
داس��تان نش��ر و كتاب و 
كتابخوان��ي در ايران، يك 
داس��تاني اس��ت پ��ر آب 
چش��م كه از ف��رط مكرر 
گفته شدن، ديگر تبديل 
ب��ه لطيف��ه اي بي م��زه و 
نخ نما ش��ده اس��ت. حال 
فرض كني��د كه ب��ر اين 
اوضاع قمر در عقرب، ناگهان ويروس كرونا هم سايه 
بيندازد؛ حساب كار با كرام الكاتبين است. البته اين 
يك فرض نيست، بلكه اتفاق نامباركي است كه عماًل 
افتاده و همه جهان را از جمله ايران، و همه زندگي و 
كسب و كارها از جمله صنعت نشر را درگير و دچار 
آسيب كرده است. پس جاي گاليه هاي هميشگي 
ش��ايد بهتر باش��د به فكر چاره اي ب��ود. در ممالك 
توسعه يافته اين چاره را معمواًل متوليان هر حوزه اي 
مي انديش��ند و براي مش��موالن آن حوزه، جاري و 
ساري مي كنند. اينجا هم نه به آن دقت و صحت، اما 
كمابيش همين طور بوده است. خاصه در برابر همين 
ويروس عالمگير كه مسووالن به فكر چاره افتاده اند 
تا از ضرر و زياني كه به هر حرفه و صنفي وارد ش��ده، 
جلوگيري كنند. در عرصه كتاب و نش��ر هم وقتي 
كه اين يادداشت به چاپ مي رسد، از بسته حمايتي 
وزارت ارشاد در اين زمينه رونمايي شده است )قرار 
است طي روزهاي هجدهم و نوزدهم ارديبهشت ماه 
دست اندركاران چاپ و نشر و صنايع وابسته، با ورود به 
سامانه وزارت ارشاد، اعالم وضعيت و خسارت كنند 
و حمايت شوند( . اما در لحظه نوشتن اين يادداشت 
هنوز اين جعبه سياه گشوده نشده تا معلوم شود كه 
ميزان و نوع اين كمك ها و حمايت ها به شكل و اندازه 
اس��ت. اين حمايت ها هر چه باشد، نمي توان چشم 
بس��ت بر نابرابري و بي عدالتي در ارايه  تسهيالت به 
ناش��ران دولتي و خصوصي كه همواره وجود داشته 
اس��ت. اما حاال باز هم بايد از اين موضوع گذش��ت و 
يك راهكار ساده، عملي و شفاف داد: وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمي به جاي دادن اعانه يا كمك مستقيم 
به اهالي نشر، مي تواند خريد كتاب هايش را بيشتر، 
سريع تر و البته با پرداخت هايي به موقع تر انجام بدهد؛ 
به همين سادگي. البته كه خريد كتاب هميشه جزو 
اهرم ها و راهكارهاي حمايت ارش��اد از ناشران بوده 
است. اما اواًل اين خريد، بسيار كند و دير به دير صورت 
مي گرفته، يعني ناشري كه به عنوان مثال در طول 
سال 30 عنوان كتاب منتشر مي كرده، شايد 3 يا 4 
عنوان از كتاب هايش مش��مول خريد مي شده. دوم 
اينكه پرداختي هاي ارشاد براي همين 3 يا 4 عنوان 
كتاب بين 8 ماه تا يك سال طول مي كشيده است! 
حاال كافي اس��ت كه اي��ن وزارتخانه، از ناش��ران، به 
ويژه ناش��ران بخش خصوصي كه با خون دل چراغ 
نشرشان را روشن نگه داشته اند، تعداد بيشتري كتاب 
بخرد و بع��د هم خيلي زودتر به تس��ويه كتاب هاي 
خريداري شده بپردازد. بي ترديد همين راهكار ساده 
مي تواند خيلي از ناش��ران كم بنيه و نوپا را سر پا نگه 
دارد تا بتوانند همچنان در گردونه نش��ر بمانند و با 
برچيده شدن بساط اين ويروس، به حيات طبيعي 
خود ادامه دهند. ش��ايد به نظر برسد كه اين راهكار، 
ن عمل مي كند؛ همين طور  موقتي و به شكل مسكِّ
اس��ت. اما حاال و همين لحظه به اين تس��كين نياز 
است تا بعد از اينكه از وضعيت بحراني خارج شديم 
و ابر و باد و مه و خورش��يد و فلك دست به دست هم 
دادند و مس��ووالن و متوليان فرهنگي هم اقداماتي 
زيربنايي در عرصه  فرهنگسازي انجام دادند و اوضاع 
اقتصادي و رواني مردم هم بهتر شد و و و ... ديگر كتاب 
و كتابخواني پديده اي تزئيني و مهجور نباشد. آمين. 

٭ نويسنده و ناشر

W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 6   صفحه 7 

 صفحات2 و4 

   Vol. 6  No . 1653  Thu. May 7. 2020  پنجشنبه 18 ارديبهشت 1399   13 رمضان 1441  سال ششم  شماره 1653 8 صفحه  قيمت:3000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
6610000  تومان

شاخص بورس
977923

 افزايش حجم مصرف پلتفرم ها 
و تكاپوي توليدكنندگان ديجيتالي

كرمان خودرو  و مديران خودرو 
آغازگران گراني خودرو شدند

تخلف دو شركت خودروييچالش توليد محتوا در بحران كرونا

 علي نقي مشايخي ، استاد دانشكده مديريت
 و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف  تاكيد كرد

 محصوالت باالدستي در حوزه هاي نفتي، مس و... 
 بايد يك اتحاد با بنگاه هاي پايين دستي تشكيل دهند 
 تا بخشي از اين مواد را به اين بنگاه ها ارسال كنند
 و اين مواد تبديل به موادي با ارزش افزوده بيشتر شوند

 ارزش افزوده 
داخلي

مهدي بيك | »4الي 5ميليون نفر بعد از شيوع 
كرونا به جمعيت 2ميليون و 900هزار نفراقتصاد 
ايران افزوده شده است.«اين عبارتي است كه 
علي نقي مشايخي استاد دانشكده مديريت و 
اقتصاد دانشگاه صنعتي ش�ريف با استفاده از 
آنها تالش مي كند تا تصوي�ري از تبعات زيان 
بار كرون�ا در بخش هاي اقتصادي و معيش�تي 
ارايه كند. بيكاري اما از منظر مش�ايخي تنها 
يك عارض�ه اقتص�ادي صرف نيس�ت؛ بلكه 
بنيان هاي اخالقي و انساني جوامع را نيز به لرزه 
در مي آورد. دامنه وسيع بيكاراني كه هرچند 
براي مقامات دولتي و مدي�ران اقتصادي تنها 
اع�داد و ارقامي مبهم بر بلنداي س�ياهه هاي 
آماري به نظر برسند اما پش�ت هر كدام از اين 
اعداد و آمار؛ مردي يا زني نشسته كه داستان 
غم باري از بي�كاري و فق�ر را در گوش وجدان 
جمعي جامعه زمزمه مي كندو نبايد نسبت به 
آن بي تفاوت بود. مشايخي هرچند زخم هاي 
ناس�ور برآم�ده از رك�ود اقتصادي پاي�دار را 
موش�كافي و حالجي مي كند اما در عين حال 
معتقد اس�ت كه در كنار تش�ريح زخم ها بايد 
راهكاره�اي عملياتي براي درم�ان آنها را نيز 
ارايه كرد. راه حل هايي كه اين اس�تاد اقتصاد 
معتقد اس�ت در گرو بهبود مناسبات ارتباطي 
با جهان پيراموني، افزاي�ش توليد و در نهايت 

رشد دامنه هاي صادراتي كشور است. 

علي نقي مش��ايخي در ابتداي صحبت هايش با اشاره به 
موضوعاتي كه قرار اس��ت ابعاد و زواي��اي گوناگون آن را 
مورد بررسي قرار دهد، گفت: »مي خواهم درباره چگونگي 
خروج از ركود حاص��ل از كرونا صحب��ت كنم. مطالبي 
كه مطرح مي شود به اين چند بخش تقسيم شده، يكي 
مفهوم تقاضاي كل و مولفه آن را شرح مي دهم و اهميتي 
كه اين تقاضاي كل دارد. نكته بعدي درمورد ركود حاصل 
از كرونا و اينكه كرونا چگونه موجب ركود مي شود و چه 

عواقب��ي دارد اين ركود؟ راجع ب��ه اين صحبت مي كنم. 
همچنين درب��اره اثر كرونا بر سيس��تم بانكي و ظرفيت 
وامدهي صحبت مي كنم. بعد يكي ديگر از عناصري كه 
تقاضاي كل را تش��كيل مي دهد، صادرات اس��ت؛ پس 
درباره توسعه صادرات و چگونگي برخورد با  آن صحبت 
مي كنم. بعد بودج��ه دولت را باز مي كن��م. چون بودجه 
دولت و هزينه هايي كه دولت مي كند بخشي از تقاضاي 
كل است و مي تواند روي آن و در نتيجه روي كرونا تاثير 
بگذارد. بعد مي پردازم به راهكار اصلي كه در واقع به نظر 
من، كليد خروج از ركود كرونا مي تواند باشد و آن افزايش 
سرمايه گذاري است، و در نهايت راجع به الزامات اجرايي و 
اجزاي ساختاري كه مي تواند اين راه حل اصلي را عملياتي 
كند، بحث خواهم كرد. « استاد تمام دانشكده مديريت 
و اقتصاد دانش��گاه صنعتي ش��ريف در ادامه اظهاراتش 
در تشريح موارد مورد اش��اره گفت: »درباره تقاضاي كل 
بايد بگويم ك��ه تقاضاي كل در اقتص��اد كالن مفهومي 
است كه معرف كل تقاضايي است كه از طرف خريدارها 
در اقتصاد ظاهر مي ش��ود. باالخره توليد كننده ها وقتي 
مي توانند توليداتشان را به فروش برسانند و چرخ توليد 
ادامه پيدا كند كه براي توليد شان تقاضايي وجود داشته 
باشد. بنابراين جمع تقاضاهايي كه براي توليدات كاالها 
و خدمات در اقتصاد وجود دارد، تقاضاي كل اس��ت. اين 
تقاضاي كل از اجزايي تشكيل شده يك جزء آن تقاضاي 
مصرفي بخش خصوصي اس��ت. يعني م��ردم متقاضي 
هستند؛ مي خواهند غذا بگيرند؛ پوشاك بگيرند، مسافرت 
بروند؛ تقاضاي خدمات آموزشي، بهداشتي و... دارند. اين 
تقاضاي مصرفي از طرف مردم مي آيد. بعد از آن بودجه 
جاري دولت اس��ت؛ دول��ت وقتي بودج��ه اش تصويب 
مي ش��ود از مردم خدمات مي خرد. از مردمي كه برايش 
كار مي كنند از كارمندان و... خدمات مي خرد. در نتيجه 
عرضه كننده هاي خدمات، متاثر از بودجه جاري اند. حاال يا 
كارمند دولتند يا به طرق ديگر به دولت سرويس مي دهند 
و دولت پول آنه��ا را از طريق بودجه جاري مي دهد. يكي 
ديگر از عناصر تقاضاي كل س��رمايه گذاري است؛ وقتي 
س��رمايه گذاري در جامعه اتفاق مي افت��د، تقاضا ايجاد 

مي كند. تقاضا براي ماشين آالت، مواد و مصالح، خدمات 
مهندس��ي، پيمانكاري و...اين س��رمايه گذاري با ايجاد 
آن تقاضاها، به تقاضاي كل كمك مي كند.« اين اس��تاد 
اقتصاد در ادامه در تش��ريح عواملي كه شاخص تقاضاي 
كل را كاهش مي دهد،  افزود: »يك عامل هم در اين ميان 
هس��ت كه از تقاضاي كل كم مي كند و آن واردات است. 
وقتي تقاضاي جامعه ش��كل مي گيرد اگ��ر اين تقاضا از 
طريق واردات پاسخ داده بشود، در نتيجه از تقاضايي كه 
متوجه داخل اقتصاد اس��ت كم مي شود. پس مي توانيم 
بگويي��م، واردات، تقاضاي كل داخل اقتص��اد را كاهش 
مي دهد. مثل اين مي ماند كه صنايع، كاالهايي را توليد 
كنند، بعد واردات همان كاالها به داخل بيايد، در نتيجه 
تقاضا براي كاالهاي توليد داخل را كم كند. مساله اي كه 
باعث شده بود در زماني كه گش��ايش هاي ارزي بود؛ ارز 
فراوان بود و قيمتش به طور غير واقعي ك��م بود؛ واردات 
كل كشور را بردارد. پس واردات عاملي است كه از تقاضاي 
كل كم مي كند. از سوي ديگر در مقابل واردات، صادرات بر 
تقاضاي كل مي افزايد. يعني وقتي كااليي صادر مي شود 
يا متقاضي از خارج از كشور تقاضاي كاالي توليد ايران را 
مي كند، آن تقاضا به تقاضاهاي داخلي اضافه مي شود و 
مجموعه اين عوامل تقاضاي كل را براي توليدات داخل 
زياد مي كند. « علي نقي مش��ايخي در ادام��ه مي افزايد: 
»براي اينكه ببينيم اين اجزاي تقاضاي كل چگونه است؛ 
آمارهاي اين بخش در بانك مركزي كه تنها تا س��ال93 
موجود اس��ت را بايد مورد بررس��ي قرار دهيم. يك عدد 
7هزار و 294 هزار ميليارد ريالي است كه هزينه مصرف 
بخش خصوصي است، يعني سهم مردم است در خريدي 
كه انجام مي دهند از تقاضاي كل كه سهمش در تقاضاي 
كل ح��دود 58 درصد ب��وده اس��ت. هزينه هاي مصرف 
نهايي بخش دولتي يعني بودجه جاري، 2هزار و 57 هزار 
ميليارد ريال بوده كه 16درصد تقاضاي كل اس��ت. آمار 
ديگر مشخص كردن اين موضوع است كه سرمايه گذاري 
چه درصدي از تقاضاي كل را شكل داده كه 24 و 1دهم 
درصد بوده است. آمار ديگر خالص واردات و صادرات بوده 
اس��ت، ما زماني كه در واردات برخي از كاالهاي اساسي 

كشور، مثل دانه هاي روغني، برنج وعواملي از اين قبيل 
از خارج وارد مي ش��ود و در مقاب��ل صادراتي داريم مانند 
نف��ت و پتروش��يمي و...ميانگين اين دو عدد ش��اخص 
خالص صادرات را مشخص مي كند؛ وقتي افراد به خارج 
مي روند، در واقع خدم��ات را از خارجي ها مي خرند؛ چه 
مسافرت هاي س��ياحتي چه زيارتي، اما وقتي توريست 
به داخل مي آيد، ما در حال صدور خدمات هستيم. البته 
برخي كاالهايي كه وارد مي ش��ود ش��ايد وارد كردنش 
چندان حياتي نباش��د، مي توان واردات آنها را كم كرد و 
اين تعادل را به نفع صادرات بيشتر كرد. كما اينكه زماني 
كه درآمد نفت كم مي شود و كشور در تنگناي ارزي قرار 
مي گيرد؛ جلوي واردات گرفته مي ش��ود.« مشايخي در 
پاسخ به اين پرسش كه چه زماني ركود در اقتصاد ايجاد 
مي شود، گفت: »اگر تقاضاي كل كاهش پيدا كند ركود 
خواهد ش��د. يعني ركود وقتي ايجاد مي ش��ود كه براي 
كاالهاي داخلي به اندازه كافي متقاضي وجود نداش��ته 
باش��د. در نتيجه محصوالت بنگاه ها كه توليد ش��ده در 
انبارها مي ماند يا هتل ها و رستوران ها ظرفيت دارند اما 
مشتري براي اس��تفاده از اين ظرفيت ها ندارند. بنابراين 
وقتي تقاضاي كل كاه��ش پيدا كن��د از آن طرف ركود 
بيشتر مي شود. حاال بايد ببينيم كرونا چطور اين ركود را 
ايجاد مي كند و به آن دامن مي زند؟ كرونا وقتي كه ايجاد 
مي شود براي مهار آن فروشگاه ها و كسب و كارها به طور 
عمومي تعطيل مي ش��وند. يادتان هس��ت در اسفندماه 
درست در موعد روزهاي پاياني س��ال كه زمان رونق كار 
كسبه اس��ت؛ كرونا باعث شد تا كس��ب و كار راكد شود. 
زماني كه فروشگاه ها مشتري نداشته باشند؛ مشكالت 
آن به ساير اركان اقتصادي هم منتقل مي شود و زنجيره 
تامين اين ركود به بخش هاي مختلف سرايت مي كند. 
فعاليت هاي توليدي هم راكد مي شود چرا كه مردم بايد 
در خانه بمانند و براي كنترل شيوع آن بيرون نيايند يا در 
فعاليت هاي توليدي كه مردم كنار هم كار مي كنند، دور 
كاري و... تجويز مي شود و به هر حال كرونا باعث كاهش 

ظرفيت هاي كاري توليد مي  شود. 
ادامه در صفحه 2

يادداشت- 1

وقتي همه راه ها به صادرات 
ختم  مي شود

رييس جمهوري  آقاي 
جلس��ه  در  دي��روز 
ستاد اقتصادي دولت 
يك ب��ار ديگ��ر درباره 
ض��رورت حماي��ت از 
صادراتي  رويكردهاي 
و  كردن��د  صحب��ت 
در ادام��ه ه��م تاكيد 
كردند كه بايد س��از و كاري انديشيده شود 
كه ارز حاصل از صادرات به كش��ور بازگردد. 
به هر حال نبايد فراموش كنيم اقتصاد ايران 
شرايط خاصي را پشت سر مي گذارد، شرايط 
تحريم و مشكالتي كه در فضاي كسب و كار 
كش��ور وجود دارد؛ در كنار موض��وع كرونا و 
تبعات برآمده از آن باعث ش��ده ت��ا اقتصاد 
ايران براي ت��داوم برنامه هايش، چاره اي جز 
رشد توليد و متعاقب آن افزايش برنامه هاي 
صادرات��ي نداش��ته باش��د. اساس��ا اس��ناد 
باالدستي كشور هم همين را مي گويد. اينكه 
بايد بس��تر الزم براي رش��د توليدي فراهم 
ش��ود و از دل آن ارزش اف��زوده صادرات��ي 

ايجاد شود.  
 ادامه در صفحه 3

حميدرضا    فوالدگر٭

يادداشت- 2

 روزهاي سخت نشر 
در بحران كرونا 

محسن  فرجي٭

قرار است چهار صفر از پول ملي حذف شود و 
مسكوكات نقش بيشتري را در مبادالت مردم 
بازي كنند، به طوري كه اس�كناس هاي ۱000 و 
2000 توماني فعلي به سكه هاي يك و دو توماني 

تبديل خواهند شد.

موضوع حذف صفر از پول ملي بارها در تاريخ جمهوري 
اسالمي ايران مطرح ش��ده، اما هيچگاه به مرحله اجرا 
نرسيده است، با اين حال اين هفته نمايندگان مجلس 
شوراي اس��المي، اليحه حذف چهار صفر از پول ملي و 
تغيير واحد پول ايران از ريال به تومان كه توسط بانك 
مركزي تهيه ش��ده بود را تصويب كردن��د تا اين طرح 
براي نخس��تين بار چهره اي واقعي تر به خ��ود بگيرد.

مدت هاس��ت كه در جامع��ه و در ميان عم��وم مردم 
كس��ي از ريال اس��تفاده نمي كند و عمال تومان جاي 
ريال را در كشور ما گرفته و از س��وي ديگر، تورم چند 
دهه سبب ش��ده تا ارزش پول ملي ايران و نرخ برابري 
آن با ارزهايي چون يورو و دالر كاسته شده و به نسبت 
بسيار پاييني برسد.جالب اينجاست كه در حال حاضر 
واحد رس��مي پول ايران با ريال و اضع��اف )پول خرد( 
آن با دينار شناخته مي شود، اما دينار مدت هاست كه 
ديگر در اقتصاد ايران وجود ندارد و حتي ممكن اس��ت 
بسياري از جوانان كش��ور ندانند كه دينار نيز بخشي از 
واحد پول ايران را تشكيل مي دهد. حال با تصويب اين 
قانون قرار اس��ت كه هر 10000 ريال )1000 تومان( 
فعلي برابر با يك »تومان« شود و اضعاف آن نيز »قران« 

خواهد بود كه هر 100 ق��ران برابر با يك تومان خواهد 
شد.عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي نيز در 
دفاع از اين اليحه به اين موارد در مجلس اش��اره كرد و 
گفت كه در حال حاضر عرف اصلي در جامعه ما، تومان 
اس��ت؛ همانطور كه چك  پول هاي 50 هزار توماني را 
50 توماني مي خوانند، پس به همين دليل اس��ت كه 
مي خواهيم چه��ار صفر حذف كنيم ك��ه عرف جامعه 
رعايت ش��ود.آن طور كه او گفته، در حال حاضر حدود 
8 ميليارد اسكناس در كشور وجود دارد كه 5 ميليارد 
از آنها زير 2000 تومان اس��ت، از س��وي ديگر در سال 
حدود يك ميليارد اسكناس امحا مي شود كه اين امر، 
هزينه چاپ پول را بس��يار افزايش مي دهد.بر اس��اس 
طرح بانك مركزي، قرار اس��ت با اجرايي ش��دن طرح 

حذف چهار صفر از پول ملي، مس��كوكات در معامالت 
خرد مردم نقش بيش��تري پيدا كنند، چرا كه در حال 
حاضر سكه هاي موجود عمال نقشي در مبادالت ندارند، 
با وجود اينكه استهالك مسكوك از اسكناس كمتر بوده 
و هزينه كمتري براي دولت و بانك مركزي دارد.آن طور 
كه همتي اش��اره كرده با اجراي اين طرح س��كه هاي 
يك و دو توماني ضرب مي شود كه جاي اسكناس هاي 
1000 و 2000 توماني فعلي را خواهد گرفت و به اين 
ترتيب نقش مس��كوكات نيز در مب��ادالت خرد مردم 
بيشتر مي شود.سرانه اسكناس در ايران 109 است و اين 
در حالي اس��ت كه در دنيا اين ارقام پايين تر است و در 
عين حال سرانه مسكوكات ايران نيز 26 است، در حالي 

كه در بسياري از كشورهاي اروپايي سه رقمي است.

سكه دو توماني به جاي اسكناس ۲۰۰۰۰ ريالي
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 سپرده گذاري مركزي

 مطرح كرد

نايب رييس مجلس: 
دهك هاي پايين فاقد 

سهام عدالت بايد 
شناسايي شوند

 ارزش
۱۶ برابري 

سهام 
 عدالت

 در مقايسه
 با روز اول

 جهانگيري: نبايد
  اجازه دهيم دالالن

  از سهام عدالت 
سوء استفاده كنند

معاون اول رييس جمهور با اش�اره به تالش 
برخي س�ودجويان و دالل ها براي تصاحب 
س�هام عدالت م�ردم گفت: فروش س�هام 
عدالت ب�ه صورت وكالتي قانوني نيس�ت و 
نبايد اجازه دهيم كه عده اي دالل و سودجو 
از س�هام عدالت مردم سوءاستفاده كنند و 
مردم نيز جز از مسير و روش هايي كه دولت 
اعالم مي كند براي آزادسازي و فروش سهام 

عدالت خود اقدام نكنند.

اس��حاق جهانگيري در ديدار با معاونين و مديران ارشد 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ك��ه در اين وزارتخانه 
برگزار شد با تأكيد بر اهميت اين دستگاه اجرايي، اظهار 
داشت: بودجه ساالنه سازمان تأمين اجتماعي به عنوان 
يكي از سازمان هاي زيرمجموعه وزارت تعاون، 172 هزار 
ميليارد تومان اس��ت و اين در حالي است كه كل بودجه 
عمومي دولت حدود 500 هزار ميليارد تومان است كه 
مقايسه اين ارقام نشان دهنده وسعت فعاليت ها و اهميت 

برنامه هاي وزارت تعاون است.
مع��اون اول رييس جمه��ور با اش��اره ب��ه رون��د اجرا و 
برنامه ريزي هاي انجام ش��ده براي اجراي طرح س��هام 
عدالت، خاطرنش��ان كرد: حدود 49 ميليون نفر از مردم 
جامعه مالك سهام عدالت هستند و با مجوزي كه مقام 
معظم رهبري دادند، 50 درصد به شش ميليون نفر افراد 
تحت پوشش سازمان بهزيستي و كميته امداد تخفيف 
داده شد و اين افراد امروز مالك سهام خود به شكل كامل 
هستند و مي توانند نس��بت به اين سهم اعمال مالكيت 
كنند.جهانگيري افزود: براي ساير افراد در سال 95 چند 
بار فرصت داده شد كه در صورت تمايل مي توانند مابقي 
مبلغ سهام را كه حدود 500 هزار تومان بود واريز كنند 
تا مالك س��هام كامل به ارزش يك ميليون تومان شوند 
اما استقبال چنداني از اين برنامه نش��د چرا كه مردم تا 
آن زمان از س��هام عدالت بيش از يك برگ كاغذ چيزي 
در اختيار نداش��تند. معاون اول رييس جمهور با اش��اره 
به اينكه امروز ارزش سهام كارخانه ها و بنگاه ها در قالب 
سهام عدالت افزايش پيدا كرده است، تصريح كرد: برخي 
معتقدند كه اين سهام 16 برابر و برخي نيز معتقدند كه 
12 برابر رش��د كرده و اين يعني اگر در خانواده اي 5 نفر 
سهام عدالت داشته باشند ارزش سهام هر يك از اعضاي 

خانواده حدود 14 تا 15 ميليون تومان است.
معاون اول رييس جمهور اضافه كرد: حدود 15 ميليون 
از مالكان سهام عدالت جامعه عشايري و روستايي و 13 
ميليون نفر از آنها نيز بازنشستگان هستند كه بايد به آنها 
مشورت داده شود تا نسبت به سهام عدالت خود آنگونه كه 

به مصلحت شان است، رفتار كنند. 



اخبار

گواهي ماليات نقل و انتقال 
مسكن از طريق دفاتر اسناد رسمي 
معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي 
كش��ور گفت كه تا پايان ارديبهش��ت ماه صدور 
گواهي ماليات نقل و انتقال امالك مسكوني در 
مراكز اس��تان هاي كش��ور از طريق دفاتر اسناد 
رسمي صورت مي گيرد.به گزارش ايسنا، محمد 
مسيحي گفت: سامانه برون سپاري اخذ ماليات 
نقل و انتقال امالك به دفاتر اسناد رسمي )موضوع 
تبصره )۴( ماده ۱۸۷ قانون ماليات هاي مستقيم( 
با همكاري س��ازمان ثبت اسناد و امالك كشور، 
طراح��ي و پ��س از طي مراحل تس��ت پايلوت، 
پياده سازي آن از اسفند ماه ۱۳۹۸ به كليه دفاتر 
اسناد رسمي مستقر در مناطق بيست و دو گانه 
شهر تهران توسعه يافته و مورد بهره برداري قرار 
گرفته است.بنابر اعالم سازمان امور مالياتي، وي 
افزود: ش��رايط حساس ناش��ي از شيوع ويروس 
كرونا س��بب ش��د به منظور كاهش مراجعات 
حضوري مردم در جهت حفظ سالمت عمومي 
جامعه از طريق توسعه اهداف دولت الكترونيك، 
با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 
اين طرح تا پايان ارديبهشت ماه در مراكز استان ها 
اجرايي ش��ود و بعد از اجرا در مراكز استان ها به 
سرعت در سراسر كشور عملياتي مي شود.معاون 
درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور 
در پايان س��خنانش اظهار كرد: طبق اين طرح، 
صدور گواهي مالياتي براي نقل و انتقال قطعي و 
قطعي رهني امالك مسكوني از طريق دفاتر اسناد 

رسمي صورت خواهد گرفت.

 ذخيره ارزي براي كرونا 
ريال شد

بعد از موافقت مقام معظم رهبري در رابطه با برداشت 
يك ميلي��ارد دالري از صندوق توس��عه ملي براي 
كمك به جبران هزينه هاي كرونا، اولين معادل ريالي 

آن در اختيار دولت قرار گرفته است
هزينه هاي سنگين ناشي از شيوع ويروس كرونا و 
نياز وزارت بهداش��ت به منابع مسائلي بود كه تنها 
از كانال بودجه دولت امكان تامين نداشت و منابع 
ديگري ب��راي جبران هزينه و همچنين حمايت از 
اقشار آسيب پذير پيش بيني شد.در همين جريان 
كمك از منابع صندوق توس��عه ملي مطرح بود تا 
اينكه در اوايل فروردين م��اه رييس جمهور اعالم 
كرد كه طي نامه اي درخواست برداشت يك ميليارد 
دالري از منابع صندوق توسعه ملي به منظور كمك 
به هزينه هاي ناشي از كرونا را مطرح كرده است و در 
ادامه نيز طولي نكشيد كه مقام معظم رهبري نيز با 
اين درخواست دولت موافقت كردند و مجوز برداشت 
صادر شد.حدود يك ماه از مجوز دولت براي برداشت 
منابع از صندوق توسعه ملي گذشت تا اينكه به تازگي 
نوبخت - رييس سازمان برنامه وبودجه - اعالم كرد 
نخس��تين بخش از معادل ريالي يك ميليارد يورو 
توسط بانك مركزي به حس��اب خزانه واريز شده 
است.برداشت از صندوق توسعه ملي قرار بود براي 
تامين هزينه هاي وزارت بهداشت در جريان مقابله 
با كرونا و همچنين كمك به صندوق بيمه بيكاري 
مورد اس��تفاده قرار بگيرد، از اي��ن رو نوبخت اعالم 
كرده كه از وزير بهداش��ت دعوت كرده است تا در 
جلسه اي اولويت هاي تخصيص منابعي كه تا االن 
از صندوق توس��عه ملي در اختيار سازمان برنامه و 
بودجه قرار گرفته را تعيين كنند.ساالنه و براساس 
ميزان تعيين ش��ده در قانون بخشي از منابع ناشي 
از فروش نفت به عنوان ذخيره در صندوق توس��عه 
ملي قرار مي گيرد و منابع آن به صورت ريالي و ارزي 
و در چارچوب اس��اس نامه و در قالب تسهيالت در 
اختيار بخش هاي مقرر در قانون قرار خواهد گرفت. 
اما در اين بين ممكن اس��ت تحت شرايطي دولت 
درخواست برداش��ت از منابع صندوق توسعه ملي 
را داشته باش��د كه در صورت صدور مجوز از سوي 
مقام معظم رهبري اين اتف��اق رخ خواهد داد. بعد 
از آن به ميزان تعريف ش��ده از ارز صندوق، از سوي 
بانك مركزي به ريال تبديل شده و معادل ريالي آن 

به خزانه واريز مي شود تا دولت از آن استفاده كند.

صدور ميليون ها كد بورسي
از شنبه به مدت يك ماه

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه، 
سود بلندمدت بورس از همه بازارها بيشتر و ميانگين 
چند سال اخير آن ۳۲ درصد بوده است، گفت: قرار 
است از شنبه به مدت يك ماه، ميليون ها كد بورسي 
صادر شود.علي آقامحمدي، عضو مجمع تشخيص 
مصلحت با بيان اينكه سال گذشته فقط ۶۸۰ هزار 
كد بورسي صادر ش��د افزود: قرار است از شنبه به 
مدت يك ماه، ميليون ها كد بورس��ي صادر شود و 
زيرساخت هاي آن براي دريافت غيرحضوري كد 
بورسي به وس��يله س��هامداران انجام شده است. 
سه ش��نبه اين هفته حدود ۱۵۰ هزار كد بورسي 
صادر شد كه از ش��نبه اين روند سرعت مي گيرد. 
مردم ب��ه اظهارنظرهاي منفي درباره آينده بورس 
توجه نكنند، اما مسووالن به نقدهاي كارشناسان 
و آسيب شناس��ي آينده بورس توجه كنند.وي با 
بيان اينكه در آينده، بازار س��رمايه بازدهي بهتري 
خواهد داشت، اظهار داشت: زماني كه بورس رونق 
مي گيرد اف��زون بر بازار ثانويه، وض��ع توليد نيز با 
تأمين منابع بهبود مي يابد.وي درباره عرضه سهام 
عدالت در بورس، افزود: رونق بازار بورس، پيشرفت 
كشور را نيز در پي خواهد داشت. بر اساس مصوبه 
ش��وراي عالي بورس، ۳۳۰ تعاوني س��هام عدالت 
مي توانند از كارگزاران بورس، نمايندگي بگيرند و 
به سهامداران در محلشان آموزش دهند.اين عضو 
مجمع تشخيص مصلحت گفت: براي آموزش ديگر 
شركت هاي استاني سهام عدالت و سهامداران آن در 
آينده نزديك يكي از شركت هاي استاني كه كارهاي 

آن در حال انجام است وارد بورس مي شود.
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عضو هيات مديره شركت سرمايه گذاري سهام عدالت استان تهران مطرح كرد

دريافت دو سود سهام عدالت به شرط ماندن در شركت هاي سرمايه گذاري

ارزش افزوده داخلي

عضو هيات مديره شركت سرمايه گذاري 
س�هام عدالت اس�تان تهران با تش�ريح 
بهترين روش حفظ س�هام عدالت توصيه 
ك�رد: مش�موالن س�هام عدال�ت ب�راي 
حفاظت از سرمايه و كسب سود بيشتر در 

شركت هاي سرمايه گذاري باقي بمانند.

اكب��ر حي��دري در گفت وگو با ايس��نا، در پاس��خ 
به س��واالتي كه اين روزه��ا درباره نح��وه تعيين 
مالكيت و مديريت س��هام عدالت مطرح مي شود، 
اظهار ك��رد: اگر در كش��ورهاي ديگ��ر تجربيات 
مشابهي در خصوص سهام عدالت بوده، سهامداران 
خرد براي آنكه دچار مش��كل نشوند، شركت هاي 
س��رمايه گذاري تش��كيل دادند و تا ام��روز نيز در 
ب��ازار بورس و س��رمايه اي��ران هم هيچ ش��ركت 
سرمايه گذاري نبوده كه دچار مشكل شده باشد اما 
در مقابل، سهامداران خرد زيادي داشتيم كه دچار 

مشكل و متحمل ضرر و زيان شده اند.
وي ادامه داد: در سال ۱۳۸۵، مقام معظم رهبري 
با همين ديدگاه نس��بت به تش��كيل شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني سهام عدالت تاكيد فرمودند 
و اركان مجمع اين ش��ركت ها را هم ش��ركت هاي 
تعاون��ي انتخاب كردن��د لذا اين مس��ير بايد ادامه 

پيدا كند.
عضو هيات مديره ش��ركت س��رمايه گذاري سهام 
عدالت اس��تان تهران تصريح كرد: در بحث تعيين 
مالكيت س��هام عدال��ت مردم اهل عل��م و مطالعه 
هس��تند و خودش��ان باي��د تصمي��م بگيرند ولي 
تجرب��ه نش��ان داده كه مان��دن در ش��ركت هاي 

س��رمايه گذاري براي حفاظت از س��رمايه و كسب 
 س��ود بيش��تر گزينه بهت��ر و مطمئن تري اس��ت.

حيدري در پاس��خ به اين پرس��ش كه اگر مردم به 
س��امانه مراجعه نكنند، آيا مديريت سهام آنها در 
اختيار دولت قرار مي گيرد يا نه؟ گفت: در اليحه اي 
كه در مجلس در دس��تور كار بود، مسير به سمت 
و س��ويي مي رفت كه دوباره سهام عدالت را دولت 
در اختيار بگيرد ولي خوش��بختانه با ابالغيه مقام 
معظم رهبري در خصوص آزادسازي سهام عدالت 
اين مساله منتفي شد؛ بنابراين مردم نگران نباشند، 
ساختار شركت هاي سرمايه گذاري كامال مردم نهاد 
است و مردم به صورت تجميعي و متحد مي توانند از 
سرمايه خود حفاظت كنند.وي خاطرنشان كرد: در 

فرايند سهام عدالت، بنيان را به گونه اي بنا نهادند 
كه مردم در تعاوني هاي سهام عدالت هيات مديره ها 
را مي توانند با يك سيستم انتخاباتي دو مرحله اي 
انتخاب كنند و نمايندگان مردم طبق اساسنامه به 
وكالت از آنها در شركت هاي سرمايه گذاري اعمال 
رأي مي كنند، بنابراين شركت هاي سرمايه گذاري 
از مال مردم محافظت مي كنند و دولت دخالتي در 

شركتهاي سرمايه گذاري ندارد.
مديرعامل شركت تعاوني سهام عدالت البرز با بيان 
اينكه آزادسازي سهام عدالت در حال حاضر اتفاق 
افتاده و نيازي نيست كه افراد براي آزادسازي سهام 
خود به سامانه مراجعه كنند، اظهار كرد: متاسفانه 
بعضا عده اي به سامانه س��هام عدالت مراجعه و به 

اشتباه گزينه مالكيت مستقيم را انتخاب كرده اند 
كه توصي��ه مي كنيم چنانچه اف��راد به دنبال خرد 
كردن سهام خود و پذيرش ريسك آن در بازار بورس 

نيستند، به سامانه مراجعه نكنند.
وي بابيان اينكه مردم حق دارند اگر دچار اش��تباه 
ش��دند، آن را اصالح كنند، گفت: اگر پس از ورود 
به سامانه اش��تباهي در اين زمينه صورت گرفت، 
مشموالن سهام عدالت بايد اختيار داشته باشند در 
فرصت يكماهه آن را اصالح كنند و در شركت هاي 
سرمايه گذاري بمانند ولي متاسفانه مقاومت هايي 
در اين باره صورت مي گيرد و ما نسبت به اين مساله 

به سازمان بورس انتقاد داريم.
عضو كميس��يون بازار س��رمايه، بيمه و بانك اتاق 
تعاون اي��ران درب��اره نگراني هايي كه نس��بت به 
آزادسازي س��هام عدالت از سوي مشموالن سهام 
عدالت وج��ود دارد، توضيح داد: اين موضوع خلط 
مبحثي بيش نيس��ت و الزم نيس��ت م��ردم براي 
آزادس��ازي به س��امانه مراجعه كنند چون اساسا 
آزادسازي س��هام صورت گرفته و س��هام مردم به 
صورت پيش فرض در شركت هاي سرمايه گذاري 

محفوظ است.
حيدري تصريح كرد: در شركت هاي سرمايه گذاري 
كه ه��م اكنون در بازار بورس فعالند، س��هامداران 
ب��ه مش��كلي برنخوردند ول��ي س��هامداران خرد 
متضرر ش��ده اند، بنابر اين گزينه منطقي بر مبناي 
تجربيات گذش��ته، استمرار حضور در شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني اس��ت و مردم بابت اين كار 
الزم نيس��ت اقدام خاصي انج��ام بدهند.به گفته 
وي، برخي سفته بازان و كس��اني كه مايلند مردم 

سهامشان خرد شود تا بتوانند با قيمت هاي نازل از 
بازار جمع كنند، در روزهاي اخير اينطور به مردم 
القا مي كنند كه براي آزادسازي بايد به سامانه سهام 
عدالت مراجعه كنند. در حال��ي كه در اطالعيه ها 
تاكيد شده تنها كساني كه مي خواهند سهام خود 
را خرد كنند و البته ريس��ك آن را مي پذيرند بايد 
به س��امانه مراجعه كنند و چنانچ��ه هيچ اقدامي 
صورت ندهند، به صورت پيش فرض، سهامش��ان 

در شركت هاي سرمايه گذاري حفاظت مي شود.
عضو هيات مديره ش��ركت س��رمايه گذاري سهام 
عدالت اس��تان ته��ران در پايان در پاس��خ به اين 
پرس��ش كه بهترين گزينه براي آزادسازي سهام و 
تضمين دريافت سود سهام عدالت چيست؟گفت: 
شركت هاي س��رمايه گذاري استاني عالوه بر سود 
روتين و معمولي كه س��االنه از طريق شركت هاي 
سرمايه پذير اخذ و به سهامداران پرداخت مي كنند، 
سود عملياتي خودش��ان را هم مي توانند به مردم 
بدهند، بنابر اين چنانچه مش��موالن سهام عدالت 
تغييري در مديريت س��هام خود ايجاد نكنند و آن 
را به شركتهاي س��رمايه گذاري بسپارند، برخالف 
افرادي كه از اين چرخه خارج مي شوند و سهامشان 
را خ��رد مي كنند، دو نوبت س��ود مي گيرند؛ يعني 
عالوه بر سود روتيني كه دريافت مي كنند، از سود 
عملكرد ش��ركت هاي س��رمايه گذاري استاني هم 
بهره مند خواهند ش��د و اين مس��ير اگر به درستي 
طي شود و دست اندازي ها به فرايند مذكور متوقف 
ش��ود و همه به ابالغيه مقام معظم رهبري توجه و 
آن را اجرا كنن��د، نفع نهايي را براي مردم به دنبال 

خواهد داشت.

اين امر باعث افزايش بيكاري مي شود، بنگاه ها تعديل 
مي كنند، اخراج مي كنند و... وقتي مردم بيكار شوند، 
خريدهاي غيرضروري مثل پوشاك، لوازم خانه و آرام 
آرام اين روند به مصرف محصوالت غذايي مثل گوشت 
و لبنيات هم مي رس��د. زماني كه بيكاري ايجاد ش��د 
تقاضاي مصرفي كه يكي از مولفه هاي مهم تقاضاي كل 

بود كاهش مي يابد.«

   افزايش دامنه هاي بيكاري در كشور
او در تش��ريج تكانه هاي اقتصادي ناش��ي از ركود در 
كشور گفت: »بر اساس گزارش مركز آمار ۶۷ ميليون 
نفر نيروي كار داريم كه ۴۰درصد آنها يعني ۲۷ميليون 
نفر آنها فعال هستند بقيه غير فعالند. بر اساس گزارش 
مركز آمار نرخ بيكاري ۱۰درصد است؛ يعني ۲۴ميليون 
نفر كار مي كنند و ۲ميليون  و۹۰۰نفر بيكار هستند كه 
اين نرخ بسيار باالست، اگر اقتصاد درست كار كند بايد 
اين نرخ ۴يا ۵درصد باش��د. كرونا و كاهش فعاليت ها 
بر اس��اس آمار وزارت كار ۴ميليون يا ۵ميليون نفر به 
۲ميلي��ون و ۹۰۰ نفر قبلي جمعيت بي��كاران افزوده 
است. خيلي س��اده اس��ت صحبت كردن درباره اين 
اعداد و ارقام، ولي هر كدام از اين بيكاران داس��تاني را 
پشت س��ر خود دارند. داستاني از پدري كه نمي تواند 
چرخ زندگي اش را بچرخاند چ��ون كار ندارد. ممكن 
است بيمه بيكاري بگيرد اما مختصر است؛ يا داستان 
جواني اس��ت كه خودش و خانواده اش با هزار زحمت 
تالش كردند تا درس بخوانند و از يك ش��غل آبرومند 
برخوردار باش��د اما ش��رايط اقتصاد ايران به گونه اي 
ش��ده كه اين جوان نمي تواند كاري داشته باشد و اين 
بيكاري كالفه اش مي كند؛ پشت اين بيكاري عوارض 

و آس��يب هاي اجتماعي فراواني نهفته است. بيكاري 
هرچند از نظر اقتصادي مهم است اما از نظر انساني و 
اخالقي هم نشانه مشكالت ريشه اي در جامعه است. 
بنابراين بيكاري كه ايجاد ش��ود؛ تقاضاهاي مصرفي 
مردم كم مي شود؛ متعاقب آن تقاضا براي محصوالت 
توليدي كاهش مي يابد و همين موضوع تقاضاي كل را 
كاهش مي دهد. ما ۲ دايره شوم اينجا داريم كه ممكن 
است كش��ور را در شرايط س��خت بيكاري فرو ببرد و 
نگه دارد. ما مش��كالتي از قبل داشتيم ولي كرونا اين 
بحران هاي اقتصادي را تشديد مي كند. مشايخي در 
ادامه افزود: »حاال دولت و بانك مركزي تصميم گرفته 
به بنگاه ها وام بدهد تا بتوانند شرايط سخت را تحمل 
كنند؛ مثال نيروهايشان را تعديل نكنند و حقوق پايين 
به آنها ندهند و از حق��وق آنها كم نكنند. در اين ميان 
اتفاقي هم براي بانك ها مي افتد زماني كه تقاضاي كل 
كم مي ش��ود و ركود زياد مي شود. روند پرداخت هاي 
اقساط به بانك ها دچار مشكل مي شود. كاسبي را تصور 
كنيد كه وامي را گرفته كه محصولي را توليد كند؛ كاال 
فروش نرفته و نتوانسته اقساطشان را پرداخت كنند. 
وقتي بنگاه ها نتوانند اقساط را بدهند ظرفيت وام دهي 
بانك ها هم كم مي شود چون بانك براي پرداخت وام 
بايد اقساط را داشته باشند. در اين شرايط يك زنجيره 
بحراني در اقتصاد ايجاد مي ش��ود. در اين ميان بانك 
مركزي به ميدان مي آي��د تا از بانك ها حمايت كند تا 
ظرفيت وام دهي بانك ها براي حمايت از بنگاه ها بيشتر 
شود. اما اين راه حل اساسي و بلندمدت نيست چرا كه 

بنگاه ها را بيشتر مقروض مي كند.«
او در خصوص راهكارهاي افزايش صادرات مي گويد: 
»گفتيم يكي ديگر از شاخص هاي تاثيرگذار بر تقاضاي 

كل، صادرات است. چگونه مي توان صادرات را افزايش 
داد. اولين راه اين اس��ت كه روابط سياسي و ارتباطي 
ما با بازارهاي هدف بايد درس��ت شود. ما نمي توانيم با 
بازارهاي هدف دعوا داشته باشيم و توقع داشته باشيم 
كه صادرات هم به آنها داش��ته باش��يم. حاال بازارهاي 
هدف از نظر سياسي باز شد؛ بايد پشتيباني سياسي از 
محصوالت هم انجام شود. كشورهايي از نظر صادراتي 
موفق ترند كه مقامات سياسي آنها از صادركنندگانشان 
حمايت مي كنن��د. اگ��ر كش��وري در پرداخت پول 
صادركننده ها بخواهد مش��كلي ايجاد كند، مقامات 
سياسي از طريق مذاكره حلش مي كنند و... اين موضوع 
بس��يار مهم است. ممكن اس��ت؛ رييس جمهور يك 
كشوري براي مذاكره براي صادرات يك محصول خاص 
به كشور ديگري برود تا روند صادرات تسهيل شود. در 
زمينه گمرك هم بايد تالش شود تا مشكالت پيش روي 
صادر كننده ها كمتر شود. گاهي اوقات يك صادركننده 
س��ال ها تالش مي كند تا بازاري را در كشوري خاص 
ايجاد كند و اقدام به صادرات محصول خود كند، ناگهان 
مسووالن سياسي اعالم مي كنند صادرات آن محصول 
اساسا ممنوع است، تمام تالش هاي صادركننده بر باد 
مي رود. حتي در صورت كمبود برخي اقالم در كشور 
بايد حمايتي از صادرات در راس تصميم سازي ها باشد.« 
او در ادامه افزود: »مش��كل ديگر به خصوص در دوران 
تحريم نقل و انتقاالت پول اس��ت. اگر نيامند امضاي 
موافقت نامه هاي بين المللي هس��تيم، بايد مسووالن 
سياسي اين كار را انجام دهند. اگر ترتيباتي نياز است 
تا با پول كشورهاي هدف اين امر انجام شود؛ بايد آن را 
تسهيل كنند. برخي اوقات اين انتقال پول هزينه هاي 
بااليي دارد؛ گاهي اوقات همراه با ريسك باالست. اگر 

»اف اي تي اف« را بايد امضا كنيم بايد اين كار انجام شود. 
نمي توان صادركننده ها را به حال خودش��ان گذاشت 
و گفت كه ب��ه هر حال يك فكري به حال خودش��ان 
مي كنند و راهي پيدا مي كنند. االن مشكل صادرات يك 
مساله است؛ انتقال پول ناشي از صادرات به داخل كشور 
يك مساله ديگر. اگر مي خواهيم ركود را حل كنيم بايد 

اين مساله براي اقتصاد ايران حل شود.«
او در پايان اين بخش از اظهاراتش گفت: »باالخره در 
توسعه صادرات اجازه بدهيد نكته ديگر را عرض كنم 
كه اسم آن را گذاشته ام»ايجاد اتحاد استراتژيك بين 
بنگاه هاي باالدستي و پايين دستي«. يكي از اشكاالتي 
كه بسياري از تحليلگران به آن اشاره مي كنند، حتي 
ديده ام رهبري هم چند س��الي است در خصوص آن 
صحبت مي كنند اين اس��ت كه صادرات ما مواد خام 
است. يعني صادراتي اس��ت كه ساير كشورها از ايران 
مي گيرن��د، روي آن كار مي كنند، در آن ارزش افزوده 
ايجاد مي كنند و بعد با قيمت هاي باالتر حتي به كشور 
خود ما باز مي گردانند. مثال مواد پتروشيمي ما عمدتا 
مواد خام بايد تلقي ش��وند. اين مواد اما در كشورهاي 
ديگر باعث ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي مي شود. اين 
بنگاه هاي باالدستي مي روند در بنگاه هاي پايين دستي 
و تبديل به ارز افزوده مي شوند. نكته اين است كه ما بايد 
اين مواد را ب��ه ارزش افزوده بدل كنيم. يك راه كار آن 
است كه اين محصوالت باالدستي در حوزه هاي نفتي، 
مس و... يك اتحاد با بنگاه هاي پايين دس��تي تشكيل 
دهند تا ضمن صادرات كاالهاي خود بخش��ي از اين 
مواد را در اتحاد استراتژيك به بنگاه هاي پايين دستي 
ارسال كنند تا اين مواد تبديل به موادي با ارزش افزوده 
بيشتر شوند و كيفيت صادراتي ايران افزايش پيدا كند. 

صنايع بزرگ و باالدستي ويژگي هايي دارند و بنگاه هاي 
پايين دس��تي هم دارايي ويژگي هايي هستند كه اين 
ويژگي ها در كنار هم مي تواند توسعه صادرات را محقق 
كنند. االن متاس��فانه به دليل صادرات، صادرات نفت 
خيلي محدود شده عالوه بر آن قيمت نفت هم خيلي 
كم شده شايد نفت ايران به ۱۰ دالر رسيده درواقع مثل 
اين مي ماند كه درآمد نفت تقريبا دارد به هيچ ميرسد 
خب ديگر منابع دولتي يكي از راه هاي ردآمد زايي است 

كه در قالب فروش سهام دارد صورت مي گيرد.
اين استاد دانشگاه اقتصاد شريف گفت: »برخي ممكن 
اس��ت فكر كنند كه آقا همه اش ش��د سرمايه گذاري 
غيردولتي پس سرمايه گذاري خارجي چه مي شود؟ 
تا وقتي كه سرمايه گذاري خارجي نياد كه اين كشور 
نمي تواند تكان بخورد نمي تواند نجات پيدا بكند. واقع 
آن است كه در شرايط و موقعيت فعلي سرمايه گذاري 
نمي آيد به هر دليلي آماده نيست ورود كند حتي بعد 
از برجام كه گشايش��ي ايجاد شده بود يك عده آمدند 
باز دوباره برگشتند بنابراين ما نمي توانيم اميد داشته 
باشيم كه سرمايه گذاري خارجي بيايد. در اين شرايط 
فعلي پيش��نهاد اين اس��ت كه اينها فروش بخشي از 
سهامشان در بورس شروع كنند يعني بنگاه هاي بزرگ 
كه دولتي ها سهامدارشان هستند االن هم كه بورس 
رونق گرفته است بخشي از اين سهام را بفروشند ارزش 
بورس ايران ۱۴۰ ميلي��ارد دالره تا ۳۰ تا ۴۰ ميليارد 
دالره ۴۰ درصد يا بيشترش متعلق به همين نهادهاي 
عمومي دولتي اس��ت. خب اينها را واگذار مي كنند و 
س��رمايه الزم را استخراج مي كنند اما همين هم مهم 
اس��ت كه اين منابع را صرف ام��ور زيربنايي اقتصاد و 

توسعه كشور كنند.«
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گروه كالن |
نايب ريي�س اول مجلس گف�ت: وزارت كار 
براي افرادي از دهك ه�اي پايين جامعه كه 
نتوانسته اند سهام عدالت دريافت كنند، فايل 
جداگانه اي باز كرده، آنها را شناسايي و تالش 

كند تا به طريقي به اين افراد كمك كند.

به گزارش »تعادل«، مسعود پزشكيان با اشاره به اينكه 
برخي از دهك هاي پايين جامعه نتوانس��ته اند سهام 
عدالت دريافت كنند، گف��ت: وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي بايد براي افرادي از دهك هاي پايين جامعه 
كه نتوانسته اند سهام عدالت دريافت كنند، يك فايل 
جداگانه اي باز كرده آنها را شناسايي و تالش كند تا به 

طريقي به اين افراد كمك كند.
نايب رييس اول مجلس با تاكي��د براينكه روندي كه 
دولت در بحث آزادسازي سهام عدالت آغاز كرده قابل 
قدرداني است، اظهار كرد: دولت پيش از اين سودهايي 
را در ازاي س��هام عدالت پرداخت مي كرد و اكنون هم 
با آزادس��ازي اين سهام، مديريت آن را به مردم واگذار 
مي كند كه بسيار اقدام خوبي است.دولت بايد براي آن 
عده اي كه به هر دليل نتوانسته اند ثبت نام كنند، راه حل 

جديدي بينديشد.
نايب رييس اول مجلس ادامه داد: سهامي كه در گذشته 
به افراد داده ش��ده را نمي توان اكنون به اشخاصي كه 

نتوانسته اند سهام عدالت دريافت كنند، ارايه كرد.
به گ��زارش خانه ملت، نايب رييس اول مجلس با بيان 
اينكه در فرصت باقي مان��ده از دور دهم مجلس بعيد 
است بتوان اقدامي در جهت سهامدار شدن اقشار پايين 
جامعه انجام داد، گفت: در دور بعدي مجلس شوراي 
اسالمي مي توان فكري براي اين افراد كرد تا به طريقي 

از سهام عدالت بهره مند شوند.عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس گفت: اگر عدد قابل توجهي از جمعيت كشور 
كه از نظر درآمدي مستحق محسوب مي شوند، سهام 
عدالت را دريافت نكرده باشند مجلس آينده مي تواند 

براي رفع اين موضوع ورود كند.
 

    ش�رط ورود مجل�س آين�ده ب�ه موض�وع 
دهك هاي پايين فاقد سهام عدالت

به گزارش تس��نيم، محمدرضا پورابراهيمي داوراني 
با اش��اره به اينكه برخي از دهك ه��اي پايين جامعه 
نتوانسته اند س��هام عدالت را دريافت كنند، گفت: اگر 
عدد قابل توجهي از جمعيت كشور كه از نظر درآمدي 
مستحق هستند، اين س��هام را دريافت نكرده باشند 
مجلس آينده مي تواند براي رفع اين موضوع ورود كند.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: اما اگر تعداد 
اين افراد كم باشد، دولت مي تواند اكنون و در روند اجراي 
آزادسازي س��هام عدالت در قالب اصالحيه اي به اين 

موضوع رسيدگي و راهكارهايي را ارايه كند.
وي با بيان اينكه اكنون نمي دانيم جاماندگان س��هام 
عدالت چه تعدادي هستند، اظهار كرد: جاماندگان بايد 
از جهت اينكه جزو شمول دهك هاي پايين هستند، 
مورد راستي آزمايي قرار بگيرند و درصورت تعداد زياد 
اين اشخاص، مجلس يازدهم مي تواند تصميم گيري 

الزم را انجام دهد.

    تاجگ�ردون: نمي توان ب�راي جاماندگان 
سهام عدالت كاري انجام داد

اما رييس كميس��يون برنامه، بودجه و محاس��بات 
مجلس گفت: اكنون نمي توان براي افرادي كه سهام 
عدالت نگرفته اند، كاري انجام داد زيرا ديگر سهامي 

نيست كه به آنها عرضه شود.  غالمرضا تاجگردون با 
اشاره به درخواست برخي از دهك هاي پايين جامعه 
فاقد س��هام عدالت براي دريافت اين س��هام گفت: 
سهام عدالت مسلما در زمان عرضه شامل حال آنها 

نمي شده است.رييس كميس��يون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس ادامه داد: س��هام عدالت تنها به 
يك سري از اقش��ار تعلق مي گيرد و ديگر آنكه اين 
موضوع براي حدود ۸ سال پيش است و بايد همان 

زمان اين افراد اگر وضع خوبي نداشتند و جزو اقشار 
پايين محسوب مي شدند، به دولت اعالم مي كردند.

اكنون نمي توان براي اين افراد كاري انجام داد زيرا 
ديگر سهامي نيست كه به آنها عرضه كرد.

مجلس آينده با سهام عدالت چه خواهد كرد؟

ادامه از صفحه اول



اخبار 3 بانك و بيمه

اونس جهاني طال در فروردين ماه ۹۹ رشد 1‚14 درصدي داشت

افزايش  100  توماني دالر در صرافي هاي مجاز بانكي
گروه بانك و بيمه |

در حالي كه قيمت يورو ثابت بود، دالر نسبت 
به روز سه ش�نبه ۱۰۰ توم�ان افزايش قيمت 
داش�ت. صرافي هاي مج�از بان�ك مركزي 
)چهارش�نبه( قيمت خريد ه�ر دالر امريكا 
را ۱۵ ه�زار و ۶۰۰ تومان و نرخ ف�روش آن را 
۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان اعالم كردند كه نسبت به 
روز گذشته ۱۰۰ تومان افزايش يافته است. اما 
همچنين اين صرافي ها روز چهارشنبه يورو 
را ۱۷ هزار تومان خريدند و در مقابل با قيمت 
۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان فروختند كه نس�بت به 
روز سه شنبه ثابت بوده است . 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.

 به گزارش »تعادل«، نرخ لحظه اي س��امانه س��نا براي 
خريد دالر به 15600 و فروش دالر 15700، خريد يورو 
17 هزار و فروش يورو 17100 تومان رسيد. سامانه سنا 
ميانگين نرخ ارز معامله شده در روز 16 ارديهشت 99 را 
براي دالر 15612، ي��ورو 17067، درهم 4168، يوآن 
2251، پون��د 18445، لير تركي��ه 2327 و دالر كانادا 
11786 تومان اعالم كرد. در سامانه نيما نيز نرخ حواله 
در 16 ارديبهشت99 براي يورو 16050، درهم 4217 
و يوآن 2125 تومان اعالم ش��د.  در بازار آزاد و معامالت 
نقدي نيز نرخ دالر به 16280 تومان افزايش يافت. يورو 
17500، پوند 19800، درهم 4500، لير تركيه 2350، 
يوآن 2300 و دالر كانادا 11800 تومان، معامله شد. در 
بازار طال نيز نرخ اونس جهاني طال به 1701 دالر رسيد و 
با افزايش نرخ دالر به 16280 تومان، قيمت طال و سكه نيز 
افزايش يافت. هر گرم طالي 18 عيار به 653هزار تومان، 
مثقال 17 عيار 2 ميليون و 828 هزار تومان، سكه جديد 
6 ميليون و 630 هزار، طرح قديم 6 ميليون و 380 هزار، 
نيم س��كه 3 ميليون و 350 هزار، ربع سكه 1 ميليون و 
890 هزار و  سكه گرمي 1 ميليون و 10 هزار، معامله شد.

   رشد 14 درصدي اونس جهاني در فروردين 
اونس جهاني طال در يك ماهه منتهي به 31 فروردين ماه 
1399 رش��دي 14.1 درصدي را به ثبت رساند. روند 
قيمت سكه و طال در فاصله يك ماهه 28 اسفند 1398 
تا 31 فروردين 1399 نش��ان مي ده��د كه هر اونس 
جهاني طال از يك هزار و 476 دالر در 29 اسفند 1398 
به يك هزار و 684 دالر در 31 فروردين ماه رسيده كه 
14.1 درصد افزايش را نشان مي دهد. هر قطعه سكه 
تمام بهار آزادي )طرح جديد( در يك ماهه منتهي به 
31 فروردين ماه 1399 به 6 ميليون و 225 هزار تومان 
رسيده اس��ت كه نس��بت به رقم 6 ميليون و 28هزار 
تومان 28 اسفند 1398 معادل 3.3 درصد افزايش را 
نشان مي دهد. هر قطعه نيم سكه بهار آزادي نيز طي 
اين مدت 3.3 رش��د را ثبت كرده است. براين اساس 
قيمت هر قطعه نيم سكه بهار آزادي از 3 ميليون و 50 
هزار تومان به 3 ميليون و 150 هزار تومان افزايش يافته 
است.قيمت هر قطعه ربع سكه بهار آزادي در يك ماهه 
منتهي به 31 فروردين 1399 با 7.4 درصد رشد به يك 
ميليون و 880 هزار تومان رس��يد. هر گرم طالي 18 
عيار نيز در مدت زمان مشابه از 603 هزار تومان به 610 
هزار تومان رسيده كه 1.2 درصد رشد را به ثبت رسانده 
است.قيمت طال در معامالت روز سه شنبه بازار جهاني 
در واكنش به تسهيل محدوديت هاي قرنطينه در برخي 
از كشورها كه تقاضا براي خريد اين فلز به عنوان دارايي 
امن را ضعيف ك��رد، كاهش يافت.بهاي هر اونس طال 
براي تحويل فوري در معامالت روز جاري بازار سنگاپور 

با 0.2 درصد كاهش، به 1698 دالر و 39 سنت رسيد.
در بازار معامالت آتي امريكا، هر اونس طال با 0.5 درصد 
كاهش، به 1704 دالر و 80 سنت رسيد.به گفته وارن 
پاترسون، تحليلگر شركت ING، بازار طال در محدوده 
1700 دالر در هر اونس ثابت مانده است. از يك طرف 
با تس��هيل محدوديت هاي قرنطينه روبه رو هستيم و 
احتماال خوش بيني سرمايه گذاران بهبود پيدا مي كند 
و از دارايي هاي امن فاصله گرفته و به سوي دارايي هاي 
پرريسك مي روند. از سوي ديگر تنش هاي تجاري ميان 
امريكا و چين پيرامون بيماري كوويد 19 يك بار ديگر 
برانگيخته شده است و اين دو عامل متضاد فعال بازار را 
تحت تاثير خود نگه داشته اند.ايتاليا و امريكا از جمله 
كشورهايي هستند كه روز دوشنبه به منظور احياي 
اقتصادهايشان محدوديت هاي قرنطينه را برداشتند.

با اين حال سرمايه گذاران پس از اينكه دونالد ترامپ، 
رييس جمهور امريكا تهديد كرد افزايش تعرفه ها عليه 
واردات چين مطمئنا يكي از گزينه هايي است كه وي 
به تالفي ش��يوع ويروس كرونا از ووهان چين بررسي 
مي كند، نگران برافروخته شدن مجدد جنگ تجاري 

ميان امريكا و چين هستند.
دولت امريكا همچنين با جديت سرگرم بررسي طرحي 
براي منتقل كردن زنجيره تامين جهاني از چين است.

طال كه در شرايط آشفتگي سياسي و اقتصادي به عنوان 
يك دارايي امن با افزايش تقاضاي سرمايه گذاري روبه رو 
مي شود، سال گذشته تحت تاثير جنگ تجاري امريكا 
و چين و كاهش نرخ هاي بهره از س��وي بانك مركزي 
امريكا 18 درصد رش��د كرد و از ابتداي امسال تاكنون 
كه بانك مركزي امريكا نرخ ه��اي خود را نزديك صفر 
نگه داش��ته و تريليون ها دالر نقدينگ��ي را به بازارهاي 
مالي تزريق كرده، 12 درصد رش��د داشت است. ساير 
بانك هاي مركزي و دولت هاي جهان نيز براي حمايت از 
اقتصادشان در برابر تبعات شيوع پاندمي كرونا، اقدامات 
مشابهي را به اجرا گذاش��ته اند. تحليلگران مي گويند 
اقدامات مح��رك مالي و پولي گس��ترده از قيمت طال 
در بلندمدت پش��تيباني خواهد كرد. بر اساس گزارش 
رويترز، سرمايه گذاران منتظر انتشار آمار شاخص مديران 
خريد بخش غيرتوليدي امريكا در روز سه شنبه و شمار 
متقاضيان دريافت بيمه بيكاري و آمار اش��تغال آوريل 
بخش غيركشاورزي امريكا در روز جمعه هستند.در بازار 
ساير فلزات ارزش��مند، هر اونس پاالديوم براي تحويل 
فوري با 0.6 درصد افزايش، به 1859 دالر و 47 س��نت 
رسيد. هر اونس پالتين براي تحويل فوري با 0.2 درصد 
كاهش، 764 دالر و 56 سنت معامله شد. هر اونس نقره 
براي تحويل فوري با 0.4 درص��د كاهش، به 14 دالر و 

79 سنت رسيد.

    بيت كوين مقاومت ۹ هزار دالر را شكست
همزم��ان با تالش دولت امريكا ب��راي رونمايي از يك 
محرك هنگفت ديگر به مبل��غ 3 تريليون دالر براي 
احياي اقتصاد اين كشور، قيمت بيت كوين ضرر و زيان 

آخر هفته را با عبور از 9 هزار دالر جبران كرد.
براساس داده هاي منتش��ر شده توسط كوين تلگراف 
ماركتس، بيت كوين امروز )سه شنبه/پنجم مه( بخش 
اعظمي از زيان روز يكشنبه خود را جبران كرد و ارقام 
كوين ماركت كپ حاكي از آن است كه رمزارز پيشتاز 
بازار در يك س��اعت گذش��ته از مرز 9 هزار دالر عبور 
كرده است.بيت كوين روز گذشته در محدوده 8700 تا 
8850 دالر نقطه حمايت خود را پيدا كرد و بخش عمده 

روز گذشته را در همين منطقه سپري كرد.
نكته جالب اين اس��ت كه احياي س��ريع بيت كوين و 
رس��يدن به س��طوح قبلي خود در حال��ي رخ داده كه 
الگوهاي ارايه ش��ده از سوي مركز كنترل و پيشگيري 
از بيماري هاي اياالت متحده حاكي از آن است كه موج 
افزايشي آلوده شدگان به كوويد-19 تا اول ژوئن به مرگ 

134 هزار نفر در امريكا منجر خواهد شد. اين در حالي 
است كه بسياري از اياالت در تالش براي احياي اقتصاد، 
در حال پياده س��ازي برنامه هايي هستند تا شرايط را 
براي بازگشت مردم به كس��ب و كار خود فراهم كنند. 
اخبار ديگري ك��ه به روند نزولي امروز ب��ازار دامن زده 
است، رونمايي وزارت خزانه داري امريكا از برنامه هاي 
خود براي اخذ وام 3 تريليون دالري در سه ماهه جاري 
است؛ رقمي كه مجموع بدهي امريكا را به 25 تريليون 

دالر خواهد رساند.

     لير تركيه   در كم ارزش ترين سطح تاريخي خود
هر چند روند بازگش��ايي اقتصاد تركيه به تدريج آغاز 
شده اما ريزش لير براي چهارمين روز متوالي باعث شد 
تا دالر در يك قدمي شكستن سطح رواني مهم 7.1 لير 
قرار گيرد.به گزارش الجزيره، در صورت چنين اتفاقي، 
فعاالن بازار ارز معتقدند لير تركيه به پايين ترين سطح 
تاريخ معاصر خود در برابر دالر خواهد رسيد. تصميم 
وزارت خزانه داري براي ف��روش 6 ميليارد دالر اوراق 
قرض��ه ارزي و بانك مركزي براي محدوديت بيش��تر 
روي معامالت سوآپ ارزي نتوانست ورق را برگرداند. 
كمترين نرخ ثبت شده لير برابر دالر معادل 7.24 بوده 

است كه آگوست سال قبل به ثبت رسيد. 
تنها امس��ال، لير 16 درصد ارزش خود را در برابر لير از 
دست داده است. به دنبال بركناري رييس قبلي بانك 
مركزي تركيه و روي كارآمدن تيم جديد، چرخه كاهش 
نرخ بهره در تركيه آغاز شده است. اظهارات مقام ترك 
در خصوص ضرورت كاهش نرخ بهره و تورم در شرايطي 
بيان مي شود كه صندوق بين المللي پول به تركيه در 
خصوص مخاطرات كاهش بيش از حد سريع نرخ بهره 
هشدار داده بود. اين نهاد به مقامات ترك توصيه كرده 
است به جاي تاكيد بر كاهش س��ريع نرخ بهره، روي 
كاهش تدريجي و با دوام نرخ بهره و تورم تمركز كنند؛ 
چرا كه كاهش س��ريع نرخ ها مي تواند باعث افزايش 
آسيب پذيري اقتصاد در برابر بحران هاي پيش رو باشد.

 بان��ك مركزي تركيه اكنون نرخ بهره را با يك درصد 
كاهش به 8.75 درصد رس��انده است. در آخرين دور 
از معامالت ارزي اس��تانبول، هر دالر با 0.55 درصد 
صعود به 7.086 لير رس��يد.ارزش پ��ول ملي تركيه 

از س��ال 2018 تاكنون 45 درصد در برابر اسكناس 
امريكايي تضعيف شده اس��ت. در برابر ديگر ارزهاي 
مهم، نرخ برابري هر يورو معادل 7.681 لير و هر پوند 

معادل 8.809 لير اعالم شد.

   دالر باال رفت
 دالر، در برابر تمام همتايان خود دس��ت به پيشروي 
زد.به گزارش رويترز، در جريان معامالت چهارشنبه، 
روند صعودي دالر ادامه يافت و بسياري از ارزها در برابر 

اسكناس سبز در موقعيت نزولي قرار گرفتند.
دادگاه عالي فدرال آلمان در حكمي كم سابقه، سه ماه به 
بانك مركزي اروپا مهلت داد تا برنامه خريد اوراق قرضه 
خود را تعديل كند يا منتظر پايان مشاركت آلمان در اين 
برنامه باشد. اين حكم كه باعث نگراني معامله گران از 
اخالل در برنامه هاي بانك مركزي اروپا شد، باعث شد تا 
ارزهاي اروپايي در برابر دالر در موضع ضعف قرار بگيرند.

امريكا و چين از سال 2018 با يكديگر وارد يك جنگ 
تجاري گسترده ش��دند و سرانجام اواخر سال گذشته 
دو طرف بر س��ر اجراي يك جدول زماني براي متوازن 
شدن تجارت دوجانبه توافق كردند. اكنون تهديدات 
ترامپ باع��ث افزايش هراس معامله گران از ايجاد يك 
جنگ تجاري جديد شده اس��ت، آن هم در زماني كه 
رشد اقتصادي بس��ياري از كشورها تحت تاثير شيوع 
كرونا و تعطيلي كس��ب و كارها به پايين ترين سطوح 
تاريخ معاصر رسيده است.  در امريكا اما شمار كساني 
كه براي دريافت مزاياي بيكاري درخواست كرده اند به 
رقم بي سابقه 30 ميليون نفر رسيده است. اكنون نيمي 
از ايالت هاي امريكا محدوديت هاي رفت و آمد را كم 
كرده اند و انتظار مي رود تا پايان اين هفته محدوديت ها 
در تمامي ايالت ها كاهش يابد. بس��ياري از واحدهاي 
اقتصادي نيز به صورت محدود بازگش��ايي شده اند و 
بخشي از كاركنان خود را به كار فرا خوانده اند. شاخص 
دالر كه ن��رخ برابري آن در مقابل س��بدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت امروز با جهش 
0.48 درصدي نس��بت به روز قبل و در سطح 99.85 
واحد بسته شد. نرخ برابري هر فرانك سوييس معادل 
1.028 دالر اعالم ش��د. در تازه ترين دور از معامالت، 
پوند با افت 0.28 درصدي نس��بت به روز قبل خود و 

به ازاي 1.243 دالر مبادله ش��د. ي��ورو 0.63 درصد 
پايين رفت وبا عقب نش��يني به كانال 1.08 به1.083 

دالر رسيد.

    ارز ديجيتالي چين رقيب جديد دالر
 بانك مركزي چين عمليات پايلوت ارز ديجيتالي خود 
را آغاز كرد.به گزارش اسپوتنيك، در شرايطي كه نقش 
چين از اقتصاد جهاني رو به گسترش است، اين كشور 
به دنبال استقالل مالي و كاهش وابستگي خود به دالر 
در مبادالت مالي با ديگر كشورهاست؛ به ويژه حاال كه 
شعله اختالفات تجاري بين اين كشور با امريكا مجددا 
شعله ور ش��ده است. انتظار مي رود بانك مركزي چين 
نخستين بانك مركزي در جهان باشد كه ارز ديجيتالي 
خود را عملياتي كند.مركز تحقيقات ارزهاي ديجيتال 
كه بازوي اصلي اجراي اين پروژه در بانك مركزي چين 
محسوب مي شود، به روزنامه »ساوث چاينا مورنينگ 
پست« اطالع داده است كه طرح آزمايشي راه اندازي اين 
ارز در چهار شهر شنژن، سوژو، ژيونگ آن و چنگدو آغاز 
شده است. استفاده از اين ارز ديجيتالي كه فعال »ديسپ« 
ناميده مي شود، در حال حاضر تنها براي تعداد محدودي 
از بانك ها و كاربران در چهار شهر فوق مهيا شده است. 
ب��ه گفته تري ليو، مدي��ر گروه مش��اورين »وون چين 
تكنالجي« ديسپ داراي سه تفاوت عمده با ساير ارزهاي 
ديجيتالي نظير بيت كوين است: نخست اينكه بيت كوين 
غيرمتمركز و استخراج پذير است، درحالي كه ديسپ 
متمركز و تحت كنترل دولت اس��ت، دوم اينكه نردبان 
ديجيتالي ديسپ توسط دولت كنترل خواهد شد و در 
بستر سيستم توزيع نخواهد شد و سوم اين ارز با هدف 
استفاده در سيستم تجاري و بازرگاني توسعه مي يابد تا 
بتوان از آن مانند شكل فعلي پول استفاده كرد.توسعه 
ارز ديجيتالي چين بخشي از برنامه كالن اين كشور براي 
جهاني سازي يوآن است. روزنامه دولتي چاينا ديلي در 
مقاله 24 آوريل خود گفته بود امريكا دالر را به عنوان يك 
سالح استفاده مي كند و بايد وابستگي به آن را كاهش 
داد.در روزهاي اخير دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا 
مدعي شده شواهدي در اختيار دارد كه نشان مي دهد 
ويروس كرونا با سهل انگاري چين به خارج درز كرده و 
اين كشور را به اعمال تعرفه هاي جديد تهديد كرده است.

بازطراحي صندوق هاي ETF دولت
پدرام داودي|

تشكيل صندوق هاي ETF را شايد بتوان نوعي 
تملك منجر به اخالل در رقابت دانست چرا كه 
عمدتا در بازارهاي انحصاري و شبه انحصاري 

در حال تشكيل است.

با ابالغ سياس��ت هاي كلي اصل 44 و تصويب قانون 
اجراي آن در س��ال 1387 موضوع خصوصي سازي 
و چگونگ��ي اج��راي آن ب��ه يكي از مباح��ث اصلي 
سياس��ت هاي اقتصادي دولت ها تبديل شد. در اين 
مي��ان، فصل نهم قان��ون فوق، كه به حق��وق رقابت 
منصفانه اختصاص يافته، كمتر مورد توجه قرار گرفته 
است. اين يادداشت به دنبال طرح اين موضوع است 
كه در صورت امعان نظر كافي به اين قانون، تشكيل 
صندوق هاي ETF دولت مي توانست با آسيب كمتر 
به فضاي رقابتي اقتصاد كشور، اهداف مورد نظر دولت 
را نيز به سرانجام برس��اند.در چند ماه اخير، موضوع 

بازار سهام و پذيره نويسي سهام دولت در شركت هاي 
بورس��ي در قالب صندوق هاي قابل معامله در بورس 
)ETF( به يكي از موضوع��ات مهم در گفت وگوهاي 
روزمره گروه هاي مختلف جامعه تبديل شده است. 
شاخص كل بازار بورس كه س��ال 1397 را با عددي 
كمتر از يكصد هزار واحد ش��روع كرده بود در پايان 
سال 1398 عدد 500 هزار واحد را پشت سر گذاشت. 
اما اين پايان كار نبود و در كمتر از دو ماه از آغاز سال 
1399 اين شاخص در تقالي رسيدن به يك ميليون 
واحد اس��ت.حضور گس��ترده مردم در بازار سرمايه، 
دولت را مجاب كرد تا با عمق بخش��ي ب��ه بازار از اين 
فرصت در راستاي شفافيت بيش��تر اقتصاد كشور و 
تس��ريع در امر واگذاري ها بهره ب��رداري كند. گرچه 
اهدافي همچون تامين مالي بودجه عمومي كشور و 
كنترل نقدينگي را نيز مي توان به عنوان اهداف مكمل 
دولت در همين چارچوب قرار داد.اقدامات قابل ذكر 
دولت در اين زمينه ش��امل عرضه اوليه شركت هايي 

همچون شستا، آزادس��ازي سهام عدالت و در نهايت 
عرضه سهام شركت هاي بانكي، بيمه اي، پااليشگاهي، 
خودرويي و گروه فل��زات در قالب صندوق هاي قابل 

معامله در بورس )ETF( است. 
فارغ از ابع��اد اهميت اين موضوع براي تداوم فعاليت 
بازار بورس و ساير حواش��ي مربوط به بودجه دولت، 
بايد پذيرفت ايجاد شفافيت و يا واگذاري شركت هاي 
دولتي به بخش خصوصي في نفسه منجر به افزايش 
رفاه جامعه نخواهد شد؛ چرا كه منافع اقتصادي اين 
بازتوزيع، درصورت عدم ايجاد رقابت در بازار متوجه 
عموم مردم نشده و تنها در اختيار گروه هاي محدود 
ذي نفع ق��رار خواهد گرفت. اين در حالي اس��ت كه 
رقابتي س��ازي بازار در زمان ابالغ سياست هاي كلي 
اصل 44 محل توجه مقنن بوده اس��ت. اما مشخصا، 
در زم��ان واگذاري ه��ا، دولت كمترين توج��ه را به 
مباحث مربوط به رقابت و اخذ مشورت از نهاد متولي 
يعني ش��وراي رقابت داشته اس��ت.فصل نهم قانون 

اجراي سياس��ت هاي كلي اصل 44 قانون اساس��ي، 
مفاد مربوط به حقوق رقابت منصفانه را تبيين كرده 
اس��ت. مواد قانوني اي��ن فصل، اقدامات��ي همچون: 
تباني، سوءاس��تفاده از موقعيت انحص��اري و رقابت 
غيرمنصفانه را ممنوع اعالم كرده اس��ت. همچنين 
م��واد 47 و 48 اين فصل، هرگونه تمل��ك و ادغام را 
كه به تش��خيص ش��وراي رقابت منجر به اخالل در 
رقابت و ساز وكار بازار شود، غيرقانوني دانسته است. 
تشكيل صندوق هاي ETF را شايد بتوان نوعي تملك 
منجر به اخالل در رقابت دانس��ت چرا كه عمدتا در 
بازارهاي انحصاري و شبه انحصاري در حال تشكيل 
اس��ت. گرچه تش��خيص اين موضع بر عهده شوراي 
رقابت قرار دارد اما اين شورا تاكنون هيچ موضعي در 
خصوص اين تصميم دولت نگرفته است.اين درحالي 
است كه در بستر همين قانون، سياست پيشنهادي 
جايگزين براي دولت ميسر بود كه در كنار دستيابي به 
اهداف پيشين، انطباق بيشتري با قانون رقابت داشت 

و فضاي رنجور رقابتي كش��ور را بيش از اين تضعيف 
نمي كرد. در ماده )6( قانون اجراي سياست هاي كلي 
اصل 44 قانون اساس��ي، مقرراتي به منظور تسهيل 
حضور بخش هاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني در 
فعاليت هاي اقتصادي و برقراري رقابت س��الم اشعار 
شده است. بر اين اساس، برخي از موسسات و نهادهاي 
عمومي غيردولتي و كليه صندوق هاي بازنشستگي 
بايد مالكيت خود در هر بنگاه اقتصادي را تا سقف 40 
درصد كاهش دهند. اي��ن ظرفيت قانوني همواره به 
بهانه ابهام در وجود متقاضي، بالتكليف مانده بود. در 
حال حاضر كه مردم اشتياق وافري براي خريد سهام 
شركت هاي بورسي از خود نشان مي دهند و به دليل 
عدم عمق كافي بازار ممكن اس��ت موجب تش��كيل 
حباب و دلس��ردي مردم از اين بازار ش��ود، چه بهتر 
مي شد دولت با تشكيل صندوق هاي ETF بر اساس 
دارايي هاي مازاد مش��مولين ماده )6( گام جدي در 

خصوص واگذاري اقتصاد به مردم برمي داشت.
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پيش بيني كاهش 45 درصدي 
تقاضاي خدمات در سال ۹۹

براس��اس پيش بيني پژوهش��كده بيمه، آثار 
مستقيم و غيرمستقيم شيوع كرونا بر صنعت 
بيمه، تنزل 15 درصدي حق بيمه توليدي در 
فصل اول سال جاري را به دنبال خواهد داشت. 
به گ��زارش روابط عمومي پژوهش��كده بيمه، 
در گزارش منتشرش��ده توس��ط اين مركز كه 
جامع ترين گ��زارش در رابطه با تأثيرات كرونا 
ويروس بر اقتصاد جه��ان و ايران و همين طور 
صنع��ت بيمه و رش��ته هاي مه��م بيمه اي در 
كشور است؛ پيش بيني شده كه اپيدمي كرونا، 
موجب��ات كاه��ش ارزش اف��زوده بخش هاي 
مختلف اقتصادي را به همراه خواهد داش��ت 
كه در نهايت، تقاضاي نهايي خدمات در كشور 
به ميزان 45 درصد كاه��ش مي يابد. و به اين 
ترتيب، ح��ق بيمه تولي��دي در صنعت بيمه، 
براي يك دوره سه ماهه حدود 15 درصد تنزل 

خواهد يافت.

فهرست رسته هاي شغلي 
آسيب  ديده از   كرونا به روز شد

بانك مرك��زي به منظ��ور حمايت از كس��ب 
وكارهايي كه به طور مستقيم از ويروس كرونا 
آس��يب ديده ان��د، در بخش��نامه اي، عناوين 
بخش ها و رس��ته هاي مرتب��ط را اصالح و به 
ش��بكه بانكي اب��الغ كرد.به گ��زارش روابط 
عمومي بانك مركزي، پيرو بخشنامه مورخ 21 
اسفند ماه 1398، موضوع ابالغ مصوبه جلسه 
مورخ 19 اس��فند 1398 »كارگروه بررسي و 
مقابله با پيامدهاي اقتصادي ناش��ي از شيوع 
ويروس كرونا«   در خصوص عناوين بخش ها و 
رسته هاي كسب وكارهايي كه به طور مستقيم 
از بيماري كرونا دچار بيشترين آسيب شده اند، 
بدين وس��يله ب��ه اس��تناد تصويب نامه هيأت 
وزيران همچني��ن ابالغيه مع��اون اقتصادي 
رييس جمهوري، فهرس��ت جديد رسته هاي 
آس��يب ديده به همراه دس��تگاه هاي اجرايي 
تشخيص دهنده مصاديق رسته ها به شرح زير 

اعالم مي شود: 
مراك��ز توليد و توزي��ع غذاهاي آم��اده اعم از 
رس��توران ها، بوفه ه��ا، طباخ��ي، تاالره��اي 
پذيرايي، قهوه خانه ها، اغذيه فروشي ها )وزارت 

صنعت، معدن و تجارت(؛ 
مراكز مربوط به گردش��گري ش��امل هتل ها، 
هتل آپارتمان ه��ا، مجتمع ه��اي جهانگردي 
و گردش��گري، مهمان پذيرها، مهمانس��راها، 
مس��افرخانه ها، زائرس��راها، مراكز بوم گردي، 
مراك��ز اقامتي، پذيراي��ي، تفريحي، خدماتي 
بين راهي و موزه ه��ا )وزارت ميراث فرهنگي، 

گردشگري و صنايع دستي(؛ 
حمل و نقل عمومي مس��افر برون شهري اعم 
از هوايي، ج��اده اي، ريلي و دريايي )وزارت راه 
و شهرس��ازي(؛ .حمل و نقل عمومي مس��افر 
درون ش��هري )وزارت كشور(؛ .دفاتر خدمات 
مسافرتي، گردشگري و زيارتي )وزارت ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و سازمان 
حج و زيارت حس��ب مورد(؛ .تولي��د و توزيع 
پوش��اك )وزارت صنعت، مع��دن و تجارت(؛ 
توليد و توزيع كيف و كف��ش )وزارت صنعت، 

معدن و تجارت(؛ 
مراكز توزيع آجيل، خشكبار، قنادي، بستني 
و آبمي��وه )وزارت صنعت، مع��دن و تجارت(؛ 
مراك��ز، باش��گاه ها و مجتمع هاي ورزش��ي و 
تفريح��ي )وزارت ورزش و جوان��ان(؛ .مراكز 
و مجتمع ه��اي فرهنگي، آموزش��ي، هنري و 
رس��انه اي )وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي، 
وزارت آم��وزش و پ��رورش و وزارت عل��وم، 
تحقيقات و فناوري حسب مورد(؛ مراكز توليد، 
توزيع و فروش صنايع دس��تي )وزارت ميراث 

فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي(؛ 
موسسات خصوصي داراي پروانه بهره برداري 
از وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي 
كه در حوزه هاي درماني و تش��خيصي اعم از 
آزمايش��گاهي و پاراكلينيكي فعال هس��تند؛ 
آموزش��گاه هاي رانندگ��ي، آرايش��گاه ها، 
س��الن هاي زيبايي و گرماب��ه )وزارت صنعت، 

معدن و تجارت(.
همچنين به استناد نامه مورخ 1399/02/10 
وزي��ر فرهن��گ و ارش��اد اس��المي، مصاديق 
تش��خيصي آن وزارتخان��ه در خص��وص بند 
)10( مش��تمل ب��ر كتابفروش��ان، ناش��ران، 
موزعان )كتاب، كتاب هاي هنري، پوس��تر( و 

كارت پستال فروشان است.

عمليات بازار باز  بدون معامله 
 پيرو اطالعيه روز دو ش��نبه 15 ارديبهشت ماه 
1399 در خص��وص موضع بان��ك مركزي در 
عمليات بازار باز، بانك مركزي هيچ س��فارش 
ف��روش اوراق بدهي دولتي از ط��رف بانك ها 

دريافت نكرد. 
به گزارش بانك مركزي، عدم ارس��ال سفارش 
ف��روش اوراق بده��ي دولتي توس��ط بانك ها 
نشان دهنده كفايت نقدينگي در بازار بين بانكي 
و عدم نياز به تغيير ذخاير با اجراي عمليات بازار 
باز است.همچنين، بانك مركزي روز چهار شنبه 
24 ارديبهشت ماه 1399 در چارچوب مديريت 
نقدينگي مورد نياز بازار بين بانكي ريالي، مجدداً 
عمليات بازار ب��از را اجرا مي نمايد.موضع بانك 
مركزي )خريد يا ف��روش اوراق بدهي دولتي( 
بر اساس پيش بيني وضعيت نقدينگي در بازار 
بين بانكي و با هدف كاهش نوس��انات نرخ بازار 
بين بانك��ي حول نرخ هدف، روز دو ش��نبه 22 
ارديبهشت ماه 1399 از طريق انتشار اطالعيه 

در سامانه بازار بين بانكي اعالم خواهد شد.

در فروردين  ماه ۹۹ اونس جهاني رشد قابل توجهي داشت

وقتي همه راه ها به صادرات ختم مي شود
زماني كه شما در حوزه توليد عملكرد مناسبي داشته 
باشيد؛ اين عملكرد در ساير شاخص هاي اقتصادي مثل 
اشتغالزايي، مقابله با فقر و بهبود شاخص هاي معيشتي 
نيز خود را نشان خواهد داد. سوال اين است براي بهبود 
ش��اخص هاي توليد چه بايد كرد؟ طبيعي است براي 
بهبود وضعيت توليد بايد موانعي كه پيش روي توليد 
وجود دارد، برداش��ته ش��وند. موانعي كه سال هاست 
اقتصاد ايران را از پويايي و رش��د بيشتر باز داشته است 
و باعث ش��ده تا ظرفيت هاي اين بخش به درستي به 
كار گرفته نش��وند. هرچند مش��كل كرونا باعث شد تا 

بخشي از ظرفيت هايي كه قبال در فضاي توليد و كسب 
و كار وجود داش��ت دچار ركود ش��وند، اما معتقدم كه 
مي توان از اين چالش، فرصت هاي تازه اي براي رش��د 
توليد و بهبود فضاي كس��ب و كار استفاده كرد. به هر 
حال ايران 15 كشور در همسايگي خود دارد كه با اين 
كشورها پيوندهاي عميق تاريخي، ديني، اقليمي و...

دارد؛ باي��د از طريق جهش در توليد نه تنها به نيازهاي 
داخلي خود پاس��خ دهيم بلكه بس��تري فراهم شود تا 
بتوانيم بخشي از محصوالت مورد نياز اين 15كشور را 
نيز فراهم كنيم. تجربه نشان داده كه امريكا شايد بتواند 

نفت ايران را تحريم كند اما قادر نيست روند صادراتي 
ما به كش��ورهاي همسايه ايران را مس��دود كند. اينها 
ظرفيت هايي اس��ت كه ما بايد در اين شرايط به دنبال 
تحقق آنها باشيم. چگونه مي توان توليد كشور را طوري 
جهت داد كه بتوانند ارزش افزوده صادراتي ايجاد كنند، 
يك��ي از روش هاي ايجاد اي��ن ظرفيت هاي صادراتي، 
مش��وق هاي صادراتي اس��ت. به هر حال توليد كننده 
بايد بداند در صورتي كه بتواند صادرات به كش��ورهاي 
مختلف داش��ته باش��د با تش��ويق مواجه خواهد شد. 
موضوع ديگر كاهش موانع پيش روي توليد كنندگان و 

صادركنندگان است. طبيعي است زماني كه صادركننده 
مشاهده كند كه براي توليد و صادرات بايد از هفت خوان 
كسب مجوز و تامين مالي و تامين مواد اوليه عبور كند، 
از خير تولي��د و صادرات مي گذرد و از س��رمايه اش به 
شكل ديگري استفاده مي كند، اما زماني كه موانع پيش 
پاي توليد برداشته شود، طبيعي است كه استقبال از 
س��رمايه گذاري در بخش توليد بيشتر مي شود. اينكه 
گفته مي شود صادركنندگان بايد ارز حاصل از صادرات 
را به كشور بازگردانند به هر حال صادركنندگان سال ها 
و دهه هاي متمادي است كه در فضاي اقتصادي كشور 

حضور دارند و همواره ارز را به كشور منتقل مي كردند 
امروز ه��م اي��ن كار را خواهند كرد، ام��ا بايد ديد چه 
مشكالتي بر سر راه بازگشت ارزهاي صادراتي وجود دارد 
كه نمي توانند ارز را منتقل كنند. البته نمي توان منكر 
اين مطلب شد برخي افراد هستند كه در اين ميان از آب 
گل آلود ماهي مي گيرند و به بهانه هاي مختلف از جمله 
تحريم ها ارز هاي صادراتي ارزاني را كه در اختيارشان 
گذاشته شده به كش��ور بازنمي گردانند كه بايد با اين 

گروه برخورد كرد.
٭عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس دهم

ادامه از صفحه اول



روي خط خبر

مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي مطرح كرد

ارزش۱۶ برابري سهام عدالت در مقايسه با روز اول
گروه بورس|

از مع�دود اقداماتي كه در س�ال هاي اخير به 
منظور ايج�اد فرصتي برابر ب�راي بهره مندي 
از دارايي ه�اي عموم�ي در ايران انجام ش�ده 
تخصيص س�هام عدالت به آحاد مردم است. 
فروش اين سهام به مردم سبب شده تا در حال 
حاضر نزديك به 50 ميليون نفر از مردم ايران 
سرمايه گذار طرح ياد شده باشند و ورود آنها 
به بورس اهميت بس�ياري براي بازار سرمايه 
داشته باشد. اهميت اين مس�اله آنجا آشكار 
مي ش�ود كه افزايش ارزش سهام ياد شده در 
طول ساليان اخير در كنار نياز مبرم مردم به پول 
در شرايطي كه كرونا بسياري از كسب و كارها را 
با مشكل مواجه كرده تاثير قابل توجهي بر روي 
زندگي مردم به خصوص اقشار كمتر برخوردار 

خواهد داشت. 

از زمان��ي كه ابالغيه مق��ام معظم رهبري در پاس��خ به 
درخواس��ت رييس جمهور براي واگذاري اختيار سهام 
عدالت به مردم ابالغ شده است، مي توان گفت كه تقريبا 
هر روز پيشرفت طرح ياد شده و آماده سازي مقادمات آن 
با دقت رصد مي شود. آنطور كه حسين فهيمي مديرعامل 
شركت س��پرده گذاري مركزي گفته با توجه به رسالت 
اين شركت مسووليت پيگيري امور مربوط به ورود سهام 

عدالت به بورس به عهده اين سازمان است.
مديرعامل شركت س��پرده گذاري مركزي قيمت روز 
تابلوي شركت هاي بورس��ي كه مشمول طرح سهام 
عدالت هستند را بيش از ٤٦٠ هزار ميليارد تومان اعالم 
كرد و افزود: افرادي كه ١٢ سال پيش سهام عدالت يك 
ميليون توماني به آنها داده شده، اكنون سهام آنها بيش 

از ١٦ برابر شده است.
به گزارش ايرنا، حسين فهيمي با اشاره به ابالغيه تاريخي 
رهبر معظم انقالب مبني بر آزادسازي سهام عدالت گفت: 
براس��اس اين ابالغيه مقرر شد تا در ماه هاي آينده سهام 
عدالت افرادي كه مي خواهند سهامشان به صورت مستقيم 
معامله ش��ود يا از طريق صندوق هاي س��رمايه گذاري 

مديريت شود آزادسازي صورت گيرد.
وي ادامه داد: مفهوم آزادس��ازي اين اس��ت كه سهام 
عدالت افرادي كه جزو مشمولين اين سهام محسوب 
مي شوند بايد در سامانه هاي بازار سرمايه كشور ثبت 
شوند و دارايي ها به نام آنها اختصاص داده شود تا بتوانند 
تمام حقوق خود را از محل دارايي دريافت و به خريد و 

فروش با كسب سود بپردازند.

فهيمي خاطرنشان كرد: با توجه به نقش و جايگاه شركت 
سپرده گذاري اوراق بهادار، ستاد آزادسازي سهام عدالت 
مسووليت پاسخ گويي آزادس��ازي سهام عدالت را به اين 

شركت محول كرده است.
مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي اظهار داشت: 
همكاري ما با س��ازمان خصوصي سازي آغاز و از مدت ها 
قبل تمامي زيرس��اخت، سامانه ها و امكانات اين شركت 
تجهيز ش��ده تا بتوانيم مراحل اين اق��دام را به خوبي به 

پايان برسانيم.
وي خاطرنشان كرد: ثبت و نگهداري از دارايي ٥٠ ميليون 
مشمول سهام عدالت همانند همه فعاالن بورسي است 
كه ممكن اس��ت صدها ميليون تومان دارايي در بورس 
داشته باشند، ما به همان اندازه به مشموالن سهام عدالت 
خدمات ارايه خواهيم داد و همچنين بايد از كد بورسي آنها 
به گونه اي نگهداري كنيم كه مورد سواستفاده قرار نگيرد.

فهيمي اظهار داشت: شركت سپرده گذاري زيرساخت هاي 
الزم براي معامالت سهام عدالت در بورس را تقويت كرده 
و مشمولين اين س��هام نبايد هيچگونه نگراني در زمينه 
معامالت سهام عدالت را داشته باشند به همين دليل بهتر 
است تا از هرگونه شتاب زدگي در اقدامات مربوط به اين 

سهام خودداري كنند.
وي به فرصت يك ماهه اي كه به مشموالن سهام عدالت 
براي تعيين نحوه مديريت آنها داده شده است اشاره كرد 
و گفت: اكنون در اين مرحله مش��مولين س��هام عدالت 
فقط بايد به س��ايت سازمان خصوص س��ازي مراجعه و 
نحوه مديريت خود را مشخص كنند اما براي مرحله بعد 
اقدامات بيشتري را در دستور كار داريم كه آنها را اجرايي 

خواهيم كرد.
فهيمي با بيان اينكه تصميم اف��راد براي نحوه مديريت 
سهام عدالت شخصي است و براساس دانش و توانايي افراد 
متفاوت خواهد بود، گفت: اف��رادي كه به دنبال انتخاب 
روش مديريت مستقيم هستند بايد از دانش و زمان كافي 
براي تعقيب تابلوها و معامالت بورس��ي و تحليل صوت 
مالي شركت ها برخوردار باش��ند، همچنين بايد در اين 
زمينه تصميم بگيرند كه قيمت سهام متناسب با ميزان 

سودآوري شركت است يا خير؟
مدير عامل شركت سپرده گذاري مركزي اظهار داشت: 
اف��رادي كه از اي��ن تواناي��ي برخوردارند بهتر اس��ت از 
روش مس��تقيم مديري��ت انتخاب مي كنن��د اما برخي 
ديگ��ر كه از اي��ن دانش محروم هس��تند باي��د از روش 
 مديريت غيرمستقيم استفاده كنند و سودي را در زمان 

تعيين شده دريافت كنند.
وي اظهار داشت: درخواست ما از مشموالن سهام عدالت 

اين اس��ت كه از هرگونه مراجعه به مراك��ز و ارگان هاي 
مختلف براي طرح سوال و پاسخ خودداري كنند و اطالعات 
الزم را تنها از طريق مرجع انتخاب ش��ده يعني شركت 

سپرده گذاري پيگيري كنند.

  خريد و فروش سهام عدالت كالهبرداري است
فهيمي با بيان اينكه خبرهايي رس��يده مبني بر خريد و 
فروش س��هام عدالت كه اين موضوع كالهبرداري است 
و مشكالتي را قطعا ايجاد خواهد كرد، با تصميم دولت و 
رهبر معظم انقالب درخصوص آزادسازي سهام عدالت 
اتفاق اقتصادي بزرگي در حال رخ دادن است و مردم بايد 
 خود از دارايي ها محافظت كنند و فقط منتظر اطالعيه هاي

 ارايه شده از سوي شركت سپرده گذاري باشند.
مدير عامل ش��ركت س��پرده گذاري مرك��زي به ارزش 
سهام عدالت اشاره كرد و گفت: ارزش اين سهام در زمان 
واگذاري بين مستقيم و غيرمس��تقيم يكسان است اما 

 ارزش آن بعد از انتخ��اب روش مديريت تغيير مي كند.
وي قيمت روز تابلوي شركت هاي بورسي كه مشمول طرح 
سهام عدالت است را بيش از ٤٦٠ هزار ميليارد تومان اعالم 
كرد و افزود: بر اين اس��اس افرادي كه ١٢ سال پيش يك 
ميليون تومان سهام به آنها داده شده است سهام آنها اكنون 

بيش از ١٦ برابر شده است.
فهيمي به شركت هاي غيربورسي اشاره كرد و گفت: يك 
سري از ش��ركت ها كه غيربورسي هس��تند و به شركت 
سرمايه گذاري استاني تخصيص داده نشده است بعد از 
پذيرش در بورس و تعيين قيمت تابلو ارزش آنها مشخص 

خواهد شد.
مدير عامل شركت سپرده گذاري مركزي به زمان پذيرش 
اين شركت ها در بورس اش��اره كرد و افزود: شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني به طور حتم يا وارد بورس مي شوند 
يا از طريق ب��ازار پايه فرابورس معامله خواهند ش��د، اما 
شركت هاي سرمايه پذير كه مشمول واگذاري هستند و 

تاكنون بورسي نشده اند تكليفي براي آنها وجود دارد كه 
بايد به طور حتم بورسي شوند.

فهيمي خاطرنش��ان كرد: اگر به هر دليلي اين شركت ها 
موقعيت الزم براي ورود به بورس را پيدا نكردند جزو دارايي 
شركت سرمايه گذاري استاني قرار مي گيرند تا سهام آن 
شركت و سرمايه گذاري استاني آزادسازي و داراي قيمت 

بورسي و فرابورسي شود.
وي درب��اره زمان بندي خريد و فروش س��هام عدالت در 
بورس تاكيد كرد و افزود: زمان بندي دقيقي را نمي توان 
ارائه كرد، در اين زمينه شوراي عالي بورس تصميم گيري 
خواهدگرفت كه ام��كان خريد و فروش س��هام عدالت 

مشمولين مستقيم به چه صورتي خواهد بود.
فهيمي خاطرنشان كرد: سهام عدالت در روش غيرمستقيم 
قابل فروش اس��ت و ب��ا توجه به اينك��ه در صندوق هاي 
سرمايه گذاري استاني سازماندهي خواهند شد قابليت 

فروش بيشتري نسبت به مستقيم پيدا خواهد كرد.

تنوع در سرمايه گذاري براي كاهش ريسك
مدير عمليات بازار فرابورس ايران ضمن تشريح 
علل رشد اخير بازار س�رمايه و توجه مردم به 
حضور در اين بازار، توضيحاتي درباره نحوه ورود 

تازه واردان به بازار سهام ارايه كرد.

به گزارش س��نا، مديري��ت ارتباطات فراب��ورس ايران، 
محمدصادق غزنوي در ابتداي س��خنان خود با اشاره به 
غفلت از بازار سرمايه طي سال هاي اخير گفت: تاكنون 
بازار س��رمايه به عنوان بازاري كه امكان سرمايه گذاري 
را براي عالقه  مندان ايجاد مي كند نسبت به ساير بازارها 
مغفول مانده بود؛ بنابراين شايد يكي از علل رشد اخير بازار 
سرمايه كش��ور را بايد به اين موضوع نسبت داد كه ابعاد 
سرمايه گذاري در اين بازار نسبت به بازارهاي مسكن، ارز 

و طال مغفول مانده بود.
به گفته غزنوي اگر اين ب��ازار نيز همپاي بازارهاي ديگر 
در بازه هاي زماني مختلف با رش��د همراه مي شد، شايد 
امروز شاهد اين رشد و جهش يك باره نبوديم، بنابراين 
اين رونق تا حدودي نتيجه انباش��ت رش��د و جهش در 

دوره هاي گذشته است.

او در تشريح دومين علت رونق بازار سرمايه ايران نيز بيان 
كرد: علت دوم رشد بازار سرمايه را مي توان به اين موضوع 
نسبت داد كه مردم با س��رمايه گذاري در ساير بازارها به 
ميزان بازدهي مطلوب خود نرسيدند و اين سرخوردگي 
باعث ش��ده به سمت بازار س��رمايه كشيده شوند. مدير 
عمليات بازار فرابورس ايران با اش��اره به افزايش حجم و 
ارزش معامالت تشريح كرد كه اين شاخص ها به خوبي 
بيانگر ورود نقدينگي به بازار سرمايه است. او در اين باره 
افزود: امروزه شاهد ورود پول هاي تازه به بازار سهام ايران 
هس��تيم؛ پول هايي كه پيش از اين يا در بازارهاي ديگر 
نهفته بودند يا در حساب هاي بانكي قرار داشتند. اما امروز 
با افزايش رونق بازار سرمايه و همكاري نهادهاي حاكميتي 
و دولتي براي افزايش عرضه هاي اوليه، بهترين مكان براي 
سرمايه گذاري را در دل بازار سرمايه مي جويند. غزنوي با 
بيان اينكه تمامي بازارهاي سرمايه گذاري داراي درجات 
مختلفي از ريسك  هستند، افزود: در علوم مالي همواره 
بر دو عنصر حياتي »ريس��ك« و »بازده سرمايه« تاكيد 
مي شود؛ به اين معني كه هرچقدر به دنبال بازدهي باالتر 
باشيم، بايد ريسك بيشتري را نيز بپذيريم. او با اشاره به 

ابزارهاي مالي مختلف موجود در بازار سرمايه متناسب 
با ميزان ريس��ك پذيري اف��راد گفت: در بازار س��رمايه 
ابزارهايي در دس��ترس س��رمايه گذاران قرار گرفته اند 
كه با توجه به ريس��ك پذيري آنها مي تواند ابزار مناسب 

سرمايه گذاري شان باشند. 
افرادي كه ميزان ريس��ك پذيري بااليي دارند مي توانند 
به طور مس��تقيم وارد بورس ش��وند و به معامله كردن 
بپردازند، اما افرادي كه تاب  ريسك پذيري كمتري دارند 
مي توانند از انواع روش هاي غيرمستقيم سرمايه گذاري 
مانند صندوق هاي سرمايه گذاري استفاده كنند. غزنوي 
در همي��ن حال صندوق هاي س��رمايه گذاري را يكي از 
بهترين روش ها براي ورود تازه واردان به بازار س��رمايه و 
سرمايه گذاري در اين بازار دانست و در تشريح مزيت هاي 
آن گفت: مهم ترين مزيت خريد واحدهاي صندوق هاي 
سرمايه گذاري نسبت به سرمايه گذاري مستقيم در بازار 
سهام اين اس��ت كه ش��ما مديريت پورتفوي خود را در 
اختيار اشخاصي قرار مي دهيد كه طي سال ها تخصص و 
تجربه مديريت سرمايه گذاري را كسب كرده اند. به گفته 
او چكيده آموزه ها و توصيه ها به سرمايه گذاران تازه وارد 

اين است كه تالش كنند از تك سهمي شدن دور بمانند 
و هميشه براي سرمايه گذاري خود سبد متنوعي از انواع 
س��هم ها را بچينند. مدير عمليات بازار فرابورس در اين 
رابط��ه بيان كرد: توصيه ما به مردم اين اس��ت كه هرگز 
پول خ��ود را به يك دارايي تبديل نكنند و س��عي كنند 
اصل ايجاد و حفظ تنوع را در سرمايه خود رعايت كنند 
تا ريسك س��رمايه گذاري خود را به ميزان قابل توجهي 

كاهش بدهند.
غزنوي مزيت ديگر صندوق هاي سرمايه گذاري را تنوع 
دارايي هاي آن دانس��ت و عنوان كرد: اگر ش��خصي كه 
چندان به بازار س��رمايه آگاهي ندارد، مستقيم وارد بازار 
شود و دس��ت به خريد و فروش سهام بزند، با افت و خيز 
قيمت ها ممكن است به شدت تحت تاثير قرار بگيرد؛ اما 
اگر سرمايه خود را در اختيار صندوق هاي سرمايه گذاري 
بگذارد و از مديريت حرفه اي برخوردار شود، با افت يك 
س��هم ممكن اس��ت چندان تحت تاثير قرار نگيرد زيرا 
افزايش قيمت س��هم ديگر پورتفو مي تواند آن را جبران 
كند. بر اس��اس گفته هاي مدير عمليات بازار فرابورس 
ايران، مزيت ديگر س��رمايه گذاري غير مستقيم در بازار 

سرمايه اين اس��ت كه افراد را از هيجاني شدن و تصميم 
گرفتن بر مدار احساسات و عواطف خود باز مي دارد. ضمن 
اينكه صندوق هاي سرمايه گذاري فعال در بازار سرمايه از 
سازمان بورس و اوراق بهادار كشور مجوز گرفته اند و تحت 

نظارت مسووالنه اين سازمان قرار گرفته اند.
غزنوي با درخواس��ت از افرادي كه مايلند مستقيم وارد 
بازار س��رمايه ش��وند و خود به معامله گ��ري بپردازند، 
توصيه كرد كه نخستين قدم را با آموزش و كسب دانش 
مال��ي و س��رمايه گذاري بردارند. او در پايان با اش��اره به 
سيگنال فروش��ي در فضاي مجازي گف��ت: به طور كلي 
سيگنال دهي در بازار سرمايه جهان به خودي خود منفي 
نيست. اما به شرطي كه بدانيم شخصي كه سيگنال خريد 
يا فروش سهم را مي دهد، چه كسي است، آيا دانشي در اين 
زمينه دارد و اساسا چه هدفي از اين سيگنال دهي دارد. گاه 
هدف از اين سيگنال ها دستكاري بازار و افزايش و كاهش 
قيمت يك س��هم و به طور كلي پيگيري منافع شخصي 
است. بنابراين از تمامي فعاالن بازار سرمايه خواستاريم 
در برابر سيگنال فروشان با نهايت هوشياري، مراقبت و 

آگاهي رفتار كنند و به سادگي اسير طمع ورزي نشوند.

صدور ميليون ها كد بورسي از شنبه به مدت يك ماه
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه 
س�ود بلندمدت بورس از همه بازارها بيشتر و 
ميانگين چند س�ال اخي�ر آن ۳۲ درصد بوده 
است، گفت: قرار است از شنبه به مدت يك ماه، 

ميليون ها كد بورسي صادر شود.

به گزارش ايلنا، علي آقامحمدي، عضو مجمع تشخيص 
مصلحت شب گذشته در برنامه گفت وگوي ويژه خبري، 
با بيان اينكه سال گذشته فقط ۶۸۰ هزار كد بورسي صادر 
شد افزود: قرار است از شنبه به مدت يك ماه، ميليون ها 
كد بورسي صادر شود و زيرساخت هاي آن براي دريافت 
غير حضوري كد بورسي به وسيله سهامداران انجام شده 
است. سه ش��نبه اين هفته حدود ۱۵۰ هزار كد بورسي 
صادر شد كه از شنبه اين روند سرعت مي گيرد. مردم به 

اظهارنظرهاي منفي درباره آينده بورس توجه نكنند، اما 
مسووالن به نقدهاي كارشناسان و آسيب شناسي آينده 
بورس توجه كنند. وي با بيان اينكه در آينده، بازار سرمايه 
بازدهي بهتري خواهد داش��ت، اظهار داشت: زماني كه 
بورس رونق مي گيرد افزون بر بازار ثانويه، وضع توليد نيز با 
تأمين منابع بهبود مي يابد. وي درباره عرضه سهام عدالت 
در بورس، افزود: رونق بازار بورس، پيشرفت كشور را نيز 

در پي خواهد داشت.
 بر اساس مصوبه شوراي عالي بورس، ۳۳۰ تعاوني سهام 
عدالت مي توانند از كارگزاران بورس، نمايندگي بگيرند و 
به سهامداران در محلشان آموزش دهند. اين عضو مجمع 
تشخيص مصلحت گفت: براي آموزش ديگر شركت هاي 
استاني سهام عدالت و س��هامداران آن در آينده نزديك 
يكي از شركت هاي استاني را كه كارهاي آن در حال انجام 

است وارد بورس مي شود. وي گفت: اگر ۱۰۰ هزار ميليارد 
تومان عرضه واقعي به وسيله دولت در بورس انجام شود 
نوسان هاي بورس، منظم مي شود. نخستين عرضه بايد 
به وسيله بانك ها انجام شود و دولت نيز ۶۰ هزار ميليارد 
تومان از اموال بدون استفاده خود را عرضه كند. آنچه كه 
اهميت دارد ورود سرمايه به بورس است و مالكيت گذشته 

آن مهم نيست.
 اين عضو مجمع تشخيص مصلحت افزود: به علت محدود 
شدن بازارهاي ديگر، افراد سرمايه هاي خود را وارد بورس 
مي كنند كه در پي آن و ب��ا رونق گرفتن بورس، خدمات 
بورسي، اشتغالزايي ايجاد خواهد كرد. شوراي عالي بورس 
براي س��رعت دادن به امكان فروش سهام عدالت صدور 
كد بورس��ي را آغاز كرده اس��ت و پيش بيني مي كنيم تا 
يك ماه آينده اين امكان فراهم شود، اما مردم تا آن زمان 

آموزش هاي بورسي خود را كامل كنند. آقامحمدي افزود: 
اگر ب��ورس رونق بگيرد منابع بانك ها آزاد مي ش��ود و به 
طبقات متوسط به پايين اختصاص مي يابد و شركت هاي 
بزرگ نيز منابع مالي خود را از بورس تأمين مي كنند. ۴ 
هزار شركت از ۷۴ هزار شركت صنعتي كشور ۸۰ درصد 
توليدات صنعتي را توليد مي كنند كه بايد تأمين مالي خود 
را در بورس انجام دهند. وي افزود: اكنون با سامان يافتن 
بازار بورس، خودروس��ازان كه مي گفتند ديگر خودروي 
كوچك توليد نمي كنيم اكنون با به كارگيري نهاد علمي 
كشور نخستين محصول خود را در اين رده تا پايان سال 
معرف��ي مي كنند در حالي كه در گذش��ته چنين كاري 
سه س��ال و نيم زمان مي برد. خودروسازان چند پلتفرم 
را آماده كرده اند كه در گذشته سابقه نداشته است و با به 
روز كردن ارزش دارايي هاي خود سرمايه چند برابري به 

دست آورده اند. آقامحمدي با بيان اينكه بايد به شركت ها 
اجازه دهيم شركت داري كنند افزود: در گذشته، مديريت 
در ش��ركت هاي بزرگ از جمله خودروس��ازان، بسته و 
بر اساس سياس��ت دولت بود، اما با ش��رايط جديد بازار 
سرمايه، مديريت شركت ها بر اساس اقتصاد پيش مي رود. 
سهامداران عدالت در روزهاي نخست، اطالعات خود را 
براي دريافت كد بورسي ارايه دهند و ثبت اطالعات را به 

روزهاي پاياني موكول نكنند.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت با بيان اينكه اكنون 
براي كساني كه سهام عدالت دريافت نكرده اند نمي توان 
كاري كرد افزود: اگر دولت عرضه در بورس داش��ته باشد 
هيچ حبابي در بازار س��رمايه ش��كل نمي گي��رد، اما اگر 
عرض��ه اي انجام نش��ود هم حباب ايجاد مي ش��ود و هم 

خطرناك است.
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اعالم زمان كاهش ضريب 
اعتباري در بازار سرمايه

س��ازمان بورس با ابالغ آخري��ن اصالحات مصوبه 
كميته پايش ريس��ك بازار، زم��ان اعمال كاهش 
ضريب اعتباري به ۲۵ درصد را تعيين كرد. مديريت 
نظارت بر كارگزاران س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
طبق اطالعيه اي اعالم كرد: براس��اس تصميمات 
اتخاذ ش��ده در خص��وص كاهش ضري��ب تعديل 
سهام، حق تقدم سهام و واحدهاي سرمايه گذاري 
صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در محاسبه 
حساب تضمين معامالت اعتباري اوراق بهادار )ماده 
۶ دستورالعمل خريد اعتباري اوراق بهادار در بورس 
تهران و فرابورس(، س��هام پذيرفته شده در بورس 
تهران و ب��ازار اول و دوم فرابورس، ۲۵ درصد قيمت 
پاياني است. براساس اين اطالعيه ضرايب به دليل 
تعيين شده براي حق تقدم خريد سهام پذيرفته شده 
در بورس تهران و بازار اول و دوم فرابورس سهام حق 
تقدم س��هام درج ش��ده در هر يك از بازارهاي پايه 
فرابورس به موجب ابالغيه هاي قبلي مديريت نظارت 
بر كارگزاران نيز به طور متناس��ب كاهش خواهند 
يافت و واحدهاي سرمايه گذاري ساير صندوق هاي 
س��رمايه گذاري قابل معامل��ه، ۱۰۰ درصد ضريب 
تعيين شده در خصوص سهام پذيرفته شده در بورس 
تهران و بازار اول و دوم فرابورس نسبت به قيمت پاياني 
خواهند بود. گفتني اس��ت، ضرايب جديد تعديل 
سهام و حق تقدم سهام و واحدهاي سرمايه گذاري 
صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در محاسبه 
حساب تضمين معامالت اعتباري از ۲۲ ارديبهشت 
الزم االجرا ب��وده و در س��امانه هاي نظارتي اعمال 
مي شود. همچنين در خصوص كاهش سقف اعتبار 
اعطايي و هر يك از مش��تريان حقوقي مقرر ش��د، 
سقف اعتبار اعطايي به هر مشتري حقوقي كه طبق 
مقررات موجود اكنون حداكثر معادل ۱.۵ برابر حقوق 
صاحبان سهام كارگزار اعتبار دهنده است، حداكثر 
يك برابر حقوق صاحبان سهام كارگزار اعتبار دهنده 
كاهش يابد.  در خصوص مشتريان حقوقي جديد 
كارگزاري و آن دس��ته از مش��تريان حقوقي فعلي 
كارگزاري اعتبار تخصيص داده ش��ده به آنها كمتر 
از يك برابر حقوق صاحبان سهام كارگزاري است؛ 
نصاب مذكور از تاريخ اين ابالغيه و در خصوص آن 
دسته از مشتريان حقوق فعلي كارگزاري كه اعتبار 
تخصيص داده شده به آنها بيشتر از نصاب فوق الذكر 

است، از يك تيرماه الزم االجرا خواهد بود.

ورود »وپارس« و»وپاسار« 
به فهرست بانك هاي منتخب 

اطالعيه شماره )۳( وزارت امور اقتصادي و دارايي در 
خصوص فراخوان واگذاري واحد هاي سرمايه گذاري 
 )ETF( صن��دوق س��رمايه گذاري قاب��ل معامل��ه
)واسطه گري مالي يكم( منتشر شد: وزارت اقتصاد 
در اين اطالعيه، بانك هاي پارسيان و پاسارگاد را به 
فهرست بانك هاي منتخب جهت پذيره نويسي افزوده 
است. به گزارش شادا، وزارت امور اقتصادي و دارايي 
طي اطالعيه شماره )۳( فراخوان واگذاري واحدهاي 
سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري قابل معامله 
)ETF( )واسطه گري مالي يكم(، بانك هاي پارسيان 
و پاسارگاد را به فهرست بانك هاي منتخب جهت 
پذيره نويسي افزوده است. گفتني است، وزارت امور 
اقتصادي و دارايي در اطالعيه شماره )۲( واگذاري 
واحدهاي سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري قابل 
معامله )ETF( )واسطه گري مالي يكم(، بانك هاي 
منتخب جهت پذيره نويس��ي متقاضيان را شامل 
بانك ملي، سپه، مسكن، كشاورزي، رفاه كارگران، 
ملت، تجارت، صادرات ايران و قرض الحس��نه مهر 

ايران اعالم كرده بود.

هشدار پليس 
به سرمايه گذاران بورس

رييس پليس امنيت اقتصادي پايتخت با اش��اره به 
شيب تند تغيير قيمت سهام در بورس به شهروندان 
توصيه كرد كه براي سرمايه گذاري در بورس از طريق 
كارگزاري هاي مجاز اقدام كرده و بدون كسب مهارت 
و دانش وارد بورس نشوند. به گزارش ايسنا، سرهنگ 
نعمت اهلل عليپور در اين ب��اره گفت: دراين روزها كه 
شاهد رونق بازار مالي بورس در كشور هستيم، افراد 
زيادي وارد بورس ش��ده و اقدام به سرمايه گذاري در 
اين فضا كرده اند، به طوري كه روزانه بازار سهام با رشد 
شاخص ركورد تازه اي را به ثبت مي رساند.  وي با بيان 
اينكه سرمايه گذاري در بورس يك فعاليت اقتصادي 
است و مورد حمايت قانون است، افزود: شهروندان و به 
خصوص متقاضيان ورود به بازار سرمايه و بورس بايد 
توجه داشته باشند كه سرمايه گذاري در بورس بايد 
از طريق كارگزاري هاي مجاز صورت بگيرد. عليپور با 
بيان اينكه استفاده از كد بورسي و اوراق هويتي ديگران 
براي كسب انتفاع مالي در حالي كه خود آن اشخاص 
مطلع نباشند، تخلف است، گفت: بديهي است كه با 
موارد خالف قانون نيز برابر مقررات برخورد خواهد 
ش��د. رييس پليس امنيت اقتصادي تهران بزرگ با 
اشاره به كدبورسي نيز گفت: دريافت كدهاي بورسي 
ساير اشخاص و كسب سودهاي كالن پديده جديدي 
است كه در حاشيه اقتصاد كشور شكل گرفته است 
و بعضي افراد س��ودجو با استفاده از كدهاي بورسي 
ديگران و حتي مدارك هويتي آنان از سرمايه گذاران 
كالهبرداري مي كنند و متاسفانه اين نوع كالهبرداري 
نيز عمدتا توس��ط افراد شيك و با لباس هاي تميز و 
اتوكشيده رخ مي دهد.  وي افزود: اين افراد با رفتارهاي 
متقلبانه و با وعده هاي واهي به س��رمايه گذاران در 
ب��ورس از مدارك هويت��ي و كدهاي بورس��ي آنان 
سوءاستفاده و كالهبرداري مي كنند. به همين دليل 
الزم است كه عالقه مندان به سرمايه گذاري در بورس 
حتما اقدام به كس��ب مهارت و دانش مربوط به اين 
حوزه كرده و حتما از طريق كارگزاري هاي معتبر وارد 
اين بازار شوند. همچنين الزم است شهروندان فعاليت 
اقتصادي و سرمايه گذاري خود را در جايي انجام دهند 

كه سرمايه آنها در دسترس باشد.

براساس اين ابالغيه مقرر شد تا در ماه هاي آينده سهام عدالت افرادي كه مي خواهند سهامشان به صورت مستقيم معامله شود يا از طريق 
صندوق هاي سرمايه گذاري مديريت شود آزادسازي صورت گيرد

جزييات احراز هويت غيرحضوري سجام
يك�ي از مصوبات اخير ش�وراي  عالي بورس 
اين بود كه با توجه به ش�رايط ناشي از شيوع 
ويروس كرونا و جلوگيري از ازدحام جمعيت 
در دفاتر پيش�خوان، مقرر ش�د ت�ا بورس و 
سامانه »سجام« براي احراز هويت به صورت 
غيرحضوري و الكترونيكي عمل كرده و كد 

بورسي به صورت مجازي صادر شود.

به گزارش ايسنا، آماده سازي زيرساخت احراز هويت 
غيرحضوري و اخذ كد بورسي در حالي يكي از مصوبات 
جلسه دوشنبه شب شوراي عالي بورس بود كه به نظر 

مي رسد اقدامات الزم در اين زمينه نيز آغاز شده است. 
اين راهكار مجموعه اي از فناوري هاست كه با قرار گرفتن 
در كنار يكديگر كمك مي كند تا مشتري حقيقي ايراني 
داخل كش��ور مراحل احراز هويت خ��ود را از منزل يا 
محل كار به صورت الكترونيكي و بدون نياز به مراجعه 
حضوري انجام دهد.  قبل از اين احراز هويت، مجموعه اي 
از راستي آزمايي ها در خصوص محل اطالعات هويتي 
فرد از طريق اداره ثبت احوال، اطالعات مربوط به شماره 
تلفن همراه فرد كه با سامانه شاهكار تطابق داده مي شود 
و همچنين يكسان بودن شماره همراه فرد با كد ملي، 
بررسي مي شود. همين طور اطالعات محل سكونت كه 

با كد پستي و اطالعات بانكي كه با شماره شباي بانكي نيز 
مطابقت داده خواهد شد. در اين راستا يك نكته ارسال 
عكس و فيلم از س��وي كاربر است. به اين ترتيب فرد با 
طي مراحل مزبور قادر خواهد بود از طريق اپليكيشن 
مربوطه وارد فضاي احراز هويتي شود. سپس از طريق 
ارسال عكس يا فيلم، با بيان يك جمله از كاربر درخواست 
راستي آزمايي بيشتر مي شود. در اين مرحله نيز عكس 
با پايگاه ثبت اح��وال از طريق هوش مصنوعي تطابق 
داده مي شود. در نهايت نيز به دليل بار مسووليت باال و 
بار حقوقي اين موضوع، يك اپراتور وظيفه چك كردن 
نهايي را دارد تا خطاي احتمالي نيز بر طرف شود. به گفته 

عليرضا ماهيار، مشاور فناوري و نوآوري سمات، پيشرفت 
اين پروسه در مرحله بررسي تست هاي امنيتي و طي 
مراحل نهايي است و بعد از نهايي شدن اين قسمت، اخذ 
قرارداد با شركت هايي كه خواهان مشاركت در اين امر 
هستند، آغاز مي شود. در حال حاضر ۳ شركت آمادگي 
عقد قرارداد براي اين موضوع دارند. ماهيار شركت هاي 
خواهان مشاركت را »اپراتورهاي احراز هويت ديجيتال« 
برشمرد و گفت: قاعدتا با توجه به استقبال كنوني جامعه 
از بازار سهام و همچنين پيش بيني براي مشاركت بيشتر 
در خريد واحدهاي صندوق هاي سرمايه قابل معامله 
)ETF( و آزادسازي سهام عدالت، نياز بيشتري به چنين 
احراز هويت ديجيتالي خوهيم داشت. در حال حاضر 
۴هزار دفتر براي مركز احراز هويت شامل مجموع دفاتر 
پيشخوان دولت، كارگزاري ها وشعب بانكي در زمينه 

احراز هويت حضوري فعال است و مردم مي توانند از اين 
مراكز استفاده كنند. همچنين بانك هاي ديگري نيز در 
حال اضافه شدن به اين فهرست هستند. مشاور فناوري 
و نوآوري سمات، فرايند غيرحضوري شدن احراز هويت 
را يك پروژه ملي و تحول ملي در بازار سرمايه دانست و 
گفت: به اين ترتيب احراز هويت در كمتر از ۱۰دقيقه 
انجام مي شود. البته از آنجا كه اپراتور چك كننده نهايي 
به صورت آفالين است، كمي زمان براي تاييد نهايي از 
سوي اين اپراتور صرف مي شود. ماهيار در ادامه، تالش 
براي كاهش زمان در فرآيند صدور كد معامالت بورسي 
را از ديگر اقدامات توس��عه اي دانس��ت و به سنا گفت: 
در ح��ال حاضر اين فرآيند در ح��دود ۳۰دقيقه انجام 
مي ش��ود كه انتظار داريم زمان صدور كد بعد از احراز 

هويت كاهش يابد.
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واگذاري اراضي دولتي به طرح ملي مسكن آغاز شد
علي نبيان، مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن از 
دستور موكد رييس جمهور به اس��تانداران براي آغاز 
شناس��ايي و واگذاري اراضي در اختيار دستگاه هاي 

دولتي به وزارت راه و شهرسازي خبر داد.
علي نبيان در گفت وگو با مهر درباره آخرين وضعيت 
تأمين اراضي طرح ملي مسكن اظهار كرد: از ۴۰۰ هزار 
واحد طرح ملي مسكن، ۲۰۰ هزار واحد مسكوني در 
حوزه شهرهاي جديد احداث مي شود كه سازمان ملي 
زمين و مسكن در اين شهرها، زميني در اختيار ندارد. 

۱۰۰ هزار واحد مسكوني ديگر نيز در حوزه بازآفريني 
شهري و نوسازي بافت هاي فرسوده و ۱۰۰ هزار واحد 
هم در حوزه بنياد مسكن قرار دارد كه سازمان ملي زمين 
و مسكن تأمين زمين در اين دو بخش را انجام داده و در 
بسياري از استان هاي هدف، عمليات اجرايي ساخت و 

ساز آغاز شده است.
وي افزود: حتي به زودي قرار است در چند استان كه 
عمليات اجرايي ساخت و ساز به اتمام رسيده، شاهد 
برگزاري مراسم افتتاح و بهره برداري از واحدهاي مسكن 

ذيل طرح اقدام ملي باشيم. معاون وزير راه و شهرسازي 
در خصوص تأمين اراضي ساخت و ساز مسكن ملي در 
بافت هاي فرسوده و نابس��امان شهري گفت: در بافت 
فرسوده زمين هايي را كه داشتيم در راستاي ماده قانوني 
موجود، اراضي را به شركت بازآفريني شهري تحويل 
داديم؛ پس از اين اق��دام، اين اراضي به عنوان افزايش 
س��رمايه در اختيار مجموعه بازآفرين��ي قرار گرفت؛ 
مراحل اجرايي آن در حال انجام است تا اسناد به طور 
كامل به شركت بازآفريني منتقل شود. وي در خصوص 

نحوه تأمين زمين در شهرهايي كه كمبود اراضي براي 
ساخت مسكن ملي وجود داشت، تصريح كرد: اگر در 
هر شهري كمبود زمين داشته باشيم، قطعًا اقدامات 
الزم را انج��ام خواهيم داد؛ از قبل از نوروز امس��ال اين 
روند شروع شده و در سال گذشته جلسات مستمري با 
دو معاونت مسكن و ساختمان و شهرسازي و معماري 
وزارت راه و شهرسازي داش��تيم تا اگر جايي زمين با 
كمبود مواجه شد، با مصوبات شوراي عالي شهرسازي 
به محدوده ش��هرها اضافه كنيم. مديرعامل سازمان 

ملي زمين و مس��كن درباره اراضي اي ك��ه در اختيار 
ساير دستگاه هاست، ادامه داد: بر اساس ماده ۶ قانون 
ساماندهي و حمايت از توليد مسكن و همچنين دستور 
رييس جمهور مبني بر واگذاري اراضي در اختيار ساير 
دستگاه ها به اجراي طرح ملي مسكن، استانداران در 
حال شناسايي اين زمين ها هستند؛ زمين هاي دولتي 
كه مي تواند در زيرمجموعه طرح اقدام ملي قرار گيرد، 
به ادارات كل راه و شهرسازي استان ها و سپس سازمان 

ملي زمين و مسكن واگذار خواهد شد.

محصوالت اروپايي، ژاپني و كره اي در راه ايران

واردات كاميون هاي با عمر كمتر از 3  سال كليد خورد
گروه راه و شهرسازي|

در پي صدور اطالعيه سازمان راهداري و حمل و 
نقل جاده اي مبني بر ثبت نام كاميون هاي وارداتي 
با عمر سه س�ال، از سوم خردادماه ۹۹، صدراهلل 
بمانا، مشاور رييس اين سازمان گفت: ميزان ورود 
كاميون هاي دسته دوم از كشورهاي اروپايي، كره 
جنوبي و ژاپن با عمر كمتر از 3 سال در گام اول، 20 

درصد توليد داخل است.

بمانا در گفت وگو با فارس، درباره نوسازي ناوگان فرسوده و 
مصوبه امكان ورود كاميون هاي با عمر 3 سال به كشور اظهار 
كرد: توليد خودروي داخلي در دوران تحريم مشكالتي دارد، 
به هر حال برخي قطعات وارداتي اس��ت كه در اين دوران 
امكان واردات آنها مشكل است. وي افزود: مجلس شوراي 
اس��المي در بند 3 ماده 3۰ قانون احكام دايمي به سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي اجازه داده است كه بتواند 
صرفا كاميون هاي زير س��ه سال ساخت وارد كشور كند و 
قسمتي از ناوگان فرسوده حذف شود. مشاور رييس سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي در نوس��ازي ناوگان اظهار 
كرد: اولويت اول ۲۰ درصد توليد داخل است، كارخانجات، 
واردكنندگان، مالكان ناوگان اسقاط و شركت  هاي حمل و 
نقلي توانمند امكان انجام اين واردات را           دارند تا كمبود ناوگان 
جبران شود، به هر حال ۴۰ درصد ناوگان كاميوني ما فرسوده 
اس��ت. بمانا با بيان اينكه ثبت نام ها از سوم خرداد 99 آغاز 
شود، گفت: صرفه جويي در مصرف سوخت، كاهش توليد 
آالينده هاي زيس��ت محيطي، كاهش توليد آالينده هاي 
صوتي، ارتقاء ايمني سير، راحتي و آسايش راننده و غيره از 
مزاياي نوسازي ناوگان كاميوني است. او تأكيد كرد: طرح 
نوسازي ناوگان با كاميون هاي با عمر 3 سال مراحل قانوني و 
آيين نامه هيأت وزيران دارد، ضمن آنكه وزير راه و شهرسازي 
نيز ضوابط آن را           ابالغ كرده اس��ت و متقاضيان مي توانند 
اطالعات در اين باره را           از سايت سازمان راهداري و حمل و 
نقل جاده اي دريافت كنند. وي اظهار كرد: در حال حاضر 

قيمت كاميون، اتوبوس، ميني بوس به شدت افزايش يافته 
است، چون به علت تحريم توليد كند شده است و واردات هم 
نداريم، ضمن آنكه قيمت ناوگان بيش از تورم افزايش داشته 
است. وي اضافه كرد: از سوي ديگر قيمت تمام شده حمل 
و نقل بار و مسافر افزايش يافته است و متقاضي بايد هزينه 
بيشتري بپردازد كه اين زيبنده نيست و بايد قيمت هاي 
حمل كاهش يابد. بمانا ادامه داد: در حال حاضر الستيك 
با ارز دولتي تأمين مي ش��ود و از اين نظر مشكلي نيست، 
چون قيمت آن كنترل شده است، اما بقيه اقالم ناوگان با 
ارز آزاد تأمين مي ش��ود و قيمت هاي آن به شدت افزايش 
يافته است كه اميدواريم با طرح ورود كاميون هاي كمتر 
از سه سال بخشي از اين مشكالت رفع شود. مشاور رييس 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در نوسازي ناوگان 
اظهار داشت: در اين طرح دولت ۲5 درصد عوارض گمركي 
بابت واردات انجام مي دهد، ضمن اينكه اين خودروها بايد 
تولي��دات اروپا، ژاپن يا كره جنوبي باش��د، به هر حال اين 
كاميون ها معموال استاندارد روز اروپا و داخل را           دارند. بمانا 
گفت: متقاضيان حتماً دقت كنند هنوز اين طرح آغاز نشده 
است كه كسي بخواهد از متقاضيان ثبت نام كند، ضمن آنكه 

حتما ثبت نام بايد از مراجع رسمي باشد.

   منشا ارز بايد خارج كشور باشد
شرايط كاميون هاي وارداتي چيست؟ يكي از شروط قابل 
توجه براي واردات كاميون اين است كه منشأ ارز براي واردات 
بايد خارج از ايران باشد و واردكنندگان مشمول استفاده از ارز 
داخلي نمي شوند. آن گونه كه در اطالعيه سازمان راهداري 
تصريح شده است، نبايد بيش از سه )3( سال از زمان ساخت 
آنها گذش��ته باش��د. همچنين كاميون ها بايد از خدمات 
پس از فروش موض��وع قانون حمايت از مصرف كنندگان 
خودرو- مصوب ۱38۶ و آيين نامه اجرايي آن و اصالحات 
بعدي آن برخوردار باش��ند. )چنانچه واردكننده خدمات 
پس از فروش موضوع قانون فوق را طبق مقررات راسًا ارايه 
نمايد، ارايه مجوز فوق قابل قبول بوده و در غير اين صورت 

بايد مجوز رسمي و قانوني از شركت يا كارخانه داراي حق 
قانوني ارايه دهنده خدمات فوق اخ��ذ و ارايه كند( . افزون 
بر اين، كاميون ه��اي وارداتي بايد از نظر ايمني، كيفيت و 
آاليندگي هاي محيط زيست با استانداردهاي روز و اجباري 
كه مورد تاييد مراجع ذيربط بوده، انطباق داش��ته و داراي 
استاندارد e-mark نيز باشند. در عين حال، كاميون ها 
مي توانند داراي بارگير ثابت يا غيرثابت )كشنده( باشند. 
كاميون هايي مي توانند به كش��ور وارد شوند كه ساخت 
كشورهاي اروپايي، ژاپن يا كره جنوبي بوده و در پنج )5( سال 
گذشته مدل هاي آنها در كشور توليد و يا به كشور وارد شده 
باشند. كاميون هاي وارداتي جديد ساخت كشورهاي مذكور 
بايد از نظر ايمني، كيفيت و آاليندگي هاي محيط زيست 
در زمان ساخت مورد تاييد دستگاه هاي ذي ربط باشد. در 
مرحله اول، اولويت با كاميون هاي داراي ظرفيت- مندرج 
در كارت مشخصات وسيله نقليه- هجده )۱8( تن و باالتر 
است.كاميون هاي وارداتي، بايد شرايط زيست محيطي، 
استانداردها و شرايط الزم براي حمل ونقل بين المللي و ورود 

به كشورهاي اروپايي را دارا باشند.

   شرايط كاميون هاي اسقاطي
واردات هر يك دستگاه كاميون منوط به اسقاط، حداقل 
يك دستگاه كاميون كه از زمان ساخت آن بيش از بيست 
و پنج )۲5( س��ال گذشته باشد و ظرفيت آن نيز مي تواند 
حداكثر سه )3( تن كمتر از ظرفيت كاميون وارداتي باشد. 
در اين مرحله، ظرفيت كاميون اسقاطي مندرج در كارت 
مش��خصات وس��يله نقليه حداقل پانزده )۱5( تن است. 
كاميون مورد اسقاط بايد فعال در بخش حمل ونقل عمومي 
و داراي معاينه فني معتبر در زمان اسقاط )برابر اسناد ثبتي 
در سامانه هاي س��ازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي( 
باشد. به ازاي اسقاط كاميون، پس از تاييد سازمان راهداري 
و حمل ونقل جاده اي، س��ود بازرگاني كامي��ون وارداتي 
بيست و پنج )۲5( درصد توسط گمرك جمهوري اسالمي 

ايران كاهش مي يابد.

   شرايط واردكنندگان
كارخانجات توليدكننده كاميون، شركت هاي واردكننده 
كاميون هاي س��نگين داراي مج��وز از وزارت »صمت«، 
ش��ركت هاي حمل ونقل توانمند داراي مجوز از سازمان 
راهداري و حمل ونقل جاده اي، مالكان وسايل نقليه فرسوده 

مي توانند مبادرت به واردات نمايند.
در مرحله اول، س��قف ميزان واردات در هر درخواست 
توس��ط كارخانجات توليد كننده داخلي خودروهاي 
س��نگين يك هزار )۱۰۰۰( دس��تگاه، ش��ركت هاي 
حمل ونقل توانمند يكصد )۱۰۰( دستگاه، شركت هاي 
واردكننده كاميون هاي سنگين پنجاه )5۰( دستگاه و 
مالكان حقيقي و حقوقي وسايل نقليه فرسوده ده )۱۰( 
دستگاه اس��ت. ارايه درخواست جديد در مراحل بعد، 
منوط به واردات هشتاد درصد )8۰( درخواست مرحله 
قبلي است. هر كدام از ذينفعان بسته به نوع مدل كاميون 
وارداتي مورد درخواست، بايد مستندات و مدارك مربوط 
به استاندارد روز و اجباري ايمني و كيفيت از سازمان ملي 
استاندارد كشور، استاندارد روز و اجباري آاليندگي از 
سازمان حفاظت محيط زيست، تاييديه خدمات پس 
از فروش از وزارت »صمت« )صنعت و معدن و تجارت( 
را تهيه و به س��ازمان ارايه نمايند.  طبق اعالم سازمان 
راهداري ذينفعان تا بعد از ترخيص كاميون از گمرك 

ايران حق هيچ گونه ثبت نام و يا درخواست و اخذ وجه 
از خريداران را ندارند بنابراين از هرگونه پرداخت به افراد 
مدعي در اين مرحله خودداري شود. سازمان راهداري و 
حمل ونقل جاده اي هيچ گونه مسووليتي در قبال تحويل 
كاميون توس��ط واردكننده به خري��دار ندارد بنابراين 
خريداران  بايد در اين خصوص با دقت نظر و تحقيق و 
بررسي كامل در مراحل ثبت نام و خريد اقدام نمايند. 
متقاضيان دريافت خودرو وارداتي از موعدي كه متعاقبًا 
اعالم خواهد شد، صرفًا به ذينفعان مورد تأييد سازمان 
راهداري و حمل ونقل جاده اي كه مراحل اخذ مجوزهاي 
الزم را طي نموده اند مراجعه كنند. اين فهرست متعاقبا 

در سايت سازمان اطالع رساني خواهد شد.
به محض ترخي��ص كاميون از گمرك اي��ران، اطالعات 
واردكنندگان، نوع و تعداد كاميون هاي وارداتي در سايت 
سازمان ارايه و در دسترس متقاضيان قرار خواهد گرفت. 
قيمت تمام شده ناوگان توسط مراجع ذي صالح و نظارتي 
با توجه به قرارداد خري��د خارجي ناوگان تعيين و مالك 
عمل براي عرضه در داخل كشور قرار خواهد گرفت. طبق 
اعالم سازمان راهداري هرگونه اطالعيه ديگري در خصوص 
واردات و نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومي موضوع اين 
اطالعيه فاقد اعتبار بوده مگر آنكه منحصراً در سايت سازمان 

راهداري و حمل ونقل جاده اي درج شده باشد.

»تعادل« شرط تازه براي ساختمان سازي در پايتخت را بررسي مي كند

پاتك مهندسي به بحران فرونشست زمين در تهران
گروه راه و شهرسازي |

فرونشست زمين الگوي س�اختمان سازي در 
پايتخت را تغيير مي دهد، ب�ه گونه اي كه از اين 
پس، حفر چ�اه جذبي در س�اختمان براي آب 
باران و احداث شبكه فاضالب داخل ساختمان 
براي هدايت فاضالب به ش�بكه داخل كوچه ها 
الزامي اس�ت و در غي�ر اين ص�ورت، عمليات 
ساختمان سازي از سوي مهندسان ناظر تاييد 

نخواهد شد.

به گزارش »تعادل«، س��ريال فرونشس��ت هاي زمين در 
پايتخت با حادثه شهران در تابستان سال 95 كليد خورد. 
جايي كه به دليل حفاري مترو و درپي آن انفجار لوله هاي 
گاز، تصوير متفاوتي از مخاطرات ش��هري پيش چش��م 
مسووالن و شهروندان گشوده شد. بعد از اين اتفاق بود كه 
بحث فرو نشست در تهران جدي شد و در ادامه فرو نشست 
در بزرگراه ستاري و مناطق مركزي شهر بر نگراني ها دامن 
زد. در ادامه كارشناسان در خصوص فرونشست زمين در 
اماكن مهم و استراتژيك از جمله بيمارستان ها، فرودگاه ها 
پمپ بنزين و پمپ هاي گاز، مناطق برق فشار قوي و ريل 
قطار هشدار دادند و بر ش��دت نگراني ها افزوده شد و تازه 
مسووالن به فكر چاره افتادند. بر اساس اين گزارش، مسعود 
شفيعي، رييس سازمان نقشه برداري كشور در نخستين 
روزهاي آبان سال گذشته، آمار تازه اي از ابعاد فرونشست 
زمين در تهران ارايه كرد. او گفته بود: در منطقه فرودگاه 
امام )ره( ميزان فرونشست ۱.8 سانتي متر در سال برآورد 
شده است. به گفته او پديده فرونشست در تهران در حال 
گسترش است، به گونه اي كه از س��وي بزرگراه آزادگان 
فرونشست به داخل شهر تهران نفوذ كرده است و چيزي 
نمانده كه فرونشست به ميدان آزادي نفوذ كند.عالوه بر 
اين، خروجي هاي راه آهن تهران-جنوب و تهران- تبريز، 
شاخه هاي جنوبي مترو به سمت اسالمشهر و حرم مطهر 
حضرت امام خميني، و همچنين بخش هايي از خطوط 
مترو در مركز شهر و نيز بخشي از فرودگاه مهرآباد تهران، 

در اين محدوده مخاطره آميز قرار مي گيرد.
همچنين بر اساس گزارشي كه س��ال 95 اتاق بازرگاني 
ايران منتشر كرد، بخش عظيمي از شهر تهران به خصوص 
در مناطق جنوبي در معرض فرو نشس��ت ق��رار دارد. بر 
اساس اين گزارش حدود ۱۲۰ كيلومتر خط راه آهن و ۲5 
كيلومتر از خطوط مترو، حدود ۲۰۰ كيلومتر اتوبان هاي 
بين شهري، حدود ۲3۰۰ كيلومتر راه ها و معابر شهري و 
بين شهري اصلي و فرعي، ۲ انبار مواد نفتي و سوختي، ۴۴ 
جايگاه پمپ بنزين، ۱5 جايگاه پمپ گاز، 7 ايستگاه گاز، 3۰ 
كيلومتر طول لوله نفت و نيز بيش از 7۰ كيلومتر خطوط 
فش��ار قوي و بيش از ۲۰۰ كيلومتر خطوط اصلي گاز در 
محدوده فرونشست تهران قرار دارد. حدود ۲5 كيلومتر از 
طول كمربندي آزادگان، حدود ۲8 كيلومتر از طول اتوبان 

قم، حدود ۲۱ كيلومتر جاده س��اوه و بزرگراه بهشت زهرا  
)س( كه همگي اين نقاط به عنوان اصلي ترين محورهاي 
جابه جايي كاال و مسافر در استان تهران شناخته مي شود، 

با پتانسيل فرونشست مواجه است.

   هشدار درباره مرگ دشت ها
گزارش »تعادل« همچنين حاكي است، علي بيت اللهي، 
رييس بخش رانش زمين مركز تحقيقات راه، مس��كن 
و شهرسازي نيز در خرداد ماه س��ال ۱397 در نامه اي 
خطاب به وزير نيرو درباره »مرگ دش��ت ها« هش��دار 
داده و نوش��ته بود: دو نه��اد دولتي از ديرب��از و به نحو 
بارزي در پديداري و تشديد پديده فرونشست زمين در 
ايران مقصر هس��تند، ۱- وزارت نيرو و ۲- وزارت جهاد 
كش��اورزي. وزارت نيرو به دليل عدم مديريت صحيح 
استحصال و كنترل مصرف منابع آب زيرزميني، وزارت 
جهاد كشاورزي به دليل عدم كنترل كاشت محصوالت 
پرمصرف آب و عدم اجباري كردن ش��يوه هاي مدرن 
آبياري حداقل در اراضي مستعد فرونشست.  بيت اللهي 
تصريح كرده بود: فرونشست زمين در ايران سابقه بيش از 
چهل ساله دارد و پروسه مديريتي ناكارآمد طي اين دوران 

عامل اصلي بروز آثار ويرانگر آن در كش��ور شده است. 
رييس بخش رانش زمين مركز تحقيقات راه، مس��كن 
و شهرس��ازي در پايان نامه خود، دو پيشنهاد نيز ارايه 
كرده بود: ۱- وزارت نيرو موظف شود، بدون مالحظات و 
تعارفات و به عنوان يك اقدام بسيار اولويت دار در محدوده 
جنوب تهران و اراضي دشت ورامين تا مناطق جنوبي 
آن كه متصل ب��ه اراضي باير مي ش��ود، وجود چاه هاي 
مجاز و غيرمجاز به طور دقيق شناس��ايي و آماربرداري 
كرده و چاه هاي غيرمجاز را در سريع ترين زمان ممكن 
مس��دود و پروانه بهره برداري چاه هاي غيرمجاز مورد 
بازنگري قرار داده و دبي مجاز بهره برداري آنها را كاهش 
دهد. ۲- وزارت كش��اورزي موظف شود، در كوتاه ترين 
زمان ممكن، ش��يوه آبياري غرقابي را در اراضي جنوب 
 تهران تا جنوب ورامين و پيش��وا و اراضي جنوبي جاده

قم  � گرمسار پس از تغيير شيوه آبياري و فراهم كردن 
تس��هيالت الزم به بهره برداران جهت جايگزين كردن 
سيستم هاي نوين آبياري با روش هاي سنتي ممنوع اعالم 
كند. كاشت محصوالت پرمصرف را قدغن و از فعاليت 
مجموعه هاي كشاورزي كه مصرف آب بيشتري را الزم 

دارند جلوگيري به عمل آورد.

   توافق دو نهاد براي ممانعت از فرونشست زمين
ديروز اما محمدرضا احمدنسب، قائم مقام شركت آب 
و فاضالب استان تهران اعالم كرد، بر اساس توافقي كه 
با نظام مهندسي استان تهران داشته ايم، مهندس ناظر 
فقط زماني اقدام سازنده، مجري طرح و يا مالك را تاييد 
مي كند كه حتما روي تاسيسات ساختمان در زمينه آب 
و فاضالب اين مهم رعايت شده باشد كه چاه جذبي در 
ساختمان ها براي آب باران وجود داشته باشد و شبكه 
فاضالب داخل ساختمان نيز به سمت شبكه فاضالب 
داخل كوچه ها هدايت ش��ود تا ش��بكه باران به شبكه 

فاضالب وصل نشود.
احمدنسب در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه با توجه به 
اينكه شبكه جمع آوري فاضالب تهران به صورت مجزا از 
شبكه هدايت آب هاي سطحي طراحي و اجرا شده است، 
بنا براين ظرفيت كافي براي هدايت آب باران و آب هاي 
سطحي از طريق شبكه جمع آوري فاضالب پيش بيني 
نشده است، اظهار كرد: براي شبكه فاضالب تهران يك 
ظرفيت تعريف شده كه نمي تواند آب باران و يا آب هاي 
سطحي كه از پشت بام خانه ها جريان پيدا مي كند را در 

خود جاي دهد.

وي با تاكيد بر اينكه ورود باران به ش��بكه جمع آوري 
فاضالب باعث ايجاد مشكالت زيادي در خطوط انتقال 
و ش��بكه جمع آوري فاضالب تهران مي شود، تصريح 
كرد: بر اساس توافقي كه با سازمان نظام مهندسي استان 
تهران با ش��ركت آب و فاضالب اس��تان تهران صورت 
گرفته است بايد مبحث ۱۶ مقررات ملي ساختمان به 
صورت دقيق اجرايي شود، بدين شكل كه جداسازي 
آب باران از فاض��الب خانگي مورد توج��ه قرار گيرد. 
قائم مقام ش��ركت آب و فاضالب استان تهران با بيان 
اينكه آب باران كه از پشت بام جريان مي يابد، نبايد به 
سمت ش��بكه جمع آوري فاضالب هدايت شود و بايد 
اين آب از طريق چاه جذبي به صورت مستقيم جذب 
سفره هاي زيرزميني شود، گفت: در حال حاضر تمام 
خانه هاي تهران چاه جذبي دارند و قبل از اينكه شبكه 
فاضالب اجرايي ش��ود، تهران صدها س��ال است كه از 
طريق چاه هاي جذبي فاضالب را جمع آوري مي كند اما 
اكنون كه طرح شبكه فاضالب اجرايي در حال اجراست 
بايد فقط فاضالب خانگي اعم از شست وشو، استحمام، 
سرويس هاي بهداشتي وارد شبكه جمع آوري فاضالب 
شود. احمد نس��ب با بيان اينكه جداسازي مجراي آب 
باران و هدايت آن به سمت چاه هاي جذبي باعث تغذيه 
آب هاي زيرزميني تهران مي ش��ود و كمك شاياني به 
حفظ منابع آب زيرزميني و تعادل بخشي به اين منابع 
مي كند، اظهار كرد: در حال حاضر پس از بارش باران، 
فرايند جم��ع آوري و تصفيه فاضالب دچار مش��كل 
مي ش��ود و به همين دليل ما در حال مذاكره با جامعه 
مهندسي استان تهران هستيم تا مهندس ناظري كه 
براي مقاوم سازي ساختمان و رعايت اصول و مقررات 
ملي ساختمان نظارت و اهتمام دارد به مبحث ۱۶ توجه 
ويژه داشته باشد و بحث جداسازي آب باران از فاضالب 
خانگي به صورت ويژه ديده شود و ساختماني بتواند پايان 

كار بگيرد كه اين مهم را رعايت كرده باشد.
بر اساس اين گزارش، ساالنه در شهر تهران 8۴۰ ميليون 
مترمكعب آب از سفره هاي زيرزميني براي مصرف شرب 
تهران برداشت مي ش��ود، در حالي كه تنها 8۰۰ ميليون 
مترمكعب آب به س��فره هاي زيرزميني بازمي گردد كه 
اين به معني ۴۰ ميلي��ون مترمكعب بيالن منفي آب در 
تهران است. متوسط بارندگي امسال در شهر تهران به طور 
ميانگين ۴۱۰ ميلي متر بوده است و از آنجا كه شرايط تهران 
به گونه اي اس��ت كه امكان جذب اين باران به سفره هاي 
زيرزميني نيست، در نتيجه اين  حجم از آب وارد فاضالب 
جنوب تهران مي شود و ايجاد معضل مي كند. در همين 
رابطه توافق نامه اي با موضوع اجراي مبحث ۱۶ مقررات ملي 
ساختمان و الزامات مديريت بهينه مصرف آب در ساخت و 
سازهاي استان تهران با حضور مديران عامل شركت آب و 
فاضالب استان تهران و سازمان نظام مهندسي ساختمان 

استان تهران به امضا رسيد. 

فرونشست زمين الگوي ساختمان سازي در پايتخت را تغيير مي دهد

پروژه هاي مسكن 
وارد بورس شد

طرح تامين مالي پروژه هاي مسكن و حمل و نقل از 
طريق بازار س��رمايه وارد فاز اجرايي شد. به گزارش 
ايس��نا، از حدود ۱۰ ماه قبل موضوع امكان تامين 
مالي پروژه هاي حمل و نقل و مس��كن با استفاده از 
ظرفيت بازار س��رمايه يا به عبارت��ي مردمي كردن 
پروژه هاي سودآور وزارت راه و شهرسازي مطرح شد 
كه در نهايت با همكاري سازمان بورس و وزارت راه 
و شهرس��ازي به مرحله اجرا رسيد. طبق گفته يك 
مقام مسوول در وزارت راه و شهرسازي، اين موضوع 
از تاكيدات رييس جمهور و وزير راه و شهرس��ازي 
بوده است. امير محمود غفاري، معاون برنامه ريزي 
و مديريت منابع وزارت راه و شهرسازي ضمن اعالم 
اين خبر گفته است: در جلسه اي كه  با حضور برخي 
از معاونان و مديران وزير راه و شهرس��ازي با رييس، 
معاونان و مديران سازمان بورس برگزار شد، ساز و كار 
اجرايي در فرآيند تامين سرمايه مورد نياز براي احداث 
پروژه هاي زيرس��اختي دو حوزه راه و شهرسازي از 
طريق س��رمايه گذاري متقاضي��ان در بورس مورد 
تفاهم قرار گرفت. بر اساس اعالم وي، در فاز نخست 
توليد و عرضه بيش از ۱۰۰۰ واحد مسكوني از طريق 
بورس كاال صورت گرفته كه به زودي وارد مرحله اجرا 
مي شود. غفاري همچنين با اشاره به اينكه هم اكنون 
در زمينه تامين مالي براي اجراي حداقل ۱۲ پروژه 
ساخت واحدهاي مسكوني به ارزش بيش از ۱۲۰۰ 
ميليارد تومان آماده شده است، تصريح كرد: از طريق 
ايجاد صندوق هاي زمين و س��اختمان با همكاري 
بورس، فرآيند اجرايي اين طرح ها آغاز و زمان انتشار 
و ارزش اوراق واحده��اي س��رمايه گذاري به اطالع 
عموم خواهد رسيد. معاون وزير راه و شهرسازي، طرح 
جديد عرضه انبوه مسكن را راهي براي خانه دار شدن 
همه اقشار جامعه دانسته و گفته است: تصميم بر آن 
شده تا به صورت مصداقي، شركت مادر تخصصي 
عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن 
در اين خصوص اقدام��ات الزم را ب��راي راه اندازي 
صندوق هاي زمين و ساختمان و عرضه واحدهاي 
مسكوني توليد ش��ده در تابلوي زمين و مسكن در 

بورس كاال انجام دهند. 

افزايش 3 برابري 
دوچرخه سواران تهراني

مدير واحد توس��عه سيستم هاي حمل و نقل پاك 
شهرداري تهران با اشاره به اينكه در حال حاضر 3۲ 
هزار نفر عضو سامانه هاي دوچرخه هاي اشتراكي در 
تهران هستند، گفت: در شرايط كرونايي آمار استفاده 
از دوچرخه هاي شخصي بيشتر شده است. يعقوب 
آزاده دل مدير واحد توس��عه سيستم هاي حمل و 
نقل پاك سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري 
تهران در گفت وگو با   فارس، درباره برگزاري رويداد 
دوچرخه و اهداي خون اظهارداش��ت: اين رويداد 
جمعه ۱9 ارديبهشت در مركز خون وصال برگزار 
مي شود. وي افزود: با توجه به اعالم سازمان انتقال 
خون مبني بر نياز به اه��داي خون و پالكت خون 
دوچرخه سواران تهراني روز جمعه با حاضر شدن در 
مركز انتقال خون وصال با رعايت فاصله اجتماعي و 
استفاده از دستكش و ماسك در جهت تأمين نياز 
خون بيماران اقدام مي كنند. مدير واحد توس��عه 
سيستم هاي حمل و نقل پاك شهرداري تهران با 
اشاره به اينكه اين رويداد، همايش شهري محسوب 
نمي ش��ود و دوچرخه س��واران هر كدام از منزل با 
دوچرخه به س��مت س��ازمان انتقال خون ركاب 
مي زنند، گفت: مدتي پيش جوان دوچرخه س��وار 
يزدي بر اثر س��انحه تصادف جان خود را از دس��ت 
داد و خان��واده وي در امري خداپس��ندانه اعضاي 
بدنش را اهدا كردند كه واحد توسعه سيستم هاي 
حمل و نقل پاك با همكاري هيأت دوچرخه سواري 
جنوب غرب تهران به ياد اين دوچرخه سوار و ساير 
سانحه ديدگان تصادفات دوچرخه هاي اهداي خون 
را روز جمعه انجام خواهن��د داد. آزاده دل در ادامه با 
اشاره به اينكه 3۲هزار نفر در پايتخت عضو سامانه 
دوچرخه هاي اشتراكي هستند، گفت: ۴ برابر اين آمار 

نيز دوچرخه سوار شخصي در پايتخت وجود دارد.

انتقال صنوف مزاحم به خارج از 
تهران سرعت مي گيرد

سيد علي مفاخريان، مدير عامل شركت ساماندهي 
صنايع و مشاغل تهران با بيان اينكه انتقال برخي از 
اصناف مزاحم از جمله اوراقچيان و شيميايي فروشان 
نيمه تمام باقي مانده است، گفت: پس از ماه مبارك 
رمضان اقدامات اجرايي براي انتقال كامل اين صنوف 
انجام خواهد ش��د. به گزارش تسنيم، مفاخريان در 
جلس��ه اي كه با ش��هردار منطقه ۱۲ تهران درباره 
ساماندهي مشاغل و صنايع خطر ساز و مزاحم فعال 
در اين منطقه برگزار ش��د، اظهار كرد: بس��ياري از 
واحد هاي صنفي آالينده و مزاحم در اين محدوده 
از شهر قرار دارند و براي ساماندهي اين موارد بايد با 
جديت بيشتري وارد عمل شد چراكه روند موجود 
باعث كمرنگ شدن هويت تاريخي و فرهنگي اين 
منطقه از شهر مي شود. وي درباره انتقال واحدهاي 
شيميايي فروش مستقر در اين منطقه تصريح كرد: 
با وجود آغاز به كار بازار مواد شيميايي كيميا تعداد 
مح��دودي از اين واحد هاي صنفي هنوز در خيابان 
ناصر خس��رو فعاليت مي كنند به همين دليل الزم 
است كه جانمايي مجدد براي اصناف مجاز به استقرار 
در محل سابق شيميايي فروش ها بررسي شود. او با 
بيان اينكه انتقال برخ��ي از اصناف مزاحم از جمله 
اوراقچيان و شيميايي فروشان نيمه تمام باقي مانده 
است، افزود: بايد براي ساماندهي باقي اين واحدهاي 
صنفي ه��م برنامه ريزي دقيق ص��ورت بگيرد و در 
شركت ساماندهي هم با اتحاديه هاي مشاغل، اتاق 
اصناف و نيروي انتظام��ي هماهنگي هايي را انجام 
داده ايم و آمادگي كامل ايجاد شده است تا پس از ماه 
مبارك رمضان اقدامات اجرايي براي انتقال كامل اين 

صنوف انجام شود.



دانش و فن6خبر

چالش توليد محتوا در بحران كرونا

افزايش حجم مصرف پلتفرم ها  و تكاپوي توليدكنندگان ديجيتالي
اگرچه افزايش ترافيك اينترنت اتفاقي است 
كه هر س�اله در ايام ن�وروز رخ مي دهد اما به 
دليل شيوع كرونا، اين افزايش از اوايل اسفند 
رخ داد و البته در اي�ن مدت توليدكنندگان 
محتوا و پلتفرم هاي مختلف نيز تالش كردند 
تا غناي محتوا را افزاي�ش دهند كه از جمله 
آن مي توان به انتش�ار آهنگ ها و آلبوم هاي 
جديد، برگزاري كنسرت هاي آنالين و بازي ها 
و كتاب ه�اي ديجيت�ال جديد اش�اره كرد. 
اين موارد همچنين منج�ر به افزايش حجم 
ترافيك مصرفي شد و پلتفرم هاي مختلف، 
با افزايش هاي ۴۰ تا ۵۰ درصدي مش�تركان 
مواجه ش�دند و هم توليدكنندگان محتواي 
ديجيت�ال روزهاي ش�لوغي را پش�ت س�ر 

گذاشتند.

با ش��يوع كرونا، اس��تقبال مردم نس��بت به محتواي 
ديجيتال از بازي ه��اي آنالين گرفته تا فيلم و كتاب و 
موسيقي كه همه آنها در بستر وب عرضه مي شد افزايش 
يافت. از طرفي بسياري از شركت ها مجبور به دوركاري 
ش��دند و در بخش توليد محتواي ديجيتال نيز تجربه 
جديدي رقم خورد. سعيد رسول اف، عضو هيات مديره 
فدراسيون فاوا و رييس اتحاديه توليدكنندگان نرم افزار 
موبايل با اشاره به افزايش استفاده كاربران از نرم افزارهاي 
موبايلي پس از ش��يوع كرونا بيان كرد: در ايام ش��يوع 
كرونا بخشي از كسب و كارها به سمت تعطيلي رفتند 
و مردم در فضاي تعطيل��ي و دوركاري قرار گرفتند و 
اوقات فراغت بيشتري پيدا كردند. از همين رو بخش 
توليد محتواي ديجيتال از آنجايي كه از جذابيت بسيار 
بااليي برخوردار است، در اين ايام مورد استقبال بيشتر 
قرار گرفت. مردم در اين دوران بيشتر به دنبال ديدن 
فيلم، بازي كردن، موزيك و متون ديجيتال بودند. البته 
اين نكته را نيز بايد يادآور شد كه در سال هاي قبل در 
ايام نوروز نيز اين رشد را داشتيم و اما امسال اين پيك 
زودتر آغاز ش��د. از اوايل اس��فند كه اين اتفاق رخ داد، 
توليدكنندگان محتوا و پلتفرم هاي مختلف نيز تالش 
كردند ت��ا غناي محتوا را افزايش دهند كه از جمله آن 
مي توان به انتشار آهنگ ها و آلبوم هاي جديد، برگزاري 
كنس��رت هاي آنالين و بازي ها و كتاب هاي ديجيتال 
جديد اشاره كرد. همه اين اقدامات در راستاي استقبال 
مردم صورت گرفت. در چنين شراطي هم حجم ترافيك 
مصرفي افزايش پيدا كرد و هم توليدكنندگان محتواي 

ديجيتال روزهاي شلوغي را پشت سر گذاشتند.
وي درباره سرعت و پهناي باند اينترنت و ميزان افزايش 

استفاده كاربران نس��بت به سال گذشته بيان كرد: به 
شكل عمومي، افزايش هاي ۴۰ تا ۵۰ درصدي مشتركان 
در پلتفرم هاي مختلف را شاهد بوديم. در ساعات اوج 
ترافيك كه بيشتر مربوط به پايان شب بود، همه نسبت 
به اين موضوع گاليه داشتند. در اين شرايط هم پلتفرم ها 
به لحاظ زيرساختي تحت فشار قرار گرفتند و هم اينكه 
اينترنت با پيك عجيبي مواجه شد كه در شرايط نرمال 

اين شرايط رخ نمي داد.
عضو هيات مديره فدراسيون فاوا با اشاره به چالش هاي 
توس��عه و تهيه محتواي جديد، بيان كرد: اين چالش 
بس��يار جدي بود. در حوزه برنامه نويس��ان، ش��اهد 
آن بوديم كه اپليكيش��ن ها مثل قب��ل امكان آپديت 
كردن و به روز رس��اني نداش��تند. از همي��ن رو هم به 
ضرر توس��عه دهندگان بود و هم به ضرر پلتفرم هايي 
كه اي��ن محتوا را عرضه مي كردي��م. دليل آن هم اين 
بود ك��ه اكثر ما تجربه عملي اين دوركاري را به چنين 
شكلي نداشتيم. پيش تر بحث دوركاري به عنوان يك 
گزينه مطرح مي ش��د. اما در ايام ش��يوع كرونا، همه 

تيم ها از يكديگر فاصله داش��تند و شركت ها برمبناي 
زيرس��اختي كه قبال فراهم كرده بودن��د مجموعه را 
مديريت مي كردند. البته رويكرد شركت ها با يكديگر 
متفاوت بود. برخي از اپليكيشن ها كه مي توانستند با يك 
به روزرساني كاربران جديدي را جذب كنند با تاخير اين 
كار صورت مي گرفت. در بحث توليد محتوا نيز همين 
شرايط حاكم بود. به طور مثال در يك انيميشن كوتاه 
زير پنج دقيقه، گوينده ها و انيماتورها هر كدام در يك جا 
بودند و هماهنگ كردن اين افراد با يكديگر و حجم باالي 
اطالعات يك كار چند روزه دو هفته به طول انجاميد. به 
هر حال اين تجربه دو تا سه ماه يك تجربه واقعي دنياي 
ديجيتال بود و همه ما درس هاي جالبي از آن گرفتيم.

رسول اف با بيان اينكه تجربه دوركاري در دوران كرونا 
يك تجربه متفاوت بود، افزود: هنگامي كه با همكاران 
فني و بازرگاني صحبت مي كرديم به اين نتيجه رسيديم 
براي كاري كه تا كنون فكر مي كرديم نياز به يك نيروي 
تم��ام وقت به صورت حض��وري اس��ت، مي توانيم از 
نيروهاي غيرحضوري استفاده كنيم. البته اين صحبت 

پيش از اين هم مطرح ب��ود، اما كرونا ما را مجبور كرد 
كه اين ايده را به عمل تبديل كنيم. اگر برنامه ريزي و 
زيرساخت وجود داشته باشد، اين شيوه كار تجربه بدي 
نخواهد بود. نكته ديگ��ر اينكه تجربه جالبي در بحث 
منابع انساني داش��تيم. در ايام كروناي اسفند ماه كه 
شركت  در حد ۹۰ درصد دوركار بودند، مهم ترين چالش 
در بدو امر چالش اعتماد و بهره وري در دوره دوركاري 
بود. ما در اين دوره حتي توانستيم بهره وري و اعتماد را 

نيز به دست آوريم.
وي در پاسخ به اينكه آيا عدم حضور فيزيكي در محل 
كار به فضاي تعاملي و همكاري لطمه وارد نمي كند؟ 
توضيح داد: در كالن ماجرا، در برخي از حوزه ها مانند 
بازرگاني و بازاريابي اين يك چالش جديد بود. در اين 
حوزه تعامالت انساني بسيار جدي است. اثربخشي كه 
مي توان در يك جلسه حضوري گذاشت بسيار بيشتر 
از يك جلس��ه آنالين و تصويري است. اما در بعضي از 
كارهاي ديگر مانند فني و پشتيباني كه پيش تر احساس 
مي كرديم به حضور فيزيكي ني��از دارد، دريافتيم كه 

دوركاري حتي مي تواند گزينه بهتري باش��د. ولي در 
ساير حوزه ها از جمله بازاريابي و مالي دوركاري جواب 

نمي دهد و كامال يك چالش عمده محسوب مي شود.
عضو هيات مديره فدراس��يون فاوا با اش��اره به امكان 
استفاده از دوركاري به عنوان يك روند بلندمدت بيان 
كرد: اگر تجربه ها را كنار هم بگذاريم مي توانيم به عنوان 
گزينه، دوركاري را در نظر بگيريم. درحوزه توليد محتوا 
به خصوص در بخش هايي كه به اطالع رساني و روابط 
عمومي نياز داريم، در اين مدت توانستيم با افرادي كه 
در تهران نيستند كار كنيم و تجربه بسيار رضايت بخش 
بوده است. اين باور و اعتماد هم براي ما و هم براي كسي 
كه كيلومترها دورتر از ما بود، به وجود آمد. ما در اين دوره 
زندگي ديجيتال واقعي را تجربه كرديم. در روزهاي اول 
شيوع كرونا اين دغدغه وجود داشت كه چگونه جلسات 
برگزار شود و چگونه مديريت پروژه و همكاري شكل 
بگيرد. شايد سواالتي كه در اسفند ماه ذهن همه ما را 
به خود درگير كرده بود در فروردين ماه به پاس��خ آن 
رسيده بوديم. هركدام به تناسب كسب وكار، تجربه و 
منابع انساني كه در اختيار داشتيم ابزارها را شناسايي 
كرديم و فرآيندها را بازطراحي و اس��تفاده كرديم. باز 
هم مي توان از بسترهايي كه در اين دوره به وجود آمد 

كماكان استفاده كرد.
رسول اف در پاسخ به اينكه اگر اين روند ادامه پيدا كند، 
شرايط توليد محتواي ديجيتال ما طي دوسه ماه آينده 
چگونه خواهد بود؟ اظهار كرد: پاس��خ به اين سوال در 
حال حاضر س��خت اس��ت. تجربه اين دوره نشان داد 
كه يك كشش بس��يار زياد در بازار محتوا وجود دارد و 
در حوزه توليد محتواي فاخر ايراني- اس��المي آنگونه 
كه بايد كار نكرديم. وقتي چنين كششي وجود دارد، 
اين تقاضا ش��ركت هاي توليد كننده محتوا را مجاب 
مي كند كه س��رمايه گذاري را افزايش و فعاليت خود 
را گسترش دهند. اما اگر اين كش��ش و تقاضا در اين 
مدت را كنار بگذاريم در شرايط عادي ادامه روند سخت 
خواهد بود و چالش بسيار زيادي ايجاد مي كند. البته 
نبايد فراموش كرد اقتصاد كشور به شدت تحت تاثير 
شيوع كرونا قرار گرفته و به لحاظ ذهني نيز بسياري از 
افراد دچار استرس و تنش هستند و قطعا اين شرايط 
و فشار اقتصادي به خانواده ها تحميل مي شود. اما در 
ح��وزه ديجيتالي تقاضاي قابل توجه ب��ه وجود آمده 
و شايد اين شرايط بتواند بخش��ي از توليدكننده ها را 
مجاب به سرمايه گذاري در اين زمينه كند. ولي اكنون 
توليدكنندگان محتوا هم نياز دارند همان گونه كه به 
ساير حوزه ها توجه ويژه صورت مي گيرد به اين بخش 

نيز توجه شود.

تعطيلي شركت هاي واردكننده پشت سد گمرك
به گفته رييس كميسيون شبكه سازمان نصر، با 
طوالني شدن روند تست و تاييد نمونه تجهيزات 
آي سي تي، بسياري از شركت ها توانايي ماندن 
پشت سد گمرك و تاييد نمونه را ندارند و تعطيل 
مي شوند و تجهيزات به جاي مبادي رسمي از 
مبادي غيررسمي و توسط افراد غيرمتخصص 
وارد مي شود كه اين موضوع امنيت را بيشتر به 

خطر مي اندازد. 

به گزارش ايسنا، تجهيزات شبكه بايد طبق قوانين سازمان 
تنظيم مقررات ارتباطات تاييد نمونه شود و اين تاييد نمونه 
طبق آيين نامه اي انجام مي شود كه ۱۳ سال پيش تصويب 
شده است و به همين دليل كميسيون شبكه سازمان نظام 
صنفي رايانه اي درخواست تغييراتي در آيين نامه داشتند. 
البته با گذشت چند ماه از اين اظهارات، هنوز آيين نامه 
تصويب نشده تا مشخص شود آيا مطابق با نظرات صنف 
و س��ازمان نصر اس��ت يا همچنان مغايراتي وجود دارد. 
به همين دليل اعضاي كميس��يون شبكه سازمان نظام 
صنفي رايانه اي )نصر( با انتقاد از روند ثبت سفارش واردات 
كاالهاي فناوري اطالعات توسط سازمان تنظيم مقررات 
ارتباطات )رگوالتوري( و وزارت صمت، خواس��تار ايجاد 
بهبود در اين روند ش��دند، زيرا معتقد بودند رگوالتوري 

ناخواسته به قاچاق كاال، ورود كاالي بي كيفيت، مشكل 
سرمايه در گردش و عدم پرداخت عوارض گمركي دامن 
زده است. همچنين مقرر شد در اولين جلسه كميسيون 
تنظيم مقررات، اين آيين نامه مورد بررسي قرار گيرد اما به 
دليل شرايط حاكم بر كشور و ورود ويروس كرونا، جلسه 
سازمان تنظيم با محوريت اين موضوع هنوز تشكيل نشده 
است. البته در اين مدت سازمان نظام صنفي رايانه اي در 
نامه اي به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، 
خواستار ارايه آمار مربوط به روال تاييد نمونه تجهيزات 
حوزه فناوري اطالعات در ۱۳ س��ال گذشته شد. در اين 
راستا آزاد معروفي، رييس كميسيون شبكه سازمان نظام 
صنفي رايانه  اي در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: »يك 
بخش حوزه تست و تاييد نمونه تجهيزات آي سي تي در 
دست س��ازمان تنظيم مقررات است و يك بخش را هم 
سازمان تنظيم مقررات به دست سازمان فناوري اطالعات 
سپرده است. موضوعات مربوط به حوزه امنيت و EMC و 
سالمت از اين جهت كه تشعشعات دستگاه صدمه اي به 
مردم نزند، توسط سازمان تنظيم مقررات بررسي مي شود 
درباره موضوعات مربوط  به امنيت و س��المت، سازمان 
تنظيم مقررات در چند ماه گذش��ته نظراتي داشته كه 
همسو با نظرات س��ازمان نظام صنفي نبوده و به همين 
دليل كميسيون شبكه سازمان نصر، در اين رابطه نظرات 

خودش را اعالم كرده اس��ت. البته در سال ۹۸ مشكالت 
زيادي در كشور وجود داشت، از سيالب و زلزله و قطعي 
اينترنت تا كرونا و به دليل اين موارد هنوز در كميسيون 
تنظيم مقررات بررسي نشده است و البته براي ما فرصتي 

فراهم شد كه بتوانيم نظرات خود را تكميل كنيم.«

    تعويق پروژه هاي ملي و قرباني كردن
زمان و هزينه

رييس كميسيون شبكه سازمان نظام صنفي رايانه  اي با 
بيان اينكه بخشي از بحث امنيت تجهيزات به واحد امنيت 
سازمان فناوري اطالعات سپرده ش��ده، افزود: »در اين 
خصوص سازمان نصر با سازمان فناوري اطالعات جلسات 
متعددي داشته و به نقطه نظراتي رسيده اما اختالف نظر 
هم وجود دارد. ما اين روش را نمي پسنديم كه تجهيزات 
در ابتداي واردات تست شوند. زيرا از طرفي آزمايشگاه هاي 
محدودي براي اين كار وج��ود دارد و از طرف ديگر، اين 
اقدامات زمان بس��يار طوالني مي خواهد و ما با اين كار، 
زمان و هزينه را قرباني مي كنيم و موجب به تعويق افتادن 
پروژه هاي ملي مي ش��ويم. البته آنها هم به دليل اسناد 
باالدس��تي خود ناچارند و در مواردي و قوانين و مقررات 
بر آنها تحميل مي ش��ود. درحالي كه صدها ساعت كار 
كارشناسي هم در كميسيون شبكه سازمان نظام صنفي 

و هم در سازمان فناوري اطالعات اتفاق افتاده و آنها هم 
تمايل دارند قضايا را به سمتي ببرند كه منافع ملي كشور 
در آن گنجانده شده و توازن ايجاد شود.« وي با بيان اينكه 
وقتي زمان تاييد نمونه تجهيزات طوالني شود، ورود كاال 
از مبادي رسمي به سمت غيررسمي سوق داده مي شود، 
افزود: »بسياري از ش��ركت ها توانايي ماندن پشت سد 
گمرك و تست و تاييد نمونه را ندارند و تعطيل مي شوند 
و تجهي��زات به جاي مبادي قانوني و رس��مي از مبادي 
غيرقانوني و غيررسمي توسط عده اي كه اصال متخصص 
اين كار نيس��تند وارد مي شود و بدين ترتيب امنيت هم 

بيش��تر به خطر مي افت��د. در صورتي كه اگ��ر هر كاال را 
شناس��نامه دار وارد كنيم و وارد كننده اش را بشناسيم، 
مي تواني��م اقدامات الزم ار انجام داده و مش��كالت را در 
داخل كشور برطرف كنيم. اين كار نيازمند فرهنگ سازي 
و تعامالت و هماهنگي اي داخلي وزارتخانه هاي ما است. 
ما نيز در حال مذاكره هستيم و پيشنهاداتي را داده ايم، 
البته در اين مدت به دليل كرونا نتوانستيم جلساتمان را 
ادامه دهيم اما نقطه نظرات خود را اعالم كرديم و اميدواريم 
عده اي از امنيت، استفاده ابزاري نكنند و آن را مستمسك 

قرار ندهند كه منافع شخصي خود را پيش ببرند.«
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۱۱ طرح فضايي گواهي
ثبت اختراع دريافت كردند

معاون پژوهش و فناوري پژوهشگاه فضايي ايران 
از ثبت اختراع و اخذ گواهي اعتبارسنجي براي ۱۱ 
طرح اين پژوهشگاه خبر داد. به گزارش پژوهشگاه 
فضايي ايران، هادي رضايي گفت: »هفت طرح 
متخصصان پژوهشگاه فضايي ايران در سال۹۸، 
به عنوان اخت��راع در اداره ثبت اختراعات مركز 
مالكيت معنوي به ثبت رس��يده است. افزون بر 
اين، چهار پروژه ديگر اين پژوهش��گاه نيز موفق 
به اخذ گواهي اعتبارس��نجي اختراع از سازمان 
پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران شد. يكي از 
راه كارهاي اصلي در حفظ مالكيت فكري و صيانت 
از دس��تاوردهاي علمي متخصصان پژوهشگاه 
فضايي ايران تا رسيدن به مرحله تجاري سازي، 
ثبت حقوقي اين دس��تاوردها اس��ت.« معاون 
پژوهش و فناوري پژوهشگاه فضايي ايران افزود: 
»اتاق تمي��ز پرتابل )قابل حمل( جهت تس��ت 
حسگرهاي فضايي، سيس��تم تعيين موقعيت 
راديويي طيف گس��ترده و زمين پايه بومي براي 
ماهواره، مكاني��زم قفل انتهايي ماه��واره با نوع 
زبانه اي، پلتفرم صليبي بهينه سازي شده براي 
سازه ماهواره به منظور افزايش نسبت استحكام 
به وزن از جمله اين طرح هاي اختراعي است.« وي 
ادامه داد: طرح هاي اختراعي بعد از ثبت در مركز 
مالكيت فكري، مي توانند اعتبارس��نجي علمي 
از س��ازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران 
گواهي دريافت كنند كه ۴ اختراع اين پژوهشگاه 
در س��ال ۹۸، اي��ن گواهي را درياف��ت كرده اند. 
رضايي درباره طرح هاي اختراعي اين پژوهشگاه 
كه گواهي اعتبارسنجي اختراع دريافت كرده اند، 
گفت: »ميز مونتاژ و تس��ت ماهواره با گشتاور و 
دقت باال، سامانه هوش��مند نظارت الكترونيك 
فضاپايه و ايس��تگاه پايه به منظور رديابي افراد 
متعلق به پژوهش��كده مواد و ان��رژي، مكانيزم 
نگهدارنده و رهايش چاقوي حرارتي از پژوهشكده 
رانش��گرهاي فضايي و بس��تر آزم��ون عملكرد 
س��امانه هاي الكتروهيدروديناميكي متعلق به 
پژوهشكده س��امانه هاي حمل ونقل فضايي از 
جمله اين طرح ها هستند. در سال جاري نيز ثبت 
مالكيت فكري دستاوردهاي پژوهشگاه با جديت 
دنبال مي شود، به طوري كه تاكنون، ۱۹ پرونده 
ثبت اختراع و ۱۱ پرونده اعتبارسنجي اختراعات 

در دستور كار اين معاونت قرار گرفته است.«

ويژه

وضعيت سهم بازار اپراتورهاي 
تلفن همراه تا پايان سال ٩٨

جديدترين گزارش منتشر شده توسط سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي )رگوالتوري( 
درباره سهم بازار اپراتورهاي تلفن همراه، حاكي 
از س��هم ۵٣.١۴۴ درصدي هم��راه اول در برابر 
سهم ۴٣.۴۵٣ درصدي ايرانسل و سهم ٣.٣٩٢ 
درصدي رايتل اس��ت. بر اين اساس، همراه اول 
كه در سه ماهه اول سال ۹۸، سهم بازار ۴٣۴.۵٢ 
درصدي را در اختيار داش��ت، موفق شده با ٧١ 
ص��دم درصد افزايش، به س��هم ب��ازار ۵٣.١۴۴ 
درصدي دست يابد كه بيش��ترين رشد در بين 
اپراتورهاي تلفن همراه در سال ٩٨ است.  سهم 
بازار ايرانس��ل و رايتل نيز با ب��ه ترتيب ٣۶صدم 
درصد افزايش و ١.٠٣ درصد كاهش به ۴۵٣.۴٣ 

و ۳.۳۹٢ درصد رسيده است.

خشكي گلو زمينه ساز
افزايش فعاليت كرونا است

دكتر زهرا عبداللهي در نشس��ت خبري كه به 
صورت ويدئوكنفرانس برگزار شد، اظهار كرد: با 
توجه به اينكه در ماه رمضان سال جاري، با كرونا 
مواجهيم، خوب است كه نكاتي را درباره تغذيه 
صحيح در ايام روزه داري بدانيم. اولين نكته اينكه 
اصوال در ايام روزه داري و ماه مبارك رمضان هم 
رعايت اصول تغذيه درست در وعده هاي سحر، 
افطار و بعد از آن، نقش مهمي در حفظ سالمت 
ما دارد و بايد اصول تغذيه يعني رعايت تعادل و 
تنوع را در تغذيه داشته باشيم و از همه گروه هاي 
غذايي به ميزان كافي استفاده كنيم.  وي با بيان 
اينكه از مصرف زياد مواد قن��دي و چربي ها در 
اين ايام نيز بايد خودداري كنيم، گفت: مصرف 
بي رويه مواد قندي، نوشيدني هاي شيرين و مواد 
چرب و س��رخ ش��ده و مصرف زياد نمك باعث 
تحريك و تضعيف سيستم ايمني بدن مي شوند. 
در حالي كه براي مقابله با كرونا و تقويت سيستم 
ايمني بدن نوع غذايي ك��ه مي خوريم اهميت 
زيادي دارد.  دكتر عبداللهي تاكيد كرد: بنابراين، 
در وعده س��حر نكاتي را كه خوب است رعايت 
شود؛ مصرف سبزي، صيفي جات و ساالد است؛ 
زيرا اين مواد حاوي آب هستند و در طول روز از 
تشنگي و خشكي گلو و دهان جلوگيري مي كنند. 
بايد توجه كرد كه يكي از عوامل زمينه ساز براي 
فعاليت كرونا خشكي گلو و دهان است. بر همين 
اساس به ميزان كافي س��بزي و ساالد در وعده 
سحر بخوريد كه از خش��كي دهان پيشگيري 
مي كند. در عي��ن حال اين مواد حاوي ويتامين 
A و C هس��تند.  وي تاكيد كرد: نوشيدني هاي 
ش��يرين، مواد قندي شيرين براي سحر توصيه 
نمي شوند. زيرا احساس تشنگي را در طول روز 
تش��ديد مي كنند. غذاهاي چرب و پر ادويه هم 
براي سحر مناسب نيستند. در وعده افطار مهم 
است كه با مايعات گرم، مواد قندي كه سالم ترين 
آنها خرما است و يك غذاي ساده و سبك مصرف 
شود. از افطار تا سحر بايد به ميزان الزم مايعات 

مصرف شود.

كرونا،  شركت ها را مجبور كرد ايده دوركاري را به عمل تبديل كنند

دنياي فناوري
نقص امنيتي در محصوالت كلود 

غول نرم افزاري اروپا
ش��ركت نرم اف��زاري س��پ آلم��ان از شناس��ايي يك 
آس��يب پذيري امنيتي در ۹ درصد از محصوالت كلود 
مورد استفاده ۴۴۰ هزار مشتري خود خبر داد. به گزارش 
مهر به نقل از زد دي نت، سپ اعالم كرده حفره امنيتي 
يادشده را به دنبال بررس��ي داخلي يكي از پلتفرم هاي 
خود را شناسايي كرده است. علت اين مساله بي توجهي 
به يك يا چند استاندارد امنيتي در پلتفرم هاي سپ عنوان 
شده است. اين شركت حاضر به ارايه توضيحات بيشتر 
در اين زمينه نشده است. سپ همچنين حاضر به ارايه 
توضيحات فني در مورد ماهيت اين آسيب پذيري امنيتي 
نشده است. اين شركت هنوز وصله امنيتي براي برطرف 
كردن مش��كل يادشده عرضه نكرده و اميدوار است اين 
وصله ها تا سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ عرضه شوند. سپ 
مدعي است، بررسي هاي كارشناسان امنيتي آن نشان 
مي دهد هنوز هيچ فرد يا مجموعه اي از آس��يب پذيري 
امنيتي شناساي  شده سوءاس��تفاده نكرده و داده هاي 
كاربران به دس��ت هكرها يا جنايتكاران آنالين نيفتاده 
است. اين ش��ركت قباًل هم برخي حفره هاي امنيتي را 
در توليدات خود شناس��ايي و برطرف ك��رده بود كه از 
 Success Factors، Concur، جمله آنها مي توان به
 CallidusCloud Commissions، Callidus
Cloud CPQ، C۴C/Sales Cloud  و پلتفرم هاي 

كلود و آناليتيكس اشاره كرد.

فرصت دوباره توييتر به كاربران 
قبل از ارسال

توييتر ويژگي جديدي را براي مقابله با قلدري سايبري و 
آزار آزمايش مي كند و به كاربران فرصت مي دهد قبل از 
انتشار پاس��خ هاي اهانت آميز به يك توييت، آن را دوباره 
بررس��ي كنند. به گزارش خبرگزاري به نقل از انگجت، 
توييتر مش��غول آزمايش ويژگي جديد است تا با قلدري 
سايبري و آزار در اين پلتفرم مقابله كند. اين شركت طي 
يك طرح آزمايش��ي، قبل از پاسخ به توييت و ارسال يك 
پيام اهانت آميز از كاربران مي خواهد درباره آن دوباره فكر 
كنند. در بيانيه توييتر آمده است: »ما براي اينكه به كاربران 
اجازه دهيم دوباره درباره پاسخشان به يك توييت دوباره 
 iOS فكر كنند، طرحي را به طور محدود در دستگاه هاي
آزمايش مي كنيم. طي اين طرح اگر پاسخ كاربران حاوي 
مطالبي آزاردهنده باش��د، به آنها فرصت داده مي شود تا 
قبل از انتش��ار، آن را بررس��ي كنند.« اين ويژگي مشابه 
قابليت »ضدقلدري« است كه سال گذشته اينستاگرام 
ارايه كرد. اين اپليكيشن اشتراك گذاري عكس با استفاده 
از هوش مصنوعي متن هاي اهانت آميز را رديابي مي كند 
و از كاربران مي خواهد قبل از ارس��ال كامنت، دوباره فكر 
كنند. نسخه اين ويژگي در توييتر به دنبال واژه هايي در 
يك پاس��خ مي گردد كه مشابه نمونه هايي است كه قبال 
گزارش ش��ده اند. مدت هاست كه توييتر با آزار در فضاي 
آنالين مقابله مي كند و ويژگي هاي مختلفي را براي اين 

منظور به كار گرفته است.

تغييرات جديد زوم براي مقابله با 
حمالت هكري

طراح��ان نرم اف��زار ويدئوكنفرانس زوم قص��د دارند 
قابليت ه��اي امنيتي اين نرم اف��زار را تقويت كنند تا از 
حمالت و مزاحمت هاي مكرر هكري جلوگيري كنند. 
به گ��زارش مهر به نقل از انگجت، همزم��ان با افزايش 
حمله به نرم اف��زار زوم و ورود ناگهان��ي افراد مزاحم به 
داخل اتاق هاي مجازي گفت وگو، طراحان اين نرم افزار 
براي مقابله ب��ا اين پديده كه به اصطالح بمباران زومي 
يا zoombombing نام گرفته، دست به كار شده اند. 
از همين رو، ادمين هاي اتاق ها به تازگي به گزينه از كار 
انداختن شناسه هاي شخصي افراد مزاحم و نيز امكانات 
بيش��تر براي برنامه ريزي و آغاز نشس��ت هاي مختلف 
دسترسي يافته اند. اما از تاريخ نهم مه تمامي حساب هاي 
كاربري كه بخواهند وارد محيط يك نشست شوند بايد 
از كلمه عبوري ك��ه ادمين در اختي��ار آنها مي گذارد، 
استفاده كنند. همچنين ادمين از گزينه هاي بيشتري 
براي تنظيم سطح دسترسي ساير حضار يك نشست و 
نيز بررسي هويت و صالحيت آنها برخوردار خواهد بود. 
شيوع ويروس كرونا و خانه نشيني ميليون ها كارمند و 
نيروي حرفه اي در سراسر جهان، استفاده از نرم افزار زوم 
را افزايش داده ولي مزاحمت هاي شديد در محيط اين 
نرم افزار براي معلمان، دانش آموزان، صاحبان مشاغل و 
غيره بسياري از افراد را به سمت استفاده از نرم افزارهاي 

رقيب مانند گوگل ميت سوق داده است.

رونمايي از بزرگ ترين 
تلويزيون OLED جهان

ال ج��ي تلويزيون��ي ب��ا نمايش��گر OLED و وض��وح 
تصوي��ر ۸K رونمايي ك��رده كه بزرگ ترين نمايش��گر 
»اوال اي دي«جه��ان اس��ت. به گزارش مه��ر به نقل از 
گيزموچاين��ا، ش��ركت ال جي از بزرگ تري��ن و يكي از 
گران قيمت ترين تلويزيون هاي خود رونمايي كرده است. 
اين دستگاه بخشي از س��ري LG Signiture است. 
نمايش��گر عظيم ۸۸ اينچي وضوح۸K دارد و در ژوئن 
 LG OLED ۲۰۲۰ ميالدي عرضه مي شود. تلويزيون
۸K در س��ري ZX و در دو سايز عرضه مي شود كه يكي 
از آنها نمايشگر OLED و ۸۸ اينچي با وضوح ۸K است. 
ديگري نيز نمايش��گري ۷۷ اينچي ب��ا همين كيفيت 
وضوح اس��ت. ش��ركت كره اي ال جي ادعا مي كند اين 
تلويزيون ها به دليل ۴ برابر تراكم پيكسل بيشتر تصاوير 
زنده تري نسبت به نمايشگرهاي ۴K دارند. متاسفانه در 
حال حاضر هيچ محتواي ۸K براي نمايش آماده نيست. 
بنابراين تصاويري كه در اين دستگاه نمايش داده مي شود 
نسبت به تلويزيون هاي عادي ۴K كيفيت بهتري دارند. 
قيمت نس��خه ۸۸ اينچي اين تلويزيون ۳۴ هزار و ۶۷۶ 
دالر و نسخه ۷۷ اينچي ۲۳ هزار و ۴۳۰ دالر اعالم شده 
است. اين دستگاه بسيار نازك و شبيه عكسي روي ديوار 
است همچنين نمايش��گر ۸۸ اينچي ال جي به دستيار 
صوتيLG ThonQ مجهز است. در نسخه ۸۸ اينچي 

پردازشگر AI Gen۳ نصب شده است.

۲۵ درصد كارمندان اير بي ان بي 
اخراج مي شوند

وب س��ايت اير بي ان بي كه مردم در آن اقامتگاه هاي خود 
را اجاره مي دهن��د، اعالم كرده به دليل ش��يوع ويروس 
كرونا، ۲۵ درصد نيروي كار خود در سراسر جهان را اخراج 
مي كند. به گزارش مهر به نقل از تلگراف، شركت امريكايي 
»اير بي ان بي )Airbnb( « اعالم كرده به دليل پيامدهاي 
اقتصادي ناگوار شيوع ويروس كرونا ۲۵ درصد نيروي كار 
خود در سراسر جهان را اخراج مي كند و احتماال كسب وكار 
خود را كوچك تر كند. اير بي ان بي وب س��ايتي است كه 
مردم در آن اقامتگاه  كرايه مي دهند. برايان چسكي، مدير 
ارشد اجرايي اين شركت در نامه اي به كارمندان اين خبر 
را اعالم كرده و گفته است هيچ چاره اي جز اخراج ۱۹۰۰ 
نفر از كارمندان و كاهش تمركز شركت روي پروژه هاي 
آزمايشي ندارد. به گفته او ويراني كسب وكار اير بي ان بي 
موقت يا كوتاه مدت نيست. چسكي طرح اين شركت براي 
بازگش��ت به نقطه اوليه و لغو سرمايه گذاري در هتل ها و 
خدمات مسافرتي را نيز توضيح داده. اين در حالي است 
كه قرار بود در سال جاري شركت اير بي ان بي سهام خود 
را در بورس عرضه كند. اما به دليل شيوع ويروس كرونا با 
كاهش شديد رزرو اقامتگاه و درآمدهاي ديگر روبرو شده 
است. پيش بيني مي شود درآمد اين شركت نسبت به سال 
۲۰۱۹ ميالدي نصف شود. كارمندان اخراجي اير بي ان بي 
پاداش ۱۴ هفته خدمت همراه پاداش كل خدمت آنها در 

شركت را دريافت مي كنند.



اخبار 7 صنعت،معدن و تجارت

تخلف دو شركت خودرويي

كرمان خودرو  و مديران خودرو آغازگران گراني خودرو شدند
تعادل | فرشته فريادرس |

هنوز فرمان افزايش قيمت خودرو از س�وي 
مرجع رس�مي صادر نش�ده، كه دو شركت 
خودرويي قيمت  محصوالتش�ان را با شيب 
تن�دي افزايش داده اند. بررس�ي آگهي هاي 
فروش دو شركت »كرمان خودرو« و »مديران 
خ�ودرو« نش�ان از افزاي�ش ۲۰ درص�دي 
محصوالتشان در ارديبهشت ماه ۹۹ دارد. اين 
در حالي است كه محصوالتشان طي يك هفته 
گذش�ته با همان قيمت هاي فروردين ماه به 
فروش مي رسيد.به طور نمونه، شركت مديران 
خودرو، ب�راي محصوالت خ�ود قيمت هاي 
جديدي لحاظ كرده و آنه�ا را با افزايش بين 
۱۹ ت�ا ۴7 ميليون تومان�ي عرضه مي كند. از 
سوي ديگر، محصوالت »كرمان خودرو« نيز 
افزايش قيمتي بين ۴۰ تا ۹۰ ميليون توماني را 
تجربه كرده است. حال مشخص نيست كه چرا 
اين دو شركت خودرويي بدون اينكه منتظر 
مصوبه جديد افزايش قيمت خودرو در سال 
۹۹ باشند، محصوالتشان را گران كرده اند؟ و 
اينكه چرا نهادهاي ناظر تا به حال واكنش�ي 
نس�بت به افزايش قيمت محصوالت اين دو 
شركت خودروساز نشان نداده اند.؟ البته اين 
براي نخستين بار نيس�ت كه اين شركت ها 
افزايش پي درپي قيمت ها را در فواصل زماني 
كوتاه در دستور كار خود قرار مي دهند؛ چراكه 
پيش تر هم كارشان به تعزيرات كشيده شده، 
اما هيچ گاه دليل قانع كننده و پاسخ روشني 
براي افزايش قيمت هاي خود عنوان نكردند. 
ناگفته نماند كه افزايش قيمتها، تنها مربوط 
به اين دو ش�ركت خودرويي نمي شود و بازار 
خ�ودرو اين روزها بيش از ه�ر زمان ديگري 
دچار تشنج قيمتي ش�ده است. به طوري كه 
رصد قميت ها در بازار نش�ان از اين دارد كه 
قيمت »پرايد ۱۱۱« به مرز ۹۰ ميليون رسيده 
و ش�يب تند قيمت ها در ديگ�ر محصوالت 
داخلي يا مونتاژ داخل نيز به چشم مي خورد، 
كه مداخله جدي متوليان امر و نهادهاي ناظر 

را مي طلبد. 

    استارت افزايش قيمت بدون مجوز
اواخر ش��هريور س��ال ۹۷ بود كه محمد شريعتمداري، 
وزي��ر وقت صمت اعالم كرد ش��وراي رقابت از پروس��ه 
قيمت گذاري خودرو حذف شده است. به گفته او، حذف 
شوراي رقابت از اين پروسه، با مصوبه شوراي هماهنگي 
اقتصادي س��ران 3 قوه صورت گرفته است پس از كنار 
گذاشته ش��دن ش��وراي رقابت، اعالم شد ستاد تنظيم 
بازار و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
عهده دار تعيين قيمت خودروها هستند و در حال حاضر 
نيز اين دو نهاد قيمت گذاري را در دست دارند. با اين حال 
اما ش��وراي رقابت همچنان خود را مدعي تعيين قيمت 
خودروها مي داند و مي گويد از مصوبه شوراي هماهنگي 
اقتصادي سران س��ه قوا )مبني بر حذف شوراي رقابت( 

برداشتي اشتباه صورت گرفته است.
برهمين اساس مقرر شد كه دستورالعمل قيمت خودرو 
در سال ۹۹ با هماهنگي س��ه نهاد تصميم ساز از جمله 

»ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان و ش��وراي رقابت« صورت گيرد. با اين 
حال، قرار بود كه ستاد تنظيم بازار در جلسه روز دوشنبه 
همين هفته قيمت جديد خودروهاي داخلي را اعالم و 
ابالغ كند، اما معاون وزير صنعت، معدن و تجارت حصول 
نتيجه نهايي در اين مورد را به آينده موكول كرد. در همين 
رابطه عباس قبادي در گفت وگو با »خبرگزاري فارس« 
عنوان كرده بود، در جلس��ه اخير ستاد تنظيم بازار مقرر 
شده جمع بندي نهايي درباره قيمت گذاري خودروهاي 
داخلي، توسط سازمان حمايت انجام و تصميم نهايي نيز 
در كميته خودرو اتخاذ شود. به گفته او، سازمان حمايت 
با دريافت پيشنهاد خودروسازان و نظرات شوراي رقابت 
و اخذ اس��ناد مربوطه )مبني بر رشد هزينه هاي توليد(  
همچنين بررس��ي نرخ هاي بازار، جمع بندي الزم را در 

راستاي تعيين قيمت جديد خودروها انجام خواهد داد.
دراين ميان گمانه زني هايي درباره رشد قيمت خودرو ها 
در س��ال جاري مطرح ش��د. برخي گمانه ها حكايت از 
موافقت وزارت صمت با رشد 3۰ درصدي قيمت ها دارد. 
اما برخي شنيده ها حاكي از موافقت با افزايش ۵۰تا ۶۰ 
درصدي قيمت ها دارد. البته خودروسازان كه همچنان با 
قيمتگذاري دستوري مخالف هستند، به نظر مي رسد، 
خواهان قيمت گذاري در حاشيه بازار باشند. با اين حال 
خبري از نشست كميته خودرويي به بيرون درج پيدا كرد 
مبني بر اينكه ستادتنظيم بازار، سازمان حمايت با شوراي 
رقابت براي تعيين فرمول جديد قيمت گذاري خودرو، 
توافق كردند كه بر اين اس��اس، قيمت مصرف كننده هر 
خودرو با توج��ه به فرمول »قيمت تمام ش��ده به عالوه 
حداكثر ۵ درصد سود توليدكننده« محاسبه خواهد شد؛ 
اما لحاظ كردن سود حداكثري منوط به رعايت بهره وري 
۷۰ درصدي در خطوط توليد خودرو است. اما اين خبر 

واكنش ش��وراي رقابت را در پي داشت. به طوريكه رضا 
شيوا رييس شوراي رقابت، عنوان كرد كه ما هيچ توافقي 
با ستاد تنظيم بازار نداشته ايم و اگر قيمت هاي جديد بدون 
هماهنگي با شوراي رقابت اعالم شود غير قانوني است.از 
سوي ديگر، هرچند وزير صمت هم در اظهاراتي عنوان 
كرده كه هنوز تعيين تكليف براي افزايش قيمت خودرو 
در سال ۹۹ در ستاد تنظيم بازار نهايي نشده است، اما گفته 
مي ش��ود كه وزارت صمت، فرمول جديد تعيين قيمت 
خودرو در كارخانه ها را تصويب كرده و بر اين اساس قرار 
است قيمت مصوب خودرو بازنگري شود. آن هم با فرمول 

قيمت تمام شده به اضافه ۵ درصد سود. 
ب��ا همه اينه��ا، ام��ا برخي از ش��ركت ها منتظ��ر ابالغ 
دستورالعلمل جديد قيمت خودرو در سال ۹۹ نشده اند، 
و افزايش قيمت محصوالتشان را استارت زده اند. به طور 
نمونه، دو ش��ركت »مديران خودرو و كرمان موتور« كه 
منتظر مصوبه وزارت صمت نماندند، قيمت هايش��ان را 
افزايش دادند. بررس��ي آگهي هاي ف��روش خودرو هاي 
صفركيلومتر نش��ان مي دهد اين روز ها راحت مي توان 
جك S3 و ج��ك S۵ را در بازار پيدا ك��رد، اما جك J۴ و 

محصوالت ام وي ام فروشنده هاي زيادي ندارند.

    ليست گران قيمت محصوالت كرمان خودرو 
كرمان موتور از ابتداي سال تا حاال قيمت محصوالتش 
را حدود بيش از ۲۰ درصد افزايش داده اس��ت. نمونه 
آن جك S3 است كه ابتداي سال در كارخانه با قيمت 
۲۱۷ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه مي شد، اما اكنون 
كرمان موتور آن را با قيمت ۲۶۹ ميليون و ۹۰۰ هزار 
تومان مي فروشد كه نشان دهنده افزايش ۲۴ درصدي 
نسبت به يك ماه گذش��ته است. افزايش قيمت جك 
S3 در كارخان��ه، تاثير خود را روي بازار هم گذاش��ته. 

نمايش��گاه دار ها قيمت روز ج��ك S3 را حدود ۲۷۵ 
ميليون تومان در نظر مي گيرند. رصد قيمت روز جك 
S۵ در بازار نيز نشان از قيمت اين محصول در محدوده 
3۸۵ ميليون تومان دارد، كه در مقايس��ه با اسفندماه 
۹۸ حدود ۹۰ ميليون تومان افزايش قيمت را تجربه 
كرده است. از اين رو، كرمان موتور همگام با بازار، قيمت 
مصوب اين محصول را باال برده و از 3۰۷ ميليون تومان 
اول سال به 3۷۴ ميليون تومان فعلي رسانده است. اين 
مورد نشان مي دهد كرمان موتور جك S۵ را حدود ۲۲ 
درصد گران كرده است. از سوي ديگر، جك J۴ در بازار 
حدود ۲۲۵ ميليون تومان قيمت گذاري مي شود و نرخ 
مصوب كارخانه براي اين محصول در سال جديد فعال 
تغييري نكرده است. اما مقايسه قيمت فعلي جك J۴ در 
بازار با قيمت هاي اسفندماه نشان مي دهد اين محصول 
كرمان موتور در يكي، دو ماه گذشته تقريبا 3۵ ميليون 
تومان گران شده است. اسفندماه نمايشگاه دار ها جك

J۴ را ۱۹۰ ميليون تومان قيمت گذاري مي كردند.

    گراني هاي بي ضابطه در »مديران خودرو«
 اما اين افزايش قيمت ها تنها مرب��وط به كرمان خودرو 
نمي شود، چراكه مديران خودرو هم در كورس افزايش 
قيمتها در سال جديد عقب مانده و قيمت محصوالتش 
در كارخان��ه را ۲۰ درصد افزايش داده اس��ت. اين گروه 
خودروس��ازي كه عرضه كننده محص��والت » ام وي ام 
و چري« اس��ت، از اس��فند ۱3۹۸ ت��ا فروردين چندبار 
قيمت محصوالت خ��ود را افزايش داده اس��ت. به طور 
نمونه در ليست جديد قيمت هاي منتشر شده در گروه 
محصوالت MVM براي فروش ارديبهشت ماه، قيمت 
محصول  MVM X۵۵ اتوماتيك اكس��لنت اسپورت 
۴33 ميليون و ۶۰۰ هزار تومان اعالم شده است. اين در 

شرايطي است كه همين برندي خودرويي در فروردين ماه 
3۹۴ ميليون و ۱۶3 هزار تومان قيمت داشته است. اين 
امر نشان از افزايش نزديك به ۴۰ ميليون توماني در اين 
محصول آن هم در ع��رض يك ماه دارد.  قيمت كارخانه 
براي ام وي ام X۲۲ دنده اي ابتداي س��ال ۱۷۲ ميليون و 
۷۰۰ هزار تومان در نظر گرفته مي شد. حاال بعد گذشت 
حدود يك ماه و نيم، كارخانه مديران خودرو قيمت اين 
محصول را ۱۷ درصد افزايش داده و ۲۰۲ ميليون تومان 
در نظر گرفته است. مدل اتوماتيك ام وي ام X۲۲ هم در 
كارخانه ۲۵۲ ميليون تومان قيمت گذاري مي شود. اين 
رقم نسبت به ابتداي سال ۲۴ درصد افزايش داشته. آن 
زمان قيمت ام وي ام X۲۲ اتوماتيك حدود ۵۰ ميليون 
كمتر، يعني ۲۰3 ميليون تومان در نظر گرفته مي شد. 
همچنين در اين ليس��ت قيمتي جديد محصوالت اين 
شركت، MVM X33 اتوماتيك اسپرت نزديك به 3۴ 
ميليون تومان، MVافزايش قيمت داشته است.  اما گروه 
محصوالت »چري« اين شركت خودرويي، چه افزايش 
قيمتي را تجربه كرده اند؟ رصد ليست منتشرشده شرك 
مديران خودرو از قيمت محصوالت چري نشان از اين دارد 
كه بيشترين افزايش قيمت مربوط به خودرو تيگو ۷ است 
كه با افزايش ۴۷ ميليون و ۴3۷ هزار توماني ظرف مدت 
يك ماه از ۴۷3 ميليون و ۴۶3 هزار تومان اكنون به ۵۲۰ 
ميليون و ۴3۷ هزار تومان رسيده است. پس از آن آريزو ۶، 
۴۱ ميليون و ۱3۷ هزار تومان تيگو ۵، نزديك 3۶ ميليون 
تومان و آريزو ۵ دنده اي هم ۲۸ ميليون و ۶۷۰ هزار تومان 

افزايش قيمت را تجربه كرده اند. 

    عجيب تر؛ پرايد ۹۰ ميليوني است!
اما افزايش قيمت محصوالت خودرويي تنها مربوط به 
اين دو شركت خودرويي نمي ش��ود و بازار خودرو اين 
روزها بيش از هر زمان ديگري دچار تشنج قيمتي شده 
است. به طوري كه طي يكي، دو روز اخير خبري منتشر 
شد كه قيمت »پرايد ۱۱۱« به مرز ۹۰ ميليون رسيده 
است. از س��وي ديگر، رصد بازار خودرو نيز نشانگر اين 
است كه فرمان قيمت خودروها خيلي عجيب و غريب 
به سمت افزايش قيمت مي چرخد. به طور نمونه قيمت 
خودروي پرايد كه به نوعي شاخص هم تلقي مي شود طي 
۲۰ روز با افزايش ۱۰ ميليون توماني همراه بوده است. 
طبق اين گزارش، قيمت پرايد روز گذشته به ۸۹ تا ۹۰ 
ميليون تومان رسيده و پرايد ۱3۱ هم برچسب قيمتي 
۸۰ ميليون تومان را بر خود دارد. بر اساس اين گزارش، 
محصوالت ايران خودرو خصوصاً خانواده پژو نيز با افرايش 
قيمت مواجه شده؛ به طوري كه قيمت پژو ۲۰۶ تيپ ۲ 
مدل ۹۹ هم اكنون به ۱۴۵ ميليون تومان و تيپ ۵ آن 
نيز به قيمت ۱۷۰ ميليون تومان رسيده است. شيب تند 
قيمتها در ديگر محصوالت داخلي يا مونتاژ داخل نيز به 
چشم مي خورد؛ به طوري كه هم اكنون قيمت مزدا 3 كه 
در آخرين روزهاي اسفند ۹۸ حدود ۵۰۰ ميليون تومان 
بود به ۶3۰ ميليون تومان افزايش يافته است. هر چند 
داليل مختلفي براي افزايش قيمت ها عنوان مي شود، 
اما »كاهش عرض��ه خودرو به بازار، حضور واس��طه ها 
و دالل ها و همچنين س��رازير ش��دن نقدينگي به بازار 
خودرو« را مي توان از جمله داليل افزايش قيمت از سوي 
كارشناسان عنوان كرد. وضعيت حبابي در بازار قيمتي 
خودروها، مداخله جدي متوليان امر را مي طلبد تا جلوي 

رشد افسار گسيخته قيمت ها در اين بازار گرفته شود. 

معاون گمرك ايران تشريح كرد 

وضعيت خودروهاي ترخيص شده و دپويي 
معاون فني و امور گمركي گمرك ايران آخرين 
وضعيت خودروهاي ترخيص شده از گمرك 

بر اساس مصوبه جديد دولت را تشريح كرد.

 به گزارش گمرك اي��ران، مهرداد جمال ارونقي اعالم كرد: 
طبق آمار قبلي ارايه ش��ده از ۱۲۲۶۱ دس��تگاه خودروي 
سواري وارده به گمركات كشور، تعداد ۷۱۵3 دستگاه خودرو 
به استناد مصوبه ۹۷/۱۰/۱۶ هيات وزيران و اصالحيه هاي 
بعدي آن ترخي��ص و قريب به ۵۱۰۸ دس��تگاه خودروي 

سواري در گمركات كشور دپو شده بود كه آخرين وضعيت 
اين خودروهاي دپو ش��ده پس از صدور مصوبه اخير هيات 
وزيران در س��ال ۹۸ به شرح اعالمي اس��ت. او افزود: طبق 
بررس��ي هاي صورت پذيرفته و آمار اخذ ش��ده از گمركات 
اجرايي: ۱- از تعداد ۱۰۴۸ دستگاه خودروي سواري پروانه 
شده و ترخيص نشده تا تصويب و با ابالغ مصوبه اخير، نسبت 
به ترخيص ۱۰۰۰ دستگاه خودرو اقدام و ۴۸ دستگاه از اين 
خودروها به دليل وجود پرونده و س��اير مشكالت، موفق به 
خروج از گمرك نشده اند. ۲- از تعداد 3۴۰ دستگاه خودروي 

سواري اظهار شده ليكن پروانه نشده تا پايان مصوبه قبلي 
)۹۷/۱۰/۱۶(، قريب به ۷۷ دستگاه خودرو ترخيص گرديده 
است. 3- از تعداد ۲۲۷ دستگاه خودروي موجود در گمرك 
خرمش��هر )منطقه آزاد ارون��د( كه با توجه ب��ه آمار قبلي  
۷3دس��تگاه سفارش امريكا و ۱۵۴ دس��تگاه باالي ۲۵۰۰ 
سي سي بوده اند، نس��بت به ترخيص ۱۴۴ دستگاه خودرو 
جهت تردد در منطقه مزبور و با رعايت مقررات مربوطه اقدام 
شده است. ۴- درخصوص خودروهاي موجود در گمركات 
قبل از تاريخ ۹3/۶/۲3 به تعداد ۱۰۴ دس��تگاه، ترخيصي 

صورت نپذيرفته و ظاهرا صاحبان كاال جهت انجام امور مربوط 
به تمديد ثبت سفارش و ساير امور مرتبط به مراجع ذي ربط 
مراجعه نموده ان��د. ۵- از تعداد ۲۲۸۹ دس��تگاه خودروي 
مطرح رسيدگي در مرجع قضايي، با توجه به صدور رأي براي 
ترخيص ۶۶۸ دستگاه خودروي سواري )در سال ۱3۹۸(، 
صاح��ب كاال جهت انجام تش��ريفات گمركي خودروهاي 
موصوف، نس��بت به اظهار 3۵۸ دستگاه خودرو به گمرك 
اجرايي مربوطه اقدام كه تشريفات گمركي مربوطه درحال 
انجام است؛  ۶- از ۱۱۰۰ دستگاه خودروي فاقد ثبت سفارش 

يا ثبت سفارش ابطال شده نيز امكان اظهار به گمركات اجرايي 
مقدور نبوده  لذا اظهاري صورت نپذيرفته است. معاون فني 
و امور گمركي گمرك ايران همچنين افزود: بديهي است در 
صورت اظهار خودروهاي اش��اره شده به هريك از گمركات 
كشور، در صورت مطابقت شرايط خودروها با مفاد مصوبه 
هيات وزيران، ارايه ثبت سفارش معتبر براي اظهار كاال، ارايه 
كد رهگيري يا موافقت بانك مربوطه و اخذ و ارايه مجوزهاي 
قانوني و مقرراتي، نسبت به بررسي هاي معمول اقدام و متعاقب 

آن وفق مقررات، نسبت به ترخيص كاال اقدام خواهد شد.

آنچه بر »محمد كريم فضلي« كارآفرين پيشكسوت صنعت كشور گذشت

بنيانگذار گروه صنعتي گلرنگ درگذشت
تعادل|

»محم�د كري�م فضل�ي« يك�ي از كارآفرينان 
شناخته ش�ده و پيش كس�وت صنعت كش�ور 
درگذشت. »محمد كريم فضلي« از كارآفرينان 
باسابقه بود كه ميراثش اشتغال ده ها هزار نفر در 
مناطق مختلف كشور است. از جمله موفقيت هاي 
وي مي توان به صادرات كاال به كشورهاي مختلف 
جهان حتي در روزگار دشوار تحريم و رونق توليد 
ملي اشاره كرد. او نخستين فعاليت اقتصادي خود 
را در زمان تحصيل، نزد پ�درش كه از بازرگانان 
خوش نام منطقه محس�وب مي ش�د، آغاز كرد. 
فضلي كار خود را از شركت پاكشو شروع  سپس 

به تأسيس گروه صنعتي گلرنگ اقدام كرد. 

اين ش��ركت امروز با بيش از يكصد شركت زير مجموعه 
و بيش از 3۰ هزار نفر همكار به صورت مس��تقيم، يكي از 
بزرگ ترين گروه هاي صنعتي و خدماتي كشور است. دريافت 
لوح برترين كارآفرين و كارفرماي نمونه كش��ور، دريافت 
تنديس طاليي چهارمين جشنواره بين المللي اقتصاد سبز، 
انتخاب به عنوان كارآفرين نمونه، دريافت نش��ان طالي 
تحقيق و توسعه و كسب عنوان صادر كننده نمونه كشور و 
... از افتخارات اين كارآفرين با سابقه بود. اتاق تهران نيز در 

سال ۱3۹۶ به پاس چند دهه تالش كارآفرينانه به خانواده 
فضلي تنديس امين الضرب را اهدا كرد.

    خاطره اي از شروع كار
»محمد كري��م فضلي« موس��س و بنيانگ��ذار مجموعه 
شركت هاي گلرنگ را بايد يكي از بزرگ ترين كارآفرينان 
كشور دانست، مردي با روياها و آرزوهاي بزرگ براي تاسيس 
مجموعه هاي صنعتي كه از كودكي و نوجواني كار كرد. او 
موسس مجموعه و گروه صنعتي گلرنگ بود و البته مديريت 
اين مجموعه را چند سالي بود كه به فرزندش مهدي فضلي 
واگذار كرده بود. محمد كريم فضلي متولد هفتم ارديبهشت 
۱3۱۱ در شهر تويس��ركان استان همدان است و ۸۴ سال 
سن داش��ت. او در خانواده اي مذهبي بزرگ شد و پدرش از 
بازرگانان خوشنام منطقه بود؛ محمد كريم كار را از كودكي 
نزد پدرش ش��روع كرد؛ خ��ودش در مصاحب��ه اي گفته: 
»نخس��تين فعاليت اقتصادي و كاري خود را پس از انجام 
تحصيالت و قبل از ازدواج، نزد پدرم كه عطار و عمده  فروش 
ب��ود، آغاز كرد.«  به گزارش پايگاه خبري اتاق تهران، كريم 
فضلي در مصاحبه اي خاطره حضور در تهران و شروع كارش 
را اينگونه تعريف كرده است: » بعد از اينكه به تهران آمديم، 
يك روز صاحبخانه به من گفت كه كاري براي ش��ما پيدا 
كرده ام. شما مي توانيد در بازار به حسابداري بپردازيد و ۲۵۰ 

تومان هم حقوقتان خواهد بود. صاحبخانه از روي خيرخواهي 
و نيز به خاطر عدم اطالع از برنامه هاي من، اين پيشنهاد را 
مطرح كرده بود. در جواب او گفتم كه من به دنبال كارهاي 
بزرگ هستم و مي خواهم تالش كنم كه انشاهلل هزاران نفر 
مشغول كار شوند و حقوق و درآمدشان هم حداقل ۱۰۰۰ 
تومان باشد، چون كسي با ۲۵۰ تومان و چنين مبلغ هايي 
نمي تواند زندگي خود و خانواده  اش را اداره كند. صاحبخانه 
چون آدم بسيار با حسن نيت و مهرباني بود، چيزي نگفت و 
رفت اما حس كردم كمي ناراحت شده است. وقتي شب به 
منزل برمي گردد، به همس��رش مي گويد من فكر مي كنم 
اين جوان از فرط مشكالت و خستگي، مشكل ذهني پيدا 
كرده چون با من از كارهاي بزرگ صحبت مي كرد!« محمد 
كريم فضلي همچنين درباره ورود به توليد لوازم آرايشي و 
بهداشتي در اظهاراتي گفته بود: » هميشه نگران و ناراحت 
بودم كه چرا ما بايد همه چيز را وارد كنيم و خود نظاره  گر كار 
و پيشرفت ديگران باشيم؟ ناراحت كننده تر اينكه مي ديدم 
هموطنانم به مصرف كاالهاي خارجي افتخار هم مي كردند 
و دنبال اين گونه كاالها بودند. بنابراين تصميم گرفتم  باتوجه 
به تجربه كودكي توليد صابون سازي و محصوالت شوينده 
را شروع كنم و با افرادي شروع به همكاري كردم كه بتوانم 
از آنها كارهاي توليدي بياموزم.« او در اوايل دهه ۵۰ شركت 
» پاكشو« را تاسيس كرد و فعاليت هايش را بيش از گذشته 

توسعه داد. با پيروزي انقالب به دليل نبود ارز براي واردات 
مواد اوليه و توليد انواع محصوالت بهداشتي با مشكل مواجه 
شدند  ولي كريم فضلي با مديريت صحيح و حفظ صادارت؛ 
ارز مورد نياز واحدهايش پ��س از مدتي را تامين كرد. او در 
مصاحبه اي گفته خط قرمزش باوجود مشكالت بسيار در 
آن سال ها تعديل نيرو و اخراج كارگران بوده و هيچگاه در اين 

جهت قدمي برنداشته است. يكي از مهم ترين تحوالت اين 
سال ها در مجموعه گلرنگ راه اندازي هلدينگ گلرنگ يا گروه 
صنعتي گلرنگ در سال ۱3۸۲ بوده است كه شركت هاي 
مختلفي همچون پاكشو، گلپخش اول، گلرنگ پخش، پديده 
شيمي نيلي، پديده شيمي پايدار، گلبرگ بهاران، ماريناسان، 
پخش پديده پايدار، آرين پخش پيشرو و... را شامل مي شود.
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ممنوعيت فعاليت آرايشگاه ها 
برداشته شد

ايسنا | فعاليت آرايش��گاه هاي زنانه و مردانه با 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي مجاز شد. بر اساس 
اعالم اتاق اصناف ايران، در آخرين نشست ستاد 
ملي مديريت بيماري كرونا و براساس مذاكرات 
انجام ش��ده در اين كميته كه ب��ا حضور رييس 
اتاق اصناف ايران برگزار ش��د، مقرر شد فعاليت 
تمامي آرايشگاه هاي مردانه و زنانه با رعايت كامل 
پروتكل هاي بهداشتي مجاز شود. در پي اجراي 
طرح فاصله گذاري هوشمند، فعاليت واحدهاي 
صنفي كم خطر از ۲3 فروردين در ساير استان ها 
و از روز 3۰ فروردي��ن ه��م در تهران آغاز ش��د. 
همچنين طبق تصميم ستاد ملي مديريت كرونا 
مقرر شده بود فروشگاه هاي بزرگ و زنجيره اي 
به غير از فروشگاه هاي سوپرماركتي، بهداشتي و 
شوينده، پاساژ و مجتمع هاي تجاري و بازارهاي 
مركزي مسقف، آرايش��گاه و سالن هاي زيبايي، 
آموزشگاه هاي رانندگي، رستوران، اغذيه فروشي، 
طباخي و فس��ت فود، گرمابه، س��ونا و ماس��اژ، 
روزبازارها و نمايشگاه ها، مراكز بازي و تفريحي 
و گيم نت، باشگاه هاي ورزشي و بدنسازي، تاالر 
پذيرايي و سالن مراسم، قهوه خانه، چايخانه و تريا 
تا اطالع ثانوي امكان بازگشايي واحدهاي خود 
را نداشته باش��ند. اما فعاليت پاساژها هم از اول 
ارديبهشت آغاز شد اما اين واحدها فقط تا ساعت 

۱۸ مجاز به فعاليت هستند.

تعويق مجامع انجمن ها 
بالمانع است 

شاتا |معاون طرح و برنامه و رييس كميسيون 
نظارت برتاسيس و فعاليت تشكل هاي صنعتي 
و معدني اعالم كرد: مجامع انجمن هاي صنايع 
همگن و خانه هاي صنعت، معدن در اس��تان ها 
مي تواند در زمان ديگري برگزار ش��ود. س��عيد 
زرندي اف��زود: با توجه به ش��يوع بيماري كرونا 
و عدم برگزاري جلس��ات و تجمع��ات، تا زمان 
اعالم رسمي از سوي ستاد ملي مبارزه با بيماري 
كرونا، عدم برگزاري مجامع از نظر كميس��يون 
نظارت بر تاسيس و فعاليت تشكل هاي صنعتي 
و معدني بالمانع است. وي همچنين با اشاره به 
فعاليت كميسيون نظارت برتاسيس و فعاليت 
تش��كل هاي صنعتي و معدني افزود: در س��ال 
گذشته ۱۴ انجمن صنايع همگن در استان هاي 
مختلف تاسيس شد. معاون طرح و برنامه و رييس 
كميسيون نظارت برتاسيس و فعاليت تشكل هاي 
صنعتي و معدني گفت: به دنبال تقويت و ارتقاي 
جايگاه انجمن هاي و تشكل ها در كشور هستيم 
چرا كه معتقديم تقويت بخش خصوص مي تواند 
كمك بزرگي به حاكميت و توسعه كشور كند. 
زرندي تصريح كرد: دراين راستا، در سال گذشته 
برخي از اختيارات قابل واگ��ذاري وزارتخانه به 
خانه هاي صنعت و معدن تفويض شد. وي گفت 
در تم��ام تصميم گيري ها و سياس��ت گذاري ها 
از انجمن ها و تش��كل ها بخش صنعت و معدن 
اس��تفاده مي كنيم و اميدواريم بتوانيم در سال 

جاري نيز جايگاه آنان را بيشتر ارتقا دهيم.

افزايش عرضه مس در بورس 
كاال تصويب شد

خبرگزاري فارس|معاون وزير صنعت، معدن 
و تجارت گفت: در جلس��ه اخير س��تاد تنظيم 
بازار مقرر ش��د ت��ا در راس��تاي تقويت صنايع 
 پايين دس��تي حداقل عرضه م��س در بورس از
 3 ب��ه ۴ هزار تن در هفت��ه افزايش يابد. عباس 
قبادي، با اش��اره به طرح پيش��نهادات كميته 
تخصصي مس براي تنظي��م بازار اين محصول 
گفت: در جلس��ه اخير س��تاد تنظي��م بازار كه 
دوشنبه هفته جاري برگزار شد، مقرر شد تا در 
راس��تاي تنظيم بازار مس، عرضه اين محصول 
در بورس كاال افزايش يابد. دبير كارگروه ستاد 
تنظيم بازار افزود: بنابراين براي تقويت صنايع 
پايين دستي در جلسه ستاد تنظيم بازار مصوب 
شد تا عرضه حداقل مس در بورس افزايش يابد. 
قبادي با بيان اينكه معمواًل عرضه مس در بازار 
بورس توسط ش��ركت ملي صنايع مس انجام 
مي شود، گفت: بر اين اساس مقرر شد كف عرضه 
رعايت ش��ود و حداقل عرضه از 3 هزار تن به ۴ 

هزار تن در هفته افزايش يابد.

افتتاح 2.2 ميليارد دالر
طرح معدني در سال جاري

ايرنا |رييس سازمان توسعه و نوسازي معادن 
و صناي��ع معدن��ي از برنامه ريزي ب��راي افتتاح 
۲.۲ميلي��ارد دالر طرح بخش مع��دن و صنايع 
معدني طي سال جاري خبر داد. خداداد غريب پور 
گفت: ايمي��درو و ش��ركت هاي تابعه ت��ا پايان 
امسال، 3۱ طرح با س��رمايه گذاري ۲ ميليارد و 
۲۷۶ ميليون دالر در حوزه هاي فوالد، مس، طال، 
آنتيموان، نفلين سينيت، فسفات، زيرساختي و 
بخش هاي ديگر افتتاح مي كند. وي افزود: ميزان 
اشتغال مستقيم اين طرح ها ۴ هزار و ۱۱3 نفر و 
اشتغال زايي غيرمستقيم آن ۲3 هزار و ۲۸۰نفر 
خواهد بود. رييس ايميدرو با اشاره به افتتاح يك 
ميليارد و ۹3 ميليون دالر طرح توس��ط بخش 
خصوصي با حمايت ايميدرو در سال ۹۹ تصريح 
كرد: اين طرح ها ش��امل توليد آب شيرين كن با 
ظرفيت ۵۵ هزار متر مكعب در روز، فاز ۲ احداث 
كارخان��ه توليد بيلت ظرفي��ت ۱.۲ ميليون تن 
و فوالدس��ازي زرند با ظرفيت توليد ساالنه ۱.۷ 
ميليون تن شمش است. وي ادامه داد: با راه اندازي 
اين طرح ها ب��راي ۴۷۹۰ نفر به طور مس��تقيم 

اشتغال ايجاد مي شود.

»كرمان خودرو« و »مديران خودرو« قيمت محصوالتشان را افزايش دادند
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مرزپرگوهر

چهرهروز

گاليه  ليلي گلستان 
ليلي گلستان كه در ايام قرنطينه خانگي مسابقه نقاشي براي كودكان زير ۱۰ سال برگزار كرده است با ابراز نارضايتي از بخشي از آثار ارسال 
شده كه توسط والدين انجام شده بود، گفت: بسيار متاسفم كه حدود ۴۰ درصد از آثار ارسال شده يا توسط والدين كشيده شده بود و يا به 
كودكانشان كمك كرده بودند و اين كامال در آثار نمايان بود. مدير گالري »گلستان« اظهار كرد: بنابراين ما همه اين آثار را از دور رقابتي 
خارج كرديم و به داوران نيز اعالم شده است كه آثار را با دقت رصد كنند تا اگر موردي جامانده بود، حتما از اين رقابت خارج شود. متاسفم كه 
برخي از والدين با اين كارشان در مرحله اول تقلب كردن را به فرزندانشان آموزش مي دهند و در مرحله دوم شانس رقابت را از كودك خود 

گرفتند. او درباره آثار كودكان گفت: من سال هاست كه با كودكان در ارتباط نيستم و برايم اين حجم از تخيل بسيار جالب بود. 

101 تير در هواي تهران؛ براي پايان جنگ جهاني 
آغ��از جنگ جهان��ي دوم، همزمان بود 
ب��ا اتفاقات تلخ و ناگوار ب��راي ايراني كه 
در همان ابتدا ب��ي طرفي خود را در اين 
جنگ اعالم كرده بود. نياز نيروهاي متفقين به خاك 
ايران براي رساندن تجهيزات و مهمات امريكا و انگليس 
به جبهه هاي نبرد در شوروي، ايران را به محل اشغال 
نيروهاي متفقين از شمال و جنوب تبديل كرد. ارتش 
شوروي از شمال و شرق و نيروهاي بريتانيا از جنوب و 
غرب به بهانه حضور كارشناسايان آلماني در ايران، يك 
به يك ش��هرهاي ايران را اشغال كردند. پس از آن در 
شهريور ۱32۰ و در حاليكه رضاشاه از ايران تبعيد شد، 
پسرش محمدرضا با توافق متفقين به سلطنت رسيد. 
شايد پايان دو دهه استبداد خشن تنها نكته مثبت اين 
جنگ ويرانگر براي ايران بود كه البته اندك فضاي باز 
سياسي پس از حضور محمدرضا نيز پس از كودتاي 
28 مرداد بسته ش��د و اختناق دوباره گريبان ايران را 
گرفت.  چهارس��ال پس از قدرت گرفتن محمدرضا، 
جنگ جهاني با شكست آلمان در شوروي پايان يافت 
و در هجدهم ارديبهش��ت ۱32۴، در پي اعالم پايان 
جنگ دوم جهاني توسط »چرچيل«، ۱۰۱ تير هوايي 
در تهران ش��ليك و در سراسر كشور تعطيل عمومي 
اعالم ش��د. جنگ جهاني دوم حدود 2۱سال پس از 
پايان جنگ جهاني اول، شروع شد. ازجمله داليل آغاز 
اين جنگ مي توان به بحران اقتص��ادي و تورم اروپا، 
درخواست غرامت جنگي متفقين از دولت آلمان پس از 
جنگ جهاني اول و همچنين ركود اقتصادي و نياز ژاپن 
به مواد اوليه اشاره كرد. خروج از اين بحران و تورمي كه 

دامنگير اين كشورها شده بود، باعث ظهور فاشيسم در 
آلمان، ايتاليا و ژاپن شد. با حمله آلمان به لهستان در 
اول سپتامبر ۱۹3۹م برابر با شهريور ۱3۱8 جنگ دوم 
جهاني شروع شد. پس از فروپاشي لهستان، نيروهاي 
نظامي آلمان به رهبري هيتلر به شوروي حمله كردند؛ 
اما سرما و يخبندان شديد منطقه به خصوص در حومه 
لنينگراد، باعث نجات شوروي شد. ژاپن نيز با حمله به 
بندر پرل هاربر امريكا، عمال آن كشور را درگير جنگ 
كرد. كشورهاي درگير جنگ جهاني دوم به دو گروه، 
متفقين شامل انگلستان، امريكا، فرانسه، چين، شوروي 
و برخي كشورهاي كوچك و متحدين شامل آلمان، 

ايتاليا و ژاپن تقس��يم مي شدند. جنگ دوم جهاني را 
ش��ايد بتوان يكي از مصيبت بارترين و پرهزينه ترين 
جنگ هاي تاريخ بشر دانست. اين جنگ با كشته شدن 
6۰ ميليون نفر و خرابي هاي فراوان با تسليم آلمان در 8 
مه سال ۱۹۴۵م برابر با ۱8 ارديبهشت ۱32۴شمسي 
در اروپا و تقسيم آن كشور به دو بخش شرقي و غربي 
پايان يافت؛ ولي در آسيا و اقيانوس آرام تا بمباران اتمي 
هيروشيما و ناكازاكي ادامه داشت. سپس با شكست 
ژاپن در 23 مرداد ۱32۴ و با تسليم شدن اين كشور 
در 2 سپتامبر ۱۹۴۵ برابر با يازدهم شهريور ۱32۴ اين 
جنگ خانمان سوز به طور كامل در جهان پايان يافت. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

وقتي ايرانيان روي صندلي 
نشستند 

آثار و مدارك باستان شناسي به جاي مانده از 
فرهنگ هاي كهن در سرزمين هاي گوناگون 
خاور ميانه و آس��ياي غربي نشان مي دهد كه 
صندلي به عنوان وس��يله اي براي نشستن از 
هزاران سال پيش به شكل هاي گوناگون وجود 
داشته اس��ت. يكي از نمونه هاي اوليه اين نوع 
صندلي هاي اوليه، چهارپايه اي است ساده كه 
از اين نوع چهار پايه ها براي نشستن استفاده 
مي شده است. مدارك موجود نشان مي دهد 
كه قديمي ترين چه��ار پايه موجود درمنطقه 
خاور نزدي��ك باس��تان از حفريات باس��تان 
شناسي تپه چشم علي در جنوب شرق تهران 
)ش��هرري( در كاوش هاي اريك اش��ميت در 
سال هاي 6-۱۹3۴ به دست آمده است . اين 
چهارپايه كه متعلق به نيمه دوم هزاره شش��م 
پيش از ميالد اس��ت با مخلوطي از گل رس و 
شن و كاه ساخته شده است. خميره و پوشش 
آن قرمز رنگ اس��ت و در بخش پيش از تاريخ 
موزه ملي ايران نگهداري مي ش��ود. اين چهار 
پايه طوري ساخته شده است كه به لحاظ وزن 
و اس��تحكام به راحتي مي تواند وزن انسان را 

تحمل كند. 
ام��ا قديمي ترين نمونه صندل��ي در ايران، در 
نقش برجس��ته اي بر مهره اي از جنس سنگ 
 يماني آبي رنگ از دوره عيالم نقش شده است .

 در اين نقش تصوير يكي از پادشاهان عيالمي 
به نام ش��يلهك – اين شوش��يناك را نش��ان 
مي دهد كه در حال اهداء ش��ئي به دخترش 
مي باش��د. در اين تصوير پادشاه عيالمي  روي 
صندلي نشسته است كه لبه تكيه گاه آن گرد 
و به حالت برگش��ته مي باشد و پايه هاي آن به 
شكل، سم يك حيوان نشان داده شده است، 
اين قطعه مهر و نقش روي آن متعلق به هزاره 

دوم پيش از ميالد است. 
مبلمان از تغيير ش��كل و تحول چهارپايه ها، 
نيمكت ها... و ميزهاي س��اده و اين تغييرات 
تدريج��ًا و در ط��ول زمان حاصل ش��د. زمان 
س��اخت نخس��تين مبل هاي اوليه را، به علت 
عدم دس��تيابي به ن��ام سازندگانش��ان دقيقًا 
نمي توان مش��خص كرد. بع��د از قرن ۱۵ بود 
كه اولين مبل هايي كه شناس��ايي ش��ده اند 
نام س��ازندگان و صنعتگران خود را به همراه 
داشته اند. در قرن ۱8 ميالدي مبلمان حجيم و 
پر زينت، انعكاسي از معماري و اماكن مذهبي 

آن دوران بود. 
در قرن ۱۹ اس��تفاده از مب��ل در ميان برخي 
خانواده هاي خاص ايراني مد ش��د. در اواسط 
قرن بيس��تم، به كار گيري مبلم��ان در خانه 
به طور گس��ترده اي رواج ياف��ت؛ طبقه هاي 
ثروتمند و تحصيل كرده به استفاده از مبل به 
عنوان مكمل فرش روي آوردند. امروزه ديگر 
مبل در خانه هاي تمام ايرانيان راه پيدا كرده و 
بسياري از توليدكنندگان داخلي براي توليد 
محصوالت خود، با كيفيت باال به رقابت با هم 
مي پردازند. حاال ديگر مبلمان در ايران تبديل 

به يك صنعت شده است. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

قانون منع خروج طال و نقره از سرحدات
خروج طال و نقره از كش��ور يكي از مش��كالت اساسي 
دولت هاي اي��ران در ادوار مختلف ب��ود و هر دولتي در 
مح��دوده توانايي خود مي كوش��يد از طريق كنترل و 
سياست گذاري از خروج آنها جلوگيري كند.  هجدهم 
ارديبهشت ۱2۹۴ قانون جلوگيري از خروج طال و نقره 
از ايران به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.  بر اساس 
ماده يك اين قانون، از تاريخ تصويب اين قانون تا آخر برج 
اسد ۱333، خارج كردن شمش و مسكوك نقره و طال 
به طريق مال التجاره و كلي پستال از ايران  ممنوع است. 
 طبق ماده 2 نيز، اين قانون از طرف دولت به وسيله اداره 
گمركات و پستخانه و ساير ادارات مربوطه به موقع اجرا 
گذارده خواهد شد. بر اساس همين قانون، دولت ايران 
در اواخر دوره قاجار براي جلوگيري از حمل ونقل طال و 
نقره به خارج تصميماتي گرفت و مواد زير را در يازدهم 
مهرماه ۱3۰۰ به ماموران مرزي ابالغ كرد: نخست آنكه 
ماموران سرحدي اعم از كش��وري و لشكري موظفند 
مسافران و ديگران را كه به خارج مسافرت مي كنند، با 
كمال دقت، تفتيش و محموالت زر و سيم آنها را ضبط 
كنند. دوم، كساني كه متصدي حمل طال و نقره به خارج 
هستند در صورتي كه محموالت خود را پنهان كنند، تنبيه 
شوند. همچنين اجزا و كاركنان سفارتخانه هاي خارجي 
از تفتيش مستثني هستند. اما با وجود آنكه، اين مواد 

قانوني وضع شده و اجرا مي شد، طال و نقره همواره به طور 
مستقيم و از راه هاي مختلف وارد بغداد مي شد. البته سال 
۱3۰۵ قانون جديدي تصويب شد. بر اساس ماده نخست 
اين قانون، خروج طال و نقره خواه به صورت مسكوكات 
خواه به صورت شمش و خاك و امثال آن از سرحدات به 
كلي ممنوع است ولي هر مسافر تا ميزان دوازده تومان 
مي تواند در موقع عبور از سرحد مسكوك طال و نقره با 
خود همراه داشته باشد.  بر اساس ماده دوم آن، راجع به 
خروج اشياء صنعتي طال و نقره كه از اين منع مستثني 
است وزارت ماليه در ضمن نظامنامه اجراي اين قانون 
مقررات معيني ذكر خواهد كرد.  بعدها و در مرداد سال 
۱3۹8 بانك مركزي ضوابط خروج طال و جواهر از كشور 
براي مسافران را اين گونه تدوين كرد: خروج زيورآالت 
شخصي همراه مسافر از انواع مصنوعات طال، نقره و پالتين 
در مجموع حداكثر تا ميزان ۱۵۰ گرم مجاز خواهد بود. 
چنانچه زيورآالت مورد بحث مزين به سنگ هاي گرانبها 
از قبيل الماس، زمرد، ياقوت و… باشد، نبايد وزن نگين 
منصوب ب��ه آنها در مجموع از يك قي��راط تجاوز كند. 
همچنين خروج ظروف و مصنوعات نقره )جز زيورآالت( 
توسط مسافر حداكثر تا ميزان سه كيلوگرم مجاز است، 
مشروط بر اينكه اشياي مذكور در زمره آثار فرهنگي و 

تاريخي محسوب نشود.

سرانجام پالسمادرماني بيماران كرونا 
معاون درمان وزارت بهداشت در خصوص 
پالسما درماني نيز اظهار كرد: فعال فاز اوليه 
مطالعاتي پالس��مادرماني انجام شده اما 
تحليل و مطالعات ما كامل نشده است. در 
صورتي كه اين روش درماني موثر شناخته 
شود، زيرساخت مناسبي براي آن در ايران 
وجود دارد؛ چراكه اي��ران در حوزه اهداي 
خون و فرآورده هاي خوني اوضاع مناسبي 

دارد. اين تحقيق تاكنون روي 6۰ بيمار انجام ش��ده و 
نتاي��ج آن در حال آناليز اس��ت و روي 2۰۰ بيمار ديگر 
نيز تحقيقات شروع شده اس��ت و اميدواريم بتوانيم به 
زودي درباره اين روش درماني قضاوت مناسبي داشته 
باشيم. قاسم جان بابايي گفت: روند ابتال به كرونا در ايران 
نزولي بوده و اكنون ۵۰ درصد تخت هاي بيمارس��تاني 
خالي است. او در پاسخ به سوالي درباره تمهيدات وزارت 
بهداشت براي درمان افرادي كه به دنبال شيوع كرونا دچار 
افسردگي شده اند، گفت: نقش وزارت بهداشت در حوزه 
روانپزشكي است. دستورالعمل هاي مقتضي براي افرادي 
كه به دنبال عوارض ناش��ي از كرونا به افسردگي مبتال 
شده اند به دانشگاه ها ابالغ شده است كه تنها شامل حال 
افرادي است كه به دنبال بروز كرونا به اين مشكل دچار 

شده اند. وي درباره افزايش آمار مبتاليان 
اين بيماري در كش��ور طي چند روز اخير 
گفت: تاكنون در ح��وزه »درمان« روند رو 
به افزايش را تنها در استان خوزستان شاهد 
بوديم كه براي بررسي اين موضوع دو تيم 
تحقيقاتي به اين استان اعزام شده اند. معاون 
وزير بهداشت افزود: تاكنون ۹۰۰ دستگاه 
كمك تنفس��ي تهاجمي و غير تهاجمي 
تهيه و توزيع كرده ايم كه ۴۵۰ مورد آن ونتيالتور بوده 
است. همچنين ۴۵۰ تخت ويژه در اين مدت به ناوگان 
تخت هاي كشور اضافه شده است. جان بابايي در پاسخ به 
سوالي در خصوص تغيير در عالئم باليني بيماري كرونا 
افزود: عالئمي كه بيماري را با آن تش��خيص مي دهيم 
همان موارد روزهاي ابتدايي است كه به تعريف و تاييد 
سازمان جهاني بهداشت نيز رسيده است، اما برخي عالئم 
هم به ش��كل همراه مانند خستگي، عالئم گوارشي و... 
مشاهده مي شود كه جزو عالئم تشخيصي نيست؛ البته 
برخي از مشكالت نيز ناشي از عوارض مصرف داروهاي 
درمان كرونا است. تمامي عالئم بيماران در سامانه هاي 
وزارت بهداشت ثبت شده و هنگام بررسي هاي ما مورد 

توجه قرار خواهند گرفت. 

ابتال به كرونا در ايران از مرز ۱۰۰ هزار گذشت
س��خنگوي وزارت بهداش��ت گف��ت: با 
شناس��ايي ۱68۰ مورد جديد كوويد ۱۹ 
در كش��ور طي 2۴ ساعت، آمار موارد ابتال 
به اين بيماري در كشور از مرز ۱۰۰هزار تن 
گذشت. كيانوش جهانپور گفت: از سه شنبه 
تا ظهر چهارشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱3۹۹ و 
بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي ۱68۰ 
بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور 

شناسايي شد. به اين ترتيب مجموع بيماران كوويد۱۹ 
در كش��ور به ۱۰۱6۵۰ نفر رس��يد. به گفته جهانپور، 
متاس��فانه در طول اين 2۴ ساعت، ۷8 بيمار كوويد۱۹ 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين 
بيماري به 6۴۱8 نفر رسيد. او گفت: خوشبختانه تا كنون 
8۱۵8۷ نفر از بيماران، بهبود يافته و ترخيص شده اند. 

2۷3۵ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در 
وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت 
قرار دارند. وي گفت: ت��ا كنون ۵3۱ هزار 
و 2۷۵ آزمايش تش��خيص كوويد۱۹ در 
كشور انجام شده است. سخنگوي وزارت 
 بهداش��ت با تاكي��د چند باره ب��ر رعايت
 فاصله گذاري اجتماعي، در خانه ماندن و 
پرهيز از ترددهاي غيرضرور گفت: بي ترديد 
افزايش نسبي موارد بيماري طي روزهاي اخير به رفتار 
خودمان بازمي گردد؛ به ط��وري كه حتي موارد تردد و 
مسافرت هاي غيرضرور را شاهد هستيم. اميدواريم با دقت 
بيشتر مردم و رعايت نكات بهداشت فردي و عمومي از 
سوي آنها، طي روزهاي آتي شاهد كاهش مجدد موارد 

ابتالي جديد به بيماري در سراسر كشور باشيم. 

میراثنامه

تخريب خانه اقبال متوقف شد
 اين روزها با وجود آنكه همگان از حفظ ميراث فرهنگي و 
ثبت آن براي آيندگان دم مي زنند اما در برخي از شهرها 
و استان ها مسووالن به گونه اي ديگر عمل مي كنند و 
به نوعي مي توان گفت مسووالن شهري تيشه به ريشه 
ميراث زده و درصدد تخريب آن برمي آيند. خانه تاريخي 
اقبال در بافت تاريخي ش��هر انزلي يك��ي از اين موارد 
است. ش��هرداري انزلي بدون آنكه استعالم هاي الزم 
درخصوص اين بنا را از ميراث فرهنگي بگيرد درصدد 
صدور مجوز تخريب آن برآمده است. اين درحالي است 
كه مراح��ل ثبت ملي اين بناي واج��د ارزش تاريخي 
درحال طي شدن اس��ت. ولي جهاني )معاون ميراث 
فرهنگ��ي اداره كل ميراث فرهنگي وصنايع دس��تي 
وگردشگري استان گيالن( در اين مورد گفت: قبل از 
نوروز ۹۹ پرونده خانه تاريخي اقبال براي ثبت آماده و 
به تهران ارسال شد. در آن زمان هم مالك و هم شهردار 
انزلي در جريان روند پرون��ده اين بناي تاريخي بودند 
و نامه هاي الزم ابالغ و صورتجلس��ه شوراي ثبت براي 
آنها ارسال شده بود. اما گويا مالك درصدد فروش ملك 
برآمده است و مالك جديد نيز در جريان امور نبود در 
عين حال شهردار انزلي نيز تغيير كرد و او نيز در جريان 
امور نبود از اين رو پروانه تخريب صادر مي شود. او ادامه 
داد: در حال حاضر بخش��ي از سقف بنا برداشته شده 

است و اداره كل ميراث و گردشگري گيالن ورود، كار 
را متوقف و پروانه را باطل كرد. فعال كار متوقف اس��ت. 
ضمن آنكه شماره ثبت به عنوان بناي واجد شرايط ثبت 
نيز براي خانه تاريخي اقبال گرفتيم و آن را به شهرداري، 
فرمانداري، دادگستري و... ابالغ كرديم. البته شهردار 
مي گفت در جريان نيست و معاون شهرسازي اين كار 
را انجام داده است. متاسفانه مسووالن فني شهرداري ها، 
ميراث را دور مي زنند. شهرداران در جريان نيستند و 
آنها از اين عدم آگاهي سواس��تفاده مي كنند و مجوز 
مي گيرند. ب��ه گفته مع��اون ميراث فرهنگي گيالن، 
امكان بازگشت سقف برداشته شده وجود دارد و قابل 
احياست. ضمن آنكه سقف بيشتر بناهايي كه بيش از 
۱۰۰ سال قدمت دارند نيازمند مرمت است و مي توان 

با مرم��ت آن، خانه اقبال را حفظ كرد. دراين خصوص 
بايد با مالك صحبت كني��م و نظر او را در نظر بگيريم. 
جهاني درباره چرايي عدم توجه شهرداري ها و مسووالن 
ش��هري به ابالغيه ه��اي ميراث فرهنگي درخصوص 
توجه به بناهاي تاريخي، به ايلن��ا گفت: باوجود آنكه 
در گذش��ته نيز تم��ام ابالغيه ه��اي الزم درخصوص 
خانه تاريخي اقبال در اختيار مس��ووالن شهري قرار 
گرفته بود اما متاسفانه ش��هرداران در استان گيالن با 
ميراث فرهنگي همكاري ندارند و ديدگاه ش��هرداران 
تخريب آثار تاريخي است. معاون ميراث فرهنگي گيالن 
با اشاره به آنكه در استان گيالن ۷ بافت تاريخي، 2 بافت 
تاريخي روستايي و بيش از ۷۰۰ بناي تاريخي در اين 
استان وجود دارد، تصريح كرد: هيچكدام از شهرداران 
بافت هاي تاريخي اعم از انزلي، الهيجان، رشت، رودسر 
و لنگ��رود با ميراث فرهنگي هم��كاري الزم را ندارند. 
متاسفانه برخي افراد در شهرداري ها هستند كه حتي 
راهكارهاي تخريب ميراث فرهنگي و بناهاي تاريخي را 
به مالكان نشان مي دهند. شهردارها نيز اطالعي از بافت 
تاريخي مصوب ندارند. او همچنين از شكايت از چند 
شهردار متخلف در اس��تان گيالن خبر داد و گفت: از 
شهرداري هاي رستم آباد، لنگرود و... شكايت كرده ايم 

و در پي بررسي پرونده ها هستيم.

كتابخانه

روابط اقتصادي ايران و روسيه
كتاب »روابط اقتصادي ايران و روس��يه از آغاز تا سقوط قاجاريه«از سوي مركز 
مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه منتشر شد. اين كتاب به قلم 
محمدعلي كاظم بيكي استاد گروه تاريخ و تمدن ملل اسالمي دانشگاه تهران از 
سوي مركز مطالعات سياس��ي و بين المللي وزارت امور خارجه در ۴۰۴ صفحه 
منتشر شد. كتاب در سه بخش در قالب بيست و پنج فصل به مناسبات اقتصادي 
ايران و روسيه تزاري در سده هاي ۱۴-۱۰ ه� . ق/ 2۰-۱۵ م مي پردازد. وجه اخير، 
بر خالف ابعاد سياسي و نظامي روابط اين دو كشور همسايه، كمتر مورد كنجكاوي 

پژوهشگران قرار گرفته اس��ت. اگر چه اين 
روابط با در نظر گرفتن مالحظات سياسي، با 
بازرگاني دو جانبه آغاز شد، از نيمه دوم سده 
نوزدهم از تجارت فراتر رفت و وجوه جديدي 
يافت. بررسي اين فرايند در بستر مناسبات دو 
جانبه كه سيال بود و نيز با توجه به تحوالت 

و رقابت هاي سياسي و اقتصادي در اروپا و آسيا موضوع كتاب مورد بحث است.

هنر

پيكر نجف دريابندري زير باران آرام گرفت
پيكر نج��ف دريابندري زير نم نم باران بهاري و به اجبار ش��رايط ناش��ي از كرونا، 
بدون حضور عالقه مندانش و با حضور جمع محدودي به خانه ابدي  بدرقه ش��د. 
مراسم خاكسپاري اين مترجم و نويس��نده پيشكسوت، ظهر ديروز، چهارشنبه، 
۱۷ ارديبهشت ماه ۹۹، پس از انتقال از بهش��ت زهراي تهران، در قطعه نام آوران 
بهشت سكينه كرج برگزار شد. اين مراسم به دليل جلوگيري از شيوع ويروس كرونا 
و رعايت مسائل بهداشتي، با حضور جمع محدودي از جمله خانواده و آشنايان از 
جمله همكارانش در نشر كارنامه و بدون حضور عالقه مندانش و چهره هاي ادبي و 
هنري و بدون سخنراني برگزار شد. پيكر نجف دريابندري در قطعه ۱2، رديف 3، 

شماره ۷۴ بهشت سكينه در كنار فهيمه راستكار، همسر هنرمندش، آرام گرفت.
اي��ن مترجم و نويس��نده متولد س��ال ۱3۰۹، پس از تحمل س��ال ها بيماري در 
پانزدهمين روز ارديبهشت ماه سال ۱3۹۹ چش��م از جهان فروبست. »پيرمرد و 
دريا« و »وداع با اسلحه( )ارنست همينگوي(، »بيگانه اي در دهكده« و »هاكلبري 
فين« )مارك تواين(، »يك گل سرخ براي اميلي« و »گور به گور« )ويليام فاكنر(، 
»پيامبر و ديوانه« )جبران خليل جبران(، »رگتايم« و »بيلي باتگيت« )دكتروف(، 
»بازمانده روز« )كازوئو ايشي گورو(، »تاريخ فلسفه غرب« )برتراند راسل(، »فلسفه 
روشن انديشي« )ارنست كاسيرر(، »خانه برناردا آلبا« )فدريكو گارسيا لوركا(، »كتاب 

مستطاب آشپزي، از سير تا پياز« )با همكاري همسر فقيدش، فهيمه راستكار( و 
چندين و چند كتاب ديگراز جمله آثاري هستند كه از او به يادگار مانده اند. 

نگراني بابت يك بدعت تازه در تئاتر 
خيراهلل تقياني پور كه از روز پنجشنبه ۱8 ارديبهشت ماه نمايش »كلنل« را از 
طريق س��ايت نمايش نت، عرضه مي كند، مي گويد هرگز يك نمايش تازه را به 
صورت آنالين ارايه نمي كند و اين نگراني را دارد كه فيلم تئاتر يا نمايش آنالين 
به يك بدعت در تئاتر ما تبديل شود. اين كارگردان تئاتر تاكيد كرد: تئاتر يعني 
اجراي زنده و اگر زنده نباشد، بي معناست و به هيچ وجه هم دلچسب نيست حتي 
اگر به حرفه اي ترين شكل ممكن ضبط شده باشد. او كه سال ۹6 نمايش»كلنل« 
را در تاالر اصلي مجموعه تئاتر شهر روي صحنه برده بود، ادامه داد: بعد از اجراي 
صحنه اي نمايش بسياري از دوستان پيشنهاد تهيه فيلم آن را مطرح كردند ولي 
تدوين فيلم خيلي زمان برد و خودم هم چندان رغبتي براي اين كار نداش��تم. 

هنوز هم ارايه فيلم اين تئاتر برايم چندان خوش��ايند نيست ولي در اين شرايط 
نمي توان كار ديگري هم از پيش برد. تقياني پور به ايسنا گفت: تئاتر ديدن يعني 
خريد بليت، رفتن به سالن و نشستن بر صندلي سالن و تماشاي يك اثر نمايشي 
به همراه گروهي ديگر از تماشاگران. اينهاس��ت كه تماشاي تئاتر را لذتبخش 
مي كند. كارگردان نمايش »بوقلمون« در ادامه از يك دلمش��غولي بزرگ خود 
سخن گفت و افزود: عمده نگراني من اين است كه اميدوارم تئاتر آنالين يا پخش 
اينترنتي به بدعتي تازه در تئاتر ما تبديل نشود تا تماشاگري كه عادت كرده براي 
تئاتر هزينه كند به اين باور برسد كه با هزينه اي بسيار پايين تر مي تواند همراه با 

جمعي بزرگ در خانه اش بنشيند و نمايش ببيند.
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