د و خدمات اس��ت.  بررس��ي اوضاع 
ش��يوع اپيدمي ويروس كرون��ا نش��ان داده كه از 
اوايل اسفندماه موسس��ات حسابرسي در چالش با 
اپيدمي ويروس كرونا در وضعيت ناپايداري به سر 

مي برند. 
موسسات حسابرسي كش��ور عمال جزو موسسات 
دانش بنيان تلقي مي ش��وند چراكه جزو س��رمايه 
فكري و ثروت انس��اني فاق��د هر گونه س��رمايه و 
دارايي هس��تند. حسابرس��ان همواره چشم بيدار 
و ناظر ملت در شفاف س��ازي مب��ادالت اقتصادي 

بنگاه ها به شمار رفته اند.
در شرايطي كه شركت ها هنوز پيش پرداخت اوليه 
قراردادهاي حسابرس��ي خود را پرداخت نكرده اند 
موضوع حق��وق و مزاياي ده هزار نفر دانش��گاهي 
شاغل در اين موسس��ات و تداوم فعاليت آنها مورد 
ترديد جدي قرار گرفته است. بديهي است چنانچه 
نتوان حداقل معيشت حسابرس��ان فراهم شود از 
گزارشات حسابرس��ي به موقع و اطمينان خبري 
نخواهد ش��د. لذا در اين ش��رايط كه حسابرس��ان 
ي��ا »حافظان س��المت مال��ي جامع��ه« همچون 
»حافظان س��المت عمومي«، يا در موسسات يا در 
بنگاه ها يا از طريق دوركاري متعهد به انجام وظيفه 
خود ك��ه همانا عملي��ات انجام صدور گزارش��ات 
حسابرسي به موقع است، مش��غول هستند دولت 
وظيف��ه دارد از طريق بس��ته هاي حمايتي مالي، 
موسسات حسابرسي را حمايت مالي كند تا بتوانند 

حقوق كاركنان خود را به موقع پرداخت كنند. 
بدون شك مقام ناظر بازار سرمايه )سازمان بورس( 
و مقام ناظر بازار پول )بانك مركزي( به خوبي آگاه 
هس��تند كه هر گونه تعلل در حمايت از موسسات 
حسابرسي بالتبع عدم صدور گزارشات حسابرسي 

رابه همراه دارد.
حسابرس��ان امين و چش��م بيدار ملت در فرآيند 
و  شفاف س��ازي  خ��وب،  حكمران��ي  برق��راري 
پاسخگويي هس��تند. ويژگي حسابرسان آن است 
ك��ه اوال داراي پاي��گاه دانش��گاهي »فرهيختگان 
دانش« و ثانيا بدليل نقش شان در اقتصاد كشورها 
از ابعاد مس��ووليت هاي اجتماع��ي داراي »پايگاه 

مردمي« نيز هستند. 
خصوصي��ات ش��غلي حسابرس��ان آن اس��ت كه 
در ش��رايط كه در ماه ه��اي پاياني س��ال همگان 
به دنبال خريد شب عيد وس��ور پايان سال هستند 
»به استثناي س��ال گذش��ته«، ناچارند در فرآيند 
انبارگرداني در اي��ن يا آن ش��هر دور از خانواده به 
س��ر ببرند يا در ايام تعصيالت تابستاني كشور كه 
بس��ياري با خانواده هاي خود بار س��فر و مسافرت 
مي بندند ني��ز به دلي��ل آنك��ه پايان س��ال مالي 
عم��وم ش��ركت هاي ايراني آخ��ر اس��فندماه و تا 
پايان تيرماه س��ال بعد مهلت دارند مجامع خودرا 
برگزار و اظهارنامه هاي مالياتي خودرا ارايه كنند، 
حسابرس��ان ناچارن��د در اين چهار م��اه نيز حتي 
شبانه روزي به تكميل فرآيند حسابرسي بنگاه هاي 

خصوصي و دولتي بپردازند. 
ش��غلي به غايت س��خت و از ديدگاه روان شناسي 
زيان آور چون اساس��ا با ريس��ك و نگراني قضاوتي 
نيز هم��راه اس��ت. كار حسابرس��ان را ب��ا قضات 
قياس مي كنن��د و در م��واردي حتي س��نگين تر 
و خطرناك تر قلمداد مي كنند چ��را كه اگر قاضي 
اشتباه و متهمي را اش��تباها محكوم به اعدام كند 
شايع ش��ده كه محكوم به بهش��ت خواهد رفت در 
حالي ك��ه اگر يك حس��ابرس در گزارش��ات خود 
اشتباه مرتكب ش��ود نه تنها جبران خسارت وارده 
را بايد متقبل شود بلكه هزاران اتهام و .. را نيز بايد 

متحمل شود .
به همين دليل در جهان پيش��رفته شأن و منزلت 
حسابرس��ان، به دليل مس��ووليت هاي اجتماعي و 
نقش بارزي كه در اطمينان بخش��ي ب��ه بازارهاي 
س��رمايه كه قلب پرتح��رك نظام س��رمايه داري 
است، داراي جايگاه خاصي اس��ت. شايد بتوان در 
ش��رايط فعلي كه كادر درمان و پزش��كي كشوررا 
به عن��وان »حافظان س��المت عموم��ي« معرفي 
كرده، حسابرس��ان را نيز »حافظان سالمت مالي 
كشور« قلمداد كنيم چرا كه حداقل بدون گزارش 
حسابرسي تمام بافته هاي س��ازمان بورس و اوراق 
بهادر و نتايج عمليات بانكي كش��ور پشيزي ارزش 

نخواهند داشت .
ادامه در صفحه 4

 تهديدات كرونايي 
موسسات حسابرسي

هجوم تقاضا به بورسپرواز سكه در اسفند ماه
»تعادل« روند جاري بورس تهران را بررسي كردنرخ اونس جهاني به 1622 دالر رسيد

 ديروز بورس تهران همچنان در روند صعودي باقي ماند و افزايش قيمت  در 
بسياري از نمادها به رشد 6 هزار و 477 واحدي شاخص كل اين بازار منتهي شد

 هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در معامالت ديروز
 به بهاي ۶ ميليون و 4۸۰ هزار تومان ارزش گذاري شد

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

خدمات گردشگري، خدمات برگزاري مراسم ها و غذاخوري ها، خدمات حمل و نقل )مسافربري و باري(
 صنوف فروشگاهي و توليدي هاي مرتبط )لباس فروشي، كفش فروشي و...( وصنايع دستي  و ...

 بيشترين آسيب ها را خواهند ديد

تاخير در بازپرداخت اصل و فرع وام ها، كاهش يا تأخير در پرداخت ماليات يا بدهي هاي مرتبط با دولت، 
اعطاي تسهيالت الزم براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، ارايه قيمت ترجيحي برخي از نهاده ها 

همچون حامل هاي انرژي، تعليق ماليات بر ارزش افزوده و ...

وزارت صمت در برابر  اپيدمي كرونا پيشنهاد كرد

  حمايت از اصناف آسيب پذير

س��تاد ملي مبارزه ب��ا كرونا صبح يكش��نبه به رياس��ت 
رييس جمهور در س��اختمان حافظيه س��عدآباد تشكيل 
جلسه داد. حس��ن روحاني رييس جمهور در جلسه ستاد 
ملي مديريت و مقابل��ه با كرونا ك��ه در مجموعه حافظيه 
تهران برگزار ش��د، اظهار كرد: در روندي كه پيش رو داريم 
براي مساله مبارزه و مقابله با كرونا هيچ اختالف نظري ميان 
دستگاه هاي دولتي و قواي سه گانه وجود ندارد و همه اركان 
كشور با هماهنگي در حال انجام امور هستيم و مقام معظم 
رهبري نيز همواره حمايت كردن��د. او با تاكيد بر اينكه در 
مساله مقابله با كرونا كل نظام يكپارچه است، گفت: اينكه 
بدخواهان ما از اين يكپارچگي عصباني و ناراحت هستند، 
خودش��ان مي دانند، ام��ا كرونا با همه دش��واري هايي كه 
ايجاد كرده آثار خوبي هم داش��ته كه وحدت بيشتر اركان 
مختلف جامعه است؛ امروز شاهد يك وحدت و يكپارچگي 
در سراسر كشور هستيم. س��الم بودن هوا به دليل كاهش 

ترافيك نيز از ديگر آثار خوب كرونا در كشور است.
فعاليت  اقتصادي در استان تهران ۳۰ فروردين

او درباره وضعيت فعاليت كسب و كارها در استان تهران نيز 
خاطرنشان كرد: در جلسه امروز تصويب شد كه در استان 
تهران فعاليت هاي اقتصادي از روز شنبه ۳۰ فروردين آغاز 
شود. رييس جمهور اظهار كرد: از كميته تبليغات خواستيم 

در اين زمينه طرح ها و اطالعات مورد ني��از را آماده كند و 
در رسانه ها توضيح داده شود كه فروشندگان چگونه بايد 
مس��ائل را رعايت كنند؛ همچنين تاكيد شد كه وظايف و 
اصول بهداشتي كه بايد مورد توجه قرار بگيرد براي مردم 
توضيح داده ش��ود. روحاني با تاكيد بر اينكه آغاز فعاليت 
كس��ب و كارها به معن��اي فراموش كردن اص��ل در خانه 
ماندن نيس��ت، گفت: ترجيح بر اين اس��ت كه آنهايي كه 
حضورش��ان در جامعه ضرورتي ندارد، همچنان در خانه 
بمانند. او گفت: براي بازگشايي فعاليت هاي كسب و كارها 
بر اساس پيشنهاد وزارت بهداشت و درمان تصميم گرفتيم 
كه به صورت پلكاني عمل كنيم. در خصوص فعاليت ادارات 
دولتي نيز مصوب ش��د از هفته آينده يعني ۲۳ فروردين 
فعاليت ادارات به اين صورت باشد كه دو سوم از كارمندان 
در محل كار خود حضور خواهند داش��ت و يك سوم ديگر 
مجاز هس��تند كه در محل كار خود حضور پيدا نكنند؛ در 
اين مصوبه تاكيد شد كه نسبت به افرادي كه سن باال دارند 
و همچنين به بيماري هاي زمينه اي مبتال هستند اولويت ها 

لحاظ ش��ود. رييس جمهور اظهار كرد: هر كارمندي كه به 
كرونا مبتال ش��ود، وظيفه دارد كه به مدير خود اعالم كند 
و در س��ر كار خود حاضر نش��ود و اقدامات درماني را انجام 
دهد. آمدن او ب��ه محل كار به عنوان تخلف و جرم اس��ت؛ 
در مجموع حضور اف��رادي كه مبتال به كرونا هس��تند در 
جامعه ممنوع اس��ت و اين افراد بايد خود را يا در خانه يا در 

نقاهتگاه ها يا در بيمارستان ها قرنطينه كنند.
روحان��ي در ادام��ه از وزي��ر بهداش��ت خواس��ت ك��ه به 
آزمايش��گاه ها ابالغ كند در صورتي ك��ه آزمايش كروناي 
فردي مثبت شد موظف هس��تند تا عالوه بر اعالم به فرد 
بيمار موضوع را به اطالع مح��ل كار او و خانواده فرد بيمار 
برس��انند. رييس جمهور گفت: وقتي به كسي مي گوييم 
آزمايش كروناي وي مثبت اس��ت نبايد اضطراب و نگراني 
شديد پيدا كند. بسياري مردم با ايزوله و قرنطينه بعد از دو 
هفته خوب مي ش��وند و اين مورد تنها در ۱۵ تا ۲۰ درصد 
ديده نمي شود. از ۱۰۰ نفر كه مبتال مي ش��وند ۳ يا ۴ نفر 
خطر مرگ دارند و حتي ما بايد از رق��م ۳ درصد هم كه در 

جامعه هس��ت پايين تر رويم و به ۲ درصد برسيم. او اضافه 
كرد: اينكه افراد وقتي مبتال مي شوند اين موضوع را مخفي 
مي كنند الزم نيس��ت، بلكه بايد اصول بهداشتي را رعايت 
كنيم و اين موضوع را هم مث��ل آنفلوآنزا اعالم كنيم وگرنه 
پنهان كردن آن نفعي ندارد و مهم نيست، البته هر كسي 
دوست دارد مي تواند اين كار را بكند، اما اصل مهم رعايت 

بهداشت و جلوگيري از ارتباط با ديگران است.
ساعت كار ادارات از ۲۳ فروردين ۷ تا ۱۴

روحاني در ادامه اعال كرد: س��اعت كار اداري قرار شد از ۲۳ 
فروردين ۷ صبح تا ۱۴ عصر باشد و اين با توجه به نزديك 
بودن ماه رمضان در نظر گرفته ش��ده اس��ت ك��ه در اين 
زمينه هم اگر تا ماه رمضان چنين وضعيتي داشته باشيم 
نه نماز جماعت خواهيم داش��ت و نه وقت ناهار در ادارات. 
رييس جمهور خاطرنشان كرد: كليه كاالهايي كه ضروري 
بوده كه جابه جا ش��وند چه از گمرك چه در درون كش��ور 
بدون هيچ خللي كار خود را انجام دادند و حتي يك درصد 
هم از سال پيش كمتر نبوده كه ما از همه دست اندركاران 

حمل و نقل كشور تشكر مي كنم. در ماه هايي كه ما مشكل 
كرونا داش��تيم از افراد و كارگران بخش حمل و نقل هيچ 
كسي اخراج نش��ده و تعديلي هم صورت نگرفته كه خبر 
خوبي اس��ت و ش��امل آن امتيازهايي كه ما براي كسب و 
كارها در نظر گرفتيم مي ش��وند. روحاني همچنين گفت: 
عبور و مرور ماشين ها در اس��تان ها آزاد است، اما در ميان 
استان ها تا ۳۰ فروردين ممنوع است كه ماشين ها از استاني 
به استان ديگر بروند. وي بيان كرد: در بخش آموزش به جز 
آموزش تكميلي در بخش دكتري مخصوصا از ۳۰ فروردين 
حضوري خواهد بود، اما در بخش كارشناسي و مدارس تا 
۳۰ فروردين آموزش از دور اس��ت؛ البته در اس��تان هايي 
كه وضعيت سفيد است مي توانند كار خود را شروع كنند 
و مش��كلي ندارند مثل استان بوشهر كه مش��كلي در اين 
زمينه ندارد. رييس جمهور گفت: وزارت بهداشت و درمان 
نمي تواند بگويد كه شكل فعاليت اين ويروس در ادامه و در 
زماني كه هوا گرم مي شود چگونه است چون هنوز عملكرد 
اين ويروس مشخص نيس��ت. روحاني اظهار كرد: اماكن 
متبركه تا ۳۰ فروردين همچنان تعطيل مي مانند و بعد از 
اين تاريخ براي آنها تصميم گيري مي كنيم. جلسه بعدي ما 
۲۴ فروردين است اما اگر اتفاقي بيفتد مي توانيم زودتر اين 

جلسه را برگزار كنيم.

حسن روحاني خبر داد 
تصميمات مهم درباره فعاليت ادارات و كسب و كارها

 برنامه هاي

 حمايتي اصناف 

 در »تعادل«
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اقالم جديد ممنوعه صادراتي 
براي مقابله با كرونا

گمرك ايران فهرست جديدي از اقالم جديد ممنوعه 
صادراتي را براي مقابله با كرونا به گمركات سراس��ر 
كش��ور اعالم كرد. گمرك ايران با انتشار فهرستي، 
جديدترين اقالم مش��مول ممنوعيت ص��ادرات از 
جمله تجهيزات پزشكي را براي مقابله با ويروس كرونا 
اعالم كرد. اين اقالم جديدترين فهرستي است كه از 
سوي سازمان غذا و دارو به گمرك جهت اجرا تا اطالع 
ثانوي ابالغ ش��ده است. اين اقالم شامل »تجهيزات 
مورد نياز، ونتيالتور مراقبت ويژه بزرگساالن، مانيتور 
عالئم حياتي پرتابل، مانيتور عالئم حياتي بدسايد، 
مانيتور عالئم حياتي سانترال، پمپ سرنگ، پمپ سرم 
دستگاه راديوگرافي موبايل ديجيتال، سي تي اسكن، 
دستگاه الكتروش��وك دستي، س��يژ پپ، باي پپ، 
ساكشن، نبواليزر اولتراس��ونيك، انواع فشارسنج، 
دستگاه الرينگوسكوپ، دستگاه الكتروكارديوگرافي، 
تشك مواج، گوشي پزشكي، كپنوگراف، گان، ماسك 
سه اليه، ماسك N۹۵، لباس COVERALL، كاور 
سر، كاور كفش، دستگاه اكسيژن ساز، انواع تب سنج، 
انواع پالس اكسيمتر« است. به گزارش ايرنا، پس از 
شيوع كرونا در كشورهاي جهان بسياري از كشورها 
از جمله ايران صادرات م��ورد نياز براي مقابله با اين 

ويروس را ممنوع اعالم كردند.

هجوم به سمت بيت كوين
با ش��يوع وي��روس كرونا در جهان و س��قوط ارزش 
سهام هاي بين المللي، بيت كوين به عنوان اصلي ترين 
واحد پول مجازي جهان با سقوط ۴۰ درصدي ارزش 
مواجه شد و نش��ان داد كه اين واحد پول مجازي از 
نوسانات بازارهاي اقتصادي جهان مصون نيست. اما 
موضوعي كه در اين بين بعد از شيوع ويروس كرونا در 
بحث محدود شدن نقل و انتقال ارز كاغذي به وجود 
آمد اين سوال را مطرح كرد كه آيا فعاالن حوزه هاي 
ارز كاغ��ذي و بورس به س��مت رمزارزه��ا گرايش 
پيدا مي كنند؟ اميرحسين راد بنيانگذار اپليكيشن 
نوبيتكس كه آن را مي توان صرافي ارزهاي ديجيتال 
ناميد، در گفت وگو با سايت فدراسيون فاوا عنوان كرد: 
در طول چند وقت اخير با حجم زي��ادي از كاربران 
مواجه ش��ديم؛ به گونه اي كه سايت با اختالل روبرو 
شد و مجبور ش��ديم اپ را از دسترس خارج كنيم و 
كاربران تنها در داخل سايت به فعاليت بپردازند. چرا 
كه اپليكيشن بار زيادي از منابع ما را دربر مي گرفت. 
ولي اينكه بخواهيم اين موضوع را مرتبط با ش��يوع 
كرونا بدانيم يا صرفا يك همزماني تصادفي، در اين 
خصوص نمي توان يك نتيجه گيري قطعي انجام داد. 
زيرا با گس��ترش ويروس كرونا قيمت بيت كوين در 
يك شبانه روز به ناگاه ۴۰ درصد افت قيمت داشت  كه 
اين موضوع به شكل غيرمستقيم متاثر از كرونا است و 
همين افت قيمت باعث شد كه خريداران براي خريد 
هجوم بياورند. وقتي ميزان خريداران زياد مي شود، 
قيمت واقعي بيت كوين از قيمت معامله شده كمتر 
است و خريدار مجبور مي شود بهاي بيشتري براي 
خريد پرداخت كند. چرا كه در اين شرايط يك سري 
فروش��نده محدود وجود دارد و به ناگاه ممكن است 
قيمت بيت كوين در بازار اي��ران ۱۰ درصد بيش از 

ارزش جهاني آن معامله مي شود. 

ادامه نهضت ساخت داخل و 
توسعه صادراتي در سال ۹۹

مع��اون ط��رح و برنام��ه وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت گفت: مهم تري��ن جهت گيري برنامه هاي 
اين وزارتخانه در سال »جهش توليد«، ادامه نهضت 
ساخت داخل، توس��عه صادراتي، تمركز بر صنايع 
پيشران و هدايت سرمايه هاي مردمي به سوي توليد 
اس��ت. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
سعيد زرندي در جلسه كميسيون ويژه حمايت از 
توليد ملي مجلس شوراي اسالمي افزود: برنامه هاي 
اين وزارتخانه در سال ۹۹ در هفت محور اصلي و ۴۰ 
پروژه عملياتي تدوين شده كه به زودي ابالغ خواهد 
شد. اين مقام مسوول اظهار داشت: در تدوين برنامه 
از صاحب نظران، اقتصاددانان، تشكل هاي تخصصي 
و انجمن ها نظرخواهي انجام شده است. وي ادامه 
داد: در اين برنامه، شرايط موجود اقتصادي كشور 
و الزامات تحقق آن ديده ش��ده و تالش مي كنيم تا 
قبل از پايان فروردين ماه آن را نهايي و به طور رسمي 

ابالغ كنيم. 

ايران2

وزارت صمت در برابر  اپيدمي كرونا پيشنهاد كرد

حمايتازاصنافآسيبپذير
تعادل |

صنوف آس��يب پذير در پي ش��يوع وي��روس كرونا 
معرفي ش��دند. براساس پيش بيني هاي انجام شده 
از سوي موسس��ه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني 
وزارت صم��ت، در دوران ش��يوع وي��روس كرونا، 
صنوفي همچ��ون »خدمات گردش��گري، خدمات 
برگزاري مراس��م ها و غذاخوري ها، خدمات حمل 
و نقل )مس��افربري و باري(، صنوف فروش��گاهي و 
توليدي هاي مرتبط )لباس فروش��ي، كفش فروشي 
و...( وصنايع دستي بيشتر آس��يب را خواهند ديد. 
)فهرس��ت كامل صنوف آس��يب پذير در متن مورد 
اشاره قرار گرفته است(. از سوي ديگر، براساس اين 
گزارش پراكندگي جغرافيايي صنوف در كشور نشان 
مي دهد، بخش قابل توجهي از اصناف در استان هايي 
قرار دارند كه ش��يوع بااليي در كرونا دارند. مطابق 
نمودار ترسيم شده از پراكندگي جغرافيايي صنوف 
در كشور، »تهران با سهم ۱۴.۴درصد واحد صنفي، 
اصفهان با س��هم 8.2 درصد واحد صنفي، مازندران 
با سهم 6.2 واحد صنفي، گيالن با سهم ۴.۱ درصد 
واح��د صنفي و قم با س��هم ۱.3 واحد صنفي« جزو 
اس��تان هايي هس��تند كه ش��يوع بااليي در كرونا 
دارند. از اين منظر، حمايت از صنوف آسيب پذير از 
بيماري كرونا در اين استان ها بسيار با اهميت است؛ 
چراكه ب��رآورد اوليه حاكي از آن اس��ت كه بيش از 
7.6 ميليون نفر در اين واحدهاي صنفي مشغول به 
فعاليت هستند، كه عدم حمايت از واحدهاي صنفي 
در برابر آسيب هاي كرونا به شدت بر اشتغال در اين 
واحدها اثرگذار اس��ت. در اين گزارش، همچنين به 
يكسري اقدامات حمايتي براي مديريت تبعات سوء 

اقتصادي كرونا در ايران و جهان پرداخته است. 

 كسب و كارها زير سايه كرونا 
سايه كرونا بر اقتصاد ايران چنان سنگيني مي كند 
كه ب��ه اعتقاد كارشناس��ان تعداد بس��يار زيادي از 
واحدهاي صنفي و توليدي در آستانه ورشكستگي 
ق��رار گرفته اند و بي��م آن مي رود ك��ه در آينده اي 
نزديك واحدهاي صنف��ي و توليدي خود را تعطيل 
و هزاران نف��ر از كارگران و كاركنان ش��ان را اخراج 
كنند. هرچند دولت ها تصوري از چالش هاي ناشي 
از ويروس كرونا بر كس��ب وكارهاي خود دارند ولي 
به دليل عدم تجربه قبلي، امكان فهم چگونگي مقابله 
با آن را ندارد. به عبارتي شرايط به وجود آمده ممكن 
اس��ت به لحاظ تئوريك قابل درك باش��د اما اتخاذ 
اقدامات مناس��ب در واقعيت سخت است. بازگشت 
كسب وكارها به سالمت قبل از شيوع ويروس كرونا 
بس��يار چالش برانگيز اس��ت، زيرا حتي چين روند 
آرامي را در بازگشت طي مي كند و در جست وجوي 
راهكارهايي براي تسريع آن است. اكثر صنايع نياز 
به فعال كردن مج��دد كل زنجيره تأمي��ن دارند و 
بسته به زمان اوج شيوع بيماري در مناطق مختلف 
جغرافياي، زنجيره هاي تأمين جهاني دچار اختالل 
ش��ده اند. از طرفي جبران نيروي كار از دست رفته، 
نياز به استخدام مجدد و آموزش دارد كه دستيابي 
به سطح قبلي بهره وري نيروي كار را كند، مي كند. 
همچنين اميررضا سوري، عضو هيات علمي موسسه 
مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني وزارت صمت، در 
گفت وگ��و با خبرگزاري مهر عن��وان كرد: مصاحبه 
مكن��زي با صاحبنظ��ران و متخصص��ان اقتصادي 
بيانگر آن اس��ت كه اقتصاد جهاني ب��ا چالش هاي 
افزايش بيكاري جهاني؛ كاهش تقاضا و قدرت خريد 
مصرف كنندگان؛ كاهش ظرفيت هاي توليد؛ كاهش 
تجارت جهاني؛ كاهش رشد اقتصاد جهاني؛ كاهش 
حمل و نقل و ترافيك هوايي؛ دگرگوني در ساختار 
صنعتي برخي صنايع؛ تقويت سياست هاي تضعيف 
پ��ول ملي؛ افت قيم��ت دارايي ها و آس��يب پذيري 
بازارهاي مالي؛ افزايش بحران ارزي در كش��ورهاي 
در حال توس��عه؛ افزايش ع��دم اطميناني و تقويت 

استرس هاي مالي مواجه خواهد شد.
اما در ايران با پايان تعطيالت ساالنه نوروز و باوجود 
اعالم س��تاد مديريت بيم��اري كرونا، بس��ياري از 

شهرهاي بزرگ كشور از جمله تهران شاهد افزايش 
بارترافيكي، ترددهاي شهري و بازگشايي بسياري از 
واحدهاي صنفي و توليدي و كارگاهي بود؛ موضوعي 
كه كارشناسان و مسووالن وزارت بهداشت معتقدند 
مي تواند به گس��ترش بس��يار زياد بيماري كرونا و 
ش��روع يك پيك جديد منجر شود اما در مقابل اين 
هش��دارها بسياري نيز از ش��رايط سخت اقتصادي 
كشور صحبت مي كنند و مي گويند؛ كسب و كارها 
و اقتصاد ايران كه در ش��رايط تحريم به س��ر مي برد 
ت��اب و تحمل تعطيلي هاي بيش��تر را ن��دارد و اگر 
روند تعطيلي ها ادامه پي��دا كند، بحران هاي جديد 

اجتماعي، اقتصادي و... بروز خواهد كرد.

 نمودار توزيعي صنوف كشور
در همين راستا، موسس��ه مطالعات و پژوهش هاي 
بازرگاني ني��ز شناسايي صنوف آس��يب پذير و ارايه 
پيشنهادهايي در اين زمينه پرداخته است. گزارش 
اين موسسه نيز به نوعي اين موضوع را نشان مي دهد 
كه اگرهرچه سريع تر از صنوف آسيب پذير از بيماري 
كرونا حمايت نشود، بسياري از آنها در مرز تعطيلي 
قرار مي گيرد. اما نكته بسيار مهمي كه اين پژوهش 
نش��ان مي دهد اين است كه »بخش قابل توجهي از 
اصناف در اس��تان هايي قرار دارند كه با شيوع باالي 
بيماري كرونا رو به رو هس��تند. ب��ا پايان تعطيالت 
ساالنه نوروز و باوجود اعالم ستاد مديريت بيماري 
كرونا در كشور، بسياري از شهرهاي بزرگ كشور از 
جمله تهران ش��اهد افزايش بارترافيكي، ترددهاي 
شهري و بازگشايي بس��ياري از واحدهاي صنفي و 
توليدي و كارگاهي بود؛ موضوعي كه كارشناس��ان 

و مس��ووالن وزارت بهداش��ت معتقدند مي تواند به 
گس��ترش بس��يار زياد بيماري كرونا و ش��روع يك 
پيك جديد منجر ش��ود اما در مقابل اين هشدارها 
بسياري نيز از شرايط سخت اقتصادي كشور صحبت 
مي كنند و مي گويند؛ كسب و كارها و اقتصاد ايران 
كه در ش��رايط تحريم به س��ر مي برد تاب و تحمل 
تعطيلي هاي بيش��تر را ندارد و اگر روند تعطيلي ها 
ادام��ه پيدا كن��د، بحران ه��اي جدي��د اجتماعي، 

اقتصادي و... بروز خواهد كرد.
در گزارش موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني 
با اشاره به اينكه ۴8.7 درصد صنوف كشور توزيعي 
به تعداد يك ميليون و3۱8 هزار و 33۰ واحد، ۱۹.2 
درصد واحدهاي توليدي به تعداد ۵۱۹ هزار و ۱۴2 
واحد، ۱7 درصد واحده��اي خدمات فني به تعداد 
۴۵8.8۴۱ واحد و ۱۵.۱ درصد واحدهاي خدماتي 
به تعداد 2 ميليون و 7۰۴ و ۴87 واحد هستند اعالم 
ش��ده كه هم اكنون بيش از 6.7 ميليون نفر در اين 
واحدها مشغول به كار هس��تند كه عدم حمايت از 
آنها مي تواند چالش هاي بس��ياري را براي اشتغال 
كش��ور به وجود آورد و باعث بي��كاري بخش قابل 
توجهي از اين افراد شود. در اين گزارش، »خدمات 
آژانس ساحتي و زيارتي، هتل، مهمان پذير، پالژ و 
ويالي اجاره اي، خدمات برگزاري مراس��م خدمات 
تهيه غذا و غذارساني، آرايشگري، خدمات باربري، 
خدمات حم��ل ونقل مس��افر، خدم��ات مرتبط با 
تعميرات خودرو، خدمات مرتبط با منزل، قاليشويي، 
خشكشويي و لباسش��ويي، خدمات مرتبط با حوزه 
كفش و پوش��اك« با غربالگري صورت گرفته جزو 
صنوف خدماتي با آسيب پذيري باال به شمار مي روند. 

اما در غربالگري هاي انجام شده، »توليد اغذيه )انواع 
غذا و شيريني جات، توليد منسوجات، توليد كفش، 
توليد پوشاك و صنايع دستي« جز و صنوف توليدي 
با آسيب پذيري باال عنوان شده اند. همچنين براساس 
اين پژوهش، »اغذيه فروشي، رستوران ها، آجيل و 
خشكبار، منسوجات و پوشاك و كفش« جزو صنوف 

توزيعي با آسيب پذيري باال هستند. 

  سياست هاي پيشنهادي حمايتي در ايران
در اين گزارش همچنين پيشنهاد شده است دولت 
براي حمايت از صنوف و مش��اغل خ��رد مجموعه 
اقدامات��ي را در اولوي��ت خود قرار دهد كه ش��امل 
»تاخي��ر در بازپرداخت اصل و ف��رع وام ها؛ كاهش 
يا تأخير در پرداخت ماليات ي��ا بدهي هاي مرتبط 
با دولت؛ اعطاي تس��هيالت الزم براي س��رمايه در 
گردش واحدهاي توليدي؛ اراي��ه قيمت ترجيحي 
برخي از نهاده ها همچون حامل هاي انرژي؛ تعليق 
ماليات بر ارزش افزوده براي بازيابي توليد و اشتغال؛ 
اعطاي معافيت هاي مالياتي ب��راي بنگاه هاي خرد 
آسيب پذير؛ تقسيط مالياتي هاي بنگاه هاي توليدي 
و مش��اغل خ��رد آس��يب پذير؛ مزاي��اي مرتبط با 
بيمه هاي اجتماعي و بيكاري بر صاحبان مش��اغل 
خرد و كارگران آنها؛ حذف يا تعويق دريافت حقوق 
دولتي و عوارض شهرداري ها؛ استمهال تسهيالت 
بانكي، عدم اعمال مقررات تنبيهي براي چك هاي 
برگش��تي و سياس��ت هاي حمايت��ي منطقه اي در 
استان هاي كانون ش��يوع كرونا« است. اين گزارش 
همچني��ن به منظور حمايت از خانوارها، يكس��ري 
راه هاي پيشنهادي نيز مطرح كرده است كه شامل 

»كاهش س��اعات كاري و انج��ام دوركاري، اعطاي 
مرخص��ي، پرداخت يارانه معيش��تي به خانوارهاي 
هدف )بهزيس��تي، كميته امداد و...( بيمه بيكاري و 
پرداخت هزينه هاي بيماري« هستند. براساس اين 
سياست ها، سناريوي خوش بينانه اعمال سياست ها 
در ب��ازه زمان��ي 3 ماهه قاب��ل انجام اس��ت، اما در 
سناريوي بدبينانه اعمال سياست ها در بازه زماني 6 

ماهه و در كانون هاي اصلي امكان پذير است. 
بسته پيش��نهادي در محور سوم كه در اين گزارش 
مورد اشاره قرار گرفته است، به »اقدامات زيرساختي 
با هدف بهبود محيط كسب و كار و تحريك تقاضا« 
مربوط مي ش��ود. در اين زمينه برنامه هايي كه بايد 
دس��تور كار قرار گيرد را به ش��رح زير ب��از تعريف 
كرده اس��ت كه شامل: »توس��عه مخارج دولتي در 
خدمات بهداش��تي و تملك دارايي هاي سرمايه اي 
اين حوزه، افزاي��ش اعتبارات بانك��ي به sme ها و 
بنگاه هاي خرد، تس��ريع در ام��ور گمركي، كاهش 
تشريفات و رويه هاي واردات و صادرات، بازگشايي 
مرزهاي با كش��ورهاي ه��دف تج��اري و اقدامات 
زيرساختي براي رفع نگراني هاي بهداشتي در مرزها، 
محرك هاي واردات و صادرات اقالم ضروري، تمديد 
تمامي مجوزهاي كس��ب وكار، توسعه فروش هاي 
غيرحضوري با اس��تفاده از ظرفيت فضاي مجازي 
و فروش��گاه هاي اينترنت��ي، توس��عه فناوري هاي 
نوين، )زيرساخت الكترونيك، تشخيصي، اپيدمي، 

پيشگيري، درماني( است. 

  تجربه ه�اي جهاني ب�راي مديريت تبعات 
سوءاقتصادي كرونا

تجربه كشورهايي چون »چين، هنك كنگ، مالزي، 
ايتالي��ا، فيليپين، آلمان، ژاپن« نش��ان مي دهد، كه 
آنها براي حماي��ت از SMEها و مش��اغل خرد، ۱۰ 
برنامه مهم از جمل��ه »۱- تاخير در بازپرداخت اصل 
و ف��رع وام ها، 2 -كاهش يا تأخير در پرداخت ماليات 
ي��ا بدهي هاي مرتبط با دول��ت؛ 3- تامين نقدينگي 
الزام براي س��رمايه در گردش واحده��اي توليدي؛ 
۴- ارايه قيمت ترجيح��ي برخي از نهاده ها همچون 
انرژي؛ ۵- تعليق ماليات بر ارزش افزوده براي بازيابي 
توليد و اشتغال؛ 6- اعطاي معافيت هاي مالياتي براي 
بنگاه ه��اي خرد؛ 7- اختصاص بودج��ه دولتي براي 
كمك به واحدهاي آسيب ديده؛ 8- پرداخت بيمه هاي 
اجتماعي و بيكاري بر صاحبان مشاغل خرد و كارگران 
آنها؛ ۹- حذف پرداخت هزينه هاي مربوط به نهادهاي 
دولت��ي؛ ۱۰- سياس��ت هاي حمايت��ي منطقه اي« 
را در دس��تور كار خود قرار داده اند.  اما كش��ورهايي 
چون»چين، مالزي، ايتاليا، هنگ كنگ، س��نگاپور، 
ژاپن و كره جنوبي« ب��راي حمايت از »خانوارها« به 
منظور مديريت تبعات سوء اقتصادي كرونا، ۵ اقدام 
از جمله »كاهش س��اعت كاري و انج��ام دوركاري و 
آم��وزش از راه دور براي فرزن��دان؛ اعطاي مرخصي؛ 
پرداخت نقدي؛ بيمه بيكاري و پرداخت هزينه هاي 
بيم��اري« را مد نظ��ر ق��رار داده اند.  اما ب��ه منظور 
بازيابي و بهبود تقاضاي كل اقتصاد سياس��ت هاي 
كالن اقتصادي، كش��ورهايي چون »چين، ايتاليا، 
فيليپين، هنگ كنگ، اندونزي، كره جنوبي، امريكا، 
اس��تراليا، كانادا، اكثر اعض��اي اتحاديه اروپا و گروه

G« اعالم كرده اند كه برنامه در س��ه محور زير ارايه 
مي كنند. ۱- سياس��ت هاي  مالي  هدفمند  تشويق 
 سرمايه گذاري شامل »توسعه مخارج دولتي در حوزه 
خدمات بهداشتي، توسعه پروژه هاي سرمايه گذاري 
در بخ��ش بهداش��ت و حمايت از س��رمايه گذاران 
خارجي« است. 2- سياست هاي  پولي  هدفمند  در  
حمايت  از  كس��ب و كارها؛ كه مواردي چون  افزايش 
اعتبارات بانكي به SMEها و مشاغل خرد؛ كاهش 
موقت س��طح ذخاير بانك ها نزد بانك مركزي براي 
گس��ترش توان مالي بانك ها« را در بر مي گيرد. 3- 
سياست هاي سهولت  محيط  كسب وكار نيز »تسريع 
در امور گمركي و رويه ه��اي اداري، كاهش حقوق 
دولتي و تش��ويق واردات و صادرات اقالم ضروري را 

شامل مي شود. 

طراحي بسته هاي ويژه براي حمايت از زنجيره توليد

اطالعيه اتاق اصناف درباه فعاليت صنوف 

وزير صمت اظهار داشت: براي سال جهش توليد، ۹ صنعت 
پيشران تعيين و بسته هاي سياستي ويژه براي حمايت از 
زنجيره توليد اين صنايع طراحي شده است كه با جديت 
هرچه تمام تر دنبال خواهد شد.  به گزارش وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، رضا رحماني افزود: خوشبختانه محور هاي 
تعيين شده براي تحقق اهداف رونق توليد در سال ۹8 در 
بسياري از شاخص ها موفق بوده و نتايج قابل قبولي نيز به 
دست آمده است.  وي ادامه داد: برنامه هاي امسال وزارت 
صمت براي جهش توليد، كيفي تر از سال گذشته دنبال 
خواهد شد و در همين راستا سعي شده است اصالح و باز 
تدوين برنامه هاي سال پيش با اولويت اثربخشي اقدامات 

در زندگي مردم در دستور كار قرار گيرد. رحماني تاكيد 
كرد: همه كاركنان و مسووالن وزارت صمت بايد الزامات 
جهش توليد را در صدر برنامه هاي خود قرار دهند و بايد 
با يك روحيه جهادي تالش كنيم به اهداف مد نظر رهبر 
معظم انقالب در سال ۹۹ در باالترين سطح ممكن دست 
يابيم. وزير صمت گفت: برنامه تعميق س��اخت داخل به 
سبب آثار بسيار ارزشمند آن، با جديت هر چه تمام تر در 
سال ۹۹ نيز دنبال خواهد شد و در راس برنامه هاي وزارت 
صمت در س��ال جهش توليد ق��رار دارد.  رحماني افزود: 
ذيل برنامه س��اخت داخل، فعال سازي واحدهاي راكد و 
غيرفعال، تكميل طرح هاي نيمه تمام با اولويت طرح هاي 

پيشران و نوآورانه و فعال كردن ظرفيت هاي خالي واحدها 
در دستور كار است.  وي ادامه داد: براي سال جهش توليد، 
۹ صنعت پيشران تعيين شده و بسته هاي سياستي ويژه 
براي حمايت از زنجيره توليد اين صنايع طراحي شده است 
كه با جديت هرچه تمام تر دنبال خواهد ش��د.  رحماني 
مديريت واردات وتوسعه صادرات را با نگاه فعال سازي همه 
ظرفيت ها و توجه به مزيت هاي صادراتي كشور در راستاي 
توسعه بازارهاي هدف و همچنين توسعه زيرساخت هاي 
صادرات��ي از قبي��ل پايانه هاي صادرات��ي و بازارچه هاي 
مشترك مرزي را محور دوم فعاليت هاي وزارت صنعت، 

معدن و تجارت در سال پيش روي عنوان كرد. 

تمام��ي واحده��اي صنف��ي در سراس��ر كش��ور 
تا تاري��خ ۱3۹۹/۱/23 مكل��ف به رعاي��ت ضوابط و 
دستورالعمل هاي ابالغي در مصوبات پيشين هستند. 
لذا هيچ واحد صنفي خارج از عرف مصوبات گذش��ته 
حق بازگش��ايي محل كس��ب و كار خ��ود را تا تاريخ 

۱3۹۹/۱/23 ندارد.
به گزارش اتاق اصناف ايران، براساس آخرين مصوبات 
س��تاد ملي مقابله با كرون��ا و اعالم رياس��ت محترم 
جمهوري مبني ب��ر آغاز فعالي��ت واحدهاي صنفي 
كم خطر )به جز اس��تان تهران( از تاريخ ۱3۹۹/۱/23 

بدين وس��يله نكاتي به اطالع عموم فعاالن صنفي در 
سراسر كشور مي رسد: ليست مشاغل و زمان فعاليت 
رسته هاي صنفي مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي در كارگروهي متشكل از نمايندگان 
وزارت بهداش��ت و وزارت صمت در محل اتاق اصناف 
ايران در حال تهيه است. بديهي است بالفاصله پس از 
تأييد نهايي مسووالن ذيربط در ستاد ملي مقابله با كرونا، 
ليس��ت مذكور از همين طريق اعالم و به اطالع كليه 
فعاالن صنفي در سراسر كشور خواهد رسيد. تمامي 
واحدهاي صنفي در سراسر كشور تا تاريخ ۱3۹۹/۱/23 

مكلف به رعايت ضوابط و دستورالعمل هاي ابالغي در 
مصوبات پيشين هستند. لذا هيچ واحد صنفي خارج از 
عرف مصوبات گذشته حق بازگشايي محل كسب و كار 

خود را تا تاريخ ۱3۹۹/۱/23 ندارد.
مسووليت اصلي نظارت بر عملكرد و رعايت پروتكل هاي 
ابالغي بازگشايي واحدهاي صنفي با وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي است. يقينا واحدهاي بازرسي 
و نظارت اتاق هاي اصناف و اتحاديه هاي صنفي سراسر 
كشور مكلف به همكاري حداكثري با نمايندگان وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هستند.
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مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذکر را با مشخصات و شرايط کلي زير از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي به شرکت های واجد شرايط واگذار نمايد.
الف( شرح مختصر عمليات مورد نياز:

رقومي سازی، بهينه سازی، آرشيو، اسكن، تغذيه اطالعات، مستندات، گزارش ها، خطوط و نقشه های مورد نياز مديريت اکتشاف
ب( مدت اجرا: دوازده ماه شمسي )۱2 ماه(

ج ( محل ارائه خدمات: تهران، ری، کوار
د ( شرايط متقاضي:

۱-  داشتن شخصيت حقوقي
2- داشتن تجربه کافي و مرتبط

3- ارائه آخرين صورت های مالي حسابرسي شده مربوط به سال ۹7 توسط يكي از مؤسسات حسابرسي
۴- داشتن مجوز حراست شرکت ملي نفت ايران

۵- داشتن گواهينامه تاييد صالحيت ايمني پيمانكاران صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
6- داشتن رتبه حداقل 3 در گروه کاوش های زميني يا حداقل رتبه 2 در رسته ارائه خدمات انفورماتيكي صالحيت دار از شورای عالي انفورماتيک

هـ( ارائه تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار به مبلغ 1.904.300.000 و در صورت برنده شدن ارائه تضمين انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما، مندرج در اسناد و مدارك مناقصه.
و( برآورد كارفرما: 38.086.000.000 ريال )سي و هشت ميليارد و هشتاد و شش ميليون ريال(

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند »د« فوق مي باشند و آمادگي اجراي پروژه را دارند، مي توانند حداكثر تا پايان وقت اداري ۱3۹۹/۰۱/3۱ آمادگي خود را به صورت كتبي به آدرس: 
تهران - ميدان ونك - ميدان شيخ بهائي- ابتداي خ سئول - خيابان خدامي - ساختمان مديريت اكتشاف – طبقه همكف اعالم و نسبت به دريافت استعالم ارزيابي كيفي به صورت حضوري 
يا دريافت فايل مربوطه از لينك مناقصات س��ايت مديريت اكتشاف به نشاني )WWW.NIOCEXP.IR( اقدام نمايند. ضمنا بايستي اطالعات مورد درخواست را به موجب نامه اي تا 
پايان وقت اداري ۱3۹۹/۰2/۱۴ در قالب سه حلقه لوح فشرده، به آدرس فوق االشاره در مقابل رسيد، تحويل گردد. بديهي است كارفرما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد به مداركي 

كه پس از انقضاء مهلت مقرر ارائه مي گردد ترتيب اثر ندهد.
مدارك مناقصه بين پيمانكاران واجد شرايط كه به تشخيص كارفرما از بين متقاضيان انتخاب خواهند شد، توزيع خواهد گرديد )محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل و گشايش 

پيشنهادات متعاقبا به اطالع خواهد رسيد(. بديهي است ارائه مدارك فوق الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.
در صورت نياز به اطالعات بيشتر متقاضيان مي توانند با تلفن 827۰2۰27-۰2۱ تماس حاصل نمايند.
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اخبار 3 بانك و بورس

»تعادل« روند جاري بورس تهران را بررسي كرد

نرخ اونس جهاني به 1622 دالر رسيد

تقويت عرضه ها در مقابل هجوم تقاضا

افزايش 16 درصدي قيمت سكه در اسفند ماه

برنامه اي براي تغيير نرخ سود سپرده ها وجود ندارد 

گروه بورس|محمد امين خدابخش|
 در دومين روز پس از اتمام تعطيالت سال نو، بورس تهران 
همچنان در روند صعودي باقي ماند و افزايش قيمت  در 
بسياري از نمادها به رشد 6 هزار و 477 واحدي شاخص 
كل اين بازار منتهي شد. اين رش��د 1.14 درصدي كه 
بيش از هر چيز از جري��ان قدرتمند تقاضا در نمادهاي 
»همراه«، »كوير«، »پارس« و »حكشتي« اثر پذيرفت، 
در نهايت نماگر اصلي بازار را به سطح 573 هزار و 903 
واحد رساند.  بر اين اساس دماسنج اصلي بازار در حالي 
به سطح ياد شده دست يافته كه ارزش بورس تهران به 
حدود 2 هزار و 96 هزار و 384 ميليارد تومان رس��يده و 
با احتساب نرخ 15 هزار و 800 توماني هر دالر امريكا در 
صرافي دولتي، ارزش دالري اين بازار در پايان معامالت 
روز گذشته به 132 ميليارد و 682 ميليون دالر بالغ شده 
است. س��اير نماگرهاي بازار نيز در روز يكشنبه جهتي 
همسو با شاخص كل بورس داشتند به طوري كه شاخص 
كل هم وزن با 3هزار و 467 واحد رش��د صعودي 1.73 
درصدي را رقم زد و در ارتفاع 204 هزار و 359 واحدي 
ايستاد. شاخص قيمت هم وزن نيز با دو هزار و 306 واحد 
)معادل 1.73 درصد( افزايش به 135 هزار و 961 واحد 
رسيد. همچنين در پايان معامالت روز گذشته شاخص 
آزاد ش��ناور با 11 ه��زار و 386 واحد افزايش به س��طح 
743هزار و 556 واحد رسيد. شاخص بازار اول با 3هزار 
و 957 واحد رش��د و شاخص بازار دوم با 16 هزار و 514 
واحد افزايش به ترتيب به 404هزار و 843 و يك ميليون 
و 222 هزار و 84 واحد رسيدند.  بر اين اساس معامالت 
روز يكشنبه در حالي خاتمه يافت كه با دست به دست 
شدن 7 ميليارد و 612 ميليون سهم و اوراق بهادار طي 
يك ميليون و 216 هزار نوبت داد و ستد، ارزش معامالت 
از 6 هزار ميليارد تومان فراتر رفت. اين در حالي اس��ت 
ك��ه ارزش معامالت فرابورس نيز در اي��ن روز به 3 هزار 
و 220 ميليارد تومان رس��يد. از كل مبلغ 9 هزار و 238 
ميليارد توماني معامالت ثبت شده در روز 17 فروردين 
ماه، ارزش حدودي معامالت خرد در هر دو بازار مجموعا 
8 ه��زار و 339 ميليارد تومان بوده اس��ت. خبر مهمي 
كه ديروز منتشر ش��د عرضه 12 درصد از سهام شركت 
سرمايه گذاري صبا تامين، در روز چهارشنبه هفته جاري 

)20 فروردين( اس��ت، بنا بر آنچه كه مديران فرابورس 
اعالم كرده اند مقرر ش��ده تا در اين عرضه 10 درصد از 
سهام شركت به متقاضيان حقيقي و دو درصد ديگر به 

حقوقي ها تخصيص داده شود.  
 ب��ا انجام اين عرضه، انتظار مي رود تاثير قابل توجهي بر 
رونق عرضه هاي اوليه در سال جاري و جذب نقدينگي 
وارد شده به بازار سرمايه را شاهد باشيم. همچنين اين 
امكان وجود دارد كه تخفيف 20 تا 25 درصدي در نظر 
گرفته ش��ده براي عرضه دارايي هاي دولت و تس��هيل 
شرايط خريد آنها تنها با كد ملي نقش مهمي در جذب 
آحاد جامعه به بازار سرمايه ايفا كند.  در صورتي كه اين 
امر به خوبي محقق ش��ود و عرضه ش��ركت هاي بزرگ 
تداوم يابد، مي توان انتظار داش��ت ك��ه با افزايش عمق 
بازار و متنوع تر شدن امكان سرمايه گذاري، اقبال به بازار 
سرمايه در سال جاري نيز تداوم يابد و از ريسكي كه فشار 
نقدينگي موجود به بسياري از نمادها تحميل مي كند 
كاسته شود. در حال حاضر بسياري از كارشناسان بازار 
سهام و تحليلگران بازار سرمايه نسبت به حبابي شدن 
قيمت در نمادهاي س��بك وزن ب��ازار و به خطر افتادن 
سرمايه اشخاص حقيقي به خصوص افراد نا آشنا به ساز 

و كار بازار هشدار مي دهند. 

    فقدان عرضه از س�وي حقوقي ها مهم ترين 
دليل صعود

مجتبي شهبازي در مصاحبه با خبرنگار »تعادل« در 
خصوص صعود قيمت ها طي روز اوليه س��ال جاري و 
احتمال ت��داوم روند فعلي تا پايان م��اه گفت: در حال 
حاضر وضعيت تقاضا در بازار به گونه اي است كه ورود 
نقدينگي روندي پر قدرت را در معامالت سهام رقم زده 
است. با اين حال بايد به اين نكته توجه داشت كه رشد 
قيمت ها در نيمه نخست فروردين ماه به سبب تقاضاي 
سنگيني بوده كه در روزهاي گذشته بدون عرضه مانده 
بود. در روزهاي بين تعطيالت عيد حجم باالي نقدينگي 
در بازار در حالي به افزايش قيمت ها مي انجاميد كه از 
طرف حقوقي هاي بازار تقريبا هيچ عرضه قابل توجهي 
انجام نش��د.  وي ادامه داد: پيش از شروع هفته جاري 
فشار تقاضا در مقابل نبود عرضه روندي پر قدرت را رقم 

زد كه همين وضعيت در روز شنبه نيز تداوم يافت و به 
رشد تقريبا 20 هزار واحدي شاخص كل انجاميد. با اين 
حال در روز گذشته شاهد آن بوديم كه تقويت عرضه از 
جانب حقوقي هاي سبب شد تا عرضه و تقاضا در چرخه 
معامالت بورس به تعادلي نسبي برسد.  اين كارشناس 
بازار س��رمايه در خصوص ورود نقدينگي به بازار سهام 
در روز گذشته و حجم معامالت اين بازار گفت: در روز 
يكشنبه شاهد افزايش ارزش معامالت به حدود 7 هزار 
ميليارد تومان بوديم كه نشان از رونق معامالت در اين 
بازار دارد. حجم نقدينگي وارد شده به بازار نيز همانند 
روزهاي گذشته همچنان خوب است. از اين رو نمي توان 
اينطور قلمداد كرد كه داد و س��تدهاي بازار س��هام در 

حال حاضر تهدي��دي خاص را از جانب نبود نقدينگي 
تحمل مي كند.

    رونق بورس در سايه رخوت بازارهاي موازي
شهبازي ضمن اش��اره به روند مناسب بازار طي روزهاي 
گذشته و ذهنيت مثبت س��رمايه گذاران در بازار سهام، 
نظر خود را در خصوص روند پيش روي قيمت ها تا پايان 
فروردين ماه اينگونه عنوان كرد: در روزهاي اخير شاهد 
بوديم كه قيمت ها در ب��ازار ارز اندكي تغيير يافت اما به 
رغم همين تغيير وضعيت بازارهايي نظير ارز، سكه و طال 
در حال حاضر به گونه اي نيست كه براي سرمايه گذاران 
جذابيت چنداني داشته باشد. در اين شرايط ذهنيت مثبت 

سرمايه گذاران نسبت به سرمايه گذاري در سهام در كنار 
نقدشوندگي باال و شفافيت سرمايه گذاري سبب شده تا 
افراد بسياري نسبت به بازار ياد شده خوشبين باشند. با اين 
حال نمي توان گفت كه اين خوشبيني مي تواند در روزهاي 
آينده صعود پر قدرت قيمت ها را تضمين كند.  وي در پايان 
گفت: در شرايط فعلي اگر بخواهيم مسير روزهاي آتي بازار 
را ارزيابي كنيم بايد به اين نكته توجه كنيم كه وضعيت 
نقدينگي در بازار سهام مناسب است، اما رفتار بخش تقاضا 
در روزهاي پيش رو تا حد زيادي به رخدادهايي نظير عرضه 
سهام و عوامل بيروني بستگي دارد، چراكه به رغم ورود پول 
به بازار ممكن است شرايط حبابي در بسياري از نمادها و 

ريسك هاي ديگر روند جاري را دستخوش تغيير كند.

گروه بانك و بيمه |
روز يكشنبه 17 فروردين 99 در بازار آزاد و معامالت 
نقدي، دالر 16450، يورو 17850، پوند 20 هزار، 
دره��م 4500 دالر كانادا11800 تومان، لير تركيه 
2500 تومان، يوآن 2330 معامله شد. در سامانه سنا 
و صرافي هاي مج��از بانكي نيز نرخ لحظه اي فروش 
دالر ب��ه 15800 و فروش يورو ب��ه 17200 تومان 
رسيد. صرافي ها همچنين نرخ خريد دالر را 15700 
و خريد يورو را 17100 تومان اعالم كردند. همچنين 
س��امانه س��نا نرخ ميانگين معامل��ه ارز در روز 16 
فروردين را براي دالر 15848، يورو 17368، درهم 
4400، پون��د 18904، دالر كانادا 11800 تومان، 
اعالم كرده است.  به گزارش »تعادل«، در بازار طال 
نيز به دنبال اعالم اونس جهاني طال به قيمت 1622 
دالر كه نسبت به آخر اس��فندماه افزايش داشته، و 
اعالم نرخ دالر آزاد به قيمت 16460 تومان، قيمت 
هر گرم طالي 18 عيار 655 هزار، مظنه مثقال 17 
عيار 2 ميليون و 830هزار، س��كه 6 ميليون و 510 
هزار، نيم س��كه 3 ميليون و 300 هزار، ربع سكه 1 
ميليون و 900 هزار، سكه گرمي 1 ميليون و 50 هزار 

تومان دادوستد شد.

    تثبيت نرخ دالر 
هر دالر در صرافي هاي بانكي، روز يكشنبه بدون تغيير 
قيمت نس��بت به روز معامالتي گذشته به نرخ 15 هزار 
و 800 تومان فروخته شد.نرخ خريد هر دالر در تابلوي 
صرافي هاي بانكي 15 هزار و 700 تومان و فروش 15 هزار 
و 800 تومان بود.قيمت خريد هر يورو نيز 17 هزار و 100 
تومان و نرخ فروش آن 17 هزار و 200 تومان شد.ميانگين 
بهاي هر يورو در روز معامالتي گذشته در سامانه سنا 17 
ه��زار و 368 تومان و هر دالر 15 هزار و 848 تومان بود. 
همچنين در س��امانه نيما در روز معامالتي گذشته هر 
حواله يورو 14 هزار و 694 تومان فروخته شد، نرخ حواله 

دالر نيز 13 هزار و 558 تومان بود.

    رشد 16۰ هزار توماني نرخ سكه
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در معامالت 
روز يكشنبه با رش��د 160 هزار توماني قيمت نسبت 
به روز قب��ل به به��اي 6 ميليون و 480 ه��زار تومان 
ارزش گذاري شد. همه واحدهاي صنف طال و جواهر تا 
20 فروردين ماه تعطيل هستند. بر اين اساس، قيمت 
اعالم شده براي طال و انواع سكه در اين روزها بر اساس 
محاسبه نرخ دالر و قيمت اونس طال در بازارهاي جهاني 

انجام مي شود. هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح 
قديم نيز 6 ميليون و 350ه��زار تومان قيمت گذاري 
شد. همچنين نيم سكه نيز س��ه ميليون و 200 هزار 
تومان، ربع س��كه يك ميليون و 870 هزار تومان و هر 
قطعه سكه گرمي 980 هزار تومان داد و ستد شد.هر 
گرم طالي خام 18 عيار 650 هزار تومان و هر مثقال 
طال نيز 2 ميلي��ون و 820 هزار توم��ان ارزش گذاري 
شد. مهم ترين علت فراز و نشيب قيمت طال و سكه در 
معامالت روزهاي اخير، نوسان قيمت اونس در بازارهاي 
جهاني و رشد قيمت دالر در داخل بوده است.به دليل 
تعطيلي بازارهاي جهاني، نرخ اونس طال به قيمت ديروز 

يعني يك هزار و 620 دالر ارزش گذاري شد.

    افزايش 16 درصدي قيمت سكه در اسفند ماه 
بررسي قيمت سكه تمام بهار آزادي در فاصله بين 27 
بهمن تا 27 اسفندماه 1398 در بازار آزاد شهر تهران 
نشان مي دهد كه اين سكه 16.2 درصد افزايش قيمت 
را تجربه كرده است.در يك ماهه منتهي به 27 بهمن 
1398 هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي طرح جديد 
به طور ميانگين در ب��ازار 5 ميليون و 200 هزار تومان 
معامله مي شده است كه اين رقم در يك ماهه منتهي 

به 27 اسفندماه 1398 به 6 ميليون و 40 هزار تومان 
افزايش يافته است. قيمت فروش هر قطعه نيم سكه بهار 
آزادي نيز طي اين مدت از 2 ميليون و 700 هزار تومان 
به 3 ميليون و 50 هزار تومان افزايش يافته اس��ت كه 
رشدي 13 درصدي را نشان مي دهد. در حالي كه هر 
قطعه ربع سكه بهار آزادي در يك ماهه منتهي به 27 
بهمن ماه 1398 معادل يك ميليون و 630 هزار تومان 
داد و ستد مي شده اما اين رقم براي يك ماهه منتهي به 
27 اسفندماه به يك ميليون و 750 هزار تومان افزايش 
يافته كه 7.4 درصد افزايش را تجربه كرده اس��ت. هر 
گرم طالي 18 عيار نيز كه در مدت مورد گزارش 533 

هزار و 300 تومان فروخته مي شده به 609هزار و 500 
تومان افزايش يافته است. بنابراين طال نيز در اين مدت 
14.3 درصد افزايش داشته است. اين در حالي است كه 
قيمت هر اونس طالي جهاني در اين مدت 3.2 درصد 
كاهش را تجربه كرده است. در يك ماهه منتهي به 27 
بهمن ماه 1398 ميانگين قيمت هر اونس يك هزار و 
584 دالر بوده كه تا 27 اسفندماه به يك هزار و 533 
دالر كاهش يافته است.با اين حساب بيشترين افزايش 
قيمت مربوط به سكه تمام بهار آزادي با 16.2 درصد 
و كمترين افزايش قيمت نيز مربوط به ربع سكه با 7.4 

درصد بوده است.

 گروه بانك و بيمه|  در پي انتش��ار متن پيشنهادي 
يك��ي از بانك ه��اي خصوصي در فض��اي مجازي در 
خصوص نرخ سپرده هاي بانكي، روابط عمومي بانك 
مركزي اعالم كرد: بانك مركزي برنامه اي براي تغيير 

در نرخ سود سپرده ها ندارد.
به گزارش »تعادل«، شايعاتي از روز گذشته در فضاي 
مجازي درباره احتمال كاهش سود بانكي منتشر شده 
است. اين شايعه به پيشنهاد يكي از بانك هاي خصوصي 
در اين خصوص بازمي گردد. روابط عمومي بانك مركزي 
در واكنش به اين شايعه اعالم كرد كه اين بانك برنامه اي 
براي تغيير در نرخ سود سپرده ها ندارد.پيش از اين نيز 
بارها چنين شايعاتي درباره كاهش سود بانكي يا اخذ 
ماليات از س��ود حساب هاي بانكي مطرح شده بود كه 

همه آنها تكذيب شده بود.
در فضاي مجازي نامه اي دس��ت به دس��ت ش��ده كه 
پيش��نهاد كاهش سود س��پرده بانكي با هدف انتقال 
پول به س��مت بازارهاي تولي��دي و صنعتي را مطرح 
كرده است. اقدامي كه با توجه به انتظار شرايط تورمي 
منجر به كاهش نس��بي جذابيت بازار پول و گس��يل 
نقدينگي به سمت بازار سرمايه خواهد شد تا افرادي كه 
ريسك پذيري باالتري دارند سپرده ها را به ساير مقاصد 

سرمايه گذاري هدايت كنند.
برخي كارشناسان معتقدند كه با توجه به اعالم قبلي 
بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار، مبني بر حداكثر 
نرخ سود 15 درصدي به سپرده هاي بلندمدت، ضرورتي 
براي اعالم كاهش نرخ س��ود از سوي بانك مركزي و 

شوراي پول و اعتبار وجود ندارد و اين بانك ها هستند 
كه بايد نرخ ها را رعايت كنند و حداكثر نرخ 15 درصدي 
را رعايت كنند اما از آنجا كه برخي بانك ها تا سود 22 
درصدي را پرداخت كرده اند حال خود آنها بايد تعهد 
به كاهش نرخ ها و رعايت مصوبات شوراي پول و اعتبار 

داشته باشند. 
در اين نامه نرخ سود سپرده براي اشخاص حقيقي از 7 
تا 17.5 درصد و براي اشخاص حقوقي از 7 تا 15 درصد 
لحاظ ش��ده اس��ت كه مي تواند آثار مثبتي بر بانك ها 
داش��ته باش��د. در بازه زماني فعلي علي رغم نرخ هاي 
اعالمي قبلي براي تعيين حداكثر ميزان پرداخت سود 
به سپرده ها كه 15 درصد بوده، برخي بانك ها سود هايي 
تا مح��دوده 22 درصد را پرداخ��ت مي كردند. در اين 

بسته پيشنهادي كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي 
اش��خاص حقيقي به ١٧.٥ درصد از اول ارديبهش��ت 

مطرح شده است.
بر اساس اين پيش��نهاد، ايجاد حساب هاي پشتيبان 
به طور كامل همچنان ممنوع بوده و هيچ بانكي مجاز به 
داشتن حساب پشتيبان نيست.در اين بسته سياستي، 
كماكان پرداخت سود سپرده روزشمار ممنوع است و 
آن گونه كه در بسته مذكور آمده است، نرخ سپرده هاي 
بلندمدت يك س��اله به ميزان 15 درصد بايد رعايت 
گردد. همچنين در اين بسته پيش بيني شده به دليل 
جلوگيري از جابه جايي سپرده ها، نرخ سود سپرده هاي 
بلندمدت يك ساله اشخاص حقيقي در گام اول از تاريخ 
يكم ارديبهش��ت 99 از 17 و نيم درصد تجاوز نكند و 

بانك ها طي س��ال 99 ترتيبي اتخاذ نمايند تا نرخ اين 
دسته از سپرده ها با نرخ بانك مركزي تطبيق داده شود 
و نرخ سود س��پرده هاي بلندمدت يك ساله اشخاص 
حقوقي از اول ارديبهشت ماه 15 درصد تعيين و اعمال 

مي گردد.
رييس هيات مديره يكي از بانك هاي خصوصي توضيح 
داد: مندرجات ذكر ش��ده در اين نامه درست است.در 
واقع محتواي آن اصالت دارد لكن چون پيشنهاد برخي 
مديران اس��ت و هنوز امضا و نهايي نشده اعتبار ندارد. 
حال آنكه روابط عمومي بانك مركزي در يك اطالعيه 
كوتاه در وب س��ايت رسمي فقط به اين جمله بسنده 
كرده كه بانك مركزي برنامه اي براي تغيير در نرخ سود 

سپرده ها ندارد. 
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چك در وجه حامل از ۲1 آذر 
سال جاري ممنوع مي شود

براساس تغييرات قانون چك در س��ال 1399، 11 
تغيير در زمينه ممنوعيت ص��دور و انتقال چك در 
وجه حامل در سال جاري عملي خواهد شد و بر همين 
اس��اس صدور و انتقال چك در وجه حامل از 21 آذر 
سال جاري ممنوع مي شود. به گزارش »تعادل«، بر 
اس��اس جدول زمانبندي اجراي تكاليف مندرج در 
قانون جديد چك در سال 99 )بخش صورتي جدول(، 
صدور و انتقال چك در وجه حامل، صدور و انتقال چك 
صرفا به صورت فيزيكي، صدور و اعطاي دسته چك 
براي افراد داراي چك برگشتي، ورشكسته و معسر از 
پرداخت محكوم به ممنوع خواهد شد. در واقع بانك 
مركزي بايد زيرساخت الزم براي صدور و تسويه چك 
در سامانه چكاوك را فراهم آورد و اين امر بدون ثبت 
در سيستم و با صرف نوشتن برگه چك يا امضاي پشت 
چك امكان پذير نخواهد بود. همچنين در سال 99 
بايد زيرساخت الزم براي ايجاد امكان استعالم آخرين 
وضعيت صادركننده چك )سقف اعتبار مجاز، سابقه 
چك برگشتي در 3 سال اخير، ميزان تعهدات تسويه 
نشده( براي دريافت كننده چك را فراهم كند. براساس 
زمان بندي اعالم شده، ثبت غير پرداخت بودن چك 
در سامانه يكپارچه بانك مركزي، دريافت كد رهگيري 
و درج آن در گواهينامه توسط بانك )در بيشتر بانك ها 
اجرايي ش��ده(، عدم ارايه خدم��ات بانكي و اعمال 
محروميت قانوني براي صادركنندگان چك برگشتي 
)در برخي بانك ها اجرايي شده(، صدور اجراييه براي 
وصول اصل مبلغ چك بدون رسيدگي قضايي توسط 
دادگاه )در دفاتر خدمات قضايي بيشتر اجرايي شده( 
كه از تاريخ 21 آذر 1397 الزم االجرا است و تصويب 
آيين نامه اجرايي چگونگي تعليق محروميت هاي 
قانوني دارندگان چك برگش��تي توس��ط شوراي 
تامين استان به دليل اخالل در امنيت اقتصادي كه 
تا تاريخ 21 آذر 1397 الزم االجرا اس��ت. همچنين 
انجام اقدامات الزم و صدور دستورالعمل مورد نيز در 
خصوص چك هاي الكترونيكي )پيش نويس تهيه 
شده(، تهيه دستورالعمل ضوابط شرايطي دريافت 
دسته چك، نحوه محاسبه س��قف اعتباري و موارد 
من��درج در برگه چك و تدوين ضواب��ط و راه اندازي 
زيرساخت برداشت مستقيم با چك موردي كه مهلت 

قانوني اجراي آنها تا تاريخ 21 آذر 1398 بوده است.
عالوه بر اين جلوگيري از صدور چك جديد، دريافت 
دس��ته چك و اس��تفاده از چك موردي براي افراد 
ورشكس��ته، معس��ر از پرداخت محكوم به يا داراي 
چك برگشتي رفع سو اثر نشده، ممنوعيت صدور و 
ظهرنويسي چك در وجه حامل، ثبت انتقال چك در 
سامانه صياد به جاي پشت نويسي فيزيكي، تسويه 
چك صرفا در س��امانه چكاوك براساس استعالم از 
سامانه صياد و ايجاد امكان استعالم آخرين وضعيت 
صادرگننده چك )س��قف اعتبار مجاز، سابقه چك 
برگشتي در سه سال اخير و ميزان تعهدات چك هاي 
تسويه نشده( براي دريافت كنندگان چك كه تا تاريخ 
21 آذر 1399 مهلت اجرا قانوني آن است. الزم به ذكر 

است، اين قانون از 21 آذر 1397 الزم االجرا است.

 عرضه سهام دولتي ها 
با تخفيف ۲۰ و ۲۵ درصدي 

شوراي عالي بورس در جلسه يازدهم فروردين ماه، 
بر اساس قانون بودجه سال 99 و همچنين به استناد 
اصل 44، ساز و كار اجرايي واگذاري باقي مانده سهام 
دولتي شركت هاي حاضر در بازار سرمايه را تصويب 
كرد و اين مصوبه امروز ش��انزدهم فروردين ماه 99 
توس��ط وزير محترم امور اقتصادي و دارايي تقديم 
معاون اول رييس جمهور شد. به گزارش سنا، شاپور 
محمدي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن 
بيان مطلب فوق گفت: هفته گذشته شوراي عالي 
بورس بر اساس بودجه سال 99 و اصل 44، ساز و كار 
اجرايي واگذاري باقي مانده سهام دولتي شركت هاي 
بورسي و فرابورسي را تصويب و وزير محترم اقتصاد 
اين مصوبه را امروز )ديروز(به معاون اول رييس جمهور 
تقديم كرد. سخنگوي سازمان بورس افزود: بر اساس 
اين ساز و كار تمامي سهام شركت هاي دولتي بورسي 
و فرابورسي در دو نوبت و با تخفيف 20 تا 25 درصدي 
به عموم مردم عرضه مي شود. وي ادامه داد: در نوبت 
اول، سهام دولتي شركت هاي بورسي در قالب واحد 
صندوق هاي قابل معامله عرض��ه و در صورت باقي 
ماندن، در نوبت دوم به ش��كل تك سهم و با استفاده 
از روش ثبت سفارش )بوك بيلدينگ( به هر كدملي 
ايراني واگذار مي ش��ود. محمدي اف��زود: اطالعات 
تكميلي اين ساز و كار پس از تصويب در هيات محترم 
وزي��ران در قالب برنامه اي تبيين��ي به اطالع عموم 
مي رسد. پيش از اين و در روز دوازدهم فروردين ماه 
نيز حسن روحاني رييس جمهور در تماس تلفني با 
وزير اقتصاد، با اشاره به استقبال مردم از بازار سرمايه، 
بر تسريع واگذاري ش��ركت ها و دارايي هاي دولت و 
همچنين فروش اموال مازاد بانك ها، با اس��تفاده از 

ظرفيت اين بازار در سال جهش توليد تأكيد كرد.

 افزايش چك  برگشتي
 در بهمن ۹۸

حدود ٧١٩ هزار فقره چك به ارزش��ي بالغ بر ١١٦ 
هزار ميليارد ريال در بهمن ماه ١٣٩٨ در كل كشور 
برگش��ت داده شده است كه نس��بت به ماه قبل از 
نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 3.6 درصد و 4.1 درصد 
افزايش نش��ان مي دهد. بدين ترتيب از كل تعداد و 
مبلغ چك هاي مبادله شده در بهمن ماه ١٣٩٨ به 
ترتيب 8.4 درصد و 9.5 درصد برگش��ت داده شده 
است. به گزارش »تعادل«، حدود ٨ ميليون و 600 
هزار فقره چك به ارزشي حدود ١٢١٩ هزار ميليارد 
ريال در بهمن ماه ١٣٩٨ در كل كشور مبادله شد كه 
نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 1.6 
درصد و 10.3 درصد افزايش نشان مي دهد. در ماه 
مورد گزارش در استان تهران حدود 2 ميليون و 900 
هزار فقره چك به ارزش��ي بالغ بر ٦٣٠ هزار ميليارد 

ريال مبادله شد.

بهترين جايي ك��ه نقدينگي مي تواند كس��ب منفعت 
داشته باشد، بازار سرمايه است. البته سرمايه گذاران بايد 
ريسك هاي احتمالي را با تشكيل سبدي از سهام در صنايع 
مختلف، كاهش دهند.  به گزارش سنا، عضو هيات مديره 
بورس انرژي مهم ترين فاكتور در پيش بيني آينده بازار را 
مربوط به ريسك سيستماتيكي به نام بازارهاي جهاني 
دانست و گفت: ش��يوع ويروس كرونا بسياري از كسب و 
كارها و بازارها را در دنيا تحت تاثير قرار داده است، زيرا در 
كنار اينكه بازار كشور تقريبا مستقل از اقتصاد دنيا عمل 
مي كند، اما واقعيت اين است كه بخش مهمي از آن وابسته 

به بازار جهاني و بين المللي است؛ بنابراين كرونا، فاكتور 
مهمي است كه مي تواند بر روند فعاليت تمامي بازارها در 

سال 99 تاثير بگذارد.

    عوامل موثر بر بازار ۹۹
س��يد رضا عل��وي اضافه ك��رد: در كنار عوام��ل بيروني، 
فاكتورهاي دروني از جمله نقدينگي سرگردان در پيش بيني 
وضعيت اقتصادي موثرند. در حال حاضر حجم اين نقدينگي 
بيش از دو هزار هزار ميليارد تومان است كه به دنبال كسب 
منفعت در بازارهاي مختلف ورود پيدا مي كند. با توجه به 

اتفاقاتي كه در بازارهاي ارز، س��كه، طال، تجارت و مسكن 
افتاده است، در حال حاضر بهترين جايي كه اين نقدينگي 
مي تواند كسب منفعت داشته باشد، بازار سرمايه خواهد بود 
. وي با اشاره به پيش بيني كارشناسان، نوع بودجه و اتفاقاتي 
كه در حوزه مالياتي ساير بازارها مي افتد، سال جاري را با 
وضعيت تورمي همراه دانست و گفت: از طرف ديگر با توجه 
به رابطه مثبت بورس با بازدهي بورس و تورم، پيش بيني 
مي شود كه بورس كشور رونق داشته باشد؛ بنابراين ورود اين 
نقدينگي كه حجم بسيار بزرگي در كنار كوچك بودن نسبي 

بازار سرمايه دارد، مي تواند رونقي را در اين بازار رقم بزند.

    صنايع پيشرو در شش ماه آينده
عضو هيات مديره بورس انرژي در خصوص صنايع 
پيشرو در شش ماه ابتداي سال اظهار كرد: به فرض 
نبود مش��كل در بازار جهاني و با توجه به افزايشي 
بودن نرخ رسمي دالر و ارز، مي توانيم شاهد رشد 
بسيار خوبي در صنايع بنيادي و كاموديتي محور 
باش��يم؛ البته اگر بازار جهاني بخواهد تحت تاثير 
ركود قرار بگيرد و آن رك��ود در بازار اتفاق بيفتد، 
صنايعي كه پتانس��يل رشد داشته و به موضوعات 
جهاني وابس��تگي كمتري دارند، مورد اقبال قرار 
مي گيرن��د؛ از جمله صنعت بانك��داري كه به نظر 
مي رسد با توجه به جهات ساختاري كه در اين چند 
سال روي آن انجام شده و تورمي كه در دارايي هاي 
صنعت بانك اتفاق افتاده اس��ت، پتانسيل خوبي 

براي سال 99 خواهد داشت.

    ارزيابي ابزارها در سال ۹۸
س��يد رضا علوي در ارزيابي ابزارهاي معامالتي س��ال 98 
تصريح كرد: در س��ال هاي اخير ابزارهاي خوبي ش��امل 
صندوق ها، سبدها، اوراق تبعي، اختيار معامله ها و آپشن ها 
در بازارسرمايه فعال شده اند؛ با اين حال همچنان نيازمند 
فرهنگ سازي و آشنايي س��رمايه گذاران در اين حوزه ها 
هستيم. وي عنوان كرد: در بعضي ابزارها مانند اختيار معامله 
و آپشن به دليل حجم پاييني كه دارند با استقبال چنداني 
مواجه نشدند، به همين دليل بايد در سال 99 تمركز بيشتري 
بر رونق اين معامالت داشته باشيم. نخستين موضوع در ايجاد 
اين رونق هم فرهنگ سازي و آموزش است. علوي تاكيد كرد: 
در بورس هاي دنيا بسياري از معامالت با ابزار اختيار معامله 
انجام مي شود، اما اين حجم در بورس كشور رقم ناچيزي 
است كه نشان مي دهد پتانس��يل فعاليت هاي اين حوزه 

همچنان براي سال هاي آينده باال خواهد بود.

بهترين محل براي آرام گرفتن نقدينگي، بورس است
عضو هيات مديره بورس انرژي مطرح كرد 
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عكسروز

چهرهروز

هفته جوان امسال آنالين است 
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: با توجه به شرايط ناشي از شيوع ويروس كرونا در كشور، هفته جوان امسال را به سمت فضاي 
مجازي برديم كه بر اين اساس مجمع ملي جوانان، مجامع استاني سمن هاي جوانان و تشكل هاي جوانان كشور همه برنامه ها، آموزش ها، كارگاه ها 
و نشست ها را در شبكه هاي مجازي خود برگزار خواهند كرد و در قالب فضاي مجازي، برنامه هاي زنده براي ارتباط با جوانان و گوش دادن به 
درد دل هاي آنها برنامه ريزي شده است. محمدمهدي تندگويان با تاكيد بر اينكه همه برنامه ها روي بستر فضاي مجازي و ارتباطات آنالين انجام 
مي شود، گفت: گزارش دهي به مردم، دعوت از آنها براي طرح هاي انگيزشي ماندن در خانه، پويش هاي مختلف مبارزه با كرونا، مسابقات مجازي، 

كليپ هاي آموزشي و... در شبكه هاي مجازي مجامع استاني تشكل هاي هر استان قابل دسترسي براي عموم است. 

هنر

»كرونا« با اقتصاد سينماي ايران چه كرد؟
با استمرار تعطيلي سينماهاي كشور در كنار ديگر مجموعه هاي فرهنگي و هنري، حاال 
ديگر بحران »كرونا« بيش از پيش نمود پيدا كرده و تسريع در تصميم گيري در راستاي 

جبران خسارت هاي اقتصادي وارده به اصناف مرتبط اهميتي مضاعف پيدا كرده است.
از روز سوم اسفندماه سال ۹۸ و با اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي كليه سالن هاي 
سينمايي كشور به حالت تعطيل درآمده است و همزماني اين وضعيت با فصل پررونق 
»اكران نوروزي« تبديل به خس��ارتي مضاعف براي چرخه اقتصادي سينماي ايران در 
آستانه سال ۹۹ شده است. هرچند هنوز نقطه پاياني براي اين تعطيالت مشخص نشده 
و حتي به فرض عبور از بحران كرونا معلوم نيست چه زماني سينماهاي كشور مي توانند 
فعاليت طبيعي خود را از سر بگيرند و ميزبان مخاطبان باشند، اما بررسي ها نشان از آن دارد 
كه تا همين امروز هم بحران »كرونا« يكي از سنگين ترين ضربه ها را به اقتصاد نيمه جان 
سينماي ايران وارد كرده است. اميرحسين خان احمدي كارشناس و تحليلگر كسب و 
كارهاي رسانه اي كه به تازگي در قالب گزارشي به بررسي خسارت هاي اقتصادي وارد شده 
به سينماها به واسطه بحران كرونا پرداخته است، درباره تهيه اينفوگرافيك ضررهاي سينما 
در تعطيالت نوروزي اظهار كرد: اطالعات اين اينفوگرافي را از داده هاي رسمي پنل »سينما 
شهر« استخراج كرده ايم. بايد بگويم وقتي در كشوري بحراني پيش مي آيد، اولين جايي 
كه دچار آسيب مي شود حوزه سرگرمي است. با شيوع بيماري كرونا هم سينماها به دليل 
ايجاد تجمع مخاطبان در آن، يكي از اولين مراكزي بودند كه تعطيل شدند، از همين رو 
برايمان جذاب بود بررسي كنيم و ببينيم آثار و عواقب شيوع اين ويروس بر اقتصاد سينماي 

ايران تا چه اندازه بوده است.
او افزود: به همين ترتيب آمار فروش س��ال گذشته و سال هاي پيش را بررسي كرديم و 
نرخ رشد درآمد سينماها را براي كل سال و اكران نوروزي محاسبه كرديم. براساس اين 
محاسبه در اكران نوروزي سال ۹۸ مجموع فروش سينماها مبلغ ۳۸ ميليارد تومان بود، ما 
با احتساب رشد ۱۰ درصدي در نوروز ۹۹ نسبت به سال ۹۸، پيش بيني كرديم كه فروش 
سينماها در اكران نوروزي سال ۹۹ مي توانست در حدود چهل و دو ميليارد تومان باشد 
كه به واسطه بحران كرونا ما آن از دست داديم و اين ضرر متوجه كل سينماي ايران شد 
چون از اين فروش تنها ۴۵ درصد سهم سينمادار است و سهم تهيه كننده و شركت هاي 
پخش هم در اين ميان از دست رفته است. خان احمدي توضيح داد: محاسبه ديگري كه 

براي اين اينفوگرافيك انجام داديم مبني بر اين بود كه هر يك ماهي كه تعطيلي سينماها 
تمديد شود چه اتفاقي خواهد افتاد. در اين محاسبه، رقم فروش اكران نورزي امسال و ماه 
اسفند سال ۹۸ را كه تعطيل بود، حذف كرديم و مجموع درآمد كل سينماها از ارديبهشت 
تا بهمن سال گذشته را محاسبه و تقس��يم بر تعداد ماه ها كرديم كه با احتساب همان 
رشد ۱۰ درصدي به نسبت سال قبل، عدد به دست آمده ۲۵ ميليارد تومان بوده است. 
به نظر مي رسد سبك زندگي جديد مردم، دارد آنالين تر مي شوند و براي مدتي به راحتي 
در تجمعات شركت نمي كنند. به خاطر همين فكر مي كنم بعد از اتمام دوران كرونايي، 
دوران طاليي سينماها به اين زودي ها شروع نخواهد شدوي ادامه داد: يعني در صورت 
ادامه تعطيلي ها در هر ماه ۲۵ ميليارد ضرر خواهيم داشت. ضمن اينكه ظرفيت اكران 
سينماهاي كشور در طول سال گذشته ۷۳ فيلم بوده كه در بهترين شرايط اين تعداد به 
صد مي رسد چراكه عامل محدودكننده اين موضوع، زمان است وقتي سينماها ۲ يا ۴ ماه 
تعطيل باشد عماًل تعداد كمتري فيلم مي توانيم اكران كنيم و در اين صورت تعدادي از 

فيلم ها از چرخه اكران حذف مي شوند.

میراثنامه

به ناِم آب، عليه نقش رستم 
سال ها قبل به خاطر عبور ريل راه آهن از عرصه اش، داِغ ثبت جهاني را به دلش گذاشتند 
و حاال در خلوتي كرونا براي زميِن كشاورزي در عرصه و حريم اش با مته سنگين به دل 
زمين ضربه مي زنند، شايد آِب باقي مانده از سفره هاي زيرزميني »نقش رستم« را هم 

بخشكانند و با خيال راحت نشست ها زمين، كعبه زرتشت را به دو نيم كند.
از يك سو در بوق و كرنا مي كنيم كه قرار است »نقش رستم« را همراه با »نقش رجب« 
به پرونده جهاني شده تخت جمشيد الحاق كنيم و از سوي ديگر مجوز پشت مجوز از 
دستگاه هاي رسمي و خصوصي است كه براي منفعت طلبي ها تيشه به ريشه نقش رستم 
مي زنند. پاييز سال ۱۳۹۵ با طرح مسير جديدي براي عبور راه آهن از مقابل نقش رستم و 
حريم درجه يك تخت جمشيد )پارسه( ارايه شد كه براساس آن، فاصله راه آهن به حدود 
۹۰۰ متري نقش رستم برسد، هر چند با دردسرهاي فراوان و تعيين حريم براي نقش 
رستم، مسيري دورتر از آن فاصله تصويب شده كارها را به سرانجام رساند اما داستان نقش 
رستم به همان جا ختم نشد. اگر از تهديدهاي ديگر مانند ساخت كارخانه هاي مختلف و 
كندوي سيلوي گندم در حريم محوطه ميراث جهاني تخت جمشيد و نقش رستم بتوان 
راحت تر گذشت اما فرونشست زمين در اطراف نقش رستم و تخت جمشيد به دليل 
خشكسالي ها در طول حدود چهار سال گذشته تا امروز و ترك هايي كه به كعبه زرتشت هم 
راه پيدا كردند، دليلي بر اخطارهايي است كه نمي گذارد پرونده الحاقي به يونسكو برسد.

و حاال در كنار آن همه هشدار مبني بر فرونشست زمين در اين محوطه ها، باز هم كشاورزان 
درست مانند قدم هايي كه در نزديكي تخت جمشيد براي كشيدن آب از زمين برداشتند، 
اين بار سراغ نقش رستم رفته اند. نخستين هشدار را محمد درويش - يكي از فعاالن محيط 
زيست - در صفحه شخصي خود منتشر كرد، در شرايط تعطيلي ها براي كرونا، آنها وقت 
گير آورده اند. بعد از آن دو نفر از فعاالن ميراثي استان فارس براي بررسي وضعيت سراغ اين 
محوطه رفته اند. اسماعيل كهنسال - دانش آموخته تاريخ در مقطع كارشناسي ارشد - به 
ايسنا توضيح مي دهد: متوجه شديم در فضايي خارج از فنِس ميراث فرهنگي متعلق به 

نقش رستم و در حدود ۲۰۰ متري اين محوطه تاريخي كه زمين هاي كشاورزي قرار دارند 
ماشيني مستقر است كه در حال حفر زمين براي ايجاد چاه آب است.

او با اشاره به صحبتي كه با افراد در حال كار با مته سنگين در اين محوطه داشته، مي گويد: 
كارگران در حال كار كه از صحبت هايشان به نظر مي رسيد مجوز وزارت نيرو را دارند، 
گفتند حدود يك هفته است كه مشغول حفر زمين هستند و تا يكي دو روز ديگر كارشان 
در اين منطقه به پايان مي رسد. اين فعال ميراث فرهنگي استان فارس، به وضعيت تعطيلي 
كشور براي قطع زنجيره انتقال ويروس كرونا اشاره مي كند و مي گويد: در اين شرايط و 
در محوطه اي كه به دليل اين نزديكي با محوطه تاريخي نقش رستم اصال اجازه حفاري 
ندارند، آن افراد حدود يك هفته است كه در دل زمين حفاري مي كنند و هيچ كس مانعي 

براي آنها ايجاد نكرده است.

نامه شورا به روحاني  براي استفاده از كمك دولتي در شهرداري

طرح جديد پليس براي جمع آوري معتادان متجاهر

رييس ش��وراي ش��هر تهران با اش��اره 
به انقب��اض منابع مالي ش��هرداري در 
پي ش��يوع كرونا گف��ت: در نامه اي به 
رييس جمهور تقاضاي استفاده شهرداري از كمك 
دولت و همچنين بخش��ي از وام مصوب براي حفظ 

اشتغال داده شده است.
محسن هاشمي در ابتداي اولين جلسه شوراي شهر 
تهران در سال جديد با تاكيد به نقش مديريت شهري 
در ستاد ملي مقابله با كرونا گفت: انتظار شوراي شهر 
تهران از س��تاد ملي كرونا اين است كه پيش از آنكه 
تصميم گيري هايي مرتبط با فعاليت هاي ش��هري 
تهران همچون طرح ترافيك، فعاليت سيستم حمل و 
نقل عمومي و... گرفته شود با گفت وگو، اقناع و استفاده 
از تجربه و تخصص مديريت شهري، كار را پيش ببرد.

هاشمي همچنين گفت: با توجه به اينكه زمان و شدت 
بيماري نامعلوم است قطعا تغييرات گسترده در منابع 
و عملكرد شهرداري ايجاد مي شود كه براي جبران 

كاهش منابع مالي ناشي از تصميمات ستاد كرونا در 
نامه اي به رييس جمهور تقاضاي اس��تفاده از كمك 

دولت و همچنين بخش��ي از وام مصوب براي حفظ 
اشتغال داده شده استد.

رييس پليس مب��ارزه با موادمخدر ناجا از جلس��ه 
مش��ترك با وزارت بهداش��ت و تصميم به تنظيم 
پروتكلي براي جمع آوري معتادان متجاهر در ايام 

شيوع كرونا خبر داد.
مس��عود زاهديان درباره وضعيت معتادان متجاهر 
و جمع آوري آنان اظهارك��رد: در همين رابطه روز 
گذش��ته جلس��ه اي با مس��ووالن وزارت بهداشت 
داشتيم و بنا شد تا پروتكل مخصوصي در اين رابطه 
تنظيم و بر اساس آن در شرايط فعلي مراكز ويژه اي 
براي نگهداري معتادان متجاهر راه اندازي شود. وي 
در توضيح بيشتر در مورد چگونگي فعاليت اين مراكز 
جديد گفت: در حال حاضر با توجه به شيوع كرونا 
و با توجه به اينكه معتادان متجاهر جمع آوري شده 
عمدتا در نقاط و محيط هاي آلوده تردد داشته اند، 
بنابراي��ن نمي توان اين افراد را مس��تقيما به مراكز 
بازپروري انتقال داد چراكه در اين صورت حتي اگر 
يك نفر هم ناقل اين ويروس باشد، احتمال ابتالي 

افراد ديگر باال مي رود.
او افزود: در همين راس��تا تصميم بر آن شد تا يك 
مركز مياني بين چرخ��ه غربالگري و جمع آوري تا 
حضور در مراكز بازپروري ايجاد شود و افرادي كه در 
زمان شيوع كرونا جمع آوري مي شوند ابتدا به اين 
مراكز منتقل شوند. رييس پليس مبارزه با موادمخدر 
ناجا ادامه داد: معتادان متجاهر جمع آوري شده پس 
از حضور در اين مراكز حدود دو هفته نگهداري شده 

و در آنجا وضعيت س��المتي و عالئم جسمي شان 
بررس��ي مي ش��ود و در صورت��ي كه هي��چ يك از 
نش��انه هاي ابتال به كرونا را نداشته باشند، به مراكز 
بازپروري منتقل خواهند ش��د و در غير اين صورت 

درمانشان هم آغاز خواهد شد.
او با بيان اينكه مرحله اول اين طرح در تهران اجرايي 
خواهد شد، اظهار كرد: تمام تاكيد پليس و وزارت 
بهداشت اين است كه جمع آوري معتادان ماده ۱6 
يا همان معتادان متجاهر با كمترين هزينه براي خود 
فرد، ش��هروندان ديگر و نيز ماموران پليس و كادر 
درماني حاضر در مراكز انجام شود و پروتكل مذكور 

نيز در همين خصوص تدوين مي شود.
زاهديان با تاكيد بر اينكه براي پليس حضور معتادان 
متجاهر در سطح محالت و ايجاد ناامني براي مردم 
قابل پذيرش نيست، خاطرنشان كرد: اميدوارم كه 
تا پايان اين هفته پروتكل مشخص شده و اين طرح 

وارد فاز اجرايي شود.

درشهر

جامعه

آخرين آمار ثابت ابتالي روزانه به كرونا 
توقف روند احتكار ماسك در كشور 

بعد از التهاب و بحران هاي كميابي ماسك و الكل و مواد 
ضدعفوني، حاال بازار اين اقالم با وجود افزايش ش��ديد 
قيمت، اما به آرامشي نسبي رسيده است. آمار مبتاليان به 
كرونا هنوز رو به افزايش است، اما بسياري ناچارند براي كار 
و مسائل روزمره از خانه هايشان خارج شوند. ناتواني دولت 
در كمك مالي به اقش��ار و اصناف آسيب ديده نيز باعث 

افزايش تردد بعد از پايان تعطيالت نوروزي شده است. 
با اين حال مي توان اميدوار بود كه ماسك و الكل، بحران 
روزهاي نخس��ت را ندارد. گرچه با اين افزايش قيمت، 
گروه هاي آسيب پذير بيشتر در معرض ابتال قرار دارند. 
رييس هيات امناي صرفه جويي ارزي وزارت در اين باره 
گفت: در بعضي از اقالم حفاظتي مشكالتي داشتيم به 
شكلي كه در ابتداي شيوع بيماري نياز نسبت به توليد 
و تامين يك ب��ه پنج بود و اين رقم اكنون تقريبا به ۴ به 
۵ مي رسد و در هفته هاي آينده نياز مراكز درماني ما و 
توليد سر به سر خواهد شد و مي توان مابقي اقالم در مراكز 
فروش براي نيازمندي مردم توزيع شود. در همين ايام، 
بسياري از مراكز مثل بسيج اصناف، اقالمي را از ما گرفتند 
و به صورت رايگان بين مردم توزيع كردند؛ در مورد مواد 
ضدعفوني كننده به دانش��گاه ها تقريب��ا يك ذخيره ۳ 
هفته اي داديم و در مورد ماسك هم به زودي همين دپو 
را خواهيم داشت و شرايط مان روز به روز بهتر خواهد شد. 
مهدي يوسفي افزود: بالغ بر ۸۵ درصد اقالم ۲6 گانه اي 
كه ما تامين كرده ايم توليد داخل اس��ت و اقالمي مثل 
سي تي اسكن را كه وارد كشور مي شد، اكنون ۲ مركز 
براي توليد آن در داخل اقداماتي انجام داده اند. اين اميد 
مي رود كه در 6 ماه آينده ۱۰۰ درصد اقالم مورد نياز براي 

بيماران تنفسي و كرونايي در داخل كشور توليد شود. 

  نياز روزانه به ۱.۵ ميليون ماسك ساده
يوس��في درباره نياز ماس��ك در مراكز درماني و واردات 
آن، اظهار كرد: در چند هفته اول كه فاصله بين توليد و 
نياز ما زياد بود، هم وزارت صمت و هم وزارت بهداش��ت 
اقدام به واردات ماسك كردند كه اين روند پس از مدتي 
متوقف شد. همزمان با ماسك، دستگاه هاي توليد را هم 
وارد كرديم. نكته قابل توجه آن است كه ما ديگر ماسك 
سه اليه وارد نمي كنيم و كم كم توليدات ما به نيازهاي 
بيمارستان مي رسد. روزانه به يك و نيم ميليون ماسك 
ساده و ۱۰۰هزار ماسك N۹۵ نياز داريم و به محض آنكه 
نياز مراكز درماني به نقطه سر به سر برسد، به زودي شاهد 
خواهيم بود اين اقالم در بازار آزاد به فروش برسد. رييس 
هيات امناي صرفه جويي ارزي وزارت بهداش��ت درباره 
نحوه تخصيص مكشوفات بهداش��تي از سوي مراجع 
انتظامي و قضايي بيان كرد: همه مكش��وفات در اختيار 
دانشگاه هاي علوم پزشكي همان استان قرار مي گرفت و 
همت بسياري در كشف اقالم احتكار شده صورت گرفت تا 
روند احتكار متوقف شد و ديگر كسي جرات احتكار ندارد. 
در خصوص داروها، هيات امن��اي ارزي به اين موضوع 

ورود نمي كند و همه داروهاي ورودي به كشور در اختيار 
س��ازمان غذا و دارو قرار مي گيرد و البته قبل از مصرف، 
بررسي شده و داروهايي مورد استفاده قرار مي گيرد كه 
روند پژوهشي آن طي شده باش��د. هيچ دارويي كه در 
فارماكوپه ايران ثبت نشده باشد، اجازه مصرف ندارد مگر 
اينكه گروهي پژوهشي مجوز مصرف بدهد و هر دارويي 

كه به تاييد برسد وارد فاز واردات و توليد خواهد شد. 
سخنگوي وزارت بهداش��ت همچنين ضمن مقايسه 
روند ابتال، فوت و بهبودي ناشي از بيماري كرونا در ايران 
و دنيا، درباره جديدترين دس��تورالعمل هاي سازمان 
جهاني بهداشت براي استفاده از ماسك از سوي مردم، 
گفت: اگرچه اولويت ما همچنان استفاده از ماسك براي 
بيماران و كادر درماني اس��ت اما براي افرادي كه اجبارا 
بايد از منزل خارج شوند توصيه مي كنيم از ماسك هاي 

خانگي استفاده كنند.
او گفت: براساس آخرين دستورالعمل هاي سازمان 
جهاني بهداشت و مركز مبارزه با بيماري هاي امريكا 
افراد هنگام حضور در مكان هايي مانند مترو و اتوبوس 
كه امكان رعايت فاصله گذاري اجتماعي وجود ندارد، 
بهتر است كه از ماسك استفاده كنند و توصيه قبلي 
مبني بر عدم استفاده از ماسك، برداشته شده است. 
اگرچه اولويت ما همچنان اس��تفاده از ماسك براي 
بيماران و كادر درماني است اما براي افرادي كه اجبارا 
بايد از منزل خارج شوند توصيه مي كنيم از ماسك هاي 
خانگي استفاده كنند. روش تهيه ماسك خانگي هم به 
صورت كليپ استاندارد در سازمان غذا و دارو تهيه شده 
كه امروز دوباره منتشر مي شود. مردم بدانند استفاده 
از ماسك هاي N ۹۵ براي عموم مردم ضرورت ندارد و 

اين ماسك ها براي استفاده كادر درماني است.

  رتبه پنجم ايران در بهبوديافتگان كرونا
وي افزود: تا امروز تست آزمايشگاهي ما به بيش از ۱۸۹ 
هزار و ۷۹۰ تست RT-PCR رسيده است و از نظر تعداد 
تست آزمايش��گاهي رتبه ۱۱ در دنيا را داريم . از سوي 
ديگر در موارد ابتال تا روز گذشته رتبه هفتم را داشتيم و 
از نظر تعداد ابتال در هر يك ميليون نفر جمعيت، رتبه 
۲۹ در دنيا را داريم. البته، در زمينه مرگ و مير ششمين 
كشور دنيا هستيم اما بايد توجه كنيد در يك ميليون نفر 
رتبه سيزدهم و از لحاظ تعداد موارد بهبود يافته پنجمين 
كشور دنيا هس��تيم. در تعداد موارد ابتال امريكا و تعداد 

موارد مرگ ايتاليا رتبه نخست دنيا را دارند.
جهانپور در پاس��خ به سوالي درباره نشست هايي كه در 
دس��تگاه هاي دولتي برگزار مي ش��ود و برخالف طرح 
فاصله گذاري اجتماعي اس��ت، گفت: در تمام جلسات 
دولت و ستاد ملي مقابله با كرونا فاصله گذاري ها رعايت 
مي شود. فاصله رعايت شده حداقلي ۲ متر است و ترجيح 
اس��تفاده از ماسك  است. تعداد جلسات بايد به حداقل 

ممكن برسد و از طريق ويديو كنفرانس برگزار شود. 

  رتبه هفتم ايران در ابتال به كرونا 
بر اساس بررسي هاي اپيدميولوژي صورت گرفته بر 
روند ابتال و گسترش ويروس كرونا در ايران و جهان 
كه از سوي وزارت بهداش��ت منتشر شده، تا روز ۱6 
فروردي��ن يك ميلي��ون و ۱۳۰ ه��زار و ۱۱۴ نفر به 
بيماري كوويد ۱۹ مبتال شده اند كه از اين تعداد 6۰ 

هزار و ۱۱۴ نفر جان خود را از دست دادند.
به طور كلي در جهان كشورهاي امريكا، اسپانيا، ايتاليا، 
آلمان و فرانسه رتبه هاي اول تا پنجم ابتال به بيماري 
كوويد۱۹ را به خود اختصاص مي دهند. بر اس��اس 
اعالم گزارش منتشر شده از سوي وزارت بهداشت، 
ايران نيز رتبه هفتم ابتال به كوويد ۱۹ را در جهان به 
خود اختصاص داده است و بر اساس آمار اعالم شده از 
سوي وزارت بهداشت تا ۱6 فروردين ماه، ۵۵ هزارو 
۷۴۳ نفر به بيماري كوويد۱۹ مبتال ش��ده اند كه از 
اين تع��داد ۱۹هزار و ۷۳6 نفر بهبود يافته و ۳ هزار و 
۴۵۲ نفر نيز جان خود را از دس��ت داده اند. بر اساس 
بررسي هاي صورت گرفته بيشترين شناسايي موارد 
قطعي ابتال به اين بيماري در روز ۱۱ فروردين ماه بوده 
است.  در راستاي غربالگري و شناسايي بيماري تا ۱6 
فروردين م��اه 6۹ ميليون و ۴۸۵ هزار و ۸۵۰ خدمت از 
سوي نظام سالمت به مردم ارايه شده است كه با رضايت 
۹۷.۳ درص��دي خدمت گيرندگان همراه بوده اس��ت. 
۰.۲ درصد اين افراد براي دريافت خدمات به پزش��ك 
ارجاع داده شده اند كه ۰.6 آنها مورد درمان سرپايي قرار 
گرفتند. از تعداد ياد شده ۲۴.۵درصد افراد پس از ويزيت 
توسط پزشك براي مراقبت در منزل راهنمايي شده اند 
و ۴.6 درصد افراد براي بستري به بيمارستان ها ارجاع 
داده شده  و ۳۰.۱ درصد در بيمارستان بستري شده اند. 
در مي��ان م��وارد ابتال در ۷۲ س��اعت گذش��ته ۵۲.۷ 
درصد موارد مرد و ۴۷.۳ درصد م��وارد زن بودند و ۵۳ 
درصد م��وارد بيماران حداقل يك بيم��اري زمينه اي 
داشتند. همچنين ۱۲.۳ درصد موارد بيماران در بخش 
مراقبت هاي ويژه بستري شدند و ۱۵.۵ درصد اين موارد 
نيز از موارد شديد بيماري بودند. همچنين موارد فوت 
اين بيماري در دو هفته گذشته، ۷۷.۲ درصد مربوط به 
سنين باالي 6۰ س��ال بوده و ۵۷.۷ درصد فوتي ها مرد 
و ۴۲.۳ درص��د نيز زن بودند. همچني��ن 6۰.۴ درصد 
فوت شدگان داراي حداقل يك بيماري زمينه اي بوده اند.

البته بنابر اعالم وزارت بهداشت بيماران با پيامد فوت، 
بيماران تحت لوله گذاري ناي و بيماران نيازمند بستري 
در بخش هاي ويژه به عنوان موارد شديد بيماري منظور 
ش��ده اند و اطالعات اين نمودار بر اساس موارد بستري 
در بيمارستان بوده و تعداد بيماران خارج بيمارستاني 
و موارد بدون عالمت در محاس��به اين سهم ها در نظر 
گرفته نشده اس��ت. همچنين به منظور افزايش تعداد 
نمونه، محاسبه شاخص هاي مرگ در يك هفته گذشته 

محاسبه شده است. 

ادامهازصفحهاول

تهديدات كرونايي موسسات حسابرسي
در حال حاضر جامعه حس��ابداران رس��مي ايران به 
عنوان نهاد نظارتي حرفه حسابرس��ي كشور، بازوي 
شفاف سازي دولت در بازارهاي مالي- پولي به شمار 
مي رود. اين جامعه متش��كل از حدود ۲۵۰ موسسه 
حسابرسي كشور اس��ت با حدود ۱۲ هزار نفر شاغل 
دانشگاهي كه حداقل تحصيالت آنها ليسانس »عموما 
حسابداري« است. با اين وصف بر اساس صورت هاي 
مالي جامعه حسابداران رسمي ايران كه در تارنماي 
جامعه مذكور قابل دسترسي است متوسط حقوق و 
مزاياي پرداختي به حسابرسان شاغل در موسسات 
حسابرسي با حداقل ۵ سال سابقه كار با اوقات كاري 
۵۳ س��اعت در هفته »ش��امل اضافه كار« حداكثر 
رقمي حدود ۳ ميليون تومان بوده و كل درآمد حرفه 
حسابرسي كشور از بسياري پرونده بدهكاران بانكي 
كه در زندان ويژه به اس��تراحت مش��غول هستند، 

كمتر بوده است! كه جاي تاس��ف و دريغ با مقايسه 
با شغل هاي كاذبي كه نقش مخرب را نيز در اقتصاد 
دارند. با توجه به مس��ائل پيش گفته باال و به منظور 
صيانت از حرفه حسابرسي پيش��نهادات موكد زير 

ارايه مي شود.
تخصيص فوري مبلغ ۲۵۰ ميليارد تومان به جامعه 
حسابداران رسمي ايران تا اين جامعه بر اساس تعداد 
شاغلين در موسسات حسابرسي، به اين موسسات 
پرداخته تا امرحسابرسي شركت ها با توجه به تمديد 

مهلت مندرج در بند »۳« زير به تعويق نيفتد.
از آنج��ا كه به موج��ب قانون ب��ورس و اوراق بهادار، 
موسسات حسابرسي جزو نهادهاي بازيگر بازار سرمايه 
تحت نظارت سازمان بورس معرفي شده اند، سازمان 
بورس وظيفه دارد از محل منابع مالي خود كه قابل 
توجه هم هست به موسسات حسابرسي معتمد بورس 

در قبال حقوق پرداختي كاركنان آنها از طريق تامين 
مالي يا تخصيص وجوه بدون به��ره حداقل تا پايان 
شهريور ماه سال جاري تمهيدات الزم را به عمل آورد 
چه در غير اين صورت موضوعيت صدور گزارش��ات 
حسابرسي عمال در شرايط فعلي به علت شرايط حاكم 
بر كشور كه مصداق واقعي قوه قاهره )فورس ماژور( 
است منتفي خواهد بود كه تبعات آن نيز متوجه بازار 

سرمايه است.
دولت و ستاد فرماندهي اقتصادي مقاومتي تمهيداتي 
را در رابط��ه با تمديد مهلت قان��ون برگزاري جامع 
شركت ها و ارايه اظهارنامه هاي مالياتي حداقل تا پايان 
شهريور سال جاري به عمل آورند تا با مصيبت عدم 
ارايه گزارش حسابرسي يا صدور گزارشات حسابرسي 

فاقد كيفيت الزم مواجه نشويم.
عضوجامعهحسابدارانرسميايران
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