
يادداشت- 1

 تهديد ها و فرصت ها 
در سازمان تامين اجتماعي

سازمان تامين اجتماعي با 
ويژگي مشاع بين النسلي، 
امروزه ب��دون توجه دولت 
و مجلس شوراي اسالمي 
به مس��ائل اين سازمان، با 
تهديد و فرصت هايي روبرو 
است كه پرداختن به آنها 
ادامه در همين صفحه در حوصله اين مطلب نيست ...  

رزاق صادق 

يادداشت- 2

تالش براي جذب 
سرمايه هاي داخلي

اقتص��اد اي��ران س��ال ها 
اس��ت از بي انضباطي هاي 
مي ب��رد.  رن��ج  مال��ي 
»دول��ت احمدي ن��ژاد در 
خوش بينانه تري��ن حالت 
ربع قرن اقتصاد اي��ران را 
عقب برد اما به دليل معيوب 
ماندن ساختارهاي اقتصادي...  ادامه در صفحه 2
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 افزايش قيمت خودرو 
با كدام مصوبه؟ 

 رييس شوراي رقابت 
دستورالعمل افزايش قيمت ۸ خودروي ديگر را اعالم كرد

 تغيير الگوي مصرف 
 و فشار بر اينترنت

  باعث تاخير در پاسخ دهي
 و افت سرعت شده است

قرنطينه و  ماندن در خانه موجب شد 
تا استارت آپ هاي خريد آنالين كاال 

بتوانند  رشد خوبي داشته باشند

كرونا  عامل 
فشار اينترنتي 

بر ايران

مهدي بي�ك | چش�م انداز مناس�بات ارتباطي 
اي�ران ب�ا جه�ان پيراموني ب�ه خص�وص امريكا 
چيس�ت؟ ايران چگونه مي تواند از طريق توسعه 
ارتباط�ات ب�ه مناف�ع كالن خ�ود در حوزه هاي 
اقتصادي، اجتماع�ي، فرهنگي و... دس�ت يابد؟ 
راهكار تبديل روابط سياس�ي به توافق اقتصادي 
و تجاري چيس�ت؟ اين پرس�ش ها و پرسش هاي 
ديگري از اين دس�ت موضوعاتي هستند كه اين 
روزه�ا در فضاي رس�انه اي و محاف�ل اقتصادي و 
ارتباطي به كرات تكرار مي ش�وند؛ پرس�ش ها و 
ابهاماتي كه پاس�خگويي به آنها مي تواند بخشي 
از اولويت هاي كشور در چشم انداز پيش رو را نيز 
مشخص كند. با توجه به اهميت بررسي هاي ميان 
رش�ته اي در جريان گفت وگوي اين شماره سراغ 
دكتر محمدعلي الستي جامعه شناس ارتباطات و 
استاد دانشگاه رفتيم تا از دل گپ و گفت دوستانه 
با اين فع�ال ارتباطي تصويري ش�فاف از بايدها و 
نبايدهايي كه براي اس�تيفاي مناف�ع ايرانيان در 
شرايط فعلي بايد مورد توجه قرار بگيرد، ارايه شود. 
الستي با بررسي تطبيقي نمونه هاي مشابه ايران 
در طول تاريخ معاصر تالش مي كند تا راهبردهاي 
ايران براي مواجهه با مشكالت دروني و بيروني را 
تحليل و تفسير كند. او با اشاره به اهميت استفاده 
از ظرفيت هاي آشتي ملي براي پشت سر گذاشتن 
مش�كالت اقتصادي نقش نظام سياس�ي را براي 
ايجاد اين محيط وحدت بخش كلي�دي   مي داند. 
انعكاس نظرات ايشان براي آگاهي هرچه بيشتر 
مخاطبان و تبادل نظرات مختلف اس�ت و لزوما به 

معناي تاييد آن از سوي روزنامه نيست.

    با كارشناسان اقتصادي و اساتيد دانشگاهي كه 
صحبت مي كنيم، تقريبا اكثريت قريب به اتفاق 
آنها موضوع تحريم هاي اقتصادي را در كنار بحث 
سوءمديريت هاي داخلي به عنوان مشكل اصلي 

اقتصاد و معيشت ايراني در دوران حاضر تفسير 
مي كنند، به عن�وان يك تحليلگ�ر ارتباطي چه 
راهكاري براي پشت سر گذاشتن اين مشكالت 

پيشنهاد مي كنيد؟ 
همه مي دانيم ك��ه حوزه هاي متنوع فعاليت بش��ري با 
همديگر پيوستگي جدايي ناپذيري دارند؛ يعني ارتباط 
متقابِل ارگانيك با ه��م دارند؛ به عنوان مثال مس��ائل 
اقتصادي با مسائل ديپلماس��ي، موضوعات سياسي با 
موضوعات اجتماعي؛ اقتصاد با فرهنگ، فرهنگ با جامعه، 
جامعه با معيش��ت و...همه اينها به هم مربوطند؛ وقتي 
يك ملتي؛ )منظورم دولت ملت است( خودش را در يك 
وضعيت تقابل با يك نظامي مثل نظاِم سلطه غرب قرار 
مي دهد؛ در حالي كه مشخص اس��ت كه غرب و امريكا 
در حال حاضر صاحب قدرت بس��يار زيادي در س��طح 
جهان است؛ ما چه موافق اين قدرت باشيم چه مخالف 
آن نمي توانيم كليت آن را انكار كنيم. در زمان تقابل بايد 
درك درستي از جايگاه خودمان، جايگاه طرف مقابل و 
نوع تعامل را بر اساس اين جايگاه ها داشته باشيم. وقتي 
كه ما به اياالت متحده امريكا به عنوان يك قدرت زورگو 
و يك قدرت قلدر نگاه مي كنيم و تصميم مي گيريم كه با 
اين قدرت امپرياليستي مثال مقابله كنيم؛ بايد نهادهاي 
متعدد داخل كشور متناسب با اين تقابل حركت كنند. 
به عنوان نمونه در جنگ ويتنام؛ امريكا و ويتنام شمالي 
)در آن زمان( با هم درگير شده بودند؛ يعني يك ابرقدرت 
با يك كشور كوچك و توس��عه نيافته با هم گالويز شده 
بودند؛ در آن زمان وقتي ب��ه ملت ويتنام نگاه مي كرديد 
مي ديدي��د كه ويتنامي ه��ا يكپارچه در مقاب��ل امريكا 
ايستاده اند و عناصري كه در آن زمان هدايت ملت را در 
مواجهه با غرب به دست گرفته بودند، سعي مي كردند؛ 
حساب ش��ده اين تقابل را به نفع خودش��ان و ملتشان 
تمام كنند. به عنوان مثال هوشي مينه رهبر ويتنام در 
شرايطي كه بزرگ ترين جنگ بعد از جنگ جهاني دوم 
جريان داشت؛ در زمان كريس��مس مي آمد براي مردم 
امريكا پيام تبريك مي فرستاد. با مردم امريكا ارتباط برقرار 

مي كرد. نتيجه اين حركت چ��ه بود؟ معني اين حركت 
اين بود كه به مردم امريكا اين پالس را ارسال مي كرد كه 
اين ويتنامي ها نيس��تند كه باعث كشته شدن سربازان 
امريكايي مي ش��وند؛ بلكه اين سياستمداران امريكايي 
هستند كه باعث كشته شدن جوانان امريكايي مي شوند. 
پرسشي كه در اينجا شكل مي گيرد اين است كه نتيجه 
اين نوع رفتاره��اي ارتباطي ب��راي ويتنامي ها چه بود؟ 
نتيجه اش اين بود كه در داخل امريكا جريان هايي شكل 
گرفتند كه مخالف جنگ ويتنام بودند. شخصيت هاي 
مهم ورزشي؛ هنرمندان؛ سياس��تمداران و... از اعزام به 
جبهه هاي جنگ ويتنام خ��ودداري كردند. نمونه هاي 
بارز اين مخالفت ها كه بازتاب هاي وسيعي در جهان پيدا 
كرد، مخالفت محمد علي كلي بوكسور معروف با جنگ 
ويتنام و اعزام به جبهه هاي جن��گ بود. يا جان كري كه 
دهه ها بعد تا س��طح وزارت خارجه امريكا رشد كرد در 
زمان جواني از مخالفان اين جنگ محسوب مي شد. بعد 
از اين مخالفت ها بود كه دامنه وس��يعي از مردم امريكا 
نيز به جبهه مخلفان اين جنگ پيوستند و در نهايت كار 
جنگ را تمام كردند.چرا كه مردم امريكا متوجه شدند كه 
مشكل از امريكاست؛ بنابراين يك طرف پيروزي ويتنام 
بر امريكا استفاده از ظرفيت هاي ديپلماسي عمومي بود 

كه باعث شد تا بين مردم امريكا طرفدار پيدا كردند.
  منظور شما اين است كه ما در حوزه ديپلماسي 
عموم�ي در مواجه�ه ب�ا امري�كا درس�ت عمل   

نكرده ايم؟
اين رفتار را شما مقايس��ه كنيد با راهبردهايي كه ما در 
جريان اين تقابل در پيش گرفتيم. ما در سال 58 سفارت 
امريكا را اش��غال كرديم و بر اس��اس اس��ناد مستندي 
كه دانش��جويان خط امام از اين س��فارت بيرون آوردند 
مشخص شد كه اين سفارتخانه در حد مراكز جاسوسي 
عمل مي ك��رد. كاري ك��ه آن زم��ان ما باي��د در پيش 
مي گرفتيم اين بود كه كانون هاي مخالفت سياست هاي 
امريكا در درون امريكا را بايد تحريك مي كرديم تا وظيفه 
تقابل به دوش خود مردم امريكا بيفتد ن��ه مردم ايران. 

اين فشارها باعث تظاهرات هاي مختلف در خود امريكا 
مي شد و بازي را به نفع ايران بازمي گرداند. مثل ماجرايي 
كه در جنگ ويتنام ايجاد شد. اما ما ناشيانه آمديم روي 
پرچم امريكا رژه رفتيم. پرچم امريكا را نقاشي مي كرديم 
و روي آن پا مي گذاش��تيم. اين در حالي است كه پرچم 
امريكا س��مبل حاكميت امريكا به تنهايي نيست؛ بلكه 
بخش��ي از هويت تاريخي و ملي مردم امريكا هم بود. در 
شرايطي كه ما بدون راهبرد عمل مي كرديم؛ امريكايي ها 
خود را در جايگاه مظلوم قرار دادند و اعالم كردند كه ايران 
به س��فارت امريكا تجاوز كرده و فرزندان امريكايي را به 
گروگان گرفته است. نتيجه اين راهبرد چه بود؟ اين بود 
كه مردم امريكا فراموش كردند كه دولتشان چه فجايعي 
را در ايران و منطقه مرتكب ش��ده اس��ت و از آن زمان تا 
همين امروز تصوير غيرواقع��ي از ايران در جامعه امريكا 
گس��ترش پيدا كرد. ما اين فرصت ها را از دست داديم و 
از همه ظرفيت هاي مان براي مقابله با دشمني كه با تمام 

توانش در مقابل ما ايستاده، استفاده نكرديم. 
   به نظر مي رسد مش�كل مردم در اين تقابل اين 
است كه در ش�رايطي كه مردم تحت شديدترين 
فشارهاي اقتصادي و معيشتي به خاطر تحريم ها 
قرار دارند گروهي كه از بهترين امكانات و ثروت ها 
بهره من�د ش�ده اند؛ به نظر مي رس�د اي�ن عدم 
تناسب ها به مراتب آزار دهنده تر هستند. اين طور 

فكر نمي كنيد؟
امروز مسائل ديگري مطرح شده است. امروز و در حالي 
كه برخي طيف هاي سياس��ي كه از ض��رورت مقابله با 
اس��تكبار صحبت مي كنند؛ خودش��ان و اه��ل و عيال 
و فرزندانش��ان به كمال از نعمات اقتص��ادي و ارتباطي 
برخوردارن��د و در حالي كه م��ردم از كمترين امكانات و 
ظرفيت هاي اقتصادي و معيش��تي برخوردار نيس��تند 
اين گروه دارايي هاي فراواني را جمع آوري كرده اند. اين 
درست نيست زماني كه در وضعيت تقابل قرار داريم همه 

بايد در يك سنگر در برابر دشمن بايستند...
ادامه در صفحه 2

محمد علي الستي، جامعه شناس ارتباطات و استاد دانشگاه عنوان كرد

حل مشكالت بيروني اقتصاد از درون 

اگرچه با شيوع بيماري كرونا در كشور، كسب و كارهاي 
حوزه فناوري اطالعات و ارتباط��ات در بخش هايي از 
رشد تقاضا برخوردار بوده، اما به صورت كلي مانند ساير 
حوزه هاي اقتصادي، هزينه هاي بس��ياري را متحمل 
ش��دند و اين اپيدمي با تغيير الگ��وي كاري و مصرف 
كاربران، روي برخي از كسب وكارها تأثير منفي داشته 
اس��ت. اگرچه كرونا تاثير مثبتي بر اس��تارت آپ هاي 
خريد آنالين در ايران داشته، اما بيشترين تأثير منفي 
را بر اس��تارت آپ هاي گردشگري گذاش��ته است و از 
طرفي با تغيير الگوي مصرف، كاربران ايراني متحمل 
بيشترين فشار اينترنت در ميان كشورهاي درگير اين 
ويروس بوده اند. پژوهشكده سياست پژوهي و مطالعات 
راهبردي فاوا در گزارش��ي وضعيت كس��ب وكارهاي 
حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات در پي بحران كرونا 
و تأثير اين اپيدمي روي خدمات ICT در ايران را مورد 
بررسي قرار داده اس��ت. در اين گزارش در مورد اينكه 
در ايران ك��دام يك از اصناف در بخش ICT  آس��يب 
بيشتري از كرونا را تجربه كرده و اين وضعيت براي كدام 
يك از كسب وكارها با سودآوري همراه بوده، آمده است: 
در نگاه اول به نظر مي رسد كه كسب و كارهاي اينترنتي 
از شرايط جديد منتفع مي شوند، اما در اين بخش نيز 
با توجه به نوع خدمات ارايه ش��ده، اين كس��ب وكارها 
نيز براي ادامه فعاليت خود دچار مش��كل شدند. براي 
مثال بيشترين تأثير ويروس كرونا بر استارت آپ هاي 
ايراني در صنعت فروش آنالين خدمات گردش��گري 
اتفاق افتاده است. براساس اطالعات ارايه شده توسط 
صاحبان كسب وكارها، استارت آپ هايي كه بيشترين 
س��هم از فروش بليت هاي هوايي را دارند، حدود ۷5 تا 
8۰ درصد كاهش درميزان كل فروش را تجربه كردند. 
اين اتفاق به تعديل نيرو در دو استارت آپ هم منجر شد. 
بيشترين تأثير ويروس كرونا بر استارت آپ هاي ايراني 
در صنعت فروش آنالين خدمات گردش��گري اتفاق 
افتاده اس��ت. اس��تارت آپ هايي كه بيشترين سهم از 
فروش بليت هاي هوايي را دارند، حدود ۷5 تا 8۰ درصد 
كاهش در ميزان كل فروش را تجربه كردند. در حوزه 
اجاره اقامتگاه هاي گردشگري نيز يكي از استارت آپ ها 
از كاهش ۷۰ درصدي رزرو اقامتگاه هاي گردش��گري 
خبر داده است. استارت آپ ديگري نيز با كاهش ۱۰۰ 
درص��دي رزرو هتل ها و كاه��ش ۶5 درصدي خريد 
پروازها مواجه شده است. در همين حال تأثير ويروس 
كرونا بر سامانه هاي حمل ونقل آنالين نيز منفي بوده و 
موجب كاهش درآمد شده است. بعد از كسب وكارهاي 
آنالين خدمات مس��افرتي و گردشگري، پلتفرم هاي 
اطالع رساني خدمات تفريحي و فرهنگي نيز به دليل 
ش��يوع ويروس كرونا متحمل هزينه هاي بس��ياري 
شدند. لغو شدن تمامي رويدادها، ميزان فروش يكي 
از اين اس��تارت آپ ها را ۷5 درصد كاهش داده اس��ت. 
يك استارت آپ در حوزه فروش بليت تئاتر، كنسرت 
و س��ينما نيز با افت ۱۰۰ درصدي تقاضا روبرو شده و 
تمامي فروش خود را از دس��ت داده اس��ت. در حوزه 
تخفيف و خريد گروهي نيز ح��دود 8۰ درصد كاهش 
فروش ديده مي شود و همچنين با توجه به اختالل در 
فعاليت كس��ب و كارها، كاهش تبليغات آنالين پيامد 

قابل انتظاري است.

   رشد تقاضا در استارت آپ هاي خريد آنالين 
در مقابل، توصيه پزش��كان به ماندن در خانه موجب 
شد تا استارت آپ هاي خريد آنالين كاال بتوانند رشد 
خوبي داشته باش��ند. اس��تارت آپ هايي از اين دست 
حدود ۱5 تا 5۰ درصد در فروش و تقاضا رشد داشته اند 
كه مي تواند نتيجه تمايل مردم به خريد آنالين و عدم 
خروج از خانه باش��د. به صورت كلي، فروش��گاه هاي 
اينترنتي و به دنبال آن خدمات پس��تي و ارسال كاال، 
پلتفرم هاي ارايه دهن��ده خدمات آموزش��ي آنالين، 
كسب وكارهاي حوزه رس��انه )شبكه هاي اجتماعي(، 
سرگرمي )بازي، ويدئو( با توجه به تعطيلي سازمان ها، 
فعاليت ها و دوركاري در كشور با افزايش تقاضا روبرو 
ش��ده اند كه فرصت مغتنمي براي جذب كاربر براي 
خدمات بوم��ي در اي��ن بخش ها فراهم كرده اس��ت. 
ميزان رش��د تعداد مرس��والت خريد اينترنتي در ۲۰ 
روز نخست سال ۹۹ در مقايسه با زمان مشابه در سال 
گذشته نشان مي دهد تنها مرسوالت خريد اينترنتي 
دو فروشگاه در مقايسه با زمان مشابه در سال گذشته، 
رشد ۷۰۰ الي 8۰۰ درصدي را تجربه كرده اند. از سوي 
ديگر مطابق با آنچه كه پلتفرم هاي پخش آنالين عنوان 
مي كنند در روزهاي شيوع كرونا در كشور به دليل خانه 
ماندن بسياري از افراد، ميزان تماشاي آنالين فيلم روي 
يكي از اين پلتفرم ها، ۶5 درصد افزايش داشته است. 
پلتفرم هاي پخش آنالين عنوان مي كنند در روزهاي 
ش��يوع كرونا در كش��ور به دليل خانه ماندن بسياري 
از افراد، ميزان تماش��اي آنالين فيلم روي يكي از اين 
پلتفرم ها، ۶5 درصد افزايش داش��ته است در همين 
حال يكي از بسترهاي برگزاري رويداد و كالس آنالين 
نيز با شيوع كرونا، افزايش ۴۰۰ درصدي فروش روزانه 
را ثبت و تنها در يك هفت��ه ۶۰۰۰ كاربر جديد جذب 

كرده است.

   روند الكترونيكي شـدن كسـب وكارهاي 
سنتي با  تداوم كرونا

عليرضا ياري، رييس پژوهش��كده سياس��ت پژوهي 
و مطالعات راهبردي فاوا در گفت وگ��و با مهر، با بيان 
اينكه در اين ايام حضور افراد بيش��تر در خانه معادل 
افراد آنالين بيش��تر و تقاضاي بيشتر خدمات آنالين 
در بخش هاي مختلف است، گفت: »جنبه مثبت اين 
پديده اين است كه پراكندگي گسترده اينترنت باعث 
ش��ده تا كار، مطالعه، پژوهش، تعام��الت اجتماعي و 
الگوي مصرف، كمتر به موقعي��ت مكاني )فيزيكي( و 
تعامالت انساني مستقيم وابسته باش��د. اينترنت در 
چنين موقعيت بحراني، انعطاف پذيري قابل مالحظه اي 
را در اختيار جامعه قرار داده و به طور بالقوه، گس��ترده 
ش��دن اين همه گيري را با وابس��تگي كمتر به تعامل 
مستقيم با ديگران، كاهش داده است. البته موفقيت 
اين جنب��ه نيازمند حرك��ت از يك اقتص��اد فيزيكي 
مبتني بر موقعيت مكاني و شخص به شخص به اقتصاد 
ديجيتالي غيرمتمركزتر و يك شبكه كارآمد است.« 
ياري معتقد است تغيير الگوي زندگي و مصرف كاربران 
و تركيب تقاضاي خدمات، اخت��الل در زنجيره ارزش 
ارايه خدمات و نيروي انساني در بخش عرضه، از جمله 
عواملي هستند كه ...  ادامه در صفحه 2

اما در اين مطلب سعي مي ش��ود به گوش��ه اي از آنها در حد 
اجمال پرداخته شود: 

۱- تورم: تورم ه��اي نجومي در س��نوات مختلف و عدم 
بازدهي س��رمايه گذاري ها در حد پوش��ش تورم توسط 
سازمان تامين اجتماعي موجب كاهش قيمت دارايي هاي 
س��ازمان ش��ده و با تصميم گيري هاي غي��ر تخصصي 

مسووالن اين امر شدت يافته است. 
۲- تصميمات غيراصول��ي و بعضا فراقانوني ه��م در بخش 
بيمه اي و هم درماني و سرمايه گذاري، موجب تضعيف منابع 
شده است، سابقه فروش��ي قانوني و فراقانوني غيرمنطبق بر 
محاسبات بيمه اي، هزينه هاي سرسام آور ارايه خدمات، فرا تر 
عمل كردن در مورد ماده ۲۹ قانون تامين اجتماعي در بخش 
درمان و نيز فاميل ساالري و رفيق بازي در برخي انتصابات و... 

از جمله اين تصميمات است .

۳- مطالبات كاركنان س��ازمان كه معوق و بعضا انباشته 
شده است نظير افزايش 5۰ درصد مزد از ابتداي سال ۹8 
و نيز افزايش همزمان مزد از ابتداي سال ۹۹ و نيز تضعيف 
تشكيالتي كاركنان در خط مقدم خدمات نظير پرستاران 
به نفع پزش��كان و كارشناس��ان صف به نفع ستاد از ديگر 

تهديدات سازماني است .
۴- مصادره ب��ه مطل��وب وزارت بهداش��ت در برخورد غير 
منصفانه آن در ازاي بيماري كرونا كه خود سازمان بيشترين 
صدم��ه را در مقابل اين بيماري ديده اس��ت نظير ارس��ال 
صورتحساب براي درمان بيماران مبتال به كرونا عضو تامين 
اجتماعي و طرح تحول س��المت و لطمات ناش��ي از آن بر 
پيكره نحيف سازمان و... از جمله تهديدهاي برون سازماني 
اس��ت. كرونا عمال ۳۰ هزار ميليارد تومان بر دوش سازمان 
بار مالي گذاش��ته اس��ت به جاي اينكه آن را دولت جبران 

تهديد ها و فرصت ها  در سازمان تامين اجتماعي
كند وزارت دولتي بهداش��ت ادعاي طلبكاري هم داشته و ادامه از همين صفحه

صورتحساب نجومي به آن ارسال مي كند .
5- مستمري بگيران همه نسل هاي گذشته، حال و آينده 
كه مالك اصلي سازمان هس��تند در زير بار تورم و فقر كمر 
خم كرده و بيماري كرونا هم مزيد بر علت ش��ده و خرج را 
افزون بر دخل ك��رده و درآمد آنها هزين��ه ده روز اول ماه را 
تامين نمي كند و در فش��ار و مضيقه اند و از س��وي ديگر به 
تحليل رفتن س��ازمان را نظاره مي كنند و به دنبال حقوق 
حقه خود يعني افزايش حداقلي مطابق با نرخ تورم اعالمي 
بانك مركزي هس��تند، اين دين دولت است كه منابع الزم 

را از محل بيت المال )نه بدهي سنواتي دولت( تامين كند .
۶- تشكيل فراكسيون پيش��ا افتتاح مجلس تحت عنوان 
رفاه و تامين اجتماعي به نظر مي تواند هم تهديد باشد و هم 

فرصت، تا ببينيم چه عملكردي خواهد داشت .
اما چه كنيم؟

راه هاي متعددي ب��راي تعديل وضعيت موج��ود مي توان 
يافت كه برخي داخل س��ازماني و برخي مشاركتي و برخي 
برون سازماني است . براي مشكالت داخلي بايد به مديريت 

و كارشناسان دلسوز تكيه كرد، يك مديريت سالم و داراي 
انديشه در زمينه بيمه گري و كارشناسان مستقل مي توانند 
بسياري از مش��كالت موجود را كه سرمنش��ا آن در داخل 
اس��ت، حل كنند. براي مش��كالت قانوني نياز به مشاركت 
جدي بين س��ازمان و شركاي س��ازمان از يك سو و دولت و 
مجلس از سوي ديگر است، حداقل وفاق اين است كه قوانين 
ضد بيمه هاي اجتماعي را به كمك آنان حل كرد مانند مزد 
مبناي كسر حق بيمه و متوس��ط دوسال آخر، جلوگيري از 
فروش سابقه كمتر از ده س��ال، حذف قواعد بازنشستگي با 
ش��رايط گوناگون، حل معض��الت سوءاس��تفاده از قانون و 
...براي رفع ناهنجاري موجود بين تعامالت فيمابين دولت 
و مجلس با س��ازمان با انتخاب مديران مطالبه گر و شجاع و 
يكدل كارس��از خواهد ب��ود . همان طور كه مالحظه ش��د، 
حل مشكالت وابس��ته به نيروي انساني س��ازمان، شركاي 
اجتماعي، قواي سه گانه است و مهم تر از همه ايجاد انگيزه در 

ميان نيروي انساني به عنوان سرمايه هر سازمان. 
عضو اسبق هيات مديره سازمان تامين 
اجتماعي



اخبار

 راه اندازي 
مركز تماس سهام عدالت

شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه 
)سمات( به طور رس��مي مركز تماس سهام عدالت را 
راه اندازي كرد. به گزارش روابط عمومي سمات، شركت 
سپرده گذاري مركزي با هدف پاسخگويي مطلوب به 
مشموالن سهام عدالت، مركز تماس سهامداران عدالت 
را افتتاح كرد. مشموالن سهام عدالت مي توانند از طريق 
ش��ماره تلفن ۱۵۶۹ از سراسر كشور سواالت خود را از 
كارشناس��ان اين مركز مطرح كنند. همچنين شماره 
تماس ۸۳۳۳۸ س��ازمان خصوصي سازي، همچنان 
براي پاسخگويي به مشموالن سهام عدالت در دسترس 
عموم قرار دارد. خاطرنشان مي شود از روز دهم خردادماه 
۱۳۹۹، سهام ۴۶ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر از مشموالن 
سهام عدالت آزاد سازي شد تا برگ زرين ديگري در تاريخ 
اقتصاد و بازار سرمايه ايران رقم بخورد. تمامي دارندگان 
سهام عدالت كه مديريت مستقيم را انتخاب كرده اند، 
مي توانند با مراجعه ب��ه درگاه sahamedalat.ir  از 
وضعيت دارايي خود در ۳۶ شركت بورسي و فرابورسي 
مطلع شوند. اين سهامداران همانند يك سهامدار عادي 
در بورس كشور قادر خواهند بود تمامي حقوق و منافع 
سهامداري را استيفاء كرده و از مزاياي سهامداري بهره 
مند شوند؛ از جمله اين حقوق و منافع نظارت همگاني 
ميليون ها نفر از هموطنان بر بنگاه هاي اقتصادي پذيرفته 
شده در بورس، امكان شركت در مجامع عمومي، دريافت 
سود، مشاركت در افزايش سرمايه، دريافت حق تقدم و 
انجام خريد و فروش سهام در بازار سرمايه است. همچنين 
بانك ها هم مي توانند از طري��ق كارگزاري هاي خود يا 
كارگزاري هاي طرف قرارداد، به تدريج براي فروش سهام 
متقاضيان، در بازار سرمايه اقدام و وجوه حاصله را در قالب 
توافق شده به حساب آنها واريز كنند.  فروش يكجاي ۳۰ 
درصد از سهام عدالت از طريق شعب بانك ها تا پايان وقت 
اداري روز سه ش��نبه مورخ ۱۳ خرداد ۹۹ ادامه خواهد 
يافت.سهامداران مشمول طرح سهام عدالت كه روش 
سهامداري مستقيم را انتخاب كرده اند از امروز مي توانند 
با مراجعه به كارگزار منتخب خود نسبت به خريد و فروش 
سهام اقدام كرده و با خريد سهام جديد به دارايي هاي خود 
اضافه كنند يا در صورت تصميم به فروش تا ۳۰ درصد 
ارزش دارايي خود در ش��ركت ها را به فروش برسانند. 
همچنين فروش يكجاي ۳۰ درصد از سبد دارايي هر 
فرد در س��هام عدالت از طريق شعب بانك هاي كشور 
تا پايان وقت اداري روز س��ه شنبه مورخ ۱۳ خردادماه 
۹۹ ادامه خواهد داش��ت. متقاضياني كه هنوز اقدام به 
انتخاب روش س��رمايه گذاري خ��ود نكرده اند تا پايان 
 روز ۱۵ خرداد ۹۹ فرصت دادند تا با مراجعه به س��ايت
 http://www.samanese.ir  روش مديريت خود 

را انتخاب كنند. 

ادامه از صفحه اول

 تالش براي 
جذب سرمايه هاي داخلي

اما به دليل معيوب ماندن ساختارهاي اقتصادي، در دولت 
آقاي روحاني اين روند تشديد شد. به عبارت ديگر دولت 
بايد بي انضباطي پولي ش��امل رشد فزاينده بدهي هاي 
دولتي و خصوصي به سيس��تم بانكي را از طريق بانك 
مركزي نظم و نس��ق بدهد. سيس��تم مالي را از طريق 
بودجه نظم دهد و بودجه نهادهاي غيرضرور كه رش��د 
كردند را كاهش دهد و انضباط مالي را از طريق بودجه، 
سازمان مديريتي كه به اشتباه منحل شد و با هماهنگي 
مجلس به اقتصاد ايران باز گرداند«. حركت به س��مت 
رونق توليد و خروج از ركود تنها با امنيت سرمايه گذاري 
داخلي و خارجي ممكن خواهد ش��د. م��ا براي افزايش 
سرمايه گذاري كه وابسته به فضاي كسب و كار است ابتدا 
بايد سرمايه گذاري داخلي   را رونق دهيم. براي رسيدن 
به اين هدف الزم است دولت سيستم بانكي را به سمت 
افراد كارآفرين و واحده��اي موجود هدايت كند. وقتي 
س��رمايه گذاري داخلي شروع به افزايش كرد با توجه به 
مزيت هاي اقتصاد ايران )نيروي كار تحصيلكرده ارزان و 
انرژي ارزان( سيگنالي به سرمايه گذاري خارجي خواهد 
بود و نتيجه جذب سرمايه گذاري هاي خارجي خواهد 
بود. »من با افزايش نرخ مالياتي در شرايط ركود به شدت 
مخالف هستم اما معتقدم دولت بايد مانع فرار مالياتي شود. 
ايران يكي از باالترين نرخ هاي فرار مالياتي در دنيا را دارد 
چنان كه بنا به گزارش رييس پيشين سازمان ماليات، فرار 
مالياتي در ايران 2۰ درصد توليد ناخالص داخلي كشور 
است كه حدود ۱۸۰ هزار ميليارد تومان مي شود. در اين 
باره راه حل اين اس��ت كه دولت بايد گس��تره مالياتي را 
افزايش دهد يعني معافيت مالياتي به سمت صفر حركت 
كند و از فرار مالياتي نيز جلوگيري شود كه در اين صورت 
ماليات مي تواند مهم ترين منبع درآمدي دولت باشد.« بايد 
اين نكته را روشن كنم كه همه راهكارهاي ذكر شده، در 
سايه آشتي ملي رخ خواهد داد. پس بايد بپذيريم كه مسير 

پيشرفت اقتصادي از موفقيت در ديپلماسي مي گذرد.

  20 درصد از كشته شدگان آبان 
با سالح غيرسازماني شهيد شدند

وزير كشور با بيان اينكه دش��من دنبال ايجاد جنگ 
داخلي و سوري سازي ايران را داشت، گفت: همين روزها 
تعداد كشته هاي آبان اعالم مي شود. به گزارش ايسنا، 
عبدالرضا رحماني فضلي در برنامه نگاه يك با اشاره به 
حوادثي مثل اعتراضات آبان، تحريم ها، شهادت سردار 
سليماني و مشكالت اقتصادي پيش از انتخابات، افزود: 
در آبان ۹۸ تمام رسانه هاي امريكا و مخالف ايران از جمله 
سلطنت طلبان، مناققين و داعش آموزش مسلحانه 
مي دادند. مي گويند رحماني اينترنت را در اعتراض ها 
قطع كرد. وقت��ي از طريق اينترن��ت آموزش نظامي 
مي دهند، بايد اينترنت قطع شود. آنها مي خواستند در 
ايران جنگ داخلي راه بيندازند. از چند ماه قبل آبان، 
آموزش نظامي را آغاز كرده بودند و حتي ورود س��الح 
قاچاق در مرزها بيشتر شده بود ولي ما اين اقدامات را 
رصد كرده بوديم.  رحماني فضلي گفت: همين روزها 
تعداد كشته هاي آبان اعالم مي شود. حوادث غمباري 
رخ داد و حدود ۴۰ ي��ا ۴۵ نفر يعني حدود 2۰ درصد 
كشته شدگان، افرادي بودند كه با سالح هايي كشته 

شدند كه سالح سازماني نبود و آنها شهيد شدند. 
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تسهيل شرايط اعطاي اقامت سرمايه گذاري در ايران

اعطايمجوزاقامت۵سالهبهاتباعخارجيسرمايهگذاروسپردهگذار
گروه كالن |

معاون اول رييس جمهور بر تس�هيل ش�رايط 
اعطاي اقامت س�رمايه گذاري در ايران تاكيد 
كرد. به گزارش »تعادل«، جلسه بررسي نحوه 
اعطاي مجوز اقامت ۵ س�اله ب�ه اتباع خارجي 
سرمايه گذار و س�پرده گذار در ايران عصر روز 
ش�نبه به رياس�ت مع�اون اول رييس جمهور 
برگزار شد. اس�حاق جهانگيري در اين جلسه 
يكي از راه هاي ورود سرمايه خارجي به كشور 
را تسهيل در اعطاي اقامت به سرمايه گذاران و 
س�پرده گذاران اتباع خارجي دانست و گفت: 
ش�رايط اعطاي اقامت در ايران بايد به گونه اي 
باشد كه با ساير كشورهاي همسايه قابل رقابت 
ب�وده و براي س�رمايه گذار خارج�ي جذابيت 
داشته باشد و نبايد بي جهت به سرمايه گذاران 
خارجي كه متقاضي اقامت در ايران هس�تند، 

سخت گيري كرد.

معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر ضرورت رفع هرچه 
سريع تر مقررات دست و پا گير اداري براي اعطاي اقامت 
به اتباع خارجي سرمايه گذار و س��پرده گذار در ايران، از 
وزارت كشور خواست اين موضوع را در كميته مربوطه با 
حضور نمايندگان وزارت امورخارجه، وزارت امور اقتصادي 
و دارايي، بانك مركزي و ساير دستگاه هاي ذي ربط مورد 
بررسي قرار داده و پيشنهادات خود را براي تسهيل شرايط 
اعطاي اقامت به س��رمايه گذاران خارجي ارايه دهند. در 
اين جلسه كه وزراي امورخارجه، كشور و نمايندگان ساير 
دستگاه هاي ذي ربط نيز حضور داش��تند،  گزارشي در 

خصوص شيوه نامه اعطاي اقامت ۵ ساله به اتباع خارجي 
س��پرده گذار در ايران ارايه شد و موانع موجود نظير باال 
بودن مبل��غ 2۵۰ هزار دالر براي س��رمايه گذاري، عدم 
امكان تملك ملك و ساير سخت گيري هاي پيش روي 
اتباع خارجي متقاضي اقامت در ايران مورد بحث و تبادل 
نظر قرار گرفت و مقرر شد اين موضوع در كميته مربوطه 
در وزارت كشور و با حضور نمايندگان دستگاه هاي ذي ربط 
مورد بررسي قرار گيرد و راهكارهاي الزم براي رفع موانع 
پيش رو و سهولت بخشيدن به روند اعطاي اقامت به اتباع 
خارجي س��رمايه گذار و سپره گذار در ايران را ظرف يك 
ماه تدوين و براي تصميم گيري ارايه شود.  از سوي ديگر، 
بانك مركزي، شيوه نامه اعطاي مجوز اقامت پنج ساله به 
س��پرده گذاران و سرمايه گذاران خارجي را به بانك ملي 
ابالغ كرد. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، »شيوه 
نامه اعطاي مجوز اقامت پنج س��اله به س��پرده گذاران و 
سرمايه گذاران خارجي« و »فرم درخواست سپرده گذاران 
و س��رمايه گذاران خارجي براي درياف��ت مجوز اقامت 
پنج س��اله« براي اجرا به بانك ملي ابالغ شد. اين بانك 
ضمن ابالغ»ش��يوه نامه اعطاي مجوز اقامت پنج س��اله 
به س��پرده گذاران و س��رمايه گذاران خارجي« و »فرم 
درخواست سپرده گذاران و سرمايه گذاران خارجي براي 
دريافت مجوز اقامت پنج ساله« به بانك ملي، تاكيد كرده 
اس��ت، بر اساس مفاد پيوست ش��يوه نامه مذكور تحت 
عنوان »ضوابط س��پرده گذاري ارزي ويژه اتباع خارجي 
براي ص��دور مجوز اقامت پنج س��اله«، بانك ملي مجاز 
است به نيابت از بانك مركزي نس��بت به انعقاد قرارداد 
سپرده گذاري ارزي ويژه، در قالب افتتاح حساب ارزي به 
صورت حواله و اسكناس اقدام كند و با انجام هماهنگي 

الزم ب��ا اداره بين المل��ل اين بان��ك، حوال��ه وارده را در 
حساب هاي موردنظر اداره مذكور كارسازي يا اسكناس 

مأخوذه را به بانك مركزي تحويل دهد. در اين بخشنامه 
يادآور شده است، در چارچوب شيوه نامه و فرم درخواست 

مزبور، با هماهنگي اداره بين الملل بانك مركزي و وزارت 
كشور اقدام الزم را به عمل آورند.

شيوه نامه اعطاي مجوز اقامت پنج ساله به سپرده گذاران و سرمايه گذاران خارجي ابالغ شد

ايلناز   ابراهيمي|
بهره گي�ري از تج�ارب كش�ورها در رابطه با 
ابعاد تكنيك�ي اجراي هدف گ�ذاري تورم ، از 
مدل س�ازي و پيش بيني تورم گرفته تا نحوه 
اطالع رساني آن به عموم مي تواند نقش موثري 

در پياده سازي موفق در ايران داشته باشد.

هدف گ��ذاري ت��ورم در حال حاض��ر يك��ي از رايج ترين 
چارچوب هاي سياس��تي اعمال شده توس��ط بانك هاي 
مركزي است و از س��ال ۱۹۹۰ كه براي اولين بار نيوزيلند 
اين رژيم سياس��تي را پذيرفت تاكنون تعداد بسيار زيادي 
از كشورها آن را در اعمال سياس��ت هاي پولي خود به كار 
گرفته اند. در بسياري از اين كشورها پيش از هدف گذاري 
تورم، سياست هاي ديگري همچون هدف گذاري كل هاي 
پولي، نرخ هاي بهره ، نرخ ارز و غيره اعمال شده بود كه اغلب 
نتايج مورد انتظار سياس��ت گذار را كه همانا كنترل تورم و 
كمك به رش��د اقتصادي بود، به همراه نداشت. مهم ترين 
مزيت هدف گذاري تورم در اين است كه در سياست پولي، به 
نوعي قواعد با صالحديد تركيب مي شود. چنين »صالحديد 

مقيدي« دو عنص��ر كاماًل متفاوت را تحت پوش��ش قرار 
مي دهد؛ اول اينكه در ميان م��دت يك نرخ عددي معلوم 
براي تورم هدف گذاري مي ش��ود و سپس براي رسيدن به 
آن، در كوتاه مدت به شوك هاي اقتصادي واكنش نشان داده 
مي شود كه اين واكنش مي تواند بنا به صالحديد بانك مركزي 
با اس��تفاده از هر كدام از ابزارهاي تحت اختيار آن صورت 
پذيرد. اغلب كشورهايي كه در حال حاضر از هدف گذاري 
تورم به عنوان سياست پولي غالب خود استفاده مي كنند، 
در مقطعي از زمان درگير تورم شديد بوده اند. از جمله اين 
كشورها مي توان به شيلي، برزيل و تركيه اشاره كرد. به عنوان 
مثال، تركيه به دليل شدت تورم حاكم بر اقتصاد اين كشور، در 
سال 2۰۰2 به صورت ضمني و در 2۰۰۶ به صراحت مجبور 
به اتخاذ سياست هدف گذاري تورم شد يا برزيل پس از تحمل 
سال ها تورم باال، با هدف گذاري تورم توانست دغدغه هاي 

خود در اين زمينه را كاهش دهد.
ابع��اد تكنيكي اج��راي سياس��ت هدف گذاري ت��ورم ، از 
مدل س��ازي و پيش بيني تورم گرفته تا نحوه اطالع رساني 
آن به عموم مردم را در اين كش��ورها نشان مي دهد. برزيل 
در ۱۹۹۹ توسط شوراي ملي پول كه متشكل است از وزير 

دارايي، رييس بانك مركزي برزيل و وزير برنامه ريزي، بودجه 
و مديريت، هدف گذاري شاخص تورم پايه مصرف كننده را 
براي برنامه ساالنه در نظر گرفته و ابزار آن نرخ بهره شبانه بوده 
است. شيلي در ۱۹۹۹ توسط بانك مركزي شيلي شاخص 
تورم پايه ساالنه مصرف كننده را براي برنامه دو ساالنه هدف 
قرار داده و ابزار آن نرخ بهره سياست پولي و نرخ بهره شبانه بين 
بانكي بوده است. تركيه در 2۰۰۶ توسط كميته سياست پولي 
همراه با دولت كه هدف تورمي را تعيين مي كنند شاخص 
ساالنه قيمت مصرف كننده را براي دوره سه ساله از طريق 
نرخ هفتگي مزايده ريپو، كريدور نرخ بهره و نسبت ذخاير 
قانوني هدف قرار داده است.  ويژگي هاي فرايند مدل سازي 
و پيش بيني در كش��ورهاي منتخب نيز نشان مي دهد كه 
 ،VECM، FAVAR ،بيزين VAR، VAR برزيل مدل هاي
مدل هاي كالن كوچك و متوس��ط و يك مدل DSGE را 
مورد استفاده قرار داده و گزارش هاي فصلي پيش بيني تورم 
و توليد ناخالص ملي منتش��ر كرده است. شيلي مدل هاي 
كالن اقتصادي فصلي، سري هاي زماني و DSGE را مورد 
اس��تفاده قرار داده و پيش بيني  تولي��د ناخالص داخلي و 
شاخص قيمت مصرف كننده با برخي تأخيرها منتشر كرده 

است. تركيه مدل پيش بيني فصلي، يك مدل DSGE كه 
در حال گس��ترش است را استفاده كرده و پيش بيني تورم 
هسته اي و پايه، به اضافه شكاف توليد را منتشر كرده است.  
ويژگي هاي سازوكارهاي پاسخ گويي و مسووليت پذيري در 
كشورهاي منتخب نيز نشان مي دهد كه برزيل در صورتي 
كه هدف تعيين شده براي تورم برآورده نشود، رييس بانك 
مركزي بايد طي نامه اي سرگش��اده به وزير دارايي داليل 
عدم تحقق آن را توضيح داده و اقدامات الزم براي دستيابي 
به هدف تورمي تعيين شده، تبيين و افق زماني مورد  انتظار 
براي تحقق آن تعيين شود. گزارش به مجلس شش بار در 
سال انجام مي شود.در شيلي نامه سرگشاده وجود ندارد و 
گزارش به مجلس چهار بار در سال انجام مي شود. در تركيه 
نامه سرگشاده وجود دارد و در صورتي كه هدف تعيين شده 
براي تورم برآورده نشود، رييس بانك مركزي بايد در پايان 
سال طي نامه اي سرگشاده به دولت، داليل عدم تحقق آن 
را توضيح دهد. طي سال، چنين توضيحاتي در گزارش تورم 
ارايه مي شود. گزارش به مجلس دوبار در سال انجام مي شود.  
ويژگي هاي خبررساني در مورد تصميمات در كشورهاي 
منتخب نش��ان مي دهد كه در برزيل اعالم فوري تصميم 

سياس��تي وجود دارد. گزارش هاي مطبوعاتي تنها پس از 
انتش��ار گزارش تورم انجام مي شود. انتشار صورتجلسات 
هش��ت روز بعد از هر نشس��ت و گزارش ت��ورم )يا گزارش 
سياست پولي( وتواتر آن چهار بار در سال انجام مي شود. در 
شيلي اطالع رساني فوري از طريق نشريات انجام مي شود. 
گزارش هاي مطبوعاتي وجود دارد. انتش��ار صورتجلسات 
دو هفته بعد از نشست ها و گزارش تورم )يا گزارش سياست 
پولي( وتواتر آن چهار بار در س��ال انجام مي شود.   در تركيه 
اعالم فوري تصميم سياستي از طريق نشريات انجام مي شود. 
گزارش هاي مطبوعاتي وجود دارد. خالصه اي از نشس��ت 
در مدت پنج روز كاري منتشر مي ش��ود. گزارش تورم )يا 
گزارش سياست پولي( وتواتر آن چهار بار در سال است.  اين 
كشورها با استفاده از سازوكار عملي فوق  توانسته اند تا حد 
زيادي بر نوسانات تورم غلبه كرده و اقتصاد خود را از مضرات 
چنين نوساناتي مصون نگه دارند. بررسي تجربه كشورهاي 
موفق در زمينه هدف گ��ذاري تورم در هر يك از حوزه هاي 
اجرايي، پاسخ گويي، شفافيت و اطالع رساني مي تواند حاوي 
درس هاي مهمي براي سياست گذاري پولي در ايران باشد و 

سياست گذار را در اين مسير سخت ياري رساند.

بررسي تجارب كشورها در پياده سازي چارچوب هدف گذاري تورم

 اما امروز توزيع ثروت در كشور به گونه اي است كه زماني كه 
امريكا يكي از گره هاي تحريمي را بيشتر مي كند؛ مي بينيد 
كه اقشار ضعيف و كمتربرخوردار هستند كه آسيب هاي 
بنياديني را متحمل مي ش��وند؛ اما اين كاس��بان تحريم و 
دالل ها وضعيت بهتري پيدا مي كنند و ثروت بيش��تري را 
به جيب مي زنند؛ در زمان جنگ ۸ساله با عراق مردم چون 
مي ديدند كه مسووالنشان مانند آنها زندگي مي كنند مشكل 
چنداني در اين زمينه مشاهده نمي شد، اما امروز در زمان 
تحريم ها مردم مي بينند در ش��رايطي كه آنها تحت فشار 
هستند؛ جماعت ديگري در نهايت آسودگي زندگي مي كنند. 
در اين شرايط چطور مي توان اميدوار بود كه راهبردها براي 
مقابله با زياده خواهي هاي امريكا به ثمر بنشيند و مردم همراه 

اين راهبردها باشند.
   اشاره كرديد كه عدم تناسب هاي فراواني در داخل 
كشور مشاهده مي شود و فقر و مشكالت معيشتي و 
بيكاري و...در جامعه گسترش يافته؛ در شرايط فعلي 
كه مشكالت اقتصادي فراواني مردم را  آزار مي دهد، 

اساسا روابط خارجي ما بايد چگونه باشد؟
مي گويند پيامبر در يك بيابان با جماعتي سفر مي كردند؛ 
پيامبر دستور دادند كه سوخت جمع آوري شود. اصحاب 
گفتند كه اينجا سوختي وجود ندارد؛ اما پيامبر همچنان 
تاكيد كردند و بعد هر كس يك تكه كوچك را همراه خودش 
آورد و همين تكه هاي كوچ��ك چوب در نهايت انبوهي از 
هيزم را ايجاد كرد. موضوعي كه نشان مي دهد براي انجام 
كارهاي بزرگ بايد ظرفيت هاي خ��رد و كوچك را در يك 
مسير مشخص به كار گرفت؛ در خصوص هماوردي با امريكا 
فراموش نكنيد كه ايران ابزارهاي فراواني را براي اثرگذاري 

در صحنه مناسبات بين المللي دارد. دايره نفوذ منطقه اي 
ايران كه از كشورهايي چون عراق و سوريه شروع مي شود و 
در ادامه دركشورهايي چون افغانستان، لبنان و حتي يمن و... 
تداوم مي يابد؛ اين ظرفيت ها مي تواند قدرت گفتماني ايران 
را در سطوح بين المللي  افزايش دهد. در حال حاضر شيعيان 
يمني راه تنفسي پايگاه هاي امريكايي را در عربستان بسته اند 
و خطرات فراواني را ايجاد كرده اند. پس مي شود كانون هاي 
رقاب��ت با امريكا را تقويت كرد. اگر ايران بتواند همس��ويي 
استراتژيك ميان همه رقباي امريكا ايجاد كند مي تواند در 

ميان اين منازعات منافع ملي خود را محقق كند.
   الزمه رسيدن به يك چنين شرايطي براي رشد و 

استيفاي منافع ملي چيست؟
اگر در يك كلمه بخواهم اين ضرورت را توصيف كنم از واژه 
»آشتي ملي« استفاده مي كنم. وحدت ملي وقتي است كه 
مردم در داخل احساس تبعيض نكنند و به حساب مي آيند 
و ديده مي شوند. اينكه تصور شود فقط جماعتي كه طرفدار 
نظام هستند بايد مورد توجه باشند و بقيه گروه هاي مردمي 
مهم نيس��تند و براي توس��عه و مقابله با دشمنان همين 
طرفداران كفايت مي كنند؛ اشتباه است. خداوند در قرآن 
مي فرمايد؛ راهي براي تسلط دشمنان بر مسلمين قرار داده 
نشده است. معني اين آيه اين است كه اگر تسلطي صورت 
مي گيرد به دليل مشكالتي است كه خودمان ايجاد كرده ايم. 
اگر خودمان مردم را نااميد ساختيم، خطر خواه ناخواه ايجاد 
خواهد شد. ما بايد به جايي برسيم كه حاكميت فراجناحي 
داشته باشيم. زماني كه دولت آقاي روحاني در سال۹2-۹۳ 
مي خواست با امريكا و غرب مذاكرات را آغاز كند؛ بسياري از 
اصولگرايان در كشور مخالفت كردند با اين مساله و دوگانه 

سازش يا مقاومت را مطرح كردند. اما شما نگاه مقام معظم 
رهبري را ديديد كه با چه نگاه هوش��مندانه اي موضوع را 
پيش بردند و اعالم كردند هرچند چشمشان از مذاكره آب 
نمي خورد اما به دولت اجازه دادند كه مذاكرات را پيش ببرند؛ 
اين رفتار فراجناحي رهب��ري اتمام حجت كرد كه امريكا 
قابل اعتماد نيس��ت. اين نوع رفتارهاي فراجناحي نيازي 
اس��ت كه ما امروز داريم. حاكميت بايد دوست مردم باشد 
بايد نمايندگي مردم را داشته باشد. هر اندازه كه در داخل 
اين رويكرد را تقويت كني��م و در خارج از راهبردهاي موثر 
ارتباطي و ديپلماسي بهتر استفاده كنيم مي توانيم در برابر 
يكي از ارتجاعي ترين حكومت جهان كه در سال2۰2۰ به 
راحتي در برابر دوربين مواضع نژاد پرستانه را ترويج مي كند، 
دستاوردهاي بيشتري كسب كنيم. در مواجهه با كرونا هم 
ديديم كه امريكا چندان قابليت هاي خاصي ندارد و تنها يك 

تصوير جعلي از قدرت اين كشور ارايه مي شود.
   شما در خصوص ضرورت تشكيل بسيج عمومي 
براي حل مشكالت اقتصادي صحبت كرديد؛ موضوع 
اقبال عمومي به بورس اين روزها مطرح شده است؛ به 
عنوان يك استاد علوم ارتباطي اين اقبال به بورس را 

چطور تفسير مي كنيد؟
آوردن مردم به بورس اگر منتج به تحرك صنايع داخلي و 
توسعه صنعت داخلي و عدم وابستگي به فروش نفت بشود 
و ما بتوانيم صادرات غيرنفتي را رونق بدهيم؛ اتفاق مثبتي 
است. در حالت عادي وقتي ش��ما به بورس روي مي آوريد 
يعني سرمايه ها هدايت مي شود به سمت صنايع؛ اين يك 
شكل مثبتي دارد اما اگر فقط تبديل بشود به بورس بازي و 
سفته بازي صرف، يك نوع ديگري از قمار كه مي تواند به شكل 

غباري و غيرواقعي قيمت ها را افزايش بدهد و مردم پولشان را 
از بانك ها دربياورند و بريزند تو بازار بورس، بعد با كاهش افت 
شديد ارزش سهام كه خريداري كردند سرمايه هايشان از 
دستشان برود؛ مي تواند فجايع اجتماعي زنجيرواري را شكل 
دهد؛ اگر اقبال به بورس اين معنا را بدهد كه اين سرمايه ها به 
دست دولت مي رسد براي اينكه دولت مثال بدهي هايش را 
پاس كند، مشكل ساز است. روي آوري به بازار بورس اگر در 
مديريت كالن خودش جهت توسعه صنايع داخلي باشد و 
همانطوركه شعار امسال ما جهش توليد است؛ جهش توليد 
منجر به افزايش صادرات غيرنفتي ما بش��ود و متعاقب آن 
وضعيت اشتغال هم بهبود يابد، قطعا كمبود فروش نفت را 
جبران خواهد كرد و ما را قدرتمند خواهد كرد. اما همانطور 
كه گفتم اگر فقط به شكل بورس بازي صرف باشد در واقع يك 
راه ديگري براي از دست دادن سرمايه هاي مردم خواهد بود.
   شما اشاره كرديد كه ايران توانسته در كشورهاي 
منطق�ه مثل س�وريه، يمن، ع�راق و... داي�ره نفوذ 
استراتژيكي را شكل دهد. براي تبديل اين نفوذ   به 

ارزش افزوده اقتصادي و تجاري چه مي توان كرد؟
اوال امكان ندارد كه شما دايره نفوذي داشته باشيد ولي فرصت 
براي برداشت دس��تاوردهاي اقتصادي نداشته باشيد. اگر 
دستاوردي در اين كشورها نداشته ايم به خاطر اشتباهات در 
راهبردهايمان بوده است. ما االن يك سري امكانات داريم، 
مثال قدرت ساخت و ساز ما باالست. وقتي كه براي نوسازي 
كشور سوريه بخواهد اقدام شود شما مطمئن باشيد با توجه 
به اتحاد اس��تراتژيك كه بين ايران و سوريه هست اولويت 
طرح ها با پيمانكاران ايراني خواهد بود و اين خودش يعني 
يك توفيق بسيار زياد براي سرمايه گذاري ايران در سوريه 

است. شما وقتي كه متحد استراتژيك يك كشور باشيد، آن 
كشور هم در موقع مناسب امتيازات اقتصادي به كسي جز 

شما نخواهد داد. 
   در برخي موارد مشاهده شده كه در حالي كه ايران 
بيشترين كمك ها را در برخي كشورها صورت داده 
اما كشورهاي رقيب مثل تركيه و روسيه هستند كه 
دس�تاوردهاي اقتصادي را در كشورهاي هدف درو 
مي كنند و سر اقتصاد ايران بي كاله مي ماند. در اين 

زمينه چه نظري داريد؟
مش��كل ما اين است كه دستگاه هاي تبليغاتي ما ضعيف 
اس��ت و ما نتوانس��تيم. اين تبليغ كننده هاي ما يك جور 
تحريك كننده هم هستند ببينيد ما چگونه دشمن تراشي 
مي كنيم ما استانداردي براي حجاب اگر داريم توي صدا 
و سيما خانمي را كه وضعش از نظر آرايش يا پوشش وضع 
خاصي دارد پخش نمي كنيد، اگر اين قرار است نشان داده 
نشود همه جا بايد نشان داده نشود اما موقع انتخابات كه 
مي شود شما اين تيپ خانم هاي بي حجاب را به تناوب توي 
تلويزيون مي بينيد كه در انتخابات يا راهپيمايي شركت 
كرده است. اگر حضور اين تيپ ها در جامعه مثبت است پس 
بايد در جاي ديگر هم نشانشان بدهيد كه احساس نشود كه 
استفاده ابزاري از آنها مي شود. با اين حركات با ظرفيت ملي 
خودمان با رسانه ملي خودمان با پول خودمان دافعه ايجاد 
مي كنيم. در حالي كه مقام معظم رهبري فرمودند دافعه 
نداشته باشيد جاذبه داشته باشيد. چرا به اين راهبردهاي 
رهبري توجه الزم نمي شود؟ چون جماعتي هستند كه 
سود و كاسبي ش��ان از اين راه اس��ت. بايد اين اصالحات 

ضروري را آغاز كنيم. 

حل  مشكالت بيروني  اقتصاد از درون 

نقش موث��ري در ميزان پايداري كس��ب و كارهاي حوزه 
ارتباط��ات و فن��اوري اطالع��ات دارد. وي در خصوص 
پيش بين��ي از ادامه فعاليت كس��ب و كارهاي س��نتي با 
تداوم روند فعلي و اينكه آيا كس��ب وكارهاي س��نتي به 
بستر الكترونيكي روي مي آورند، گفت: »با توجه به اينكه 
هزينه هاي تحميلي به كس��ب و كارهاي الكترونيكي در 
برخي حوزه ها نسبت به كسب وكارهاي سنتي به ميزان 
كمتري برآورد مي شود، در صورت تداوم روند فعلي، روند 
الكترونيكي شدن كسب و كارها، خدمات و فرايندهاي آنها 
با سرعت بيشتري جريان مي يابد. اين تغيير مي تواند با توجه 
به شرايط موجود در حوزه هايي مانند خدمات بهداشتي، 
مراقبتي، سالمت و آموزش شتاب بيشتري داشته باشد. 

در اين مس��ير حتي حوزه هايي مانند گردشگري با ارايه 
خدمات گردشگري مجازي نيز وارد مي شوند.« به گفته 
وي، توس��عه مدل هاي جديد كسب و كار الكترونيكي در 
بخش هاي مختلف مي تواند پاس��خي به چالش كاهش 
درآمد و كاهش تقاضاي كاربران باشد. همچنين پلتفرم هاي 
ديجيتالي يكي ديگر از كانال هايي است كه مي تواند براي 
معرفي و عرضه خدمات توسط كسب و كارهاي سنتي مورد 

استفاده قرار گيرد.

     مي�زان آمادگ�ي زيرس�اخت هاي خدم�ات 
آنالين در بحران كرونا

ي��اري درباره ارزياب��ي از ميزان آمادگي زيرس��اخت هاي 

خدمات آنالين در بحران كرونا و نقاط قوت و ضعف مربوط 
به زيرساخت ها مي گويد: »به دنبال شيوع بيماري كرونا، 
اجراي قرنطينه موجب شد تا مردم براي برقراري ارتباط، 
كار، يادگيري و سرگرمي بيشتر به اينترنت متكي باشند. 
افزايش اس��تفاده از خدمات آنالين توس��ط افراد جامعه، 
كارمندان، دانش آموزان و دانشجويان موجب شد در ارايه 
خدمات اينترنتي اختالل ايجاد شود. كار از خانه يا دوركاري 
فقط به توانايي ارسال ايميل محدود نيست بلكه نيازمند 
ظرفيت هاي ويدئوكنفرانس، اتصال VPN قابل اتكا و توانايي 
اشتراك مجموعه داده هاي بزرگ در مدت زمان كوتاه است. 
امروزه بيشتر فعاليت هاي اوقات فراغت مانند سرويس هاي 
پخش، ويدئو چت ها و بازي هاي آنالين نيز نيازمند پهناي باند 

بااليي هستند. تمام اين ها، فشار زيادي روي زيرساخت هاي 
كنوني تحميل مي كنن��د و الزامات فزاينده فاصله گذاري 
اجتماعي و خودقرنطينه سازي نيز منجر به تراكم هرچه 
بيشتر در ش��اهراه هاي اطالعاتي دنيا و اشكاالتي در ارايه 

خدمات اينترنتي خواهد شد.«
ش��ركت اس��تراليايي KASPR Datahaus به منظور 
سنجش فشار بر اينترنت در زمان قرنطينه، با جمع آوري 
ميزان اينترنت استفاده ش��ده در جهان به يك نقشه فشار 
اينترن��ت به همراه ميزان پردازش و كيفيت ش��بكه ها در 
كشورهاي مختلف دست يافته است. بر اين اساس، كاربران 
ايراني ركورددار استفاده از اينترنت و زيرساخت هاي شبكه 
اينترنت با متوس��ط كندي س��رعت 2۵ درصد، متحمل 

بيشترين فشار در ميان كش��ورهاي درگير كرونا بوده اند 
و تغيير الگوي مصرف يا همان فش��ار ب��ر اينترنت، باعث 
تأخير در پاسخ دهي و افت سرعت شده است. ياري در اين 
خصوص اظهار كرد: »هرچند اينترنت يك شبكه فوق العاده 
مقاوم و انعطاف پذير اس��ت كه به طور خاص براي تطبيق 
با حجم عظيم ترافيك طراحي ش��ده است. اما پلتفرم ها و 
برنامه هاي كاربردي كمتر آزمايش شده اند. افزايش كشش 
و مقاومت پذيري اينترنت و خدمات آن در مواقع بحراني و 
افزايش يك باره تقاضا از آن جهت اهميت دارد كه اينترنت 
باكيفيت، بستر الزم براي حفظ كسب وكارها است و تأثير 
كيفيت شبكه و خدمات آن در موفقيت نسبي اجراي طرح 
فاصله گذاري اجتماعي در كشور قابل چشم پوشي نيست.«

كرونا  عامل فشار اينترنتي بر ايران

ادامه از صفحه اول
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 قدرداني وزير تعاون
 از شركت هاي بانك رفاه

 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از اقدامات ش��ركت 
پتروش��يمي اميركبير در جريان مبارزه با ويروس 
كرونا در سطح شهرستان بندرماهشهر و بخش ها و 
روس��تاهاي مجاور منطقه قدرداني كرد. به گزارش 
روابط عمومي بانك رفاه كارگران، در متن تقديرنامه 
وزير، خطاب به دكتر غالمپور مديرعامل اين شركت 
آمده اس��ت: »با عنايت به نامه استاندار خوزستان و 
ابراز رضايت از خدمات ارزنده جنابعالي و پرس��نل 
آن مجموعه در زمان ش��يوع ويروس كرونا از جمله 
تأمين تجهيزات، ملزومات براي مردم مناطق محروم، 
ضد عفوني معابر و اماكن شهرستان بندر ماهشهر و 
بخش ها و روستاهاي مجاور و نيز تهيه و توزيع اقالم 
و بسته هاي معيشتي- بهداشتي، بدينوسيله مراتب 
قدرداني خود را اعالم نموده و از درگاه خداوند منان 
توفيق��ات روز افزون جنابعالي و همكاران ش��ركت 
پتروش��يمي اميركبير را در س��ال »جهش توليد« 
مسئلت مي نمايم.« گفتني است، شركت پتروشيمي 
اميركبير از ش��ركت هاي زير مجموع��ه بانك رفاه 
پس از اعالم ش��يوع ويروس كرونا در كشور اقدامات 
پيشگيرانه اي در سطح شركت، كاركنان و خانواده هاي 
آنها و شهرستان بندر ماهشهر و توابع آن و همچنين 
شهرستان هاي شادگان، رامشير، رامهرمز و اميديه 
آغاز كرد. عالوه بر اين، توزيع اقالم معيشتي و بهداشتي 
بين خانواده هاي مناطق مح��روم از ديگر خدمات 

پتروشيمي اميركبير در اين ايام بوده است. 

صدوركارت اعتباري فرهنگيان 
توسط فناپ

شركت پرداخت الكترونيك پاسارگاد از شركت هاي 
زيرمجموعه فناپ طي نشستي با موسسه صندوق 
ذخيره فرهنگي��ان، قرارداد ص��دوركارت اعتباري 
فرهنگيان را منعقد ك��رد.  به گزارش روابط عمومي 
بانك پاس��ارگاد، جلس��ه انعقاد قرارداد ارايه كارت 
اعتباري به فرهنگيان عضو صندوق ذخيره فرهنگيان، 
ميان ش��ركت پرداخ��ت الكترونيك پاس��ارگاد به 
نمايندگي از هلدينگ فناپ و بانك پاسارگاد از يك 
سو و شركت فرآيند نوين استحكام سازه به نمايندگي 
از هلدينگ خدماتي تدبيرگ��ران اطلس و صندوق 
ذخيره فرهنگيان از س��وي ديگر، در محل صندوق 
ذخيره فرهنگيان برگزار ش��د. ارايه خدمات باشگاه 
مش��تريان آوند و رس��انه اختصاصي معلم در قالب 
مجموعه خدمات كارت اعتب��اري اعضاي صندوق 
ذخيره فرهنگيان، از ديگر خدمات مورد توافق در اين 
نشست بود. بر اين اساس، طبق اعتبارسنجي صندوق 
ذخيره فرهنگيان و با استفاده از تسهيالت اعطايي 
بانك پاسارگاد، امكان اعطاي اعتبار 50 تا 500 ميليون 
ريالي در قالب كارت اعتباري براي هر يك از فرهنگيان 
عضو صندوق فراهم شده است. دارنده كارت مي تواند 
بخش��ي از اعتبار كارت كه قابل مصرف در ش��بكه 
شاپرك است را به صورت حضوري يا اينترنتي در تمام 
فروشگاه هاي متصل به شاپرك خرج كند و مبلغ را 
به صورت اقساطي به اعتباردهنده بازگرداند. همچنين 
اين امكان وجود دارد كه دارنده كارت تمام موجودي 
اعتباري خود را در فروشگاه هاي اعالم شده كه عمدتًا 
اقدام به ارايه تخفيف مي كنند، مصرف كرده و عالوه 
بر دريافت تخفيف نقدي، مبلغ خريد خود را به صورت 
اقساطي به اعتبار دهنده بازگرداند. متقاضياني كه عضو 
صندوق ذخيره فرهنگيان هستند، جهت دريافت 
اين كارت بايد از طريق پنلي كه توس��ط صندوق به 
ايشان اعالم خواهد ش��د، اقدام به ثبت درخواست 
اعتبارسنجي كنند. پس از انجام اعتبار سنجي، ميزان 
تسهيالت قابل اعطا براي هر كاربر مشخص شده و 
كارت اعتباري براي متقاضي صادر خواهد شد. نحوه 
و محل دريافت كارت اعتباري نيز متعاقبًا از طريق 

صندوق ذخيره فرهنگيان به اعضا اعالم خواهد شد.

تمديد بخشودگي تسهيالت 
زير ۱۰۰ ميليون تومان

بخشودگي سود و جرايم تسهيالت زير ۱00 ميليون 
تومان صرفا تا پايان خرداد از سوي بانك مركزي تمديد 
شد. براساس بخشنامه منتشره از سوي بانك مركزي، 
بخشودگي سود و جرايم تسهيالت زير ۱00 ميليون 
تومان صرفا تا پايان خرداد تمديد شد. بر اساس نامه 
اخير اين بانك، با توجه به شرايط كرونا، مانده سهميه 
مصرف نشده براي اجراي بند )ل( تبصره ۱۶ بودجه 
۹۸ براي تسهيالت زير ۱00 ميليون تومان اشخاص 
حقيقي و شركت هاي تعاوني صرفا تا پايان خرداد قابل 
استفاده بوده و مشمولين مي توانند براي آخرين بار از 
اين مزيت قانوني استفاده كنند. بانك هاي عامل اين 
مصوبه بانك هاي ملي، سپه، توسعه تعاون، صنعت و 
معدن، توس��عه صادرات و كشاورزي، رفاه كارگران، 
ملت، صادرات و تجارت هستند و افراد با پرداخت اصل 
تسهيالت كمتر از ۱00 ميليون تومان، از پرداخت 
سود و جرايم آن تا سقف ۱00 ميليون تومان معاف 
مي شوند. الزم به ذكر است در بودجه سال ۱۳۹۹ و 
پس از چهار سال، بخشودگي سود و جرايم تسهيالت 
زير ۱00 ميليون تومان حذف شده و امسال بودجه اي 

به اين امر اختصاص نمي يابد.

 ۱5۰۰ميليارد ريال تسهيالت
 به دستياران پزشكي

مراس��م امضاي تفاهمنامه پرداخت تس��هيالت به 
دانشجويان دوره هاي دستياري پزشكي ميان نظام 
بانكي و صندوق رفاه دانش��جويان وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي امضا شد. اين تفاهمنامه، 
روز )يكش��نبه( با هدف پرداخت تسهيالت به ۱0 تا 
۱5 هزار دانشجوي دوره دستياري پزشكي به امضا 
رسيد.دستياران پزشكي، پس از اتمام دوره تحصيلي 
فارغ التحصيل شده و مش��غول دوره هاي عملياتي 
مي ش��وند، اما هنوز مش��غول به كار و كسب حقوق 
نشده اند.اين تسهيالت به ۱5 هزار دانشجوي دوره 

دستياري با كارمزد چهار درصد پرداخت مي شود.

بانك ها مكلف به اعطاي وام به سهام عدالت شدند

سهامبورسيوعدالتوثيقهتسهيالتكارتاعتباريميشود
گروه بانك و بيمه |

رييس كل بان�ك مركزي از ام�كان تبديل 
شدن سهام بورسي و سهام عدالت به وثيقه 
تس�هيالت كارت اعتباري خبر داد و گفت: 
بانك ها مي توانند س�هام بورس�ي، به ويژه 
سهام عدالت را به عنوان وثيقه براي صدور 

كارت اعتباري قرار دهند.
عبدالناصر همتي اظهار داش�ت: رييس كل 
بانك مركزي افزود: با توجه به ارزنده بودن 
بخش عمده اي از سهم هاي موجود در سبد 
س�هام عدالت، به بانك ه�ا توصيه مي كنم 
درقب�ال وثيقه گرفتن س�هام آزاد ش�ده، 
درچارچوب ضوابط خود، معادل درصدي از 
ارزش آن، به دارندگان سهام كه نياز به منابع 
مالي دارند، ولي قصد فروش س�هام خود را 
ندارند، كارت اعتباري براي خريد بدهند.به 
حوزه فناوري اطالعات بانك مركزي تأكيد 
كرده ام هرچه س�ريعتر براي ساده س�ازي 

فرآيند صدور كارت اعتباري اقدام كند.

   بانك ها مكلف به اعطاي وام 
به سهام عدالت شدند

از سوي ديگر، جلسه هماهنگي اقتصادي دولت روز 
يكشنبه به رياس��ت رييس جمهور تشكيل و در اين 
جلسه نظام بانكي كشور مكلف ش��د شرايط الزم را 
براي اعطاي اعتبار به دارندگان سهام عدالت بر مبناي 

پشتوانه سهام آنان فراهم كند.
در اين جلس��ه پس از گزارش وزي��ر امور اقتصادي و 
دارايي از ميزان پيشرفت اقدامات مربوط به آزاد سازي 
سهام عدالت، حجت االسالم والمسلمين دكتر حسن 
روحاني بر حق انتخاب مردم در استفاده آگاهانه و نحوه 
مديريت سهام عدالت تاكيد كرد و گفت شرايط الزم 

در اين زمينه بايد فراهم شود.
در ادامه اين جلس��ه وزير صنعت، مع��دن وتجارت 
نيز از وضعيت صنعت خودروس��ازي و نقش مهم آن 
در ايجاد اش��تغال گزارش داد كه براس��اس آن روند 
توليد خودرو در نيمه دوم س��ال گذش��ته و دو ماهه 

اول امسال افزايشي بوده است. وزير صمت همچنين 
از تاثي��ر اقدامات اين وزارتخان��ه در مديريت قيمت 
در بازار خودرو و مقابله ب��ا رانت جويي گزارش داد و 
رييس جمهور نيز دراين زمينه عالوه بر لزوم تقويت و 
رشد توليد خودرو در داخل كشور برارتقاي فناوري و 
كيفيت توليد داخل و همچنين شفاف سازي و واقعي 
كردن نرخ خ��ودرو تاكيد كرد. لزوم هماهنگ كردن 
سياس��ت توليد و فروش خودرو با مالحظات زيست 
محيطي از طريق جايگزين كردن خودروهاي جديد 
به جاي خودروهاي فرسوده از ديگر موضوعات مطرح 

شده در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت بود.

   دورنماي معيشت و اقتصاد
 با تورم ۲۲ درصدي

از س��وي ديگر، ريي��س كل بانك مرك��زي اخيرا از 
آمادگي اين بانك براي اجراي هدف گذاري تورم خبر 
داده بود كه در قالب اين سياست، قطب نماي اصلي 
سياست هاي پولي و ارزي بانك مركزي، »تورم هدف« 
خواهد بود و براي رسيدن به آن، از ابزار مديريت نرخ 
سود در بازار باز استفاده خواهد شد. نكته بسيار مهم 

در اين زمينه اين اس��ت كه رييس كل بانك مركزي 
خود را براي رسيدن به تورم ۲۲ درصدي متعهد كرده 
كه دولت هم بايد دست بانك مركزي را براي رسيدن 

به اين امر مهم باز بگذارد. 
پس از اين، همت��ي اعالم كرد ك��ه بيانيه چارچوب 
هدف گذاري تورم ششم خرداد ماه منتشر خواهد شد 
كه اين بيانيه منتشر ش��د و طبق آن هدف نرخ تورم 
بانك مرك��زي براي بازه زماني يك س��اله ۲۲ درصد 
 ب��ا دامنه مثبت و منفي دو واحد درصد تعيين ش��د.
از آنجا كه بانك مركزي نرخ تورم هدف در يكس��ال 

آينده را ۲۲ درصد اعالم كرده، كارشناسان معتقدند 
كه بانك مركزي بايد از برنامه هايي كه موجب افزايش 
انتشار نقدينگي شود خودداري كند . اما در عين حال 
قدرت خريد مردم كاهش يافته و بايد به نوعي تقويت 
ش��ود و لذا وام هاي بانكي بايد در جهت رشد تقاضا و 
اقتصاد و افزايش فروش كاال و تامين معيش��ت مردم 

افزايش يابد.
 يك كارشناس اقتصادي معتقد است اين نرخ اعالمي 
قابليت تحقق دارد و مي تواند زندگي اقش��ار ضعيف 
جامعه را به ثبات برساند و ركود كنوني اقتصاد كشور 
را كاهش دهد. لطفعلي بخشي در گفت وگو با ايسنا، 
درباره چگونگي تحق��ق نرخ تورم ۲۲ درصدي اعالم 
ش��ده از س��وي بانك مركزي، اظهار كرد: بسياري از 
كش��ورهاي دنيا، به تورم زير پنج درصد رس��يده اند 
اما كشور ما و ديگر كش��ورهاي معدود هنوز در حال 
تجربه تورم باال هستند كه دليل آن هم عدم استفاده 

از سياست هاي نوين پولي است. 
وي با اعتقاد به اينكه كاهش تورم به ۲۲ درصد از نظر 
علمي كامال امكان  تحق��ق دارد، گفت: در اين زمينه 
بايد دولت و بانك مركزي به ملزومات تحقق تورم ۲۲ 
درصدي متعهد باشند و اگر دولت براي تامين كسري 
بودجه خود از روش هاي قديمي استفاده كند، به تورم 

۲۲ درصدي نخواهيم رسيد. 
به گفته اين تحليلگر اقتصادي، پيش نياز اصلي تحقق 
تورم ۲۲ درصدي ساماندهي و رفع كسري بودجه از 

سوي دولت است. 
بخش��ي درباره تاثيرات تحقق ت��ورم ۲۲ درصدي بر 
اقتصاد و معيش��ت مردم، توضيح داد: تورم يك نوع 
ماليات غيررس��مي اس��ت كه همه م��ردم پرداخت 
مي كنند و در اين بين، اقشار ضعيف جامعه و كساني 
كه حقوق ثابت دارند، به دليل افزايش قيمت ها تحت 
فش��ار قرار مي گيرند و قدرت خري��د آنها نيز كاهش 

مي يابد.
وي خاطرنش��ان كرد: با كاه��ش ۱۲ درصدي تورم 
و رس��يدن به نرخ ۲۲ درصد، زندگي اقش��ار ضعيف 
جامعه با ثبات بيش��تري همراه خواه��د بود و عالوه 
براين، اقتصاد هم روزهاي بهتري را تجربه خواهد كرد.

بانك ها مي توانند  سهام بورسي، به ويژه سهام عدالت را به عنوان وثيقه براي صدور كارت اعتباري قرار دهند

تثبيت نرخ دالر در صرافي هاي بانكي

بهاي سكه ۶۰ هزار تومان افت كرد
گروه بانك و بيمه |

در جري�ان معام�الت ارزي روز يكش�نبه 
11خرداد 99، نرخ دالر و يورو در صرافي هاي 
مجاز بانكي تغييري نكرد. صرافي هاي بانكي 
هر دالر امريكا را به قيم�ت 1۷ هزار تومان 
خريدن�د و به قيم�ت 1۷ ه�زار و 1۰۰ تومان 
ني�ز فروختند ك�ه اين قيمت ها نس�بت به 
معامالت روز قبل از آن تغييري نكرده است. 
همچنين، اين صرافي ه�ا هر يورو را معادل 
1۸ هزار و ۵۰۰ تومان مي خرند و به قيمت 1۸ 
هزار و ۶۰۰تومان مي فروشند كه قيمت اين 
نوع ارز هم مانند دالر تغييري نداشته است.
عالوه براين، بانك ها ني�ز هر دالر امريكا را 
1۶ هزار و ۷۵۰ تومان و هر يورو را 1۷ هزار و 

3۰۰تومان مي خرند. 

به گزارش »تعادل«، سامانه س��نا نيز نرخ ميانگين 
معام��الت ارز ب��راي ۱0 خ��رداد ۹۹ را ب��راي دالر 
۱7۱۹۳، يورو ۱۸۶4۱، درهم 4۶50، يوان ۲۲00، 
پوند ۲0۶۳۲، ليرتركيه ۲5۳۱ و دالر كانادا ۱۲7۸7 
تومان اعالم كرد. سامانه نيما نيز نرخ حواله ۱0 خرداد 
براي دالر را ۱5۶4۲، لير تركيه ۲۶۳5، يورو ۱7۳07، 

درهم 4۳۳۳، يوان ۲۱5۳ تومان اعالم كرد. 
در بازار ارز رس��مي نيز بانك مركزي  نرخ رسمي 47 
ارز را اعالم كرد كه به دليل تعطيلي بازارهاي جهاني 

نرخ ها در مقايس��ه با روز گذشته ثابت ماند. هر دالر 
امريكا بدون تغيير 4۲ هزار ريال قيمت گذاري شد. 
همچنين هر پوند انگليس به قيمت 5۱ هزار و ۸۶۹ 
ريال و هر ي��ورو به قيمت 4۶ هزار و ۶4۲ ريال اعالم 

قيمت شد.

   بهاي سكه ۶۰ هزار تومان افت كرد
مهم ترين دليل نوسان قيمت طال در بازار در روزهاي 
اخير، افزايش ارزش اون��س جهاني و قيمت دالر در 
ب��ازار داخلي بوده اس��ت. قيمت اون��س نيز به علت 
تعطيلي بازارهاي جهاني در روز يكشنبه يعني يك 
هزار و 7۲۹ دالر رس��يد. بهاي اونس پس از ش��يوع 
ويروس كرونا و افت شرايط اقتصادي كشورها روندي 

افزايشي يافته است.
در بازار طال با اعالم هراونس طال ۱7۲۹ دالرو هردالر 
به قيمت ۱7۶00 تومان قيمت طال و س��كه كاهش 
يافت. هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در 
بازار آزاد تهران روز  يكش��نبه با افت ۶0 هزار توماني 
قيمت نس��بت به روز معامالتي گذشته به رقم هفت 
ميليون و ۳۶0 هزار تومان به فروش رسيد.هر قطعه 
س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز هفت ميليون 
و ۱50 هزار تومان قيمت گذاري شد. همچنين نيم 
سكه نيز سه ميليون و 7۳0 هزار تومان، ربع سكه دو 
ميليون و ۳0 هزار تومان و هر قطعه سكه گرمي يك 
ميليون و ۱00 هزار تومان تعيين قيمت شد.هر گرم 

طالي خام ۱۸ عيار 7۲۱ هزار تومان و هر مثقال طال 
نيز سه ميليون و ۱۲5 هزار تومان به فروش رسيد.

   عربستان ۴۰ ميليارد دالر ذخاير ارزي 
به صندوق ثروت ملي انتقال داد

عربستان سعودي در ادامه ولخرجي هاي اخير خود در 
حوزه سرمايه گذاري با هدف بهره بردن از آشفتگي  
اخير بازارهاي جهان، 40 ميليارد دالر از بانك مركزي 

به صندوق ثروت ملي انتقال داد.
به گ��زارش بلومب��رگ، براس��اس بياني��ه »محمد 
الجدعان« وزير دارايي عربس��تان كه در خبرگزاري 
رسمي اين كشور منتشر شده، است، انتقال از صندوق 
ذخاير ارزي به صندوق ثروت ملي بر مبنايي »خاص« 
در ماه ه��اي مارس و آوريل انجام ش��ده و »ظرفيت 

سرمايه گذاري صندوق را تقويت خواهد كرد.«
اين اقدام در حالي صورت گرفته است كه بزرگ ترين 
صادركننده نفت جهان به دليل فروپاشي قيمت نفت 
و آشفتگي بازار طالي س��ياه با فشار بي سابقه مالي 

مواجه شده است.
 آل جدعان گفته اس��ت كه انتقال انجام شده توسط 
بانك مركزي عربس��تان به ري��زش تاريخي دارايي 
خالص خارجي پادش��اهي آل س��عود كمك كرده 
است؛ ذخاير ارز خارجي عربس��تان در ماه مارس با 
بيشترين سرعت در دو دهه اخير كاهش پيدا كرد و 
بي شك بر داده هاي ماه آوريل بانك مركزي كه فردا 

منتشر مي شود، تاثير خواهد گذاشت. اين اقدام در 
حالي صورت گرفته است كه اخيرا، گزارش هايي از 
سرمايه گذاري اين صندوق در شركت هايي همچون 
فيس��بوك، بويين��گ و بانك س��يتي گروپ امريكا 

منتشر شد.
الجدعان گفت: اين فرآيند پس از تحقيق جامع و در 
نظر گرفتن سطح ذخاير ارزي مورد نياز، انجام شد. 
صندوق ثروت ملي نقش مهمي را در بسط و تقويت 

رشد اقتصادي ايفا مي كند. وي خاطرنشان كرد كه 
سود ناشي از سرمايه گذاري هاي صندوق در صورت 
نياز براي حمايت از بودجه دولت مورد استفاده قرار 

خواهد گرفت.
الجدعان در بيانيه خود گفته است كه صندوق ثروت 
ملي عربستان در حال سرمايه گذاري روي »طيفي 
از فرصت هايي اس��ت كه همزمان با ش��رايط فعلي 

بازارهاي مالي جهان، نمايان شده اند.«

تغيير سبك زندگي اجتماعي 
و وابس��تگي روزافزون بش��ر 
به فناوري ه��اي نوين، اتخاذ 
رويكردهاي مبتكرانه در ارايه 
خدمات مالي كه پايه و اساس 
ارتباط��ات اجتماع��ي عصر 
حاضر در حوزه هاي مختلف 
كسب و كار به شمار مي روند 
را يك ضرورت اجتناب ناپذير 

كرده است. 
در حال حاضر با گسترش بيماري كوويد ۱۹ در سراسر 
جهان و الزام كس��ب و كارها به رعايت قرنطينه، ارايه 
خدمات غير حضوري و پرهيز از انجام مبادالت نقدي 
اسكناس و سكه، نقش بانكداري الكترونيكي در انجام 
تراكنش هاي مالي بسيار پر رنگ تر از قبل شده است.  با 
اين حال، اگر چه پياده سازي اين دستاورد مهم بشري 
در قرن بيست و يكم، انقالبي عظيم در تحول بازارهاي 
پولي و مالي به وجود آورده و مسير تبادالت مالي كه 
ش��الوده تمامي مراودات بين المللي اس��ت را هموار 
ساخته است، اما بي توجهي به تهديدهاي اين فرآيند، 
مي تواند لطمه هاي جبران ناپذيري را بر پيكره اقتصاد 

جهاني وارد كند. 
بر اين اساس، ملحوظ نظر قرار دادن اين مهم مي تواند 
به فعاالن اين حوزه در شناسايي و مديريت ريسك هاي 
مترتب بر اين روند رو به رش��د كمك شاياني كند. در 
اين نوشتار تالش مي گردد تا ضمن معرفي ريسك ها 

و تهديدهاي مترتب بر حوزه فناوري اطالعات بانكي 
و مالي، الزامات بانكداري الكترونيكي و اهميت حفظ 

امنيت اين حوزه به اختصار ارايه شود. 
گس��ترش روز افزون اس��تفاده از رايانه و گستردگي 
شبكه هاي اينترنتي در كنار تغيير نسل كاربران اين 
ش��بكه ها و الگوهاي رفتاري و اخالق��ي اين كاربران 
نسبت به نس��ل هاي گذش��ته، لزوم افزايش امنيت 
بسترهاي اينترنتي به ويژه در حوزه بانكداري و مالي را 
دو چندان مي كند. در اين راستا، به منظور تحقق اين 
مهم، شناسايي عوامل تأثيرگذار بر پذيرش و افزايش 
استفاده مشتريان از بانكداري الكترونيكي در بدو امر 

ضروري است.
از جمله عواملي كه مي تواند در افزايش انگيزه افراد در 
استفاده از خدمات بانكداري الكترونيكي موثر باشد، 
مي توان به كيفيت خدمات، پشتيباني مطلوب، صرفه 
جويي در زمان و هزينه، س��هولت اس��تفاده، امنيت 
اطالعات و تراكنش ها و محرمانگي اشاره كرد كه در 
اين بين، امنيت اساسي ترين عامل انگيزشي مشتريان 
در استفاده از اين بستر الكترونيكي محسوب مي شود؛ 
چرا كه در گذشته با توجه به بايگاني فيزيكي اطالعات 
و دسترسي محدود به ش��بكه هاي داخلي بانك ها و 
بالطبع اعمال كنترل ه��اي مديريتي، محافظت هاي 
فيزيكي و محدود كردن تعداد افرادي كه به شبكه هاي 
داخلي بانك ها دسترسي داشتند، ميزان ريسك نشر و 
سوءاستفاده از اطالعات تا حد زيادي كنترل مي شد و 
اين در حالي است كه امروزه با اتصال شبكه هاي بانكي 

به شبكه جهاني اطالعات و استفاده طيف وسيعي از 
مخاطب��ان از اين امكانات در س��طوح ملي و جهاني، 
تأمين امنيت گنجينه اطالع��ات مالي به عنوان يك 
الزام و تكليف براي موسسات مالي و اعتباري تعريف 

شده است. 
از آنجايي كه بانكداري الكترونيكي به عنوان درگاهي 
در فضاي اينترنت مي تواند امكان انجام تمامي عمليات 
مالي مشتريان را فراهم كند، استاندارد سازي و تعيين 
حد دسترس��ي كاربران در راس��تاي حف��ظ امنيت 
دارايي ها و اطالعات، همواره مورد تأكيد است؛ از اين رو 
در راستاي حفظ محرمانگي اطالعات، تصديق صحت 
تراكنش ها، دسترسي آس��ان و برخط به سامانه هاي 
مرتبط، تعيين حدود اختيارات و سقف تراكنش ها و 
پياده سازي پروتكل هاي امنيتي، شناسايي ريسك ها 
و تهديدهاي مرتبط با ح��وزه بانكداري الكترونيكي 

ضروري است. 
همان گون��ه كه توضيح داده ش��د، نش��ت اطالعات 
تراكنش ها، حمالت نرم افزاري و هكرها، سوءاستفاده 
از اطالعات كارت هاي پرداخت، پولشويي و مواردي 
از اين دس��ت، ب��ه عن��وان اصلي تري��ن دغدغه هاي 
موسس��ات مالي و اعتباري در پياده سازي بانكداري 
الكترونيكي محسوب مي شود، اما در عين حال، توجه 
به عوامل اصلي ريس��ك در بازاره��اي مالي از جمله 
ريسك اعتباري، ريس��ك منطقه اي، ريسك تبديل 
و نوسان نرخ، ريسك بازار، ريسك نقدينگي، ريسك 
عملياتي، ريسك مقرراتي و ريسك شهرت نيز از جمله 

چالش هاي بانك ها در جاري سازي فرآيند بانكداري 
الكترونيكي اس��ت؛ چرا كه عدم توجه ب��ه هر يك از 
اين عوامل به ايجاد حفره هاي امنيتي منجر ش��ده و 
پيامدهاي ناخوشايندي به دنبال خواهد داشت كه از 
جمله پيامدهاي منفي آن مي توان به موارد زير اشاره 
كرد: افزايش هزينه هاي عملياتي و نظارتي و به تبع آن 
كاهش درآمد، خدش��ه وارد شدن به اعتبار و شهرت 
بانك، سلب اعتماد مشتريان و ذي نفعان، ايجاد اختالل 
در فرآيندهاي كاري و صرف زمان و هزينه بيش��تر، 
پيامدهاي قانوني ناشي از طرح شكواييه مشتريان، از 

دست رفتن اطالعات، منابع مالي و دارايي ها 
در مواجه��ه با خط��رات امنيتي، موسس��ات مالي و 
اعتب��اري دو رويكرد كلي زي��ر را در پيش مي گيرند: 
الف( رويكرد واكنشي يا انفعالي كه در اين حالت پس 
از بروز يك حادثه امنيتي، موسس��ه وارد عمل شده و 
كارشناسان تنها مي توانند از گسترش مشكل ايجاد 
ش��ده جلوگيري كرده و عم��اًل آن بخش از اطالعات 
كه در معرض حمله بدافزارها ي��ا هكرها قرار گرفته، 

از دست مي رود. 
ب- رويكرد كنش��ي يا پيش��گيرانه كه باعث كاهش 
آس��يب پذيري بانك يا موسسه مالي در برابر خطرات 
امنيت��ي مي ش��ود. با اس��تفاده از اي��ن روش، امكان 
سوءاستفاده مهاجمان از اطالعات سامانه هاي موجود 
كاهش يافته و پيش��گيري الزم در اين حوزه صورت 

مي پذيرد. 
بديهي اس��ت كه هر مي��زان رويكردهاي كنش��ي و 
پيش��گيرانه در حوزه بانكداري الكترونيكي بيشتر به 
كار گرفته ش��ود، امكان پوشش ريسك هاي بانك ها 
به همان ميزان كاهش خواهد يافت. بدين ترتيب در 

راستاي پوشش ريس��ك ها و افزايش امنيت در حوزه 
بانكداري الكترونيكي، موارد زير به عنوان راهكارهاي 
مهم و كاربردي پيشنهاد مي ش��ود: اعمال كنترل ها 
و مراقبت ه��اي مديريت��ي از طريق سياس��ت هاي 
حسابرسي و كنترل هاي داخلي، ايجاد فرآيند جامع 
كنترل امنيتي نرم افزاري، احراز هويت دقيق مشتريان 
بانكداري الكترونيكي، برقراري قابليت حسابرس��ي 
معامالت بانكداري الكترونيك��ي، كنترل مجوزهاي 
راه اندازي پايگاه داده و س��اير نظام ها و پروتكل هاي 
امنيتي، يكپارچگ��ي اطالعات از طري��ق راه اندازي 
بانك��داري متمركز و انب��ار داده، حف��ظ محرمانگي 
اطالعات و پياده سازي پروتكل هاي محرمانگي، ايجاد 
ظرفيت الزم در پش��تيباني ۲4 ساعته و برنامه ريزي 
وضعيت اضطراري، پاس��خگويي ش��فاف و پوشش 
درخواست ها و رويدادهاي غيرمترقبه، مستند سازي 
سيستم ها و ايجاد سايت هاي پش��تيبان، استفاده و 
به روزرساني سيستم هاي عامل و نرم افزارهاي امنيتي، 
آنتي ويروس ه��ا  ... به كارگيري رمزنگارها، امضاهاي 

ديجيتال، رمزهاي يك بار مصرف و ...
در خاتمه بايد گفت در كنار ارتقاي امنيت شبكه ها و 
بهبود فرآيندهاي بانكداري الكترونيكي، فرهنگ سازي 
و آم��وزش كاربران براي تغيير عادات س��نتي بانكي 
و اس��تفاده صحيح و ايم��ن از اين اب��زار نوين بايد به 
صورت جدي مورد توجه قرار گيرد؛ چرا كه مقبوليت 
و همه گيري توجه ب��ه امنيت بانكداري الكترونيكي، 
اثر قابل مالحظه اي در گس��ترش استفاده از خدمات 
خواهد داش��ت و بانك ها به عنوان متوليان ارايه اين 
خدمات، نقش به سزايي در فرهنگ سازي امنيت اين 

پديده نوين بانكي ايفا مي كنند. 

امنيت؛ الزام بانكداري الكترونيكي 
يادداشت

 فرشيد فرخ نژاد
رييس هيات مديره 

بانك رفاه



اخبار

يك كارشناس بازار سرمايه مطرح كرد

شاخص كل بورس در سوداي فتح ابركانال 2 ميليوني
گروه بورس|

دومي�ن روز معامالتي از هفت�ه جاري با افت 
اندك ش�اخص بورس و قرار گرفت�ن آن در 
كف كانال 970 هزار واحدي به اتمام رس�يد. 
در اي�ن روز فروكش كردن عطش خريداران 
نسبت به روز قبل سبب شد تا در بسياري از 
نمادها شاهد رش�د كمتري باشيم و تعدادي 
از نمادهاي بازار س�هام در دو بخش بورس و 

فرابورس وارد محدوده منفي شوند.
بر اين اساس داد و ستدهاي روز گذشته در 
حالي به اتمام رسيد كه در اين روز شاخص 
كل بورس تهران ضمن به ثبت رساندن افت 
اندك 0.32 درصدي، به ميزان 3 هزار و 83 
واحد كاهش يافت و تا سطح 970 هزار و 411 
عقب نشيني كرد. نمادهاي »اخابر«، »رمپنا« 
و »پارس« بيشترين تاثير را بر افت دماسنج 
اصلي بازار س�هام داش�تند. به موازات اين 
كاهش طي روز گذشته نماگر فرابورسي نيز 
31 واحد نسبت به روز شنبه افت كرد و تحت 
تاثير نمادهايي همچون »كگهر«، »سمگا« 
و »زاگرس« ت�ا پله 11 ه�زار و 216 واحد به 

عقب نشست. 
با نگاهي به اعداد و ارقام ثبت شده در روزهاي 
گذش�ته به نظر مي رس�د اگرچه در روزهاي 
چهارشنبه و شنبه شاهد بازگشت قيمت ها 
به مدار صعودي بوده ايم، ب�ا اين حال به نظر 
مي آيد كه صعود ياد شده و تثبيت قيمت ها 
در رون�د دو س�ال اخي�ر آن طور ك�ه بايد از 
استحكام كافي برخوردار نيست. با اين حال 
آنچه تاكنون توانسته از نگراني فعاالن بازار 
بكاهد، آرامش خاطري اس�ت كه در دور روز 
ابتدايي هفته و در راستاي عدم تاثيرگذاري 
منفي عرضه س�هام عدالت در ب�ازار محقق 
شده اس�ت. اين در حالي اس�ت كه بسياري 
از فعاالن بازار س�هام و تحليلگران تس�ريع 
بورسي شدن سهام عدالت را عاملي منفي در 
جهت رشد قيمت ها و مسير پيش روي بازار 

در نظر گرفته بودند.

حال يك كارش��ناس بازار سرمايه معتقد است، سهام 
عدالت به عن��وان فرصتي در بازار تلقي مي ش��ود كه 
مي تواند زمينه ورود شاخص بورس به كانال دو ميليون 
واحد را تسهيل كند. عليرضا تاج بر به ايرنا افزود: هفته 
گذشته بازار به دو دليل در مس��ير نزولي قرار گرفت؛ 
ابتدا شاخص بورس در معامالت فروردين و نيمه هاي 
ارديبهش��ت ماه به رش��د صعودي دست پيدا كرد كه 
بي س��ابقه بود، به همي��ن دليل در معام��الت بازار به 
دنبال بهانه اي براي اصالح مي گش��ت كه از چند روز 
گذشته وارد فاز اصالحي شد. وي ادامه داد: متاسفانه 
در اصالح هفته گذشته شاخص بورس شاهد هيجان 
بيش از حدي در بازار بود كه اين موضوع روند معامالت 

و س��هامداران حاضر در بازار را به ش��دت نگران كرد. 
تاج بر خبرهاي منتشر شده در زمينه آزادسازي سهام 
عدالت را عامل ديگر تشديد اصالح بازار دانست و گفت: 
همچنان آزادسازي س��هام عدالت با برخي از ابهامات 
همراه است كه اين ابهامات زمينه ريسك در معامالت 
بازار را افزايش داد. اين كارش��ناس بازار سرمايه گفت: 
ابهام در نحوه آزادسازي سهام عدالت و نيز رشد بي سابقه 
ش��اخص بورس در فروردين و ارديبهشت ماه در كنار 
يكديگر منجر به اصالح شديد معامالت در بازار هفته 
گذشته شد. وي خاطرنشان كرد: شفاف سازي در زمينه 
آزادسازي سهام عدالت اطمينان خاطري را به بازار داد 
كه اين اقدام چندان خطري براي بازار ندارد و با خروج 

شديد پول همراه نخواهيم ش��د؛ به همين دليل بازار 
دوباره به س��مت روند صعودي پيش رفت. وي اظهار 
داش��ت: با توجه به تاثير منفي خبر آزادس��ازي سهام 
عدالت بر معامالت بازار، اخباري از چند مجرا اعالم شد 
كه حاكميت آزادسازي سهام عدالت با بازار سرمايه است 
و با روش هاي مختلف مانند عرضه پلكاني سهام عدالت 
در بازار، وثيقه قرار دادن سهام عدالت در بانك ها براي 
دريافت وام مانع از ايجاد ضربه بيشتر به معامالت بورس 
شد. اين كارش��ناس بازار سرمايه اضافه كرد: برخالف 
پيش بيني ها تعداد كمي از مش��موالن سهام عدالت 
اقدام به فروش سهام خود كردند بنابراين در وضعيت 
كنوني خطر چنداني معامالت بازار را تهديد نمي كند.

وي گفت: تعداد افرادي كه به دنبال فروش سهام خود 
هستند فاصله بس��يار زيادي با اعداد پيش بيني شده 
دارن��د به همين دليل بعيد به نظر مي رس��د در هفته 
جاري دوباره ش��اهد اصالح ش��اخص بورس باشيم. 
وي اف��زود: با توجه ب��ه تعطيالت پي��ش رو در پايان 
هفته، ممكن اس��ت تا حدودي از شتاب رشد اين بازار 
كاسته شود اما به طور حتم بازار دوباره از روز شنبه به 
روند صعودي خود بازخواهد گش��ت. به اعتقاد تاج بر، 
آزادسازي س��هام عدالت زمينه ترس در بازار را ايجاد 
كرد و باعث شد تا بسياري از افراد به سمت نقد كردن 
سهام خود پيش بروند. اين كارشناس بازار سرمايه با 
تاكيد بر اينكه شاخص بورس همچنان از مقاومت يك 
ميليون واحد به صورت قوي عبور نكرده است، گفت: 
مقاومت بعدي ش��اخص بورس كان��ال يك ميليون و 
500 هزار واحد اس��ت و به نظر مي رسد تا پايان سال 
به دليل ورود تعداد زيادي سرمايه گذار تازه وارد و نيز 
حجم گسترده اي از نقدينگي به اين بازار شاخص بورس 
به كانال دو ميليون واحد ورود كند. تاج بر افزود: روند 
كلي بازار صعودي است اما نه به شدتي كه در معامالت 
فروردين و ارديبهش��ت ماه ش��اهد بوديم؛ ادامه روند 
دو ماه اخير چندان به صالح بازار نيس��ت كه بخواهد 
دوباره در بازار تكرار شود. اين كارشناس بازار سرمايه با 
بيان اينكه صنايع بزرگ در بازار به دليل نقدشوندگي 
بااليي كه دارند از اقبال بيشتري نسبت به ساير صنايع 
برخوردارند، گفت: سهم هاي كاموديتي محور و صنايع 
گروه بانكي و پااليشي در وضعيت كنوني معامالت بازار، 
بيشتر مورد توجه سهامداران قرار مي گيرد. وي با بيان 
اينكه مشموالن سهام عدالت نبايد عجوالنه نسبت به 
س��هام خود تصميم گيري كنند بلكه بايد مانند ساير 
سهاداران نسبت به سهام خود داراي ديد تحليلي باشند، 
گفت: سهام موجود در سبد سهام عدالت جزو بهترين 
سهم ها هستند كه از نقدش��وندگي باال برخوردارند و 
داراي پتانسيل رشد هس��تند. تاج بر با اشاره به اينكه 
سهم هاي بنيادي از جمله سهم هايي نيستند كه بتوان 
به صورت روزانه آنها را مورد ارزيابي قرار داد، خاطرنشان 
كرد: سهم هاي بنيادي و شاخص ساز به صورت آهسته 
و پيوسته در مسير افزايشي قرار مي گيرند و سهامداران 

اين سهام بايد با ديد ميان مدت وارد اين بازار شوند.

سخنگوي ستاد آزادسازي سهام عدالت تشريح كرد 

آخرين شرايط فرآيند آزاد سازي سهام عدالت
س�خنگوي س�تاد راهبري س�هام عدالت 
ب�ا بيان اينك�ه اين س�هام قابلي�ت وثيقه 
بانك�ي دارد، گفت: به س�هام داران توصيه 
مي ش�ود به جاي فروش س�هام عدالت،  از 
س�ود آينده آن اس�تفاده كنند. به گزارش 
پايگاه خبري بازار س�رمايه )س�نا(، حسين 
فهيمي س�خنگوي ستاد آزادس�ازي سهام 
عدالت در گفت وگو با خبر اعالم كرد: س�هام 
عدالت مركب از سهام 49 شركت است كه 36 
شركت شركت بورسي بوده و 13 شركت هنوز 
وارد بورس نشده اند و در برخي از شركت ها تا 
70 درصد سهام مربوط به سهام عدالت است 
و شركت هاي س�رمايه پذير سهام عدالت از 
جمله ش�ركت هاي ارزنده در بورس تهران و 

فرابورس به شمار مي روند.

وي افزود: بعد از ابالغيه مقام معظم رهبري مبني بر 
آزاد سازي سهام عدالت مشموالن، مي توانند به روش 
مستقيم مديريت س��هام عدالت را از طريق سامانه 
سهام عدالت در س��ازمان خصوصي سازي انتخاب 
كنند بر اساس آخرين آمار تا ۷ خرداد، ۱۳ ميليون 
و ۶00 هزار نفر از چهل و ش��ش و نيم از ميليون نفر 
س��هامدار عدالت روش مس��تقيم مديريت سهام را 
انتخاب كرده اند كه در واقع ۲5 درصد از سهامداران 

عدالت روش مستقيم را برگزيده اند.
وي گفت: كسي كه مديريت مستقيم سهام عدالت 
را برگزيده، در واقع س��هامدار ۳۶ شركت بورسي و 
فرابورسي و نيز ۱۳ شركت خارج از بورس است كه 
همه س��هام خود در اين ش��ركت ها را بايد خودش 
مديريت كند، يعني در مجمع عمومي اين شركت ها 
مش��اركت كند و بداند كدام ش��ركت سود مجمع 
مي دهد و از آن اس��تفاده كند، اما كس��اني كه وقت 
يا دانش و مديريت كافي ندارند، روش غيرمستقيم 

سهام عدالت را انتخاب مي كنند.
فهيمي گفت: كس��اني كه روش غير مستقيم سهام 
عدال��ت را انتخاب مي كنند، از طريق ش��ركت هاي 
سرمايه گذاري استاني سهام عدالت مديريت سهام 
را انجام مي دهند و اين ش��ركت ها در واقع واس��طه 
مالي هستند كه سهام عدالت را مديريت مي كنند و 
سهامدار عدالت در واقع با يك شركت سرمايه گذاري 
اس��تاني طرف اس��ت، س��ازمان بورس هم افراد و 

صالحيت مديريت كس��اني كه كنترل شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني را در دست مي گيرند را كنترل 
مي كند كه رفتار حرفه اي داشته باشند. به گفته وي 
در شركت هاي سرمايه گذاري استاني، سهام در يك 
جا جمع مي شود، بنابراين قدرت چانه زني در مجامع 
ش��ركت ها را باال مي برد، اما كس��اني كه خودشان 
قدرت و دانش مديريت مالي س��هام را دارند، روش 

مستقيم را برمي گزيند.
به گفته سخنگوي س��تاد راهبري آزادسازي سهام 
عدال��ت، وقتي مالكي��ت در اختيار اين اف��راد قرار 
مي گيرد، يكي از ش��ؤون مالكيت س��هام، داش��تن 
اختيار فروش اس��ت، البته ما توصي��ه مي كنيم كه 
سهام عدالت را نگه دارند و از سود آن استفاده كنند و 
افزايش سرمايه شركت هاي سرمايه پذير و حق تقدم 
سهام بهره گيري كنند و در واقع سهامداران عدالت 

از منافع آينده اين سهام استفاده كنند.
به گفته فهيمي، فعال اجازه فروش س��هام عدالت تا 
۳0 درصد وجود دارد، اما اجباري در فروش س��هام 
وجود ندارد و شوراي عالي بورس تصويب كرده كه 
فعاًل تا ۳0 درصد از س��هام عدالت كساني كه روش 
مستقيم را انتخاب كرده باشند، قابليت فروش دارد.

وي گفت: از روز سه ش��نبه ۶ خرداد ۹۹ س��فارش 
فروش س��هام عدالت توس��ط برخي سهامداران در 
بانك هاي عامل ش��روع ش��ده اس��ت و روز شنبه با 
آزادسازي سهام عدالت اولين مجموعه سهام عدالت 
از سوي بانك ملي در بازار سرمايه به فروش رسيد، 
البته كساني كه سهام عدالت خود را نگه داشته اند، 
نسبت به كس��اني كه آن را فروخته اند، بيشتر سود 

مي كنند.
فهيمي همچنين در مورد اينكه اگر سهام عدالت را 
نگه داريم، چه مي شود، گفت: تصور كنيد ۱0 سال 
قبل ارزش اسمي س��هام عدالت يك ميليون تومان 
بود، آن موقع هم فشار براي فروش اين سهام وجود 
داشت اگر كسي آن موقع سهام خود را فروخته بود 

االن اين سهام ۱5 ميليون تومان ارزش نداشت.
ب��ه گفته فهيمي، افزايش س��هام ب��ا افزايش تعداد 
ش��ركت ها و فعل و انفعال شركت هاي سرمايه پذير 
عدالت از جمله ويژگي هاي روش مس��تقيم س��هام 
عدالت است، بازار س��رمايه كه بهترين محل جذب 
پس اندازهاي خرد مردم است، سهام عدالت در آن 
خريد و فروش مي شود. سخنگوي ستاد آزادسازي 

س��هام عدالت گف��ت: در آن زمان س��هام بهترين 
شركت ها به مردم در قالب سهام عدالت واگذار شد، 
به عنوان مثال ش��ركت مخابرات اي��ران كه در دنيا 
بي نظير است و اكنون براي بيش از ۸5 ميليون نفر 
خدمات ارايه مي كند يا سهام بانك هاي ملت، تجارت 
و صادرات در سهام عدالت وجود دارد، امروزه بانك 
ملت قصد افزايش س��رمايه دارد، همچنين س��هام 
شركت هاي پتروشيمي و پااليشي در سهام عدالت 
وجود دارد. وي گفت: ما در بازار س��رمايه مس��وول 
فراهم كردن زيرساخت هاي حقوقي مالكانه هستيم، 
يكي از اين زيرساخت ها امكان فروش سهام است كه 
اگر كسي خواست بفروشد، اين امكان را به او بدهيم 
و در باالترين اس��تاندارد اين امكان فراهم مي شود، 
همان گونه كه بازار سرمايه به افرادي با دارايي چند 
صد ميليون توماني خدمات مي دهد، همين خدمات 

را به سهامدار عدالت هم ارايه مي كند.
سخنگوي س��تاد آزادسازي سهام عدالت همچنين 
در مورد امكان ويرايش روش مديريت سهام عدالت 
گفت: تا ساعات پاياني روز ۱5 خرداد امكان انتخاب 
روش مديريت س��هام عدالت وجود دارد، اما امكان 
اصالح تصميم وج��ود ندارد بنابراي��ن مردم وقتي 
انتخاب مي كنند كه روش مستقيم مديريت سهام 
عدالت را داشته باشند، يعني دارايي از سبد شركت 
استاني س��هام عدالت كسر مي ش��ود و به فرد داده 
مي شود و ش��ما مالك سهام ۳۶ ش��ركت بورسي و 
۱۳ ش��ركت غيربورسي مي ش��ويد، بنابراين امكان 
لغ��و تصمي��م وجود ن��دارد. فهيم��ي همچنين در 
مورد اينكه ۷5 درصد از س��هامداران عدالت شيوه 
مديريت غيرمس��تقيم را انتخ��اب كرده اند، گفت: 
اين افراد كساني هستند كه قصد فروش سهام خود 
را ندارند، بنابراين فعال نيازي نيس��ت، كاري انجام 
دهند، سهام آنها در شركت سرمايه گذاري استاني 
سهام عدالت قرار مي گيرد كه در آن شركت ها يك 
مديري��ت حرف��ه اي تصميم گي��ري مي كند و تك 
تك اين شركت هاي اس��تاني در بورس يا فرابورس 
پذيرش مي شوند و از روز پذيرش دارندگان سهام اين 
شركت ها مي توانند تصميم بگيرند كه سهام خود را 
نگه دارند يا واگذار كنند. فهيمي همچنين در مورد 
گفته س��الح ورزي عضو شوراي عالي بورس درباره 
اينكه كارت اعتباري از سوي بانك ها به سهامداران 
عدالت داده مي شود، نيز گفت: بانك ها در حال حاضر 

به مش��تريان خود بر اس��اس اعتباري مانند ملك و 
گردش حس��اب كه دارند، كارت ه��اي اعتباري در 
اختيار آنها مي گذارند، به عنوان مثال تا ۱0 ميليون 
تومان مي تواند با كارت اعتب��اري خريد كند و بعد 
اين كارت را شارژ نمايد، در مورد سهامداران عدالت 
هم كه سهام عدالت ۸ ميليون توماني و ۱5 ميليون 
توماني دارند، ي��ك اعتباري نزد بان��ك خود دارند 
كه اين بانك ه��ا مي توانند كارت اعتباري در اختيار 
مشتريان س��هام عدالت قرار دهند، البته اين برنامه 
جديدي است كه در شوراي عالي بورس مطرح شد، 
ولي تصميم گيري نهايي با ش��وراي پول و اعتبار و 
بانك مركزي است. فهيمي گفت: امكان توثيق سهام 
عدال��ت به نفع بانك ها وج��ود دارد كه در قبال آن، 

كارت اعتباري به مشموالن داده شود.
وي گفت: اطالعات ديگر كه مورد نياز است شماره 
تلفن همراه به نام خود مشمول سهام عدالت باشد و 
شماره حساب شبا كه در سامانه سهام عدالت ثبت 
شده است، شماره ش��با را از بانك مركزي استعالم 
مي كنيم و ش��ماره تلف��ن هم��راه را از اپراتورهاي 
تلفن همراه اس��تعالم مي گيريم، تاكنون اين رابطه 
يك طرفه بوده اما اكن��ون ۳0 نوع خدمت و ارتباط 
دو طرف��ه و خدمات بين س��هامدار و ش��ركت هاي 

سرمايه پذير عدالت وجود دارد.
سخنگوي ستاد راهبري س��هام عدالت در پاسخ به 
اين پرسش كه عده اي از مخاطبان گفته بودند، چرا 
برگه يك ميليون توماني سهام عدالت آنها 5۳۲ هزار 
تومان ارزش دارد، گفت: مشموالن سهام عدالت در 
چند سطح سطح طبقه بندي مي شوند، ابتدا سهام 
همه يك ميليون تومان بود و قرار بود، بعد از 5 سال 
از محل س��ود دريافتي شركت هاي س��هام عدالت 
پول سهام عدالت به دولت پرداخت شود، اما 5 سال 
گذشت و سود ش��ركت ها كفاف بهاي سهام عدالت 
را نداد، در نتيجه 5۳۲ هزار تومان از ارزش س��هام 

آزاد شد.
وي گف��ت: در آن موقع فراخوان داده ش��د كه بقيه 
بهاي سهام عدالت را واريز كنيد، در مورد دو دهك 
كم درآم��د كميته ام��داد امام خميني و س��ازمان 
بهزيستي تخفيف در نظر گرفته شد، اما در كل كشور 
فقط ۲۷ ميليارد تومان پول بابت تكميل ارزش سهام 
عدالت و سهام اين افراد يك ميليون توماني شد، اما 
بقيه افراد باالي 500 ه��زار تومان و برخي كمتر از 

اين رقم شد يك عده از اين افراد سود سهام عدالت 
نگرفته بودند و اين سود بابت بهاي سهام عدالت در 
نظر گرفته ش��د، در نتيجه اكنون س��هام عدالت به 
ارزش اسمي يك ميليون تومان 5۳۲ هزار تومان و 

۴۹۲ هزار تومان است.
وي همچنين در مورد س��هام عدالت فوت شدگان 
گفت: سهام به نام آنها محفوظ است و گواهي حصر 
وراثت تعيين كننده تكليف س��هام افراد فوت شده 
است، در مورد آنهايي كه به سن قانوني نرسيده اند، 
شماره موبايل به نام والدين و ولي قهري مورد قبول 

سيستم قرار مي گيرد.
وي در م��ورد اينكه چرا ۳0 درصد از س��هام عدالت 
قابليت فروش پيدا كرده اس��ت، گفت: در اولين روز 
از ۶ خرداد م��اه تا پايان هفته گذش��ته تقاضا براي 
فروش سهام عدالت  به حساب افراد واريز مي شود، 
تسويه معامالت در ش��ركت سپرده گذاري مركزي 
و تس��ويه وجوه فروش اينترنتي به حس��اب مالكان 

واريز مي شود.
فهيمي همچنين در مورد اينك��ه برخي مخاطبان 
گفته بودند، ش��عب برخي بانك ها جوابگوي مردم 
نيس��ت گفت: فقط ش��عب بانك هايي كه ش��ماره 
شباي حساب مربوط به آن بانك در سامانه سازمان 
خصوصي سازي ثبت شده است، مجاز به پاسخگويي 

به سهامداران عدالت است.
سخنگوي س��تاد آزادسازي سهام عدالت همچنين 
در مورد گفته برخي مخاطبان كه آيا طرح جديدي 
براي اعطاي س��هام عدالت به اف��راد جامانده وجود 
دارد، گفت: فعاًل هيچ طرح جديدي در هيچ نهادي 
در دست بررسي نيست، سهام عدالت از ابتدا اجباري 
نبود بلكه بر مبناي ثبت نام و درخواست متقاضيان 
ب��ود و به ه��ر خانوار تا س��قف 5 نفر س��هام عدالت 
اختص��اص مي يافت و فعاًل برنام��ه واگذاري جديد 

سهام عدالت وجود ندارد.
فهيمي اين را هم گفت: اگر كسي مي خواهد سهام 
عدالت خود را نگه دارد، نيازي به كد بورسي نيست 
زيرا كد بورس��ي براي همه س��هامداران عدالت به 
صورت غيرفعال در نظر گرفته ش��ده و دارايي هاي 
آنها نگهداري مي شود اما اگر يك روز بخواهند خريد 
و فروش س��هام عدالت را انجام دهند بايد به سامانه 
جامع اطالعات مشتريان سجام بروند و كد بورسي 

خود را فعال كنند .
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برنامه ويژه براي توسعه 
كارگزاري هاي بورس

وزير امور اقتص��ادي و دارايي با بيان اينكه واگذاري 
بانك هاي توسعه اي خالف اصل ۴۴ است، گفت: براي 
توسعه كارگزاري هاي بورس برنامه ويژه اي داريم. 
به گزارش مهر، فرهاد دژپس��ند در پاسخ به وجود 
انحصار در كارگزاري هاي بورس و عدم صدور مجوز 
جديد گفت: اين مس��اله مورد توجه ماست و براي 
توسعه كارگزاري هاي بورس برنامه ويژه اي داريم. 
وي توضيح بيشتر در اين زمينه ارايه نكرد و گفت: 
جزييات اين برنامه را اعالم خواهيم كرد. دژپسند 
همچنين در مورد واگذاري بانك هاي توس��عه اي، 
اظهار داشت: مطابق با سياست هاي اصل ۴۴ قانون 
اساس��ي واگذاري بانك هاي توس��عه اي همچون 
مسكن، توسعه تعاون و... امكان پذير نيست. وزير امور 
اقتصادي و دارايي افزود: بانك هاي توسعه اي بانك 
تخصصي هستند و وظيفه مهمي را بر عهده دارند و 
اساساً بايد براي گذار از دوره هاي خاص مورد حمايت 
قرار گيرند. وي ادامه داد: سياست هاي اصل ۴۴ قانون 
اساس��ي مي گويد اين بانك ها بايد دولتي بمانند و 
واگذاري در مورد آنها مطرح نيست. دژپسند در پاسخ 
به اين سوال كه اين بانك ها به ويژه بانك عامل حوزه 
مسكن معموالً با كمبود منابع مواجه هستند، تدبير 
چيست، گفت: ما در دولت شركت هاي زيادي داريم 
كه مي توانيم از آنها بهره بگيريم. براي حوزه مسكن 
نيز اوراق خاصي را تعريف خواهيم كرد تا بتوانيم از 

بازار سرمايه استفاده كنيم.

مركز تماس سهام عدالت 
راه اندازي شد

شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه 
وجوه )س��مات( روز گذش��ته به طور رسمي مركز 
تماس سهام عدالت را راه اندازي كرد. به گزارش سنا، 
به نقل از روابط عمومي سمات، شركت سپرده گذاري 
مركزي با هدف پاس��خگويي مطلوب به مشموالن 
س��هام عدالت، مركز تماس س��هامداران عدالت را 
افتتاح كرد. مش��موالن س��هام عدالت مي توانند از 
طريق شماره تلفن ۱5۶۹ از سراسر كشور سواالت 
خود را از كارشناسان اين مركز مطرح كنند. همچنين 
شماره تماس ۸۳۳۳۸ س��ازمان خصوصي سازي، 
همچنان براي پاسخگويي به مشموالن سهام عدالت 
در دسترس عموم قرار دارد. خاطرنشان مي شود: از 
روز دهم خردادماه ۱۳۹۹، سهام ۴۶ ميليون و 500 
هزار نفر از مشموالن سهام عدالت آزاد سازي شد تا 
برگ زرين ديگري در تاريخ اقتصاد و بازار س��رمايه 
ايران رقم بخورد. تمامي دارندگان سهام عدالت كه 
مديريت مس��تقيم را انتخاب كرده اند، مي توانند با 
مراجعه ب��ه درگاه sahamedalat.ir از وضعيت 
دارايي خود در ۳۶ شركت بورسي و فرابورسي مطلع 
شوند. اين سهامداران همانند يك سهامدار عادي در 
بورس كشور قادر خواهند بود تمامي حقوق و منافع 
س��هامداري را استيفاء كرده و از مزاياي سهامداري 
بهره مند شوند؛ از جمله اين حقوق و منافع نظارت 
همگاني ميليون ها نفر از هموطن��ان بر بنگاه هاي 
اقتصادي پذيرفته ش��ده در بورس، امكان شركت 
در مجامع عمومي، دريافت س��ود، مش��اركت در 
افزايش س��رمايه، دريافت حق تقدم و انجام خريد 
و فروش س��هام در بازار س��رمايه است. همچنين 
بانك ها هم مي توانند از طريق كارگزاري هاي خود يا 
كارگزاري هاي طرف قرارداد، به تدريج براي فروش 
سهام متقاضيان، در بازار سرمايه اقدام و وجوه حاصله 

را در قالب توافق شده به حساب آنها واريز كنند.

 تاثير قيمت ماكاروني 
در تعويق عرضه اوليه يك نماد

در حالي كه نماد غزر قرار بود هفته گذشته عرضه 
اوليه شود، افزايش قيمت ماكاروني در بازار باعث 
تعويق در اين عرضه اوليه ش��د زي��را اين افزايش 
قيمت در كدال ابهاماتي ايج��اد مي كرد كه بايد 

برطرف مي شد.
به گزارش ايسنا، »غزر« هفته قبل تا مرز ورود به بازار 
سرمايه رفت و در آستانه عرضه اوليه قرار داشت، اما 
اين فرآيند فعال متوقف شده و قرار است پس از رفع 

ابهامات عرضه اوليه غزر انجام شود.
در اين راستا، محسن اميني- مديرعامل شركت 
زرماكارون- در نشست خبري با بيان اينكه همه 
محصوالت هلدين��گ زر صادرات محور اس��ت، 
گفت: ۱0 درصد كل توليدات هلدينگ به صادرات 
مي رسد كه البته سياست ما صادرات به كشورهاي 
دوردست است و صادرات به كشورهاي همسايه 
را فرصت مي دانيم و نه افتخار. وي درباره احتمال 
افزايش سرمايه در شركت زر اظهار كرد: اين موضوع 
در مجمع مطرح مي شود و اگر مورد موافقت قرار 
گرفت نسبت به افزايش سرمايه اقدام مي كنيم. 
اميني درمورد تعويق عرضه اوليه غزر در بازار دوم 
بورس تهران هم گفت: افزايش قيمت ماكاروني 
در بازار باعث تعويق در عرضه اوليه ش��د زيرا اين 
افزايش قيمت در كدال ابهاماتي ايجاد مي كرد كه 
بايد رفع مي شد و پس از انجام اين اقدمات عرضه 
اوليه غزر انجام خواهد ش��د. وي با اشاره به اعالم 
زمان عرضه اوليه گفت: زمان مجدد عرضه اوليه 
نماد غزر را بورس بايد تعيين كند. با ورود هلدينگ 
زر به بورس تمام مجموعه ها از حالت اداره اشخاص 
حقيقي در آمده و اين موضوعات برطرف مي شود. 
اميني درباره ميزان بازدهي سرمايه در عرضه اوليه 
توضيح داد: سود هر سهم ۳00 تومان خواهد بود و 
پس از عرضه اوليه مجمع تشكيل مي شود بنابراين 
س��ود در عرضه اوليه كه چن��د روز آينده خواهد 
بود به تمام سهامداران تعلق مي گيرد. مديرعامل 
ش��ركت زرماكارون با تاكيد بر اينكه مشكلي در 
بحث ارزش گذاري اين مجموعه براي عرضه اوليه 
وجود ندارد، گفت: اگر اين مجموعه يك مجموعه 
پتروشيمي بود، پذيرش راحت تري در بازار سرمايه 
داشتيم چرا كه هنوز شناخت بااليي از اين صنعت 

در بازار سرمايه وجود ندارد.

وزير ارتباطات از برنامه دو ش��ركت آسياتك و شاتل 
براي ورود به ب��ورس و ايجاد پنج ميليون اش��تراك 
تلويزيون تا پايان سال خبر داد . به گزارش بورس پرس، 
محمدجواد آذري جهرمي با بيان اينكه خبر منتشر 
شده درخصوص هزينه هاي توسعه  زيرساخت هاي 
شبكه ملي كمي نادرست است به ايرنا گفت: هزينه 
۱۹ هزار ميليارد توماني براي توسعه زيرساخت هاي 
ارتباطي شبكه ملي اطالعات بيشتر از اينهاست و صرفا 

يك بخش خصوصي بيش از ۱00 هزار ميليارد تومان 
براي توسعه زيرساخت اين شبكه هزينه كرده است.

وي افزود: نتيجه هزينه ها براي شبكه ملي اطالعات 
در دسترس بودن اينترنت ۴G و توسعه هسته شبكه 
زيرساخت اس��ت كه نمي توانستند يك شبه و بدون 
بودجه شكل گيرند.حاصل تمام هزينه ها، ارايه خدمات 
بهتر به مردم است. همانطور كه در دوران شيوع كرونا 
شاهد بوديم اين بستر چقدر به سهولت زندگي مردم 

و دس��تگاه ها كمك كرد. اين مقام مسوول ادامه داد: 
هدف  اين است كه تا پايان سال پنج ميليون اشتراك 
تلويزيون اينترنتي ايجاد كنيم. اين اقدام بس��تر يك 
اقتصاد بزرگ را ايجاد مي كند. عددي كه در حال حاضر 
در حوزه توليد محتوا سريال و فيلم ايجاد مي شود سه 
برابر اقتصاد فعلي اس��ت. بايد به اقتصاد حوزه محتوا 
بيش از گذشته پرداخته شود. مهيا كردن اين بستر و 
فراگير شدن خدمات ضمن تامين نيازمندي مردم در 

خانه، بسياري از آسيب هاي فرهنگي كه امروز علما، 
متدين و خانواده ها در رابطه با آن حساسيت دارند را 

مرتفع مي كند.
آذري جهرمي با بيان اينكه تكميل زيرساخت شبكه 
ملي اطالعات خرداد انجام مي شود، توضيح داد: توسعه 
زيرساخت پدافندي يكي از مسائل مهم براي توسعه 
شبكه ملي اطالعات كه به همين مناسبت در تبريز، 
مركز بزرگ را افتتاح خواهيم كرد. ضمن اينكه در مرداد 
مركز داده مادر ش��بكه اطالعات در تهران راه اندازي 
مي ش��ود. وي با اش��اره به اينكه حضور شركت هاي 
استارت آپي مي تواند مش��كالت اقتصادي بخش را 

مرتفع كند، اضافه كرد: در حوزه بورس دو مدل شركت 
داريم. يكي شركت هاي حوزه تلكام كه مشكل خاصي 
براي حضور در بورس ندارند مانند شركت مخابرات 
و همراه اول ك��ه در حال حاضر در بورس هس��تند. 
شركت هايي مانند آسياتك و شاتل نيز در حال تالش 

براي ورود به بورس هستند.
آذري جهرمي تاكيد كرد: با توجه به تكاليف شبكه ملي 
اطالعات و محدوديت هايي كه در تامين منابع بودجه 
در سال جاري داريم، ورود شركت ها به بورس مي تواند 
موانع موجود را برطرف كند و به توسعه زيرساخت هاي 

شبكه ملي و اقتصاد ديجيتال سرعت بخشد.

عرضه اوليه آسياتك و شاتل در راه بازار سهام

برخالف پيش بيني ها تعداد كمي از مشموالن سهام عدالت اقدام به فروش سهام خود كردند بنابراين خطر چنداني معامالت بازار را تهديد نمي كند



5 ايرانشهر راه  و شهرسازي

كليات اليحه »تعيين چارچوب اختيارات كميسيون هاي داخلي مناطق« تصويب شد

كنترل تخلفات ساختماني از مبدا 
گروه راه و شهرسازي|

در جريان دويس�ت و ش�انزدهمين جلسه 
شوراي شهر تهران بررس�ي اليحه »تعيين 
چارچوب اختيارات و وظايف كميسيون هاي 
داخل�ي مناطق« در دس�تور كار قرار گرفت 
و كليات آن تصويب ش�د. در نشست ديروز 
ش�وراي ش�هر همچنين محس�ن هاشمي، 
 رييس اين شورا نسبت به رياست محمدباقر 
قاليباف، ش�هردار اس�بق تهران در مجلس 
شوراي اس�امي واكنش نش�ان داد و آن را 

مثبت تلقي كرد.

محمد س��االري در توضيح اليحه »تعيين چارچوب 
اختيارات و وظايف كميسيون هاي داخلي مناطق« در 
صحن علني شوراي شهر گفت: شوراي پنجم و به ويژه 
كميسيون شهرسازي و معماري آن در راستاي كاهش 
تخلفات مناطق ۲۲ گانه در حوزه شهرسازي و معماري 
مصوبات بسيار خوبي از جمله تعيين حدود اختيارات 
ش��وراهاي معماري مناطق در فرايند صدور پروانه و 

صدور گواهي هاي ساختماني داشته است.
او ادامه داد: در اين ش��وراها تصميمات فراتر از ضوابط 
مالك عمل گرفته مي ش��د كه طي سال هاي گذشته 
ش��اهد حجم قابل توجهي از انحرافات جدي از طرح 
تفصيلي و ضوابط و اصول شهرسازي و معماري بوديم .

ساالري با بيان اينكه شوراي پنجم مبتني بر وعده هاي 
خود در راس��تاي مبارزه با فساد و رانت و شفاف سازي 
چارچوب اختيارات ش��وراهاي معم��اري مناطق را 
مش��خص كرد، افزود: اين اقدام به اي��ن منظور انجام 
ش��د ت��ا تصميم گيري ه��اي س��ليقه اي و امضاهاي 
طاليي در فرايند مجوزهاي س��اختماني حذف شوند 
و تصميم گيري هاي اين ش��وراها در چارچوب طرح 
تفصيلي و قوانين فرادست به صورت شفاف و در راستاي 

حل مشكالت مردم انجام شود.
ساالري تصريح كرد: پس از تعيين حدود اختيارات 
ش��وراهاي معماري اين نگراني به وجود آمد كه اين 
تخلفات به س��مت نظ��ارت فني ب��رود، از اين رو، ما 
ش��هرداري ته��ران را ملزم كرديم تا ط��ي اليحه اي 
چارچوب وظايف كميسيون هاي داخلي را كه مربوط 
به تصميم گيري ه��اي حوزه هاي نظارت فني، يعني 
پس از صدور پروانه اس��ت را به ش��وراي ش��هر ارايه 
دهد، اين خواس��ته شوراي ش��هر در تمام دوره هاي 
گذشته بوده اما شهرداري تمكين نمي كرد و اكنون 
ما از شهرداري تهران تشكر مي كنم كه اين اليحه را 

ارايه داده است .
رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر 
با اشاره به اختياراتي كه توسط قوانين به شهرداري ها 
داده شده اس��ت، اظهار كرد: يكي از مشكالت اساسي 
قانون ماده 100 اين اس��ت كه پيش��گيرانه نيست و 
تصميمات كميسيون هاي آن مربوط به اعاده و تعيين 
عوارض بعد از وقوع تخلف ساختماني است و قانونگذار به 
شهرداري هاي كشور اختيار داده است كه به تشخيص 
خود نسبت به ارسال تخلفات به كميسيون هاي ماده 

100 عمل كنند.
او اضافه كرد: با پيگيري هاي ما و همكاري شهرداري، 
در يك فضاي كارشناس��ي و اقناعي و پس از برگزاري 
جلسات كارشناسي متعدد اختيارات كميسيون هاي 
داخلي مناطق به موجب قوانين، مقررات و ضوابط طرح 
تفصيلي و مقررات ملي ساختمان و همچنين مصوبات 
گذشته شوراي تهران و بخشنامه هاي باالدستي تعيين 
شد كه اين يك گام اساسي ديگر براي انتظام بخشي در 
حوزه نظارت فني و كاهش جدي تخلفات ساختماني و 

جلوگيري از اعمال ساليق شخصي است.

  سقف تصميم گيري تا 500 متر مربع
ساالري در توضيح برخي از بندهاي اين اليحه گفت: 
در اين اليحه اعضاي كميسيون هاي داخلي مشخص 
شده اند و شهردار منطقه مس��وول اصلي تصميمات 
كميسيون داخلي است. در ماده دوم حدود اختيارات 
كميسيون براساس مقررات و ضوابط طرح تفصيلي و 
مقررات ملي ساختمان و همچنين مصوبات گذشته 
شوراي تهران تعيين شده است. بخشي از اين اختيارات 
در خصوص تخلفات جزئي است كه در مناطق صورت 
مي گي��رد كه در گذش��ته ت��ا ۵0 متر مرب��ع مجاز به 

تصميم گيري بودند اما تا چند هزار متر مربع هم در اين 
كميسيون ها تصميم گيري مي شد اما اكنون سقف اين 
تصميم گيري را تا ۵00 متر مربع براي مساحت هاي 
زيربنا تا 10 هزار متر مربع تعيين كرديم و تصميمات 

كميسيون هاي داخلي نبايد فراتر از اين ميزان برود.
او ادام��ه داد: حد و حدود را براي ارتفاع س��اختمان ها 
تعيي��ن كرديم . همچنين در ماده اي، فرايند و س��از و 
كار بررسي و تصميم گيري و درخواست ها را مشخص 
كرديم و اگر تخلفي صورت گرفت ش��هرداري بايد از 
تخلف ممانعت كن��د و تصميم گيري ها در خصوص 
تعيين عوارض نيز شفاف و سيستمي باشد. شهرداري 
را مكلف كرديم تصميمات كميسيون ها پارامتريك و 

سنجش پذير و از طريق سامانه هاي شهرسازي باشد.
س��االري اف��زود: كميس��يون هاي داخل��ي مناطق 
صرفا مي توانند در چارچوب اختيارات تعيين ش��ده 
تصميم گيري كنند و ش��هرداري مكلف ش��د تا مازاد 
رسيدگي به مغايرت ها را به كميسيون هاي ماده 100 

ارجاع دهند.
بر اساس اين گزارش، اين اليحه با راي اكثريت اعضاي 

شوراي شهر تهران به تصويب رسيد.

  2 تذكر به شهردار تهران 
زهرا نژادبهرام، عضو هيات رييس��ه شوراي اسالمي 
ش��هر تهران ديروز در نشست علني اين شورا نسبت 
به عملكرد ش��هردار تهران در خصوص نابساماني در 
اجراي طرح ترافيك و واگذاري دستگاه زباله سوز به 

قم تذكر داد. نژاد بهرام با انتقاد از عملكرد شهرداري 
تهران در خصوص اجراي طرح ترافيك گفت: تكليف 
شهروندان در استفاده ازطرح ترافيك هنوز مشخص 
نيس��ت، ش��هردار تهران بايد در خصوص آشفتگي 
ترافيكي پايتخت پاسخگو باشد. از روز شنبه بسياري 
از ش��هروندان اطالعي از اجرا نش��دن طرح ترافيك 

نداشتند.
زهرا نژادبهرام در خصوص دادن دستگاه زباله سوز به قم 
گفت: آخرين اخبار دريافتي حاكي در خصوص دستگاه 
زباله سوز اهدايي دولت چين به كالن شهر تهران حاكي 
از آنست كه با پيشنهاد و پيگيري جدي شهردار قم، اين 

دستگاه زباله سوز به شهر قم اختصاص يافت.
وي افزود: اين در حالي است كه بر اساس آمارهاي ارايه 
شده از زمان ش��يوع ويروس كرونا ميزان جمع آوري 
پسماندهاي خطرناك بيمارس��تاني تهران به عنوان 
پايتخ��ت كش��ور در ط��ول روز به 110 ت��ن افزايش 
پيدا كرده اس��ت و ش��رايط موجود اين امكان را براي 
بيمارستان ها فراهم نمي كند كه بخواهند با استفاده 
از دستگاه هاي اتوكالو پسماندهاي بيمارستاني خود 

را بي خطر كنند.
اين عضو ش��وراي ش��هر اظهار كرد: عالوه بر آنكه اين 
دس��تگاه هديه ش��هردار پكن در پاسخ به كمك هاي 
انسان دوستانه مديريت شهري پايتخت است، الزم به 
ذكر است كه حجم زباله هاي بيمارستاني و پسماندهاي 
عفوني كالن ش��هر تهران در قياس با شهر قم بيش از 
۲0 برابر اس��ت و كاركرد اين دس��تگاه در پايتخت به 

مراتب موثرتر از شهر قم مي توانست باشد. آنچه محل  
پرسش و انتقاد جدي مي باشد سكوت و نقش منفعل 
شهردار تهران در خصوص پيگيري دستگاه زباله سوز 

چيني است.
 اين در حالي است كه با توجه به آمار باال و وضعيت قرمز 
كرونا در پايتخت حداقل انتظار شهروندان از شهردار 
محترم تهران پيگيري جدي و ش��فافيت در خصوص 

چرايي انتقال اين دستگاه به شهر قم است.
در همين ارتباط به ش��هردار ته��ران تذكر مي دهم تا 
جزييات آخري��ن اقدام��ات و پيگيري هايي كه براي 
دريافت دستگاه زباله س��وز انجام داده اند را به اعضاي 
ش��وراي شهر و شهروندان كالن ش��هر تهران گزارش 
كند. محسن هاشمي پس از تذكر زهرا نژاد بهرام به عدم 
پيگيري شهرداري درخصوص ارسال زباله سوز اهدايي 
پكن به تهران به شهر قم به كنايه، گفت: در شأن تهران 
نبود كه اين زباله سوز را هديه بگيرد، تهران در كنار آن 

هزار اتوبوس يك زباله سوز هم بايد بخرد!
وي خطاب به رييس كميس��يون سالمت شورا گفت: 
از معاونت خدمات ش��هري بخواهيد يك زباله س��وز 

بزرگ بسازد.

  شائبه تعطيلي طوالني مدت پارك چيتگر
مجيد فراهاني، عضو شوراي اسالمي شهر تهران نيز در 
جريان دويست و شانزدهمين جلسه شوراي شهر تهران 
نسبت به بس��ته بودن پارك چيتگر تذكر داد و گفت: 
پارك چيتگر با ۹۵0 هكتار مساحت، بزرگ ترين پارك 

جنگلي تهران است و تنها پاركي است كه دو ايستگاه 
مترو نيز دارد. علي رغم اينكه ستاد ملي مقابله با كرونا 
اجازه بازگش��ايي بوس��تان ها را داده اما پارك چيتگر 

همچنان بسته است.
فراهاني با بيان اينكه مردم به زحمت و با وجود بس��ته 
بودن درها، خود را به پارك مي رسانند افزود: طي بيست 
سال گذشته پارك چيتگر هيچ وقت اين گونه تعطيل 

نبوده و اين امر منجر به نارضايتي مردم شده است.
عضو شوراي شهر تهران افزود: دبير شوراياران در نامه اي 
به بسته بودن پارك چيتگر گاليه كرده و اين بسته بودن 

تصوير بدي از مديريت شهري ايجاد كرده است.
فراهاني تصريح كرد: اگرچه شائبه هايي وجود دارد كه 
در پي تعطيلي پارك، اقداماتي در حال رخ دادن است 
كه البته مستند نيست و به آن اشاره نمي كنم اما الزم 
است نسبت به بازگشايي پارك با توجه به بخشنامه ها 

اقدام شود.

  نگراني از افزايش دوباره كرونا در پايتخت
در رويدادي ديگر، حجت نظري، عضو شوراي اسالمي 
ش��هر تهران در جلسه ديروز اين ش��ورا با بيان اينكه 
رويكرد دول��ت در روزهاي اخير ب��ا توجه به آمارهاي 
اعالمي س��تاد مل��ي كرونا، بيانگر اين اس��ت كه گويا 
همه چيز به دوران پس از كرونا بازگشته است و اميدوارم 
اين تغيي��ر در نهايت منجر به اتفاقات ناگوار نش��ود، 
گفت: به نظر مي رس��د اين عادي سازي شرايط دوباره 
نگران كننده خواهد شد و ممكن است شيب افزايش 

يابد، اميدوارم همه تمهيدات انديشيده شود.

  گسل هاي مشاء و ري مطالعات نشده اند
سيد آرش حسيني ميالني، عضو شوراي اسالمي شهر 
تهران با اشاره به اينكه گسل هاي مشاء و ري مطالعات 
لرزه شناسي نشده اند از شهرداري تهران درخواست كرد 

كه اطالعات مكاني گسل ها را منتشر كند.
حس��يني ميالني در دويست و ش��انزدهمين جلسه 
صحن علني ش��وراي ش��هر تهران در تذكري درباره 
ضرورت مطالعات دقيق درخصوص گسل هاي تهران 
گفت: زمين لرزه هاي اخير تهران براس��اس اظهارات 
متخصصين به خاطر فعال ش��دن گس��ل مشاء است 
در حالي كه در مورد گس��ل هاي مشاء و ري مطالعات 
بنيادين و جامعي انجام نش��ده و دچار بي مهري هايي 

شده اند. 
وي ادامه داد: اگر سازمان هاي ملي و دستگاه هاي بزرگ 
قادر به انجام مطالعه و تامين مالي در اين باره نيستند، 

الزم است شهر تهران براي انجام اين مهم اقدام كند. 
اين عضو شوراي ش��هر تهران با بيان اينكه طبيعت با 
رخ دادهاي زمين لرزه اخير يادآوري و هشدار مي دهد 
خطر در كمين است، اظهار كرد: همه صاحبنظران و 
متخصصين زلزله شناسي به اتفاق نگراني خود را از بروز 
يك زلزله بزرگ گوشزد كرده اند. براساس طرح جامع 
شهر تهران شهرداري بايد با شناسايي دقيق پهنه هاي 
گسلي، خطواره هاي گسلي را با مقياس يك، دوهزارم 
در نقشه هاي موضوعي تهيه كرده و به عنوان يك اليحه 
اطالعاتي شامل سازوكار گسل ها و حريم آنها را روي 
نقشه اي تفصيلي پياده كرده و ضوابط احداث ساختمان 

و تأسيسات زيربنايي را لحاظ كند. 
به گفته حس��يني ميالن��ي، در برنامه  پنج س��اله نيز 
اين موضوع م��ورد تاكيد بوده اس��ت، هرچند اظهار 
شده اليحه اطالعات مكاني گس��ل ها در سامانه هاي 
شهرس��ازي درج شود ولي بررس��ي ها نشان مي دهد 
كماكان وضعيت طبقه بندي گسل هاي فعال و آگاهي 
از وضعيت لغزش ها و جابه جايي دوره اي آنها كه مي تواند 
در برنامه ريزي ش��هري مورد توجه ق��رار گيرد، انجام 

نشده است. 
وي با اشاره به اهميت موضوع و ضرورت افزايش ايمني 
و مديريت ريسك خطر لرزه ها و بنابر مفاد برنامه هاي 
پنج ساله اول تا سوم و ساير تكاليف ابالغي تصريح كرد: 
به شهرداري تهران تذكر مي دهم با اهتمام به مقابله با 
خطرات احتمالي آتي و مديريت ساخت و ساز در حريم 
گس��ل ها و مناطق پر خطر با همكاري س��ازمان هاي 
مربوطه از جمله سازمان زمين شناسي نسبت به تكميل 
اطالعات مكاني و انجام مطالعات لغزش ها و جابه جايي 
تدريجي گس��ل هاي تهران به ويژه گسل مشاء و ري 

پيگيري و اقدام الزم را انجام دهد. 
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براي برچيدن پل حافظ

صفا صبوري ديلمي، معاون فني و عمراني شهرداري 
تهران از بررسي روش هاي اجرايي به منظور برچيدن 
پل حافظ خبر داد. به گزارش مهر، صبوري ديلمي با 
بيان آنكه اهداف و ضرورت هاي ترافيكي جمع آوري 
پل حافظ در محدوده خيابان كريمخان زند تا خيابان 
انقالب طي نشستي با حضور نمايندگان معاونت فني 
و عمراني، معاونت حمل و نقل و ترافيك، شهرداري 
منطقه ۶ و پليس راهور ته��ران بزرگ مورد بحث و 
بررسي قرار گرفته اس��ت، از موافقت پليس راهور با 
برچيدن اين پل س��واره رو فلزي خب��ر داد و گفت: 
در حال حاضر ۳ گزينه اجرايي براي جمع آوري پل 
حافظ در حال بررسي است كه به طور اجمالي شامل 
انسداد كامل خيابان حافظ در بخش حدفاصل خيابان 
كريمخان زند تا خيابان انقالب، انسداد شبانه پل با 
امكان تردد در كنارگذرها و انسداد شبانه پل به همراه 
انسداد كنارگذر شرقي در طول روز است. وي با بيان 
آنكه مسيرهاي جايگزين ترافيكي به منظور تامين 
رفاه حال شهروندان در زمان جمع آوري پل حافظ، 
متناسب با گزينه اجرايي نهايي تعريف و اطالع رساني 
خواهد ش��د، ابراز اميدواري كرد عمليات برچيدن 
پل مذكور از اوايل تيرماه آغاز ش��ده و نهايتا تا نيمه 

شهريورماه سال جاري به سرانجام برسد.

تسهيالت حمايتي ايرالين  ها 
آماده شد

دبي��ر انجمن ش��ركت هاي هواپيماي��ي گفت: 
ش��ركت  هاي هواپيماي��ي متقاض��ي درياف��ت 
تسهيالت حمايتي به دليل ركود حاصل از شيوع 
كرونا، از فردا 1۲ خرداد مي توانند به س��ايت كارا 
براي ثبت تقاضاي خ��ود مراجعه كنند. مقصود 
اسعدي ساماني در گفت وگو با فارس درباره آخرين 
وضعيت بس��ته حمايتي دولت از ش��ركت هاي 
هواپيمايي به دليل كاهش تقاضاي سفر در چند 
ماه اخير، اظهار داشت: به شركت هاي هواپيمايي 
اعالم شده است اگر متقاضي دريافت تسهيالت 
حمايتي هس��تند، ض��رورت دارد تقاضاي خود 
را در س��امانه كارا ثبت كنند. وي ادامه داد: مقرر 
شد شركت هاي هواپيمايي در راستاي دريافت 
تسهيالت حمايتي از روز آينده 1۲ خرداد نسبت 
به ثبت تقاضاي خود در س��امانه كارا اقدام كنند. 
اسعدي س��اماني اظهار كرد: رقم اين تسهيالت  
هنوز مشخص نشده است اما پيش از اين وزير راه 
و شهرسازي اعالم كرده بود ۲۴00 ميليارد تومان 
تسهيالت حمايتي به دليل ركود حاصل از شيوع 
كرونا و كاهش تقاضاي سفر، در اختيار شركت هاي 
هواپيمايي قرار مي گيرد. دبير انجمن شركت هاي 
هواپيمايي درباره نحوه ضمانت اين تس��هيالت 
بيان كرد: هنوز نحوه ضمانت تسهيالت حمايتي 
مش��خص نشده اس��ت و پس از ثبت نام، تعيين 
خواهد ش��د، البته چون اين تسهيالت از طريق 
بانك هاي عامل پرداخت مي شود، قطعًا بانك ها، 

ضمانتنامه هاي خاص خود را مطالبه مي كنند.

بورس مسكن 
منجر به افزايش قيمت مي شود

رييس انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: حضور 
بخش مسكن در بورس، افزايش قيمت هر متربع واحد 
مسكوني را تشديد خواهد كرد. بدين ترتيب، شاهد 
افزايش نقش تقاضاي سرمايه اي در اين بازار خواهيم 
بود و دهك هاي كم درآمد بازهم در خانه دار ش��دن 
ناكام مي مانند. ايرج رهبر رييس انجمن انبوه سازان 
استان تهران، در گفت وگو با فارس، با بيان اين نكته 
كه اساسي ترين هدف نهادهاي تصميم گير در حوزه 
مسكن، تامين خانه براي دهك هايي است كه توانايي 
صاحب خانه شدن را ندارند، عنوان كرد: كنترل قيمت 
در بازار مسكن و تس��هيل خانه دارشدن دهك هاي 
ضعيف درآمدي نيازمند مصرفي بودن بازار مسكن 
است و بازشدن پاي اين بازار به بورس، زمينه ساز ورود 
بيش از پيش تقاضاهاي سرمايه اي را فراهم مي آورد.

رييس انجمن انبوه سازان استان تهران، با اشاره به علت 
افزايش قيمت مسكن در سال هاي اخير، گفت: ورود 
سنگين تقاضا سرمايه اي به بازار مسكن، زمينه ساز 
افزايش قيمت در سال هاي اخير است و حضور بخش 
مسكن در بورس، افزايش قيمت هر متر مربع واحد 
مسكوني را تشديد خواهد كرد. بدين ترتيب، شاهد 
افزايش نقش تقاضاي سرمايه اي در اين بازار خواهيم 
بود و دهك هاي كم درآمد بازهم در خانه دار ش��دن 
ناكام مي مانند. وي با اشاره به حضور پررنگ تقاضاهاي 
سرمايه اي در بازار مسكن، افزود: سرمايه گذاري كه به 
قصد خريد متري واحد مس��كوني وارد بازار مسكن 
مي شود به دنبال كسب سود و حفظ ارزش سرمايه 
خود در مقابل رشد تورم است، بنابراين اين تصميم 
كمكي به تحقق هدف صاحب خانه شدن اقشار ضعيف 
نمي كند.  رهبر در بيان راهكارهاي بهبود شرايط بازار 
مسكن، عنوان كرد: دولت به منظور سامان دادن بازار 
مسكن، بايد با اجراي قانون ساماندهي عرضه و توزيع 
مسكن، نسبت به واگذاري زمين ارزان قيمت، كاهش 
و تخفيف عوارض و كاهش درصد ماليات ها اقدام كرده 
و زمينه جهش توليد و سامان يافتن بازار را مهيا كند.

رييس انجمن انبوه سازان استان تهران، در ارتباط با 
تاثيرگذاري ماليات هاي تنظيمي در بهبود شرايط 
بازار مس��كن عنوان كرد: در ش��رايطي كه ساختار 
قوانين ماليات هاي تنظيمي توانايي جداسازي و قطع 
دست س��وداگران از بازار را داشته باشد، مي تواند در 
بهبود بازار مسكن بسيار موثر واقع شود. ايرج رهبر، در 
پاسخ به اينكه آيا نقدينگي الزم براي ساخت مسكن 
از چه روش هايي قابل تامين اس��ت، گفت: در حال 
حاضر مشكل اصلي بخش س��اخت و ساز مسكن، 
افزايش نجومي قيمت  خانه و ناتواني بخش اعظمي 
از تقاضاهاي مصرفي براي حضور در بازار اس��ت. در 
شرايطي كه قيمت ها به منظور موثر كردن تقاضاهاي 
مصرفي مناسب شود، بخش خصوصي در تامين مالي 

پروژه هاي ساخت مسكن مشكلي نخواهد داشت.

وزير كشور تاكيد كردوزارت راه و اتاق تعاون تفاهمنامه امضا كردند

اجراي طرح ترافيك منوط به اطمينان از رعايت پروتكل هاي بهداشتياحداث مسكن كارگري در جوار شهرك هاي صنعتي
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه  هدف گذاري اتاق تعاون ساخت 
100 هزار واحد مس��كوني كارگري اس��ت، گفت: ساخت منازل 
كارگري در جوار شهرك هاي صنعتي پيگيري و اجرا خواهد شد.

محمد اس��المي در مراس��م امضاي تفاهمنامه با اتاق تعاون ايران 
افزود: س��اخت منازل كارگري در جوارشهرك هاي صنعتي مورد 
حمايت اس��ت و در هر ش��هرك صنعتي كه امكان سكونت گاهي 
دارد براي ساخت مسكن از هيچ كمكي، صرف نظر نخواهيم كرد.

وي به ساخت منازل كارگري در دو شهرك كاسپين و ايوانكي اشاره 
كرد و گفت: اميد است با آغاز شدن هرچه زودتر اين دو طرح، جامعه 
كارگري و مديران بتوانند در اين منازل ساكن شده و از مزيت هاي 

آن استفاده كنند.
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه  هدف گذاري اتاق تعاون ساخت 
100هزار واحد مس��كوني كارگري اس��ت، ادامه داد: هرجا نياز به 
مصوبه ش��وراي عالي شهرسازي داشته باش��د حمايت هاي الزم 

صورت خواهد گرفت.
اسالمي افزود: تعاوني ها نقش ماندگاري در همه حوزه ها داشته و 
وزارت راه و شهرسازي تاكنون توانسته برنامه ها و جهت گيري هاي 

مختلفي را در اين بخش دنبال كند.
وي ادامه داد: امروز در تفاهم نامه همكاري دو بخش حمل و نقلي 
و مس��كن مورد ارزيابي قرار گرفت، در اين تفاهم نامه مقرر شد با 

تعامل و همكاري اتاق تعاون، منازل كارگري در جوار شهرك هاي 
صنعتي ساخته شود.

در ادامه جلس��ه بهمن عبدالهي، رييس اتاق تع��اون ايران گفت: 
۹۴ هزار تعاوني در كش��ور وجود دارد ك��ه در حوزه هاي مختلف 

فعال هستند.
 در اين تعاوني ها يك ميليون و ۷۷1 هزار نفر مشغول به كار هستند 

و تعداد ذي نفعان نيز به ۵۷ ميليون نفر مي رسد.
عبدالهي اف��زود: ۴ هزار تعاوني حمل و نق��ل داريم كه ۶0 درصد 
حمل و نقل باري و مسافري كشور در اين بخش انجام مي شود. 1۲ 
هزار تعاوني مس��كن نيز داريم كه 1۸ درصد از ساخت وساز كشور 

در اين بخش است.
وي با بيان اينكه ايجاد يك ش��غل در كش��ور به طور ميانگين يك 
ميلي��ارد تومان هزينه در بر دارد، اف��زود: اما در بخش تعاون براي 
ايجاد يك ش��غل پايدار و مولد به كمتر از ۲00 ميليون تومان نياز 
است. توجه به بخش تعاون براي اشتغال زايي هم كاهش بيكاري و 

هم توسعه مناطق محروم را در پي خواهد داشت.
رييس اتاق تعاون اظهار كرد: در حوزه ساخت وس��از و بازآفريني 
شهري ظرفيت بزرگي در بخش تعاوني داريم كه مي توان از توان 
آنها اس��تفاده كرد. البته قرار است سه شهرك مربوط به خانه هاي 

كارگران با كمك تعاوني هاي مسكن كشور راه اندازي شود.

وزير كشور با اشاره به اينكه در جلسه روز شنبه ستاد ملي مقابله با كرونا 
اجازه اجراي طرح ترافيك به ش��هرداري تهران داده شده است، افزود: 
ش��هرداري منوط به ايجاد اطمينان براي وزارت بهداشت براي اجراي 
پروتكل هاي بهداش��تي مي تواند هرگاه كه آمادگي داشته باشد طرح 

ترافيك را اجرا كند.
به گزارش ايسنا، عبدالرضا رحماني فضلي كه در يك برنامه  تلويزيوني 
درب��اره روند مديريت و مهار وي��روس كرونا و آخري��ن اقدامات انجام 
شده دراين راس��تا در سطح كشور سخن مي گفت، در پاسخ به سوالي 
درخصوص عدم رعايت برخي شهروندان در الزام استفاده از ماسك در 
حمل ونقل عمومي اظهار كرد: هنگامي كه تصميم گرفته شد اتوبوسراني 
و مترو فعاليت را افزايش دهند يكي از دغدغه ها استفاده از ماسك بود 
كه مقرر شد با اطالع رساني شهروندان را براي رعايت اين طرح ترغيب 
كنيم. ش��هردار تهران اعالم مي كند كه مردم تا ح��دود ۸0 درصد در 
اتوبوس و مترو اين موضوع را رعايت مي كنند. تالش ش��د ماسك هاي 
ارزان قيمت تهيه و به فروش برسد. نظارت حين كار نيز برعهده شهرداري 

تهران است.
وي تاكيد كرد: در جلسه روز شنبه ستاد ملي مقابله با كرونا اجراي طرح 
ترافيك به تصويب رسيد. آقاي رييس جمهور نيز دستور دادند كه بخشي 
از تعهد تامين ناوگان اتوبوس��راني اجرايي شود. شوراي عالي ترافيك 
گزارش��ي ارايه كرد كه بين ۵ تا 10 درصد ظرفيت اتوبوس ها افزايش 

پيدا مي كند. اجراي طرح ترافيك به دليل آلودگي هوا، تراكم ترافيك 
در محدوده مركزي شهر و كند شدن رفت و آمد اتوبوس ها و موضوعات 
ديگري كه در شوراي عالي ترافيك مورد بحث قرار گرفته بود، مورد تاييد 
قرار گرفته است. به اين ترتيب به شهردار تهران اعالم شده كه از امروز 
منوط به اينكه به وزارت بهداشت اطمينان دهند كه موارد مختلف رعايت 

مي شود هرگاه كه آمادگي داشته باشند مي توانند طرح را اجرا كنند.
وزير كشور درباره تاثيرات اقتصادي ناشي از شيوع كروناويروس گفت: 
شرايط اقتصادي دنيا متاثر از اين ويروس است اما به سه دليل يعني ركود 
جهاني، تحريم ها و تاثير كروناويروس در داخل كشور تاثيرات اقتصادي 
اين ويروس در كشور ما بيشتر است. از ابتدا سياست رييس جمهوري 
اين بود كه فعاليت اقتصادي و معيش��ت در كنار درمان بايد باشد. لذا 
واحدهاي توليدي ما به هيچ عنوان تعطيل نش��ده اند هرچند كه فشار 
روي رييس جمهور زياد بود كه شركت هايي همچون سايپا، ايران خودرو 

و فوالد را تعطيل كنيم.
وي افزود: به جاي اينكه اين شركت ها را ببنديم همه واحدهاي توليدي و 
وزارتخانه هاي مرتبط را موظف كرديم كه سخت گيرانه ترين پروتكل ها را 
اجرا كنند. كار مهمي كه محقق شد و رييس جمهور در اين حوزه ريسك 
كردند. اما خدماتي كه با مراجعه مردم سروكار داشت تعطيل شدند و در 
كنار آن كمك هاي معيشتي هرچند كه مي دانيم همه مشكالت آنها را 

رفع نمي كنند، ارايه شد.

نمايي از نشست علني شوراي شهر تهران

واكنش محسن هاشمي به رياست قاليباف در مجلس
محسن هاشمي، رييس شوراي اسامي شهر تهران 
درجلسه روز يكشنبه اين ش�ورا با اشاره به آغاز 
فعاليت مجلس يازدهم گفت: آغاز فعاليت مجلس 
يازدهم را گرامي مي داريم و براي نمايندگان مجلس 
شوراي اس�امي در اين دوره، به ويژه نمايندگان 
ته�ران آرزوي موفقيت داريم. مجلس ش�وراي 
اسامي و شوراي ش�هر، دو ركن مردم نهاد نظام 
جمهوري اسامي هس�تند كه در صورت تعامل 
وهمكاري س�ازنده مي توانند در تحقق مطالبات 
عمومي و تأمين رضايت شهروندان، نقش مهمي 
را ايفا نماين�د. وي ادام�ه داد: برخورداري رييس 
مجلس يازدهم از تجربه مديريت ش�هر تهران، 
فرصت مناسبي است كه معضات شهر، به ويژه در 
حوزه هاي مرتبط با دستگاه هاي ملي، مانند تأمين 
بودجه براي توسعه سيستم وحمل ونقل عمومي، 
تأمين درآم�د پايدار براي ش�هرداري ها از محل 
عوارض ارزش اف�زوده و تصويب قوانين مربوطه 

به واگذاري وظايف قانوني مديريت ش�هري كه با 
گذشت بيش از بيست س�ال از تأسيس شوراها، 
همچنان دوسوم آن تفويض نشده است، حل شود 
و به عنوان يك دس�تاورد ماندگار براي مديريت 
ش�هري در كارنام�ه مجلس يازدهم ثبت ش�ود. 
رييس شوراي شهر تهران با اش�اره به اينكه اگر 
اعتقاد وبنا ب�ر خدمت به مردم وحل مش�كات 
جامعه در اين شرايط سخت باشد، تفاوت وتكثر 
در س�ايق و ديدگاه هاي سياسي يا حزبي، نبايد 
مانع تعامل وهمگرايي براي حل مشكات مردم 
شود گفت: اميدواريم اين همكاري موثر ومستمر 
در سال پاياني شوراي پنجم و سال نخست مجلس 
يازدهم، الگوي اصالت ومحوريت براي خدمت به 
مردم را برجا بگذارد. هاشمي همچنين به بازگشت 
فعاليته�اي اداري واجرايي كش�ور از اين هفته با 
تصميم ستاد ملي مبارزه با كرونا اشاره كرد و گفت: 
با توجه به اينكه زمان كشف واكسن و پايان پاندمي 

روشن نيست، اكثر كشورهاي درگير با اين معضل از 
جمله ايران، تصميم به فعال كردن دوباره بخش هاي 
اجرايي دارند.در حوزه مديريت شهري نيز طبيعتا 
اين انتظار وج�ود دارد كه با حف�ظ پروتكل هاي 
بهداشتي و ايمني، فعاليت هاي اجرايي به صورت 
عادي پيگيري ش�ود و در سال پاياني مسووليت 
مديريت ش�هري، ش�اهد رونق در فعاليت هاي 
عمراني وتوسعه اي شهر باشيم به خصوص در حوزه 
توسعه سيستم حمل ونقل عمومي كه در طول سه 
سال گذشته دچار ركود شده است انتظار تحرك 

بيشتري از شهرداري وجود دارد.
او همچنين به احضار رييس كميسيون فرهنگي و 
اجتماعي شوراي شهر تهران به دادسراي رسانه 
اشاره كرد و گفت: بايد گله كنيم كه صحبت هاي 
ايش�ان براس�اس وظايف نمايندگي ايشان بوده 
است، اما متاسفانه به دادسراي رسانه احضار شدند 

و اميدواريم مشكل ايشان حل شود.

حاشيه پارلمان شهري



گردشگري6يادداشت

نبود آمار در حوزه گردشگري دردسرساز شد 

ابهام در سازوكار هاي احياي گردشگري
آيسان زرفام|

 با وجود اينكه دوره شيوع ويروس كرونا در 
سراسر دنيا تمام نشده است اما خبرهايي 
از آغاز دوب�اره فعاليت مختل�ف صنايع و 
مش�اغلي كه به دليل ش�يوع اين بيماري 

تعطيل شده بودند به گوش مي رسد.
به نظر مي آيد حتي اقتصاد قدرتمندترين 
كشورهاي دنيا هم توان تاب آوري ناشي از 
تعطيلي هاي بي چسم انداز صنايع و مشاغل 
را ندارند، بنابراين با وج�ود همه خطرها، 
خبر بازگش�ايي   صنايع در گوش�ه و كنار 
دنيا ش�نيده  مي ش�ود. يكي از اين صنايع 
گردشگري است كه در برخي كشورها به 
ويژه كشورهاي اروپايي سهم عظيمي در 
اقتصاد كشورها دارد براي نمونه اتريش و 
آلمان شرايط سفر را دوباره مهيا كرده اند 
و ايس�لند با رعاي�ت پروتكل هاي محكم 
بهداشتي دوباره پذيراي گردشگران است.
در ايران هم با آغاز س�فرهاي كاري بخش 
حمل ونقل و حدود 50 درصد هتل ها آغاز 
به كار كرده اند. معاون گردشگري كشور هم 
با نزديك شدن به پايان ماه مبارك رمضان 
و آغاز تابس�تان از تهيه بس�ته  تشويقي 
پيش�نهادي ب�راي ارايه به گردش�گران 
داخلي خبر داده اس�ت ت�ا ابتدايي ترين 
چرخ دنده هاي صنعت گردش�گري ايران، 
كه در س�ال هاي اخير س�رمايه هاي قابل 
توجهي را به خود جذب كرده، ش�روع به 

حركت كند.
 آرش نورآقاي�ي عض�و هيات مدي�ره 
فدراسيون جهاني راهنمايان گردشگري 
و بنيان گذار كانون سراسري انجمن صنفي 
راهنمايان گردشگري ايران اما معتقد است 
كه برنامه ريزي ها و جبران خسارت ها براي 
آغاز دوباره صنعت گردشگري در كشور در 
وضعيت مبهمي قرار دارد چرا كه در ايران 
ارقام و آمار رسمي از شاخص هاي اقتصادي 
گردش�گري در اقتصاد ايران وجود ندارد. 
گفت وگ�وي روزنامه تعادل ب�ا اين چهره 
ش�اخص صنعت گردش�گري ايران را در 

ادامه بخوانيد.

   به نظر مي آي�د كه برخي كش�ورهاي دنيا 
از جمل�ه ايران قص�د دارند دوب�اره صنعت 
گردش�گري را حداقل در بخش داخلي فعال 

كنند، نظر شما در اين مورد چيست؟ 
وضعيتي كه اكنون در دنيا به دليل شيوع ويروس 
كرونا به وجود آمده س��بب ش��ده اس��ت كه همه 
تصميم��ات و پيش بيني ها ناپاي��دار و غيرقطعي 
باشد، از آنجا كه با همكاران بين المللي ام به واسطه 
موقعيتي كه در فدراس��يون بين المللي راهنمايان 
گردش��گري دارم در ارتباطم، مي بينم كه چگونه 
از ش��رق تا غرب دني��ا تصميمات ش��فاف و واضح 
نيست و هنوز انگار پروتكل و سياست خاصي براي 
گردشگري تعريف نشده اس��ت اما به نظر مي آيد 
كه به واس��طه شرايط اقتصادي، كش��ورهاي دنيا 

كم كم در تالش هستند تا وضعيت صنايع و كسب 
و كارهاي مختلف از جمله گردشگري را به شرايط 
پيش از كرون��ا بازگردانند البته ب��ا توجه به اينكه 
رفتار اين ويروس و اين اپيدمي هنوز به طور كامل 
براي كارشناسان مشخص نيست چشم انداز همه 

تصميمات و برنامه ها در ابهام قرار دارد .
ايران هم پي��رو همين اتفاق��ات جهاني، همانطور 
كه در مس��ير راه افتادن ديگر مش��اغل اس��ت در 
مورد گردشگري هم چنين رويكردي دارد، وزارت 
ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دس��تي در 
ظاهر در ح��ال انجام تالش هايي اس��ت تا حداقل 
شاغالن بخش گردشگري و صنايع دستي بتوانند 
اميدواري هايي براي پس از اين ماجرا داشته باشند، 
همچنين خس��ارت هايي كه در اي��ن بخش ايجاد 
شده بررس��ي و مشخص شود كه سهم گردشگري 
از درآمده��اي دولت چه ميزان  اس��ت و اگر امكان 
جبران خسارت ها توس��ط دولت وجود دارد براي 

آن برنامه ريزي شود.
   اگرچ�ه اين مس�ائل جاي امي�دواري دارد 
اما فكر نمي كنم كه هنوز كس�ي بداند دقيقا 
چه اتفاقي دارد مي افتد و س�ازو كار حل اين 

مسائل چيست. 
البته م��ن در مي��ان هم��ه اتفاقات منف��ي كه به 
خاطر اين وضعيت در گردش��گري افت��اده نكات 
مثبتي هم مي بينم، بخش منفي اين اس��ت كه ما 
تا االن نمي دانس��تيم س��هم بخش گردشگري در 
اقتصاد كش��ور چقدر اس��ت، آماره��اي اين حوزه 
چندان مش��خص نبود به همي��ن دليل هم اكنون 
فراخ��وان و درخواس��ت براي خود اظه��اري داده 
ش��ده، مبني بر اينكه هر كس چق��در ضرر كرده 

اس��ت در حالي كه اين آمارها مي توانس��ت پيش 
از اين هم وجود داشته باش��د تا كار براي ترس��يم 
وضعي��ت كنوني و برنامه ريزي براي آينده آس��ان 
 ش��ود در حالي كه پيش از اين ما نتوانس��ته بوديم
 اين كار را انجام دهيم اگر اكنون كار درست انجام 
شود و به خوبي پيش رود شايد بشود فهميد كه چه 
كساني دست اندر كاران عرصه گردشگري در كشور 
هستند و چقدر در توليد ثروت در كشور نقش دارند 
بنابراين مشخص شدن سهم گردشگري در كشور 

اتفاق خوبي خواهد بود.
هر چند ممكن است در اين خود اظهاري ها برخي 
اظهاري نكنند و برخي بيشتر يا كمتر اظهار كنند 
اما به هر حال از نظر آماري مي شود به يك نسبيتي 
رسيد كه گردشگري در اقتصاد ما چقدر نقش دارد.

   اصناف مختلف حوزه گردش�گري به خاطر 
تعطيلي اين صنع�ت در دوره كرونا ضررهاي 
بسياري كرده اند البته بخش قابل توجهي از 
اين اصناف، اصناف كارفرمايي هستند، ضرر 
و زيان صنفي مانند راهنمايان گردشگري كه 
در گروه اصناف كارگري دسته بندي مي شود 

چگونه بوده است؟
من دقيق نمي دانم و بايد بررس��ي و تفس��ير شود 
اما ممكن است تش��كل هاي كارفرمايي بيشتر در 
اين وضعيت ضرر كرده باش��ند، شايد تشكل هاي 
كارگري ض��رري كه متحم��ل ش��دند مربوط به 
خودش��ان و خانواده هايش��ان باش��د در حالي كه 

كارفرماها هزينه هاي بيشتري داشته اند.
 راهنمايان گردشگري هم مساله پرداخت بيمه را 
دارند، بسياري از راهنماها البته نه همه آنها، منبع 
اصلي درآمدش��ان را روي اين شغل گذاشته اند به 

ويژه اينكه در چند س��ال اخير بر روي گردشگري 
بسيار تبليغات شد و به نظر مي آمد كه كم كم كشور، 
دولت و مردم به سمت س��رمايه گذاري بيشتر در 
اين حوزه رفته بودند بنابراين بس��ياري از افراد به 
اين شغل اميد بس��ته بودند و حاال ضررهاي مالي 
را متحمل شده اند، البته راهنماها هم مدت زيادي 
اس��ت كه درگير مشكالت ش��ده اند، قبل از كرونا 
هم گردشگري در مس��ائل داخلي كشور و مسائل 
سياسي آس��يب ديده بود و االن به نظر مي آيد كه 
راهنمايان گردشگري نزديك به 4 ماه است كه دارند 
متضرر مي شوند و معلوم نيست اين شرايط تا كي 
ادامه داشته باشد، حداقل در خوشبينانه ترين حالت 

ما تا پاييز دراين وضعيت خواهيم  بود.
بنابراين اگر دولت بخواهد در س��هميه كمك هاي 
خودش، وام ها وتسهيالتي به راهنمايان گردشگري 
بپردازد قطعا باعث خوشحالي است و به نظر مي آيد 
كار درستي اس��ت اما واقعا من نمي دانم كه دولت 
همچين تواني دارد يا نه و با چه فرآيندي مي تواند 
چنين كاري را انجام دهد يا چقدر مي تواند از ضرر 

و زيان راهنمايان را جبران كند؟
 همچنين اينكه آيا اين تسهيالت بابت ضرري كه 
راهنمايان ت��ا االن متحمل ش��دند، خواهد بود يا 
شامل ضررهايي كه در آينده متحمل مي شوند هم 
مي شود؟ چرا كه هر كسي شايد توانسته باشد تا االن 
با اندك پس اندازش زندگي را بگذراند اما از االن به 
بعد است كه كار س��خت تر خواهدشد. به هر حال 
سازوكار جبران اينها هيچكدام از نظر من مشخص 
نيس��ت بنابراين م��ن فكر مي كن��م كمك دولت 
مي تواند اتفاق خوبي باشد اما مطمئن نيستم و اينكه 

نمي دانم در ادامه چه اتفاقي ممكن است بيفتد.

   راه افتادن جريان سفرهاي داخلي به جبران 
ضرر و زي�ان راهنمايان گردش�گري كمكي 

خواهد كرد؟
در جلساتي كه با وزير و معاون گردشگري داشتيم 
به نظر مي آيد كه قرار اس��ت دوباره جريان س��فر 
بعد از عيد فطر راه بيفتد در اين صورت اين مساله 
تنها به راهنماياني كه در حوزه تورهاي داخلي كار 
مي كنند، كمك مي كند اما بس��ياري از راهنمايان 
درزمينه تورهاي خروجي و بسياري هم در زمينه 
تورهاي ورودي كار مي كنند و به هر حال چرخش 
مال��ي كه در فرآيند آوردن ارز توس��ط گردش��گر 

خارجي به ايران بود در گردشگري داخلي نيست.
به ه��ر حال مي دانيم كه خوب اس��ت كه تور ها در 
جريان باش��ند تا برخي مش��اغل با اين كار دوباره 
زنده ش��وند و از رك��ود بيرون بيايند اما س��هم آن 

چقدرخواهدبود؟ كسي نمي داند. 
ما هي��چ درصدي نداريم، در س��ال هاي گذش��ته 
هيچ آماري در گردش��گري نگرفتم و در مشخص 
كردن اينكه س��هم ما در اقتصاد چقدر است تنبلي 
كرديم، مثال نمي دانيم كه چند درصد از راهنمايان 
گردشگري در طول سال فعال هستند و... بنابراين 
اين طرح ها به ما كمك زيادي نمي كند كه بفهميم 
چه اتفاقي مي افتد. ت��ا همه چيز روي كاغذ نيايد و 
به آمار تبديل نش��ود نمي توانيم بفهميم سفرهاي 
داخلي چق��در مي تواند دراين ش��رايط به صنعت 

گردشگري كمك كند.
مثال تصوري نداريم كه كدام مردم قرار اس��ت االن 
به سفر بروند؟ يا مردمي كه خودشان تا االن بيكار 
بودند چگونه بايد به سفر بروند؟ اگر دولت مي خواهد 
به آنها سوبس��يدي بدهد اين سوبسيد از كجا قرار 
است داده شود؟ از هتل ها و بخش حمل و نقل؟ آنها 
هم كه خود در اين مدت كار نكرده اند بنابراين همه 

برنامه ها مبهم است.
ما در گير يك س��ري اميددهي ها هستيم كه به هر 
حال از نظر روان��ي و اجتماعي جامع��ه به آن نياز 
دارد ام��ا وقت��ي از نظر منطقي حس��اب مي كنيد 
تا عدد و آمار نباش��د ت��ا ندانيم چ��ه مي خواهيم 
بكني��م و روند بازگش��ت م��ا به حالت ن��ه چندان 
ايده آل قبل از كرونا چگونه اس��ت خيلي نمي توان 
متكي به اي��ن فرآيندها بود هرچند من آنها را نفي 
نمي كنم چراك��ه جامعه به اميد و حركت نياز دارد 
 و بايد قدمي برداش��ت و از اينكه س��عي مي كنند

 قدمي بردارند قدرداني مي كنم اما اينكه دورنماي 
مشخصي وجود داش��ته باش��د حداقل سواد من 

نيست كه آن را ترسيم كنم.
   تا االن سازوكار يا سامانه  اي به طور مشخص 
ب�راي رس�يدگي ب�ه مش�كالت راهنمايان 
گردش�گري در دوره كرونا ايجاد شده است 

يا خير؟
كارهاي��ي در ح��ال انج��ام اس��ت. وزي��ر، معاون 
گردش��گري و هم صنف ما در حال تالش هستند، 
همي��ن االن س��امانه اي هم ب��راي ثبت ن��ام وام و 
تسهيالت ايجاد شده است اينكه راهنماها هم جزو 
قشري كه در اين شرايط آسيب ديده اند ديده شده 
جاي خوش��حالي دارد اما اينكه اين س��از و كارها 

چقدر عملي شود من ايده اي ندارم.

طبيعت گردي و گردشگري روستايي محبوب ترين هاي پساكرونا
مجله آنالين گردش�گري اس�پانيايي زبان 
آس�تلتر »Hosteltur« از 600 نف�ر از 
متخصصان حوزه گردش�گري نظرسنجي 
كرده است كه در دوره پساكرونا گردشگري 
به چه ش�كلي رونق پي�دا مي كند. در مورد 
نتاي�ج اي�ن تحقيق با ياس�مين حس�يني 

دكتراي گردشگري گفت وگو كرديم.

   نتايج اين نظرسنجي در مورد محبوب ترين 
مقاصد س�فر در دوره پساكرونا چه چيزي را 

نشان مي دهد؟
 اي��ن تحقيق نش��ان مي دهد ك��ه طبيعت گردي 
و گردش��گري روس��تايي و در واق��ع كمپ ه��اي 
گردش��گري و فعاليت هايي ك��ه در طبيعت انجام 
مي ش��ود در دوره پساكرونا بيش��ترين استقبال را 
از س��وي گردشگران خواهد داش��ت بعد از آن هم 
گردشگري س��احل و آفتاب كه همان دريا رفتن و 
آفتاب گرفتن در فضاي باز است بيشترين طرفدار 
را خواهد داشت چرا كه مي ش��ود با فاصله و بدون 

ازدحام هم انجام شود. سپس گردشگري سالمت 
پرطرفدار اس��ت كه ب��ه نظر مي آيد منظ��ور از آن 
بيشتر فعاليت هايي مانند ريلكسيشن در طبيعت 
و چشمه آب گرم و ... باش��د و بعد از آن مراجعه به 
مراكز درماني كه خدمات خاصي را به گردشگران 

سالمت ارايه مي كنند. 
در رتبه چهارم گردش��گري شهري كه مي تواند به 
ص��ورت انفرادي و در فضاي ب��از انجام گيرد مانند 
محل��ه گردي ها ق��رار دارد و بعد هم گردش��گري 
فرهنگي رتبه پنج��م را دارد كه هم��ان بازديد از 
موزه و سايت هاي تاريخي و باستاني است. در آخر 
جدول هم س��فرهاي كاري و تجاري و گردشگري 
مايس يا همان گردشگري رويدادها مثل اكسپوها 
ونمايش��گاه ها قرار دارن��د كه احتم��اال كمترين 

استقبال از آنها خواهد بود.
   منظور از پساكرونا چه زماني است؟ زماني كه 
اين اپيدمي ريشه كن شده باشد يا قبل از آن؟

منظور زماني اس��ت كه قرنطينه كمتر شده باش��د و 
كسب و كارهاي گردش��گري به فعاليت هايشان باز 

گشته باش��ند، منظور دوره اي نيس��ت كه كامال اين 
ويروس از بين رفته باشد.

   فكر مي كني�د اين الگو در ايران هم به همين 
شكل خواهدبود؟

با توجه به خبرها و اطالعاتي كه من دارم در ايران هم 
مي تواند همين الگو اجرايي شود همينطور در ايران 
و ديگر كشورها احتماال استقبال از قطارها و پروازها 
كمتر خواهد بود و الگوي سفر بيشتر با وسيله شخصي 
و به صورت انفرادي انجام خواهد شد و اكنون هم كم و 

بيش شاهد همين اتفاق هستيم.
   اگر گردشگري روستايي پررونق ترين باشد 
پس احتماال اين خبر خوبي براي اقامتگاه هاي 

بومگردي است.
در اين مطالعه منظور از روستا بيشتر طبيعت گردي و 
كمپ هاي روستايي است اگر اقامتگاه هاي بومگردي 
را معادل كمپ ها در نظر بگيريم اگر ازدحام نداشته 
باشند و درصد اشتغالشان كم باشد ممكن است مورد 
استقبال باشند، در غير اين صورت مردم به سراغشان 

نخواهند رفت.
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جريمه 12 درصدي گردشگري
سال گذشته در ايران 
اتفاقات ريز و درشتي 
رق��م خ��ورد ك��ه به 
جهت اي��ن اتفاقات و 
حوادث، اين سال جزو 
سخت ترين سال هاي 
گردش��گري ايران به 
خص��وص در زمين��ه 
توره��اي ورودي بود 
كه كرونا آسيب آن را 

به نهايت زيان خود رساند.
 اي��ن آس��يب از منظري ديگر هم س��خت  و 
سنگين بود كه ايران در اوج سفر با اين مشكل 
روبرو ش��د يعني ما در زمان طاليي روزهاي 
نوروز ك��ه ايام پررونق گردش��گري داخلي و 
خارجي ايران اس��ت، شاهد ش��يوع ويروس 

كرونا بوديم.
اي��ن آس��يب در سراس��ر دنيا ديده ش��د و 
مخصوص ايران نبود و بنا به اعالم س��ازمان 
جهاني جهانگردي، صنعت گردشگري را به 
8 س��ال عقب تر بازگردانيد ب��ه همين خاطر 
همه دولت ها براي جبران خس��ارت وارده بر 
پيكره گردش��گري اقدامات��ي را انجام دادند 
كه برنامه ه��اي آن را بنا به ضرورت و فراخور 
ح��ال و روز گردش��گري خودش��ان تدوين 
كرده  اند. ايران هم براي حمايت از بنگاه هاي 
گردشگري امهال س��ه ماهه ماليات، قبوض 
ان��رژي و وام��ي 12 درص��دي را پيش بيني 

كرده است. 
ف��ارغ از چند و چ��ون واگ��ذري وام مذكور، 
تضمين ه��ا و ... مي��زان اثرگ��ذاري وام 
12درص��دي دغدغ��ه اصل��ي و مه��م اين 
ماجراس��ت. گردش��گري با ابهام زيادي در 
جهان روبرو اس��ت، به ف��رض اينكه ويروس 
كرونا هم ريشه كن شود، بعد از آن چه خواهد 
ش��د، آيا رف��ت و آمد گردش��گران مثل قبل 
خواهد بود؟ قوانين مرزها و كشورها به حالت 
قبل بازمي گردد؟ آيا رفتار و سليقه گردشگران 
و آژانس هاي توريس��تي تغيير نخواهد كرد؟ 
قطع��ا فعال براي س��واالت و ابهامات پاس��خ 
روشني وجود ندارد. فاصله گذاري اجتماعي، 
ادامه ش��يوع كرون��ا در بس��ياري از مقاصد، 
ترس و خودداري ديگر كشورهايي كه هنوز 
بيماري گسترش زيادي در آنجا نداشته است، 
تعطيلي و احتمال ورشكس��تگي بسياري از 
ش��ركت هاي هواپيمايي در سراسر جهان و 
به طور اساسي تغييرعادت هاي رفتاري مردم 
در پس��اكرونا، چالش هاي ج��دي در مقابل 

گردشگري است.
اگرچ��ه قرنطينه كرونا پله پله رفع مي ش��ود 
و بيشتر كس��ب وكارها فعاليت خود را از سر 
مي گيرن��د اما آغ��از كار گردش��گري به اين 

سادگي نيست.
 بازنگري بازارهاي گردش��گري، هزينه هاي 
جاري ش��ركت ها، حقوق و مزاي��اي نيروي 
انس��اني آموزش ديده، نياز شديد و مجدد به 
برندسازي و تبليغات كه مستلزم هزينه هايي 
است كه بايد شركت هاي گردشگري پرداخت 
كنن��د و اين مهم ك��ه صنعت گردش��گري 
بيشترين آس��يب را متحمل شده و به همان 
نسبت نيز زمان بيشتري براي احيا نياز دارد 
كه اين خود نيز مس��تلزم هزينه هايي بيشتر 

است، را نبايد ناديده گرفت.
بنابراين امهال سه ماهه برخي هزينه ها و وام 
12 درصدي عمال حكم يك جريمه را دارد و 
برخي شركت ها را نيز بدهكارتر خواهد كرد. 
ضمن اينكه پيش از اين هم گرفتن تسهيالت 
در حالت عادي با اندكي درصد بيشتر نيز براي 

شركت هاي گردشگري فراهم بوده است. 
بديهي است اين حمايت با اصل توسعه تناسب 
ندارد، آن هم درحالي كه شوراي جهاني سفر 
و گردشگري در نامه سرگشاده اي، از رهبران 
جهان و دولت ها، خواس��ته »وام هاي فوري و 
نامحدود بدون بهره« را براي شركت هاي سفر 
و گردش��گري اختصاص دهند و ماليات هاي 
دولتي، بدهي ه��ا و معوقات مال��ي را از روي 
بخش گردشگري بالفاصله و حداقل تا 12 ماه 
آينده بردارند. اگر قصد دولت بر اين است كه 
چرخ صنعت گردش��گري بچرخد و نيروهاي 
كار كه در اي��ن حرفه، متخصص و س��رمايه 
صنعت گردش��گري هس��تند، حفظ شوند و 
اگر توان پرداخت وام بدون بهره را ندارد بايد 
وام هايي با كارم��زد بانكي حداكثر 4 درصد و 
بازه تنفسي و نيز دوره بازپرداخت طوالني تري 
اختصاص دهد، نه اينكه تسهيالت با سود باال 
درنظر بگيرد.  از آنجا كه گردشگري بيشترين 
نيروي كار را به صورت مستقيم و غيرمستقيم 
در خ��ود دارد در صورت ع��دم حمايت هاي 
واقعي و كارساز بايد منتظر سيل بيكاري در 
بخش هاي مختلف گردشگري اعم از خدمات 
مس��افرتي، پذيرايي، راهنمايان تور، حمل و 
نقل و واحدهاي اقامتي باشيم. پرواضح است 
كه براي نيروهاي��ي كه در اين بخش فعاليت 
دارند هزينه هاي آموزش��ي و ... زيادي صرف 
ش��ده كه بدين ترتيب به هدر خواهد رفت و 
احياي مجدد گردشگري كه ارتباطي مستقيم 
ب��ا نيروي كار و متخصص خ��ود دارد زمان و 

هزينه بيشتري مي طلبد.
در زماني كه فرصت الزم ب��راي آغاز اقتصاد 
بدون نفت به كمك گردش��گري داشتيم از 
قافله عقب مانديم و ام��روز اگر گامي مثبت 
و موثر براي نجات گردش��گري برنداريم بايد 
س��ال هاي زيادي همچنان حسرت زمان از 
دس��ت رفته را داش��ته و نظاره گر پيشرفت 

ديگر رقبا باشيم.

وضعيتي كه اكنون در دنيا به دليل شيوع ويروس كرونا به وجود آمده سبب شده است كه همه تصميمات و پيش بيني ها ناپايدار و غيرقطعي باشد

رامين نوري
كارشناس مديريت 

حرفه اي گردشگري و 
مدير آژانس مسافرتي

واكنش به گزارش گاردين در مورد »هيپي هاي« جنوب ايران
در فضاي مجازي چه مي گذرد؟

در اي�ن روزه�ا ك�ه فعاليت موسس�ات و 
فعاالن حوزه گردشگري به حداقل رسيده ، 
همچنان ب�ازار اليوهاي اينس�تاگرامي در 
زمين�ه گردش�گري داغ اس�ت؛ اليوهايي 
ب�ا موضوعات�ي همانن�د معرف�ي مقاصد 
گردشگري، بررس�ي وضعيت گردشگري 

در شرايط كنوني، فوت و فن هاي سفر و... .
 از طرفي ديگر با تعطيلي س�فرها، معرفي 
مقاصد گردشگري توسط توليد كنندگان 
محتوا اين حوزه در فضاي مجازي با فراواني 

بسيار در جريان است.

    انتقاد به گردشگران جنوب ايران
گزارش گاردين از برخي گردش��گران جنوب ايران 
مانند جزيره هرمز كه در اين گزارش با نام »هيپي« از 
آنها ياد شده موضوع داغ فضاي مجازي در روزهاي 
اخير بود. برخي كاربراي اعتقاد داش��تند كه ظاهر و 
رفتار گردشگران بايد با احترام به فرهنگ جامعه بومي 
مقاصد گردشگري همراه باشد و به همين دليل رفتار 

برخي از گردشگران را مورد انتقاد قرار دادند.

    انتقاد به تسهيالت بخش گردشگري
در روزه��اي گذش��ته اعتراض به تس��هيالت در 

نظر گرفته شده براي بخش گردشگري در دوره 
ش��يوع ويروس كرونا همچنان در فضاي مجازي 
مطرح بود به ويژه اينكه نمايندگان مجلس هم به 
خسارات وارد آمده در بخش گردشگري اعتراض 
كرده بودند. حاج��ي دليگاني عضو كميس��يون 
برنامه و بودجه گفته بود كه بس��ته هاي حمايتي 
تاثي��ر چنداني در جلوگي��ري از لطمات وارده به 

گردشگري ندارد.

    حذف8 هزار شغل
تصميم شركت بزرگ گردش��گري »تي يو آي« 

آلمان ك��ه در زمينه خدمات هتل��داري فعاليت 
مي كند هم واكنش بس��ياري در فضاي مجازي 
داشت. اين شركت اعالم كرده است كه به خاطر 
خسارات ناشي از كرونا 8 هزار شغل خود را حذف 

مي كند.

    نگراني براي گردشگري سالمت
نگراني ها و مشكالت دست اندركاران گردشگري 
سالمت هم از ديگر مباحث مطرح شده در فضاي 
مجازي در زمينه گردشگري بود، مديران برخي 
از ش��ركت هاي اين حوزه در اكانت هاي شخصي 

خودشان نوش��ته بودند كه نه تنها به خاطر بسته 
ش��دن مرزها آسيب ديدند بلكه در ابتداي شيوع 
بيماري كرونا به خاطر عدم پذيرش بيمارستان ها 
مس��افراني كه به ايران آمده بودند دچار مشكل 

شدند.

    ناراحتي شركت هاي مجازي  
حوزه گردشگري

تعل��ق نگرفت��ن تس��هيالت گردش��گري ب��ه 
ش��ركت هاي مجازي حوزه گردشگري هم يكي 
ديگر از موضوعات داغ شبكه هاي اجتماعي بود.



اخبار 7 صنعت،معدن و تجارت

رييس شوراي رقابت دستورالعمل افزايش قيمت ۸ خودروي ديگر را اعالم كرد

افزايش قيمت با كدام مصوبه؟ 
تعادل |

براساس اعالم رييس شوراي رقابت، براي ۸ 
محصول ديگر ايران خودرو شامل »پژوپارس 
اتوماتي�ك تيوفاي�و، هايما s ،s۵ 7، س�ورن 
بنزيني، پژو ۲۰7 دنده اي و اتوماتيك، دنا و دنا 
پالس« فرمول قيمت گذاري تعيين و افزايش 
چهار ت�ا ۴۸ درصدي و متوس�ط ۲۳ درصد 
مصوب شده است. اين محصوالت قرار است 
با شرايطي كه براي ديگر خودروها تعيين شده 
بود به صورت قرعه كش�ي در آينده نزديك 
پيش فروش شود. ش�وراي رقابت از افزايش 
متوسط ۲۳ درصدي محصوالت غيرمشمول 
ايران خ�ودرو خبر داد؛ ضم�ن اينكه قيمت 
خودروهاي س�ايپا نيز قرار اس�ت به زودي 
مورد بازنگري قرار گيرد. البته چندي پيش با 
تعيين فرمول قيمت گذاري در شوراي رقابت 
محصوالت ايران خودرو و س�ايپا كه پيش از 
اين مش�مول قيمت گذاري بود بين ۱۰ تا ۲۳ 
درصد گران شد. اين در حالي است كه ارزيابي 
نش�ان مي دهد، بين نرخ ف�روش فوق العاده 
خودروسازان با مصوبه ابالغي شوراي رقابت 
اختالف قابل توجهي وجود دارد. به طوري كه 
در برخي خودروها اي�ن اختالف قيمت به۱۰ 
ميليون تومان هم مي رسد كه مشخص نيست 
اين افزايش قيمت ها براساس كدام مصوبه و با 

مجوز چه نهادي صورت گرفته است؟

  اخت�اف قيم�ت در ف�روش فوق الع�اده 
با مصوبه شورا 

ارديبهش��ت ماه ۹۹؛ پ��س از اوج گرفتن قيمت ها در 
بازار خودرو وتمامي حواش��ي به وجود آمده، ش��يوه 
قيمت گذاري محصوالت دو شركت بزرگ خودروسازي 
كش��ور )ايران خودرو و سايپا( با ورود شوراي رقابت به 
عرصه تعيين قيمت، مش��خص شد. همچنين پس از 
هفته ها كشمكش بين سازمان حمايت، ستاد تنظيم 
بازار و شوراي رقابت با خودروسازان، در نهايت فرمولي 
كه شوراي رقابت براي تعيين قيمت محصوالت ايران 
خودرو و س��ايپا مصوب كرد، افزايش��ي بين ۱۰ تا ۲۳ 
درصدي را نشان مي داد. البته قرار بود كه ليست قيمت 
خودروها متعاقبا اعالم ش��ود كه اي��ن اتفاق هيچ گاه 
نيفتاد. اما چندي پيش ليستي از قيمت ۱۹ محصول 
ايران خودرو و سايپا روي خروجي برخي خبرگزاري ها 
قرار گرفت كه واكنش رييس ش��وراي رقابت را در پي 
داشت و آن ليس��ت قيمتي تكذيب و رد شد. اما نكته 

جالب ماجرا در پروسه اعالم قيمت ها اينكه هر چند هيچ 
كدام از نهادهاي دخيل در تعيين قيمت خودرو، ليست 
افزايش قيمت خودروها را به طور رسمي منتشر نكردند، 
اما طرح پيش فروش فوري خودرو آن هم به شيوه قرعه 
كش��ي از سوي دو خودروس��از كليد خورد كه تمامي 
افكار عمومي ورسانه ها را به خود معطوف كرد. اين در 
حالي است كه مقايسه نرخ هاي اعالم شده در فروش 
فوق العاده خودروسازان با قيمت هاي ابالغي شوراي 
رقابت، اخت��الف زي��ادي دارد. به طوري كه در برخي 
خودروها اين اختالف قيمت براساس مصوبه شوراي 
رقابت با آنچه در ليست پيش فروش آمده است، حتي 
به ۱۰ ميليون تومان هم مي رسد كه مشخص نيست اين 
افزايش قيمت ها براساس كدام مصوبه يا دستورالعمل و 
با مجوز چه نهادي صورت گرفته است؟ به نظر مي رسد، 
خودروسازان را مي توان از همين حاال برنده شيوه فروش 
آن هم از نوع قرعه كشي و سرگرم كننده آن دانست كه 
زيركانه محصوالتشان را با قيمتي باالتر از آنچه مصوب 
ش��ده، به فروش مي رسانند و هر روز يك شرط جديد 

مي گذارند اما با اوج گرفتن انتقادات، ش��روط تدوين 
شده خط مي خورد. از اين منظر، پاسخ اين پرسش نيز 
مشخص نيس��ت كه افزايش قيمت محصوالت ايران 
خودرو و س��ايپا در طرح پيش فروش براساس مصوبه 

شوراي رقابت صورت گرفته است يا خير؟ 

  روند قيمت گذاري ۸ محصول 
البته روز گذشته رضا ش��يوا رييس شوراي رقابت در 
گفت وگو با ايس��نا، با اش��اره به آخرين جلسه شوراي 
رقابت براي تعيين فرمول و دستورالعمل قيمت گذاري 
محصوالتي كه تاكنون براي آنها قيمت گذاري نشده 
بود، به ارايه توضيحات��ي پرداخت. به گفته او، تا پيش 
از اين براي محصوالت »پژو، پرايد و س��مند « فرمول 
قيمت گذاري تعيين و براساس آن قيمت گذاري مي شد 
ولي يكسري از خودروها با توجه به اينكه واردات باز بود 
و ش��رايط رقابتي وجود داشت مشمول قيمت گذاري 
نمي شدند اما با توجه به توقف واردات اكنون محاسبات 
قيمت گذاري آنها در ش��وراي رقابت انجام شد. شيوا 

افزود: با توجه به اينكه ب��راي قيمت گذاري بايد تورم 
بخش��ي را از بانك مرك��زي گرفته و در محاس��بات 
لحاظ كنيم خودروهايي كه تا پيش از اين مش��مول 
قيمت گ��ذاري نبودند تورم بخش��ي در بانك مركزي 
نداشتند و خواسته ايم تا با ارايه اطالعات خودروسازها 
به آنها اين تورم را مورد محاس��به قرار دهند اما در دو 
هفته گذشته كارشناسان اين شورا تورم خودروهاي 
غيرمش��مول قيمت گذاري را كه حت��ي تا ۵۰ درصد 
ارزبري دارند را مورد محاسبه قرار دادند كه در نهايت 
به تصويب رسيد. به گفته شيوا براساس مصوبه شوراي 
رقابت ۸ محصول ديگر ايران خودرو مشمول افزايش 
 ،s۵ خودرو شدند كه »پژوپارس اتوماتيك تيوفايو، هايما
s ۷، سورن بنزيني، پژو ۲۰۷ دنده اي و اتوماتيك، دنا و 
دنا پالس«« از چهار تا ۴۸ درصد و متوسط ۲۳ درصد 
افزايش قيمت دارد كه اين افزايش قيمت نس��بت به 
قيمت گذاري سازمان حمايت تا بهمن ۱۳۹۷ است. او 
عنوان كرده كه اين محاسبات در شوراي رقابت نهايي 
و به س��ازمان حمايت اعالم شده اس��ت و نامه آن را به 

سرپرست وزارت صمت اعالم مي كنيم. به گفته رييس 
شوراي رقابت، براي اين محصوالت جديد ايران خودرو 
پيش فروش انجام مي شود كه طبق شرايط تعريف شده 

از جمله انجام قرعه كشي خواهد بود.

  چرا قرعه كشي شيوه خوبي نيست
در اين ميان، اما كارشناس��ان همچن��ان عرضه خودرو 
به ش��يوه قرعه كشي را روش مناس��بي نمي دانند. آنها 
بر اين باورند كه اين ش��يوه ابزاري اس��ت براي افزايش 
تقاضا و تقاضاهاي خاموش را بيدار خواهد كرد. اما فارغ 
از تمامي اش��كاالتي كه به صنعت خودروس��ازي كشور 
وارد اس��ت، اصل ايراد به كارگماشتن مديراني است كه 
نه تنها تجربه، تخص��ص و كارايي الزم براي پيش بردن 
اهداف كالن اين صنعت مهم را ندارند، حتي توان ترسيم 
شيوه اي مناسب براي عرضه محصوالتشان را هم به مردم 
ندارند و هر مديري كه آمده به جاي برنامه ريزي صحيح 
و سرعت بخشي به توليد و تسهيل فرايندها، تالش كرده 
با متصل شدن به جريان هاي سياسي وبعضا افراد نظامي، 
جايگاه مديريتي خود را حفظ كند. غافل از اينكه چرخ 
صنعت خودروسازي كشور با اين شيوه ها نمي چرخد و 
هر روز لنگان تر وضعف هاي آن آشكارتر مي شود، چراكه 
در گام نخس��ت، راه ماندگاري صنعت خودروسازي در 
افزايش توليد و باال بردن كيفيت محصوالت اس��ت.يك 
صنعت براي بقاي خود نياز به يك اتاق فكر دارد، صنعت 
سياس��ت زده، هم نظم بازار را به هم مي زند و هم مردم را 
بالتكليف مي كند. مسير توسعه صنعتي با آزمون وخطا 
هموار نمي شود بلكه دست اندازهاي آن هر روز برآمده تر 
مي شود. اگر انحصار شكسته شود، اگر محصول خوب روانه 
بازار شود، اگر به هر بهانه هاي جلوي واردات گرفته نشود، 
اكنون نبايد شاهد ثبت نام ۵ ميليون نفر براي برنده شدن 
در قرعه كشي محصوالتي باشيم كه بابت خريد آن بايد 
هزينه گزافي هم بپردازيم. از سوي ديگر، در يك صنعت 
و بازار انحصاري مثل خ��ودرو، وظيفه دولت و نهادهاي 
دولتي اين است كه سازوكار بازار را به گونه اي تنظيم كند 
كه توليدكننده و مصرف كننده حمايت ش��وند و دست 
داللي و سوداگري كوتاه شود. در همه جاي دنيا خودرو را از 
كارخانه خريداري مي كنند؛ چراكه به اندازه تقاضا، عرضه 
وجود دارد، اما در ايران شرايط اين گونه نيست. برهمين 
اساس، شيوه فروش خودرو با قرعه كشي كارآمد نبوده و 
نخواهد توانست قيمتها را در بازار به تعادل برساند چراكه 
خودرو در ايران باافزايش سوداگري ها تبديل به يك كاالي 
سرمايه اي شده و كمبودعرضه، ايجاد انحصار، وجود رانت و 
فساد به دليل دونرخي بودن ونبود مديريت صحيح و ده ها 

مورد ديگر، اين صنعت را بر زمين خواهد زد. 

  Mon. June1. 2020  1671   دوشنبه 12 خرداد 1399   9 شوال1441  سال ششم    شماره 

دستورالعمل ورود موقت كاال 
اباغ مي شود

مهر |رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران گفت: بر 
اساس اين دستورالعمل مقرر شده است، صادركننده 
صرفًا به ميزان ارزش اف��زوده كاالي صادراتي تعهد 
ارزي نزد بانك مركزي داش��ته باشد. حميد زادبوم 
در نشست مجازي بررسي آخرين تحوالت تجاري 
و توسعه صادرات در دوران پساكرونا با اتاق اصفهان 
افزود: ش��رايط صندوق ضمانت صادرات در س��ال 
جاري به مراتب بهتر از سال قبل است و در قالب بسته 
حمايت��ي صادرات در دو بخش تس��هيالت ريالي و 
مشوق هاي صادراتي از صادركنندگان حمايت جدي 
خواهد كرد. وي نيازهاي ارزي كشور را براي توسعه 
صادرات الزامي دانس��ت و تصريح كرد: براي تحقق 
اين هم، نياز است واردات غيرضروري محدود شود 
كه اين موضوع بحمداهلل در حال انجام است. زادبوم 
در پاس��خ به ايجاد ميزهاي مشترك در كشورهاي 
همسايه گفت: ايجاد اين ميزها مستلزم هماهنگي با 
امور بين الملل اتاق ايران است زيرا اتاق ايران حضور 
اتاق هاي مشترك را در اين خصوص مدنظر دارد ليكن 
ساير اتاق ها هم مي توانند در اين مورد نقش آفريني 
و مشاركت فعال داشته باشند. رييس اتاق اصفهان 
نيز در اين نشست با اشاره به جهش توليد به عنوان 
شعار سال ۹۹ گفت: اتاق اصفهان براي تحقق شعار 
سال، در ابتدا گزارش هاي كارشناسي و دقيقي را از 
تبعات كرونا بر اقتصاد كشور تهيه و به دولت تقديم 
كرد و در ادامه با تش��كيل تيم هاي ش��تاب دهنده 
صادرات تحت عنوان ماراتن صادرات، ايجاد سراي 
نوآوري و تمركز بر بازار كشورهاي همسايه به عنوان 
اهداف صادراتي در شرايط تحريم و كرونا خط مشي 
خود را براي جه��ش توليد و صادرات در س��ال ۹۹ 
تبيين كرد. مسعود گلشيرازي، از رييس كل سازمان 
توسعه تجارت خواست تا رفع تعهدات ارزي فعاالن 
اقتصادي به طورجدي موردتوجه و مداقه قرار گيرد 
تا روند صادرات غيرنفتي كشور در اين برهه حساس 
بيش ازپيش تس��هيل شود. فرش��ته اميني، عضو 
هيأت رييسه اتاق اصفهان نيز در اين نشست گفت: 
كميسيون تجارت اتاق اصفهان تصميم به راه اندازي 
ميزهاي كاري سه كشور عراق، افغانستان و سوريه 
در اتاق اصفهان با حضور و پاسخگويي كارشناسان 
بومي اين كشورها دارد و به همين ترتيب از سازمان 
توسعه تجارت انتظار و تقاضا دارد كه شرايطي را فراهم 
كند تا در ميزهاي متناظر، نماينده اتاق اصفهان در 
اين كشورها حضور داش��ته باشد و اين ارتباط موثر 
بتواند باعث رشد صادرات بين كشورهاي مذكور در 
كوتاه مدت شود. در ادامه رييس كميسيون تجارت، 
خدمات و ارتباطات اتاق اصفهان با تبيين برنامه هاي 
كميسيون در سال جاري گفت: ما در اتاق اصفهان ميز 
كشورهاي همسايه را ايجاد كرده ايم اما براي سرعت 
بخشيدن به اين حركت و دستيابي به نتايج مطلوب 
نياز است ميزهاي مشابه در كشورهاي متناظر فعال 
شوند. احمد پزنده اظهار كرد: حمايت سازمان توسعه 
تجارت از اقدامات اتاق بازرگاني، قطعاً سرعت افزايش 

صادرات به اين كشورها را چند برابر خواهد كرد.

  تاالرهاي پذيرايي
 به زودي بازگشايي مي شود

تسنيم| رييس اتاق اصناف تهران از تعيين تكليف 
بازگشايي تاالرهاي پذيرايي به زودي خبر داد. قاسم 
ن��وده فراهان��ي در خصوص جزئيات جلس��ه امروز 
در اس��تانداري تهران، اظهار داش��ت: اين جلسه در 
استانداري تهران و با رياست آقاي حسن بيگي معاون 
استاندار، تشكيل شد و در خصوص ادامه داشتن كرونا 
در كش��ور توضيحات و تأكيداتي صورت گرفت. وي 
گفت: معاون استاندار تأكيد كردند كه كرونا ادامه داشته 
و مس��ووالن ذي ربط بايد به زير مجموعه هاي خود 
تأكيد كنند كه حتما پروتكل هاي بهداشتي، فاصله 
اجتماعي و بهداشت را رعايت كنند و فكر نكنند كه 
كرونا تمام شده است. بر همين اساس برنامه ريزي شد 
كه چند گروه متشكل از دانشگاه هاي علوم پزشكي، 
بازرسان اصناف و استانداري و سازمان حمايت براي 
بازرسي سطح كشور تشكيل شود. رييس اتاق اصناف 
تهران خاطرنشان كرد: اين بازرسان با گشت در سطح 
شهر در صورت مشاهده عدم رعايت موارد بهداشتي، 
بايد تذكرات الزم را به صنوف اعالم و در صورت عدم 
توجه، اخطار قانون��ي داده و در نهايت نيز اگر رعايت 
نشد، برخورد قانوني انجام شود. فراهاني افزود: درست 
است كه آمار فوتي ها و ميزان بستري هاي كرونا كمتر 
شده ولي تعداد افراد مبتالي شناسايي شده افزايش 
يافته اس��ت و اين روزها نيز مردم در اخبار شاهد اين 
افزايش آمار هستند. بنابراين در اين جلسه تأكيد شد 
كه با توجه به بازگشايي همه صنوف، اگر پروتكل هاي 
بهداشتي رعايت نشود، قطعًا با مشكالت عديده اي 
روبه رو خواهيم شد. وي با بيان اينكه قرار است از طريق 
رسانه ها و صدا و سيما مسووالن تذكرات الزم و لزوم 
توجه بيشتر به موارد بهداشتي را مطرح كنند، ادامه داد: 
بازرسي هاي مشترك نيز پس از اينكه هر بخش افراد 
مورد نظر خود را معرفي كرد، با مديريت ستاد كرونا كار 

خود را احتماالً از پايان هفته جاري شروع مي كنند.

   تعيين تكليف تاالرها به زودي
رييس ات��اق اصناف تهران در خصوص بازگش��ايي 
تاالره��اي پذيراي��ي نيز گف��ت: قرار ب��ود موضوع 
بازگش��ايي تاالرهاي پذيرايي روز گذشته در ستاد 
ملي كرونا مطرح ش��ود، ولي فراموش شد؛ اما امروز 
طي صحبت هايي كه با آقاي زالي انجام داديم، قرار 
شد اتحاديه تاالرهاي پذيرايي نامه را به اتاق اصناف 
ته��ران ارايه كنند كه اين كار نيز انجام ش��د و ما نيز 
اين نامه را به ستاد ملي كرونا براي بررسي بازگشايي 
اين صنف ارسال كرديم. وي اظهار داشت: ان شاءاهلل 
تاالرها نيز همانند س��اير صنوف كه بازگشايي شد، 
مي توانند فعاليت خود را پس از تصويب ستاد ملي 
كرونا و دريافت محور و پروتكل هاي بهداشتي، شروع 
كنند. با بازشدن تاالرها ديگر هيچ واحد صنفي تعطيل 

شده اي وجود نخواهد داشت. 

براي ۸ محصول ديگر ايران خودرو، افزايش چهار تا ۴۸ درصدي و متوسط ۲۳ درصد مصوب شد

معاون طرح و برنامه وزارت صمت خبر داد معاون فني وامور گمركي گمرك ايران تشريح كرد 

هدف گذاري براي ورود 100 شركت به بورسجزييات تخليه ۴ ميليون تن كاالي اساسي 
براس��اس آماري كه معاون فني گمرك ايران ارايه كرده، ۴ ميليون 
تن كاالي اساس��ي تا ۱۱ خردادماه امسال در بنادر كشور ترخيص 
شده اند. مهرداد جمال ارونقي در اين باره و در گفت وگو با »خبرگزاري 
فارس« با اش��اره به وضعيت موجودي كاالهاي اساس��ي در بنادر و 
گمركات كش��ور، عنوان كرده كه طبق آخرين آمار، مربوط به ۱۱ 
خرداد سال جاري بالغ بر ۴ ميليون و ۱۷۹ هزار تن كاالي اساسي در 
بنادر وجود دارد كه از اين ميزان بيش از سه ميليون تن كاال در بندر 
امام خميني به ثبت رسيده است. به گفته معاون فني وامور گمركي 
گمرك ايران، مابقي كاالهاي اساسي نيز در ساير بنادر مانند »شهيد 
رجايي، اميرآباد، شهيد باهنر، بوشهر، خرمشهر، نوشهر و فريدونكنار« 
هستند. معاون فني و امور گمركي گمرك كشور همچنين در مورد 
عمده اقالم كاالهاي اساسي بيان كرد: اين كاالها شامل گندم، ذرت، 
دانه روغني، جو، ش��كر، روغن خوراكي و سويا است. ارونقي با اشاره 
به اينكه ۱۶ شناور حاوي كاالي اساسي در حال تخليه هستند، نيز 
تصريح كرد: در بندر امام خميني ۵۵۹ هزار ذرت، ش��كر، دانه هاي 
روغني و گن��دم، بندر انزلي ۵۵۰۰ تن از طريق ۴ ش��ناور و ۹۷۴۳ 
تن روغن و ذرت در بندر اميرآباد در حال تخليه اس��ت. بنابراين در 
مجموع در سه بندر ياد شده ۵۷۴۴۲۷ تن كاال در اين ۱۶ فروند در 

حال تخليه هستند.
مع��اون فن��ي و امورگمركي ب��ا بيان اينك��ه ۲۱ فروند ش��ناور در 
لنگرگاه هاي ۵ بندر مهم كش��ور منتظر پهلوگيري هستند، افزود: 
حجم كاالهاي اين شناورها شامل ۶۶۹ هزار و ۴۲۹ تن ذرت، شكر و 
دانه هاي روغني است كه از اين تعداد ۵ فروند شامل ۱۸ هزار تن ذرت 
و جو در بندر انزلي، سه فروند شامل ۱۵۴۷۳۴ تن گندم و روغن در 

بندر شهيد رجايي، ۷۸۰۰ تن جو در بندر نوشهر و يك فروند شناور 
با ۴ هزار و ۲۷۰ تن روغ��ن و ذرت در بندر اميرآباد در انتظار تخليه 
اس��ت. معاون فني وامور گمركي گمرك اي��ران در ادامه با تاكيد بر 
اينكه مش��كلي در رابطه با موجودي كاالهاي اساسي براي تخليه و 
انجام تشريفات گمركي وجود ندارد، عنوان كرد: به ترتيب ذرت با ۲ 
ميليون ۳۱۷ هزار تن، جو ۵۸۱ هزارتن، و ۳۴۴ هزارتن رتبه اول تا 
سوم عمده كاالي اساسي محسوب مي شوند. وي افزود: تا زماني كه 
كاال به گمرك اظهار نشده مسووليتي براي ترخيص كاال ندارد و پس 
از دريافت كد رهگيري بانكي مي تواند براي انجام تشريفات گمركي 
اقدام كند. معاون فني گمرك همچنين در مورد نحوه ترخيص كاالها 
نيز اظهار كرد: اقالمي كه در صف تامين ارز باش��ند صرفًا به صورت 
درصدي قابل خروج از گمرك هس��تند و امكان ترخيص كاالهايي 

كه در صف تخصيص ارز باشند، وجود ندارد.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: مي خواهيم هر هفته يك شركت 
توليدي در بورس عرضه اوليه يا انتشار اوراق داشته باشد و هدف گذاري 
براي ورود ۱۰۰ ش��ركت به بورس تا پايان امس��ال انجام ش��ده ست. به 
گزارش ش��اتا، سعيد زرندي در جلسه توسعه تأمين مالي بخش توليد از 
طريق بازار سرمايه كه با حضور علي آقامحمدي »رييس گروه اقتصادي 
معاونت بررسي دفتر مقام معظم رهبري و عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام« برگزار شد، بيان كرد: در بررسي هاي سال گذشته مشخص شد كه 
مهم ترين مشكل و مساله بخش صنعت و در كل بخش توليد و تا حدودي 
بخش تجارت موضوع نقدينگي است و اين در حالي است كه كشور با حجم 
بااليي از نقدينگي مواجه است كه اين يك پارادوكس ويژه اي را به وجود 
آورده اس��ت. وي با يادآوري اينكه روش هاي متعددي براي سوق دادن 
سرمايه به سمت توليد وجود دارد كه دنيا از اين روش ها بهره مي برد، گفت: 
سوق دادن سرمايه هاي خرد به سمت واحدهاي توليدي يكي از اين روش ها 
است كه بهترين ابزار براي موضوع بازار سرمايه است. زرندي با اشاره به اينكه 
در چند سال اخير شاهد رشد مناسبي در بازار سرمايه بوده ايم، تصريح كرد: 
در همين دو سه ماهه اول امسال رشد خوبي را در بورس مشاهده كرده ايم 

ولي بايد عمق بازار سرمايه را به مراتب زيادتر كنيم.
زرندي افزود: در مجموعه معاونت طرح و برنامه وزارت صمت دفتر تأمين 
منابع مالي را ش��كل داديم تا بتوانيم به واحدهاي توليدي براي استفاده 
از بازار س��رمايه كمك نماييم كه اقدامات خوبي در اين حوزه انجام شد و 
برنامه هايي هم در دست اقدام و پيگيري داريم. وي با تأكيد بر اينكه توسعه 
فرهنگ استفاده از بازار سرمايه را در دستور كار داريم، بيان كرد: پتانسيل ها 
و ظرفيت هاي خوبي در داخل داريم كه اگر به سمت توليد سوق داده شوند 
شاهد تغيير و تحول مثبتي خواهيم بود و بايد به سمت استفاده بهينه از 

اين ظرفيت ها برويم. وي ادامه داد: از طرفي بايد نگذاريم رشد حبابي در 
بورس رخ دهد و بورس به سمت واقعي شدن حركت و سهام اصيل رشد 
كند. زرندي افزود: مي خواهيم هر هفته يك اتفاق خوب در بورس بيفتد و 
هر هفته يك شركت توليدي در بورس پذيرش شود يا هر هفته اوراق يك 
شركت منتشر شود اما به شرط اينكه هم شركت هاي توليدي آماده باشند 
و هم بورس همراهي الزم را داشته باشد. وي ادامه داد: بدين منظور ۳ هزار 
و ۸۰۰ شركت را هدف گذاري كرده ايم كه ۱۴۸ شركت در فراخوان و گام 
اول اعالم آمادگي كرده اند و ان شاء هلل اين جلسه آغاز يك حركت جديد در 
توليد كشور خواهد شد و اگر بتوانيم ۱۰۰ شركت را تا پايان سال به صورت 
عرضه اوليه يا اوراق مش��اركت وارد بورس كنيم تحول عظيمي به وجود 
آورده ايم. وي گفت: حوزه توليد مي تواند پيشتاز عمق بخشيدن به بازار 
سرمايه باشد و عزم جدي هم در بخش خصوصي و هم مجموعه حاكميت 

و دولت براي تحقق اين موضوع وجود دارد.

بررسي آمار گمرك نشان مي دهد از سوي فعاالن صنعتي انجام شد

جابه جايي شركا در ليست تجاري ايران انتقاد از اجرايي نشدن مصوبات ستاد مقابله با كرونا
اعضاي كميسيون صنايع اتاق ايران از اجرايي نشدن مصوبات ستاد مقابله 
با كرونا انتقاد كردند. اعضاي كميس��يون صنايع اتاق ايران در نشستي با 
موضوع آسيب شناسي و بررس��ي علل ناكارآمدي حمايت هاي دولت از 
توليد، از نبود استراتژي توسعه صنعتي، نبود نظارت كافي بر نوع و شيوه 
اجراي حمايت ها و در نتيجه گس��ترش رانت و فساد و همچنين اجرايي 
نشدن مصوبات ستاد مقابله با كرونا انتقاد كردند. به باور آنها آنچه دولت در 
دوران شيوع ويروس كرونا در قالب مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا ابالغ 
كرد نيز به عاقبت حمايت هاي قبل دولت دچار شد و به دليل نبود ضمانت 

اجرايي، هيچ كدام به ويژه در ساير استان هاي كشور، عملياتي نشدند.
به گ��زارش پايگاه خبري اتاق بازرگاني ايران، اعضاي اين كميس��يون از 
عملكرد بانك مركزي، سازمان امور مالياتي و تأمين اجتماعي در برخورد با 
صنعت به ويژه در دوران ركود حاكم بر اقتصاد كشور انتقاد كردند و خواستار 
اجراي دقيق مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا شدند. براساس اظهارات 
ابوالفضل روغني، رييس كميسيون صنايع اتاق ايران، پس از شيوع اين 
ويروس و تأثير مستقيم و غيرمستقيم آن بر انواع كسب وكارها، انتظارات 
فعاالن اقتصادي از دولت طي بيانيه اي ۳۰ ماده اي براي تمام مس��ووالن 
ارسال شد. هرچند در ستاد ملي مقابله با كرونا تعداد قابل توجهي از بندهاي 
اين بيانيه مطرح و بررسي شد اما در نهايت مصوبات به مرحله اجرا نرسيدند.

اين فعال اقتصادي از فقدان ضمانت اجرايي كافي براي مصوبات اين ستاد 

سخن گفت و يادآور شد: ديگر حمايت هاي دولت از توليد و صنعت طي 
ساليان گذشته نيز به همين سرانجام دچار شدند و در نهايت هيچ يك به 
هدف نهايي خود كه توسعه توليد و صنعت بود، نرسيدند. او در ادامه به آغاز 
فعاليت دور يازدهم مجلس شوراي اسالمي اشاره و از نمايندگان جديد 
مجلس درخواست كرد: در اين دوره تمركز جدي خود را به جاي تصويب 
قانون جديد بر نظارت و بررسي چگونگي اجراي قوانين موجود بگذارند. 
در حال حاضر قوانين خوبي توسط نمايندگان دوره هاي قبل به تصويب 

رسيده كه متأسفانه هنوز اجرايي نشده اند.

براساس آمار اعالمي از سوي گمرك، تجارت خارجي كشور در دو ماهه اول 
امسال به ۲۱ ميليون تن رسيد كه از اين حجم ۱۴.۵ ميليون تن صادرات و 
حدود ۶.۵ ميليون تن واردات بوده اما سهم ارزشي واردات بيشتر از صادرات 
ش��ده است. داده هاي آماري نشانگر اين اس��ت كه ارزش ۲۱ ميليون تني 
تجارت ايران در اين دو ماه به ۹ ميليارد و ۳۴۱ ميليون دالر مي رسد كه سهم 
صادرات از مجموع اين رقم چهار ميليارد و ۳۰۰ ميليون دالر و واردات نيز 
پنج ميليارد و ۴۱ ميليون دالر است. البته در ليست شركاي تجاري ايران نيز 
شاهد يك جابه جايي نيز هستيم، به طوري كه عراق براي مدتي در جايگاه 
سوم مقصد صادراتي ايران قرار گرفته بود، به جايگاه قبلي خود يعني دومين 
مقصد صادراتي ايران برگشت. رصد كارنامه تجارت خارجي در ارديبهشت 
ماه همچنين حكايت از اين دارد كه در اين ماه شاهد صادرات ۹ ميليون و 
۱۷۶ هزار تن كاال به ارزش دو ميليارد و ۶۴۸ ميليون دالر بوديم كه از لحاظ 
وزني نسبت به فروردين ۷۱ درصد و از لحاظ ارزشي ۶۰ درصد رشد داشتيم. 
در رويه واردات نيز در اين ماه سه ميليون و ۸۷۹ هزار تن كاال به ارزش سه 
ميليارد و ۱۱۰ ميليون دالر وارد كشور شده است كه از لحاظ وزني نسبت به 
فروردين ۵۳ درصد و از لحاظ ارزش نيز ۶۱ درصد رشد را شاهد بوديم. اما در 
مورد اينكه مقاصد صادراتي ايران در اين دو ماهه كدام كشورها بودند، آمارها 
نشان مي دهد، پنج كشور مقصد صادرات كاالهاي غيرنفتي ايران در اين مدت 
به ترتيب چين با يك ميليارد و ۱۹۰ ميليون دالر و سهم بيش از ۲۷ درصد، 

عراق با يك ميليارد و ۱۰۷ ميليون دالر و سهم بيش از ۲۵ درصد، امارات با 
۶۸۲ ميليون دالر و سهم بيش از ۱۵ درصد، افغانستان با ۳۴۱ ميليون دالر با 
حدود هشت درصد و تركيه با ۱۴۴ ميليون دالر با سهم بيش از سه درصدي 
قرار دارند. در خصوص كشورهاي طرف معامله در رويه واردات نيز براساس 
آمار ارايه شده از سوي گمرك بايد گفت كه پنج كشور نخست واردات كاال 
در اين مدت به ترتيب چين با يك ميليارد و ۲۳۴ ميليون دالر، امارات با يك 
ميليارد و ۷۸ ميليون دالر، تركيه با ۵۳۵ ميليون دالر، روسيه با ۳۵۶ ميليون 

دالر و هند با ۳۳۵ ميليون دالر قرار دارند.
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حسن توفيق چهره در نقاب خاك كشيد
حسن توفيق چهره در نقاب خاك كشيد. از مديران مسوول نشريه طنز »توفيق« و بزرگ ترين برادر از برادران توفيق بود كه دوره سوم 
اين مجله را منتشر كردند. مجله توفيق، هفته نامه فكاهي و طنزآميز ايران بود كه نزديك به نيم قرن فعاليت داشت. در دوره سوم، امتياز 
توفيق به نام او صادر شد. مديريت و جواز چاپخانه رنگين )توفيق( هم به نام حسن توفيق بود. وي پس از چند سال كار در وزارت دارايي، 
خود را بازخريد كرد و پروانه وكالت گرفت. از آن پس، در كنار فعاليت هاي مطبوعاتي و ترسيم كاريكاتورهاي توفيق، وكالت هم مي كرد.

مدتي در ايران بود و سپس راهي امريكا شد. خود وي و خانواده اش مقيم امريكا هستند. حسن توفيق مطالب طنز هم مي نوشت و با 
نام هاي مستعاري همچون »شرمسار خشن« و »ميرزاقشمشم« مطالب وي منتشر مي شد.

سفر شوم رضاخان به تركيه
دوازدهم خرداد 1313 تنها مس��افرت 
خارجي رضاخان به تركيه آغاز شد. اين 
سفر يك ماهه، انگيزه هاي او را براي تقليد 
ناقص از آتاتورك تشديد كرد. رضا شاه پس از بازگشت 
از تركيه دست به اقدامات زيادي زد تا به اصطالح ايران 
نيز همانند تركيه به تمدن و پيشرفت رهنمون شود. تا 
تاريخ خرداد 1314 كاله يك لبه كه به نام كاله پهلوي 
معروف بود، ناگهان ممنوع و به كاله تمام لبه )شاپو( 
تبديل شد. در واقع اين تقليدي كامل از كاله هايي بود 
كه ترك ها پس از به قدرت رسيدن كمال پاشا آتاتورك 
از آن اس��تفاده مي كردند. رضا ش��اه معتقد بود كه با 
چنين تغييراتي اختالف ظاهري ايراني ها به اروپايي ها 
برداشته خواهد شد! يكي ديگر از رهاوردهاي مسافرت 
رضا ش��اه به تركيه الغاي عناوين بود كه ترك ها هم 
پس از تغيير رژيم امپراتوري عثماني به تركيه جديد، 
عناوين پاشا، آقاسي، افندي و... را منسوخ كرده بودند. 
در اي��ران هم در تاريخ 9 م��رداد 1314 نظامنامه اي 
تنظيم و براي عموم اعالم شد. با اجباري شدن كاله 
شاپو، مردم به دنبال واقعه اي بودند تا علنا به اعتراض 
عليه اين قانون دست يابند. طي سفر وزير معارف وقت، 
ميرزا علي اصغر خان حكمت، به شيراز پس از برگزاري 
جشن و سخنراني وزير، تعدادي از زنان به روي سن 
آمده و با برداش��تن حجاب خود ش��روع به پايكوبي 
كردند. مردم شيراز به نشانه اعتراض در مسجد وكيل 
جمع شده و با سخنراني سيدحسام الدين فالي از علما 
و روحانيون متنفذ شيراز اين اعتراض به سراسر ايران 
كشيده شد. كشف اجباري حجاب سوغات شوم ديگر 

رضا شاه از تركيه به ايران بود. براي برداشتن حجاب 
زنان، مجالس جش��ن و س��خنراني ابتدا در تهران و 
ش��هرهاي ش��مال ايران و به تدريج در ساير شهرها 
برقرار ش��د. اما به دليل اجباري بودن و مخالفت هاي 
فراوان مردم��ي، كاري از پيش نرفت تا اينكه روز 17 
دي ماه 1314 ش��اه به اتفاق ملكه و شاهدخت ها در 
جشن دانشسراي مقدماتي تهران بدون حجاب حاضر 
شدند.حسين قلي مستعان نويسنده معروف روزنامه 
»ايران«، مهم ترين و بزرگ ترين روزنامه يوميه وقت، 
حوادث مقارن 17 دي را از نگاه يك روزنامه نگار براي 
مجله »روشنفكر« به مديريت رحمت مصطفوي، به 

تاريخ پنجشنبه، 14 دي ماه 1340 در ذيل عنوان هاي: 
»ولوله و چادربرداري در مي��ان خانواده ها و محافل 
و مردم چنين نوشته اس��ت كه: بسياري از فاميل ها 
براي اينكه زن هاي شان كشف حجاب نشوند، از ايران 
مهاجرت كردند، عده اي معتقد بودند ديگر هيچ كس 
نبايد زن بگيرد، مردان متدين عليه بي حجابي كفن 
پوشيدند و عده اي از حاجي ها زن شان را طالق دادند.« 
اين پايان تلخ سفر كوتاه رضاخان به تركيه بود. البته 
پس از سقوط رضاخان و نشستن پسرش به جاي او 
با تصميم سران متفقين، موضوع بي حجابي اجباري 

ملغي شد. 

تاريخ
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تاريخچه

يخچال در آشپزخانه هاي ايراني 

وزارت صناي��ع كش��ورمان در س��ال 1339 يعني 
حدود ۵4 سال قبل ورود نخس��تين يخچال ها را 
در كشورمان به ثبت رس��انده است و ازآن پس بود 
كه توليدات تنها شركت توليدكننده يخچال يعني 
»فيلور« خيلي زود مورد استقبال عموم قرار گرفت 
و محصوالت آن كارخانه كه در ۲۵ فروردين 1343 
فعاليت توليدي خ��ود را در خط توليدي در اطراف 
بيابان هاي شرق تهران )خيابان پيروزي امروزي( 
آغاز كرده ب��ود، به خانه ها راه ياف��ت. اين كارخانه 
با مونتاژ قطعات��ي كه از كارخان��ه فيلكوي امريكا 
و هوور انگليس به كش��ور وارد مي ش��د، نخستين 
محصوالت خود را روانه بازاره��اي ايران كرد و نام 
آن را »يخچال فيلكو« گذاشت كه تركيبي از نام دو 
كارخانه امريكايي و انگليسي بود. از آن سال به بعد 
كارخانه هاي توليد لوازم خانگ��ي در ايران هركدام 
خط توليد ويژه اي براي توليدات انواع يخچال هاي 
خانگي تعريف كردند و در حال حاضر بيش از ۲۵0 
واحد صنعتي در زمينه توليد انواع يخچال و فريزر 
فعال هستند و ساالنه افزون بر 3ميليون و ۸00 هزار 
دستگاه يخچال در ۲۲ منطقه و استان كشور توليد 
مي شود كه فقط ۲۲ كارخانه آن در تهران و شهرهاي 
اطراف و ۲ اس��تان خراس��ان رضوي و فارس بعد از 
تهران داراي بيش��ترين توليدات يخچال هستند. 
كارخانه هايي از دهه 40 تا 70 به زنجيره توليدات 
لوازم خانگي پيوسته اند. ازجمله شركت هايي چون 
هيماليا، س��ينجر، پارس، برفاب، هانيزان، سرشار 
برودت، ايس��ت كول، ايران ش��رق، يخچال سازي 
عباس پور، س��پهر الكتريك، الكترواستيل، قاينار 
خزر، گلدايران، س��نگركار، ايران پويا، دونار خزر، 
مشهد دوام، نيكسان، يخ جاودان، اخوان، يخسازان، 
آبسال خزر، گروه انتخاب، لورچ، ماديران و ارج كه 
از معروف تري��ن واحدهاي صنعتي فعال در زمينه 
توليد يخچال هس��تند. بااين ح��ال مدعي اختراع 
يخچال هاي برقي امروز، ما ايراني ها نيستيم و اين 
محصول از غرب وارد ايران و بس��يار سريع به يك 
صنعت بومي تبديل ش��د. صنعتي كه ريش��ه در 
غرب داشت و از فرنگ وارد ايران شد و ضرب المثل 
متلك گون��ه و مصطل��ح در كوچه و ب��ازار هم كه 
مي گويند »يخ كني، يخچال فرنگي« هم از همين 
دوران بر س��ر زبان مردم كش��ورمان افتاد و عموما 
در مورد كس��اني به كار برده مي شود كه كار لوس و 
بي مزه اي را انجام مي دهند و حكايت از آن دارد كه 
وقتي ما يخچال هاي طبيعي و كارگاه هاي توليد يخ 
به آن عظمت داشته ايم، اين يخچال ها در برابر آنها 
خيلي لوس و بي مزه هس��تند! اما جلوي پيشرفت 
س��ريع فناوري را با اين حرف ه��ا و ضرب المثل ها 
نمي توان گرفت و توليد كارخانجات يخچال سازي 
جهان هم معطل هيچ حرف و حديثي تاكنون نشده 
اس��ت و از روزي كه دكتر »جان كوري« نخستين 
يخچال برق��ي را اختراع كرد تاكن��ون ميليون ها 
دستگاه از اين محصول در جهان توليد و عرضه شده 
است. دكتر جان كوري امريكايي هم در سال 1۸41 
ميالدي يخچال به شكل امروزي اش را نساخته بود. 
او فقط مبتكر نخستين ماشين مكانيكي يخ سازي 
در امريكا ب��ود. در فاصله بين س��ال هاي 1۸۵0 تا 
1۸۵1 ميالدي نيز ساخت نخستين يخ ساز موسوم 

به بستني ساز در امريكا به ثبت رسيد

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويب اساسنامه سازمان تامين خدمات رفاهي 
خرداد سال 13۵4 و در جريان مجلس بيست و چهارم 
ش��وراي ملي، نمايندگان مجلس اساسنامه سازمان 
تامين خدمات رفاهي را تصويب كردند. تشكيل سازمان 
تامي��ن خدمات رفاهي دهم اس��فند 13۵3 ازس��وي 
كميس��يون هاي امور اقتصادي و دارايي، اس��تخدام 
و رفاه اجتماعي مجلس س��نا و ۲۲ اس��فند 13۵3 در 
كميسيون هاي رفاه اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي 
و امور استخدام و س��ازمان هاي اداري مجلس شوراي 
ملي به تصويب رس��يد و نهم فروردي��ن 13۵4 نيز به 
توشيح محمدرضا شاه پهلوي رسيد. مصوبه تشكيل 
اين سازمان مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره به استناد 
ماده ۶ قانون تشكيل وزارت رفاه اجتماعي پس از تصويب 
كميسيون هاي امور اقتصادي و دارايي، استخدام و رفاه 
اجتماعي مجلس سنا در جلسات روز سه شنبه ششم 
و شنبه دهم اس��فند ماه 13۵3، به ترتيب در جلسات 
روزهاي يكشنبه و سه شنبه وپنجشنبه هجدهم و بيستم 
و بيست و دوم اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه 
شمسي به تصويب كميسيون هاي رفاه اجتماعي، امور 
اقتصادي ودارايي و امور استخدام و سازمان هاي اداري 
مجلس شوراي ملي رسيد. وظايف اين سازمان انجام 
مطالعات و بررسي ها و انجام تحقيقات الزم به منظور 

تعيين احتياجات رفاهي افراد و گروه هاي مختلف جامعه، 
تهيه طرح ها و برنامه هاي اجرايي كوتاه مدت و درازمدت 
به منظور تامين احتياجات رفاهي اف��راد و گروه هاي 
مختلف نيازمند جامع��ه، تامين خدمات رفاهي مانند 
تامين حداقل هزينه زندگي خانواده هاي بيمه نشده، 
كمك به تامين حداقل امكانات زندگي براي افراد معلول 
و ناتوان و فقير، نگهداري و حمايت از كروه هاي خاص و... 
عنوان شده بود.  بر اساس اسانامه اين سازمان، بررسي 
و اظهارنظر نسبت به آيين نامه هاي اجرايي مربوط به 
نگهداري و حمايت از افراد و گروه هاي خاص و ايجاد و 
اداره مراكز مربوط و همچنين ضوابط مربوط به ميزان 
حداقل هزينه زندگي و كمك هاي س��ازمان ) موضوع 
تبصره هاي 1 و ۲ و 3 ماده ۲ قانون تش��كيل سازمان( 
كه براي تصويب  نهايي به شوراي عالي رفاه اجتماعي 
فرس��تاده خواهد ش��د. طبق  ماده يك آيين نامه، نام 
سازمان سازمان تأمين خدمات رفاهي است كه در اين 
اساسنامه سازمان است. بر اساس  ماده ۲، هدف سازمان 
تأمين خدمات رفاهي ب��راي افراد و گروه هاي نيازمند 
جامعه ايران است و بر اساس  ماده 3، سازمان براي انجام 
 وظايف خود مي تواند تش��كيالت الزم در اس��تان ها و

شهرستان ها ايجاد كند. 

»خاييز«؛ تقابل دستان خالي با شعله هاي سركش 
آتش ح��دود چهار روز پي��ش در منطقه 
حفاظت شده خاييز به دليل عوامل انساني 
آغاز ش��د و به دليل كمب��ود تجهيزات و 
امكانات همچنان ادامه دارد. هر چند كه 
نيروهاي محلي تا پاي جان مشغول اطفاي 
آتش سركش  شده هستند اما شدت آتش 
از توان دس��ت هاي خالي بيشتر است. از 
روزه��اي پاياني هفته گذش��ته تا همين 

ديروز بخشي از جنگل ها و مراتع كشور در استان هاي 
كهگيلويه و بوير احمد، فارس، بوشهر و خوزستان دچار 
حريق هستند. از بين تمام اينها آتش در منطقه خاييز 
استان كهگيلويه و بوير احمد و كوهستان  بوشكان بوشهر 
شدت بيشتري داشت و به تبع آن خسارت هاي بيشتري 
نيز دامن جنگل هاي اين مناطق را گرفته است. جنگل ها 
و مراتع كوه »بوشكان« در بوشهر به دليل وقوع صاعقه 
غرق در آتش ش��ده بودند و به دليل اينكه اين اتفاق در 
مناطق صعب العبور رخ داده بود عمليات اطفا دشوارتر از 
هميشه شده بود. هر چند كه سازمان جنگل ها اعالم كرد 
كه براي اطفاي حريق در اين منطقه به بالگرد نياز است اما 
نبود بالگردها و تجهيزات هوايي اطفاي حريق سبب شد 
كه مردم محلي پا پيش گذارند و در كنار نيروهاي اطفاي 

حريق سعي در كنترل آتش با كمترين امكانات كنند.
بر اساس اخبار منتشر شده روز جمعه يك بالگرد براي 
اطفاي حريق به بوشهر اعزام شد كه به دليل نقص فني 
از ادامه كار بازماند. محمد دهقان - كه از نيروهاي محلي 
اطفا در آتش سوزي هاي اخير است - به ايسنا مي گويد: 
اگر تجهيزات و تعداد افراد بيشتر بود آتش سوزي ها در 
روز اول يا دوم خاموش مي شد. در برخي مناطق به دليل 
صعب العبور بودن نياز به بالگرد است و در برخي ديگر از 
مناطق نياز به خودرو يا موتورسيكلت هاي مخصوص 
اما اين امكانات فراهم نبود و مردم با هر چه در دسترس 

داشتند به ميدان مقابله با آتش مي آمدند.

  وقوع آتش در خاييز بر اثر اختالفات عشايري
همزمان كه بوشهر در آتش مي سوخت، خاييز -  منطقه 
حفاظت ش��ده محيط زيست در اس��تان كهگيلويه و 
بوير احمد - نيز دردي مش��ترك را تجربه مي كرد. بر 
اساس گفته مسووالن محيط زيست استان كهگيلويه 
و بوير احمد داس��تان از اين قرار بود كه در جايي خارج 

از منطقه حفاظت ش��ده و در مرز بين دو 
استان خوزستان و كهگيلويه اختالفات 
عشايري سبب وقوع آتش و وزش بادهاي 
گرم و خشك بودن پوشش گياهي منطقه 
سبب انتقال آن به منطقه حفاظت شده 
محيط زيستي شد. مسووالن محلي استان 
كهگيلويه و بوير احمد از همان ابتدا هشدار 
داده بودند كه باتوجه به حجم آتش، براي 
اطفاي آن نياز به بالگرد آبپاش دارند. منطقه حفاظت 
شده خاييز كه از مطلوب ترين زيستگاه هاي كل و بز در 
كشور است و گونه هاي ديگري همچون كاراكال و پلنگ 
را ني��ز در خود جاي داده، صب��ح روز جمعه )9 خرداد( 
همچنان در آتش مي سوخت و با وجود هشدارها هنوز 
خبري از بالگردها براي اطفاي حريق نبود. جنگلبانان، 
محيط بانان و مردم محلي با دست هاي خالي به جنگ 
آتش در زاگرس مي رفتند اما زور آتش از توان دست هاي 
خالي بيشتر بود. عصر روز جمعه درحالي كه آتش در 
خاييز و بوشهر از كنترل خارج شده بود و بالگردها به داد 
 جنگل ها نمي رسيدند كه سرهنگ علي عباس نژاد -

 فرمانده يگان حفاظت س��ازمان جنگل ها - به ايسنا 
گفت: براي اطفاي آتش در اين نقاط به بالگرد احتياج 
است اما پس از ساعت ها پيگيري هنوز هيچ كمكي به ما 
براي تامين تجهيزات هوايي اطفاي حريق نشده است. 
س��اعاتي بعد خبر آمد كه اسحاق جهانگيري - معاون 
اول رييس جمهوري - پيگير موضوع شده و از حسين 
كالنتري - اس��تاندار كهگيلويه و بويراحمد - خواسته 
است كه با هماهنگي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مسلح و رييس سازمان مديريت بحران كشور، امكانات و 
تجهيزات اطفاي حريق از جمله بالگردهاي آبپاش را به 
منطقه اعزام كنند. به دنبال آن استاندار كهگيلويه و بوير 
احمد اعالم كرد كه از صبح روز شنبه )10 خرداد( چهار 
فروند بالگرد آبپاش بر فراز كوه خاييز براي اطفاي حريق 
عمليات خود را آغاز خواهند كرد اما دستور معاون اول 
و قول استاندار نيز به سرعت عملي نشد و تا بعد ازظهر 
ديروز خبري از بالگردهاي آبپاش نش��د. آتش سوزي  
در جنگل هاي بوشهر كه دليل وقوع آن رخداد صاعقه 
عنوان شده اس��ت تا عصر روز گذش��ته ادامه داشت و 
منطقه حفاظت شده خاييز نيز همچنان در آتش نبود 

امكانات مي سوزد.

میراثنامه

بررسي خانه »به آذين« در دستور كار ميراث فرهنگي
نخس��تين خبرها از احتمال تخريِب خانه  به آذين، 
نويسنده و مترجم نامدار خبر مي دادند كه ۶0درصد 
آن دست بسازبفروش هاس��ت؛ خانه اي كه ميراث 
فرهنگي چند هفته اي است بررسي آن را براي اعالم 

ارزشمند بودن يا نبودنش در دستور كار دارد.
بيستم ارديبهشت ماه كاوه اعتمادزاده، فرزند محمود 
اعتمادزاده متخلص ب��ه »م. ا. به آذين« خبر داد در 
حالي كه براي تبديل خانه پدري اش به موزه تالش 
مي كند، اما به دليل فروش ۶0 درصد از ملك توسط 
ديگر وراث به بسازبفروش ها، احتمال تخريِب اين 
خانه زياد است؛ خانه اي با سابقه  بيش از ۵0 سال كه 
خانواده  به آذين در آن سكونت داشته اند، هر چند آنها 
اين خانه را در آن زمان به قيمت ارزاني خريدند، اما 
سال ها بعد ديگر وراث به جز كاوه، به دليل نياز مالي 
ناچار شدند سهم خود را به يك بسازبفروش بفروشند 
و حاال فقط 40 درصد خانه در اختيار كسي است كه 
به حفاظت از آن و تبديلش به موزه تمايل دارد. فرزند 
به آذين كه تاكنون خانه پدرش را با همان ش��كل و 
شمايل سابق نگه  داشته، خواستار نجات اين خانه از 
دست بسازبفروش ها و تبديل آن به يك خانه موزه 
است. در اين ميان، پرهام جانفشان - مديركل ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان تهران - 
تصميم نهايي براي ثبت شدن يا نشدن اين خانه را به 

نظر كارشناساِن ميراثي اش وابسته مي داند. او با اشاره 
به اينكه خانه به آذين در مرحله  شناسايي است، به 
ايسنا مي گويد: كارشناسان ميراث فرهنگي در مرحله  
شناسايي و بررسي خانه اند. تشخيص اينكه اين خانه 
به خاطر حضور به آذين يا به دليل ارزش��مند بودن 
خود خانه واجد ارزش است، در مرحله  بررسي قرار 
دارد. او همچنين تاكيد مي كند: اگر خانه واجد ارزش 

شناخته شود، بعد از تكميل پرونده  ثبتي، به وزارتخانه 
فرستاده مي شود تا در بين آثار تاريخي و ارزشمند 
كشور مطرح شود، اما شرط نخست آن است كه ابتدا 
تشخيص دهيم بر چه اساسي اين بنا ارزشمند است.
جانفشان گفت: هنوز نظر اداره كل ميراث فرهنگي 
استان در اين زمينه داده نش��ده است تا بتوانيم به 

نتايج بعدي برسيم.

كتابخانه

چگونگي رشد و فروپاشي اقتصاد 
كتاب چگونگي رشد و فروپاشي اقتصاد با استفاده از تصاوير كارتوني، طنز و داستان، 
مفاهيم پيچيده مربوط به رشد اقتصادي و نظام پولي را شرح مي دهد. نويسندگان 
كتاب، پيتر شف و آندرو شف مباني رشد اقتصادي، موارد استفاده از سرمايه، ماهيت 
ويرانگر وام هاي مصرفي، علل تورم، اهميت تجارت خارجي، پس انداز، ريسك و 
بسياري از مهم ترين اصول علم اقتصاد را شرح مي دهند. داستان كتاب ممكن است 
ساده و سطحي به نظر برسد ولي شما را به يك درك عميق از چگونگي رشد اقتصاد 

و داليل فروپاش��ي آن مي رساند. نويسنده 
اين كتاب پيتر ش��ف و مترجم آن به فارسي 
حميدرضا ارباب است. نش��ر ني اين كتاب 
را منتش��ر كرده و قيمت آن 3۸ هزار تومان 
است كه با قيمت 34 هزار و دويست تومان در 
سايت سي بوك در معرض فروش قرار دارد. 

هنر

سيروس الوند: زندگي »آنالين« سرنوشت محتوم امسال ماست
سيروس الوند كه فيلم جديد خود را براي اكران آنالين آماده مي كند، معتقد 
اس��ت انجام بسياري از كارها به صورت آنالين، از اكران گرفته تا مراسم ختم، 
سرنوشت محتوم امس��ال ماست و ش��ايد به زودي عقد و عروسي آنالين هم 
داشته باشيم. اين كارگردان سينما درباره زندگي در روزهاي كرونايي گفت: 
در اين روزها خودم بيش��تر سرگرم رمان هاي نخوانده و كار روي دو فيلمنامه 
بودم. تعدادي از فيلم هاي كالسيك و قديمي را هم دوباره تماشا كردم و دوست 
داشتم ببينم بعد از سال ها چه حسي نسبت به آنها دارم. آيا همان شور و عالقه 
را برايم ايجاد مي كنند؟ براي همين آثاري از هيچكاك و چند فيلمساز خارجي 
ديگر را تماش��ا كردم و از بين فيلم هاي ايراني نيز سراغ كارهاي فرخ غفاري و 
مسعود كيميايي و داريوش مهرجويي و ... رفتم. از بين اين ها برايم جالب بود 
كه فيلمي مثل »دايره مينا« همچنان يك فيلم قوي است، همينطور »قيصر« 
و »داش آكل« كه هنوز جذاب هس��تند ولي »زنبورك« فرخ غفاري ديگر آن 
حس و حال را برايم نداشت. الوند درباره اينكه آيا فيلم هاي قديمي خودش را 
هم دوباره تماش��ا كرده؟ با خنده ادامه داد: از بين فيلم هاي خودم »فرياد زير 
آب« را ديدم و به نظرم رسيد همچنان جذاب است. او كه قصد دارد كالس هاي 
آنالين فيلمنامه نويس��ي و كارگرداني و بازيگري خود را به زودي برگزار كند، 
درب��اره اكران آنالين فيلمش و نيز برخي نظرس��نجي ها كه نگراني مردم را از 
رفتن به س��ينما نش��ان مي دهد، بيان كرد: كال با اين وضعيت فكر مي كنم در 

آينده شاهد باشيم كه عقد و عروسي هم آنالين برگزار شود و مهمان ها از خانه 
خود، عروس و داماد را همراهي كنند. اين اواخر كلي مراس��م ختم به صورت 
آنالين برگزار ش��د كه يكي از آنها مربوط به مرحوم سيامك شايقي بود و من 
هم از منزل در آن صحبت كردم. پس چرا عقد و اكران فيلم و ... آنالين نشود؟

هنرمنداني كه آثارشان را به بيمارستان ها اهدا كردند
كليه آثار هنري نمايشگاه هنرهاي تجس��مي كه در ساختمان قديم شهرداري 
خوي برگزار مي ش��ود با ه��دف تقدير از زحمات كادر درمان اين شهرس��تان به 
بيمارس��تان هاي اين شهر اهدا خواهد شد. آثار ارايه شده در اين نمايشگاه شامل 
۵1 اثر در قالب هنرهاي تجس��مي از جمله خوشنويسي، طراحي، نقاشي، حجم 
و عكاس��ي از حدود 30 نفر از اساتيد و هنرمندان شهر خوي است. همچنين آثار 
ارايه ش��ده در بخش خوشنويسي ش��امل ۲۵ اثر در قالب رشته هاي نستعليق، 
شكسته نستعليق، ثلث، نس��خ و نقاشي خط و 13 اثر طراحي و نقاشي است. اين 

آثار آنها را با تعبير ايثار و از خودگذش��تي كادر درماني به تصوير كشيده  شده اند. 
ارزش اين آثار بيش از 10 ميليارد ريال برآورد شده است كه بعد از اتمام نمايشگاه 
با هدف قدرشناسي از مدافعان سالمت شهر خوي به بيمارستان هاي شهر تقديم 
مي ش��ود. اين نمايشگاه هم اكنون از صبح تا عصر در گالري نمايشگاه ساختمان 
قديمي شهرداري خوي براي بازديد عموم عالقه مندان برپاست و پس از پايان به 
بيمارستان هاي آيت اهلل مدني، آيت اهلل خويي، امام خميني )ره( و قمربني هاشم 

اهداء خواهد شد.


	Taadol-01
	Taadol-02
	Taadol-03
	Taadol-04
	Taadol-05
	Taadol-06
	Taadol-07
	Taadol-08

