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بازار و اقتصاد
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اخبار
رئیس سازمان مرکزی نظام مهندسی کشاورزی عنوان کرد

عرضه دانش و فناوري توسط
مراكزخدماتكشاورزيغيردولتي

رئیس س��ازمان مرکزی نظام مهندسی کش��اورزی گفت :به موجب
اختيارات حاصل از قانونهاي تأس��يس سازمان ،عرضه و فروش انواع
دانش و فناوري (نهادهها و تجهيزات ،ابزارها و ماشينهاي كشاورزي به
استثناي دارو و واكسن ،سموم و آفتكشها) به شرط داشتن مجوزهاي
مربوط به توليد از مراجع ذيربط ،توس��ط مراكز خدمات كشاورزي
غيردولتيكهباهدفنهادسازيغيردولتيدرجهتدسترسيفيزيكي
و اقتصادي آسان به انواع دانش و فناوري ايجاد شدهاند؛ مجاز است .این
امر مش��روط به تأمين و بهكارگيري عضو حقيقي داراي صالحيت و
پروانه مرتبط با دانش و فناوري مورد عرضه و فروش است.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از پایگاه اطالع رس��انی س��ازمان نظام
مهندسی کشاورزی ،شاهرخ رمضاننژاد افزود :براساس قانون تأسيس،
اصليترين رسالت اين سازمان گسترش دانش و فناوريهاي جديد در
كش��اورزي و مهندسيسازي كشاورزي است و در اجراي اين رسالت
سه اقدام اساسي شامل شناسايي جديدترين دانش و فناوريهايي كه
از س��وي مراكز توليد آنها توليد ميشوند ،نهادسازي و ايجاد شبكه
غيردولتي انتقال و اش��اعه آنها و فراهمآوري دسترسی آسان جامعه
هدف و متقاضي مصرف و بهكارگيري اين دانش و فناوريها در محيط
كشاورزي و روستايي را دنبال میکند.

رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی عنوان کرد

آمادگی سازمان تات برای همکاری در ساخت واکسن ویروس کرونا

رئیس س��ازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی گفت :این
س��ازمان در زمینه کمک به تشخیص و ساخت واکسن ویروس
کرونا با تمام قدرت و شدت و بهعنوان یک بازوی قوی و کارآمد
در کنار وزارت بهداشت خواهد بود.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از پایگاه اطالعرسانی وزارت جهاد
کش��اورزی ،کاظم خاوازی در جلس��ه همفکری بهمنظور بسیج
امکانات س��ازمان تحقیق��ات ،آموزش و ترویج کش��اورزی برای
مقابل��ه با بیم��اری کووید ( ۱۹ویروس کرون��ا) که در محل این
سازمان تش��کیل شد ،به شکلگیری فصل مش��ترک جدید از
همکاریهای دوجانبه بین این سازمان و وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزش��کی برای مقابله با  ویروس کرونا در کشور اشاره
و از آن بهعنوان یک مس��ئولیت اجتماعی بس��یار سنگین برای
س��ازمان یاد کرد .وی از پژوهش��گاه ،پژوهشکدهها و موسسات
تحقیقاتی مرتبط بهویژه موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی

ضرورت توجه به صادرات
از مرزهای دریایی

کروناباایجادیکمیلیونشغل
میتواند به فرصت تبدیل شود

یک کارش��ناس اقتصادی ،با اش��اره به اینک��ه در هر مصیبتی میتوان
ی��ک فرصت ایجاد کرد ،گفت :اگر بهواس��طه ویروس کرونا یک جنبش
نظافت در کش��ور به راه بیفتد ،بیش از یک میلیون ش��غل ایجاد خواهد
شد .به گزارش «سبزینه» به نقل از مهر ،علی سعدوندی درباره تهدیدها
و فرصتهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا گفت :این ویروس،
ضرب��ه زیادی به ما زده اس��ت .در کوتاهمدت ،ض��رری که کرونا میزند
بیشتر از هر مش��کلی است که تاکنون داش��تهایم ،اما در هر مصیبتی
میت��وان یک فرصت ایج��اد کرد .میتوانیم از این مس��أله برای ارتقای
کیفی خدمات اس��تفاده کنیم .وی ادامه داد :ایرانیان اصول بهداشتی را
در داخل منزل رعایت میکنن��د ،اما در خارج از آن و در فضای عمومی
اینگونه نیس��ت .میتوانیم یک ارتقای کیفی بهداشتی داشته باشیم و
شهرها ،مغازهها ،محیط اداری و ...را تمیز نگهداریم .سعدوندی با مقایسه
وضعیت بهداش��ت اماکن عمومی در ایران و کشورهای پیشرفته گفت:
در ژاپن یا سوئیس همهجا تمیز است .این تمیزی فقط بهدلیل فرهنگ
نیست ،بلکه بهدلیل سازکاری است که براساس آن برخی اماکن مرتب
نظافت میشود .بهعنوان مثال در هر ساعت یک نظافتچی ،سرویسهای
بهداشتی محلهای عبادت ،مکانهای اداری یا تجاری و ...را تمیز میکند.

اشتغالزایی با افزایش خدمات درمانی

سعدوندی با اشاره به کمبود تختهای بیمارستانی در کشور گفت:
نکته دیگری که میت��وان از فرصت بیماری کرونا برای بهبود اوضاع
اس��تفاده کرد ،ارتقای درمان و سالمت کشور است .تعداد تختهای
بیمارستانی ما بسیار کم است ،ما امکان گسترش کمی و کیفی درمان
در کشور را داریم .این نوع خدمات اتفاقاً به نیروی انسانی گستردهای
احتیاجدارندوبسیاراشتغالزا هستند.

دکه
رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران خبر داد

افت ۱۴هزارتومانیقیمتلیموترش

رئی��س اتحادیه میوه و س��بزی تهران از افت قیم��ت ۱۴هزار تومانی
لیموترش خبر داد و گفت :قیمت هر کیلو لیموترش در میدان مرکزی
 ۱۱تا  ۱۶هزار تومان اس��ت .به گزارش «س��بزینه» به نقل از باش��گاه
خبرنگاران جوان ،اسداهلل کارگر از کاهش چشمگیر قیمت زنجبیل در
ب��ازار خبر داد و گف��ت :با ورود اتحادیه و توزیع ش��ش تن زنجبیل در
بین اعضا قرار ش��د هر کیلو از این محصول با قیمت  ۶۰هزارتومان در
خردهفروشیها توزیع شود ،درحالیکه در هفتههای اخیر حداقل قیمت
هر کیلو زنجبیل در میدان  ۹۰تا  ۱۰۰هزار تومان بوده است .وی قیمت
ه��ر کیلو انار را پنج ت��ا  ۹هزار تومان اعالم کرد و افزود :قیمت هر کیلو
پرتقال تامسون شمال سه تا پنجهزار و ،۵۰۰پرتقال رسمی جنوب چهار
تا شش ،پرتقال رسمی شمال دوهزار و  ۵۰۰تا چهارهزار و  ،۵۰۰پرتقال
ناول جنوب هشت تا  ،۱۰گریپفروت توسرخ دو تا چهار و گریپفروت
توس��فید دو تا سه هزار و  ۵۰۰تومان است .کارگر با اشاره به نرخ سایر
میوهها در بازار بیان کرد :هماکنون هر کیلو سیب زرد لبنانی با نرخ چهار
تا هشت هزار و  ،۵۰۰سیب لبنانی قرمز چهارهزار و  ۵۰۰تا هفتهزار و
 ،۵۰۰خیار گلخانه سه تا پنج ،خیار بوتهای سه تا پنج ،کیوی چهار هزار
و  ۵۰۰تا  ،۱۰لیموش��یرین شش تا  ،۱۱موز  ۱۲تا  ،۱۴نارنگی بندری
هفت هزار و  ۵۰۰تا  ۱۱هزار و  ،۵۰۰نارنگی تخم پاکستانی پنج تا هشت
هزار و  ۵۰۰و لیموشیرین شش تا  ۱۱هزار تومان در میدان مرکزی میوه
و ترهبار با احتس��اب حداکثر  ۳۵درصد سود در خردهفروشیها عرضه
میشود .این مقام مسئول با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه مرکبات
وجود ندارد ،بیان کرد :با توجه به رشد چندبرابری تولید مرکبات ،نوسانی
در بازار شب عید نخواهیم داشت .وی قیمت هر کیلو بادمجان دلمهای را
سه تا شش هزار تومان اعالم کرد و گفت :قیمت هر کیلو بادمجان قلمی
سه تا چهار هزار و ،۵۰۰بادمجان گلخانه سه تا هفت ،پیاز شیری شش تا
 ،۱۰پیاز قرمز شش تا  ،۱۰پیاز زرد پنجهزار و  ۵۰۰تا شش ،سیبزمینی
کهنه دوهزار و  ۲۰۰تا س��ههزار و  ،۸۰۰سیبزمینی نو سههزار و ۵۰۰
تا چهارهزار و  ،۵۰۰شلغم دو تا چهار هزار و  ،۵۰۰فلفل تندریز چهار تا
هفت ،فلفل دلمه هفت تا  ۱۰و لوبیا سبز پنج تا هفت هزار و  ۵۰۰تومان
اس��ت .رئیس اتحادیه میوه و سبزی ادامه داد :هماکنون هر کیلو کاهو
پیچ ساالدی یکهزار و  ۵۰۰تا چهار هزار و  ،۵۰۰کاهو رسمی دوهزار
تا سههزار و  ،۵۰۰کرفس یک تا سه ،کلم سفید یک تا دوهزار و ،۵۰۰
کلم قرمز یک تا دوهزار و  ،۵۰۰گوجهفرنگی یکهزار و  ۵۰۰تا سههزار
و هویج یک تا دوهزار تومان است.
عمدهفروشان سیر به وعده خود عمل نکردند

وی از کاهش  ۱۴هزار تومانی قیمت لیموترش در بازار خبر داد و گفت:
درحالحاضر قیمت هر کیلو لیموترش در میدان مرکزی  ۱۱تا  ۱۶هزار
تومان است .کارگر درباره آخرین وضعیت بازار سیر بیان کرد :اگرچه قرار
بود عمدهفروشان هر کیلو سیر را با نرخ  ۲۸هزار تومان توزیع کنند ،اما
تاکنون به وعده خود عمل نکردند.

رازی خواست تا نسبت به بررس��ی و اعالم زمینههای همکاری
مش��ترک بین س��ازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی و
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اقدام کنند.
رئیس س��ازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی همچنین
در ای��ن جلس��ه ،نح��وه تعامل موسس��ه تحقیقات واکس��ن و
سرمس��ازی رازی با وزارت بهداشت را مورد توجه خاص قرار داد
و از رئیس این موسس��ه خواست تا در ارسال مکاتبات مربوط به
وزارتخانهه��ای ذیربط تعجیل کند .وی در موضوع همکاری با
وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی اعالم کرد :با توجه
ب��ه وجود آزمایش��گاههای مجهز و متخصصان عال��م و باتجربه
ویروسش��ناس در موسسه رازی ،امکان انجام تحقیقات درمورد
وی��روس کرون��ا در حوزه تولی��د کیتهای تش��خیصی و انجام
مطالعات پاتوبیولوژی ویروس ،امکانس��نجی تولید واکس��ن و
مطالعات استفاده از س��رمهای افراد بهبودیافته برای مبتالیانی

که وضعیت وخیم دارند ،میس��ر است .خاوازی گفت :توانمندی
تولید کیتهای تشخیصی در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
با همکاری موسسه رازی نیز وجود دارد.
وی تعجیل در این امر مهم با مدیریت موسسه تحقیقات واکسن
و سرمس��ازی رازی را از برنامههای مهم س��ازمان اعالم کرد و از
روس��ای موسسات و پژوهش��گاه مرتبط خواس��ت تا در تدوین
دس��تورالعملی در این زمینه با هماهنگی حوزههای موثر وزارت
بهداشت همکاری داشته باشند.
خاوازی با اش��اره به اینکه آمادگی س��ازمان تحقیقات ،آموزش
و ترویج کش��اورزی بهصورت کتبی به وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی اعالم شده است ،تأکید کرد :در صورت موافقت
این وزارتخانه ،موسس��ه رازی و پژوهشگاههای مرتبط بهصورت
کامل آماده ارائه توانمندی و امکانات خود درخصوص این ویروس
تنفسی خواهند بود.

«سبزینه» آثار شیوع کرونا بر اقتصاد کشور و راههای مقابله با آن را بررسی میکند

یک کارشناس اقتصادی:

تبدیل تهدید کرونا به فرصت با راهاندازی جنبش نظافت

این کارش��ناس اقتصادی با اشاره به اینکه با تبدیل تهدید کرونا به
فرصت میتوان یکمیلیون شغل ایجاد کرد ،گفت :اتفاقاً در همهجای
دنیا افرادی که نظافت را انجام میدهند هزینه کمی میگیرند؛ بنابراین
میتوانیم با کمترین هزینه بیشترین ارتقای کیفیت را داشته باشیم.
میتوانیم یک جنبش نظافت در کشور به راه بیندازیم .اگر این قضیه
بهدرستی انجام شود و اگر فضای عمومی یک جمعیت  ۸۲میلیونی را
تمیز کنیم ،باالی یکمیلیون شغل ایجاد خواهد شد .این کار هم بر
روی بهداشت جسمی و هم برای بهداشت روانی افراد مؤثر خواهد بود.
وی با اشاره به پتانسیل افزایش بهداشت عمومی برای تغییر چشمگیر
در اش��تغال و اقتصاد گفت :اقتصادها معموالً بهصورت جهشی رشد
میکنند و یک انقالب کیفی در یکی از عرصهها شکل میگیرد .این
عرصه میتواند ارتقای سطح بهداشت عمومی باشد.

پیشخــوان
معاون علمی و فناوری رئیسجمهور:

تنهاراهبرونرفتازشرایطفعلیاقتصادی
حمایتازنوآوریهاست

معاون علمی و فناوری رئیسجمهور گفت :بیشتر فعالیتهای نوآورانه دنیا
در سایه محدودیت ایجاد شده و تنها راه برونرفت از شرایط فعلی اقتصادی
حمایت از ایدهها و نوآوریهاست.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایرنا ،س��ورنا ستاری در مراسم افتتاح طرح
پردیس و ساختمان شماره یک پارک علم و فناوری دانشگاه تربیتمدرس
که در محل دانشکده کشاورزی این دانشگاه انجام شد ،افزود :همه نوآوریها
و امور خالقانه در دنیا در محدودیتها و شاید از یک گاراژ شکل گرفتهاست و
تا زمانیکه محدودیت نباشد ،نوآوری نیز شکل نمیگیرد.
وی افزود :ش��رایط اقتصادی کشور نیز به نحوی است که دیگر منابع نفتی
قابلاتکا نیستند و کشوری که  ۳۴میلیون جوان و دانشگاههای متعدد دارد،
باید از تمام ظرفیت خود برای نوآوری بدون اتکا به نفت استفاده کند.
مع��اون علمی و فن��اوری رئیسجمهور با تقدیر از اکوسیس��تمی که برای
نوآوری در دانشگاه تربیتمدرس ایجاد شده ،اظهار داشت :اینکه بخشهای
خصوصی و ش��رکتهای مختلف در شرایط تحریم فعالیتهای موثری در
حوزه نوآوری و فعالیتهای دانشبنیان انجام میدهند ،جای خوشحالی دارد.
ستاری ادامه داد :بیشتر شرکتهای دانشبنیان موفق به ساخت تجهیزات
داخلی ش��دند که نمونه آن ساخت ماسکهای نانو و مواد ضدعفونی است
تا در حوزه بیوتکنولوژی ،ایران در منطقه بینظیر باش��د .همچنین همین
شرکتهای دانشبنیان برای تولید داروهای جدید علیه ویروس کرونا تالش
میکنند .مع��اون علمی و فناوری رئیسجمهور با تأکید بر اینکه در حوزه
درمان تولیدات قابلتوجهی توس��ط شرکتهای دانشبنیان صورت گرفته
است ،افزود :این تالش برای مقابله با ویروس کرونا نیز فرصت جدیدی برای
فرهنگسازیدرکشور،جامعهودانشگاهایجادکردهکهبسیارارزشمنداست.
ویافزود:پایهاقتصادکشور،تأثیرگذاریدانشگاههاستوبایداینتأثیرگذاری
در اجتماع،فرهنگ و س��ایر بخشهای جامعه نیز دیده شود؛ اما اینکه این
تعداد دانشگاه کشاورزی در کش��ور وجود دارد ،ولی کشاورزی همچنان به
شیوه قدیمی فعالیت میکند ،جای سوال دارد .ستاری با بیان اینکه محصول
حاصل س��رمایهگذاری بخش خصوصی در پژوهش است ،یادآور شد :دولت
تولیدکننده محصول نیس��ت؛ همانطور که هیچ دانشگاهی در دنیا دارو یا
واکسن نمیسازد .هر دولتی هم باید با سرمایهگذاری در پژوهشهای پایه،
زیرساختهای الزم را فراهم کند تا بخش خصوصی موفق به تولید و ساخت
دارو شود .وی خاطرنشان کرد :اما همانطور که گفتم تولید محصول بخش
خصوصی است و دانشگاه نیز باید محیطی را فراهم کند تا بخش خصوصی
بتواند سرمایهگذاری کند .در جهان نیز موفقیتهای مختلفی در زمینههای
علمی توسط شرکتهای دانشبنیان محقق شده که در مرحله نخست پایه
آنها توسط دولت متبوع محکم شده است.

بهارستان
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

یارانه کرونا برای رفع مشکالت اقتصادی
قشر آسیبپذیر پرداخت شود

سبزینه

یاسمن بلوردی

با شیوع بیماری کرونا در کشور و اقدام کشورهای
همس��ایه به بستن مرزهای زمینی به روی ایران و
مختلشدن صادرات به این کشورها برخی معتقدند
که این امر میتواند تأثی��ر قابلتوجهی بر اقتصاد
کشور بگذارد؛ بهطوریکه بهگفته این کارشناسان،
اقتص��اد ایران تا حدودی فلج خواهد ش��د؛ چراکه
با کمش��دن درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت
بهدلی��ل اعمال تحریمها ،ح��ال ایران تمرکز خود
را ب��ه مراودات تجاری بهطور خاص با  15کش��ور
همس��ایه خود معطوف کرده است .به این ترتیب
با بستهش��دن مرزهای زمینی کشورهای همسایه
حقشناس ،کارشناس

مسائل اقتصادی :مرزهای زمینی ما
سهمشان در تجارت کم است

و بیش از  90درصد تجارت ،صادرات
واردات و ترانزیت ما از طریق

مرزهای دریایی انجام میشود

و خوشبختانه در این مرزها مشکلی

وجود ندارد؛ لذا بستهشدن مرزهای
زمینی نمیتواند بهطور جدی
اثرگذار باشد

و محدود ش��دن میزان صادرات میتوان اینگونه
برداش��ت کرد که دچار مشکالت عدیدهای در این
رابطه خواهیم شد .باوجوداین ،برخی کارشناسان
اقتص��ادی معتقدند که اقتصاد ایران چندان متأثر
از شیوع این بیماری و بستهشدن مرزهای همسایه
نخواهد بود؛ چراکه کمتر از  10درصد صادرات ما به
این کشورها از طریق مرزهای زمینی است و بیش
از  90درص��د صادرات از طری��ق مرزهای دریایی
صورت میگیرد که این مقوله هنوز هم در جریان
اس��ت .از س��وی دیگر این کارشناسان معتقدند با
توجه به اینکه ایران در مس��ائل بهداش��تی قوی
اس��ت و اس��تانداردهای جهانی را رعایت میکند،
میتوان امیدوار بود بهزودی این بیماری نیز کنترل
شود و اوضاع به روال عادی گذشته برگردد .با این
تفاس��یر باید تولیدکنندگان به تولی��د خود ادامه
دهن��د و محص��والت خود را انبار کنن��د تا پس از
عادیش��دن مراودات تجاری با کشورهای مقصد
بتوانند محصوالت خود را مجددا ً صادر کنند تا به
ای��ن ترتیب صدماتی مالی را ک��ه امروز به اقتصاد
ایران وارد میشود ،جبران کنند.
نایبرئیس اتاق اصناف ته��ران در خصوص تأثیر
شیوع بیماری کرونا و بستهشدن مرزهای زمینی
کشورهای همس��ایه بر اقتصاد ایران اظهار داشت:
اگرچه ممکن است این مسأله اثراتی جزئی داشته
باشد ،اما بهنظر من اتفاق خاصی برای اقتصاد کشور
نخواهد افت��اد .باوجوداین ش��اهدیم که خودمان
کمی این مس��أله را سخت کردهایم و در این رابطه
نگرانیهایی ایجاد شده است.
خسرو ابراهیمینیا در گفتوگو با «سبزینه» گفت:
شخصاً  10س��ال پیش در بحث آنفلوآنزای مرغی
که حادتر از بحث بیماری کرونا بود ،حضور داشتم
و ش��اهد بودم که این بیماری بهخوبی مدیریت و
جمع ش��د ،پس درمورد بیم��اری کرونا نیز جای

نگرانی نیس��ت .ابراهیمینیا افزود :خوش��بختانه
وزارت بهداشت و حاکمیت درمورد بیماری کرونا
اقتدارش را نش��ان داده و بای��د بدانیم که اتفاقاً در
بحث بهداشت ،یکی از کشورهایی هستیم که باالتر
از سطح استاندارد جهانی موارد را رعایت میکنیم.
وی خاطرنشان کرد :با توجه به رشد کیفی و کمی
بهداشت در کشور ،شاهدیم که ایران در برخورد با
بیماریهای اپیدمی با قدرت و سرعت آنها را مهار
کرده است .کرونا نیز یکی از این موارد است؛ لذا اگر
خودمان را حساس نکنیم ،اتفاق خاصی نمیافتد.
این مقام مس��ئول تصریح کرد :بهعنوان کسی که
مس��ئولیتی در رابطه با اصناف دارم ،در تبادالت،
جنبوجوش و فعالیتهای روزمره احتیاط مردم
را میبین��م ،ام��ا هیچ رکودی را ش��اهد نیس��تم.
ابراهیمینیا درخصوص وضعی��ت فعلی صادرات
کش��ور نیز گفت :درحالحاضر ص��ادرات داریم و
مرزهای غربی ما همه با اعمال ش��رایطی باز است؛
البته احتیاطهایی درخصوص افراد و کاالهایی که
وارد کشور یا خارج میشود وجود دارد و این وظیفه
حاکمیتی اس��ت ،اما اینک��ه ممنوعیت صادراتی
وجود داشته باشد ،اینگونه نیست .وی تأکید کرد:
با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی ما قوی است و
بهخصوص طی دو سال گذشته در حد قابلقبولی
تولید داشتهایم ،رونق تولید را هم داریم و صادرات
هم ادامه دارد؛ بنابراین جای نگرانی نیست.
بستهشدن مرزهای زمینی

تنها  10درصد صادرات را محدود میسازد
یک مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی
نیز در خصوص شیوع بیماری کرونا و بستهشدن
مرزها و تأثیر آن بر اقتصاد کش��ور اظهار داشت:
مرزهای زمینی ما سهمشان در تجارت کم است
و بی��ش از  90درصد تج��ارت ،صادرات ،واردات
و ترانزی��ت م��ا از طریق مرزه��ای دریایی انجام
میش��ود و خوش��بختانه در این مرزها مشکلی

وج��ود ندارد؛ لذا بستهش��دن مرزه��ای زمینی
نمیتوان��د بهطور ج��دی اثرگذار باش��د .هادی
حقش��ناس در گفتوگ��و با «س��بزینه» گفت:
درحالحاضر مرزهای دریایی کار خودش��ان را
انجام میدهند و صادرات و واردات از این طریق
ادامه دارد؛ لذا بستهش��دن مرزهای زمینی تأثیر
معن��اداری بر اقتصاد ایران ن��دارد ،اما بههرحال
وقتی چین با آن اقتصاد و عظمت از این بیماری
متأثر میشود ،طبیعی است که اقتصاد ایران نیز
متأثر خواهد شد ،اما اثرگذاری آن به معنی این
نیست که همه چیز متوقف شود.
حقش��ناس افزود :باید توجه داش��ته باش��یم که
تکلیف وی��روس کرونا نیز مانند بقی��ه ویروسها
ظرف چند هفته آینده روش��ن میش��ود و مجددا ً
فعالیتهای اقتصادی از س��ر گرفته خواهد ش��د؛
درنتیجه نباید تصور این باش��د که کار تمام شده
است و همه چیز ما از این موضوع متأثر خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که بستهشدن مرزها چه
میزان به اقتصاد ایران صدمه خواهد زد گفت :وقتی
که همه مرزها زمینی ما حداکثر  10درصد تجارت
ما را انجام میدهند و  90درصد تجارت ما از طریق
مرزهای دریایی اس��ت ،به همین نسبت میتوان
اثرگذاری آن را بررس��ی کرد .حقش��ناس با بیان
اینکه پیشازاین نیز موضوعاتی از این دست مثل
آنفلوآنزا و س��ارس مطرح بوده ،بهطوریکه مبنای
برخی از کمیس��یونهایی که در تجارت تشکیل
ش��ده ،گاه این بیماریها بوده ،اف��زود :باید بدانیم
که این موارد اثر میگ��ذارد ،اما هیچگاه تجارت را
متوقف نمیکند .بهعبارت دیگر ،تجارت با اینگونه
بیماریها متوقف نخواهد شد.
فنر تقاضا در حال جمعشدن است و بعد از

عادی شدن امور ،تقاضا زیاد میشود
این کارش��ناس مس��ائل اقتصادی در پاسخ به
این س��وال که بسته شدن مرزها و مختل شدن

ایجاد مشکالت در راه صادرات
از تبعات منفی شیوع کروناست
یک استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص اثراتی که بستهشدن مرزهای کشورهای
همس��ایه بر اقتصاد ایران میگ��ذارد ،گفت :باید از دو جنبه به موضوع وی��روس کرونا نگاه کنیم؛ اول
اینکه اگر آن را نادیده بگیریم ،تبعات منفی آن هزینههایی برای جامعه ایجاد میکند .به این معنا که
تعدادی از مردم براثر این بیماری عزیزانشان را از دست میدهند و عالوهبر آن مباحث درمانی بیماران
نیزهزینهزاست.
آلبرت بغزیان در گفتوگو با «سبزینه» اظهار داشت :از طرف دیگر شیوع این بیماری و بسته شدن مرزها
باعث میشود صادراتمان به بسیاری از کشورها بهخصوص کشورهای همسایه مختل شود.
بغزیان افزود :بحث صادرات نیز شامل دو محور است؛ یعنی هم گردشگری هم کاالیی است که صادرات
کاالها نیز دو بخش فیزیکی و نامرئی را در برمیگیرد؛ مثل خدمات فنیـمهندسی که بیشترین خطر
هم مربوط به این بخش است ،چون افراد در آن جابهجا میشوند و در حرکتند.
وی ادامه داد :بنابراین اینکه کش��ور عراق مانع ش��ود یا دیگر کشورها مرزها را ببندند ،تبعات منفی و
زیان اقتصادی در پی دارد که قابل محاسبه است؛ یعنی میتوان تعیین کرد که در پی وقوع این موضوع
چقدر ضرر کردهایم .بغزیان تصریح کرد :از طرف دیگر اگر این اقدامات صورت نگیرد ،شیوع این بیماری
باعث میش��ود زیانهای اجتماعی بسیاری وارد شود که یکی از تبعات آن هزینههای درمان است که
رشد اقتصادی را متأثر میسازد .وی خاطرنشان کرد :درست است که شیوع این بیماری در کشور رشد
اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد ،اما اگر مبارزه با آن و کاهش آن را جدی نگیریم ،باعث میشود که
کمی است ،بسیار زیاد باشد.
زیانهای اقتصادی آن که زیانهای ّ
بغزیان افزود :با این تفاسیر نباید نگران زیانهای اقتصادی آن باشیم و باید مبارزه و کاهش آن و همچنین
ممانعت از ورود کاالهایی که احتمال آلودگی دارند ،در اولویت باشد.

ص��ادرات از نظر ریالی چقدر به کش��ور صدمه
وارد خواه��د کرد ،گفت :صادرات کاری روزمره
اس��ت و درس��ت اس��ت که االن با بستهشدن
مرزه��ا حجم صادرات کم میش��ود ،اما بعدا ً با
باز ش��دن مجدد مرزها ،تولی��دات امروز صادر
خواهد ش��د و وضعیت مراودات تجاری به روال
عادی برمیگردد.
بغزیان ،کارشناس مسائل

اقتصادی :االن فنر تقاضا

در حال جمعشدن و در آینده

کاهش صادرات قابل جبران است.

به همین دلیل بهنظر من االن که این
شرایط حاکم است ،تولیدکنندگان

یک عضو کمیس��یون بهداشت و درمان مجلس ش��ورای اسالمی گفت:
نمایندگان در جلسه فوقالعاده کمیسیون بهداشت بر ضرورت اختصاص
یارانه برای رفع مش��کالت اقتصادی اقشار آسیبپذیر و تأمین بیدرنگ
تجهیزات درمانی و بیمارستانی تأکید کردند.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایسنا ،ابوالفضل سروش اظهار داشت :در
این نشست سه ساعته ،با حضور بیش از  50نماینده اقدامات انجام شده
برای پیش��گیری از شیوع کرونا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و  20نفر
از نمایندگان دغدغههایشان را درباره مقابله با شیوع کرونا مطرح کردند.
وی با بیان اینکه نمکی ،وزیر بهداشت و درمان و رئیس ستاد ملی مبارزه
با کرونا ،گزارشی از روند اقدامات انجام شده ارائه کرد ،افزود :در این جلسه
نمایندگان پیشنهادات متنوعی را مطرح کردند که ازجمله آن درخواست
قرنطینه مراکز آلوده همچون استانهای گیالن ،مازندران ،قم و تهران بود.
سروش درخواس��ت ارتقای فرماندهی ستاد مقابله با کرونا از سطح وزیر
بهداش��ت به رئیسجمهوری ،ضرورت تأمین بیدرنگ تجهیزات درمانی
و بیمارس��تانی برای کادر درمان بهعنوان سربازان خط مقدم مقابله علیه
کرونا ،ارائه بسته تشویقی برای کادر درمان و پرستاران و استفاده از منابع
مالی شستا ،ستاد اجرایی فرمان امام(ره) ،بنیاد مستضعفان و هلدینگهای
پتروشیمی ،برای تهیه و توزیع ماسک ،لباس ،عینک و سایر ملزومات کادر
درمانی را از جمله پیشنهادات نمایندگان در این جلسه عنوان کرد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیشنهاد کرد

کردن این دسته از محصوالت فرصت
بدهند که مجدداً تقاضاها برگردد

برداشت ۲تا ۳میلیارد دالری از صندوق
ذخیره ارزی برای مبارزه با کرونا

بغزیان اظهار داش��ت :درمورد ص��ادرات کاالهایی
مثل ماش��ینآالت نی��ز که در آخر س��ال آمار آن
ش��مرده میش��ود ،افراد متقاض��ی درحالحاضر
دس��ت نگ��ه میدارند و مطمئناً پس از باز ش��دن
مرزها و عادی شدن اوضاع مجددا ً اقدام میکنند.
بهعبارت دیگر ،االن فنر تقاضا در حال جمعشدن
و در آینده کاهش صادرات قابل جبران اس��ت .به
همین دلیل بهنظر من االن که این ش��رایط حاکم
است ،تولیدکنندگان باید به تولید ادامه دهند و با
انبار کردن این دسته از محصوالت فرصت بدهند
که مجددا ً تقاضاه��ا برگردد .وی افزود :به همین
دلی��ل از نظر من جای نگرانی نیس��ت ،بنابراین
بهترین کار این است که فع ً
ال برای کنترل بیماری
اق��دام کنیم و درگی��ر میزان صدم��ات وارده بر
اقتص��اد نباش��یم .بغزی��ان اظهار داش��ت :برای
محاس��به حجم صدماتی که متحمل میشویم
نیز کافی اس��ت کل تولید ملی را تقسیم بر 360
روز کنی��م و بگوییم روزانه متوس��ط تولید فالن
مقدار است و تعداد روزهای تعطیلی را ضرب در
 20کنیم .به این روش میتوان میزان خس��ارت
واردشده را محاسبه کرد.
این کارش��ناس مس��ائل اقتصادی با بیان اینکه
مطمئناً چینیها خسارتهایی را که در این مدت
بر آنها وارد میش��ود بهخوب��ی جبران میکنند،
چون توان تولید و کاهش قیمتشان بسیار باالست،
افزود :ش��یوع این بیماری و بس��ته ش��دن مرزها
میتوان��د به یک فرص��ت تبدیل ش��ود و در این
تهدیدها هم میشود فرصت پیدا کرد.
بغزیان ادامه داد :برای مثال در بحث گردش��گری
میتوان تمهیداتی اندیشید تا حجم باالی دالری
ک��ه هر س��ال بهخص��وص در ایام نوروز توس��ط
مسافران ایرانی از کشور خارج میشد و بهطور ویژه
به کش��ور ترکیه سرازیر میشد ،صرف گردشگری
در داخل کشور شود.
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا در گذشته نیز
تجربه چنین وضعیتی را داش��تهایم یا خیر ،گفت:
در زم��ان جنگ با س��هیمهبندی نف��ت ،بمباران،
خاموش��یها و م��وارد اینچنینی مواج��ه بودیم،
ی به این ش��کل
ام��ا هی��چگاه با مش��کل بیم��ار 
مواجه نبودهایم.

وی گف��ت :با محدودیتهایی که درحالحاضر در پروازها و حتی پروزاهای
باریوجوددارد،درتهیهتجهیزاتدچارمحدودیتهستیم،البتهراهکارهایی
پیشبینی ش��ده اس��ت .در این جلس��ه تأکید ش��د مردم حتماً هشدارها
و توصیههای س��تاد ملی مبارزه با کرون��ا را جدی بگیرند و حتیالمقدور از
خانههای خود خارج نش��وند؛ مردم با طرح ملی بسیج کرونا همکاری کنند
و برای قرنطینه خانگی اختیاری خود تصمیم بگیرند ،در غیر اینصورت هر
اندازه که برای تهیه تختهای بیمارستانی و تجهیزات پزشکی تالش کنیم
باز هم ممکن است دچار مشکل شویم؛ جدی نگرفتن هشدارها ممکن است
ش��رایط را سخت کند و ممکن اس��ت با وضعیتی که اکنون در گیالن و قم
جاری است ،در سایر نقاط روبهرو شویم .وی در ادامه با بیان اینکه نمایندگان
پیشنهاداتی را برای تأمین مالی این شرایط در حوزه حساس سالمت مطرح
کردند ،افزود :نمایندگان درخواست کردند سران سه قوه تصمیم بگیرند از
طریق صندوق ذخیره ارزی برای این مهم اقدام شود و دو تا سه میلیارد دالر
در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد تا در شرایطی که در سطح بینالمللی با
آن مواجه هستیم ،بتوانیم در این فضای رقابتی اقالم و تجهیزات و داروهای
مورد نیاز را تأمین کنیم .همچنین صدور مجوز برای استخدام حداقل چهار
هزار پرس��تار و تبدیل وضعیت نیروهای تبصرهای و ش��رکتی به رسمی را
خواس��تار شدند .بنیادی ادامه داد :در این جلسه همچنین بر نقش نظارتی
دیوان محاسبات و سازمان بازرسی تأکید شد که با اعتماد به وزارت بهداشت و
دانشگاههای نگاه کنند .در این شرایط سخت ،مسائل نظارتی باید انجام شود،
اما باید فراغ فکر برای مدیران تصمیمگیر کشور فراهم شود.

باید به تولید ادامه دهند و با انبار

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گفت :در جلسه
مشترک کمیسیون بهداشت با علی الریجانی و وزیر بهداشت پیشنهاد شد
دو تا سه میلیارد دالر از صندوق ذخیره ارزی برای تأمین اقالم ،تجهیزات و
داروهای مورد نیاز برای مبارزه با ویروس کرونا در اختیار وزارت بهداشت قرار
گیرد .به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایرنا ،بهروز بنیادی اظهارداش��ت :در
گزارش وزیر بهداشت درباره چرایی قرنطینه شدن با نشدن قم و همچنین
شیوع بیماری در سایر استانها ،عدم محدودیت در پروازهای خارجی اشاره
شد و نمکی با توجه به اینکه انرژی زیادی از وزارت بهداشت برای تهیه اقالم
و لوازم موردنیاز ازجمله ماسک و مواد ضدعفونیکننده برای پرسنل درمانی و
بهداشتی کشور و سایر مردم گرفته شد ،گالیهمند بود.

