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 عضو هيات مديره شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران عنوان كرد

پيش بيني از دست رفتن 80  درصد پروازهاي عبوري 

در انتظار پرواز پسا كرونا

در خواست بازگرداندن براي حمايت از خانوارها در مقابله با كرونا

 6‚1 ميليارد دالر آزاد شده از منابع مالي ايران بخشي از  طلب كشور بود

ميليارد ها دالر طلب جهاني ايران

گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه به نظر مي رسيد، شيوع ويروس كرونا صرفا 
دامن گير كس��ب و كاره��اي خرد و كوچك ش��ود، اما 
تبعات اقتصادي اين ويروس به بزرگ ترين صنايع ايران 
و جهان همچون صنعت هوايي نيز سرايت كرده است. 
انجمن بين المللي حمل و نقل هوايي )ياتا( در تازه ترين 
پيش بيني خود از وضعيت اين صنعت در س��ال 2020 
اعالم كرده اس��ت كه ظرفيت مس��افري صنعت هوايي 
جهان در فصل دوم س��ال ج��اري ميالدي نس��بت به 
دوره مش��ابه س��ال قبل 65 درصد افت خواهد كرد و تا 
30 ژوئن، 2 ميليون بليت پرواز كنس��ل خواهد شد و از 
همين رو پيش بيني مي ش��ود،  صنعت هوايي در سال 
جاري ميالدي ب��ا 44 درصد )252 ميلي��ارد دالر( افت 
درآمد مواجه شود. ش��رايط صنعت هوايي كشور نيز از 
اين قاعده مستثني نيست و آنگونه كه مسووالن صنعت 

هوايي كش��ور اعالم كرده اند،  90 درص��د ناوگان هوايي 
كش��ور به دليل كاهش مس��افرت هاي هوايي در دوران 
ش��يوع كرونا زمين گير ش��ده اند. البته اين همه ماجرا 
نيس��ت و بايد كاهش 80 درصدي پروازهاي عبوري از 
آسمان ايران را به اين مشكالت اضافه كرد. از همين رو، 
حسين اسفندياري،  عضو هيات مديره شركت فرودگاه ها 
و ناوبري هوايي ايران بر اين باور اس��ت كه براي ترسيم 
وضعيت صنعت هوايي در س��ال ۱399 بايد در شرايط 
شيوع ويروس كرونا، تصميم هاي دقيقي اتخاذ شود و اگر 
هوشيار نباشيم، با شرايط ديگري مواجه خواهيم شد. به 
گفته اسفندياري، در نگاه اول بايد تحليلي براي برخورد 
و مواجهه با اين ش��رايط داشته باشيم و اين س��وال را از 
خود بپرسيم كه ويروس كرونا صنعت فرودگاهي را با چه 
وضعيتي مواجه كرده است؟ وي افزود: مساله پيشگيري 
و اقدامات مربوط به رعايت پروتكل هاي بهداش��تي در 

فرودگاه ها به نحو صحيح در حال انجام و آخرين اطالعات 
روز دنيا در زمينه س��ازمان هاي جهاني و ملي مجموعه 
هوانوردي ارايه مي شود.آنچه كه مطرح است و شرايط به 
ما تحميل كرده، آن است كه ما بدانيم چه وضعيتي داشته 
و براي سال جاري و آينده خود چه برنامه ريزي هايي بايد 
انجام دهيم؟ اين موضوع مهم اس��ت و سياست گذاري 
براي اين مسائل از درجه اهميت بااليي برخوردار است. 
راهبر عمليات فرودگاهي ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري 
هوايي ايران اظهار كرد: با نگاهي عميق تر و اساسي تر به 
مساله بحران ويروس كرونا در دنيا و تحت تاثير قرار دادن 
صنعت هوانوردي دنيا، متوجه مي شويم كه طبق آخرين 
آمار يورو كنترل كه فضاي كل اروپا را كنترل و پروازهاي 
آن را مديريت ترافيكي مي كند، 90 درصد پروازهاي اروپا 
نسبت به سال گذشته از دس��ت رفته و فقط ۱0 درصد 
پروازها در اروپا برقرار است و اين امر نشان مي دهد كه چه 

وضعيتي براي هوانوردي دنيا به وجود آمده اس��ت.  وي 
افزود: زماني كه 90 درصد پروازها در اروپا نسبت به سال 
گذشته كاهش يافته، مفهوم آن اين است كه در كل دنيا 

كمابيش وضعيت بحراني تر خواهد بود.

  تغيير ماهيت تجارت جهاني 
وي با بيان اينكه در اين دوران تجارت جهاني ماهيت خود 
را از دست مي دهد، گفت: جهاني سازي ماهيت خود را از 
دست داده است و اين بدين معني است كه جهاني سازي 
دو پروسه مهم دارد؛ پروسه اجباري و تحت فشار قدرت ها 
و ديگري پروس��ه طبيعي و مربوط به پيش��رفت علم و 
تكنولوژي اس��ت. در دوران كرونا و پس��اكرونا، قسمت 
طبيعي كم و بيش ش��ايد مس��ير خود را ادامه دهد اما 

پروسه اجباري و تحت فشار در حال تغيير است.  
ادامه در صفحه 4

تع�ادل | كارگروه مقابله با پيامدهاي اقتصادي ناشي از 
ش��يوع كرونا مجموع اقدامات عمليات��ي درباره حمايت 
از كسب وكارهاي متضرر در پي شيوع بيماري مذكور را 
پس از تاييد س��تاد ملي مديريت و مقابله با كرونا و ابالغ 
توس��ط رييس جمهور را اع��الم كرد. كارگ��روه مقابله با 
پيامدهاي اقتصادي ناش��ي از ش��يوع كرونا ضمن اشاره 
به ۱0 رش��ته فعاليت مورد تاييد ب��راي حمايت ويژه، به 
دو اقدام مهم حمايتي ديگر در اين راس��تا اشاره كرد. در 
اين راس��تا، با هدف تمركز حمايت ها بر كسب و كارهاي 
آسيب ديده، مجموعه فعاليت ها و كس��ب وكارهايي كه 
بيشترين آسيب را در اثر ش��يوع بيماري كرونا متحمل 
شده  يا مي شوند به ش��رح ذيل تعيين ش��ده است. الزم 
به ذكر اس��ت حمايت هاي پيش بيني ش��ده دولت براي 
كاهش اثرات اقتصادي ش��يوع بيم��اري كرونا معطوف 
به بخش هاي غير دولتي ب��ه ويژه بخش خصوصي بوده و 

انتخاب اين رش��ته فعاليت ها متناسب با شرايط بيماري 
و وضعيت آتي اقتصادي كش��ور، قابل بازنگري، كاهش 
يا افزايش است. رش��ته فعاليت هاي مورد حمايت شامل 
موارد زير اس��ت: ۱- مراكز توليد و توزي��ع غذاهاي آماده 
اعم از رس��توان ها، بوفه ها، طباخ��ي، تاالرهاي پذيرايي، 
قهوه خانه ها، اغذيه فروشي ها )و موارد مشابه به تشخيص 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت(، 2- مراك��ز مربوط به 
گردشگري شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع هاي 
جهانگردي و گردش��گري، مهمان پذيرها، مهمانسراها، 
مسافرخانه ها، زائرسراها، مراكز بوم گردي، مراكز اقامتي، 
پذيرايي، تفريحي و خدماتي بين راهي )و موارد مشابه به 
تش��خيص وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 
دس��تي(، 3- حمل و نقل عمومي مس��افر درون شهري 
و برون ش��هري اعم از هوايي، جاده اي، ريلي و دريايي )و 
موارد مرتبط ب��ه تش��خيص وزارت راه و شهرس��ازي(، 

4- دفاتر خدمات مس��افرتي، گردش��گري و زيارتي، 5- 
توليد و توزيع پوش��اك، 6- توليد و توزيع كيف و كفش، 
7- مراكز توزيع آجيل، خشكبار، قنادي، بستني و آبميوه، 
8- مراكز، باشگاه ها و مجتمع هاي ورزشي و تفريحي، 9- 
مراكز و مجتمع هاي فرهنگي، آموزشي، هنري و رسانه اي 
)و م��وارد مرتبط به تش��خيص وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسالمي( ۱0- مراكز توليد، توزيع و فروش صنايع دستي.  
بر اساس اين اطالعيه، از آنجاكه بيماري كرونا اثرات قابل 
توجهي بر وضعيت اقتصادي و ت��وان پرداخت صاحبان 
كسب و كار گذاشته اس��ت و به منظور حمايت از كسب 
و كارهاي اقتصادي و با پيش��نهاد وزارت امور اقتصادي و 
دارايي، س��تاد ملي مقابله با كرونا مجموعه حمايت هاي 
مالياتي مورد نياز را تاييد كرد كه توس��ط رييس جمهور 
جهت اجرا ابالغ ش��د.  در اي��ن ابالغي��ه، پرداخت هاي 
مالياتي و همچنين سررسيد بدهي هاي مالياتي گذشته 

مربوط به اواخر سال ۱398 و اوايل سال ۱399 به تعويق 
افتاده اس��ت. جزييات اين تصميم ها و حمايت ها توسط 
س��ازمان امور مالياتي اع��الم خواهد ش��د. همچنين به 
منظور تش��ويق خيرين در تامين تجهيزات و ملزومات 
مورد نياز مقابله با ويروس كرونا در دوره چهار ماهه ذيل، 
با تصويب ستاد ملي مقابله با كرونا و ابالغ رييس جمهور، 
كمك هاي نقدي و غيرنقدي اشخاص حقيقي و حقوقي 
در اس��فندماه ۱398 و س��ه ماهه اول س��ال ۱399 كه 
جهت تأمين ل��وازم و تجهيزات مصرفي م��ورد نياز تمام 
بيمارس��تان ها و مراكز درماني دولتي و تحت پوش��ش 
سازمان تامين اجتماعي و نيروهاي مسلح و ساير مراكز 
درماني مورد تاييد وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزش��كي، جهت مبارزه با ويروس كرونا ك��ه مورد تاييد 
وزارت مذكور قرار گيرد به عن��وان هزينه هاي قابل قبول 

مالياتي در ساِل پرداخت محسوب مي شود.

حمايت دولت از ۱0 رشته شغلي آسيب ديده از كرونا 

عبور شاخص بورس از سطح رواني 
600 هزار واحد

ورود مجلس به موضوع افزايش 
دستمزد كارگران

نقوي حسيني: شرايط كارگري در سال جاري سخت استحسن قاليباف اصل رييس جديد سازمان بورس شد

كشاكش ها بر سر افزايش حداقل حقوق همچنان باقي استدر نخستين روز معامالتي هفته روي داد

يادداشت

اشكال كار كجاست؟
معاون اول رييس جمهوري 
در ديدار معاونين و مديران 
وزارت ام��ور اقتص��ادي و 
داراي��ي با ذكر اي��ن نكته 
كه»اگر از ثروت كشور در 
مس��ير رفاه مردم استفاده 
نش��ود اش��كال از مديران 
اس��ت.« تالش كرده اند تا 
از يك طرف تصويري از ظرفيت هاي زيربنايي كشور 
در حوزه هاي اقتص��ادي ارايه كنند و از س��وي ديگر 
نقدي از مكانيس��م مديريتي و تصميم سازي كشور 
نيز فراهم آورند. ب��دون ترديد ايران كش��ور فقيري 
نيست و مجموعه متنوعي از ظرفيت هاي زيربنايي 
در بخش هايي چون نفت، گاز، فلزات گرانبها، معادن، 
نيروي انس��اني مس��تعد، موقعيت هاي ترانزيتي و...

ايران را به عنوان كشوري با پتانسيل باالي اقتصادي 
باال در فضاي بين المللي معرفي مي كند. اما علي رغم 
اين ظرفيت هاي باال، پرسش��ي كه سال هاس��ت در 
محافل اقتصادي و كارشناسي كشور مطرح مي شود 
آن است كه چرا دس��تاوردهاي اقتصادي و معيشتي 
كشورمان به اندازه داشته ها و ظرفيت هاي اقتصادي 
كشور نبوده است و از آن مهم تر اينكه چرا نمي توان از 
اين داشته هاي اقتصادي ارزش افزوده مطلوب براي 
عبور از چالش هاي پيش رو ايجاد كرد ؟ اين ابهامات 
بعد از بروز مشكل كرونا و تبعاتي كه اين ويروس براي 
فضاي كسب و كار و معيشت ايرانيان ايجاد كرد ابعاد 
و زواياي وس��يع تري پيدا كرده اس��ت.  به نظرم براي 
بررسي تحليلي يك چنين موضوعي بايد نگاهي به 
مسيري كه اقتصاد ايران طي دهه هاي اخير پيموده 
اس��ت؛ انداخته ش��ود. در دوره هايي كه قيمت نفت 
از تمام ركوردهاي قبلي پيش��ي گرفته بود و اقتصاد 
ايران دوره اي از درآمدهاي سرش��ار نفتي را پشت سر 
مي گذاش��ت. در مباحث اقتص��ادي مفهومي وجود 
دارد به نام دارايي هاي منجمد ش��ده ي��ا دارايي هاي 
فريز ش��ده؛ دارايي هايي كه در هر ساختار اقتصادي 
ذخيره مي ش��ود تا در زمان هاي مورد نياز و بحراني از 
آنها استفاده ش��ود. فرض كنيد شخصي درآمدهاي 
ماهانه مش��خصي دارد و همزمان هم هزينه هايي را 

براي گذراندن زندگي متحمل مي شود؛ طبيعي است 
كه اين فرد بعد از كس��ر هزينه ها از درآمد، بخشي از 
داش��ته هاي خود را پس انداز كند. اين شخص بعد از 
مدتي پس انداز، ملك يا زميني را ب��راي ايجاد ارزش 
افزوده بيش��تر و س��رمايه گذاري افزونت��ر خريداري 
مي كند تا در وقت مورد نياز يا روز مبادا از اين ظرفيت 
اقتصادي ب��راي رفاه بيش��تر يا عب��ور از چالش هاي 

پيش رو استفاده كند.
 هنر مديريتي و برنامه ريزي در يك چنين شرايطي 
خ��ود را نماي��ان مي كند؛ اينك��ه فرد چه مي��زان از 
درآمدهاي خود را صرف هزينه هاي جاري كند و چه 
ميزان از درآمد خود را پس انداز كن��د و در چه زماني 
از اين دارايي هاي فريز ش��ده اس��تفاده كند؟ اگر در 
خاطرتان مانده باشد در زمان زعامت دولت هاي نهم 
و دهم با اين ش��عار كه پول نفت بايد س��ر سفره هاي 
مردم برده شود، بخش قابل توجهي از درآمدهاي نفتي 
سرشار كشور در آن ايام صرف امور جاري و هزينه هاي 
غير ضروري شد؛ درآمدهايي كه به طور طبيعي بايد 
صرف س��رمايه گذاري هاي پايدارتر ب��راي روزهايي 
مي شد كه يا قيمت نفت كاهش پيدا مي كند يا اينكه 
ايران به داليل سياسي امكان فروش نفت را ندارد و... 
اما به جاي استفاده از اين راهبرد معقول، صدها ميليارد  
دالر از درآمدهاي كشور صرف هزينه هاي جاري دولت 
و شعارهاي غير عملياتي ش��د و نتيجه اين رويكرد را 
امروز مي توان به عينه در فضاي اقتصادي و معيشتي 
كشور مشاهده كرد.  اگر امكانات و داشته هاي آن روز 
به درستي مديريت و برنامه ريزي مي شد، امروز مي شد 
از آنها براي پاسخگويي به مطالبات مردم و صاحبان 
كسب و كار اس��تفاده كرد. اين چرخه در دولت هاي 
مختلف ادامه دارد و هر س��اختار  مديريتي ميراثي را 
براي دولت هاي آينده و نس��ل هاي بع��دي به يادگار 
مي گذارد. اما براي عبور از چالش هاي اقتصادي برآمده 
از مشكالتي از جنس كرونا بايد دارايي هاي فريز شده 
را اول شناسايي و در مراحل بعدي از آنها براي بهبود 
فضاي كلي كسب و كار مردم اس��تفاده كرد، فضاي 
كسب و كاري كه اين روزها به دليل مشكالت برآمده 
از كرونا س��خت آس��يب ديده و نيازمند رسيدگي و 

مساعدت بيش از پيش مسووالن است.

احمد  شيرزاد

كانون كارگزاران مطرح كرد

كانون كارگزاران بورس در نامه اي به رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار، 5 پيش��نهاد مهم براي كاهش 
مشكالت هسته معامالت در كوتاه مدت را اعالم كرد.

به گزارش خبرگزاري مه��ر، روح اهلل ميرصانعي در 
نامه اي به رييس سازمان بورس اعالم كرد: در حال 
حاضر با افزايش حجم نقدينگي در بازار س��رمايه 
فش��ار زيادي بر روي هس��ته معامالت وجود دارد. 
بروز هرگونه اختالل در عملكرد سامانه معامالت، 
كل بازار سرمايه را تحت تاثير قرار مي دهد و عالوه 
بر نارضايتي سرمايه گذاران، مش��كالت فراواني را 
متوجه شركت هاي كارگزاري مي كند. آنچه مسلم 
است اينكه اين س��امانه معامالت پاسخگوي نياز 
فعلي بازار سرمايه نيست و به طريق اولي پاسخگوي 
توسعه اي آتي بازار نخواهد بود. به نظر مي رسد كه 
در ميان مدت بايد س��امانه معام��الت قوي تري را 
جايگزين ك��رد و در كوتاه مدت ب��ه منظور كاهش 
فش��ار بر روي هس��ته معامالت و در راستاي رفع 
مشكالت حياتي نرم افزاري بازار پيشنهادات ذيل 

ارايه مي شود: 
۱- براي كاهش تعداد سفارشات ارسالي به سطح 
معامالت محدوده قيمت عرضه هاي اوليه برداشته 
ش��ود و رقابت قيمتي كامال باز وجود داشته باشد. 
در اين صورت خريداران ب��راي وارد كردن قيمت 
عرضه هاي اوليه باي��د اطالعات مالي ش��ركت را 
تحليل و بررسي كنند و آنگاه با توجه به ارزش ذاتي 

سهام، قيمت مد نظر را وارد كنند.
در اي��ن حالت مي ت��وان محدوديت هاي ش��ديد 
حجمي خريد عرضه هاي اوليه ك��ه اكنون اعمال 
مي شود را بس��يار بازتر كرد. در روش فعلي عرضه 
اولي��ه، ب��ورس از ط��رف خري��داران وارد مذاكره 
با فروش��ندگان مي ش��ود و مح��دوده قيمتي كه 
پايين تر از ارزش ذاتي سهام اس��ت را براي رقابت 
اعالم مي كن��د. همانطور كه آمار نش��ان مي دهد 
اكثر قريب به اتفاق عرضه ه��اي اوليه خريداران در 
سقف محدوده قيمت، سفارش ها را وارد مي كنند. 
متاس��فانه در اين حال��ت نياز س��رمايه گذاران به 
تحليل از بين مي رود و حضور عموم مردم و افزايش 
سفارش��ات را در روزهاي اوليه شاهد هستيم چرا 
كه بورس با دخالت در كشف نرخ تعيين محدوده 
قيمتي كمتر از ارزش ذاتي س��هام، يك موقعيت 
بسيار كم ريس��ك و داراي بازده باال را فراهم كرده 
اس��ت. بنابراين در هر عرضه اوليه ش��اهد افزايش 
تعداد كدهاي معامالتي و فش��ار بيشتر به سطح 
معامالت خواهيم بود. هسته معامالتي كه اختالل 
در آن يا قطع ش��دن آن به معني قطع ش��دن كل 
معامالت بورس و تعطيلي بازار اس��ت. با توجه به 
موارد فوق پيشنهاد مي ش��ود بورس بدون دخالت 
در قيمت گذاري امكان تعيين نرخ بدون محدوديت 
قيمت را در عرضه هاي اوليه فراهم سازد تا موقعيت 
شبيه رانتي كه كم ريسك و پربازده است را به وجود 

نياورد و باعث تعميق تحليل شود. بي شك در اين 
حالت تعداد سفارشات عرضه هاي اوليه كاهش قابل 
مالحظه اي خواهد داشت و مسير حركتي بورس 

نيز به استانداردهاي جهاني نزديك تر خواهد شد.
2- پس از عرضه هاي اوليه به منظور جلوگيري از 
ايجاد صف هاي خريد طوالني كه خود فشار و هسته 
معامالت را افزايش مي دهد به مدت محدود به طور 
مثال دو يا سه روز بعد از عرضه اوليه، دامنه نوسان 
حذف يا حداقل سه برابر دامنه نوسان معمول شود. 
اين امر كمك خواهد كرد بازار بدون فشار و هسته 
معامالت زودتر به قيمت تعادلي دست يابد ضمن 
آنكه در روزهاي بعد از عرضه اوليه كه معموال صف 
خريد تشكيل مي ش��ود يكي از دغدغه هاي همه 
فعاالن بازار نحوه اولويت بندي سفارشات است كه 
ممكن است باعث افزايش بدبيني سرمايه گذاران به 
دست اندركاران بازار شود. با اين روش سالمت بازار 
نيز افزايش مي يابد و به دليل آنكه صفي تش��كيل 
نمي ش��ود، نگراني ها در خصوص سرعت چينش 

سفارشات در صف و رعايت انصاف رنگ مي بازد.
 3- ايج��اد صف ه��اي خري��د ي��ا ف��روش پديده 
صف نش��يني را ترويج مي كن��د، ارزش تحليل در 
بازار را كاهش مي دهد و رس��يدن ب��ه نقطه تعادل 
قيمتي س��هم را طوالني  تر يا فرسايشي مي سازد.  
هيجان صف نش��يني باعث ترغيب سرمايه گذاران 
غيرحرفه اي به تشديد سفارشات در صف مي شود. 
بس��ياري از س��رمايه گذاران حض��ور در صف هاي 
خريد و فروش و كس��ب س��ود كوتاه م��دت از اين 
طري��ق را به تحلي��ل و س��رمايه گذاري بلندمدت 
ترجيح مي دهند چرا ك��ه صف هاي خريد و فروش 
تقويت كننده ديدگاه كوتاه مدت نوسان گيرانه است. 
لذا افزايش تدريجي دامنه نوسان )به طور مثال هر 
6ماه 0.5 درصد( در كاهش صف هاي تشكيل شده 
موثر خواهد بود و س��رمايه گذاران را به اس��تفاده از 
تحليل هاي درست ترغيب مي كند تا از رفتار توده وار 
پرهيز كنند. كاهش صف هاي خريد و فروش اثرات 
قابل توجه بر كاهش فشار بر روي سامانه معامالت 
دارد. نقطه اوج ورود س��فارش به سامانه معامالت 
زمان چينش صف ه��ا در ابتداي بازار اس��ت كه با 

كاهش صف، پيك فشار بر سامان رفع مي شود.
4- وجود حجم مبنا باعث مي ش��ود رس��يدن به 
نقطه تعادل قيمتي سهم، طوالني تر يا فرسايشي و 
وجود صف هاي خريد و فروش ادامه دار شود. تبعات 
صف هاي خريد يا فروش نيز در بند قبل شرح داده 
شد لذا پيشنهاد مي شود به صورت تدريجي حجم  

مبنا كاهش يابد تا به طور كلي حذف شود.
5- در س��امانه هاي معامالتي ب��ورس و فرابورس 
حداكثر تعداد س��فارش هر س��هم در هر سفارش 
افزاي��ش ياب��د. اين ام��ر باع��ث مي ش��ود تعداد 
سفارش هاي وارد شده به سامانه معامالت و متعاقبًا 

فشار و سامانه معامالت كاهش يابد.

 صفحه 3 

۵ پيشنهاد براي كاهش مشكالت هسته معامالت بورس

گزارش



اخبار كالن

صدور مجوزهاي كسب وكار 
3 روزه مي شود

رييس مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط 
كسب و كار وزارت اقتصاد از موافقت رييس قوه 
قضاييه با ايجاد مجتمع دعاوي تجاري خبر داد 
و گفت: با ايجاد پنجره ش��روع كسب و كار اخذ 

مجوزها از 72.5 روز به 3 روز كاهش مي يابد.
علي فيروزي با اشاره به برنامه هاي وزارت اقتصاد 
به منظور تسهيل فضاي كسب و كار، اظهار كرد: 
راه اندازي پنجره واحد ش��روع كسب و كار را در 
دس��تور كار داريم و قول داديم تا ارديبهشت ماه 
نهايي شود. در حال حاضر بانك جهاني مي گويد 
پنجره ش��روع يك كس��ب و كار در ايران هفتاد 
و دو و ني��م روز زمان مي برد ك��ه اثر منفي روي 
شاخص هاي كسب و كار كشور دارد. رييس مركز 
ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب و كار 
وزارت اقتصاد با بي��ان اينكه وقتي مي خواهيم 
شاخص س��هولت بانك جهاني را بررسي كنيم 
۱۰ نماگر بايد بررسي شود، گفت: بدترين رتبه 
شاخص سهولت كسب و كار را در گزارش 2۰2۰ 
بانك جهاني داريم كه از ميان ۱۹۰ كش��ور رتبه 
۱۸7 را داري��م. وي در م��ورد فرآيندهاي مورد 
نياز در شروع كسب و كار گفت: اين روند شامل 
ثبت ش��ركت، دريافت كد اقتص��ادي، مباحث 
ماليات ارزش افزوده، دريافت كد كارگاهي تامين 
اجتماعي، پلمب دفاتر، ثبت آگهي روزنامه رسمي 
و روزنامه كثيراالنتشار است. فيروزي تاكيد كرد: 
اين فرآيندها، قبل از دريافت مجوزهاي كسب و 
كار است و با كش��ورهاي پيشرو در اين زمينه را 
بررسي كرديم و مشخص است كه آنها يك پنجره 
واحد فيزيكي را راه ان��دازي كردند.  وي از ديگر 
اقدامات را راه اندازي مجتمع ويژه دعاوي تجاري 
دانس��ت و افزود: اتاق بازرگاني نيز مكان آن را در 
اختيار خواهد گذاش��ت. همچنين وزير اقتصاد 
موافقت اين مجتمع ويژه را از رييس قوه قضاييه 
گرفته است. در حقيقت تمامي فرآيندهاي دعاوي 
در يك دادگاه ويژه از جمله راي بدوي و تجديدنظر 

در يك مركز انجام مي شود. 

تمديد مهلت ارسال اظهارنامه 
ماليات بر ارزش افزوده 

معاون سازمان امور مالياتي گفت: براي حمايت 
از بخش هاي اقتصادي كش��ور، مهلت تس��ليم 
اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده زمستان ۱3۹۸ 
تا پايان فروردين امس��ال براي تمامي موديان و 
همچنين زمان سررسيد پرداخت ماليات بر ارزش 
افزوده براي برخ��ي گروه هاي اقتصادي تا پايان 

ارديبهشت امسال تمديد شد.
محمد مسيحي با اشاره به شيوع بيماري كرونا 
در كشور و پيامدهاي اقتصادي ناشي از آن تاكيد 
كرد: با توجه به درخواست هاي موديان مشمول 
نظام ماليات بر ارزش اف��زوده و به منظور فراهم 
كردن زمينه اجراي تكاليف قانوني براي آنان، بنا 
به اختيار حاصل از قانون و مقررات ماليات بر ارزش 
افزوده، مهلت تس��ليم اظهارنامه فصل زمستان 
۱3۹۸ تا پايان فروردين ماه تمديد شده و ادارات 
كل امور مالياتي موظفند در مورد موديان مالياتي 
كه اظهارنامه ماليات ب��ر ارزش افزوده مربوط به 
دوره چهارم مالياتي )فصل زمستان( سال ۱3۹۸ 
را ت��ا پايان روز يكش��نبه )3۱ فروردين ۱3۹۹( 
تس��ليم كنند، امكان برخ��ورداري ۱۰۰ درصد 
بخشودگي جرايم عدم تسليم اظهارنامه در موعد 
مقرر براي دوره مزبور و همچنين جريمه تاخير 
در مدت ياد شده را در صورت درخواست كتبي 

براي موديان فوق الذكر فراهم كنند.
معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي 
كش��ور همچنين يادآور ش��د: برخي گروه هاي 
اقتصادي كه از سوي كارگروه مقابله با پيامدهاي 
اقتصادي ناشي از شيوع ويروس كرونا، به عنوان 
فعاليت هاي بسيار آس��يب ديده معين شده اند 

بدين شرح هستند: 
۱- مراك��ز توليد وتوزي��ع غذاهاي آم��اده اعم 
از رس��توران ها، بوفه ها، طباخي ه��ا، تاالرهاي 
پذيرايي، قهوه خانه ها، اغذيه فروشي ها )و موارد 
مش��ابه به تش��خيص وزارت صنع��ت، معدن و 

تجارت( 
2- مراكز مربوط به گردش��گري شامل هتل ها، 
هت��ل آپارتمان ها، مجتمع ه��اي جهانگردي و 
گردش��گري، مهمان پذيره��ا، مهمانس��راها، 
مسافرخانه ها، زائرسراها، مراكز بوم گردي، مراكز 
اقامتي، پذيرايي، تفريحي و خدماتي بين راهي )و 
موارد مشابه به تشخيص وزارت ميراث فرهنگي، 

گردشگري و صنايع دستي( 
3- حمل و نقل عمومي مس��افر درون ش��هري 
و برون ش��هري اعم از هوايي، ج��اده اي، ريلي و 
دريايي )و موارد مرتبط به تش��خيص وزارت راه 

و شهرسازي( 
۴- دفاتر خدمات مسافرتي، گردشگري و زيارتي

5- توليد و توزيع پوشاك
۶- توليد و توزيع كيف و كفش

7- مراكز توزيع آجيل، خشكبار، قنادي، بستني 
و آبميوه

۸- مراكز، باش��گاه ها و مجتمع هاي ورزش��ي و 
تفريحي

۹- مراكز و مجتمع هاي فرهنگي، آموزشي، هنري 
و رس��انه اي )و موارد مرتبط به تشخيص وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمي( 
۱۰- مراكز توليد، توزيع و فروش صنايع دستي

طبق اعالم س��ازمان امور مالياتي كشور، صرفا 
درخصوص اين گروه هاي اقتصادي، سررس��يد 
پرداخت ماليات ب��ر ارزش افزوده ت��ا پايان روز 
چهارشنبه مورخ 3۱ ارديبهشت ماه ۱3۹۹ است 
و تا تاريخ ياد شده، محاسبه و مطالبه جريمه تاخير 
موضوع ماده 23 قانون مالي��ات برارزش افزوده 

براي اين گروه موضوعيت ندارد.
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مرتضي افقه در گفت وگو با »تعادل«  امكان دولت براي افزايش حمايت ها را بررسي كرد 

استقراض از بانك مركزي تنها گزينه روي ميز
گروه اقتصاد كالن|

يك اس�تاد اقتصاد مي گويد دول�ت هر چه در 
توان داش�ته براي حمايت از خانوار و بنگاه هاي 
آس�يب ديده از كرون�ا ب�ه كار گرفت�ه و ديگر 
منابعي بيش از اين در اختيار ندارد. او با بررسي 
گزينه هاي مورد رجوع دولت براي تامين مالي 
حمايت هاي دولتي در مقابل كرونا معتقد است 
تالش دولت براي استقراض از منابع بين المللي، 
با مداخالت امريكا، عمال بي نتيجه مانده اس�ت 
و در عين حال هم نمي ت�وان  به منابع حاصل از 
اوراق مش�اركت چندان دل خوش كرد چرا كه 
اكنون اوضاع مردم آنقدر خوب نيست كه دولت 
بتوان�د از آنها وام بگيرد.  در چنين ش�رايطي و 
با توجه به محدوديت مالي ش�ديد دولت در اثر 
تحريم نفت ايران، چاره اي جز استقراض از بانك 
مركزي باقي نمانده است. اقدامي كه گرچه ممكن 
اس�ت تورم زا باش�د ولي به دليل ركود حاكم بر 
اقتصاد ايران به نظر نمي رسد اين تورم چندان 
قابل مالحظه باشد. عضو هيات علمي دانشگاه 
چم�ران همچنين كرونا را فرصت�ي مي داند كه 
مجموع حاكميت بازنگري اساسي در نظام اداري 
خود صورت داده و به فكر آن باشد كه با اصالحات 
اساسي زمينه  كارآمدتر شدن نظام بروكراسي در 

ايران را فراهم كند.
به گزارش »تعادل« س�ال گذش�ته ك�ه اقتصاد 
ايران تورم باالي 40 درصد و رشد منفي را تجربه 
مي كرد، پيش بيني ها بر اين بود كه در س�ال 99  
اوضاع اقتصاد اي�ران كمي بهبود خواهد يافت. 
برخي محافل اقتص�ادي بين الملل�ي از جمله 
صندوق بين المللي پول و بانك جهاني پيش بيني 
كرده بودند كه اوضاع از آنچه در س�ال 1398 بر 

اقتصاد ايران گذشته حداقل بدتر نخواهد شد.
با اين حال ش�بيخون كرونا، تمامي معادالت را 
به هم زد. اين مهمان ناخوانده كه به طرفه العيني 
كش�ور را فرا گرفته از انتهاي س�ال گذش�ته تا 
همين حاال منج�ر به تعطيل�ي و نيمه تعطيلي 
بنگاه هاي اقتصادي بس�ياري شده است. حاال 
هم كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گزارش 
داده پيش بيني مي شود حدود 4.7 ميليون شغل 
در اثر شيوع بيماري كرونا از دست بروند. اين در 
حالي است كه تبعات رشد منفي 7.5 درصدي 
در سال گذشته هنوز بر اقتصاد ايران باقي است.

   اما دولت چه مي تواند بكند؟
با كاهش فروش نفت، طبيعي اس��ت ك��ه توان دولت 
براي مهار تبعات اقتصادي كرونا بسيار محدود است، 
محدود تر از بس��ياري از كش��ورها كه اين روزها خبر 
مي رس��د منايع قابل توجهي را براي حمايت از اقشار 
مختلف جامعه  همچنين سرپا نگه داشتن بنگاه هاي 
اقتصادي تخصيص داده اند. با اي��ن حال و به  رغم اين 
محدوديت ه��ا دولت ايران ه��م حمايت هايي را براي 
دو بخش خانوار و كس��ب وكارها در نظر گرفته است.  
در بسته حمايتي براي اقشار آس��يب پذير دو نوع وام 
نيز پيش بيني شد كه از محل 75 هزار ميليارد تومان 
اعتباري بود كه بانك مركزي از محل منابع بانك ها و 
كاهش ذخاير قانوني آنها پيش بيني كرد. بر اين اساس 
در مرحله اول قرار شد تا به حدود چهار ميليون نفر از 
كسب و كارهاي آسيب ديده تسهيالت يك تا دو ميليون 
توماني با س��ود ۴ درصد اختصاص پيدا كند كه البته 
س��ود كلي ۱2 درصد بوده و هشت درصد آن را دولت 
تقبل مي كند. بعد از مدتي بانك مركزي پيشنهاد وام 

يك ميليوني با س��ود ۱2 درصد به حدود 23 ميليون 
خانوار يارانه بگير )حدود7۸ ميليون نفر( را مطرح كرد 
كه مصوب ش��د و قرار است به اين خانوارها در صورت 
اعالم تقاضا در س��امانه اي كه دولت تعريف مي كند، 
پرداخت شود.  هر دو تسهيالت چهار درصدي اصناف 
و ۱2 درصدي يارانه بگيران به حساب يارانه آنها واريز 
مي شود و بعد از حدود چهار ماه تنفس به مدت 2۴ ماه 

از حساب آنها كسر خواهد شد.
 

   كمك ۲۰۰ تا ۶۰۰  هزار توماني 
براي فاقد درآمدها

كمك ديگري كه به عنوان پرداخت نقدي و بالعوض 
پيش بيني شد، منابعي از محل بودجه دولت است كه 
به ح��دود ۱.5 ميليون خانوار فاقد هيچ گونه درآمدي 
پرداخت مي ش��ود؛ به طوري كه به تناسب بعد خانوار 
بي��ن 2۰۰ تا ۶۰۰ ه��زار تومان طي چه��ار مرحله به 
حساب يارانه آنها واريز مي ش��ود كه براي خانوار تك 
نفره 2۰۰هزار تومان، دو نفره 3۰۰ هزار تومان، س��ه 
نفره ۴۰۰هزار تومان، چهار نفره 5۰۰ هزار و پنج نفره و 

باالتر ۶۰۰ هزار تومان است. 
هزينه پرداخت اين بس��ته حمايتي در هر ماه بيش از 
3۰۰ميليارد تومان است كه در مجموع به ۱35۰ميليارد 

تومان در چهار ماه پيش بيني شده مي رسد. 
ح��ال اما س��وال اين اس��ت ك��ه اين كمك ه��ا براي 
آسيب ديدگان كرونا كافي است؟ در اين زمينه با مرتضي 
افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت وگو كرديم كه در 

ادامه مشروح آن را مي خوانيد: 

   دولت كمك هاي�ي را براي حمايت از اقش�ار 
آسيب پذير از كرونا در نظر گرفته است كه شرح 
آن را مي دانيد. چه ارزيابي از اين كمك ها داريد 

آيا كافي هستند؟
اكنون در جهت مقابله با آثار اقتصادي ويروس كرونا، 
حمايت هاي مختصري از س��وي دولت در نظر گرفته 
شده است كه اين حمايت ها با توجه به مشكالت مالي 
شديدي كه در سال هاي اخير نيز بيشتر تشديد شده 

كافي نيست. 
در گذش��ته و پيش از كرونا هم براي دولت مشكالت 
مالي و براي مردم مشكالت اقتصادي وجود داشت ولي 
اكنون مشكالت ناشي از شيوع كرونا هم محدوديت ها 
را تشديد كرده است.مشكالت پيش از كرونا عمدتا از 
يك سو به دليل بي تدبيري در مديريت اقتصاد كشور 
دو سه دهه گذشته همچنين از سوي ديگر تحريم هاي 
بين المللي و به ويژه تحريم هاي اخير رخ داده اس��ت. 
همين وضعيت منجر به آن شده است كه قلك و جيب 
دولت خالي باش��د. اگرچه همين دولت نان خورهايي 
دارد كه بس��ياري از آنها اضافي هستند و هيچ كمكي 
به پيش��رفت كش��ور و همچنين افزايش رفاه جامع 
نمي كنند. يكي از راه هاي دولت اكنون بررسي وضعيت 
اين گروه است كه البته به نظر مي رسد به لحاظ سياسي 
دولت قدرتي براي رس��يدگي به وضعيت آنها نداشته 
باش��د و در عين حال اين اقدامي نيس��ت كه بتوان در 

كوتاه مدت روي آن حساب كرد.
با اين حال بايد بدانيم كه با توجه به وجود خيل عظيم 
نان خورها و همچنين دست خالي دولت، همين ميزان 

مختصري كه براي كمك كنار گذاشته، نعمت است.
   اكنون بسياري دولت را تحت فشار قرار داده اند 
كه به هر طريقي حمايت هاي خود را افزايش دهد. 
اين اقدام مي تواند دولت را در نهايت به استقراض 
از بانك مركزي وا دارد. به نظر شما فوايد چنين 

تصميمي به مضراتش مي ارزد؟

بله به هر حال يكي از گزينه هاي پيش روي دولت براي 
افزايش حمايت ها همين اس��تقراض از بانك مركزي 
اس��ت. البته اكنون اجماعي وجود دارد مبني بر اينكه 
با توجه به ركود حاكم بر اقتصاد ايران، اين اقدام تورم 
چندان قابل مالحظه اي نسبت به شرايط عادي نخواهد 
داشت به عبارتي ديگر در شرايطي كه فعاليت بسياري 
از واحدهاي توليدي متوقف ش��ده است و در بازار نياز 
به تحريك تقاضا وجود دارد، تورم حاصل از اين اقدام 
احتماال قابل تحمل باش��د.  به نظر مي رس��د كه اين 
گزيته براي دولت تنها گزينه موجود اس��ت و چاره اي 
جز استفاده از آن ندارد. در نهايت بايد گفت كه دولت 
بيش از آنچه تاكنون اعالم ك��رده كه مي تواند از افراد 
و كسب وكارهاي آس��يب ديده از كرونا حمايت كند، 
منابعي در اختيار ندارد كه بخواهد صرف كند. اگر قرار 
باشد بيش از اين هزينه كند بايد از طريق استقراض از 
بانك مركزي اقدام كند. همچنين امكان دست بردن به 
منابع صندوق توسعه ملي هم وجود دارد كه اكنون اجازه 

استفاده يك ميليارد دالري از آن را كسب كرده است.
   برخي اس�تقراض براي دس�تيابي ب�ه منابع 
بين المللي و همچنين انتشار اوراق مشاركت را 
هم از گزينه هايي مي دانند ك�ه مي توان از آنها 
به عنوان يك راهكار استفاده كرد، چه ارزيابي 

داريد؟
تالش هايي كه از سوي ايران براي دريافت وام از بانك 
جهاني صورت گرفت با مداخله امريكا عمال نتيجه بخش 
نبود. همچنين گزينه اس��تفاده از اوراق مشاركت هم 
وجود دارد كه با توجه به كمبود درآمدهاي مردم بعيد 
اس��ت كه دولت امكان وام گرفتن از م��ردم را در اين 
شرايط داشته باشد. در نتيجه همانطور كه پيش تر گفتم 
استقراض از بانك مركزي تنها گزينه پيش روي دولت 

به حساب مي آيد.
تحليلي داشته باشيد از كسب وكارها. پيش بيني مي شد 
اول بايد وضيعت پيش از كرونا را بررسي كنيم. چرا كه 
تحريم ها از دو جهت بر بنگاه ها تاثير گذاشته است. ابتدا 
واحدهايي هستند كه نياز به ارز كمتري دارند يا اصال 
ندارند به اين معني كه مواد اوليه و قطعات و تكنولوژي 

به كار رفته در آنها در داخل كشور توليد مي شود. اين 
واحدها مي توانستند از ظرفيت تحريم استفاده كنند. به 
عبارتي تحريم براي آنها فرصت رشد ايجاد كرده و آنها 
مي توانستند از ظرفيت خالي خود را به جريان در بياورند. 
 با اين حال برخي ديگ��ر از واحدهاي كوچك و بزرگ،

- عمدتا بزرگ - هستند كه به ارز خارجي وابسته اند. اين 
گروه عمدتا از تحريم ها آسيب ديده و مي بينند و احتماال 

ظرفيت خالي آنها افزايش يافته و تدام خواهد يافت.
اكنون بحران كرونا هم اضافه ش��ده است و در اثر اين 
بحران واحدهاي بسياري از جمله واحدهاي مشغول 
در بخش خدمات آسيب ديده اند.  براي بسياري از اين 
واحدها از جمله بخش گردشگري نوروز فرصت مهمي 
بود كه از دس��ت رفت و قابل برگشت نيست ولي براي 
برخي ديگر از واحدها چنين نيست و برخي فرصت هاي 
آنها قابل برگشت است. دولت مي تواند از طريق تحريك 
تقاضا از ظرفيت هاي خالي برخي بخش ها استفاده كند. 
   بخش بزرگي از اقتصاد ما غير رسمي است. چه 
ارزيابي از وضعيت آنها داريد. دولت كاري براي 

آنها مي تواند بكند؟
۴۰ درصد ش��اغالن كش��ور ما در بخش غيررس��مي 
مشغول به كار هستند. مشاغلي كه شناسنامه اي ندارند 
و از جمله محروم ترين آنها دستفروش��ان هستند كه 
آسيب بسياري از شيوع بيماري فراگير ديده اند. دولت 
بايد زمينه هايي براي حمايت از اين گروه ها فراهم كند.

اما بخش هايي از اقتصاد كش��ور وجود دارد كه در اثر 
بيماري همه گير وضعيت بهتري نس��بت به قبل پيدا 
كرده اند از جمله بخش توليد مواد غذايي و همچنين 
محصوالت بهداشتي. اين گروه ها با رونق غير منتظره اي 
روبه رو ش��ده اند و فرصتي فراهم شده است كه دولت 
بتواند با استفاده از ظرفيت اين بخش، از آسيب ديده ها 

حمايت بيشتري كند.
   برخ�ي از ض�رورت »توزي�ع عادالن�ه« زيان  

مي كنند. دولت چه اقداماتي مي تواند بكند؟
دولت در شرايط كنوني توان چنين اقداماتي ندارد. از 
اس��اس به دو دليل توان مشاركت دولت محدود شده 
است. ابتدا به اين دليل كه خود با محدوديت منابع مالي 

روبه رو است. همچنين  نظام اداري و بروكراسي دولت 
با ناكارآمدي روبه رو است. مي توان اميدوار بود كه اين 
بحران منجر به آن شود كه از اكنون مجموع حكومت 
نس��بت به ارتقاي س��طح اداري و اجرايي و همچنين 
مكانيسم هاي حاكم بر عزل و نصب مديران و ضرورت 
پايبندي به شايسته ساالري، حساس تر شوند. شايد 
بشود جلوي بخشي از ناكارآمدي هايي كه بر كل ساختار 
كشور حاكم است را گرفت. البته به نظر من دولت در 
شرايط كنوني مانند بسياري از كش��ورها مي تواند از 
سازمان هاي مردم نهاد ياري بگيرد و به وسيله آنها براي 
مهار بح��ران اقدام كند. گم��ان نمي كنم دولت بدون 
اس��تفاده از اين ظرفيت بتواند بيش��تر از 5۰ درصد از 

وظايف حكمراني خود در مقابل چنين بحراني برآيد.
   ب�ه هر حال كرونا، يك بحران جهاني اس�ت و 
كش�ورها به دليل روابط تجاري خود با يكديگر 
هم از اين بحران آسيب ديده اند. در پايان لطفا به 
صورت اجمالي بفرماييد يا توجه به تحريم هاي 
اقتصادي منتهي به شيوع بيماري همه گير، آيا 
اي�ران از منظر روابط بين الملل خ�ود هم از اين 

بحران آسيب خواهد ديد يا خير. 
ميان كارشناس��ان و متخصصان اجماعي وجود دارد 
مبني بر اينكه در اثر كرونا يك ركود اقتصادي همه گير 
برجهان حاكم خواهد ش��د. اين رك��ود بيش از همه، 
گريبان كشورهاي پيشرفته از جمله امريكا را خواهد 
گرفت. به طوركلي وقتي بح��ران اقتصادي در امريكا 
به وجود مي آيد به دليل س��هم آن در اقتصاد جهاني، 
تبعات آن بر اغلب اقتصاد كشورها تاثير مي گذارد. اما 
درباره ايران لزوما چنين نيس��ت. چرا كه ايران در دو 
سال گذشته تحت شديد ترين تحريم ها قرار گرفته بود 
و كمترين ارتباط را با اقتصاد بين الملل داشت. به اين 
ترتيب هر چه زيان قرار بود به اقتصاد ما برسد، قبل شيوع 
كرونا رسيده بود بنابراين به نظر نمي رسد كه از ركود 
اقتصادي جهاني حاصل از كرونا تاثير چنداني ببينيم. 
ولي اگر تحريم ها برداشته ش��وند، به دليل وابستگي 
اقتصادي به روابط بين المللي خ��ود، احتماال از ركود 

جهاني هم آسيب ببينيم.

كشاكش ها بر سر افزايش حداقل حقوق همچنان باقي است

ورود مجلس به موضوع افزايش دستمزد كارگران
گرچه در روزهاي گذش��ته افزايش دستمزد كارگران 
براي سال ۱3۹۹ با توافق دو طرفه كارفرمايان و دولت 
نهايي و اعالم ش��د ولي حواشي آن هنوز بر قرار است. 
چراكه نماينده كارگران از اين ميزان افزايش ناراضي 
بوده و اكنون نيز خبر مي رس��د كه مجلس به موضوع 

دستمزد ورود كرده است.
به گ��زارش »تعادل«، جلس��ات دس��تمزد ۹۹ از پر 
حاش��يه ترين جلسات دستمزد در س��نوات گذشته 
بوده است. از طرفي تورم باال، تامين هزينه هاي معاش 
كارگران را با دشواري روبه رو كرده است و از طرفي ديگر 
رشد منفي اقتصادي در سال گذشته و همچنين شيوع 
كرونا و نيمه تعطيل شدن كسب و كارها، كارفرمايان 
را بر آن داش��ت تالش خود را بكنند كه تا جاي ممكن 
دس��تمزدها را كمتر افزايش دهند. دولت هم در اين 
ميان جانب كارفرمايان را گرفت ودر نهايت 2۱ درصد 
افزايش حداقل دستمزد مصوبه آخرين جلسه دستمزد 
شوراي عالي كار بود. مصوبه اي كه نماينده كارگري آن 
را امضا نكرد و به اين تصميم گيري اعتراض كرد. نماينده 
كارگران در ادامه گفتن��د كه براي احقاق حقوق خود 
به نمايندگان مجلس وهمچنين قوه قضاييه مراجعه 
خواهند كرد. حاال ولي از مجلس خبر مي رسد كه برخي 
نمايندگان نس��بت به ميزان افزايش حقوق كارگران 

اعتراض كرده اند.
محمدرضا بادامچي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس 
از افزاي��ش 2۱ درصدي حق��وق كارگران، همچنين 
از اين نحوه تصميم گيري ب��راي كارگران انتقاد كرد 
و گفت: عادالنه نيس��ت بدون لح��اظ كردن خط فقر 
جامعه و در ذيل ارقام خط فقر تعريف ش��ده توس��ط 
مرك��ز پژوهش هاي مجلس، حداقل دس��تمزد براي 
زحمتكش��ان )كارگران( تعيين شود. بديهي است در 
س��الي كه جهش توليد نام گذاري ش��ده است چنين 
تصميماتي نمي تواند نيازمندي ها و حداقل معيشت 

كارگران را تأمين كند. اين عضو كميسيون اجتماعي 
مجلس در ادامه گفت: نمايندگان كارگران در مجلس 
شوراي اسالمي، طرحي را پيگيري مي كنند تا كارگران 
به ط��ور برابر در مجامع تصميم گيري حضور داش��ته 
باشند. توصيه نامه هاي سازمان جهاني كار، تأكيد به 
حضور برابر نمايندگان كارگران در كنار ساير شركاي 

اجتماعي آنها )كارفرمايان و دولت( هستند.
با اين حال به نظر مي رسد انتظار نمايندگان كارگري 
از مجلس بيش  از اين ابراز تاس��ف ها باشد. در روزهاي 
گذشته توفيقي، از نماينده كارگري حاضر در جلسات 
ش��وراي عالي كار گفته بود كه انتظ��ار دارد مجلس 
وكيل الرعايا باشد و نه وكيل الدوله، از همين رو جامعه 
كارگري اين انتظ��ار را دارد كه نمايندگان مجلس به 
ميدان آمده و در جهت ملغي كردن مصوبه ش��وراي 

عالي كار تالش كنند. 

   ورود فراكسيون كارگري
 به موضوع تعيين دستمزد كارگران در سال ۹۹

در همين زمينه برخي اخبار حاكي از آن اس��ت كه در 
مجلس تالش هايي براي افزايش دستمزد كارگران در 
جريان است همچنانكه يك عضو فراكسيون كارگري 
مجلس شوراي اسالمي با انتقاد از حداقل مزد تعيين 
شده براي دستمزد كارگران در سال جاري گفت: اين 

فراكسيون موضوع را پيگيري مي كند.
سيد حسين نقوي حسيني با انتقاد از مصوبه شوراي 
عالي كار در تعيين حداقل دس��تمزد كارگران اظهار 
كرد: شرايط كارگري در سال جاري بسيار سخت است، 
بيماري و ويروس كرونا و به دنبال آن تعطيلي بنگاه هاي 
اقتصادي و تهديد مشاغل كارگري براي جامعه كارگري 
خسارات زيادي داشته است. قطعًا بايد وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي با كمك سازمان برنامه و بودجه و 
مجلس برنامه ريزي جامعي براي جامعه كارگري داشته 

باشند. وي افزود: در شرايطي كه با تعطيلي بنگاه هاي 
اقتصادي كارگران بيكار ش��ده اند ش��وراي عالي كار 
دستمزد حداقلي را براي كارگران در نظر گرفته كه رقم 
بسيار پاييني است، سوال اين است چطور مي توان با 
حقوق حدود دو ميليون تومان زندگي را ولو براي دو نفر 
اداره كرد؟ اين عضو فراكسيون كارگري مجلس تاكيد 
كرد: انتظار مي رود در اين شرايط دولت و دستگاه هاي 
مربوطه در شوراي عالي كار تجديد نظر كرده و حتماً اين 
رقم را ارتقا دهند و گرنه جامعه كارگري خسارات زيادي 
مي بيند. نقوي حس��يني در پايان گفت: فراكس��يون 
كارگري مس��تمرا اين موضوعات را پيگيري مي كند 
و آقاي محجوب به عنوان رييس اين فراكس��يون در 

جلسات حضور دارد.

   كارفرمايان هم ناراضي!
اما اين همه ماجرا نيست. از كارفرمايان هم خبر مي رسد 
كه بسياري از كارفرمايان نسبت به افزايش 2۱ درصدي 
حقوق كارگران شاغل در مجموعه هاي متبوع خود انتقاد 
كرده و اظهار كرده اند كه اين ميزان افزايش دستمزد در 
وسع آنها نيست. روز گذش��ته اصغر آهني ها، در مورد 
گاليه برخي نمايندگان كارگران در ش��وراي عالي كار 
نسبت به رشد 2۱ درصدي حداقل مزد كارگران در سال 
جاري با وجود تورم 3۶ درصدي، گفت: درست است كه 
حقوق پايه كارگران و حداقل مزد از رشد 2۱ درصدي 
برخوردار شده، اما پايه سنوات كارگران از رقم 7۰ هزار 
تومان به ۱75 هزار تومان رسيده و با در نظر گرفتن حق 
اوالد و ساير موارد، حقوق كارگران بين 3۴ تا 35 درصد 
رشد كرده است. وي در مورد اينكه آيا رقم پيشنهادي 
كارگران براي حد اقل مزد رش��د 5۰ درصدي حداقل 
حقوق ب��ود، ادامه داد: نمايندگان كارگران پيش��نهاد 
واضحي در ش��وراي عالي كار براي حداقل دس��تمزد 
نداشتند و رقم مناسبي پيشنهاد نكردند، فقط بر ماده 

۴۱ تاكيد كردند. به گفته آهني ها در شرايط فعلي بايد 
كارگاه هاي كشور در س��ه بخش صنوف، كارگاه هاي 
كوچك و كارگاه هاي بزرگ مد نظر قرار گيرند كه بخش 
صنوف كه عمدتا به اراي��ه خدمات مي پردازند، تقريبا 
تعطيل است و سهم اشتغال در بخش صنوف 5۰ درصد 
است كه فعال سهمي در بازار ندارند و تعطيل هستند. 
وي گفت: همچنين ۹۰ درصد اشتغال كارگري مربوط 
به كارگاه هاي كوچك و متوسط موسوم به SME است 
كه با توجه به شرايط به وجود آمده افزايش نرخ حداقل 
حقوق در بخش اول يعني صنوف امكان پذير نبود و رشد 
دستمزد كارگر در بخش دوم يعني كارگاه هاي كوچك و 
متوسط ۱5 درصد قابليت اجرا داشت و براي واحدهاي 
بزرگ و كارخانه ها تا 25 درصد هم قابل افزايش حداقل 
مزد بود، اما بايد بدانيم دولت سياست هاي اقتصاد كالن 

را           چگونه مطرح مي كند.

   افزايش دستمزد چقدر است؟
درست است كه حقوق پايه كارگران 2۱ درصد افزايش 
پيدا كرده است ولي با در نظر گرفتن سنوات و ... در واقع 
حقوق كارگران حداقلي بگير بيش از 2۱ درصد افزايش 
يافته است. در اين زمينه آهني ها اظهار كرد: اگر حقوق 
پايه و س��نوات را           با هم در نظر بگيريم، در مجموع بين 
3۴ تا 35 درصد رشد داشته است، زيرا حداقل حقوق 
كارگران 2۱ درصد رشد كرده و حقوق پايه سنوات با 
رشد 27 درصدي )۱.5 برابر( از 7۰ هزار تومان به ۱75 
هزار تومان رسيده است. همچنين بن كارگري از ۱۹۰ 
هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان رس��يد، به عنوان مثال 
كارگري كه 2 فرزند داشته باشد، بدون محاسبه اضافه 
كار و ش��يفت تعطيل ماهانه حدود 2 ميليون و ۸77 
هزار تومان دريافت مي كند كه اگر رقم عيدي و سنوات 
را           هم به آن اضافه كنيم، ماهانه 3 ميليون و 33۶ هزار 

تومان خواهد بود.

   تورم 3 ماهه 33 درصد 
و تورم انتظاري 18 درصد

نماينده كارفرمايان در ش��وراي عالي كار در پاسخ به 
اين پرس��ش كه مگر طبق م��اده ۴۱ قانون كار نبايد 
حداقل مزد مطاب��ق تورم س��االنه و هزينه ميانگين 
خانوار كارگري تعيين ش��ود، اظهار داشت: اوال قانون 
اش��اره نكرده كه تورم يك س��اله مدنظر باشد و طبق 
گزارش نمايندگان دولت نرخ تورم س��ه ماه گذشته 
33 درصد و نرخ تورم انتظاري براي س��ال ۹۹ حدود 
۱۸ درصد در نظر گرفته شده است و چند بار گروه هاي 
كارگري و نمايندگان دولت در جلس��ه به هم نزديك 
ش��دند و نظرات آنها به هم نزديك ب��ود و ما به عنوان 
نمايندگان كارفرما معترض بوديم، اما به احترام آنها 

همراهي كرديم.
به گفته آهني ه��ا، برخي نماين��دگان كارگري االن 
مي گويند خلل��ي در قان��ون وج��ود دارد كه مصوبه 
ش��وراي عالي كار با ماده ۴۱ قان��ون كار تناقض دارد، 
در حال��ي كه اين تناقض وجود ندارد و انتظار مي رفت 
نمايندگان كارگري هم صورت جلسه را           امضا كنند و 
در زير آن نظر مخالف خود را           مي نوشتند، اما متأسفانه 
نمايندگان كارگري از امضاي مصوبه جلس��ه شوراي 
عالي كار خودداري كردند و اين به معني ايجاد اخالل 
در جامعه كارگري است. وي ادامه داد: برخي نمايندگان 
كارگري مباحثي مطرح مي كنند كه پشتوانه علمي 
ندارد. صنوف مشكالتي دارند كه اگر ساير دستگاه ها 
وظايف خود را           انجام دهند، مشكالت صنوف برطرف 
مي ش��ود و الزم نيست همه مشكالت با دستمزد حل 
شود. از سخنان نماينده كارفرمايان بر مي آيد كه اين 
گروه نيز بر مواضع خود همچنان پافش��اري مي كند. 
ح��اال بايد منتظ��ر مان��د و ديد كه ق��درت چانه زني 
نمايندگان كارگري به قدري باال هست كه ورق را به 

نفع آنها تغيير دهد يا خير؟



اخبار 3 بانك و بيمه

در خواست بازگرداندن براي حمايت از خانوارها در مقابله با كرونا

۷۱ درصد تراكنش هاي بانكي اينترنتي كمتر از ۲۵ هزار تومان

ميليارد ها دالر طلب جهاني ايران

۵۶ درصد تراكنش هاي موبايلي زير ۵ هزار تومان است

لزوم تغيير دراقتصاد ايران براي پديده ناشناخته

گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري|
به دنبال اعالم رفع توقيف 1.6 ميليارد دالري منابع مالي 
ايران از طريق راي دادگاهي در لوكزامبورگ، اين پرسش 
مطرح اس��ت كه اكنون چه مقدار از پول ايران در بانك ها 
و كش��ورهاي جهان توقيف ش��ده و ميزان طلب ايران از 
كشورهاي مختلف بابت فروش نفت وگاز، صادرات كاال يا 

طلب هاي قبلي بابت خريد برخي اقالم چقدر است؟
كارشناسان مختلف رقمي حدود 50 تا 200 ميليارد دالر 
را براي مي��زان طلب ها و پول هاي توقيف ش��ده ايران در 
كشورهاي خارجي تخمين زده اند كه البته همه اين ارقام 
توقيف شده نيستند و بخشي از آنها بابت خريدهاي ايران 
قابل برداشت است و بخشي از آنها نيز مشمول تحريم ها بوده 
و توقيف شده اند. اينكه دقيقا چه ميزان از طلب هاي ايران 
را رقم توقيف شده شامل شده و چه مقدار در حساب هاي 
ايران قابل برداش��ت يا تهاتر با كاالهاي خارجي يا ساخت 
كشور بدهكار به ايران است، مشخص نيست و در اين زمينه 
مسووالن بانكي و اقتصادي كشور اطالعات بيشتري دارند. 
اما موضوع مهم اين است كه اقتصاد ايران، فعاالن كسب وكار، 
بيماران، خانوارها و مردمي كه در اين شرايط به منابع مالي 
براي عبور از شرايط سخت بيكاري، بيماري، كرونا و تحريم 
نياز دارند، به پول نياز دارند و اين پول مي تواند از طريق بخشي 
از طلب هاي ايران از خارج كشور يا از منابع داخل كشور تامين 
شود.  برخي كارشناسان معتقدند كه رقم طلب هاي ايران 
بابت پول هايي كه قبل از انقالب براي خريد اسلحه، هواپيما، 
تانك، و كاالهاي مختلف از امريكا و انگليس و ساير كشورها 
طلب داريم و همچنين طلب هايي كه در مسير تحريم هاي 
دوره اول از سوي شوراي امنيت سازمان ملل و همچنين در 
دوره دوم توسط امريكا ايجاد شده، روي هم رفته حدود 100 

ميليارد دالر است. 
برخي كارشناسان ارقام 1.5 ميليارد دالر از ژاپن، 6 ميليارد 
دالر از كره، 7 ميليارد دالر از هند، 100 ميليارد دالر از اروپا، 
40 ميليارد دالر از چين را مطرح كرده و معتقدند كه بخش 
بزرگ اين طلب ها بابت فروش و انتقال نفت به كشورهاي 
مذكور بوده و بخشي از طلب ها به صورت اقساط و مرحله اي 
وصول شده و مي ش��ود. در مجموع طلب قابل توجهي از 
اين كشورها وجود دارد كه حدود 150 ميليارد دالر است. 

در كنار اين ارقام، برخي برآوردهاي خوش بينانه نيز وجود 
دارد و برخي صاحب نظران نيز معتقدند كه در سه سال اخير 
و از زمزمه تحريم هاي امريكا در س��ال 96 تاكنون، چيزي 
حدود 50 ميليارد دالر معامله با چين، 90 ميليارد دالر با 
هند، 35 ميليارد دالر با كره، 12 ميليارد دالر با ژاپن، معامالت 
مختلف انجام شده و رقم دقيق ميزان دريافتي و مطالبات 
ايران مشخص نيست و به صورت تخميني مي توان در مورد 

آن اظهارنظر كرد كه نزديك به 200 ميليارد دالر است. 
عده اي از فعاالن اقتصادي و تجاري نيز كل اين رقم طلب هاي 
سه سال اخير را حدود 53 ميليارد دالر برآورد كرده اند. يك 
كارشناس بازرگاني نيز مي گويد شنيده ها حاكي است كه 
ايران حدود 8 ميليارد دالر در يك بانك كره جنوبي موجودي 

دارد و طلب ايران از كره حدود 8 ميليارد دالر است. 
از آنجا كه در مورد نحوه برداشت از منابع مالي ايران در داخل 
و خارج كش��ور، واردات دارو و كمك هاي انسان دوس��تانه 

اختالف نظر وجود دارد و امكان گش��ايش منابع مالي به 
صورت نقد وجود ندارد، حداقل مي توان بخشي از طلب هاي 
ايران را به صورت كاال و با هدف استفاده در خانوارهاي ايراني 
وارد كشور كرد و مثال از اروپا و امريكاي جنوبي و آسيا، مواد 
غذايي و معيشتي، گوشت و مرغ، خوراك دام، دارو و... به ايران 
صادر كرد تا در شرايط حضور خانوارهاي ايراني در خانه ها و 

بيكاري بسياري از كسب وكارها، ياري دهنده مردم باشد. 

  گشايش 1.۶ ميليارد دالري 
روز جمعه اعالم شده بود كه با پيگيري هاي انجام شده از 
سوي بانك مركزي، دادگاهي در لوكزامبورگ 1.6 ميليارد 
دالر از منابع مالي ايران را رف��ع توقيف و دادگاه ديگري با 
دستور موقت، از انتقال اين منابع به امريكا جلوگيري كرده 
است كه مي توان اميدوار بود اين مبلغ در اختيار ايران قرار 
گيرد. امريكا با خروج از توافق هس��ته اي در سال 1397، 
تحريم هاي ظالمانه و غيرقانوني را برخالف قطع نامه شوراي 
امنيت س��ازمان ملل عليه ايران بازگرداند وبا تشديد اين 
تحريم ها در اين مدت، ارتباط��ات مالي بانك هاي ايران با 
بانك هاي ساير كشورها را قطع كرده است.عدم دسترسي 
نظام بانكي ايران به سيس��تم انتقال وجوه بين بانك هاي 
كشورها سبب شده تا شرايط واردات و صادرات براي ايران 
سخت تر از گذشته شده و كاالها با هزينه هاي بيشتري به 

ايران برسد.
اما در مقطع كنوني كه همه گيري ويروس كروناي جديد 
در جهان، سالمت و اقتصاد تمامي كشورها را تحت تاثير 
قرار داده اس��ت، تامين تجهيزات پزش��كي و دارو از سوي 

ايران با دشواري هاي پيشين روبه روست و با توجه به اينكه 
اين موضوع مي تواند سالمت تمامي دنيا را به خطر بيندازد، 
بسياري از كشورها حتي كشورهاي اروپايي هم پيمان امريكا 
و دبيركل سازمان ملل نيز از امريكا خواسته تا در اين شرايط، 
تحريم هاي ايران را به تعليق دربياورد.اين در حالي است كه 
نه تنها امريكا تاكنون تمايلي به تغيير شرايط تحريمي ايران 
نشان نداده و وزير خارجه اين كشور گفته كه تحريم ها عليه 
ايران لغو نخواهد شد، بلكه دولتمردان اين كشور در تالشند 

تا از هر طريقي از ورود منابع مالي به ايران جلوگيري كنند.
از اين دست موارد، مي توان به سنگ اندازي هاي اين كشور 
در اختصاص وام صندوق بين المللي پول به ايران و تالش 
براي بلوكه كردن اموال كشور ايران در خارج از كشور اشاره 
كرد.اما خبري خوش از سوي رييس كل بانك مركزي ايران 
اعالم شد كه با وجود تالش هاي دولت امريكا، با پيش دستي 
حقوقي و پيگيري قضايي در لوكزامبورگ، دو پيروزي نصيب 

ايران شده است.
به گفته همتي، مبلغ 1.6 ميليارد دالر متعلق به بانك مركزي 
نزد كليراستريم لوكزامبورگ كه از تاريخ 25 دي ماه سال 
1394 در توقيف بوده، رفع توقيف ش��ده و سپس با صدور 
دستور موقت از شعبه ديگري از دادگاه هاي كشور ياد شده 
از انتقال همان وجوه به امريكا و توزيع ميان مدعيان دروغين 

انتساب حادثه 11 سپتامبر به ايران پيش گيري شد. 
به اين ترتيب، اين منابع مالي ايران كه ممكن بود با شيطنت 
امريكايي ها يا در توقيف بماند يا به امريكا منتقل شود، اكنون 
رفع توقيف شده و مي توان اميدوار بود كه در اختيار ايران 
قرار بگيرد.البته هنوز مشخص نيست كه امكان انتقال اين 

منابع به ايران وجود دارد يا خير، اما در صورت راي قطعي 
دادگاه، ممكن اس��ت ايران بتواند اين منابع مالي را صرف 
واردات كاالهاي مورد نياز خود در كشورهاي خارجي كند.

همتي تاكيد كرد: با پيگيري حقوقي بانك مركزي، تالش 
امريكا براي توقيف و انتقال وج��وه بانك مركزي ايران در 
اروپا خنثي شد. با رصد هوش��مندانه تالش هاي امريكا و 
پيش دستي در انجام اقدامات حقوقي و همچنين در نتيجه 
پيگيري هاي قضايي در كشور لوكزامبورگ، با شروع سال 
نو، دو پيروزي براي كشور و بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران حاصل شد.ابتدا از قرار توقيف وجوه به مبلغ 1.6 ميليارد 
دالر متعلق به بانك مركزي نزد كليراستريم لوكزامبورگ كه 
از تاريخ 25 دي 94 در توقيف بود، رفع توقيف شد.سپس با 
صدور دستور موقت از شعبه ديگري از دادگاه هاي كشور ياد 
شده، از انتقال همان وجوه به امريكا و توزيع ميان مدعيان 
دروغين انتساب حادثه 11 سپتامبر به ايران پيشگيري شد.

  نرخ ها در بازار
در بازار ايران اگرچه نرخ دالر نس��بت به هفته قبل كاهش 
داش��ته، اما متاثر از قيمت جهاني طال، قيمت سكه و طال 
تمايل به افزايش دارد. روز شنبه 23 فروردين 99، در بازار آزاد 
و معامالت نقدي قيمت دالر 16130 تومان معامله شده كه 
نسبت به هفته قبل كاهش بيش از 300 توماني داشته است. 
همچنين قيمت يورو 17550 و درهم 4440 تومان، پوند 
19800، لير 2450، يوآن 2290، دالر كانادا 11700 تومان 
داد و س��تد شده است.  به گزارش »تعادل«، نرخ صرافي ها 
نيز روز شنبه 23 فروردين، براي خريد دالر 15500 و براي 

فروش دالر 15600 تومان اعالم شد. صرافي ها همچنين 
قيمت خريد يورو را 16900 و فروش يورو را 17 هزار تومان 

اعالم كرده اند. 
 نرخ لحظه اي دالر در س��امانه سنا نيز به 15600 و يورو به 
17 هزار تومان رسيد. همچنين سامانه سنا نرخ ميانگين 
معام��الت ارز در روز 20 فروردين 99، براي دالر 15595، 
يورو 17015، درهم4280، دالر كانادا 12152 تومان، لير 

تركيه 2450، پوند 19300 تومان اعالم كرده است. 
در بازار طال نيز به دنبال اعالم اونس جهاني به قيمت 1684 
دالر و دالر به قيمت 16120 تومان، هر گرم طالي 18 عيار 
641 ه��زار تومان، مظنه مثقال 17 عيار 2 ميليون و 780 
هزار تومان، سكه جديد 6 ميليون و 470 هزار تومان، سكه 
قديم 6 ميليون و 225 هزار، نيم سكه 3 ميليون و 205 هزار، 
ربع س��كه 1 ميليون و 875 هزار، سكه گرمي 975 هزار، 

تومان معامله شد. 
صرافي هاي مجاز بانك مركزي روز  شنبه قيمت دالر و يورو را 
نسبت به روز گذشته ثابت نگه داشتند. بر اين اساس، قيمت 
خريد هر دالر امريكا در صرافي هاي مجاز بانك مركزي روز 
شنبه  15 هزار و 500 تومان و قيمت فروش آن 15 هزار و 
600 تومان است. همچنين اين صرافي ها هر يورو را به قيمت 
16 هزار و 900 هزار تومان خريده و در مقابل با قيمت 17 
هزار تومان مي فروشند. قيمت خريد ارز در بانك ها نيز اندكي 
كمتر از قيمت خريد در صرافي هاي مجاز بانك مركزي است؛ 
هرچند كه به دليل شيوع ويروس كرونا در كشور، در حال 
حاضر تالش مي شود كه كمترين مراجعه به شعب بانكي 

صورت گيرد.
قيمت اون��س جهاني طال روز ش��نبه 23 فروردين 99 به 
1686 دالر رسيده كه نسبت به هفته قبل با افزايش همراه 
شده است. كارشناسان بين المللي، دليل رشد نرخ طال را 
تزريق بيش از 2.2 تريليون دالر كمك ه��اي فدرال رزرو 
امريكا براي مقابله با كرونا و حمايت از صنايع و افراد و كسب 
وكارها و شركت هاي خسارت ديده در اثر شيوع كرونا ارزيابي 
كرده اند كه موجب كاهش نرخ دالر در برابر طال خواهد شد. 
از س��وي ديگر، قيمت نفت به دنبال تصميم اوپك پالس 
مبني بر كاهش 10 ميليون بشكه اي توليد نفت، افزايش 
خواهد داشت و اين موارد همگي جذابيت دارايي سنتي طال 

را افزايش داده است. 
ويروس كرونا فقط براي مرگ و  مير نيامده اس��ت، اقتصاد 
جهان را نابود كرده و رش��د اقتصادي را در برخي كشورها 
به صفر رسانده است. 200 ميليارد دالر ضرر شركت هاي 
هواپيمايي، 300 ميليارد دالر ضرر شركت هاي تكنولوژي، 
100 ميليارد دالر ضرر تبادالت تجاري، 300ميليارد دالر 

ضرر بازار بورس و سهام را به همراه داشته است. 
 امريكا براي جلوگيري از فروپاشي اقتصادي 2.2 تريليون 
دالر از بانك مركزي خارج كرد، ايتاليا 1 تريليون الزم دارد 
تا سرپا بايستد، كشورهاي گروه 20 مي گويند 20 تريليون 
براي بهبود اقتصاد جهان و كشورهاي بزرگ صنعتي جهان 
الزم است، بريتانيا مي گويد چين بايد 6 تريليون به عنوان 
غرامت به كشورهاي جهان پرداخت كند و اين خبرها تازه 
شروع كار است و همچنان بايد منتظر ابعاد و عواقب اثرات 

ويروس كرونا بر سياست و اقتصاد جهان باشيم.

گروه بانك و بيمه|
بررسي آمار اس��فندماه شبكه پرداخت الكترونيك نشان 
مي دهد كه مبلغ 71 درصد تراكنش هاي اينترنتي كمتر 
از 25 هزار تومان بوده و بي��ش از 66 درصد تراكنش هاي 

موبايلي زير 5 هزار تومان است.
به گزارش »تعادل«، جديدترين گزارش منتشره از سوي 
شاپرك در خصوص وضعيت تراكنش هاي اسفند ماه سال 
1398 نشان مي دهد كه در اين مدت بالغ بر دو ميليارد و 
280 ميليون و 629 هزار تراكنش به ارزش 3 هزار و 281 
ميليارد ميليون ريال در شبكه پرداخت انجام شده كه تعداد 
تراكنش ها با كاهش اما ارزش آنها نسبت به بهمن 98 رشد 
داشته است؛ گزارش شاپرك از دامنه مبلغي تراكنش هاي 
ابزار پذيرش اينترنتي و موبايلي نش��ان از كاهش رش��د 
تراكنش هاي با مبالغ خرد دارد كه در ادامه روند تراكنش ابزار 

پذيرش اينترنتي و موبايلي بررسي شده است.
بر اس��اس گزارش شركت ش��اپرك بالغ بر 90.97 درصد 
از تراكنش ه��اي اس��فندماه از طري��ق پايانه هاي فروش 
)كارتخوان( انجام ش��ده و س��هم ابزار پذيرش موبايلي و 
اينترنتي ترتيب 3.99 و 5.05 درصد بوده اس��ت؛ گزارش 
شاپرك در خصوص س��هم ابزارهاي پذيرش از نظر تعداد 
تراكنش ها نشان مي دهد كه ابزار كارتخوان فروشگاهي به 
عنوان رايج ترين ابزار پذيرش در كشور نسبت به ماه گذشته 

0.97 درصد افزايش سهم داشته است.

بررسي آمار وضعيت دامنه مبلغي تراكنش هاي اينترنتي و 
موبايلي كه از طريق صفحات پرداخت اينترنتي، نرم افزارهاي 
موبايلي پرداخت، كدهاي USSD و... انجام مي شود نشان 
مي دهد كه حجم زيادي از تعداد تراكنش هاي نيازمند رمز 
دوم )رمز اينترنتي( در مبالغ پايين و ُخرد انجام مي شود؛ 
در واقع بيشتر افرادي كه شارژ تلفن همراه از طريق كانال 
تراكنش هاي موبايلي انج��ام مي دهند مبالغي زير 5 هزار 
تومان تراكنش دارند و عمده تراكنش هاي اينترنتي مربوط 
به تراكنش ها كمتر از 25 هزار تومان است و بيشتر تراكنش ها 
در ابزار پذيرش اينترنتي مبلغي كمتر از صد هزار تومان دارند 
كه بر همين اساس با تسهيل بانك مركزي و معافيت روزانه 
تراكنش ها تا صد هزار تومان از رمز دوم پويا و قابليت انجام 
تراكنش با رمز دوم ايستا باعث شده تا تاثيرات در كاهش 
تراكنش ها و مهاجرت به مبالغ باالتر از اجراي طرح، كمترين 
ميزان باشد. بيش��ترين تعداد تراكنش ها در ابزار پذيرش 
اينترنتي در ب��ازه 5001 تا 15000 تومان قرار گرفته اند و 
اين بازه 23.99 درصد از كل تراكنش ها را در برمي گيرد. در 
اين ابزار پذيرش حدود 71.42 درصد كل تراكنش ها داراي 
مبلغ كمتر از 25 هزار تومان هستند كه نسبت به ماه هاي 
گذشته روندي كاهشي داشته است؛ كارشناسان اعتقاد 
دارند، شيوع ويروس كرونا و افزايش خريدهاي اينترنتي با 
مبالغ باالتر از نيازهاي روزمره و خريد كاالهاي مورد نياز و 
از سويي ديگر اجراي رمز دوم پويا باعث شده تا بازده مبلغي 

تراكنش ها افزايش و تغييراتي را به دنبال داشته باشد كه در 
نتيجه آن ادامه روند تعداد تراكنش هاي اينترنتي كمتر از 
25 هزار تومان است. نمودار دامنه مبلغي تراكنش هاي ابزار 
پذيرش موبايلي در اسفند ماه سال جاري نشان مي دهد كه 
بالغ بر 33.87 درصد از مجموع تراكنش هاي انجام شده در 
كانال ابزار پذيرش موبايلي داراي مبلغ كمتر از دو هزار تومان 
بوده كه نشان از گستردگي خريد شارژ يك هزار توماني در 
ميان كاربران تلفن همراه در كشور به صورت ماهانه دارد؛ 
همچنين بررسي آمار تراكنش هاي ابزار پذيرش موبايلي 
حاكي از آن اس��ت كه 56.08 درصد از تمام تراكنش هاي 
موبايلي در دامنه مبلغي كمتر از 5 هزار تومان انجام شده كه به 
دليل خريد متعدد كارت شارژ اپراتورهاي مختلف در شبكه 
پرداخت بوده است؛ در چند ماهه اخير ميزان تراكنش هاي 
خرد كاهش يافته كه يكي از داليل آن اقدامات برخي بانك ها، 
افزايش خريد شارژ با مبالغ باالتر و اجراي رمز دوم پويا و از 
بين رفتن بخشي از سيس��تم خرد كردن تراكنش است.  
تعداد كارت هاي بانكي داراي حداقل يك تراكنش در شبكه 
پرداخت الكترونيك در اسفند ماه 98 افزايش چشمگيري 
داشته و تعداد آنها به 109 ميليون و 975 هزار كارت رسيده 
است بررسي آمارهاي گزارش اقتصادي اسفند ماه 1398 
شبكه الكترونيكي پرداخت كارت )شاپرك( نشان مي دهد 
كه در ماه پاياني سال 1398 بالغ بر 109 ميليون و 975 هزار 
و 707 كارت بانكي از جمله كارت هاي اعتباري، برداشت و 

هديه و ُبن كارت حداقل يك تراكنش را داشتند؛ از سويي 
ديگر بررسي ها نشان مي دهد كه در بهمن ماه سال جاري، 
تعداد 104 ميليون و 932 هزار و 767 كارت بانكي تراكنش 
داشتند كه نشان از افزايش 4.81 درصدي تعداد كارت هاي 
بانكي داراي حداقل يك تراكنش در اس��فندماه نسبت به 

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

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

تراكنش بوده است.
بيش��ترين تعداد كارت بانكي در ايران مرب��وط به كارت 
برداشت با تعداد 105 ميليون و 308 هزار عدد تا پايان اسفند 
98 است كه همين موضوع باعث شده تا كارت هاي برداشت 
سهم 95.76 درصدي از كل كارت هاي بانكي تراكنش دار 
داشته باشند.همچنين تعداد كارت هاي هديه و بن كارت 
تراكنش دار در مدت مذكور بالغ بر 4 ميليون و 529 هزار عدد 
اعالم شده است. تعداد كارت هاي بانكي داراي تراكنش از نوع 
كارت اعتباري نيز در اسفند ماه با كاهش 13.38 درصدي 

نسبت به دي ماه به 137 هزار عدد رسيده است.

سعيد  مسگري |
اقتصاد جهان با پديده اي ناشناخته مواجه شده كه هيچ 
برآوردي از ابعاد آن وجود ندارد؛ ركودي عميق كه تا ده ها 
سال از آن صحبت خواهد شد. اين روزها كرونا تبديل به 
بحث داغ محافل داخلي و خارجي شده و همه جا صحبت از 
كروناست. در محافل اقتصادي نيز بحث پيرامون پيامدهاي 
اقتصادي كرونا، آثار آن بر كسب وكارها و راهكارهاي كاهش 
آن بحث روز است. تاكنون بحث هاي مختلف و متعددي 
پيرامون تبعات اقتصادي اين ويروس مطرح شده است. در 
كشور ما نيز كارشناسان مطالبي را پيرامون اين موضوع 
مطرح كرده اند. نگاهي به مطالب منتشر شده در رسانه هاي 
داخلي و خارجي نشان مي دهد كه يك نقطه مشترك در 
تمام اين مطالب وجود دارد. تقريبا هيچ كس از تبعات اين 
ويروس برآورد روشن و نس��بتا دقيقي ندارد و صرفا يك 
سري احتماالت و س��ناريوهاي ممكن در حال بررسي 

است. احتماالتي كه مشخص نيس��ت چه ميزان امكان 
تحقق دارند. اقتصاد جهان در سومين دهه از قرن بيست و 
يكم با پديده اي جديد و شگفت انگيز مواجه شده كه هيچ 
برآوردي از ميزان پيش��رفت آن و تبعات احتمالي ركود 
ناشي از آن وجود ندارد. اگر در سال 2008 ركود اقتصادي 
جهان را فراگرفت تجربه ركود اوايل قرن قبل وجود داشت 
و آموزه هاي��ي از آن ب��راي اقتصاددانان و كارشناس��ان و 
سياست گذاران باقي مانده بود. اما اكنون هيچ تجربه قبلي از 
تبعات اقتصادي ركود ايجاد شده ناشي از كرونا وجود ندارد. 
عدم شناخت پديده جديد و در حال خلق ركود كرونايي 
سبب شده تا مقابله با آن دشوار باشد. سياست هايي كه براي 
مقابله با اين پديده نيز طراحي مي شوند مشخص نيست چه 
ميزان كارايي خواهند داشت و تبعات اين پديده را چقدر 
كاهش خواهند داد. آنچه مشخص است و در آن ترديدي 
وجود ندارد اين است كه اقتصاد جهان در شرايط خاص و 

پيچيده اي قرار دارد و تمام كشورها با كاهش رشد اقتصادي 
و يك ركود عميق مواجه خواهند شد.

اين ركود جهاني در حالي است كه اقتصاد ايران دو سال 
است كه وارد يكي از شديدترين ركودهاي تورمي   خود 
شده و در سال پيش رو نيز دولت كسري بودجه شديدي 
دارد. تحريم كه يكي از عوامل مهم شكل گيري اين ركود 
شديد بوده همچنان برقرار است و مشكالت عديده اي را 
براي اقتصاد ايران ايجاد كرده است. در اين شرايط مقابله با 
كرونا و تبعات اقتصادي آن بسيار دشوارتر از ديگر كشورها 
شده اس��ت. در اين شرايط دش��وار و بي  سابقه ضروري 
است همگان به دشواري شرايط پي ببرند و خود را براي 
مقابله با آن آماده كنند. مسووالن بايد صادقانه و شفاف با 
مردم برخورد كنند و واقعيت  ها را با آنها در ميان بگذارند. 
سياس��ت گذاران بايد با صداقت حداكثري سياست ها و 
برنامه هاي اقتصادي مبتني بر شرايط جديد را با استفاده 

از نظر كارشناس��ان داخلي و خارجي تدوين و به اطالع 
مردم برسانند. مردم و كسب وكارها نيز بايد براي همراهي 
با سياست گذاران و تحمل دشواري هاي پيش رو حداقل 
براي دو ماه آينده و چه بسا زماني بيش از آن خود را آماده 
كنند. كارشناس��ان و صاحب نظران و تحصيلكردگان 
ني��ز وظيفه اي خطير دارن��د. آنها بايد ب��ه دور از روحيه 
خودكارشناس پنداري با استفاده از مطالب روز و آخرين 
يافته هاي علمي و نتايج سياست هاي اجرا شده در ديگر 
كشورها به بررسي شرايط ايران بپردارند. چرا كه اكنون 
بيش از هر زمان ديگري به اس��تفاده از آموزه هاي علمي 
و كارشناسي به خصوص آموزه هاي روز و دستاوردهاي 
علمي جهان داريم. بايد از زدن حرف هاي تكراري و بي پايه 
خودداري ش��ود و با توجه به مسيري كه در دنيا در حال 
طي كردن براي مقابله با ركود كرونايي هستند به تحليل 
پرداخته شود. رسانه ها نيز همچون هميشه وظيفه اي مهم 

دارند و اين بار مهم تر از گذشته عالوه بر اطالع رساني دقيق 
و شفاف، بايد با آگاه سازي احاد جامعه و نه فقط گروه هاي 
خ��اص و تحصيلكردگان، به مطالبه گري از مس��ووالن 
بپردازند. اطالع رس��اني دقي��ق و مطالبه صحيح اكنون 
اهميتي بسيار بيش از پيش دارد. كوتاه سخن آنكه اقتصاد 
ايران در شرايطي دش��وار قرار دارد. اگرچه از قبل پيش 
بيني مي شد س��ال 1399 از نظر اقتصادي سالي دشوار 
باشد ولي اكنون با بروز كرونا اين دشواري متفاوت تر از قبل 
شده است. بايد حساسيت اين برهه به خوبي شناخته و در 
تمام تصميمات ُخرد و كالن مردم و دولت مردان لحاظ 
شود. تمام آحاد جامعه از مردم عادي تا صاحب نظران و 
سياست گذاران بايد شرايط خطير اخير را درك كنند و 
مطابق با آن در سبك زندگي و كاري خود تغييرات الزم را 
لحاظ كنند. همه بايد در اين سال با هم متحد عمل كنند و 

خود را آماده تحمل دشواري  هاي جديد كنند.

  Sun. Apr 12.   يكشنبه  24  فروردين 1399   18  شعبان 1441  سال ششم    شماره   1631  2020 

برنامه هاي حمايتي نظام بانكي 
براي كنترل كرونا

گ�روه بانك و بيم�ه| در خص��وص برنامه هاي 
حمايتي نظام بانكي، براي كنترل اثرات اقتصادي 
گس��ترش ويروس كرونا، رييس كل بانك مركزي 
نكاتي را مطرح كرده است.منتهاي خواسته و آرزوي 
دولت و نظام بانكي، ارايه كمك هاي بيشتر، در سطح 
وسيع تر و بالعوض اس��ت، وليكن، همان گونه كه 
مردم ش��ريف مي دانند، تحريم هاي ناجوانمردانه 
امريكا به همراه كاهش قيم��ت نفت، هزينه هاي 
مقابله با ويروس كرون��ا و آثار درآمدي آن، امكانات 
داخل و خارج از بودجه دولت را به ش��دت در تنگنا 
قرار داده اس��ت. به گزارش »تع��ادل«، در ارتباط با 
برنامه هاي حمايتي نظام بانكي براي كنترل اثرات 
اقتصادي گس��ترش كرونا آمده است: براي كمك 
به رفع نيازهاي اوليه بخش بزرگي از مردم كه دچار 
آسيب شده اند، سيستم بانكي مي بايست به سرعت 
تسهيالتي به اقشار يارانه بگير اختصاص مي داد. لذا، 
4ميليون خانوار كم درآمد بين 1 تا 2 ميليون تومان 
وام قرض الحس��نه 4درصد دريافت خواهند كرد و 
ماب��ه التفاوت آن تا 12 درص��د را دولت مي پردازد. 
به عالوه بيش از 23ميلي��ون خانوار يارانه بگير نيز، 
وام خريد با نرخ 12درص��د دريافت مي كنند. نرخ 
12درص��دي كارمزد اين وام  ها، تنها با كمك بانك 
مركزي و تعديل نرخ هاي ذخيره قانوني ميسر شده 
و كاهش بيش ازاين درنرخ كارمزد، با توجه به ساير 
تكاليف بانك ها، امكان نداش��ت. عالوه بر 23 هزار 
ميليارد تومان وام به يارانه بگيران، بانك ها به كمك 
بانك مركزي، 52 هزار ميليارد تومان )از كل 75 هزار 
ميليارد تومان( به بنگاه ها و مشاغل آسيب ديده نيز با 
همان نرخ 12 درصد وام مي دهند. با توجه به تعويق 
سه ماهه اقساط، و مطالبات جاري بانك ها و مشكالت 
ترازنامه اي آنه��ا، اين تالش بس��يار درخور توجه 
است. اين اقدامات همزمان، به دنبال پايداركردن و 
حفظ زنجيره توليد و عرضه و تقويت قدرت خريد 
اقشارآسيب ديده اقتصاداست. بانك مركزي، تمامي 
تالش خود را كرده و خواهد كرد تا اقتصاد كشور با 

كمترين آسيب از اين گذرگاه عبور كند.

ادامه رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي در بانك رفاه 

بهره گي��ري از خدم��ات بانك��داري الكترونيك 
همچون سامانه هاي اينترنت بانك، موبايل بانك، 
همراه  كارت، تبلت بانك، همبانك و تلفنبانك يكي 
از راه هاي ادامه فاصله گذاري اجتماعي حتي پس 
از بازگشايي كامل كسب و كارهاست كه بانك رفاه 
در اين زمينه توسعه قابل مالحظه اي داشته است. 
به گزارش روابط عمومي بانك رفاه كارگران به نقل 
از سايت عصر ايران، ستاد ملي مبارزه با كرونا اعالم 
كرده كسب و كارها از 23 فروردين در استان ها و 
از 30 فروردين در تهران مي توانند فعاليت خود را 
از سر بگيرند، بي گمان با شروع دوباره معامالت، 
حجم مبادالت بانكي ني��ز افزايش خواهد يافت 
و به طور قطع ض��رورت مراجعه ب��ه بانك ها نيز 
افزايش مي يابد، اما واقعيت اين است كه تا زماني 
كه استفاده از اسكناس و مسكوكات را به حداقل 
نرسانيم همچنان سايه خطر را احساس خواهيم 
كرد، زيرا طبق گفته اپيدولوژيست ها ويروس كرونا 
ديگر ريشه كن نمي شود و مانند ساير ويروس ها 
هميش��گي خواهد بود و از آنجايي كه بين 12 تا 
18 ماه زمان نياز هست تا واكسن آن ساخته شود 
تنها راه، پيشگيري و رعايت نكات بهداشتي است. 
از طرف ديگر اسكناس و مسكوكات يكي از منابع 
اصلي و منش��أ آلودگي و انتقال ويروس كرونا به 
ش��مار مي رود و براي جلوگيري از بيماري تا حد 
امكان بايد از وجه نقد در معامالت استفاده نكنيم 
و با اس��تفاده از پرداخت هاي غيرحضوري سطح 
تماس با اسكناس را به حداقل ممكن برسانيم. در 
واقع بهره گرفتن از خدمات غير حضوري و آنالين 
نظير س��امانه هاي اينترنت بانك، موبايل بانك، 
همراه  كارت، تبل��ت بانك، همبانك و تلفنبانك 
يكي از راه هاي ادامه فاصله گذاري اجتماعي حتي 
پس از بازگشايي كامل كسب و كارها است، زيرا 
بهره گيري از خدمات بانكداري الكترونيك نياز 
به تردد در سطح ش��هرها براي انجام امور بانكي 
را كاه��ش مي دهد. به طور قط��ع برخي بانك ها 
همچون رفاه كارگران اقدامات الزم در راس��تاي 
بانكداري الكترونيك را توسعه داده اند، از اين رو 
همه شهروندان مي توانند در سراسر كشور براي 
جابه جايي و انتقال پول بين حساب هاي خود يا 
ساير افراد، پرداخت قبوض، خريدهاي اينترنتي و 
حتي خريدهاي نقدي خود مي توانند از خدمات 
الكترونيكي بان��ك رفاه در اين روزهاي دش��وار 

استفاده كنند. 
سامانه هاي الكترونيكي بانك رفاه به منظور ارايه 
امكانات س��خت افزاري و نرم افزاري به مشتريان 
كه با اس��تفاده از آنها بتوانند بدون نياز به حضور 
فيزيكي در بانك، در هر س��اعت از ش��بانه روز از 
طري��ق كانال هاي ارتباطي ايم��ن و با اطمينان 
عمليات بانكي دلخواه خود را انجام دهند شامل؛ 
اينترنت بانك )حقيقي- حقوقي(، سرويس هاي 
مال��ي الكترونيكي )پرداخت قب��وض، پرداخت 
اقس��اط با كارت هاي ش��تابي، خريد شارژ تلفن 
همراه، پرداخت مس��تقيم قبوض هم��راه اول و 
پرداخت حق بيمه با كارت شتابي(، سرويس هاي 
اطالع رساني )استعالم پرداخت قبوض، استعالم 
اصالت ضمانتنامه ها، شبا، دريافت شماره كارت 
تسهيالت و مشاهده گواهي تمكن مالي(، تجارت 
الكتروني��ك )درگاه پرداخت اينترنتي(، موبايل 
بانك، تبلت بانك، همبانك رفاه، رمز يك بار مصرف 
موبايلي )OTP(، اپليكيشن موبايلي همراه كارت 
رفاه، رمز دوم پويا )يك بار مصرف( كارت، خدمات 
اينترنتي رفاه كارت )CIS(، س��امانه نوبت دهي 
تحويل سكه، گواهي ديجيتال، برداشت وجه بدون 

كارت، كمك به سازمان هاي خيريه و ... است.



رويداد

مصاحبه

در نخستين روز معامالتي هفته روي داد

عبور شاخص بورس از سطح رواني 600 هزار واحد
گروه بورس|

بازار س��رمايه همچنان به پيش تازي خود نس��بت 
به س��اير بازارها ادامه مي دهد و تقريبا هر روز رشد 
بيش��تري را نس��بت به روزهاي گذش��ته به ثبت 
مي رس��اند. همين امر س��بب ش��ده تا توجه عموم 
مردم بيش از پيش به بورس و فرابورس جلب شود 
و س��يل نقدينگي ناشي از اين خوش��بيني با فشار 
بيشتري به سمت نمادهاي موجود در بازار ياد شده 

سرازير شود. 
روز گذش��ته نيز ركوردي تازه در بازار سهام كشور 
به ثبت رس��يد و مهم ترين نماگر در بازارهاي مالي 
كش��ور، يعني ش��اخص بورس تهران وارد ابركانال 
600 هزار واحدي شد. در اين روز پيشروي 10 هزار 
و 601 واحدي سبب شد تا دماسنج اصلي بازار سهام 
به سطح 607 هزار و 855 واحد برسد. به موجب اين 
رشد 1.78 درصدي كه در نخستين روز معامالتي 
آخري��ن هفته از فروردي��ن ماه به ثبت رس��يد. به 
خوشبيني فعاالن بازار به خصوص تازه واردها براي 
رشد بيشتر افزوده شد و اغلب نمادهاي شاخص ساز 
بازار رشدي باالي 3 درصد را به ثبت رساندند. بر اين 
اساس بيشترين تاثير بر رشد شاخص ياد شده طي 
روز گذشته تحت تاثير تقاضاي موجود در نمادهاي 
»فارس«، »فوالد« و »وغدير« محقق شد. با اين حال 
به دليل افت قيمت در بسياري از نمادهاي كم وزن 
بورس��ي، ش��اخص كل هموزن نتوانست افزايشي 

بيش از 0.78 واحد را به ثبت برساند. 
بر اس��اس آنچه كه در روز ش��نبه به ثبت رس��يده 
است، طي روز اخير بسياري از نمادها مورد معامله 
در گروه ه��اي »س��اختماني«، »ماش��ين آالت و 
تجهيزات«، »فعاليت هاي كمكي به نهادهاي مالي 
واس��ط« و به ويژه »دارويي« با اف��ت قيمت همراه 
بودن��د. اما همانطور كه گفته ش��د وزن تمامي آنها 
به حدي نبود كه بتواند تاثير منفي قابل توجهي بر 

شاخص كل بورس بگذارد.
در اين روز حجم عظيم نقدينگ��ي موجود در بازار 
س��رمايه به جز رش��د قيمت ها افزايش ارزش بازار 
س��هام را نيز به دنبال داش��ت و به 2 ه��زار و 220 
ميليارد توماني ش��دن بورس تهران منتهي ش��د. 
اين اتفاق در حال��ي رخ مي دهد كه مجموع ارزش 
بازاره��اي موج��ود در فرابورس ني��ز از 828 هزار 
ميليارد تومان نيز فراتر رفته و هم اكنون ارزش بازار 
سهام در كشور به 3 هزار و 48 هزار و 482 ميليارد 
تومان رسيده است. اين رويداد در حالي رخ مي دهد 
كه كل نقدينگي موجود در كشور از 2 هزار و 500 

هزار ميليارد تومان فراتر نمي رود. در فرابورس نيز 
طي روز گذشته ش��اهد افزايش 44 واحدي نماگر 
اصلي بازار فرابورس بوديم. رش��د ياد ش��ده در اين 
روز سبب شد تا شاخص كل بازار ياد شده به سطح 
7 هزار و 771 واحد برس��د. در اي��ن روز نمادهاي 
»شگويا«، »ميدكو« و »زاگرس« بيشترين تاثير را 

بر حركت دماسنج فرابورس داشتند.
آمار به به ثبت رسيده در پايان روز گذشته نشانگر 
آن اس��ت كه ارزش معامالت بورس 5 هزار و 728 
ميلي��ارد تومان بوده كه اين مبلغ بر اثر تبادل بيش 
از 6 ميليارد و 663 ميليون سهم حاصل شده است. 
در فراب��ورس نيز دو ميلي��ارد و 658 ميليون برگه 
سهم به ارزش بيش از 32 هزار و 601 ميليارد ريال 

داد و ستد شد.
تمامي آمار و ارقام به ثبت رس��يده در بورس تهران 
طي روز گذش��ته به رغم آنكه مهم و خبرس��از بود 
زير س��ايه تح��والت رخ داده طي روزه��اي پاياني 
هفته گذش��ته در بازار سهام گم ش��د. در حالي كه 
بورس تهران ب��ه پله 600هزار واح��دي گام نهاده 
كه اعمال تصميمات خلق   الساعه همچنان نگراني 
كارشناسان را بر انگيخته و بسياري بيم آن را دارند 
كه تداوم اين رويه و نبود آينده نگري در تصميمات 
مدي��ران به تغيير جهت نقدينگي از بازار س��هام به 

بخش هاي غير مولد منتهي شود.
 در همين خصوص مه��دي محمود رباطي به ابالغ 
بخش��نامه هاي جديد از سوي س��ازمان بورس در 
زمينه تغيير قوانين معامالت بورس و فرابورس اشاره 
كرد و افزود: مهم ترين شاخص براي توسعه هر بازار 
سرمايه گذاري ، ثبات و امنيت سيستماتيك اين بازار 
است و از آنجايي كه توس��عه بازار سرمايه در راس 
برنامه هاي اقتصادي دولت و حاكميت است بايد به 

اين موضوع توجه جدي صورت پذيرد.
به گزارش ايرنا، وي اظهار داشت: از سه ماه گذشته 
ك��ه اين روي��ه جديد ب��راي ابالغ بخش��نامه هاي 
جديد در س��ازمان بورس آغاز شد ابهاماتي را براي 
فعاالن بازار ايج��اد كرد كه دليل اي��ن رويه توليد 
انبوه بخش��نامه هاي جديد و ابالغ شبانه و ناگهاني 

چيست.
رباطي با بي��ان اينكه اين رويه س��ازمان بورس به 
نقطه مثبتي در بازار س��رمايه ختم نخواهد ش��د، 
گفت: از سه ماه گذش��ته اين روند از سوي سازمان 
بورس شدت گرفت و ما ش��اهد اين بوديم كه آخر 
هر هفته حجم انبوهي از بخش��نامه به بازار سرمايه 
ابالغ مي ش��ود، اين موضوع غيرقابل مديريت است 

و نمي توان بازار را با اين قوانين جديد وفق داد. وي 
اظهار داشت: اين موضوع بايد به طور دقيق توسط 
وزارت اقتصاد و دارايي كه تمركز بر حفظ رونق بازار 
سرمايه دارد مورد بررسي قرار گيرد كه انگيزه اين 
مدل قانون گذاري ها و ابالغ بخشنامه هاي جديد در 

بازار طي هفته هاي اخير چه مي توان باشد.
وي گفت: هر كسي كه نسبت به بازار سرمايه شناخت 
داشته باشد نسبت به اين موضوع هم آگاهي دارد كه اين 
مدل برخورد با بازار، ميزان ريسك سيستماتيك بازار را 
به شدت افزايش مي دهد و باعث ايجاد فضاي نااطميناني 
در بازار و بر هم خوردن نظم حاكم و امتياز نقدشوندگي 

بازار سرمايه خواهد شد.
رباطي با اعتقاد بر اينكه اين موضوع در كوتاه مدت 
و ميان م��دت به ب��ازار لطمه خواه��د زد، افزود: در 
گذش��ته ش��اهد اين نوع از قانون گذاري ها در بازار 
نبوديم و فقط در سال ۹2 در زمان ريزش بازار و نيز 
در س��ال 84 و 83 اين مدل از برخورد با بازار براي 
كنترل نوس��ان ها به كار گرفته شد. اين كارشناس 
بازار سرمايه خاطرنشان كرد: بازار ايران همانطور كه 

در حال جذب سرمايه هاي جديد است و در كشور 
در حال توسعه اس��ت در مديريت خود هم نيازمند 
ديدگاه هايي متناس��ب با اين رويكرد جديد است 
كه بتواند نگاه س��نتي در مديريت بازار را به سمت 
ديدگاه هاي مدرن تر و متناسب با بازارهاي پيشرفته 
دنيا سوق دهد. كما اينكه در دوره مديريت »شاپور 
محمدي« نيز گام هاي��ي مهم در خصوص اصالح و 
مدرن كردن س��اختارهاي بازار برداشته شد، ولي 
اقدامات اخير در تضاد با روند مديريتي س��ال هاي 
گذش��ته وي است كه دليل اين تغيير رويكرد جاي 
بررس��ي دارد. رباطي با بيان اينكه روش ابالغ اين 
بخشنامه ها به نفع بازار سرمايه ايران نيست، گفت: 
حتي اگر اين قوانين جديد به نفع بازار و درست باشد 
ام��ا نحوه ابالغ آن كه هر هفته ب��ا حالت غافلگيرانه 
حجم انبوهي از بخشنامه به بازار ابالغ شود درست 
نيس��ت، اگر قرار است قوانين جديد وضع شود بايد 
مورد كارشناس��ي قرار گيرد و در فضاي مشورت با 
كارشناسان و صاحبنظران تصميمات اتخاذ شود و 
بعد در روش درست و شفاف به اطالع نهاهاي مالي 

و سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي برسد تا بتوان از 
اين طريق سرمايه گذاران را متقاعد كرد و شوك و 
نااطميناني به بازار نداد. رباطي با بيان اينكه بندها 
و متن قوانين جديد ابالغ ش��ده از ديد كارشناسي 
هم درست نيست، افزود: اگر ديگر بورس هاي دنيا 
را ارزيابي كنيم به هيچ عنوان ريز س��اختار بازار به 
اين ش��كل مداوم دستكاري نمي ش��ود و قوانيني 
محدود كننده ش��بيه اين قوانين نيز در اين بازارها 

مشاهده نمي شود.
اين كارشناس بازار س��رمايه اظهار داشت: اين هفته 
سازمان بورس بخشنامه هاي جديد را به گونه اي ابالغ 
كرد كه برخي از اعضاي شوراي عالي نسبت به آن اظهار 
بي اطالعي كردند كه در نوع خود تاكنون بي نظير بود؛ 
اين رويداد را وزارت اقتصاد بايد بررسي كند كه دليل و 
انگيزه اين مدل صدور بخشنامه ها به صورت مداوم از 

سوي سازمان بورس چه مي توان باشد.
به گفته وي، اين مسائل براي ساختار سرمايه گذاري 
بازار سرمايه مناسب نيست و بورس را به عنوان يك 
بازار بي ثبات به فعاالن كسب و كار معرفي مي كند.

افقي نو در زمينه نيازهاي آموزش مالي
به گفته سرپرست مركز مالي ايران، اين مركز آموزشي 
پس از تصويب قانون بازار اوراق بهادار و جدا ش��دن 
نه��اد ناظر از مق��ام اجرايي، در پ��ي نيازهاي جديد 
بازار س��رمايه در راستاي توس��عه آموزش و پژوهش 
ايجاد ش��د و هم اكنون افق كارايي خود را در راستاي 
عرضه خدمات حرف��ه اي به بازارهاي مالي منطبق با 
استانداردهاي بين المللي قرار داده است. سجاد موحد، 
سرپرست مركز مالي ايران در خصوص اهميت كاركرد 
مراكز مالي در سطح جهاني گفت: مراكز مالي در دنيا 
فلسفه وجودي و كاركرد هاي معيني دارند كه عمدتا 
حول موضوعات توسعه نظام تامين مالي، آموزش هاي 
عمومي و تخصصي در حوزه مالي، س��رمايه گذاري، 
واسپاري خدمات مالي و به طور كلي توسعه و بهبود 
فضاي تجارت و كس��ب كار و همچنين تبديل شدن 
 Data به يك عرضه كننده اطالعات بازار هاي مالي و
Vendor شدن در اين حوزه شكل گرفته اند. در واقع 
چه در كشور هاي در حال توسعه و چه در كشور هاي 
توس��عه يافته، مراكز مالي حول محور ارايه خدمات 
مالي و آم��وزش آنها، اما با كاركردها و رس��الت هاي 
منحصر به فرد ايجاد ش��ده اند كه هر كدام با توجه به 
نيازهاي آن كش��ور، ماموريت  هايي را در دستور كار 
خود دارند. موحد در ادام��ه به مهم ترين مراكز مالي 
فعال در كشورهاي مختلف اشاره كرد و گفت: مركز 
مالي ويليس در شيكاگوي امريكا، مركز مالي پتروناس 

در كواالالمپور مالزي، مركز مالي شانگهاي در چين، 
مركز مالي دوبي در امارات متحده عربي، مركز مالي 
زيفنگ در چين، مركز مالي هنگ كنگ، مركز مالي 
رويال كالك در عربستان و مركز مالي تايپه در تايوان 
از جمله مراكز مهم مالي در دنيا هستند. ارايه خدمات 
تخصصي در عرصه صنعت مالي به منظور ايجاد يك 
بستر امن و حمايتگر براي موسسات مالي در راستاي 
تس��هيل امر تامين مالي و توسعه تجارت و در نتيجه 
توس��عه س��رمايه گذاري داخلي و خارجي ماموريت 

مشترك مراكز مالي در دنياست. 
سرپرست مركز مالي ايران همچنين درخصوص ايجاد 
مركز مالي در ايران اظهار كرد: با تصويب قانون بازار 
اوراق بهادار در آذرماه 1384 توسط مجلس شوراي 
اسالمي، فصل جديدي در توسعه بازار سرمايه ايران 
رخ داد. تفكيك مقام ناظر از اجرا در ساختار كالن بازار 
سرمايه، تغيير ساختار دو بورس كاال و اوراق بهادار و 
تبديل ش��دن اين دو بورس به شركت هاي سهامي 
عام، ايجاد شركت هاي فرابورس ايران و بورس انرژي 
و تاس��يس نهادهاي مالي نوپا، نيازهاي آموزش��ي و 
پژوهشي جديدي را پيش روي بازار سرمايه گذاشت. 
در اين اوقات بود كه خأل ناش��ي از فقدان موسسات 
معتبر و تخصصي، ل��زوم توجه به توس��عه فرهنگ 
سرمايه گذاري و همچنين تخصصي شدن فعاليت ها و 
فرآيندهاي بازار سرمايه، سبب نياز به ايجاد ساختاري 

جه��ت برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزش��ي و 
پژوهش��ي و ايجاد هم افزايي در فعاليت بورس هاي 

كشور شد.
وي افزود: براين مبنا و براساس الگو برداري از تجربيات 
موفق داخلي و خارجي، ش��ركت مركز مالي ايران با 
تغيير ساختار سهامداري و واگذاري 80 درصد سهام 
شركت بورس اوراق بهادار تهران به شركت هاي بورس 
كاالي اي��ران، فرابورس ايران، ب��ورس انرژي ايران و 
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه در 
اسفندماه سال 13۹2، فعاليت جديد خود را آغاز كرد. 
در حال حاضر نيز عمده فعاليت هاي اين شركت ارايه 
خدمات آموزش��ي، پژوهشي، مالي و مشاوره در بازار 

پول و سرمايه است.
به گفته اين مقام مس��وول، تاكنون مركز مالي ايران 
منطبق بر اهداف تعيين شده، جايگاه خود در زمينه 
ارايه آموزش هاي تخصصي و همچنين ايجاد پايگاه 
داده اطالعات به منظور ايجاد زمينه الزم براي انجام 
پژوهش هاي مالي را به دست آورده، اما رسالت هايي 
كه براي اين مركز در اساسنامه آن منظور شده است 
بسيار فراتر از اين است و راه بسيار طوالني و سختي 
براي تحقق بايد طي شود. سرپرست مركز مالي ايران 
گفت: بررسي كارنامه آموزش��ي مركز مالي ايران در 
س��ال ۹8، حاكي از آن اس��ت كه 1۹12 نفر در 110 
دوره آموزش��ي برگزار شده توسط اين نهاد آموزشي 

ش��ركت كردند كه با احتس��اب زمان برگ��زاري در 
مجموع 1885۹ نفر ساعت آموزشي را شامل شده و 
از اين راه به توسعه آموزشي بازار سرمايه كمك شده 
است. بايد توجه داشت كه در 6 ماه ابتدايي سال قبل، 
مركز مالي ايران تمركز خود را به برگزاري دوره هاي 
مبارزه با پولشويي مقدماتي و پيشرفته براي فعاالن 
نهادهاي مالي و ناش��رين بازار س��رمايه قرارداد كه 
ماحصل آن، برگزاري 2578 نفر ساعت آموزش هاي 
بخش مبارزه با پولش��ويي براي 335 نفر شده است، 
اما در نيمه دوم س��ال ۹8، با توجه به درخواست هاي 
عالقه مندان و فعاالن بازار سرمايه، آموزش هاي مركز 
مالي گس��ترش يافت و بيش از 18 هزار نفر س��اعت 

آموزش را در برگرفت.
موحد خاطرنشان كرد: برگزاري دوره هاي آموزشي 
ويژه ناش��ران فرابورس��ي و بورس��ي از جمله ديگر 
اقدامات مركز مالي ايران در حوزه آموزش در س��ال 
۹8 بود. برگزاري سمينار مشترك با كانون نهاد هاي 
سرمايه گذاري ايران پيرامون بودجه سال ۹۹، نشست 
بين المللي »فرصت ها و چالش هاي پيش روي مالي 
اس��المي در مناطق فاقد قوانين مالي اس��المي« با 
 س��خنراني پروفس��ور عباس جليل مديرعامل گروه

 Amanah Capital Group Limited 
ACGL) مالزي، نشس��ت تخصصي بررس��ي نقش 
نقدينگي بازار س��رمايه در رون��ق توليد و همچنين 

مشاركت در برگزاري پنجمين همايش مالي اسالمي 
از جمل��ه اقدام��ات مرك��ز در راس��تاي ايفاي نقش 
آموزش��ي خود اس��ت. سرپرس��ت مركز مالي ايران 
در ادام��ه گف��ت: مركز مال��ي اي��ران در دور جديد 
فعاليت ه��اي خود، عالوه بر گس��ترش فعاليت هاي 
آموزش��ي تخصصي حض��وري و غيرحض��وري، در 
موضوع��ات جديد از جمله س��رمايه گذاري و ارتقا و 
توس��عه پايگاه داده و اطالعات مركز و بازاريابي براي 
آن، گس��ترش فعاليت هاي پژوهش��ي مساله محور 
منطبق بر نياز هاي نهادها وفعاالن بازار، ارايه خدمات 
مش��اوره اي حرفه اي و مونيتورين��گ، ايجاد و ارتقاء 
س��رمايه اجتماعي براي مركز از طريق رصد و پايش 
فعاليت عناصر فعال و نوآور در بازار سرمايه، گسترش 
رواب��ط بين المللي ب��ا مراكز مالي معتبر، تاس��يس 
نمايندگي، خريد و انتقال تكنولوژي و اليسنس مورد 
نياز ش��ركت ها را در دس��تور كار خود دارد. در پايان 
موحد به چش��م انداز مركز مالي ايران اش��اره كرد و 
گفت: تبديل شدن به سازماني دانش محور با توانايي 
عرضه خدمات حرف��ه اي به بازارهاي مالي منطبق با 
اس��تانداردهاي بين المللي و پيشرو بودن در ايجاد و 
انتش��ار دانش براي ارتقاء مهارت ها و توانمندي هاي 
 متخصصان و فعاالن بازار س��رمايه و تبديل شدن به

 Data Vendor در حوزه مالي، چشم انداز ترسيم 
شده براي مركز مالي ايران است.

پيش بيني از دست رفتن 80  درصد پروازهاي عبوري 
  حفظ 30 درصد پروازهاي داخلي 

وي با اش��اره به آمار پروازها در كشور در شرايط بحران 
وي��روس كرونا گف��ت: 30 درصد پروازه��اي داخلي 
در كشور كماكان حفظ ش��ده كه با تالش ايرالين ها 
توانستيم خود را با وضعيت موجود تطبيق دهيم چرا 
كه حمل و نقل هوايي از لحاظ رعايت بهداشت و ايمني 
نسبت به ديگر وس��ايل حمل و نقلي مناسب تر است. 
راهبر عمليات فرودگاهي شركت فرودگاه ها ادامه داد: 
در پروازهاي عبوري با وجود ويروس كرونا 80 درصد 
پروازها را دست مي دهيم. از اين رو، فرودگاه هاي كشور 
نمي توانند در هزينه هاي جاري، سرمايه اي و عمراني و 

تجهيزات همانند گذشته عمل كنند.

  كاهش درآمدپروازهاي عبوري
به گ��زارش »تعادل«، به گفته امير مكري، مديرعامل 
ش��ركت فرودگاه ها، مبلغ درآمد حاصل از پروازهاي 
عبوري حدود 1800 ميليارد تومان اس��ت. آنگونه كه 
او پي��ش اعالم ك��رد، 68 درصد درآمدهاي ش��ركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي اي��ران حاصل از پروازهاي 
عبوري، 20 درصد حاصل از ارايه خدمات فرودگاهي 
و حدود 5 درصد هم حاصل واگذاري اماكن اس��ت. به 

گزارش »تعادل« اواس��ط تير ماه سال گذشته و چند 
روز پس از افزايش تنش ها ميان ايران و امريكا، حجم 
پروازهاي عبوري از آسمان ايران به 800 پرواز رسيد، 
درحالي كه پيش از آن، روزانه 840 پرواز از آسمان ايران 
عبور مي كرد. اما اواخر آذرماه ۹8، با گذشت حدود 6 ماه 
از آخرين آمار منتشرشده از سوي شركت فرودگاه ها 
و ناوبري هوايي ايران، مديرعامل اين ش��ركت از رشد 
پروازها و عبور۹00 پرواز در روز از آس��مان كشورمان 

خبر داد.
 پس از سقوط پهپاد جاسوسي امريكا در خليج فارس 
و نوتام )اطالعيه هوانوردي( امريكا مبني بر ممنوعيت 
پرواز بر فراز آسمان خليج فارس و ايران، تعداد پروازهاي 
عبوري از فضاي كشور كاهش يافت اما با گذشت يك 
هفته از انتشار نوتام، ميزان پروازهاي عبوري از فضاي 
كشور مجددا افزايش يافت و شركت هاي هواپيمايي 
متوجه ش��دند كه آس��مان ايران كماكان امن است، 
ضمن آنكه از نظر اقتصادي هم عبور از آس��مان ايران 
توسط ايرالين هاي خارجي صرفه بيشتري دارد چون 
مدت زمان پرواز براي آنها كاهش مي يابد.البته بهبود 
پروازهاي عبوري از آسمان ايران طي 6 ماهه تابستان و 
پاييز سال گذشته و ثبت ۹00 پرواز در روز، در شرايطي 

رخ داد كه در سال ۹7 روزانه هزار پرواز عبوري داشتيم. 
مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در 
روزهاي آخر آذر سال گذشته با اشاره به اين آمار گفته 
بود: امسال در مقطعي به دليل ناامن اعالم شدن آسمان 
ايران، آمار پروازهاي عب��وري كاهش يافت اما پس از 
مدت كوتاهي با اطمينان يافتن شركت هاي هواپيمايي 
از امنيت آسمان ايران، تعداد پروازهاي عبوري دوباره 
افزايش يافت و اكن��ون روزانه به ۹00 پرواز رس��يده 
است. از اين رو، به نظر مي رسد، با كاهش 80 درصدي 
پروازهاي عبوري از آسمان كشور، تعداد اين پروازها به 
كمتر از 180 پرواز در روز برسد و درآمد حاصله از اين 

محل نيز به 360 ميليارد تومان افت كند.

  نحوه محاسبه تعرفه عبور هواپيماها
در ايران براساس آيين نامه اجرايي ماده 63 قانون وصول 
برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، 
فرمولي براي تعرفه عبور هواپيماها از آس��مان ايران 
تعريف شده است. نرخ هر پرواز عبوري براساس حداكثر 
وزن هواپيما در زمان تيك آف )برخاستن( يعني هر تن 
آن ضرب در چهار هزارم دالر و ضرب در مس��افت طي 
شده )كيلومتر( تعيين مي شود كه براساس اين فرمول 

قيمت كوتاه ترين مس��ير عبور هواپيما از ايران 100 
دالر است. حال اگر هر يك از اين هواپيماها براي انجام 
س��رويس هاي فني در ايران فرود آيند، در هزينه هاي 
عبوري آنها 50 درصد تخفيف داده  مي شود. همچنين 
هواپيماهاي با وزن بيش از 150 تن شامل حال تخفيف 
30 درصدي مي ش��وند. به گفته كارشناسان صنعت 
هوانوردي، متوسط درآمد هر پرواز از آسمان ايران كمتر 

از 800 دالر نيست.

  سناريوهاي صنعت هوانوردي 
اس��فندياري در بخش��ي ديگر از گفت وگوي خود با 
فارس با اش��اره به سناريوهاي پيش بيني شده در اين 
زمينه گفت: يكي از سناريوها اين است كه سير حركت 
ويروس كرونا ماه ها در دنيا ادامه داشته باشد كه ما بايد 
پيش بيني هاي خود را در اين زمينه داشته و تدبيرهاي 
الزم را به مرحله اجرا بگذاريم. يكي ديگر از سناريو ها 
اين است كه سير حركت ويروس متوقف شده اما آثاري 
را طي اين مدت بر صنعت هوانوردي گذاش��ته است. 
سناريوي ديگر آن است كه اين ويروس كنترل و سير 
بهبود به سرعت آغاز شود كه ما براي هر سه نوع سناريو 

بايد برنامه داشته باشيم.

  وضعي�ت پروازهاي عبوري اي�ران بهتر از 
ديگر كشورها

وي اف��زود: م��ا باي��د برنامه ريزي كنيم ك��ه چگونه 
فرودگاه هارا اداره، سيس��تم ها را به روز نگه داش��ته و 
پروژه هاي عمراني را ساماندهي كنيم.  وي تاكيد كرد: 
در ابعاد هزينه هاي جاري بايد تالش كنيم كه چه نوع 
فرمولي را پياده سازي كرده تا با كاهش هزينه ها مواجه 
شويم. بايد برنامه متناسب با هر يك از سناريوها را در 
سيستم داشته باشيم تا بتوانيم خود را به موقع با مسائل 
مختلف و شرايط موجود تطبيق داده و مانع فرسايش 

سيستم شويم. 
ضرورت دارد متناس��ب با هر يك از سناريوها در همه 
اجزا سيستم شركت فرودگاه ها و بخش هاي مختلف 
هوانوردي، فرودگاهي و پشتيباني، برنامه مناسب داشته 
باشيم. اسفندياري اظهار كرد: به دليل مزيت هايي كه 
كشور ما داش��ته و دارد، در ش��رايط بحراني وضعيت 
بهتري نسبت به ديگر كشورها در بعد پروازهاي عبوري 
داش��تيم. تالش مي كنيم نسبت به ش��رايط مطالعه 
دقيق داش��ته و متناس��ب با مطالعات و سناريوهاي 
قابل پيش بين��ي قدم هاي مهم��ي را در تصميم ها و 

برنامه ريزي هاي خود داشته باشيم.
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 حسن قاليباف اصل
رييس بعدي سازمان بورس 

ش��وراي عالي بورس با اس��تعفاي دكتر شاپور 
محمدي از رياست سازمان بورس و اوراق بهادار 
موافق��ت كرد. اين جلس��ه در پي اص��رار دكتر 
محمدي بر استعفايش كه آن را از يك ماه و نيم 

پيش به وزير اقتصاد ارايه كرده بود، برگزار شد.
به گزارش سنا، امروز 23 فروردين جلسه شوراي 
عالي بورس ساعت 4 بعدازظهر در محل سازمان 
بورس برگزار ش��د. در اين جلس��ه ب��ا توجه به 
استعفاي دكتر شاپور محمدي از رياست سازمان 
بورس و اوراق بهادار كه مدتي پيش مطرح شده 
بود، نهايتا با جانشيني دكتر حسن قاليباف اصل 
با اكثريت آرا به عنوان سكاندار جديد اين سازمان 
موافقت شد. گفتني است، دكتر محمدي كه از 
پنجم مرداد ۹5 تاكنون رييس س��ازمان بورس 
ب��ود در اين م��دت از كارنامه م��ورد قبولي نزد 
كارشناسان و فعاالن بازارسرمايه برخوردار است. 
كاهش هزينه هاي معامالت��ي، اصالح مقررات 
مربوط به بسته شدن و بازگشايي نمادها، كاهش 
تاخير در انتش��ار اطالعات، راه اندازي موسسات 
رتبه بندي اعتباري، عرضه اوليه بوك-بيلدينگ 
و كاهش روزهاي تسويه، تنها برخي از مهم ترين 
اقدامات وي در دوره رياس��تش است. نگاهي به 
كارنامه يازدهمين س��كاندار تاريخ بورس ايران 
كه پ��س از فريدون مه��دوي )1346-134۹(، 
فض��ل اهلل مهرپ��ور )1352-134۹(، داريوش 
خزيمه علم )1353-1352(، منصور ضابطيان 
)135۹-1353(، اهلل وردي رجايي سلماس��ي 
)1376-135۹(، س��يداحمد ميرمطه��ري 
)1382-1376(، حسين عبده تبريزي )1384-

1382(، عل��ي صالح آب��ادي )13۹3-1384( و 
 محمد فطانت )13۹5-13۹3( و شاپور محمدي 
)13۹۹-13۹5( عهده دار چرخاندن بازار سرمايه 
كشور شده نشان مي دهد، دكتر حسن قاليباف 
دكتراي مديريت مالي از دانش��گاه تهران داشته 
و پيش از اين رييس دانش��كده علوم اجتماعي و 
اقتصادي دانش��گاه الزهرا بود. قاليباف اصل در 
رزومه خود، عناوين مختلفي چون مديرعاملي 
شركت بورس اوراق بهادار تهران به مدت 10 سال، 
مديرعاملي برخي شركت هاي سرمايه گذاري از 

جمله ايرانيان و اميد را دارد.

 ETF شدن سهام دولت
در گرو تصويب هيات وزيران

اگر روز چهارشنبه هفته جاري هيات دولت برگزار 
ش��ود، در خصوص اين موض��وع تصميم گيري 
خواهد ش��د. به گزارش س��نا، همان طور كه در 
ابالغيه چند روز پيش س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار اعالم شد، اين سازمان مصوبه »واگذاري 
سهام دولتي در قالب صندوق هاي قابل معامله 
در بورس« را به نهادهاي مالي و كليه فعاالن بازار 
سرمايه ابالغ كرد. معتمد با اعالم آخرين اخبار در 
اين رابطه به سنا گفت: در حال حاضر اين ابالغيه 
در هيات دولت مطرح شده است به اين شكل كه 
از طريق شوراي عالي بورس پيش نويس آن تهيه 
شده و از طريق وزير اقتصاد براي طرح در هيات 
دولت رفته است. وي افزود: اين موضوع در قانون 
بودجه سال ۹۹، تبصره 2 بند 2 آورده شده است و 
اگر اساسنامه مذكور در هيات دولت مصوب شود، 
از طريق رياست جمهوري ابالغ شده و ساز و كار 
اجرايي آن توسط بورس پياده سازي خواهد شد.

گفتني است، پيش از اين مصوبه واگذاري سهام 
دولتي در قالب صندوق هاي سرمايه گذاري قابل 
معامله در بورس را به كليه نهادهاي مالي و فعاالن 
بازار سرمايه ابالغ كرده بود. بنابر اين ابالغيه، در 
خصوص انتقال سهام شركت هاي پذيرفته شده 
در بورس يا فرابورس متعلق به دولت در مالكيت 
دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي تابعه آنها به 
صندوق هاي موضوع قانون فوق در قالب معامالت 
خارج از جلسه رس��مي معامالت، نقل و انتقال 

يادشده معاف از پرداخت هرگونه كارمزد باشد.

لغو قانون جديد معامالت 
بازار سهام قوت گرفت

به گزارش تس��نيم، ب��ه تازگي تغيي��ر دوباره و 
خلق الساعه قوانين معامالت بازار سهام درحالي 
از شامگاه چهارشنبه دوشنبه رخ داده و واكنش 
منفي سهامداران و كارشناسان را به همراه داشته 
است كه اعضاي شوراي عالي بورس و اوراق بهادار 
نيز با ديد انتقادي به بررسي قوانين جديد پرداخته 

و در اين زمينه اظهارنظر كرده اند.
تا جايي كه شاهين چراغي يكي از اعضاي شوراي 
عالي ب��ورس درب��اره تغيير قواني��ن و مقررات 
زيرساخت هاي معامالت سهام گفته به شخصه 
در جري��ان اين مصوب��ه اخير نب��ودم. از منظر 
كارشناس��ي، خيلي روي آن بح��ث دارم )به جز 
كاهش درصد سهام در صندوق هاي درآمد ثابت( 
اما تغيير مرتبط مقررات را موجب سردرگمي بازار 
مي دانم. همچنين متن مقررات جديد را چندين 
بار خواندم تا متوجه شدم باالخره مصوبه چه گفته 
است؛ اما مش��كل با اين مصوبات حل نمي شود. 
فشار نقدينگي باال است و اين تصميمات مشكل 

را حل نمي كند و مرتب تنش را بيشتر مي كند.
اين در حالي است كه روح اهلل حسيني مقدم يكي 
ديگر از اعضاي اين ش��ورا روز گذشته از موافقت 
وزير اقتصاد با درخواست اعضاي اين شورا  جهت 
ديدار و تصميم گيري در خص��وص اين قانون و 
موكول شدن اجراي اين مصوبه در جلسه شوراي 
عالي بورس كه رياست آن بر عهده وزير اقتصاد 

است، خبر داد.

ادامه از صفحه اول



ايرانشهر 5 راه  و شهرسازي

معاون وزير راه و شهرسازي از موافقت سازمان بورس خبر داد

مصالح ساختماني روي تابلوي بورس كاال
گروه راه و شهرسازي|

آنگون��ه كه محمود محم��ودزاده، مع��اون وزير راه و 
شهرسازي اعالم كرده، سازمان بورس با عرضه مصالح 
س��اختماني در بورس كاال، تحت تابلوي مس��تقل 
موافقت كرده است. مساله اي كه اگر چه باعث شفافيت 
بيشتر در بازار مصالح ساختماني خواهد شد، اما گمان 
نمي رود، گرهي از كار فروبس��ته بازار ساخت و ساز و 

مسكن باز كند. 
با جهش قيمت ارز طي سال 97 و تداوم قيمت هاي 
باال در اين بازار، مصالح ساختماني نيز از سرايت اين 
افزايش قيمت ها مصون نماند و همگام با پرواز دالر، به 
قله هاي باالتر صعود كرد و منجر به افزايش قابل توجه 
هزينه هاي ساخت واحدهاي مسكوني و غير مسكوني 
شد. در چنين شرايطي بود كه وزارت راه و شهرسازي 
به عنوان متولي سياس��ت گذاري در حوزه مسكن، با 
هدف رونق بخشي به ساخت و ساز در كشور، در نيمه 
دوم س��ال 97 از اعطاي كارت مصالح ساختماني به 

انبوه سازان خبر داد و جزييات آن را نيز اعالم كرد.
مسووالن وقت وزارت راه و شهرسازي با اعالم اينكه 
ب��ا اس��تفاده از كارت اعتباري مصالح س��اختماني، 
 س��ازندگان از تخفي��ف حدود 10 درص��د بهره مند 
خواهند ش��د، پيش بيني مي كردند كه اجراي طرح 
كارت مصالح س��اختماني 25 ت��ا 30 درصد هزينه 
توليد و ساخت و ساز واحدهاي ساختماني را كاهش 
دهد. البته مس��ووالن دولتي مزاياي متعدد ديگري 
براي طرح كارت مصالح ساختماني بر مي شمردند و 
رسانه ها نيز در سال گذشته بارها و بارها اين مساله را 
از مسووالن يادشده پيگيري كردند، اما در نهايت، اين 

طرح تاكنون اجرايي نشده است.
طرحي كه از نگاه كارشناسان نيز داراي 3 مزيت و يك 
ضعف اساسي است. 3 مزيت اين كارت ارزان تر شدن 
پروسه ساخت وساز مسكن و در نهايت كاهش قيمت 
نهايي، جنب وجوش و بازگشت فعاليت به كارگاه هاي 
س��اختماني و افزايش ميزان تكميل و ش��روع پروژه 
جديد و ضعف آن مربوط به انحراف كشيده شدن اين 

كارت ها و عرضه آن در بازار آزاد است.
 اينك به نظر مي رسد، با توجه به رونق بازار سرمايه طي 
سال گذشته، وزارت راه و شهرسازي درصدد است كه 
از اين فرص��ت بهره برداري كرده و طرح ديگري را در 
حوزه خريد و فروش مصالح ساختماني البته اين بار 

در بورس كاال كليد بزند.
به باور كارشناس��ان س��اخت و س��از، عرضه مصالح 
س��اختماني در بورس كاال مي تواند گامي در جهت 
ش��فافيت قيمت گذاري مصالح ساختماني به شمار 
رود، اما احتمال اثرگ��ذاري اجراي اين طرح بر رونق 
س��اخت وساز بعيد به نظر مي رس��د. چرا كه ساخت 
و ساز در ش��رايط كنوني اقتصاد تابع عواملي ديگري 
همچون ركود در بازار معامالت مسكن و هزينه تامين 
زمي��ن اس��ت و اثرپذيري كمت��ري از هزينه مصالح 

ساختماني دارد.
 محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازي در 
گفت وگو با مهر، درباره عرضه مس��كن در بورس كاال 
اظهار كرد: ما بحثي درباره فروش مسكن در بورس كاال 

نداشتيم و مذاكرات ما در معاونت مسكن وزارت راه 
و شهرسازي با مديران بورس كاال در خصوص عرضه 
مصالح ساختماني در بورس كاال بوده است. وي افزود: 
قرار است تأمين منابع مالي و عرضه مصالح ساختماني 

در بازار سرمايه صورت گيرد.
محمودزاده تأكيد كرد: در حال حاضر صرفًا فوالد در 
بورس كاال عرضه مي شود كه كااليي فراتر از ميلگرد و 
تيرآهن را شامل مي شود؛ ما خواهان راه اندازي تابلوي 
جديدي در بورس كاال با عنوان مصالح س��اختماني 
هس��تيم كه با قيمت كمتري پروژه هاي مس��كوني 

اجرايي شوند.
وي در اي��ن خصوص كه با توجه به اينكه منطق بازار 
سرمايه، اساسًا كشف قيمت بر اساس عرضه و تقاضا 
است، نه قيمت گذاري، آيا ممكن است عرضه مصالح 
ساختماني در بورس كاال، به افزايش قيمت ها منجر 
شود؟گفت: ايجاد بستر عرضه مصالح ساختماني در 
بازار سرمايه كه تا پيش از اين وجود نداشته، در مقياس 

كالن مي تواند تأثير قيمتي خود را داشته باشد.
به گفته اين مقام مسوول در وزارت راه و شهرسازي، 
بورس كاال مجوزهاي عرضه مصالح ساختماني تحت 
تابلوي مستقل را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ 
كرده است كه زمان اجرايي شدن آن را سازمان بورس 

اعالم خواهد كرد.

    مشكل مسكن كجاست؟
وزارت راه و شهرس��ازي در حال��ي ب��ه دنبال اجراي 
طرح هاي درون بخشي در بازار مسكن وساخت و ساز 
اس��ت كه اين بازار به گفته بازوي پژوهشي مجلس، 

بيشتر تحت تاثير عوامل فرابخشي است.
در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس كه در تابستان 
سال 98 منتشر شد، با تأكيد بر اينكه بخش مسكن 
در پي بروز برخي مش��كالت در اقتصاد كشور، دچار 
نارسايي هايي شده است، آمده است: تحريم ها، كاهش 
فروش نفت، كاهش ارزش پول ملي و ساير مشكالت 
اقتصادي در يك سال گذشته سبب تشديد مشكل 

توليد و عرضه مسكن در كشور شده است.
بر اين اساس، مركز ياد ش��ده با بيان اينكه »گذار به 
دوران ثبات اقتصادي«، »كاهش جذابيت سوداگري 
در بازارهاي موازي مانند طال و ارز« و »كاهش ريسك 
سرمايه گذاري مس��كن« پيش شرط هاي فرابخشي 
رونق توليد مسكن به شمار مي روند، 13 راهكار فوري 
يا عاجل )براي سال 98(، كوتاه مدت )تا پايان دولت 
دوازده��م( و ميان مدت )تا س��ال 1۴0۴( به عنوان 
راهكارهاي درون بخش��ي مس��كن ارايه كرده است. 
راهكاره��اي عاجل »يكپارچه ك��ردن و تجميع وام 
ازدواج مسكن و اولويت پرداخت براي زوج اولي و خانه 
اولي براي تقويت استطاعت خريد«، »اعطاي وام به 
سازندگان و توليد مسكن و امكان اتصال و تجميع و 
جابه جايي وام سازنده و خريدار«، »تامين زمين براي 
طرح هاي توسعه مسكن در طرح هاي جامع شهري 
در مناطق مناسب متناسب با تقاضا« و »وضع ماليات 
بر خانه هاي خالي، و معامالت مكرر در جهت كنترل 
سوداگري و كاهش سودآوري فعاليت هاي غير مولد 

در مس��كن به عنوان كاالي مصرف��ي« راهكارهاي 
درونبخش��ي عاجل مركز پژوهش هاي مجلس براي 

توليد مسكن به شمار مي روند.

    راهكارهاي كوتاه مدت
»همسان س��ازي وام ساير ش��هرها و شهرستان ها با 
تهران«، »افزايش س��قف وام و تس��هيالت مسكن، 
افزايش طول مدت بازپرداخت و كاهش مبلغ اقساط 
به منظور توانمندسازي اقشار متوسط براي خانه دار 
ش��دن«، »حمايت از س��اخت و عرض��ه واحدهاي 
مس��كوني كوچك متراژ متناس��ب با روند تقاضاي 
معام��الت مس��كن«، »عملياتي ك��ردن واگذاري 
زمين هاي دولت و حاكمي��ت و بخش عمومي براي 
احداث واحدهاي مسكوني يا اعطاي سهم تشويقي 
از ظرفيت مس��كن مربوطه براي افراد واجد شرايط 
آن دستگاه.«، »ماليات بر عايدي امالك و مسكن«، 
»يكپارچگي و پيوس��تگي مديري��ت و برنامه ريزي 
مس��كن با فرمانده��ي و نظارت واحد و تقس��يم كار 
بين دس��تگاهي« و »ايج��اد پنجره واحد توس��عه و 
احداث ساختمان، كاهش عوارض صدور پروانه هاي 
س��اختماني، هزينه بيمه و انشعابات ساختمان« نيز 
راهكارهاي درونبخشي كوتاه مدت بازوي پژوهشي 

مجلس براي رونق توليد مسكن هستند.

    راهكارهاي ميان مدت
»رف��ع موان��ع عملياتي ش��دن و تس��ريع طرح هاي 
بازآفريني شهري و نوس��ازي محالت هدف در بافت 
فرسوده« و »پيش��برد طرح هاي مس��كن حمايتي 

و اجتماع��ي و اس��تيجاري با توجه به عدم پوش��ش 
دهك هاي يك تا 3 در طرح هاي جاري كالن مسكن« 
نيز 2 راهكار ميان مدت اين مركز پژوهش��ي گزارش 

شده اند.
بر اس��اس اين گزارش، مهم ترين چالش و مساله اي 
كه در حال حاضر در بخش مسكن كشور وجود دارد، 
تقاضاي سرمايه اي مسكن نسبت به تقاضاي مصرفي 
است كه به دنبال نوسان هاي شديد ارز و سكه و ايجاد 
تناظر با اين بازارهاي موازي در يك س��ال گذشته 
شدت بيشتري پيدا كرده است. از طرفي با افزايش 
قيمت مسكن فاصله بيشتري بين استطاعت خانوار 
و قيمت مسكن ايجاد شده به نحوي كه سهم وام هاي 
مسكن در توانمندسازي مالي خانوار به خصوص در 
كالن شهرها به ش��دت كاهش يافته است. از اين رو، 
افزايش سقف وام و اولويت پرداخت به خانه اولي ها 
مي تواند شكاف اس��تطاعت و قيمت را كاهش داده 
و سهم بيش��تري در توانمندس��ازي اقشار متوسط 
براي خانه دار شدن ايفا كند. همچنين وضع ماليات 
بر عايدي و معامالت مكرر مس��كن مي تواند داللي 
و س��وداگري در بخش مس��كن را مح��دود كرده و 
براي كمك به متقاضيان واقعي مصرفي س��ودمند 

واقع شود.

    واگذاري امالك دولتي در بورس كاال؟
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در 
بخش ديگري از گفت وگوي خود، در پاسخ به اينكه 
آيا آنچه در قانون بودجه امسال درباره واگذاري امالك 
وزارت راه و شهرسازي ذكر شده، قرار است از طريق 

سازوكار بورس كاال انجام شود يا خير؟ گفت: در قانون 
بودجه 99 همانند قانون بودجه سال گذشته، فروش 
برخي امالك وزارت راه و شهرس��ازي ذكر ش��ده كه 
منابع مالي محدودي هستند و صرفًا براي پشتيباني و 
ارتقاي خدمات در بخش توليد مسكن قابل استفاده 

است.
وي ادامه داد: قرار نيس��ت دولت امالك خود را اعم از 
آنهايي كه قرار است بسازد و آنهايي كه در اختيار دارد را 
به مزايده بگذارد يا در بورس بفروشد؛ البته امالك قابل 
مالحظه اي در حال حاضر نداريم و همين كه بتوانيم 
با فروش امالك موجود، طرح ملي مسكن را پشتيباني 

كنيم، اقدام بزرگي محسوب مي شود.
محمودزاده يادآور ش��د: يك��ي از كارهايي كه انجام 
خواهيم داد، تأمين زمين براي تأمين مس��كن اقشار 
متوس��ط به پايين خواهد بود ك��ه روي اين موضوع 
متمركز شده ايم و در اين موضوع از ساير دستگاه هاي 

دولتي كمك خواهيم گرفت.
وي تصريح ك��رد: طبق قانون هيچ دس��تگاه دولتي 
نمي تواند اراضي يا ام��الك خود را بدون اخذ مجوز از 
هيات دولت بفروشد؛ بنابراين دستگاه هاي دولتي اگر 
نيازي به اراضي يا امالك در اختيار خود نداشته باشند، 
طبق قانون بايد به وزارت راه و شهرس��ازي برگردانند 
تا براي طرح هاي خدماتي از آنها استفاده شود. چون 
مالكيت اين امالك براي دولت اس��ت و به دس��تگاه 

خاصي اختصاص ندارد.
معاون وزير راه و شهرس��ازي اظهار كرد: ماده ۶ قانون 
ساماندهي مسكن مصوب سال 87 نيز اين موضوع را 

مورد تأكيد قرار داده است.
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استفاده از ماسك در مترو 
اجباري مي شود

مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران با اشاره 
به اينكه آمار مسافران مترو روز شنبه نسبت به روز 
گذشته افزايش يافته اس��ت، گفت: در صورتي كه 
حجم مسافران زياد باشد، استفاده از ماسك در مترو 
اجباري مي شود. فرنوش نوبخت، مديرعامل شركت 
بهره برداري متروي ته��ران در گفت وگو با فارس، با 
اشاره به اينكه ميزان مسافران در ايستگاه هاي تقاطعي 
مانند هميشه زيادتر است،  گفت:  بر اساس مشاهدات 
عيني مترو نسبت به روز پيش كمي شلوغ تر شده و 
ما برنامه ريزي هاي الزم را براي رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي انجام داده ايم از جمله اينكه نشانه گذاري 
براي رعايت فاصله در محل گيت ها باجه هاي فروش 
بليت و حتي صندلي قطارها انجام گرفته شده است. 
مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران با اشاره 
به اينكه در حال حاضر وضعيت تردد و ميزان مسافران 
در مترو عادي است،  گفت: همه چيز تحت كنترل بوده 
و مردم بايد در صورتي كه عالئم ابتال به كرونا دارند در 
مترو حضور نيابند. ما برنامه هايي داريم كه استفاده از 
ماسك در مترو اجباري شود و از وزارت بهداشت نيز 
درخواست كرده ايم اين موضوع را اعالم كند. نوبخت 
گفت:  ش��ركت بهره برداري مترو تمام امكانات الزم 
براي ضدعفوني مترو جهت نشانه گذاري را انجام داده 

و شهروندان بايد همكاري هاي الزم را داشته باشد.

تردد شبانه در آزادراه
تهران - شمال متوقف شد

در پ��ي اجراي تكمي��ل عمليات س��امانه هاي 
هوشمند، تا ١٥ خرداد تردد از قطعه يك آزادراه 
تهران-ش��مال از س��اعت ١٩ تا 7 صبح روز بعد 
مسدود ش��د. به گزارش ايرنا، تردد از جاده هاي 
جايگزين كرج – چالوس، فيروزكوه و هراز انجام 
مي شود. قطعه يك آزاد راه تهران- شمال، پس 

از 23 سال، در اسفند سال گذشته افتتاح شد.

وزير راه: ركود صنعت 
حمل ونقل قابل مالحظه است

وزير راه و شهرسازي در تماس تلفني با رييس جمهور 
ركود صنعت حمل ونقل را قابل مالحظه اعالم كرد 
و خواس��تار رسيدگي ويژه به اين بخش شد. محمد 
اسالمي در تماس تلفني با حسن روحاني با اشاره به 
اينكه در روزهاي گذشته، استفاده از ناوگان عمومي 
كمي افزايش يافته است، ركود ناشي از بيماري كرونا 
در صنعت حمل ونق��ل را قابل مالحظه اعالم كرد و 
گفت: اين صنعت، نيازمند رسيدگي ويژه و اعطاي 
كمك هاي اعتباري از محل منابع و تسهيالت مصوب 
ستاد ملي مبارزه با كرونا است. رييس جمهور نيز با 
تأكيد بر رعايت پروتكل هاي بهداشتي به وزير راه و 
شهرسازي دستور داد تا وضعيت حمل ونقل عمومي و 
تردد در جاده ها را براي شرايط فاصله گذاري هوشمند 
را در جلسه آينده ستاد گزارش كند. روحاني در بخش 
ديگري از اين تماس بر تسريع در تخصيص بودجه 
موردنياز پروژه هاي عمراني در حوزه هاي راه و راه آهن 
توسط سازمان برنامه وبودجه تأكيد و دستورات الزم 

را صادر كرد.

توقف ۹۰ درصد ناوگان 
جاده اي در پاركينگ

احمدرضا عام��ري، مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي 
مسافري كشور گفت: در دستورالعمل جديد بايد در 
هر دو صندلي اتوبوس، يك مسافر بنشيند و در اين 
شرايِط مشكالت اقتصادي ناوگان جاده اي عمومي، 
وقتي اتوبوس با نيمي از ظرفيت حركت مي كند، دولت 
بايد فكري به حال مابه التفاوت كرايه كند. عامري در 
گفت وگو با فارس اظهار كرد: پيش از اين وعده داده 
شد كه رقم 8 هزار ميليارد تومان براي بخش حمل 
و نقل در ش��يوع كرونا در نظر گرفته شده است تا از 
آسيب هاي بيشتر آنها جلوگيري شود. وي بيان كرد: 
در حال حاضر به دليل كاهش شديد تقاضاي سفر 
90 درصد اتوبوس ها در پاركينگ هس��تند. عامري 
ادامه داد: ضدعفوني ناوگان در پايانه ها انجام مي شود 
اما اين امر توس��ط شركت ها و از محل تهيه محلول 
ضدعفوني و گندزدايي با قيمت آزاد انجام مي شود، 
دولت هيچ حمايتي در اين باره ندارد و ما حتي به آنها 
اعالم كرديم كه هزينه تهيه اين محلول ها را با قيمت 
مصوب پرداخت كنيم و دولت براي ما تأمين كند كه 
همين امر هم انجام نشد و شركت ها به سختي از بازار 
آزاد محلول جرم زدايي و ضدعفوني تهيه مي كنند تا 

ناوگان قبل از حركت ضدعفوني شود.

داليل مخالفت با لغو طرح 
ترافيك در پايتخت

مدي��ر واحد س��اماندهي محدوده ه��ا و طرح هاي 
ترافيكي ش��هرداري تهران با بيان اينكه لغو طرح 
ترافيك در پايتخت باعث قفل شدگي معابر مي شود، 
گفت: ش��هرداري روزانه يك و نيم ميليارد تومان از 
طرح ترافيك درآمد دارد. عمار سعيديان فر، مدير 
واحد س��اماندهي محدوده ها و طرح هاي ترافيكي 
شهرداري تهران در گفت وگو با فارس، درباره اجراي 
طرح ترافيك در پايتخت و انتقاد بسياري از اعضاي 
شوراي شهر در اين زمينه اظهار كرد: هفته گذشته 
كه طرح ترافيك در پايتخت لغو شده بود بسياري 
در شوراي شهري ها درخواست اجراي آن را داشتند 
و اكنون كه طرح به اجرا درآمده درخواست لغو آن 
را دارند. وي با اش��اره به اينكه اجراي طرح ترافيك 
چقدر سبب افزايش مسافران حمل و نقل عمومي 
به ويژه مترو مي شود، گفت: قطعاً اين مساله بر تعداد 
مسافران مترو تاثيرگذار است ولي بايد توجه كنيم 
كه اگر طرح ترافيك در پايتخت لغو شود ما با قفل 
شدگي معابر مواجه خواهيم شد كه اين مساله نيز 

دردسرساز است.

نايب رييس اتحاديه مشاوران امالك پيش بيني كرد

قيمت مسكن تا مهر از مرز تورم عبور نمي كند
نايب ريي��س اتحاديه مش��اوران امالك با اش��اره به 
توقف معامالت مسكن پس از ش��يوع كرونا ويروس، 
جديدترين پيش بيني قيمت مسكن در شهرهاي بزرگ 

و كوچك را تشريح كرد.
حسام عقبايي در گفت وگو با تسنيم با يادآوري اينكه 
نيمه اول سال 98، ركود تورمي بر بازار مسكن حاكم 
بود اما طي نيمه دوم وارد ركود غيرتورمي بازار مسكن 
ش��ديم، اظهار كرد: از نيمه بهمن س��ال گذشته بازار 
مس��كن از فاز ركود غيرتورمي، وارد فاز ركود تورمي 
)افزايش قيمت مسكن( شد كه اين وضعيت تا هفته 
اول اس��فندماه ادامه داش��ت. از هفته اول اسفندماه با 
جدي شدن بحث شيوع ويروس كرونا حجم معامالت 

كاهش يافت.
وي با تاييد كاهش حجم معامالت ملكي  افزود: البته 
ميزان كاهش معامالت مس��كن طي اسفندماه سال 
گذشته حداقل 2۴ درصد بوده است، چه بسا بيشتر از 
اين هم كاهش يافته است. در رابطه با رشد قيمت نيز بايد 
يادآوري كنم كه از نيمه دوم بهمن اين افزايش قيمت 

آغاز شد و تا اوايل اسفند 98 ادامه داشت.
نايب رييس اتحاديه مشاوران امالك در خصوص داليل 
رشد قيمت مسكن در اسفندماه سال گذشته گفت: بازار 
مسكن از يك ركود تورمي در نيمه اول سال وارد يك 
ركود غيرتورمي شده بود و انتظار مردم اين بود، شايد 
كاهش بيشتري در قيمت مسكن ايجاد شود. ازاين رو، 
با توجه به اينكه اتفاق مذكور روي نداد وارد بازار مسكن 
شدند تا قبل از سال جديد كه معمواًل متناسب با تورم 
قيمت ها افزايش مي يابد، خري��د خود را انجام دهند. 

عقبايي بيان كرد: با وجود آنك��ه در فروردين ماه بازار 
مسكن تعطيل بوده و مشاوران امالك حق فعاليت را 
ندارند، اما در فضاي مج��ازي هنوز كاهش قيمتي در 

نرخ هاي اعالمي ايجاد نشده است.
وي درباره وضعيت بازار مسكن در آستانه ماه مبارك 
رمضان نيز گفت: از آنجاكه يك تورم عمومي در كشور 
داريم، اين تورم قاعدت��ا در همه بخش هاي اقتصادي 
تأثيرگذار خواهد ب��ود و نمي توانيم بگوييم با توجه به 
رش��د باالي قيمت مسكن در س��ال 98، امسال اين 
اثرگذاري وجود نخواهد داشت. تورم عمومي اثر خود 
را روي قيمت پايه زمين، كارگر، مصالح س��اختماني، 

هزينه هاي صدور پروانه ساخت و... مي گذارد.
وي ادامه داد: مسكن با سهم 35 تا ۴0 درصدي از اقتصاد 
كش��ور از تورم عمومي متأثر خواهد شد. ازاين رو بايد 
ببينيم تورم عمومي اعالم ش��ده از سوي دولت و تورم 

واقعي چه ميزاني است.
وي با اش��اره به اينكه اميدواريم مركز آمار تورم واقعي 
را اع��الم كند كه همين انتظار هم مي رود، اضافه كرد: 
بنابراين تا سقف اعالمي براي تورم، قيمت مسكن در 
س��ال 99 افزايش خواهد يافت. سال گذشته قيمت 
مس��كن بيش از 2 برابر تورم افزايش يافت، اما امسال 
پيش بيني مي شود قيمت مسكن در نيمه اول امسال از 

مرز تورم عبور نخواهد كرد.
نايب رييس اتحاديه مشاوران امالك گفت: پيش بيني 
مي كنيم گرچ��ه عماًل چند ماه ابتدايي امس��ال بازار 
مس��كن كم رونق خواهد بود، اما ركود تورمي بر بازار 

حاكم است.

عقبايي اظهار كرد: درمجموع رش��د قيمت مسكن 
در شهرهاي بزرگ طي امسال به سقف تورم اعالمي 
از س��وي دولت نزديك مي ش��ود، چون توازن بين 
عرضه و تقاضا كمتر اس��ت. اما اي��ن افزايش قيمت 
براي شهرهاي كوچك كمتر بوده و فاصله آن با خط 

تورم بيشتر است.
به گزارش »تع��ادل« به نقل از دفتر اقتصاد مس��كن 
در وزارت راه و شهرس��ازي، در سال 1398 تعداد كل 
معامالت واحدهاي مسكوني با افت 3۴.9 درصدي به 
8۴.9 هزار فقره رسيد. از سوي ديگر، در سال گذشته، 
متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني آپارتماني 
نيز به 13.33 ميليون تومان رسيد كه نسبت به سال 
قبل، ۶1.7 درصد افزايش داش��ته اس��ت. افت تعداد 
معامالت و افزاي��ش ۶1 درصدي قيمت مس��كن به 
خوبي بيانگر كاهش قدرت خريد متقاضيان مصرفي 

آپارتمان هستند.
بر اس��اس اين گزارش، متوس��ط قيمت هر متر مربع 
واحد مسكوني در اسفند سال گذشته در شهر تهران، 
15.۶۶ ميليون تومان بوده است كه نسبت به ماه قبل 
8.7 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴2.2 درصد 

افزايش داشته است.
ميانگين رشد ماهانه متوسط قيمت مسكن، براي دوره 
12 ماهه منتهي به اسفند 98 در شهر تهران 3.1 درصد 
بوده اس��ت. در اين بازه زماني، متوسط قيمت مسكن 
در ارديبهشت 98 بيشترين رشد )11.۴ درصد( و در 
شهريور سال گذشته كمترين رش��د )3.5 درصد( را 
تجربه كرده است. اين گزارش همچنين حاكي است 

كه در اس��فند ماه 98 از ميان مناطق 22 گانه تهران، 
منطقه يك با 33.22 ميليون تومان و منطقه 18 با 7.۴8 
ميليون تومان، به ترتيب بيشترين و كمترين متوسط 
قيمت هر مترمربع آپارتمان را داش��ته اند. همچنين 
مناطق 5، ۶، 2، 3، 1 و ۴ به ترتيب مناطقي هس��تند 
كه متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در آنها 
از متوسط قيمت هر متر مربع آپارتمان در شهر تهران 
)15.۶۶ ميليون تومان( بيش��تر بوده است. بيشترين 
رشد متوسط قيمت مسكن در اسفندماه 98 نسبت به 
ماه مشابه سال قبل، مربوط به منطقه 20 با 88.3 درصد 
رشد و كمترين مقدار افزايش قيمت مربوط به منطقه 

يك با 35.3 درصد بوده است.
گزارش دفتر اقتصاد مس��كن همچنين حاكي است، 
در اسفند گذش��ته، واحدهاي مسكوني با متراژ كمتر 
از ۴0 متر مربع بيشترين رشد قيمت )51.3 درصد( و 
آپارتمان هاي با متراژ بيش از 200 مترمربع، كمترين 
رشد قيمت )32.2 درصد( را نسبت به ماه مشابه سال 

قبل تجربه كرده اند.

    آغاز به كار دفاتر امالك
از ابتداي ارديبهشت

در تحولي ديگر، مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه 
مش��اوران امالك تهران اعالم كرد ك��ه دفاتر امالك 
مي توانند از پايان ماه جاري با حفظ اصول بهداشتي در 
جهت مقابله با ويروس كرونا فعاليت خود را آغاز كنند.

بر اس��اس اعالم وي، به منظور حفظ فاصله اجتماعي 
و رعايت اصول س��المت و بهداشت عمومي، اتحاديه 

امالك در پاي��ان ماه جاري فعاليت خ��ود را با حضور 
يك پنجم نيروها آغاز مي كند. از س��وي ديگر بررسي 
فايل هاي موجود در بازار مسكن نشان مي دهد كه نرخ 
رشد قيمت هاي پيشنهادي در مناطق جنوبي و مناطق 
پر تقاضا بيش از واحدهاي مس��كوني عرضه شده در 
شمال تهران است. به خصوص در بخش امالك لوكس و 
نيمه لوكس طبق معمول سال هاي گذشته ركود بيشتر 

و رشد قيمت كمتري مشاهده مي شود.
برآوردها حاكي از آن است كه در فروردين ماه، قيمت 
آپارتمان در مناطق 1 تا 5 از ثبات بيش��تري نسبت به 
ديگر مناطق شهر تهران برخوردار باشد و اين وضعيت 
دست كم تا زمان ماندگاري ويروس كرونا ادامه خواهد 

داشت.
جدا از كاهش انعقاد قرارداد حضوري در دفاتر امالك، 
طبق برآوردي كه از افت فعاليت 30 كسب و كار آنالين 
به علت ش��يوع ويروس كرونا انجام گرفته، آگهي هاي 
يك س��امانه ملك��ي 15 درصد كاهش يافته اس��ت. 
البته بررسي هاي غير رسمي نشان مي دهد در برخي 
س��ايت هاي فروش امالك، درج آگهي و حتي تعداد 
بازديده��ا از آگهي هاي موجود ت��ا 50 درصد كاهش 

يافته است.
عمده ساكنان در واحدهاي داراي سكنه به دليل نگراني 
از اپيدمي ويروس كرونا اجازه بازديد از خانه هاي خود 
را نمي دهند. در واحدهاي خالي نيز با وجود آنكه بعضًا 
بازديدهايي انجام مي شود با توجه به نبود چشم انداز 
روش��ن از وضعيت بازار، به ندرت ق��راردادي به امضا 

مي رسد.

نامه حناچي به روحاني بدون پاسخ ماند

وام ۵ هزارميلياردي به پايتخت اختصاص مي يابد؟
عضو هيات رييس��ه شوراي ش��هر تهران با اشاره به 
ارس��ال نامه حناچي به روحاني، گفت: در اين نامه 
وام 5 هزار ميلياردي براي اداره پايتخت در شرايط 

كرونايي درخواست شده است.
زهرا نژاد بهرام عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران 
در گفت وگو با فارس، درباره كاهش درآمد شهرداري 

ته��ران به دلي��ل بروز و ش��يوع كرون��ا در پايتخت 
اظهارداشت: از اسفند سال 98 تاكنون حدود 2 هزار 
و 500 ميليارد تومان از درآمد ش��هرداري به دليل 
موضوع كرونا كاسته ش��ده و اين در حالي است كه 
در همين مدت شهرداري تهران بيش از ۴0 ميليارد 
تومان جهت ضدعفوني مكرر اتوبوس، مترو و ساير 

مكان ه��ا جهت حفظ س��المت و جان ش��هروندان 
اختصاص داده است.

وي با اشاره به اينكه محسن هاشمي و پيروز حناچي 
اخيراً طي نامه اي از دولت و آقاي روحاني درخواست 
كمك 8 هزار ميلياردي براي حوزه شهري داشته اند، 
گفت: حدود سه هزار ميليارد تومان از اين كمك ها 

به صورت نقدي درخواست ش��ده و بقيه به صورت 
وام بوده است ولي متاسفانه تاكنون هيچ پاسخي از 
سوي دولت و آقاي روحاني براي اين موضوع ارسال 

نشده است.
عضو هيات رييسه شوراي ش��هر تهران در پاسخ به 
اينكه در حال حاضر با توجه به شرايط كنوني فروش 
امالك در شهرداري ادامه دارد يا خير ؟ گفت: در حال 
حاضر فروش امالك شهرداري امكان پذير نيست و 
اين مس��اله نيز از درآمد شهرداري كاسته است چرا 
كه به دليل كرونا ش��رايط خري��د و فروش ملك در 

ركود رفته است.

نژادبهرام در مورد اجراي طرح ترافيك در پايتخت 
گفت: اين طرح بايد هرچه س��ريع تر متوقف شود و 
فردا در صحن شوراي ش��هر اين موضوع را به پيروز 
حناچي ش��هردار پايتخت تذك��ر مي دهيم چرا كه 
ش��هردار تهران عضو ش��وراي عالي ترافيك است و 
تصميم در مورد ترافيك بايد در اين شورا و يا ستاد 

مقابله با كرونا اتخاذ شود. 
عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران تصريح كرد: 
اجراي طرح فاصله گذاري اجتماعي اصاًل در متروي 
تهران امكان پذير نيست و تنها راهكار مقابله با كرونا 

فقط توقف اجراي طرح ترافيك است.

نمايي از ساخت وساز در تهران



دانش و فن6اخبار

فاصله معنادار پهناي باند فيبر نوري در مقايسه با سيم مسي

در سوداي اينترنت گيگابيتي با فيبر نوري
گسترش ارتباطات راه دور و راحتي انتقال اطالعات از 
طريق سيستم هاي انتقال و مخابرات فيبر نوري يكي از 
پراهميت ترين موارد مورد بحث در جهان امروز است. 
سرعت، دقت و تسهيل از مهم ترين ويژگي هاي مخابرات 
فيبر نوري است. يكي از پراهميت  ترين موارد استفاده 
مخابرات از فيبر نوري، آس��اني انتقال در فرس��تادن 
سيگنال هاي حامل اطالعات ديجيتالي است. در ايران 
هم براي توسعه فيبر نوري اقداماتي صورت گفته و پروژه 
رساندن فيبر نوري به در منازل و جايگزيني آن با كابل 
مسي با توجه به افزايش سرعت ارتباطات اينترنتي، در 
دستور كار قرار دارد، با وجود اين، نياز به سرمايه گذاري 
كالن براي توسعه فيبر نوري از مواردي است كه مانع 
ورود تمامي ش��ركت ها به اين حوزه مي شود و البته به 
دليل زمانبر بودن، توسعه را به سمت VDSL برده كه 
به جاي استفاده از سيم مسي يا فيبر نوري به طور كامل، 
تركيبي از فيبر نوري و س��يم مسي و البته سرعت آن 
حداكثر 70 مگابيت برثانيه اس��ت كه همچنان فاصله 

معناداري با سرعت ارايه شده در فيبر نوري دارد.
فيبر نوري يا تار نوري )Optical Fiber( رشته باريك 
و بلندي از يك ماده شفاف مثل شيشه يا پالستيك است 
كه مي تواند نوري را كه از يك سرش به آن وارد شده، از 
سر ديگر خارج كند. كابل هاي فيبر نوري از فيبرهاي 
شيشه اي كوچك استفاده مي كنند تا بتوانند داده ها را 
از طريق پالس هاي نوري منتقل كنند. سرعت انتقال 
نور در فيبر در حدود همان سرعت انتقال الكتريسيته 
از كابل اس��ت، اما مزيت مهم اينترنت فيبر نوري اين 
است كه مي تواند چندين س��يگنال را در يك لحظه 
انتقال دهد. فيبر نوري داري پهناي باند بسيار باالتر از 
كابل هاي معمولي است، با فيبر نوري مي توان داده هاي 
تصوير، صوت و داده هاي ديگ��ر را به راحتي با پهناي 
باند باال تا 10 گيگبيت  بر ثانيه و باالتر انتقال داد. امروزه 
مخابرات فيبر نوري، به دليل پهناي باند وس��يع تر در 
مقايسه با كابل هاي مسي و تاخير كمتر در مقايسه با 
مخابرات ماهواره اي از مهم ترين ابزار انتقال اطالعات 
محسوب مي شود. در 15 سال اخير با پيشرفت ليزر به 
عنوان يك منبع نور بس��يار قدرتمند و خطوط انتقال 
فيبرهاي نوري فاكتورهاي جدي��دي از تكنولوژي و 

تجارت بهتر را براي انسان به ارمغان آورده است. 

    تفاوت خانواده DSL با فيبر نوري
اينترنت ADSL با بهره گيري از س��يم مسي خطوط 
تلفن ثابت، جزو قديمي ترين س��رويس هاي اينترنت 
در جهان اس��ت كه اطالع��ات را از مراكز مخابراتي به 
روي مودم مي آورد و البته با محدوديت هايي از جمله 
سرعت دانلود كمتر از ۲۴ مگبيت  بر ثانيه و سرعت آپلود 
كمتر از دو مگابيت روبروست، اما سرعت دانلود روي 
اينترنت VDSL كه از تركيب فيبر نوري و سيم مسي 
اس��تفاده مي كند، نزديك به پنج برابر سرعت دانلود و 
س��رعت آپلود آن نيز 10 برابر ADSL است. اينترنت 

فيبر نوري )FTTx( مبتني بر كابل هاي فيبر نوري است 
و از كابل هاي مسي يا خطوط تلفن استفاده نمي كند و 
كابل هاي فيبر نوري انتقال دهنده اطالعات هستند. به 
دليل استفاده اينترنت فيبر نوري از سيگنال هاي نوري، 
 VDSL و ADSL كيفيت و سرعت بيشتري نسبت به
دارد و مي تواند يك كيفيت و س��رعت را بدون در نظر 
گرفتن فاصله كاربر تا سرويس دهنده ارايه دهد و حتي 
سرعت هاي دانلود و آپلودي بالغ بر يك گيگابيت عرضه 
كند. يكي از آخرين تغييرات در جهت بهبود سرعت 
انتقال اطالعات در سراس��ر جهان از طريق اينترنت، 
اضافه شدن سيس��تم فيبر نوري است. اينترنت فيبر 
ن��وري به  مراتب از اينترنت با كابل معمولي و دايل آپ 
سريع تر است و مي تواند مقدار بسيار زيادي داده را كه 
گاهي به چند ترابايت مي رسد، از طريق يك خط ساده 
منتقل كند. خط اش��تراك ديجيتال )DSL(، درواقع 
همين كابل هاي معمول��ي تلفن هاي خانگي )عموما 
مسي( است كه براي انتقال داده ها نيز استفاده مي شد. 
اين سيستم اينترنتي قديمي شده و محدوديت هاي 
س��رعتي زيادي دارد و در اكثر نقاط مهم جهان كامال 
حذف شده است. البته همچنان ممكن است در بعضي از 
مكان ها مورداستفاده قرار گيرد. براساس برنامه  مصوب 
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تا پايان برنامه ششم 
خانوارها بايد از اينترنت ۲0مگابيت بهره مند ش��وند. 
اين درحالي است كه غالب تكنولوژي مورد استفاده در 
كشور در حال حاضر ADSL است. تالش هايي براي 
افزايش سرعت اينترنت به واس��طه تغيير تكنولوژي 
صورت گرفته و اخيرا محمدجواد آذري جهرمي، وزير 
 ADSL ارتباطات و فناوري اطالعات هم از جايگزيني
با VDSL خبر داده است كه مي تواند سرعت كاربران 

را تا چهار برابر افزايش دهد.

    مزاياي فيبر نوري در مقايسه با سيم مسي
هزين��ه فيبر نوري نس��بت به س��يم هاي مس��ي در 
مقياس هاي باال كمتر اس��ت، قطر فيبرهاي نوري به 
مراتب كمتر از سيم هاي مسي است، پهناي باند فيبر 
نوري به منظور ارسال اطالعات به مراتب بيشتر از سيم 
مسي است، بنابراين فيبر نوري توانايي انتقال داده هاي 
بيش��تري را دارد، تضعيف س��يگنال در فيبر نوري به 
مراتب كمتر از سيم مسي است، برخالف سيگنال هاي 
الكتريكي در يك سيم مسي، عبور سيگنال هاي نوري 
در يك فيب��ر تأثيري بر فيبر ديگر نخواهد داش��ت و 
تداخل الكترومغناطيسي نخواهيم داشت، با توجه به 
اينكه سيگنال ها در فيبر نوري كمتر تضعيف مي شوند، 
بنابراين مي توان از فرستنده هايي با ميزان برق مصرفي 
پايين نسبت به فرس��تنده هاي الكتريكي )كه از ولتاژ 
بااليي استفاده مي كنند(، استفاده كرد، با توجه به عدم 
وجود الكتريسته در فيبر نوري، امكان بروز آتش  سوزي 
در اين خصوص وجود نخواهد داشت، همچنين وزن 
يك كابل فيبر نوري به مراتب كمتر از كابل مسي هم  رده  

آن اس��ت و اين عامل در كاركردن، نصب و نگهداري 
فيبر بسيار مهم است. با توجه به انعطاف  پذيري فيبر 
نوري و قابليت ارس��ال و دريافت نور از آنان، در موارد 
متفاوت نظير دوربين هاي ديجيتال با موارد كاربردي 
خاص مانند عكس برداري پزشكي و لوله كشي استفاده 
مي شود، از فيبر نوري مي توان در ارتباط شبكه هايي كه 
فاصله زيادي از هم دارند استفاده كرد )اتصال شبكه هاي 
محلي )LAN( به يكديگ��ر(، در كابل هاي فيبر نوري 
امكان نف��وذ و ايجاد اختالل در انتق��ال داده ها كمتر 
است و از تأثيرگذاري انواع نويزهاي الكترومغناطيسي 
شامل نويزهاي راديويي يا نويزهاي حاصل از نزديكي 
كابل ه��ا روي داده ه��اي در حال انتق��ال جلوگيري 
مي كند. به طوركلي تارهاي نوري از تداخل و ترويج با 
ساير كانال هاي ارتباطي، خواه نوري و خواه الكتريكي، 
به خوبي محافظت شده  است، سرعت فيبر نوري توانايي 
در انتقال اطالعات به مقدار زياد چه به شكل ديجيتالي  
و  چه به شكل آنالوگ دارند، فيبرهاي نوري درجه اي 
از امني��ت و پنهاني بودن را عرضه مي كند. چون تارها 
انرژي تشعشع نمي كنند. براي يك مزاحم، آشكار سازي 
سيگنال ارسالي مشكل است، پهناي باند در فيبر نوري 
اكنون به 170 گيگابايت در ثانيه رسيده و دانشمندان 
بر اين باورند كه قابليت ارتقاء تا چند صد ترابايت را دارد. 
فيبرنوري SMF كه در حال حاضر مورد استفاده قرار 

مي گيرد از پهناي باند ۴0 گيگابايتي برخوردار است.

      فيبر نوري سرمايه گذاري كالن مي خواهد
بحث فيبر ن��وري و امكان��ات و مزيت هايش آنجايي 
جذاب مي ش��ود كه اين فناوري به منزل شما راه پيدا 
مي كند. فيبر نوري تا من��ازل )FTTH(، اينترنت را با 
سرعت و كيفيت عالي و توس��ط رسانه فيبر به منزل 
مش��تركان مي آورد. پروژه رس��اندن فيبر نوري به در 
منازل و جايگزيني آن با كابل مسي با توجه به افزايش 
سرعت ارتباطات اينترنتي، در سال هاي اخير در ايران 
هم مورد توجه مسووالن وزارت ارتباطات قرار گرفت. 
البته در ابت��دا اپراتور چه��ارم )ايرانيان نت( به عنوان 
مجري اين پروژه در نظر گرفته شد كه با مشكالت مالي 
روبه رو و پس از آن هم مخابرات، امكان واگذاري فيبر 
نوري به مشتركان را در پروژه اي تحت عنوان »تانوما« 
در اختيار داد. از طرفي كارشناس��ان حوزه معتقدند 
اگرچه انحص��اري در حوزه فيبر نوري وجود ندارد، اما 
شركت هاي اينترنتي توان سرمايه گذاري در اين زمينه 
ندارند، زيرا فيبر نوري سرمايه گذاري كالن مي خواهد 
و به همين دليل فيبر نوري منحصر به شركت هايي شده 
كه از قبل در اين زمينه سرمايه گذاري كرده اند. از طرف 
ديگر با توجه به اينكه روند گذر از ADSL در حال حاضر 
آغاز شده، مسووالن در شرايطي كه فراهم كردن امكان 
فيبر نوري تا منازل نيازمند س��رمايه گذاري بيشتري 
اس��ت، جايگزيني VDSL با ADSL را در دستور كار 
قرار دادند تا بتواند سرعت چهار برابري را براي مشتركان 

فراهم كند، هرچند مس��ووالن معتقدن��د پروژه فيبر 
نوري همچنان در كنار VDSL دنبال مي شود و اما به 
دليل اينكه VDSL راه ميان مدت تر و كوتاه تري براي 
دسترسي به باند پهن پرسرعت است، تقويت اين حوزه 

در دستور كار قرار گرفته است.
اينترنت فيبر نوري مي تواند داده هاي زيادي را در يك 
لحظه منتقل كند. سرعت متوسط اين اينترنت كه شما 
به  راحتي مي توانيد آن را در خانه خود مشاهده كنيد، 
حدود يك گيگبيت  بر ثانيه است، به همين دليل گاهي 
به آن اينترنت گيگابيتي نيز گفته مي ش��ود. اينترنت 
فيبر نوري س��تون اصلي اينترنت مدرن جهاني است 
و حتي اگر ش��ما از اين اينترنت استفاده نكنيد، مزايا 
و تغييرات آن را مش��اهده خواهيد كرد. اين امر بدين 
دليل اس��ت كه نقاط تبادل اينترنت )IXP( كه خانه 
شما را به ديگر نقاط در سراسر جهان متصل مي كند، 
از اينترنت فيبر نوري استفاده مي كند. البته زماني شما 
واقعا از اينترنت فيبر نوري استفاده مي كنيد كه تمام 
نقاط اتصال شما، از دسته هاي فيبر نوري استفاده كند 
و ديگر محدوديت هاي كابل هاي مسي را نداشته باشد. 
دليل اينكه اينترنت فيبر نوري همچنان كامال فراگير 
نشده اين اس��ت كه هزينه هاي آن گران  قيمت است. 
براي بيشتر مردم و كاربران سرعت دانلود ۲0 تا 100 
مگابايت بر ثانيه، سرعت بسيار مناسبي به شمار مي رود 
و عموما مردم عادي با داده هاي حجم باال كار نمي كنند.

هكرها به دنبال شناسايي وي پي ان هاي معيوب و حمله به دوركاران

امكان يافتن پزشك مجازي با خدمات نقشه و جست وجو در گوگل 

زددينت| همزمان با افزايش دوركاري كارمندان 
ادارات و اس��تفاده آنها از وي پي ان براي دسترسي به 
شبكه هاي خصوصي شغلي، فعاليت هكرها براي نفوذ 
به وي پي ان ها نيز افزايش يافته است. به گزارش مهر، 
خانه نش��يني ميلياردها نفر در سراسر جهان به علت 
شيوع ويروس مهلك كرونا، باعث شده تا نرم افزارهاي 
وي پي ان كه اتصال خصوصي به شبكه هاي حرفه اي 
موسس��ات و ادارات را ممك��ن مي كنند، محبوب تر 

شوند. اما هكرها نيز از اين فرصت براي سوءاستفاده و 
سرقت اطالعات بهره گرفته اند. بررسي مشتركي كه 
در اين زمينه توسط مركز ملي امنيت سايبر انگليس، 
وزارت امنيت داخلي امريكا و آژانس امنيت سايبري 
و زيرساخت هاي امريكا صورت گرفته نشان مي دهد 
كه تعداد حمالت فيش��ينگ، طراحي انواع بدافزار و 
باج افزار عليه افراد و س��ازمان ها بيشتر شده است. بر 
اس��اس اين تحقيق مهاجمان سايبري تاكتيك هاي 

خود را با شرايط خانه نش��يني مردم تطبيق داده اند 
و نفوذ ب��ه وي پي ان ه��اي محبوب ب��راي اتصال به 
شبكه هاي حرفه اي و ش��غلي را در نهادهاي دولتي 
و خصوصي در دس��تور كار قرار داده اند. از همين رو 
كارشناس��ان امنيتي به كاربران توصي��ه كرده اند از 
كليك كردن روي لينك هاي مش��كوك و ناشناخته 
خ��ودداري ك��رده و نرم افزارهاي وي پ��ي ان خود را 

به روز كنند.

سيانبيسي| گوگل قصد دارد به كاربران امكان دهد تا 
با استفاده از خدمات جست وجو و نرم افزار نقشه اين شركت 
براي شناسايي پزشكان در دسترس به طور مجازي اقدام 
كنند. به گزارش مهر، گوگل در تالش اس��ت با همكاري 
پزشكان مختلف در امريكا دسترسي به خدمات اين افراد را 
به صورت مجازي و از راه دور ممكن كند تا در شرايط قرنطينه 

كاربران بتوانند از طريق تلفن و مكالمات ويدئويي خدمات 
پزشكي دريافت كرده و براي رفع مشكالت خود اقدام كنند. 
گوگل مي گويد با توجه به شيوع ويروس كرونا و خانه نشيني 
اجباري ميليون ها نفر در سراسر امريكا مراجعه حضوري به 
پزشكان كاهش يافته و مردم ترجيح مي دهند به صورت 
مجازي از خدمات پزشكي استفاده كنند. لذا اين شركت 

قصد دارد به اف��راد نيازمند به خدمات درماني امكان دهد 
بدون ترك خانه هايشان به سرويس هاي مختلف پزشكي 
دسترسي يابند. از اين پس مشخصات پزشكاني كه به صورت 
مجازي به بيماران خدمات تلفني يا ويدئو كنفرانس ارايه 
مي دهند در جست وجوگر گوگل و در نرم افزار نقشه آن در 

دسترس خواهد بود.

دايركت اينستاگرام در وب هم فعال شد
ورج| از اي��ن پ��س كارب��ران ش��بكه اجتماع��ي 
اينستاگرام قادر خواهند بود در نسخه وب اين پلتفرم 
نيز به پيام هاي شخصي خود دسترسي پيدا كنند. به 
گزارش ايسنا، گزارش هاي پيشين نشان مي داد كه 
اينستاگرام قصد دارد قابليت دسترسي كاربران به 
قسمت دايركت يا پيام هاي خصوصي در اين شبكه 
اجتماعي را به نس��خه وب خود ني��ز اضافه كند. در 
ابتداي سال جاري ميالدي نيز اين قابليت جديد به 
صورت محدود و آزمايشي براي عده اي از داوطلبان 
در برخي از كش��ورهاي دنيا فعال شد تا طبق روال 
هميشگي شبكه هاي اجتماعي، اينستاگرام بتواند 
كم و كاستي هاي آن را براي انتشار و عرضه رسمي 
و نهايي براي عموم كاربران بسنجد و در صورت لزوم 

آنها را برطرف كند.
اين قابليت در حال حاض��ر براي تمامي كاربران در 
كشورهاي مختلف جهان فعال شده و از اين پس قادر 
خواهند بود از طريق مرورگر خود يعني نسخه وب 
نيز پيام هاي خصوصي يا دايركت خود را مش��اهده 

كرده و در صورت تمايل به ارس��ال پيام به دوستان 
خود اقدام كنند. به عقيده بس��ياري از كارشناسان 
فعال در حوزه فناوري، بسياري از اين اينفلوئنسرها، 
خبرنگاران و س��اير اف��رادي كه روزانه با ارس��ال و 
مش��اهده خيلي عظيم��ي از پيام هاي خصوصي در 
بخش دايركت اينس��تاگرام روبه رو مي شوند، از اين 
قابليت جديد استقبال خواهند كرد؛ چرا كه بسياري 
از آنها با اس��تفاده از لپ تاپ هاي خود در فضاي اين 
شبكه اجتماعي به انتش��ار محتواي مورد نظر خود 

مي پردازند.
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از رشد 2 برابري فروش اينترنتي 
تا نابودي 800  ميليون شغل  

وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالع��ات گفت: 
»ظرفيت فروش اينترنتي در كش��ور پيش از 
شيوع كرونا از نظر ريالي، نزديك به 3.5 درصد 
فروش خرد كش��ور در فضاي مج��ازي بود اما 
امروز به 7 درصد رس��يده اس��ت.« به گزارش 
راديو گفت وگو، محمدجواد آذري جهرمي به 
تشريح وضعيت مصرف اينترنت پس از شيوع 
كرونا پرداخت و اظهار كرد: »شيوع كرونا سبب 
خانه نش��يني مردم شده اس��ت و شبكه هاي 
ارتباطي و اجتماعي در بسياري از كشورهاي 
دنيا در آغاز اين پديده با تكميل شدن ظرفيت 

مسيرهاي ارتباطي مواجه شده اند. 
بر اس��اس يك گزارش پهناي باند مصرفي در 
ايران توسط مردم با رشد قابل توجهي روبه رو 
بوده و تقريبا نس��بت به اول اس��فند ترافيك 
عبوري از ش��بكه ۲.5 برابر ش��ده است. رشد 
در ش��بكه خانگي بيشتر و گوشي تلفن همراه 
كمتر از ساير بخش ها بوده است اما با اين حال 
شاهد رش��د 70 درصدي در ش��بكه و ديتاي 
موبايل بوده اي��م.« وي همچني��ن بيان كرد: 
»ظرفيت فروش اينترنتي در كش��ور پيش از 
موض��وع اپيدمي كرونا از نظ��ر ريالي، نزديك 
به 3.5 درص��د فروش خرد كش��ور در فضاي 
مج��ازي بود اما ام��روز به 7 درصد رس��يده و 
در حال رش��د اس��ت. تحول اقتصاد ديجيتال 
پس از كرون��ا رخ خواه��د داد و 800 ميليون 
ش��غل در دنيا از بين خواهد رفت و مش��اغل 
 جديدي ايجاد خواهد ش��د كه ما بايد خود را 

آماده كنيم.«
وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات به داليل 
افزاي��ش مصرف اينترنت اش��اره كرد و گفت: 
»دليل اين گرايش، سرگرمي، انجام بخشي از 
كارها مانند خريد و آموزش درس دانشگاهي 
به صورت مجازي اس��ت. تا جاي��ي كه در روز 
سه ش��نبه يك درصد از ترافيك كل شبكه به 
كالس هاي آموزش��ي دانش��گاه ها اختصاص 

داشت.« 
آذري جهرمي فضاي مج��ازي را يك فرصت 
بي نظير براي عبور و تحمل كش��ور در شرايط 
كرون��ا توصيف ك��رد و گفت: »اي��ن رخداد را 
مي ت��وان يك آزمون براي س��نجش وضعيت 
رس��انه، شناس��ايي خأله��اي آن و چگونگي 
مديريت اين مش��كالت دانس��ت. در واقع اين 
روزها فرصت خوب��ي بود تا نح��وه مواجهه با 
فضاي مجازي را ببينيم، براي آن برنامه ريزي 
كنيم و بيشتر بر آن مسلط شويم.« وي با بيان 
اينكه فضاي مجازي بس��يار گسترده است اما 
لزوما با رس��انه يكي نيس��ت، گف��ت: »در اين 
شرايط كه يك رخداد همگاني رخ داده، توجه 
همه مردم به رسانه ها و اخبار بسيار شديد شده 
اس��ت. در واقع در اين وضعي��ت همه اخبار از 
سودجويان بازار تا برداشت هاي سياسي براي 
منحرف و مشوش كردن ذهن مردم مورد توجه 

قرار مي گيرد.«

افزايش ۱٨ درصدي مصرف 
آب در استان اصفهان

مدير عامل ش��ركت آبفا استان اصفهان اعالم 
كرد: با ش��يوع ويروس كرونا مص��رف آب در 

اصفهان 1٨درصد افزايش يافته است.
مهندس هاشم اميني با اشاره به تاثير ويروس 
كرونا ب��ر افزايش مي��زان مص��رف آب اظهار 
داش��ت: با ش��يوع ويروس كرونا وضعيت آب 
اصفهان نس��بت به مشابه س��ال گذشته 1٨ 
درص��د افزايش يافته اس��ت و حتي در بعضي 
روزها ش��اهد رش��د ۲5 درصدي مصرف آب 

بوده ايم.
مدير عامل شركت آبفا استان اصفهان با بيان 
اينكه ش��يوع بيماري كرونا مردم را نسبت به 
مسائل بهداشتي حساس كرده است، تصريح 
كرد: با زايش مصرف آب تمام س��عي ما حفظ 
پايداري ش��بكه و مديريت توزيع براي تامين 
آب است، اما الزم است بر مصرف بهينه تاكيد 
شود تا در شرايط حساس كنوني، با قطعي آب 

مواجه نشويم.

مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذکر را با مشخصات و شرايط کلي زير از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي به شرکت های واجد شرايط واگذار نمايد.
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OECD اثرات كرونا بر چشم انداز اقتصادي جهان را بررسي كرد

زيان تعطيلي ماهانه بنگاه ها 
تعادل | گروه صنعت |

ي  ي ه�ا ر همكا و س�عه  تو ن  ما ز س�ا
اقتصادي)OECD( در گزارشي، به بررسي اثرات 
اقتصادي ويروس كرونا بر چشم انداز اقتصادي 
جه�ان پرداخته اس�ت. براس�اس جديدترين 
تخمين هاي اين سازمان، تعطيلي كسب وكارها 
به طور مستقيم بخش هايي مشتمل بر يك سوم 
از تولي�د ناخالص داخلي اقتصاده�اي بزرگ را 
متأثر ساخته اس�ت. ارزيابي ها نشان مي دهد، 
هرم�اه تعطيلي كس�ب وكارها، زيان�ي معادل 
۲ واح�د درصد كاهش در رش�د توليد ناخالص 
داخلي س�االنه اقتصاده�اي بزرگ ب�ه همراه 
دارد. يافته هاي اين تحليل، همچنين نش�انگر 
اين اس�ت كه بخش گردش�گري به تنهايي، 70 
درصد كاهش فعاليت را تجربه كرده اس�ت. در 
گزارش اين سازمان بابيان اينكه تأثير تعطيلي 
مش�اغل بر كاهش توليد اقتصادهاي پيشرفته 
و اقتصادهاي بزرگ نوظهور ۱۵ درصد يا بيشتر 
و در اقتصادهاي متوس�ط تا ۲۵ درصد است، بر 
ضرورت اقدام سريع دولت ها به منظور حفظ جان 
مردم و همچنين احياي بخش خصوصي تأكيد 
شده اس�ت. اين سازمان در نهايت، توصيه هاي 
چهارگانه اي را در راس�تاي مقابله با شوك هاي 
اقتص�ادي ناش�ي از وي�روس كرون�ا و احياي 
اقتصادهاي جهان داش�ته كه از سوي معاونت 
بررسي هاي اقتصادي اتاق ايران منتشر شده، كه 
براساس آن دولت ها، بانك هاي مركزي و سران 
اقتصادي كشورها را راهنمايي مي كند تا ضمن 
افزايش مش�اركت و همكاري هاي بين المللي، 
بتوانند سياس�ت هايي را در س�طح ملي براي 
حمايت از مردم، بنگاه ها و حفاظت بيش�تر در 

حوزه بهداشت و درمان به انجام رسانند. 

  ميزان آسيب به بخش هاي مختلف اقتصادي
با توجه ب��ه پيش بيني هاي جديد س��ازمان توس��عه و 
همكاري هاي اقتص��ادي )OECD( اقدامات بازدارنده 
سختگيرانه اي كه براي كند كردن گسترش ويروس كرونا 
)Covid19(مورد نياز اس��ت، به طور قابل مالحظه اي 
توليد ناخالص داخلي اقتصادهاي بزرگ را در كوتاه مدت 
كاهش خواهد داد. در تمام اقتصادها بيشترين آسيب را 
خرده فروشي و عمده فروشي و امالك و مستغالت ديده اند. 

در ساير بخش ها، كش��ورها شاهد آسيب هاي متفاوتي 
هستند. تعطيلي صنايع ساخت در بخش حمل ونقل در 
بعضي از كشورها آسيب جدي به اقتصاد وارد كرده است، 
در حالي كه كاهش فعاليت هاي گردشگري و تفريحي در 
برخي ديگر از اقتصادها آسيب بيشتري به جاي گذاشته 
اس��ت. به طوري كه براس��اس جديدترين تخمين هاي 
سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي، تعطيلي كسب 
وكارها به طور مستقيم بخش هايي مشتمل بر يك سوم 
از توليد ناخالص داخلي اقتصادهاي بزرگ را متأثر ساخته 
است. هر ماه تعطيلي كسب وكارها، زياني معادل 2 واحد 
درصد كاهش در رش��د توليد ناخالص داخلي س��االنه 
اقتصادهاي بزرگ به همراه دارد. بخش گردش��گري به 

تنهايي، 70 درصد كاهش فعاليت را تجربه كرده است.
اين تفاوت ها به دليل تفاوت تركيب توليد كش��ورها 
اس��ت. اقتصادهايي كه گردش��گري در آنها س��هم 
عمده اي دارد، اعمال قرنطينه و محدوديت هاي سفر 
به شدت آنها را تحت تأثير قرار مي دهد. از طرف ديگر، 
كشورهايي كه داراي بخش كشاورزي و معدن نسبتًا 
قابل توجهي هستند، از جمله كشورهاي نفت خيز، 
ممكن اس��ت اثرات اوليه كمت��ري را در اين ارتباط 
احساس كنند، اگرچه در نهايت، توليد در اثر كاهش 
تقاضاي جهان��ي براي كاال متأثر خواهد ش��د. تأثير 
تعطيلي مشاغل بر كاهش توليد اقتصادهاي پيشرفته 
و اقتصادهاي بزرگ نوظهور 15 درصد يا بيشتر و در 
اقتصادهاي متوسط تا 25درصد ارزيابي مي شود. به 
دليل هزينه هاي سنگين انساني و مادي اين ويروس 
بر نظام بهداش��ت و درمان، اولويت اول دولت ها بايد 
كند كردن شيوع ويروس كرونا و نجات جان انسانها 
باشد. الزمه اين امر، اقدام سريع و هماهنگ دولت ها 
براي حفظ جان مردم و احياي بخش خصوصي است 
كه پس از عبور از اين بحران بس��يار ش��كننده ظاهر 
خواهد ش��د. دبي��ركل OECD در اجالس مجازي 
سران كشورهاي G20، براي مصون سازي اقتصادها 
در برابر اين ويروس اقدامات عاجل زير را به سران اين 
گروه توصيه كرده اس��ت: »سرمايه گذاري مجدد در 
سيستم هاي بهداشتي و اپيدميولوژيك، به كار بستن 
همه اهرم هاي كالن اقتصادي: سياس��ت هاي پولي، 
مالي، بودجه اي و ساختاري، برداشتن محدوديت هاي 
تجاري موجود در زمينه تجهيزات پزشكي مورد نياز، 
حمايت از كش��ورهاي آس��يب پذير در حال توسعه 
و كم درآمد، به اشتراك گذاش��تن و اجراي بهترين 

روش هاي حمايتي در قبال كارگران و ساير افراد اعم 
از شاغل و بيكار به ويژه آسيب پذيرترين افراد، حفظ 
كس��بوكارها به ويژه بنگاه هاي كوچك و متوسط از 
طريق ارايه بس��ته هاي حمايتي ويژه به بخش هايي 
كه بيشترين آسيب را از اين بحران ديده اند، از جمله 

گردشگري.«

   توصيه هاي چهارگانه 
اين گزارش رش��د س��االنه توليد ناخالص داخلي در 
نهايت به عوام��ل متعددي بس��تگي دارد، از جمله 
حجم و مدت زمان تعطيلي ملي كسب وكارها، ميزان 
كاهش تقاضا براي كاالها و خدمات و سرعت اجراي 
حمايت هاي مالي و پولي. در ادامه، سازمان توسعه و 
همكاري هاي اقتص��ادي به منظور تامين منابع الزم 
براي مقابله با فوريت هاي بهداشت عمومي در راستاي 
مقابله با شوك هاي اقتصادي ناشي از شيوع ويروس 

كرونا، توصيه هاي اقتصادي را به دولت كش��ورهاي 
مختلف ارايه داده اس��ت كه چهار مورد زير را شامل 
مي ش��ود: 1. دولت ها باي��د به منظور پاس��خگويي 
ب��ه چالش هاي بهداش��ت و درم��ان، همكاري هاي 
بين المللي خود را افزايش دهند. بايد اطمينان حاصل 
شود كه واكسن ها و داروهاي مقابله با اين بيماري، پس 
از تهيه و توليد، در سريع ترين زمان ممكن به دست 
افراد خواهد رسيد. در اين راستا، نهادهاي تنظيم گر 
بايد نس��بت به ح��ذف موانع تنظيم��ي در ارتباط با 
واكس��ن و درمان كرونا اق��دام نماين��د. 2. دولت ها 
بايد سياس��ت هاي مش��ترك را جانشين روش هاي 
ناهماهنگ كنند. تأمين مالي س��پرهاي محافظتي 
فوري براي مقابله با اثرات منفي اين ويروس و تسريع 
احياي اقتصادي از س��وي دولت ها ضروري اس��ت. 
اين اقدامات محافظتي بايد بخش هاي »بهداش��ت 
و درم��ان«، »مردم« و » بنگاه ها« را ش��امل ش��ود. 

3. با وجود آنكه بانك ه��اي مركزي تاكنون اقدامات 
جسورانه اي براي حمايت از اقتصاد انجام داده اند، اما 
نظارت و تنظيم گري هاي مالي حوزه ديگري اس��ت 
كه هماهنگي در آن مي تواند نتايج بهتري را رقم زند. 
 ،COVID-19 پيامدهاي اقتصادي ناشي از بحران
بازارهاي مالي، ترازنامه ها و درآمدهاي بانك ها را تحت 
ش��عاع قرار داده اس��ت. اتخاذ يك رويكرد هماهنگ 
در زمينه پايش، شناسايي آسيب ها وانجام اقدامات 
تنظيمي نتايج بسيار مثبتي را در قياس با برخوردهاي 
منقطع و متناقض به همراه خواهد داشت. 4. هر كاري 
بايد انجام شود تا اعتماد به عرصه جهاني بازگردد. در 
حالي كه نكته اصلي، كنترل شيوع ويروس است؛ اما 
اين تالش ها كمك مي كند عواملي كه حتي پيش از 
ش��يوع اين ويروس اعتماد را ازصحنه جهاني سلب 
كرده ب��ود از ميان برداش��ته ش��ود، از جمله حذف 

محدوديت هاي تجاري. 

با تصويب مصوبه كميته ماده 12 در هيات وزيران

معافيت مالياتي براي شهرك صنعتي اشتهارد 
هيات وزيران با مصوبه كميته موضوع ماده 12 قانون 
احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور موافقت كرد تا 
شهرك صنعتي اشتهارد از محدوده 120 كيلومتري 
تهران خارج شود و مشمول معافيت پرداخت ماليات 
موضوع ماده 132 قانون ماليات هاي مس��تقيم براي 
حمايت از س��رمايه گذاري و اش��تغال زايي باش��د. 
پس از مصوبه كميته م��اده 12 قانون احكام دايمي 
برنامه هاي توس��عه كش��ور مبني بر خروج شهرك 
صنعتي اشتهارد از محدوده 120 كيلومتري تهران، 
اين موضوع به تصويب هيات وزيران نيز رس��يد و بر 
اين اساس، واحدهاي صنعتي مستقر در اين شهرك 
نيز مانند استان هاي قم و سمنان به استثنائات اضافه 
شدند و مشمول معافيت هاي موضوع ماده 132 قانون 

ماليات هاي مستقيم خواهند بود.
براساس ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم، درآمد 
ابرازي ناشي از فعاليت هاي  توليدي و معدني اشخاص 
حقوقي غيردولتي در واحده��اي توليدي يا معدني 
كه از تاريخ اجراي اين م��اده از طرف  وزارتخانه هاي 
ذي ربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد 

اس��تخراج و ف��روش منعق��د مي ش��ود و همچنين 
درآمدهاي خدماتي بيمارس��تان ها، هتل ها و مراكز 
اقامتي گردش��گري اش��خاص يادش��ده كه از تاريخ 

مذكور از طرف مراجع قانوني ذي ربط براي آنها پروانه 
بهره برداري يا مجوز صادر مي ش��ود، از تاريخ شروع 
بهره برداري يا اس��تخراج يا فعاليت به مدت 5  سال و 

در مناطق كمتر توسعه يافته به مدت 10 سال با نرخ 
صفر مشمول ماليات است.

همچنين طبق اين قانون، ماليات واحدهاي توليدي 
و معدني مس��تقر در كليه مناطق وي��ژه اقتصادي و 
شهرك هاي صنعتي به استثناي مناطق ويژه اقتصادي 
و ش��هرك هاي مس��تقر در ش��عاع 120 كيلومتري 
مركز اس��تان تهران با نرخ صفر محاسبه مي شود و از 
مشوق هاي مالياتي موضوع اين ماده برخوردار هستند.

در اي��ن ماده قانون��ي ب��راي تش��ويق و افزاي��ش 
س��رمايه گذاري هاي اقتصادي در واحدهاي موضوع 
اين ماده عالوه ب��ر دوره حماي��ت از طريق ماليات با 
نرخ صفر حس��ب مورد، س��رمايه گذاري در مناطق 
كمتر توس��عه يافته و س��اير مناطق نيز موردحمايت 
قرار مي گيرد؛ اما تأكيد ش��ده اس��ت ك��ه نرخ صفر 
مالياتي و مش��وق هاي موضوع اين ماده شامل درآمد 
واحدهاي توليدي و معدني مس��تقر در ش��عاع 120 
كيلومتري مركز اس��تان تهران، 50 كيلومتري مركز 
استان اصفهان و 30 كيلومتري مراكز ساير استان ها و 
شهرهاي داراي بيش از 300 هزار نفر جمعيت بر اساس 

آخرين سرشماري نفوس و مسكن نمي شود. بر همين 
اساس، عمال سرمايه گذاران شهرك صنعتي اشتهارد 
با بي بهره ماندن از مشوق هاي اعطا شده براي افزايش 
سرمايه گذاري و اش��تغال زايي، رغبت كمتري براي 
توسعه فعاليت ها داش��تند و حتي برخي دست به كار 
كاهش س��رمايه گذاري جديد و حتي خ��روج از اين 
منطقه شدند و به همين واس��طه ضريب اشتغال در 
اين شهرك نيز با كاهش روبرو شد؛ اما حاال با موفقيت 
كميت��ه م��اده 12 و دريافت مصوبه هي��ات وزيران، 
شهرك صنعتي اشتهارد ازنظر مالياتي، از شعاع 120 
كيلومتري مركز استان تهران خارج شده و بيش از 2 
هزار واحد توليدي و صنعتي مس��تقر در بزرگ ترين 
شهرك صنعتي كش��ور از معافيت پرداخت ماليات 

موضوع ماده 132 برخوردار شدند.
طبق اظهارات مديرعامل ش��هرك صنعتي اشتهارد، 
پيش بيني مي شود با اين مصوبه بسياري از واحدهاي 
صنعتي جديد و واحدهايي كه شهرك را ترك كرده 
بودند با ازسرگيري فعاليت خود در اين منطقه صنعتي 

حدود 5 هزار فرصت شغلي جديد ايجاد كنند.

كاهش تجارت جهاني به دليل شيوع ويروس كرونا
ش�اتا | يك مس��وول گفت: بر اس��اس پيش بيني 
س��ازمان تج��ارت جهان��ي )WTO( ب��ه دلي��ل 
تأثيرات ش��يوع ويروس كووي��د ١٩ بر فعاليت هاي 
اقتص��ادي در سراس��ر جهان، تج��ارت جهاني كاال 
 در س��ال ٢٠٢٠ بي��ن ١٣ ت��ا ٣٢ درص��د كاه��ش 
خواه��د ياف��ت. حمي��د زادب��وم گفت: بر اس��اس 
پيش بيني سازمان تجارت جهاني )WTO( به دليل 
تأثيرات ش��يوع ويروس كووي��د ١٩ بر فعاليت هاي 

اقتص��ادي در سراس��ر جهان، تج��ارت جهاني كاال 
 در س��ال ٢٠٢٠ بي��ن ١٣ ت��ا ٣٢ درص��د كاه��ش 

خواهد يافت.
رييس كل سازمان توسعه تجارت افزود: سازمان هاي 
بين المللي برآورد مي كنند در سال ٢٠٢١، اين ركود 
در تجارت جهاني بهبود يابد كه اين امر، بس��تگي به 
كارايي سياس��ت هاي تجاري در مقابل اين پديده و 
مدت زمان پايداري اين ركود دارد. وي تصريح كرد: 

بر اس��اس گزارش س��ازمان تجارت جهاني، تمامي 
مناطق جه��ان كاهش دورقمي تجارت را در س��ال 
جاري ميالدي تجربه خواهند كرد، هرچند صادرات 
منطقه امريكاي شمالي و آسيا دچار آسيب بيشتري 

خواهد شد.
زادبوم گفت: براساس اين پيش بيني ها، تجارت در 
بخش هايي كه زنجيره ارزش پيچيده تري دارند، به 
ويژه محصوالت الكترونيك و خودروسازي ها كاهش 

بيشتري خواهد داشت. همچنين خدمات بازرگاني 
ممكن اس��ت به دليل اين بيماري و محدوديت هاي 
حمل و نقل و سفر، مس��تقيما تحت تاثير بيشتري 
قرار گيرند. او با اش��اره به اينكه ٧٩ كش��ور صادرات 
محصوالت بهداش��تي و گياهات خوراكي را ممنوع 
و 57 كش��ور هم به علت نياز به كاالهاي اساس��ي و 
بهداشتي، واردات اين اقالم را تسهيل كرده اند، بيان 
كرد: بسياري از كشورها محدوديتهايي براي واردات 

از كش��ورهايي كه ويروس كرونا ش��يوع بيش��تري 
داش��ته و برخي كش��ورها به دليل نياز داخلي خود 
محدوديت هاي صادراتي براي اقالم كاالهاي اساسي 
و محصوالت بهداشتي و پزش��كي اعمال كرده اند؛ 
ضمن اينكه محدوديت تردد مسافر و طبعا محدوديت 
تردد رانن��دگان كاميونها در برخي كش��ورهاو لغو 
پروازها همه و همه موجب كاهش تجارت بين الملل 

گرديده است.
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اهم برنامه هاي
سال جهش توليد ابالغ شد

شاتا | معاون طرح و برنامه اعالم كرد: اهم برنامه هاي 
س��ال جهش توليد بخش صنعت، معدن و تجارت 
نهايي و ابالغ شد. سعيد زرندي گفت: اين برنامه ها در 
هفت محور و 40 برنامه شامل توسعه و تعميق ساخت 
داخل در راستاي جهش توليد )11 برنامه(، مديريت 
واردات و توس��عه صادرات غيرنفتي )پنج برنامه(، 
توسعه معادن و صنايع معدني با اجراي نقشه راه )پنج 
برنامه(، توسعه فناوري و محصوالت دانش بنيان )پنج 
برنامه(، مديريت بازار و ساماندهي لجستيك تجاري 
)پنج برنامه( بهبود فضاي كسب وكار مرتبط با بخش 
صنعت، معدن و تجارت )پنج برنامه(، تأمين منابع 
مالي و توسعه سرمايه گذاري )چهار برنامه( توسط 
وزي��ر صنعت، معدن و تجارت ب��ه همه معاونت ها، 
سازمان ها و شركت هاي تابعه ابالغ شد.وي گفت: در 
اين برنامه الزامات تحقق اهداف و اجراي برنامه هاي 
جهش توليد، به صورت دقيق مشخص شده است. 
زرندي افزود: راه كارهاي رس��يدن به جهش توليد، 
چالش ه��اي ف��راروي بخش صنعت در س��ال 99 
فرصت جهش هاي درون بخش��ي در سال جاري و 
هدف گذاري ش��اخص هاي توليد و تجارت در سال 
99 از مهم ترين بخش هاي برنامه هاي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اس��ت. معاون طرح و برنامه گفت: 
وظاي��ف و اقدامات هر يك از بخش هاي مختلف در 
وزارتخانه مشخص شده و عملكردها بر اساس اين 

برنامه، رصد و پايش خواهد شد. 

ترخيص اقالم بهداشتي
قبل از تخصيص ارز

خبرگزاري مهر | گمرك ايران تسهيالت جديدي را 
براي ترخيص فوري كاالهاي مقابله با كرونا از گمركات 
در نظر گرفته كه بر اساس آن، ترخيص اقالم بهداشتي 
قبل از تخصيص ارز مجاز است. بر اساس جديدترين 
ابالغيه گمرك، كاالهاي موجود در اماكن گمركي، 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كه داراي ثبت سفارش 
بانكي بوده و براي رفع نيازهاي پيشگيري و مقابله با 
بيماري كرونا و جبران آث��ار اقتصادي آن در جامعه 
مورد نياز هستند، در صورت ارايه تاييديه بانك مبني 
بر قرار گرفتن در صف تأمين ارز، ترخيص مي شوند. 
اين كاالها شامل لباس گان و تجهيزات سرمايه اي و 

اقالم مقابله فردي با ويروس كرونا هستند. 

واردات ماشين آالت 
راهسازي با ارز نيمايي آزاد شد

دولت مصوبه واردات ماش��ين آالت راهس��ازي و 
معدني با ارز بازار ثانويه را به وزراي راه و صنعت ابالغ 
كرد. اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور، 
تصويبنامه هيات وزيران مبني بر ورود و ترخيص 
ماشين آالت معدني و راهسازي غير اسقاطي داراي 
نش��ان تجاري معتبر جهاني اصالح شد و تا پايان 
سال 1399 با ارز بازار ثانويه اعالمي بانك مركزي در 
جلسه ۸ فروردين امسال را به وزراي راه و شهرسازي 

و صنعت، معدن و تجارت ابالغ كرد. 

آمار واردات گوشي همراه
در سال 98

آخرين آمار منتشر شده از سوي وزارت صمت، نشان 
مي دهد كه تعداد گوش��ي همراه وارداتي ثبت شده 
در سامانه همتا در 11 ماهه پارسال نزديك به 4 برابر 
شده است، اما براس��اس صحبت هاي اخير رييس 
هيات مديره انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم 
جانبي واردات موبايل از يك ماه پيش متوقف شده 
است. براساس اين آمار، تا پايان بهمن سال گذشته 
بيش از 9 ميليون و 799 هزار گوشي همراه وارداتي در 
سامانه همتا ثبت شده كه نسبت به حدود دو ميليون 
و 500 هزار گوشي همراه وارداتي ثبت شده در اين 
س��امانه در مدت مشابه سال گذشته 290.3 درصد 
افزايش داشته اس��ت. همچنين در اين مدت بيش 
از سه ميليون و 7۶۸ هزار گوشي همراه مسافري در 
سامانه همتا ثبت شده كه نسبت به مدت مشابه سال 

قبل 3۶.5 درصد افزايش داشته است. 

قيمت كاالهاي اساسي در ماه 
رمضان افزايش نمي يابد

ايرنا| رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان اعالم ك��رد: هيچگونه كمبودي در 
تامين و توزيع كاالهاي ضروري مردم براي ايام ماه 
مبارك رمض��ان وجود ندارد و اج��ازه هيچ افزايش 
قيمتي را نخواهيم داد. عباس تابش با اشاره به نزديك 
شدن به ايام ماه مبارك رمضان و افزايش تقاضا براي 
كاالهاي اساسي اظهار داشت: هيچ مشكل و كمبودي 
در تامين و توزيع كاالهاي پرتقاضا مانند »ش��كر، 
گوشت قرمز، گوشت مرغ، خرما، برنج و ديگر اقالم 
ضروري« وجود ندارد و بايد با تقويت نظارت اجازه 
افزايش قيمت اين كاالها را ندهيم. معاون وزير صنعت 
بر ضرورت نظارت گسترده بر بازار و تثبيت قيمت بازار 
در ماه مبارك رمضان تاكيد كرد و گفت: هيچ گونه 
افزايش قيمتي در اين ماه نخواهيم داشت و هرگونه 
اقدام احتمالي مبني بر افزايش قيمت با محدوديت 
كاالهاي پرمصرف در ماه مبارك رمضان به طور جدي 
پيشگيري خواهد شد. وي با تاكيد بر اينكه به ميزان 
كافي كاالهاي اساس��ي براي اين ايام ذخيره سازي 
شده اس��ت، ادامه داد: امروز اغلب كشورهاي بزرگ 
براي تامين كاالهاي اساسي و ضروري خود با مشكل 
مواجه هستند اما خوش��بختانه ما در كشورمان به 
لحاظ تامين كاال با هيچ مشكلي مواجه نيستيم. وي 
با اشاره به شعار جهش توليد تصريح كرد: نبايد اجازه 
دهيم تعطيلي اتفاق افتد، چرا كه اگر اين زنجيره كار 
نكند به طور عملي توليد روند كندي خواهد داشت 
و با راه افتادن كسب و كارها نيز اين اميد وجود دارد 

كه نرخ رشد جديدي را در توليد به ثبت برسانيم.
اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور ايران اعالم كرد

2.4 ميليون تن نهاده دامي در گمرك رسوب كرد
خبرگ�زاري تس�نيم| اتحادي��ه واردكنندگان 
نهاده هاي دام و طيور ايران با ارسال نامه اي به معاون 
اول رييس جمهوري خواس��تار تعيي��ن تكليف 2.4 
ميليون تن نهاده دامي رسوبي در انبارهاي گمركي 
شد. در متن اين نامه برخي از مشكالت و موانع داخلي 
در فرايند تامين اين اقالم به شرح زير مورد اشاره قرار 

گرفته است:
 1. همانطور كه استحضار داريد در حال حاضر بيش 
از 2400 هزارتن از كاالهاي اساسي رسوبي در بنادر و 
مبادي ورودي كشور متعلق به اعضاي اين صنف بوده 
كه بر اساس توصيه اكيد مسووالن ذيربط و مسووليت 
ملي اين شركت ها عمدتا با استفاده از اعتبار تجاري 
خود و پ��س از اخذ مجوز هاي الزم و ثبت س��فارش 
اق��دام ب��ه واردات آن نموده اند. متاس��فانه عواملي 
همچون ناهماهنگي بين بخشي، بي توجهي به نظرات 

كارشناسي تشكل هاي تخصصي و ضعف برنامه ريزي 
باع��ث گرديده اس��ت كه اي��ن ظرفيت ارزش��مند 
ب��ه معضلي ب��راي واردكنندگان تبدي��ل گرديده و 
خس��ارت هاي غير قابل تحملي از قبيل هزينه هاي 
س��نگين دموراژ، انب��ارداري و در م��واردي كاهش 
 كيفيت و حتي بعضا فساد كاالهاي رسوبي را در پي 

داشته باشد.
 2- از مجموع 2400 هزارتن كاالي رسوبي در حوزه 
نهاده هاي توليدي دام و طيور بالغ بر 1900 هزارتن 
ذرت، 400 هزارتن جو دامي و بيش از يكصد هزارتن 
كنجاله سويا مي باشد . متاسفانه بخشي از اين كاالها 
بيش از ۸ ماه با توجيهات مختلف تامين ارز نشده و 
بال تكليف در انبارهاي گمركي كش��ور متوقف بوده 
است.  بديهي است هرگونه خسارت به اين كاالها به 
عنوان منابع استراتژيك ملي عالوه بر واردكنندگان 

متوجه كش��ور و اعتبار تجاري آن ني��ز خواهد بود.  
3. اين تش��كل اعتقاد دارد با ان��دك هماهنگي بين 
بخشي، اعتماد و توجه به پيش��نهادات كارشناسي 
بخش خصوصي و تدبير و برنامه ريزي مديران ذيربط 
دولتي امكان پيشگيري و رفع فوري اين معضل وجود 

داشته و دارد.
 4. علي ايحال پيرو تصميمات اخير ستاد اقتصادي 
دولت محترم، انتظار مي رفت مشكل رسوبي كاالهاي 
اساس��ي كشور با سرعت بيش��تري مرتفع گردد كه 
تا اين لحظه نتيجه ملموس��ي مش��اهده نمي گردد. 
بنابراين اس��تدعا دارد ضمن تاكي��د مجدد به لزوم 
تامين فوري ارز مورد نياز كاالهاي رسوبي، ترتيبي 
اتخاذ فرماييد كه در تصميم گيري هاي مرتبط توجه 
بيشتري به پيش��نهادات كارشناس��ي تشكل هاي 

تخصصي مبذول گردد.

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت

راه اندازي خط توليد  جديد ضدعفوني كننده 
ش��ركت س��ام الكترونيك )توليدكننده لوازم خانگي( 
خط توليد محلول ضدعفوني كننده را در كارخانه خود 
راه اندازي كرده است تا ضمن عمل به مسووليت اجتماعي 
خود در راستاي مقابله با بيماري كرونا، از تعديل نيروي 
انساني خود نيز جلوگيري كند.به گزارش ايرنا، در ركود 
اقتصادي ناشي از بروز بحران ويروس كرونا، اين شركت 
توليدكننده لوازم خانگي ب��دون اينكه تعديل نيرويي 
داشته باشد، خط توليد محلول ضدعفوني كننده دست، 
سطوح و سبزيجات و ميوه جات راه اندازي كرده و روزانه 
چهار تا پنج هزار بسته نيم ليتري توليد و به صورت رايگان 

توزيع مي كند.
حدود ۶0 نفر از پرس��نل اين شركت در اين خط توليد 
مش��غول به كار هستند و حقوق و دس��تمزدي از اين 
بابت دريافت نمي كنند. در اين زمينه »يداهلل صادقي« 
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به 

ايرنا گفت: شركت ها و توليدكنندگان بزرگ در سطح 
اس��تان در كنار امر توليد به مسووليت هاي اجتماعي 
خود نيز توجه دارند و عمده اين ش��ركت از اسفندماه 
و آغاز ش��يوع كرونا در كشور و چه اكنون كه در تدارك 
بازگش��ايي واحدهاي توليدي خود هس��تند، به اين 
مس��ووليت خود عمل مي كنند. وي بيان داشت: اين 
واحده��ا به توليد مواد ضدعفوني كنن��ده و حتي مواد 
غذايي و ماس��ك در كنار فعاليت اصلي توليدي خود 
مشغول هس��تند و اكنون نيز مشغول هماهنگي براي 
تامين نيازمندي هاي خانواده هاي بي بضاعت در آستانه 
ماه مبارك رمضان هستند.صادقي با اشاره به فعاليت 
شركت سام الكترونيك در توليد محلول هاي ضدعفوني، 
خاطرنش��ان كرد: اين ش��ركت با وج��ود اينكه تحت 
تحريم هاي شديد امريكايي ها قرار داشته و مصالح و مواد 
اوليه مورد نياز شان وارد نشد، به داخلي سازي روي آورد.
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عكسروز

چهرهروز

حسن انوشه درگذشت
حسن انوشه، نويسنده، پژوهشگر زبان و ادبيات فارسي و سرپرست گروه نويسندگان دانشنامه ادب فارسي درگذشت. اين نويسنده، پژوهشگر 
تاريخ و زبان و ادبيات فارسي و سرپرست گروه نويسندگان دانشنامه ادب فارسي روز شنبه )۲۳ فروردين ماه ۹۰( در سن ۷۵ سالگي به دليل 
بيماري سرطان درگذشت. مركز فرهنگي شهر كتاب در پيامي درگذشت حسن انوشه را به خانواده او و اصحاب فرهنگ و قلم تسليت گفت. حسن 
انوشه ۱۹ اسفند ۱۳۲۳ در بابل متولد شد. او تحصيالتش را در دانشگاه تهران در رشته زبان و ادبيات عرب به انجام رساند و عضو هيات امناي بنياد 
فردوسي بود. از آثار او مي توان به »تاريخ ايران كيمبريج: از ظهور اسالم تا آمدن دولت سلجوقيان«، »تاريخ ايران كيمبريج: از سلوكيان تا فروپاشي 

دولت ساسانيان«، »تاريخ ايران كيمبريج: از آمدن سلجوقيان تا فروپاشي دولت ايلخانان«، ترجمه »ايران در سپيده دم تاريخ« و... اشاره كرد. 

جامعه

هنر

شعرهايي براي درمان كرونا
شعرها و دل نوشته ها با حك ش��دن بر لباس هاي كادر 
درماني كشور، همراه آنها در مقابله با ويروس كرونا و درمان 
و مراقبت از بيماران كرونايي شده اند. هميشه نمادها به 
شعرها مي آمدند، اما اين روزها شعرها خود نماد استقامت 
و فداكاري و از جان گذشتن شده اند، نماد چهره هاي كبود 
و سرخ كه براي نجات جان انس��ان ها مي جنگند. كادر 
درمان كشور كه اكنون نزديك دو ماه است مشغول مداوا 
و مراقبت از بيماران كرونايي هستند، بعضا با شعرنوشته ها 
به ميدان مي آيند. لباسي كه دايم بر تن داشتنش براي 
آنها دش��واري هاي خاص خود را دارد، با بيت، مصراع يا 

دل نوشته اي حال ديگري به خود مي گيرد. 
»گرچه اين شهر هراسان شده از بيماري/ من پرستارم 
و عمري اس��ت خطر كرده  دلم« از بيت هايي است كه 
حك شدنش روي لباس كادر درمان به چشم مي خورد؛ 
اين بيت را س��جاد عاليي، شاعر و پرستار سروده است 
كه در آغاز پش��ت لباس يكي از پرستاران بيمارستان 

مسيح دانشوري حك شد. اين شاعر همچنين در يكي 
از بيت هاي خود اين گونه براي مقابله با بحران ويروس 
كرونا هش��دار مي دهد: »نگذاريد به جايي برس��د اين 
بحران/ كه ش��ود مقبره يك روز سراس��ر ايران«. روي 
يكي از لباس ها هم جمله اي از امين معلوف، ش��اعر و 
نويسنده لبناني حك شده اس��ت؛ »أيها الحزن... ألم 
تولمك ركبتاك من الجثو فوق صدورنا...؟! )اي اندوه... 

آيا زانوانت از زانو زدن بر سينه هامان به درد نيامد...؟!( 
مصرعي از غالمرضا طريقي هم ديگر شعري است كه بر 
لباس كادر درمان حك شده است؛ »قصه اي نيست كه با 

عشق به پايان نرسد«.
روي لباس يكي از افراد كادر درماني بيمارستان آيت اهلل 
خوانساري نيز اين بيت حك شده كه در قاب عكاس ايسنا 
قرار گرفته است؛ »اگر در شهر پيچيده هراس مرگ باكي 
نيست/ پرستارم و جانم را براي تو سپر كردم« كه به پرستار 

بيمارستان واليت قزوين نسبت داده شده است.
شعرها و دست نوشته هاي ادبي حك شده روي لباس هاي 
كادر درمان كشور صداي خاموش آنها را زمزمه مي كند؛ 
صدايي كه به دليل وجود ماسك بر صورت هاي شان به 
گوش نمي رسد اما بر جان مي نشيند. قاب دوربين ها اين 
نوشته ها را در حافظه تاريخ ثبت مي كنند تا ادبيات و شعر 
و كلمه هم همراه با كادر درمان در مقابله با ويروسي باشند 

كه دنيا را به هم ريخته است. 

دنیايورزش

میراثنامه

آن شعارهاي پرطمطراق چه شد؟
مدير اجرايي جامعه هتلداران اي��ران درباره خروج 
بس��ياري از س��رمايه گذاران از صنعت گردشگري 
بعد از بح��ران كرونا، هش��دار داد و گفت: آنها كه به 
واسطه شعارها و وعده هاي پرطمطراق وارد صنعت 
گردشگري ش��دند، با گذر از بحران كرونا، به خاطر 
مش��كالت و موانع بي شمار، تخم مرغ هاي خود را از 
س��بد اين صنعت خارج مي كنند. عباس بيدگلي، 
مدير اجرايي جامعه هتلداران ايران و مدرس دانشگاه 
كه رياست يك زنجيره هتلي در كشور را نيز بر عهده 
دارد، در يادداشتي نوشته، نگاهي به وضعيت صنعت 
گردشگري داشته كه با از سرگذراندن سالي پرتنش، 
اينك گرفتار ضربه سهمگين ويروس كرونا شده است؛ 
صنعتي كه در حال حاضر با ۱۰۰ درصد زيان مالي 
روبه رو است و شيوه حمايت از آن با نقد مواجه شده 
است. بيدگلي در اين يادداشت نوشته است: هنگامي 
كه براي تدوين برنامه شش��م توسعه كشور از توجه 
به صنعت گردشگري به عنوان يكي از رويكردهاي 
اصل��ي ياد ش��د و در پي آن در ابالغ سياس��ت هاي 
كلي تدوين اين برنامه از سوي مقام معظم رهبري، 
صراحتا به توسعه جدي اين صنعت اشاره شد، فعاالن 
گردشگري كشور كه تنها در شعارها و سخنراني هاي 
خصوصا انتخاباتي از توجه به اين صنعت شنيده بودند، 

بنا را بر اين گذاشتند كه تحولي عظيم در راه است؛ 
غافل از آنكه در اليحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه 
به مجلس شوراي اسالمي دريغ از يك خط يا حتي 
اشاره اي غير مس��تقيم به اين صنعت؛ اگر پيگيري 
و تالش تشكل هاي گردشگري كشور نبود، همين 
چند بند محدود نيز در اين برنامه به عنوان مهم ترين 
سند باالدستي كش��ور قرار نمي گرفت. به گزارش 
ايسنا بيدگلي در ادامه توضيح داده است: اين رفتار 
دولتمردان زنگ خطر جدي را براي دست اندركاران 
اين صنع��ت به صدا درآورد، ام��ا توافق برجام باعث 
رونق گردش��گري ورودي به كشور شد و بسياري از 
مسووالن، موضوع را به خود و عملكرد دستگاه خود 
نسبت داده و ضعف ها پنهان شدند، كه آن نيز ديري 
نپاييد و بحران هاي پي در پي صنعت گردش��گري 

كشور را با شرايطي بس��يار سخت و پيچيده روبه رو 
كرد. از تحريم هاي همه جانبه و محدوديت در تردد 
اتباع خارجي به كشور گرفته تا سيل و اغتشاشات و 
سانحه هوايي و در انتها بحران كرونا كه كل صنعت 
گردشگري را دچار تعطيلي كامل كرده است. به گفته 
بيدگلي، همه اينها در حالي بود كه تبلور حمايت هاي 
كشور از اين صنعت در تبديل جايگاه اداري سازمان 
ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري به 
وزارتخان��ه و قرار گرفتن عنوان گردش��گري قبل از 
صنايع دستي در عنوان وزارتخانه جديد بوده است. 
از سوي ديگر افزايش تصاعدي هزينه هاي واحدهاي 
گردشگري و تخصيص ندادن يارانه توليد به ايشان 
و نيز رونق نامناسب اين صنعت در دو سال گذشته، 
حاشيه سود بسيار پاييني براي برخي سرمايه گذاران 
و زيان هاي س��نگين براي برخي ديگر و تعطيلي و 
ورشكستگي براي برخي دست اندركاران ديگر اين 
صنعت به همراه داشته است. او گفته است: واقعيت 
اين اس��ت كه فعاليت در اين صنع��ت، به رغم ظاهر 
جذاب و وعده هاي به شدت پرطمطراق كه بسياري را 
به سرمايه گذاري در اين بخش كشانده است مشكالت 
و موانع بي شماري را در پي داشته و منطق اقتصادي 

مناسبي ندارد.

كتابخانه

كتاب »تامين مالي مدارس در اروپا« منتشر شد
كت��اب »تامين مال��ي م��دارس در اروپا« ب��ا ترجمه 
علي اللهيارتركمن و مرجانه س��لطاني منتش��ر شد. 
امروزه تامين منابع مالي آموزش و پرورش در سراسر 
جهان خصوصًا در كشورهاي در حال توسعه با بحران 
جدي روبه رو است. زيرا از يك سو افزايش تقاضا براي 
آموزش از طريق رش��د سريع جمعيت، از طرفي ديگر 
رش��د روزافزون فناوري اطالعات و كاربرد و استفاده 
آن در زندگي روزمره و مهم تر از همه محدوديت منابع 
مالي و كسري ساختاري بودجه در نظام هاي آموزشي 
اين معضل را حادتر كرده اس��ت. آم��وزش و پرورش 
نيز در مواجه ب��ا تقاضاي روزافزون ش��هروندان براي 
آموزش كيفي و كافي با كمبودهاي ش��ديد در زمينه 
تامين مالي رو به رو اس��ت. البته موضوع تامين منابع 

مالي آموزش در مدارس همواره كانون توجه نهادهاي 
ذي ربط و كارشناسان بوده. اما اين سوال مطرح است 
كه چگونه نظام هاي آموزشي در اثر بحران هاي مالي و 
اقتصادي مي توانند به مقابله با چالش هاي اجتماعي 

و اقتصادي كه در اي��ن دوران پيش روي آنها قرار دارد 
ادامه دهند. در كتاب »تامين مالي مدارس در اروپا« با 
تهيه گزارش ۲۷ كشور از ۲۸ كشور عضو اتحاديه اروپا، 
چارچوبي براي شناخت ساختار نظام هاي تامين مالي 
بخش دولتي آموزش و پرورش در سطح اروپا به رشته 
تحرير در آمده اس��ت كه اين دانش و تجربه مي تواند 
براي اصالح سياس��ت ها به خصوص در كشورهايي با 
فرآيندهاي مش��ابه در تامين بودجه و ساختار دولتي 
الهام بخش باشد.   اين كتاب در ۱۲۸ صفحه با سه فصل 
توسط انتشارات مدرسه منتشر شده و در فروشگاه هاي 
سراسر كشور و فروش��گاه آنالين انتشارات مدرسه به 
نشاني WWW.ENMA.IR در دسترس مخاطبان 

قرار دارد.

آغاز دومين دوره مشروطه
فتح تهران به دست مشروطه خواهان، 
فرار محمدعلي ش��اه و اينك، تشكيل 
دوباره مجل��س. روز بيس��ت و چهارم 
فروردين ۱۲۸۸ با پايان دوران استبداد صغير دومين 
دوره مجلس ش��وراي ملي آغاز شد. تا مشروطه دوم 
دوباره برقرار ش��ود، خون هاي زيادي ريخته شد، از 
مشروطه خواهان گرفته تا شيخ  فضل اهلل نوري كه به 
دست مشروطه خواهان و پس از فتح تهران اعدام شد 

و لكه ننگي در دامان مشروطه ماند. 
محمدعلي ش��اه از روز تاج گذاري س��ر مخالفت با 
مش��روطه را گذاش��ت و در اولي��ن گام در روز 
تاج گذاري اش نمايندگان مجل��س را دعوت نكرد. 
پس از آن به ستيز با مشروطه پرداخت و پس از چندي 
كش و قوس سرانجام شمشير را از رو بسته و دستور 
به توپ بس��تن مجلس را داد و با همراهي سرهنگ 
لياخوف روس اين كار را به انجام رساند. به دنبال اين 
اقدام چند تن از مش��روطه خواهان سر شناس چون 
ميرزا جهانگيرخان صوراسرافيل و ملك المتكلمين 
و تني ديگر را در باغشاه تهران به قتل رساند و جمع 
ديگري را به زندان انداخت و عده اي نيز مجبور به ترك 
وطن شدند. در برابر خودكامگي هاي محمدعلي شاه، 
مبارزاني از اقصا نقاط كشور در مخالفت با رفتارهاي 
اس��تبدادي وي قيام كردند. مقاومت افرادي نظير 
س��تارخان و باقرخان در ش��هر تبريز و به دنبال آن 
پيوستن بختياري ها، مجاهدان قفقاز، محمدولي خان 
تنكابني، مردم گيالن و... به گشوده شدن دروازه هاي 
تهران و فرار محمدعلي ميرزا به س��فارت روسيه در 
تهران منجر شد. در پي اين واقعه مشروطه خواهان 
فاتح تهران، مقرري برابر ۱۰۰ هزار تومان براي شاه در 
نظر گرفتند و او را به روسيه تبعيد كردند. وي پس از 
مدتي درصدد بازگشت و انتقام جويي و كسب مجدد 
قدرت برآمد و به همين منظور با كمك روسيه سپاهي 

فراهم كرد و به ايران تاخت، اما شكست خورد و ناچار 
به روسيه برگشت و مقرري وي نيز قطع شد. 

با عزل محمدعلي ش��اه، احمد ميرزا دومين پس��ر 
محمدعلي ش��اه، توسط مجلس��ي عالي از رجال و 
بزرگان مملكت در ۱۲ سالگي به سلطنت رسيد و تا 
رسيدن به سن بلوغ و تاج گذاري در تير ۱۲۹۳، ابتدا 
عضدالملك  س��پس ناصرالملك از سران ايل قاجار 
نايب الس��لطنه بودند. همزمان با سقوط محمدعلي 
شاه و آغاز سلطنت احمد شاه، پس از يك سال و چهار 
ماه و ۲۱ روز فترت، دوره دوم مجلس قانون گذاري در 
تاريخ ۲۴ فروردين ماه ۱۲۸۸ هجري شمسي افتتاح 

و نخستين جلسه رسمي آن سه روز بعد برگزار شد.  
انتخابات اين دوره به موجب نظام نامه انتخابات مورخ 
۱۲جمادي الثاني ۱۳۲۷ هجري قمري با محدود تر 
ك��ردن مداخله ش��اه، به صورت غيرمس��تقيم و دو 

مرحله اي برگزار شد و برخالف دوره اول مجلس كه 
انتخابات آن در انحصار اصناف و طبقات بود، در اين 

دوره انتخابات صنفي ملغي شد.
با وجود اين معضالت، مجلس دوم در طول عمر نسبتا 
كوتاه خود اقدامات مهمي انجام و گام هاي موثري در 
راه حل مشكالت برداش��ت. قانون ماليات عمومي، 
قانون ديوان محاسبات، قانون جديد انتخابات و قانون 
معارف از مهم ترين قوانين مصوب مجلس دوم بود. از 
جمله اقدامات موثري كه در راستاي تحديد قدرت 
دو ابرقدرت ذي نفوذ در ايران )انگلستان و روسيه( در 
جريان مجلس دوم انجام گرفت، استخدام مستشاراني 
از كشورهاي ديگري نظير امريكا، سوئد و فرانسه بود 
كه به منظور اصالح دستگاه ها و سازمان هاي دولتي از 
قبيل ژاندارمري، شهرباني و وزارت كشور به استخدام 

دولت ايران درآمدند.  

تاريخ
نگاري

فوتبال تا يك ماه ديگر 
در قرنطنيه

در حالي كه اخبار جسته و گريخته اي از بازگشايي 
تمرينات تيم ها از ابتداي ارديبهشت منتشر شده بود، 
رييس ستاد مقابله با كرونا در ورزش مي گويد چنين 
مجوزي صادر نشده است و فعال تيم ها بايد در قرنطينه 
تمرينات خود را پشت سر بگذارند. كارشناسان فوتبال 
و برخي از مديران س��ازمان ليگ بر اي��ن باورند كه 
مي توان ۹ هفته باقي مانده از ليگ برتر فوتبال ايران 
را حدود يك ماه و نيم برگزار كرد و پرونده نيمه تمام 
مسابقات فصل جاري را بست و مختومه اعالم كرد 
اما در شرايط كنوني مشخص نيست مسابقات از چه 
زماني آغاز خواهد شد. بعد از اعالم تعطيلي رويدادهاي 
ورزشي تا اطالع ثانوي توسط رييس جمهور، نااميدي 
مربيان و بازيكنان براي اتمام بالتكليفي خود افزايش 
يافت اما اظهارات برخي از مس��ووالن و كارشناسان 
در روزهاي گذشته زمزمه هايي را براي شروع مجدد 
تمرينات به وج��ود آورد تا مجددا طرح هاي عجيب 
و غريبي براي پرونده فصل جاري فوتبال ارايه شود. 
مهم ترين خواسته باش��گاه ها در روزهاي گذشته، 
در نظر گرفتن مدت زماني براي برگزاري تمرينات 
آماده سازي قبل از شروع مسابقات بود كه مسووالن 
سازمان ليگ و ستاد مقابله با كرونا تاكيد كردند براي 
اين موضوع، سه هفته براي تيم ها در نظر گرفته شده 
است. برنامه ريزي ستاد مقابله با كرونا در ورزش براي 
شروع فعاليت هاي ورزشي به طور ناخواسته اين مهم را 
در اختيار تيم ها قرار مي دهد كه ابتدا تمرينات خود را 
آغاز كنند  سپس وارد چرخه مسابقات شوند چرا كه 
به گفته لشگري، رييس كميته مسابقات فدراسيون 
پزشكي ورزشي و عضو ستاد مقابله با كرونا در ورزش، 
همانطور كه فوتبال به صورت پلكاني تعطيل شد، 
به همين صورت هم آغاز خواهد شد و ابتدا تيم ها 
از حيث س��المت بازيكنان و كادرفني غربالگري 
مي ش��وند و بعد از شروع تمرينات، اگر مشكلي به 
وجود نيامد، مس��ابقات بدون حضور تماشاگران 

برگزار خواهد شد.

جلسه بي نتيجه براي رفع 
مشكالت مالي پرسپوليس

جلس��ه مديران پرس��پوليس و كارگزار اين باشگاه 
بي نتيجه به پايان رس��يد. جلس��ه مديران باشگاه 
پرسپوليس با مسووالن كارگزار اين باشگاه صبح ديروز 
برگزار شد تا درباره راه هاي درآمدزايي پرسپوليس 
بحث و تبادل نظر شود. مدتي است شركت كارگزار 
با پرسپوليسي ها قرارداد همكاري امضا كرده اما تا به 
حال نتوانسته درآمد مطلوبي را عايد اين باشگاه كند 
تا مديران پرسپوليس بتوانند بخشي از هزينه هاي 
جاري، مطالبات بازيكن��ان و بدهي هاي خارجي را 
پرداخت كنند. از اين رو مديران باشگاه به دنبال اين 
هستند تا با برگزاري جلسات مش��ترك با كارگزار 
راه ه��اي درآمدزايي را بررس��ي و ب��راي اجراي آنها 
هماهنگي هاي الزم را انجام بدهند. جلسه ديروز تقريبا 
بي نتيجه به پايان رسيد اما روز سه شنبه يا چهارشنبه 
هفته جاري مجددا جلسه ديگري ميان طرفين برگزار 
خواهد شد تا پرسپوليسي ها از بحران مالي خارج شوند.

امكان ثبت شكايت براي عودت قسط اسفند وام ازدواج
مدي��ركل دفت��ر برنامه ريزي و توس��عه 
اجتماعي جوانان با اشاره به پيگيري هاي 
معاونت جوان��ان جهت عودت اقس��اط 
تس��هيالت ازدواج جوان��ان، از معرف��ي 
س��امانه اي از س��وي بانك مركزي براي 
ثبت ش��كايات در اين خصوص خبر داد. 
اعظم كريمي با اش��اره به بخشنامه بانك 
مركزي مبني بر تعويق سه ماه بازپرداخت 

تسهيالت قرض الحسنه همزمان با شيوع كرونا در كشور 
گفت: با توجه به اينك��ه وام ازدواج جوانان نيز از جمله 
تسهيالت قرض الحسنه در كشور است، اين بخشنامه 
مشمول اين وام نيز شده است. او با اشاره به اينكه برخي 
از بانك هاي عامل در اسفندماه نسبت به كسر اين اقساط 
اق��دام كرده بودند، اظهار كرد: ب��ا تاكيد مجدد رييس 

بانك مرك��زي و پيگيري معاونت جوانان 
در اين خصوص بنا شد تا بانك هاي مذكور 
نسبت به بازگشت اين مبلغ به حساب افراد 
اقدام كنند. مدي��ركل دفتر برنامه ريزي و 
توسعه اجتماعي جوانان با اشاره به اينكه 
بنابر بخشنامه بانك مركزي، بانك ها  بايد 
اقس��اط تس��هيالت ازدواج را در ماه هاي 
اسفند، فروردين و ارديبهشت ماه پس از 
پايان دوره بازپرداخت اقس��اط دريافت كنند، به ايسنا 
گفت: براساس گزارش هاي رسيده به اين دفتر تعدادي 
از بانك ها نسبت به اجراي اين بخشنامه عمل نكرده و با 
توجه به گزارش هاي ارسالي نيز اقساط وام ها را عودت 
نداده بودند. اكنون سامانه www.cbi.ir براي ثبت 

شكايات در اين زمينه معرفي شده است. 

تهران هنوز در تب و تاب اپيدمي كرونا
فرمانده ستاد مقابله با كرونا در كالنشهر 
تهران از اقداماتي در راس��تاي طراحي 
نقشه ديجيتال شهر تهران براي مقابله 
با كرونا، شناسايي نقاط كور غربالگري 
كرونا در تهران و بازنگري ظرفيت هاي 
دوركاري در سازمان ها و ادرات خبر داد.

عليرضا زالي گفت: ش��هر تهران هنوز 
يك شهر در تب و تاب اپيدميك است. 

بايد بدون ش��تاب و عجله و با تأن��ي و برنامه ريزي 
منظم تر و منس��جم تر به اين سمت حركت كنيم، 
چراك��ه هم مردم، هم اصناف و هم دس��تگاه هاي 

اجرايي آمادگي همكاري و مشاركت دارند.
 طبيعي است در تهران بايد يك پروتكل متفاوت 
ديده ش��ود و تاكيد مي كنم كه س��تاد ملي براي 
تهران پروتكل هاي متفاوتي ديده كه تجلي آن بايد 
در آرايش اداري، ش��هري، خدمات و اصناف ديده 
شود. قطعا فردا جلسه اي اضطراري در ستاد برگزار 

خواهي��م كرد تا زمينه ه��ا و مصاديق 
تاخير يك هفته اي را پيگيري و بررسي 
كنيم. او با اشاره به مشاركت سازمان ها 
و شركت هاي ديجيتال و استارتاپ ها 
در زمين��ه توزي��ع كاال ب��دون حضور 
فيزيكي، خاطرنش��ان ك��رد: حداقل 
در ب��ازه زماني تعطي��الت حدود ۷۵ 
 درصد تردد مردم در بي��رون از منزل 
به خاطر تامين مايحتاج عمومي بود. بنابراين امروز 
بيش از ه��ر زماني نيازمند گس��ترش درگاه هاي 
پرداخت و درگاه ه��ا در زمينه توزيع كاال از طريق 
سيستم هاي مشابه ديجي كاال هستيم. وي با بيان 
اينكه در حال حاضر تمام شركت هاي مرتبط با اين 
موضوع ظرفيت هاي خود را به فعليت رسانده اند، 
گفت: حتما از نقطه نظر اس��تمرار سرمايه گذاري 
و گس��ترش ظرفيت ها، اين شركت ها بايد بيش از 

گذشته توسط دولت حمايت شوند. 

دوِد  اسپند، خاصيت ضد ويروسي دارد؟
معاون تعال��ي دفتر طب ايران��ي وزارت 
بهداش��ت، درباره روش هاي طب سنتي 
براي ضدعفون��ي كردن ه��واي منازل 
توضيح داد. عليرضا عباس��يان با تاكيد 
بر اينك��ه مقاالتي در خص��وص خواص 
اسپند و عنبرنسارا وجود دارد، ادامه داد: 
به عنوان مثال براي ماده عنبرنس��ارا هم 
براي خاصيت ضد التهابي آن و هم براي 

خاصيت ضد ويروس��ي اش مقاالتي وج��ود دارد؛ به 
شكلي كه در مواردي مشخص شده حتي در خاصيت 
ضد ويروسي قوي تر از اسپند است. او با بيان اينكه در 

مورد دفع بيماري كوويد ۱۹ هنوز تحقيق 
مستقيمي بر اثر بخشي اسپند و عنبرنسارا 
صورت نگرفته اس��ت، اظهار ك��رد: اين 
ويروس بسيار نو ظهور است و اكنون در 
اين مدت كم نمي توان گف��ت در از بين 
بردن قطعي كرونا موثر هس��ت يا نه؛ اما 
چون تاكنون مشخص شده است بر طيفي 
از ويروس توانسته موثر عمل كند و آنها را 
از بين ببرد، گمان مي رود كه ممكن است روي ويروس 
كرونا نير اثراتي داشته باشد ولي همه اين ها در حد گمان 

است و نمي توان در حد يقيني راجع به آن نظر داد.

احتمال درگيري با كرونا تا پاييز 
گرچه پيش از عيد خيلي ها اميدوار بودند 
كرونا ت��ا ابتداي ارديبهش��ت از بين برود 
اما حاال پيش بيني ها خبرهاي خوش��ي 
نمي دهند. معاون كل وزارت بهداشت با بيان 
اينكه مراجعات براي درمان بيماري هاي 
مزمن به علت ترس از كرونا كاهش يافته 
است، بر لزوم تقويت ارايه خدمات از راه دور 
پزش��كي تاكيد كرد و در عين حال گفت: 

براساس تدابير انديشيده ش��ده و مطالعات فعلي فكر 
مي كنيم تا پاييز درگيري هايي در خصوص اين ويروس 

داشته باشيم. 
ايرج حريرچي در ارتباط ويديو كنفرانسي با خبرنگاران 
گفت: گرچه ويروس كرونا اقشار مختلف را درگير خود 
كرده است اما شدت بيماري در قشرهاي ضعيف و كم تر 
برخوردار بيشتر ديده مي شود به طور مثال در كشور امريكا 
مرگ و مير در سياه پوستان دو برابر سفيد پوستان است.
حريرچي افزود: از شروع بيماري حداقل تا ۱۸ ماه افق 
روشني براي توليد دارو و واكسن وجود ندارد. همچنين 

بهترين داروي ضد ويروسي اختصاصي نيز 
۴۰ تا ۵۰ درصد مي تواند موثر باشد. پس 
اين ادعا كه دارويي براي درمان كرونا وجود 
خواهد داش��ت مانند تاثير آب روي آتش، 
درست نيس��ت و داروهايي كه فعال براي 
بيماران مبتال به كوويد ۱۹ استفاده مي شود 

از داروهاي ويروسي مشابه است.
معاون كل وزارت بهداش��ت در پاس��خ به 
سوالي در خصوص اينكه منشأ دقيق بيماري در كشور 
در كدام استان بوده است، اظهار كرد: برخي از مباحث 
به علت كنجكاوي كه نس��بت به آن وجود دارد از سوي 
خبرنگاران ي��ا محققين به طور مكرر تكرار مي ش��ود. 
براس��اس مطالعات صورت گرفته اين ويروس از بهمن 
ماه چند اس��تان كش��ور را آلوده كرده است كه به علت 
بي عالمت ب��ودن و يا كم عالمت ب��ودن مبتاليان كار 
تشخيص براي همكاران ما سخت بوده است. به صراحت 
اعالم مي كنم ما در منطقه خود و در اكثر كشورها جزو 

شفاف ترين آمارها هستيم.
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