
يادداشت- 2

حسرت زنگنه رنج ما هست 
آن دقيقه هاي��ي ك��ه بيژن 
زنگنه درباره سست رفتاري 
مقام هاي تركي��ه در ترميم 
خط لوله گاز ايران به تركيه 
مي گف��ت ب��دون ترديد از 
دردناك ترين دقايق كاري 
يك وزير باسابقه نزديك به 
16 سال وزارت برنفت وگاز 
ايران است.  ادامه در صفحه 7

محمد پارسا ٭

يادداشت- 3

فراكسيوني براي مصالح عامه
 مجلس يازدهم در آس��تانه 
آغاز فعاليت رس��مي است 
و در اين ميان خبر تشكيل 
»فراكس��يون رفاه و تامين 
اجتماع��ي« توس��ط جمع 
كثيري از نمايندگان مجلس 
يازدهم در جرايد منتش��ر 
شده اس��ت كه بايد آن را به 
ادامه در صفحه 4 فال نيك گرفت.  

علي حيدري ٭

يادداشت- 4

حكم افكار عمومي 
دي س��ال 91 بود. تصويري 
از ي��ك زورگي��ري خش��ن 
در خياب��ان ايرانش��هر تهران 
دست به دس��ت در گوشي ها 
و اينترن��ت چرخي��د. تصوير 
مربوط به دوربين مداربس��ته 
ب��ود و چند ج��وان را نش��ان 
مي داد كه از مردي كه از بانك 
خارج شده زورگيري مي كنند.  ادامه در صفحه 3

مهران  فرجي   اين سرمايه  به اندازه 4 برابر  صادرات نفت
 دريك قرن است

گروه پشتيباني توليد | رش�د باالي نقدينگي در 
طول چهار دهه گذشته از ويژگي هاي اقتصاد ايران 
بوده است. هرچند تمامي دولت ها اعالم كرده اند 
كه تالش خود را براي كنترل سرعت رشد نقدينگي 
به كار مي برند اما در عمل، نتيج�ه هيچ يك از اين 
تالش ها، قابل دفاع نبوده است. در سال هاي اخير 
حجم باالي نقدينگي، در كنار فش�ارهاي ناش�ي 
از تحريم و افزايش دوباره نرخ تورم، ش�رايط را در 
بعضي از بازارها ملتهب كرده است. شوك افزايش 
قيمت ارز در سال 97، باال رفتن جدي قيمت طال، 
مس�كن و خ�ودرو در س�ال هاي 97 و 98 و ورود 
بسياري از مردم از گروه هاي مختلف اجتماعي به 
بازار بورس در ماه هاي گذش�ته، بخش�ي از اثرات 
نقدينگي س�رگردان در اقتصاد ايران بوده است. 
هرچند در قياس با س�اير بازارها، رش�د شاخص 
ب�ورس مي تواند امري اميدواركنن�ده براي بهبود 
وضعيت تامين مالي بنگاه ها و انتقال نقدينگي به 
مسيري درست به ش�مار رود اما با توجه به اينكه 
اقتصاد ايران در ماه هاي گذشته مشكالت زيادي 
داش�ته و تحت تاثي�ر كرونا، برخ�ي فعاليت هاي 
اقتصادي محدود شده است، رشد پر سرعت بازار 
ب�ورس و ركوردش�كني هاي فراوان اي�ن نگراني 
را به وجود آورده كه ش�ايد آنچه ك�ه امروز بورس 
ايران ب�ا آن مواجه اس�ت، بيش از آنكه ناش�ي از 
عملكرد مثبت اقتصاد كش�ور باش�د، يك حباب 
كوتاه مدت اس�ت. زه�را كريمي – اقتص�اددان و 
استاد دانشگاه مازندران – در گفت وگو با »تعادل« 
از تداوم ترديدها نس�بت به ب�ازار بورس مي گويد 
و معتقد است در صورتي كه افزايش تقاضا در اين 
بازار مديريت نش�ود، امكان جابه جايي نقدينگي 
از بورس به س�اير بازاره�ا وجود خواهد داش�ت. 
او معتقد اس�ت دش�واري ها و موانعي كه بر س�ر 
سرمايه گذاري در بخش مولد اقتصاد وجود دارد، 
مانع از رشد اقتصادي اين حوزه ها شده و در عوض، 
جذابيت بازارهايي مانند ط�ال، ارز و حتي ورود به 

بازار بورس را افزايش داده است.

   بورس در هفته هاي ابتدايي سال جديد، چند 
ركورد بزرگ را به ثبت رس�اند و اي�ن در حالي 
است كه تحت تاثير شيوع كرونا، اقتصاد ايران و 
جهان، با ركودي جديد مواجه شده اند. آيا بايد 

نگران روند رو به رشد بورس بود؟
در اقتصاد، رونق يا رك��ود در بازار، عموما تحت تاثير 
عوامل واقعي ش��كل مي گيرد. به طور مثال شرايط 
زماني در يك بازار مناس��ب اس��ت كه تولي��د رو به 
افزايش بوده و تقاضاي كافي وجود داش��ته باشد. در 
تداوم روند صعودي ش��اخص بورس ترديدي وجود 
دارد زيرا در اقتصاد اي��ران اتفاق مثبتي رخ نداده كه 
نتيجه آن ركوردشكني هاي بازار س��رمايه باشد. به 
همين دليل اين نگراني به وجود مي آيد كه رشد بازار 
صرفا به دليل افزايش جذابيت هاي زودگذر اس��ت و 
در آينده شاهد جابه جايي نقدينگي از بورس به ديگر 

بازارها خواهيم بود.
   دغدغ�ه افزاي�ش غيرقابل مه�ار نقدينگي، 
دغدغه اي اس�ت كه در ط�ول تمام س�ال هاي 
گذش�ته وج�ود داش�ته و در برهه هاي�ي اي�ن 
نقدينگي سرگردان به بازارهايي مانند ارز و طال 
وارد شده و نتايج منفي بسياري برجاي گذاشته 
اس�ت. آيا بورس بهتري�ن گزينه ممك�ن براي 

مديريت اين حجم نقدينگي نيست؟
بازار بورس انعكاس��ي از عملكرد گذشته بنگاه هاي 
اقتصادي، و چش��م انداز آينده اس��ت. وقتي اقتصاد 
يك كشور رش��د بااليي دارد، مي توان انتظار داشت 
كه بازار س��رمايه نيز با رشد ش��اخص مواجه شود و 
در صورتي كه عملكرد اقتصادي نامناس��ب است و 
چشم انداز روشني نسبت به آينده وجود ندارد، رشد 
شاخص با ترديد مواجه مي گردد. در هفته هاي اخير 
از سوي كارگزاران بورس و حتي برخي از مسووالن 
تالش هايي براي حمايت از بازار س��رمايه و افزايش 
جذابيت آن براي مردم ص��ورت گرفته كه اثرش در 
ش��اخص بورس انعكاس يافته است اما ممكن است 

اين جذابيت دوام چنداني نداشته باشد.
ادامه در صفحه 2

گروه پشتيباني توليد | ايران از ابتداي اسفند 
س�ال گذش�ته اعالم كرد ك�ه م�وارد قطعي 
ابتال به كرون�ا را تاييد مي كند و ب�ه دنبال آن 
محدوديت هاي�ي را در برنامه ه�اي اقتصادي 
و اجتماعي خ�ود ب�ه كار خواه�د گرفت. در 
كنار سياس�ت هاي داخلي، همسايگان ايران 
نيز اعالم كردند به منظ�ور جلوگيري از ورود 
كرونا به خ�اك كشورش�ان محدوديت هايي 
در رف�ت و آم�د مس�افران و محموله ه�اي 
اقتصادي وض�ع خواهند ك�رد. در هفته هاي 
بعد و با اعالم ورود كرونا به اكثر قريب به اتفاق 
كش�ورهاي جهان، محدوديت ه�ا در تجارت 
بين الملل�ي به اوج خ�ود رس�يد و دولت ها از 
رك�ود و كاهش جدي رش�د اقتصادي ش�ان 
تحت تاثير شيوع كرونا سخن گفتند. هرچند 
در روزه�اي بعد كرونا نرفت ام�ا نياز جدي به 
تج�ارت بين المللي براي برط�رف كردن نياز 
به كاالهاي اساس�ي، باعث ش�د  بس�ياري از 
كش�ورها، تصمي�م بگيرن�د محدوديت هاي 
مرزي را كاه�ش داده و به برخ�ي محموله ها 
اجازه تردد بدهن�د، موضوعي ك�ه در رابطه 
با برخ�ي مرزهاي اي�ران نيز اجرايي ش�د اما 
همچنان در تردد با كشورهايي مانند تركيه، 
راه ها ت�ا حد زيادي بس�ته ماند. س�يد جالل 
ابراهيمي - رييس خانه اقتصاد ايران و تركيه 
- در گفت وگو با »تع�ادل« مي گويد، هرچند 
نمي ت�وان محدوديت هاي حاص�ل از كرونا را 
ناديده گرفت اما ضعف ايران در ديپلماس�ي 
اقتصادي و نداش�تن توجه الزم ب�ه بازارهاي 
صادراتي باعث ش�ده، برخي كشورها در اين 
ايام نيز هدف كالن خ�ود در گرفتن بازارهاي 
صادرات�ي اي�ران را دنب�ال كنن�د و اختالف 
نظرهاي داخلي، نبود سياس�ت هاي حمايتي 
دقيق و نداشتن يك برنامه جامع صادراتي در 
بازارهاي هدف باعث ش�ده، زير سايه كرونا، 
بازارهاي اقتصادي ايران با خطر مواجه شوند.

    تركيه در سال گذشته، با افزايش جدي نقش 
خود در بازارهاي صادراتي و وارداتي ايران، خود 
را به يكي از شركاي اصلي تجاري كشور تبديل 
كرد، اما به نظر مي رسد تحت تاثير شيوع كرونا، 
اين آمار بار ديگ�ر كاهش يافته اس�ت. آيا اين 

كاهش جدي امري طبيعي است؟
تعامل اقتصاد ايران با تركيه از س��ال ها پيش آغاز شده و 
تجار دو كشور چه براي صادرات و واردات مستقيم و چه 
در زمينه ترانزيت با يكديگر هم��كاري دارند. ايران براي 
تركيه دروازه ورود به آس��ياي ميانه و خليج فارس است 
و محموله هاي اقتص��ادي ايران ني��ز از طريق تركيه به 
كشورهاي اروپاي غربي مي رسد. اين همكاري ها اما در 
ماه هاي گذشته به شدت كاهش يافته است. تحت تاثير 
كرونا، عمال س��فر ايراني ها به تركيه به مرز صفر درصد 
رسيده و با بسته شدن مرزهاي زميني، صادرات و واردات 
نيز به شدت كاهش يافته است. البته در هفته هاي گذشته 
مذاكراتي براي بازگشايي مرزها انجام شد اما كماكان تردد 
كاميون هاي ايراني به تركيه انجام نمي شود و ترك ها تنها 
اجازه ورود كاميون هاي خودش��ان را به خاك اين كشور 
مي دهند. هرچند در هفته هاي گذشته تجارت از طريق 
مرزهاي ريلي مشترك به ش��كل محدود انجام شده اما 

همچنان در مرزهاي زميني مشكالت ادامه دارد.
    آيا محدوديت اعمال شده، براي كاميون هاي 
ايراني نسبت به كاميون هاي ديگر كشورها نيز 

اجرايي مي شود؟
اشكال كار دقيقا در همين حوزه است. تركيه همزمان 
با شيوع كرونا، تمامي مرزهاي خود را بست و تجارت 
را تا حد زيادي متوقف كرد اما با گذش��ت چند هفته 
و كاهش نس��بي موج نخس��ت ش��يوع اين ويروس، 
مرزهاي تركيه با تعدادي از كشورهاي اروپايي باز شد. 
در رابطه با ايران نيز تركيه اين مج��وز را صادر كرده تا 
كاميون هاي ترك كه از كشورهايي مانند آذربايجان، 
گرجستان و ساير كشورهاي آس��ياي ميانه و اروپاي 
ش��رقي از طريق مرز ايران به اين كش��ور وارد ش��وند 
اما همچنان اج��ازه اين كار را ب��ه كاميون هاي ايراني 
ادامه در صفحه 2 نمي دهد. 

بازارهاي  رهاي صادراتيثبات گمشده اقتصاد ايران
سيد جالل ابراهيمي، رييس خانه اقتصاد ايران و تركيه تشريح كرد زهرا كريمي، اقتصاددان در گفت و گو با» تعادل« مطرح كرد 
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مسيرهاي دستيابي  به هدف گذاري 
تورم  ۲۲ درصدي

معاون اقتصادي بانك مركزي تشريح كرد 

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس كاالي ايران 
از اجرايي شدن طرح پيش فروش متري مسكن از طريق 
انتشار اوراق س��لف موازي اس��تاندارد با همكاري وزارت 
راه و شهرس��ازي خبر داد.  به گزارش ايرنا، وي گفت: طرح 
پيش فروش مسكن متري پيرو جلسه اي كه به تازگي در 
محل سازمان بورس و با حضور معاون وزير راه و شهرسازي، 
رييس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وي برگزار شد، 
مورد طرح و بررس��ي قرار گرفت و اعالم شد اين مكانيزم 
مي تواند در چارچوب ساختارهاي بازار سرمايه و از طريق 
قراردادهاي سلف موازي اس��تاندارد راه اندازي شود. وي با 
بيان اينكه عالوه بر اين، طرح هايي همچون فروش امالك 
و مستغالت در بازار فرعي بورس كاال، بازار تهاتري مصالح و 
امالك و نيز راه اندازي صندوق هاي امالك و مستغالت نيز 

در حال پيگيري است، توضيح داد: در خصوص پيش فروش 
متري مسكن چارچوبي كه در بازار سرمايه مي توانيم براي 
آن پياده سازي كنيم، اوراق سلف موازي استاندارد است زيرا 
تجربه خوبي در اين حوزه وج��ود دارد و طرح پيش فروش 
متري مس��كن مي تواند بر مبناي اين اب��زار مالي اجرايي 
شود. معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس كاالي 
ايران در خصوص نحوه اجرايي شدن پيش فروش مسكن 
متري گفت: در اين طرح شركت سازنده و انبوه ساز يا هر 
مجموعه اي كه در حال س��اخت مسكن اس��ت مي تواند 
با هدف تأمي��ن مالي و حتي فروش ملك اقدام به انتش��ار 
اوراق سلف موازي استاندارد كند كه اين اوراق قابل تحويل 
در سررسيد است يعني فرد مي تواند در سررسيد به ازاي 
متراژهاي معيني كه تعيين ش��ده، اوراق را تأمين كرده و 

اقدام به تحويل گرفتن واحد مسكوني كند؛ مثاًل اگر قرار 
اس��ت ۸۵ متر تحويل بگيرد بايد بتواند به آن تعداد اوراق 
تأمين كند يا اينكه اوراق را در سررسيد با سود مشخصي كه 
در نظر گرفته شده است تسويه نقدي كند. ناصرپور اضافه 
كرد: عالوه بر اين مي توان با ق��رار دادن اوراق اختيار خريد 
و فروش تبعي روي اوراق، ريسك ناشر و همچنين ريسك 
خريدار را مديريت كرد لذا تمامي اقداماتي كه روي اوراق 
سلف موازي استاندارد قابل پياده س��ازي است، روي اين 
اوراق هم قابليت اجرايي دارد. معاون توسعه بازار و مطالعات 
اقتصادي بورس كاال به مزاياي اجرايي شدن اين طرح در 
قالب اوراق سلف موازي استاندارد اش��اره كرد و گفت: اگر 
براي اين طرح، اوراق سلف موازي بدون اختيار خريد تبعي 
تعريف شود، پوش��ش ريس��ك را در اختيار خريدار اوراق 

قرار مي دهد به طوري كه اگر خريدار نمي تواند كل واحد را 
يكجا خريداري كند، مي تواند متراژ مورد نظر خود را بخرد 
و مابقي را به مرور خريداري كند و اگر هم نتوانس��ت به آن 
تعداد تأمين كند مي تواند در سررس��يد اوراق را در بازار به 
قيمت روز به فروش برساند و پولش را تحويل بگيرد كه اگر 
در اين مدت افزايش قيمتي در ملك صورت گرفته باشد، 
روي اين اوراق خودش را منعكس خواهد كرد. وي با بيان 
اينكه زيرساخت هاي اجرايي شدن فروش متري مسكن 
در بورس كاالي ايران فراهم اس��ت، عنوان كرد: اين طرح 
نيازي به تصويب در ش��وراي عالي بورس ندارد زيرا اوراق 
سلف موازي استاندارد در گذشته در شوراي عالي بورس به 
تصويب رسيده و مي توان بر مبناي آن طرح پيش فروش 

متري مسكن را راه اندازي كرد.

اجراي طرح پيش فروش متري مسكن در بورس كاال

نتايج يك پژوهش تازه منتشر شده نشان مي دهد

4000 ميليارد دالر
 ارزش سرمايه

 ايرانيان مهاجر

پاسخ كوتاه: بستگي به 
ش��عاع دايره اي دارد كه 
در آن زندگي و معاشرت 

مي كنيم .
پاسخ تفصيلي: همكاري 
تعريف مي كرد: »در دوران دانشجويي، با چند دوست 
 )Utah( تصميم گرفتيم س��فر كنيم و ايالِت يوت��ا
را كشف كنيم. روزي وقتي در رس��توراني مشغوِل 
صبحانه بوديم، مردي حدود ۷۰ ساله از ميز جانبي 
كه به نظر روس��تايي مي آمد از من پرس��يد: به چه 
زباني صحبت مي كنيد؟ گفتم فارس��ي. با ابروهايي 
خميده و چهره اي متعجب گفت: اين چه زباني است؟ 
گفتم زبان مردم ايران. تحير او بيشتر شد. دودل بود 
كه سوال س��وم را بپرس��د، اما يك دفعه گفت: ايران 
در آيداهو )Idaho( )ايالِت ش��مالي يوتا( است؟ او 
را به ميز خود دعوت ك��ردم و درس هايي از جغرافيا 
براي او بازگو نمودم.«  جغرافياي زندگي انس��ان در 
سرنوش��ت او و اطرافيان او تأثير بس��زايي مي گذارد 
و چه بسا تعيين كننده اس��ت. اگر محمدرضا شاه به 
جاي دبيرستاني در سوييس به دبيرستاني در مصر 
فرستاده شده بود، شايد سرنوشِت ايران گونه اي ديگر 
رقم مي خورد. آن مرد در يوتا معلوم است كه چيزي 
خارج از روس��تاي خود نمي داند، حتي به ايالت هاي 
مجاور نيز سفر نكرده چه برسد تا اينكه سررشته اي 

از تاريخ و جغرافياي آسيا داشته باشد.
از ح��دود ۲6۵ موضوعي كه در تش��كيالت داوس 
)Davos( ب��ا يك تي��م غيرمقي��م ۳۰۰۰-۳۵۰۰ 
نفري روزانه مورد بررسي قرار مي گيرند، يك موضوع 
به هوِش مصنوع��ي و فناوري ه��اي جديد مربوط 
مي ش��ود. خوِد اين موضوع به 1۳۸ قسمت تقسيم 
مي ش��ود. يكي از موضوعاتي كه ه��م اكنون بحث 
مي ش��ود، هوش مصنوعي، فناوري و سفر در دنياي 
كوويد-19 است. در صنعت هوايي، ۲۵ ميليون و در 
توريسم حدود 1۰۰ ميليون شغل در معرض مخاطره 
اس��ت. به ق��ولLarry Summers، اقتصاددان 
هاروارد، اوضاع اقتص��ادي در جه��ان زماني بهبود 
پيدا مي كند ك��ه مردم »اطمينان ذهن��ي و رواني« 
پيدا كنند كه »بيرون آمدن« ايمن اس��ت. شركت 
هاي فناوري با استفاده از هوِش مصنوعي »درحال 
حاضر« مش��غول طراحي لوازمي هستند كه مسافر 
از زماني كه در فرودگاه از تاكس��ي پياده مي ش��ود 
تا وقت��ي كه در مقص��د از فرودگاه خارج مي ش��ود، 
 براي تشريفاِت سفر به هيچ وس��يله اي دست نزند. 
هاي تش��خيِص   )Touchless Travel . App(
اف��رادي  ك��ردن  مطل��ع  و  بيم��اري  عالئ��م 
 ك��ه در نزديك��ي ي��ك ف��رد مبت��ال ب��وده ان��د 
)Contact Tracing Apps(، در ح��ال تحقيق 
و توسعه هس��تند. يازده دولت و ش��ركت جلساتي 
گذاش��ته اند ت��ا موض��وع گذرنامه و تمامي اس��ناد 
مربوط به سفر را به صورت يك »هويت ديجيتالي«  
)Digital Identity( درآورند. انجمن بين المللي 
حمل و نق��ل هوايي )IATA( در پي ايجاد س��ندي 
براي هر مس��افر به نام One ID  اس��ت كه سفر را 
راحت تر و بهداش��تي تر كند و با ه��وش مصنوعي، 

تشريفات مسافرت را به حداقل برساند.
ده ها ش��ركت هم با ابتكار خودشان و هم به سفارش 
دولت ه��ا در پ��ي راه هاي��ي هس��تند كه سيس��تم 
خودپرداز بانك ها برچيده ش��ود و همه از روي تلفن 
همراه خود عم��وم عمليات بانكي را انج��ام دهند. با 
 توجه به اهمي��ت زنجيره هاي عرض��ه در توليد كاال 
)Supply Chains(، تحركات وس��يع فناوري در 

راه است كه وابس��تگي كمتري ميان كشورها ايجاد 
شود. نكته حائز اهميت در اين مطالعات و خالقيت ها، 
تعامل ميان دولت ها و شركت ها است. به عنوان مثال، 
انستيتوي پاستور سنگال با يك شركت بيوتكنولوژي 
انگليس��ي )Mologic( در حال »تعامل« هستند 
تا كيت هاي تش��خيصي كوويد-19 را س��اخته و در 
كِل قاره آفريقا توزيع كنند. هفت دانش��مند كنيايي 
در حوزه بهداش��ت با چهار ش��ركت مهم واكس��ن 
 Sanofi, Merck, Pfizer and( جه��ان  در 
Glaxosmithkline( هم��كاري مي كنن��د تا از 
تجربيات يكديگر استفاده كنند. هفتاد عضو سازمان 
تجارت جهان��ي )WTO( طي جلس��ه اي تصميم 
گرفته اند تا مقررات ديجيتالي تبادل خدمات و تجارت 
را تسريع بخشند. يك جمله در سندي كه در همين 
رابطه با همكاري داوس و اتحاديه اروپا )۲۰19( آماده 
ش��ده تصريح مي كند: حداكثر كردن فرصت ها )در 
تبادالت جهاني(، حداكثر كردن اتصاالت را مي طلبد: 

 Maximizing the opportunities( 
.)requires maximum connectivity

در جهان امروز، جغرافياي فكري مهم  تر از جغرافياي 
سرزميني است. در عين حال، انزواي فكري بدتر از 
انزواي جغرافيايي است. جغرافياي فكري شامل همه 
اقشار مي شود: مهندس، پزشك، اس��تاد دانشگاه، 
كارآفرين، نماينده مجلس، صنعتگر، مدير، معلم و 
بانكدار. اما ش��عاع جغرافياي فكري افرادي كه فكر 
مي كنند و تصميم مي گيرند از همه مهم  تر اس��ت 
چون آنچه مس��تقيم مش��اهده مي كنن��د، تجربه 
مي كنند و در معرض قرار مي گيرند در اس��تنباط و 
 ،)Input( استنتاج آنان تأثير جدي دارد. هر ورودي
خروج��ي )Output( خ��ود را دارد. از افرادي كه 
اتص��االِت مح��دود )Connectivity( دارن��د، 
انتظارتغييري هم نيست. تنها عنصري كه مي تواند 
امالِح ته نشين ش��ده ي ذهن را تكان دهد، افزايش 
ش��عاع دايره   زندگي، تعامل و يادگيري اس��ت. در 
چه ش��رايطي كودك زير ده س��ال زبان مي آموزد، 
شنا ياد مي گيرد و با موسيقي آشنا مي شود؟ وقتي 
كه ش��عاِع فكر پدر و مادِر، حداقل سي سال را در بر 
گيرد. از كودك ش��ش س��اله انتظاري نيس��ت كه 
به اتكاء خود ش��نا بيام��وزد. تاريخ اقتص��ادي اروپا 
به وض��وح معّرف اين واقعيت اس��ت ك��ه »فرصِت 
اتصاالت« به كشورهاي ديگر و حتي قاره هاي ديگر، 
زمينه ساز بزرگ تر ش��دن افق فكري و جغرافياي 
فكِر كارآفرينان شد. معاش��رت و تبادل نظر با افراد 
تكراري و ثابت، ش��عاع فك��ر را نيز ب��ا زنجير قفل و 
متوقف مي كند. بي دليل نيس��ت در دانشكده هاي 
مختلف دانشگاه هاي كليدي جهان، هميشه چند 
نفر »استاد مهمان« از كشورهاي ديگر حضوردارند 
تا شعاع فكِر دانشجو و اساتيد وسيع تر شود. چگونه 
يك فرد يا ش��ركت يا بنگاه يا محقق يا مهندس يا 
پزشك يا نماينده مجلس يا مدير يا كارآفرين دايمًا 
مي تواند جغرافياي فكر خود را گس��ترش دهد؟ با 
افراد جديدي كه معاش��رت مي كند، از سيستم ها و 
تشكيالتي كه بازديد مي كند، از بيوگرافي و تجربيات 
جديدي كه مطالع��ه مي كن��د و از »فكرجديدي« 
كه بايد ش��عاع انديش��ه را همواره گس��ترش دهد. 
روانشناس��ان اجماع دارن��د كه انس��ان 9۰درصِد 
آنچه مي گويد و ب��دان عمل مي كن��د از ناخودآگاه 
)Unconscious( اوس��ت. اگ��ر در رس��وبات 
ناخودآگاه، تشكيك نشود، خانه تكاني نشود، سوال 
نش��ود، داده هاي نوين وارد نش��ود، نباي��د منتظِر 
ادامه در صفحه 3 خروجي جديد بود. 

آيا ما منزوي هستيم؟ 

محمود  سريع القلم ٭

ستون اول

 دكتر مهدي زارع، استاد زلزله شناسي
  در گفت وگو با »تعادل« آثار و ابعاد زمين لرزه 

4 ريشتري ديروز را بررسي كرد

بامداد 19 ارديبهشت گسل مشا فعال شد و نگراني 
زيادي را براي مردم ايجاد كرد كه تا كنون  ادامه دارد

مسووالن درد زلزله ندارند
 دنبال درمان هم نيستند

يادداشت- 1

كرونا چهارمين انقالب صنعتي  
جه��ان تا ام��روز س��ه انقالب 
صنعتي را تجربه كرده و ما رسما 
در حال تجربه كردن چهارمين 
انق��الب صنعت��ي هس��تيم. 
نخستين انقالب صنعتي نيروي 
بخار را ب��راي مكاني��زه  كردن 
توليد به كار گرفت. اين انقالب 
ك��ه از س��ال 1۷6۰ ت��ا حدود 
ادامه در صفحه 7 سال هاي 1۸۲۰ تا 1۸۴۰ ...  

محسن جاللپور

 صفحه 5  
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ارزش سرمايه ايرانيان مهاجر به اندازه 4 برابر صادرات نفت دريك قرن است

سرمايه ايرانيان مهاجر: 3 تا 4 هزار ميليارد دالر
گروه كالن |

يك پژوهش تازه منتشر شده از سوي سازمان 
برنامه و بودجه نشان مي دهد كه ارزش سرمايه 
ايرانيان مهاجر 3 ت�ا 4 هزار ميليارد دالر برآورد 
مي شود كه اين رقم به اندازه 4برابرصادرات نفت 
دريك قرن است. به گزارش »تعادل«، درحالي كه 
ايران براي دريافت 5 ميليارد دالر وام از صندوق 
بين المللي ناكام ماند و حسرت و تاسف براي ايران 
به بارآورد، برآورد مي شود ارزش سرمايه ايرانيان 
مهاجر تا 4ه�زار ميليارددالر باش�د.  جمعيت 
ايرانيان مهاجر عموما افرادي فرهيخته و ثروتمند 
هستند و جايگاه برجسته اي در عرصه هاي علمي، 
اقتصادي، اجتماعي و هنري كشور ميزبان دارند. 
پس از انقالب اس�المي و به وي�ژه در پي جنگ 
تحميلي بخشي از ايرانيان كشور را ترك كردند. 
اما پيوند ميان كساني كه ماندند و آنها كه كشور را 
ترك كردند، پايدار و محكم باقي مانده است. در 
اثر مهاجرت گروهي از ايرانيان، امروز ملت ايران 
فراتر از مرزهاي رسمي كشور گسترده شده است. 
ميليون ها مهاجر ايراني از عناصرمهم و ژرف يك 
ميراث مشترك تاريخي سهم مي برند و از منابع 
ارزشمند علمي، فرهنگي و اقتصادي ايران نيزبه 

شمار مي آيند.

بدون ش��ك، مهاجرت گروهي از نخبگان س��بب خروج 
ثروتهاي مادي و معنوي از ايران بوده و تداوم آن براي كشور 
خالي از زيان نخواهد بود.  خروج جمعيت جوان و پرانرژي و 
خالق بر ظرفيت هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور 
تأثير منفي بر جاي گذارده است؛ ولي اين چالش را مي توان 
به فرصت مبدل كرد. در فرايند توسعه اقتصادي و اجتماعي، 
مقوله سرمايه گذاري واجد اهميت بنيادي است. بسياري از 
ايرانيان مهاجر نخبگان موفق و خالقي بوده اند كه همانند 

ديگر مهاجران در جست وجوي شرايط بهتر براي زندگي، 
كش��ور مادري را ترك كرده اند. آنها در جريان مهاجرت، 
تجارب گوناگوني در عرصه هاي اقتصادي و علمي كسب 
كرده اند و با بهره گيري از فرصت هاي جديد در كشور ميزبان 
دانش، تجربه و ث��روت اندوخته اند؛ ولي همچنان به ايران 
نيزتعلق خاطر دارند.  بيشترمهاجران به همكاري در جهت 

تسريع آهنگ رشد و توسعه ايران بسيار عالقه مندند )بنياد 
انجمن پارسا، 2017 1؛  اي بريج،( ايران نيز براي ايجاد تحول 
در ساختارهاي اقتصادي و حضورفعال در بازارهاي جهاني به 

سرمايه گذاري مستقيم خارجي نيازمند است. 
سرمايه مالي و دانش گسترده ايرانيان مقيم خارج، بخشي از 
منبع بالقوه و ارزشمند توسعه كشور است كه در جهت رونق 

توليد و اشتغال ايران بايد از آن بهره جست. آمار دقيقي از 
ثروت ايرانيان در سراسر جهان در دست نيست. بر اساس 
تحقيقات مقدماتي به عمل آمده از سوي مركز پژوهش هاي 
مجلس، ثروت ايرانيان مقيم خارج در س��ال 1386حدود 
1300ميليارد دالر و ثروت ايرانيان مقيم امريكا به تنهايي 
بالغ بر 900ميليارد دالر بوده اس��ت .  اين برآورد در س��ال 

1394 ب��ه حدود 3تا 4 هزار ميليارد دالر افزايش يافته كه 
حدود 10برابر توليد ناخالص داخلي ايران و نزديك به 4 برابر 
كل درآمدهاي نفتي ايران در طول يكصد سال گذشته است. 
تخمين زده مي شود كه در امريكا ثروتي كه توسط ايرانيان 
خارج از كشور مديريت مي شود، بيش از 2 هزار ميليارد دالر 
است. فقط در سال 1390ايرانيان ساكن امريكا حدود 400 
ميليارد دالر در خارج از ايران س��رمايه گذاري كرده اند كه 
تقريبًا معادل توليد ناخالص داخلي ايران است )فايننشال 
تريبون، .2016( عالوه بر كشورهاي صنعتي امريكا و اروپا، 
سرمايه ايرانيان مهاجر به سوي كشورهاي در حاِل توسعه 
نيز سرازيرشده است .  مقصد بخش بزرگي از سرمايه هاي 
خارج شده از ايران، كش��ورهاي حوزه خليج فارس بوده و 
امارات متحده عربي، كويت، قطر و عمان س��هم بااليي از 
سرمايه هاي ايرانيان مهاجر را جذب كرده اند. در سال 2013 
حدود 80هزار ش��ركت ايراني در دوبي حضور داشته اند و 
هزاران ايراني در بخش مسكن و بورس دوبي سرمايه گذاري 
كرده اند . مالزي، تركيه، ارمنس��تان وگرجستان از ديگر 
كشورهايي هستند كه در سال هاي اخير سرمايه ايرانيان 
مهاجر و حتي قسمتي ازپس اندازهاي داخل ايران را جذب 
كرده اند؛ ولي كش��ور ايران كه براي تسريع آهنگ رشد و 
توسعه به اين سرمايه ها نيازمند است، بهره اي از سرمايه هاي 
كالن مهاجران ندارد.  اگر بتوانيم فضاي كسب وكار مساعدي 
ايجاد كرده و امنيت تعامل مهاجران با ايرانيان داخل كشور 
را تضمين كنيم، با جلب اعتماد و اطمينان مهاجران، جذب 
ساالنه ده ها ميليارد دالر از سرمايه هاي آنان به داخل كشور 
ممكن خواهد شد. به عالوه، بسياري از ايرانيهاي مهاجر با 
شركت هاي مطرح خارجي ارتباط دارند و مي توانند براي 

حضور شركت هاي خارجي در ايران فعاليت كنند.
 اگر ايراني ه��اي مهاجر در فعاليت هاي اقتص��ادي ايران 
مشاركت داشته باشند و ثبات و امنيت فعاليت آنها تضمين 
شود، قطعًا زمينه براي ورود سرمايه گذاران غيرايراني نيز 

فراهم خواهد شد.

ثروت ايرانيان مقيم خارج در سال 1386حدود 1300ميليارد دالر و ثروت ايرانيان مقيم امريكا به تنهايي بالغ بر 900ميليارد دالر بوده است

 گروه بانك و بيمه |
رييس كل بانك مرك�زي با ارايه توضيحاتي 
درباره هدف گ�ذاري تورمي، اع�الم كرد: با 
اقدامات دولت رشد حجم نقدينگي در كشور 
كمتر از س�ال قبل خواهد بود. يكي از داليل 
موث�ر در تورم حجم نقدينگي اس�ت و بناي 

جدي داريم تا نقدينگي را كنترل كنيم.

عبدالناصر همتي درباره هدف گذاري تورم اظهار داشت: 
پيش بيني مي كنيم با توجه ب��ه اقداماتي كه دولت انجام 
داده نوعي انضباط مالي را متعهد شده براي جبران كسري 
بودجه از طريق فروش سهام و انتشار اوراق خزانه انجام دهد 
و بر اين اساس، پيش بيني كرده ايم كه رشد نقدينگي و تورم 
نزديك به واقعيت باشد و رشد حجم نقدينگي نسبت به 
سال گذشته بسيار كمتر خواهد شد و تورم را هم بر اساس 
اعالمي كه كرده ايم در همان حد 22 درصد با 2 درصد باال 

و پايين كنترل كنيم.
از سوي ديگر، پيمان قرباني معاون اقتصادي بانك مركزي، 
درباره هدف گذاري بانك مركزي به دس��تيابي نرخ تورم 
22 درصد گفت: تورم پديده محس��وس اقتصادي است 
كه بر بسياري از متغيرهاي اقتصادي اثرگذار است.تورم 
بر سرمايه گذاري مولد و بلندمدت اثر منفي داشته و سبب 
مي شود مردم به سمت سرمايه گذاري در بخش هاي سود 
ده كوتاه مدت مانند طال، ارز، سكه و... بروند. معاون اقتصادي 
بانك مركزي با بيان اينكه تورم در اقتصاد ايجاد نااطميناني 

مي كند، ادامه داد: نااطميناني اقتصادي به اين معنا است 
كه مردم و فعاالن اقتصادي نسبت به آينده سرمايه گذاري 
مطمئن نيستند. اين اتفاق، هزينه سرمايه گذاري در اقتصاد 

را باال برده و در توليد اثر منفي دارد.

   حفظ ارزش پول
قرباني با بيان اينكه قانون، بانك مركزي را مكلف به حفظ 
ارزش پول كرده است، اظهار داشت: بانك مركزي مي تواند 
تا جايي كه به مهار تورم لطمه نزند، به رشد اقتصادي نيز 
كمك كند اما در حال حاضر اولويت ما مهار تورم است. وي 
به معرفي روش هاي مختلف مهار تورم در برخي از كشورها 
اشاره و تصريح كرد: تعدادي از كشورها، نرخ پول ملي خود را 
با ارزهاي بين المللي مثاًل دالر تثبيت كرده كه نشان مي دهد 
كاماًل تابع سياست هاي اقتصادي كشور مرجع هستند. اما 
اين روش در كشور ما منسوخ شده است. معاون اقتصادي 
بانك مركزي روش ديگر مهار تورم را كه در ايران نيز اجرا 
شد، كنترل نقدينگي و پايه پولي عنوان كرد و گفت: به مرور 
زمان به اين نتيجه رسيديم كه نقدينگي و پايه پولي با تورم 
رابطه باثباتي ندارد. لذا ادامه مسير گذشته سبب مي شد 
كه به مقصد گذشته برسيم كه همان ادامه تورم بود. قرباني 
يادآور شد: با تحليل هايي كه كرديم به اين نتيجه رسيديم 
كه سياست پولي ما تابع سياست مالي ماست. به اين معنا كه 
دولت، با تشديد رونق اقتصادي و توسعه سياست هاي مالي 
به تورم دامن مي زند و زماني كه به دنبال سياست انضباط 

مالي مي رود، منجر به ركود اقتصادي مي شود.

    نقش درآمدهاي نفتي دولت
وي بيان كرد: با كمرنگ شدن نقش درآمدهاي نفتي دولت، 
سياست ضد چرخه اي به سياست چرخه اي تغيير كرد به 

اين معنا كه دولت رونق بازار بدهي را در پيش گرفت.
معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: سياس��ت توس��عه 
بازارهاي بدهي با انتش��ار اوراق قرضه ايجاد ش��د كه در 
چارچوب آن دولت آزادي عمل به بانك مركزي مي دهد به 
اين صورت كه از طريق انتشار اوراق قرضه از بانك مركزي 
اس��تقراض كرده و زماني كه وضع مالي دولت خوب شد، 

قرض خود به بانك مركزي را پس مي دهد.
قرباني درباره سياست هدف گذاري تورم اظهار داشت: اين 
سياست در كشورهاي مختلف از اوايل دهه 90 آغاز شد كه 
نخستين كشور موفق در اين زمينه نيوزيلند بود؛ سيستم 

هدف گذاري تورم در دنيا سياست موفقي بوده است.

  اهميت ابزار قوي اوراق قرضه
وي درباره اينكه چرا در گذش��ته بانك مركزي به سمت 
اجراي سياست هدفگذاري تورم نرفت، گفت: الزمه اجراي 
اين سياس��ت داشتن ابزار قوي اوراق قرضه بود كه بايد در 
اختيار بانك مركزي مي بود ام��ا اين ابزار تاكنون به بانك 
مركزي داده نش��ده اما در ش��وراي هماهنگي اقتصادي 
سران قوا در سال 97 اين مجوز به بانك مركزي داده شد. 
همچنين در يك سال گذشته مسائل علمي، فقهي، حقوقي 
و آيين نامه هاي آن تهيه شده است. معاون اقتصادي بانك 
مركزي بيان كرد: نرخ تورم ايران در سال گذشته حدود 40 

درصد بود كه با اجراي سياست هدف گذاري تورم، قرار است 
به تورم 22 درصدي برسيم.

    پيش بيني متغيرهاي اقتصادي
وي افزود: براي رس��يدن به تورم 22 درصدي، پيش بيني 
متغيرهاي اقتصادي مانند ن��رخ ارز، قيمت نفت و ميزان 
فروش آن و … در نظر گرفته شده است. به گفته قرباني، 
بر اساس اين پيش بيني ها به اين نتيجه رسيديم كه نرخ 
تورم با اجراي سناريوهاي واقعي به 24 درصد مي رسد و لذا 
هدف گذاري تورم را 22 درصد تعيين كرده ايم كه مردم و 
فعاالن اقتصادي مي توانند روي اين هدف برنامه ريزي كنند.

     چگونه تورم 1۲ درصد كم مي شود؟
با توجه به اينكه بانك مركزي نرخ تورم هدف يك سال آينده 
را 22 درصد اعالم كرده اس��ت، يك كارشناس اقتصادي 
ضمن اعتقاد به نقش مثبت تورم هدف در بهبود اقتصاد، 
گفت: براي رسيدن به اين نرخ به ملزوماتي همچون عمق 

بخشيدن به بازار اوراق و عدم كنترل نرخ ارز نياز است. 
محمد صادق الحسيني در گفت وگو با ايسنا، درباره چگونگي 
تحقق نرخ تورم هدف اعالم ش��ده از سوي بانك مركزي، 
اظهار كرد: هدف گ��ذاري نرخ تورم و تعيين داالن تورمي 
در كشورهاي مختلف دنيا امر باسابقه اي است اما در ايران 
به دليل نبود عمليات بازار باز بانكي، اين سياست گذاري 
تاكنون اجرا نشده بود كه بانك مركزي با راه اندازي بازار باز 
قصد اجراي اين سياست را دارد تا با تعيين تورم هدف بتواند 
اقتصاد را به ثبات برساند.  وي با بيان اينكه نرخ تورم هدف 
اعالم شده از سوي بانك مركزي قابل قبول است، ادامه داد: 
درحالي كه اكنون نرخ تورم معادل 34 درصد است با تحقق 
اين نرخ هدف، تورم كاهش 12 درصدي خواهد داشت كه 

اقدام مثبتي براي اقتصاد خواهد بود.  

   ملزومات تحقق نرخ تورم ۲۲ درصد 
در ادامه اين تحليلگر اقتصادي درباره ملزومات تحقق تورم 
22درصدي گفت:  اولين گام براي تحق��ق اين نرخ، انجام 
عمليات بازار باز بانكي به شيوه درست است. دومين الزام در 
اين زمينه عميق بودن بازار اوراق است كه اوراقي كه در جهان 
منتشر مي شود تقريبا حدود 1.۵ برابر بازارهاي بورس جهاني 
است و بدين معني است كه بازار بدهي در دنيا بسيار عميق 
است كه با اين امر، بانك مركزي امكان اين را پيدا مي كند تا نرخ 
تورم را در كانال مدنظر بانك نگه دارد.  صادق الحسيني با بيان 
اينكه تحقق تورم هدف بانك مركزي ملزم به عميق بودن بازار 
اوراق است، افزود: يك الزام ديگر در اين زمينه اين است كه اگر 
بانك مركزي هدف سياست پولي دارد، ديگر نمي تواند نرخ ارز 
را سركوب كند، زيرا وقتي نرخ تورم ثابت شده، دولت مجبور 
است كه نرخ بهره را متناسب با نرخ تورم هدف تغيير بدهد. 

    درمان نرخ ارز در گرو از بين رفتن تورم 
اين كارش��ناس اقتصادي در پايان سخنانش خاطرنشان 
كرد: اگر سياست گذار به اين نتيجه برسد كه با نرخ ارز كاري 
نداشته باشد و تورم را كنترل كند، بعد از دو تا سه سال نرخ ارز 
خود يك ثباتي پيدا خواهد كرد، زيرا درمان نرخ ارز ثبات نرخ 
تورم و درمان آن است.  الزم به ذكر است كه رييس كل بانك 
مركزي حدود 10 روز پيش از آمادگي اين بانك براي اجراي 
هدف گذاري تورم خبر داد كه در قالب اين سياست، قطب 
نماي اصلي سياست هاي پولي و ارزي بانك مركزي، “تورم 
هدف “ خواهد بود و براي رسيدن به آن، از ابزار مديريت نرخ 
سود در بازار باز استفاده خواهد شد. دو روز پيش همتي اعالم 
كرد كه بيانيه چارچوب هدف گذاري تورم ششم خرداد منتشر 
خواهد شد كه روز گذشته اين بيانيه منتشر و طبق آن هدف 
نرخ تورم بانك مركزي براي بازه زماني يك ساله 22درصد با 

دامنه مثبت و منفي دو واحد درصد تعيين شده است.

معاون اقتصادي بانك مركزي تشريح كرد

مسيرهاي دستيابي به هدف گذاري تورم ۲۲ درصدي

 اعالم ساعت كار 
كاركنان دولت از 10 خردادماه

بر اساس بخشنامه ابالغي سازمان اداري و استخدامي 
كش��ور به دس��تگاه هاي اجرايي از دهم خردادماه 
س��اعت كار كارمندان دولت از ساعت هفت و 30 تا 
14 و 30 دقيقه تعيين شد. به گزارش سازمان اداري 
و اس��تخدامي، بخش��نامه ترتيبات اجرايي حضور 
كارمندان دولت براساس مصوبه ستاد ملي مقابله با 
كرونا از تاريخ 10 خردادماه به دستگاه هاي اجرايي 
ابالغ شد. به موجب اين بخشنامه، تمام دستگاه هاي 
اجرايي، مديران و كاركنان موظفند كماكان در انجام 
فعاليت هاي خود پروتكل هاي بهداشتي كاركنان، 
محيط اداري، ارباب رجوع و تجمعات اداري را رعايت 
كنند و بازرس��ان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��كي بر اجراي اين پروتكل ها نظارت خواهند 
كرد. همچنين، دستگاه هاي اجرايي موظفند ضمن 
برنامه ريزي براي ارايه به موقع و سريع كليه خدمات 
عمومي و ضروري حوزه مسووليت خود ترتيبي اتخاذ 
كنند كه در ارايه اين خدمات به مردم و ارباب رجوع 
وقفه اي ايجاد نشود. همچنين براي تامين و ارتقاي 
سطح ايمني و بهداشت كاركنان و محيط كار، تمام 
ادارات موظفند فعاليت آشپزخانه ها و آبدارخانه هاي 
خود را تعطيل و از پذيرايي در جلس��ات و اتاق ها به 
صورت ف��ردي و گروهي خودداري كنن��د.  در اين 
بخشنامه آمده است كه »صرف صبحانه و ناهار نيز 
به  صورت گروهي و فردي در سالن غذاخوري، ساير 
محل هاي عمومي اداره ها و اتاق كار كاركنان ممنوع 
است.« در متن اين بخشنامه آمده است استفاده از 
خدمات دوركاري كاركنان صرفا در صورت امكان 
تامين زيرس��اخت هاي الكترونيكي الزم از س��وي 
دستگاه هاي اجرايي براي كاركنان دوركار و رعايت 
تصويب نامه شماره 44726.76481 )هفت تير 89( 
هيات وزيران و اصالحات بعدي آن، مجاز خواهد بود. 
در استفاده از خدمات كاركنان به صورت دوركاري، 
»بانوان داراي فرزند خردسال« و »كاركناني كه در 
گروه هاي آس��يب پذير قرار مي گيرند« در اولويت 
خواهند بود.اين بخش��نامه از تاريخ 10 خردادماه 
الزم االجرا است و با اجراي آن، بخشنامه 19 فروردين 

كه درباره دوركاري كاركنان دولت بود لغو مي شود.

شرايط دوركاري كاركنان 
اعالم شد

 با ابالغ نحوه حضور تمامي كاركن��ان در محل كار، 
سازمان اداري و استخدامي شرايط دوركاري كاركنان 
را ني��ز اعالم كرد ك��ه طبق آن اس��تفاده از خدمات 
دوركاري در صورت تامين زيرس��اخت هاي الزم از 
سوي دستگاه هاي اجرايي براي ارايه خدمات از منزل 
به صورت الكترونيكي توسط كاركنان دور كار مجاز 
است.  به گزارش ايسنا، طي آخرين مصوبه ستاد ملي 
مقابله با كرونا اعالم شد كه كاركنان بايد به طور كامل 
در محل كار حضور داشته باشند، فقط ساعت كاري 
يك ساعت كمتر تعيين ش��د. براين اساس سازمان 
اداري و استخدامي نيز اين موضوع را طي بخشنامه اي 
و با تعريف شرايط به دستگاه هاي اجرايي براي اجرا 
ابالغ كرده است كه طبق آن از 10 خرداد ساعت كار 
 روزانه دس��تگاه هاي اجرايي در تهران و اس��تان ها از
 30: 7 تا 30: 14 خواه��د بود و كليه كاركنان بايد با 
رعايت الزامات سالمت محيط و كار در محيط اداري كه 
توسط وزارت بهداشت ابالغ شده است، حاضر شوند. اما 
سازمان در اين بخشنامه موضوع دوركاري كاركنان در 
شرايط كرونايي موجود را نيز به استناد مصوبه هيات 
وزيران در سال 1389 مورد تاكيد قرار داده است كه 
مجوز دور كاري كاركنان براي ارايه خدمات الكترونيك 
را صادر كرده بود. از اين رو با ابالغ سازمان استخدامي 
در بخشنامه 1399.3.7 استفاده از خدمات دور كاري 
كاركنان صرفا در صورت تامين زيرساخت هاي الزم 
از سوي دس��تگاه هاي اجرايي براي ارايه خدمات در 
منزل به صورت الكترونيكي توسط كاركنان دور كار 
مجاز است. براين اس��اس تاكيد شده كه در استفاده 
از خدمات كاركنان به صورت دوركاري، بانوان داراي 
فرزند خردسال و كاركناني كه در گروه هاي آسيب پذير 

قرار مي گيرند، در اولويت خواهند بود. 

 انتخاب۲۷  درصدي
 اختيار مستقيم سهام عدالت 

 حدود ي��ك م��اه از فرصتي كه به مش��موالن 
سهام عدالت براي تعيين تكليف روش مديريت 
سهام شان داده ش��ده، گذش��ته و درحالي اين 
فرصت تا يك هفته ديگر تمديد شده كه تاكنون 
12 ميلي��ون و 700 هزار نف��ر از حدود 46 و نيم 
ميليون نفر مشمول در قيد حيات، روش مستقيم 
را انتخاب كرده اند. بر اين اساس اين 12 ميليون 
و 700 هزار نفر بايد توجه داشته باشند كه ديگر 

امكان بازگشت به روش غيرمستقيم را ندارند.
به گزارش ايسنا، نهم ارديبهش��ت بود كه مقام 
معظم رهبري ابالغيه »آزادسازي« سهام عدالت 
را صادر كردند. در اين راس��تا از 10 ارديبهشت 
ماه به مشموالن سهام عدالت فرصت داده شده 
تا چنانچه قصد دارند س��هام خ��ود را به صورت 
مس��تقيم مديريت كنند، با مراجعه به س��امانه 
 ،SAMANESE.IR س��هام عدالت به نش��اني
مديريت مس��تقيم را انتخاب كنند. مهلتي كه 
براي مشموالن تعيين شده بود تا هشتم خردادماه 
بود اما شب گذشته سخنگوي آزادسازي سهام 
عدالت از تمديد اين فرصت تا ساعت 24 پانزدهم 
خردادماه به ايس��نا خب��ر داد و تاكي��د كرد كه 
سهامداران بايد توجه داشته باشند چنانچه روش 
مستقيم را انتخاب كرده اند امكان لغو آن و انتخاب 
روش غيرمس��تقيم را ندارند. به طور كلي حدود 
49 ميليون و 148 هزار و 77۵ نفر مشمول سهام 
عدالت هستند كه 46 ميليون و ۵69 هزار و 483 
نفر در قيد حيات هستند و طبق آخرين آماري كه 
شب گذشته در اختيار ايسنا گذاشته شد، فقط 
12 ميليون و 700 هزار نفر روش مستقيم را براي 

مديريت سهام خود انتخاب كرده اند.

   آيا نمي توان اميدوار بود كه صاحبان نقدينگي 
سرگردان در بازار بورس ماندگار شوند؟

با رشد قيمت ارز، طال، مس��كن يا خودرو، سرمايه هاي 
س��رگردان به س��مت اين بازارها حركت كرده و پس از 
افزايش جدي قيمت ه��ا از يك بازار به بازاري ديگر روان 
مي شود. در بازار س��رمايه رفتار مشابهي ديده مي شود. 
زماني كه خريد س��هام س��ودآور به نظر مي رسد، تعداد 
زيادي از افراد با فعال كردن كد بورسي، خريد و فروش را 
در اين حوزه آغاز مي كنند. اما اگر اين افراد احساس خطر 
 كنند كه قيمت ها بيش از حد افزايش پيدا كرده، ممكن 
است تصميم بگيرند كه سهام خود را نقد كنند و به بازار 
ديگري روي آورند. در روزهاي گذشته قيمت ها در بازار 

طال و ارز نيز بار ديگر صعودي شده است و اين قيمت ها 
مي تواند به صاحبان سهام عالمت بدهد كه وقت تغيير 
بازار فرا رسيده است. در چنين حالتي فشار سنگيني به 

بازار بورس وارد خواهد آمد. 
   در سال هاي گذشته، دولت بارها اعالم كرده كه 
مي خواهد نقدينگي موجود در بازار را به س�مت 
توليد حركت دهد اما در عمل همچنان نقدينگي 
صرفا در بازارهاي زودبازده در گردش اس�ت. چرا 

دستيابي به اين هدف محقق نمي شود؟
براي آنكه سرمايه ها به سمت توليد و فعاليت هاي اقتصادي 
مولد حرك��ت كند، چند پيش نياز مهم وج��ود دارد كه 
متاسفانه ما در سال هاي گذشته نتوانسته ايم بسياري از 

پيش شرط هاي الزم براي رشد سرمايه گذاري هاي مولد 
را فراهم كنيم. نخس��تين و يكي از مهم ترين اين نيازها، 
ثبات در اقتصاد است. تحريم هاي بين المللي، قرار گرفتن 
در ليس��ت سياه FATF، دش��واري فزاينده در مبادالت 
بين المللي نگراني از امكان تامين مواد اوليه، ماشين آالت 
و تجهيزات وارداتي مورد نياز براي توليد را افزايش داده 
اس��ت. به عالوه تغيير مداوم قوانين و دستورالعمل ها و 
فرايندهاي دشوار اداري براي كسب مجوزهاي مختلف، 
فعاليت ه��اي اقتصادي را با مش��كالت متعددي مواجه 
ساخته است. از سوي ديگر با توجه به باال بودن نرخ تورم، 
و افزايش مداوم قيم��ت ارز، تهيه مواد اوليه و نهاده هاي 
توليدي را دشوار كرده است. سرمايه گذار وقتي براي آينده 

تصويري روشني نداشته باشد، ريسك آغاز يك فعاليت 
توليدي بلندمدت را نمي پذيرد. فضاي مناسب كسب و كار 
مشوق سرمايه گذاري است. بر اساس ارزيابي ها، شاخص 
ايران در محيط كسب و كار به هيچ وجه مطلوب نيست. 
از بي ثباتي در ارتباطات بين المللي گرفته تا دش��واري 
تامين مالي، ساختار بروكراتيك پيچيده، بازار محدود و... 
همگي باعث شده اند سرمايه گذاران براي ورود به عرصه 

فعاليت هاي مولد گرايش چنداني نداشته باشند. 
   اصالح اين ساختارها پيچيده و بلندمدت به نظر 
مي رس�ند. آيا در كوتاه مدت راهكاري پيش روي 

دولت وجود دارد؟
بهبود محيط كس��ب و كار ب��ه عزم مل��ي و همكاري و 

هماهنگي ميان نهادها و سازمان هاي مختلف نيازمند 
اس��ت. ايجاد زمينه مناس��ب براي تس��هيل مبادالت 
بين المللي، ساده كردن و شفاف سازي قوانين و مقررات 
براي س��رمايه گذاران و جلوگيري از ارتش��ا و فس��اد در 
فرايندهاي اداري از جمله عوامل مهم براي بهبود فضاي 
كسب و كار در كشور است . در اين ميان اولويت با ايجاد 
ثبات است. پيش بيني پذير كردن فضاي اقتصاد ايران و 
ارايه تصويري روشن و اميد آفرين از آينده، براي تشويق 
سرمايه گذاران و هدايت آنها به فعاليت هاي مولد اهميت 
فراواني دارد. تنها در چنين شرايطي مي توان انتظار داشت 
كه نقدينگي هاي سرگردان از بازارهايي مانند ارز و سكه، 

به سمت توليد حركت كند.

    آيا سياست پشت پرده اي در اتخاذ اين تصميم 
وجود دارد؟

رقابت بر سر بازار ترانزيت، يكي از رقابت هايي است كه در 
سال هاي گذشته ميان كشورهاي منطقه وجود داشته است 
و به نظر مي رسد شيوع كرونا اين فرصت را به وجود آورده كه 
برخي از اين سياست هاي رقابتي از سوي دولت ها پيگيري 
شود. با ممنوعيت ورود كاميون هاي ايراني، محموله هاي 
تجاري از س��وي رانندگان ترك جابه جا مي شود و با ورود 
آنها به خاك تركيه سياست هاي سالمتي سنجي و قرنطينه 
نيز پيگيري مي شود. به اين ترتيب براي كاميون هاي ايران 
دو مشكل مهم به وجود آمده، از سويي با محدوديت تردد 
در مرز تركيه، عمال ميزان باري كه از سوي رانندگان ايراني 
جابه جا مي شود كاهش يافته كه براي بسياري از رانندگان 
قابل تحمل نيست و از سوي ديگر، محموله هاي تجاري ما 
كه بعضي از آنها حامل بارهاي فاسدشدني هستند در مرز 

مي مانند و در عمل اين بازار براي ما از دست مي رود.

    ب�ا توج�ه ب�ه ش�يوع كرون�ا، بس�ياري از اين 
محدوديت ها از سوي دولت ها پذيرفته شده است. 

آيا ايران راهي براي خروج از اين شرايط داشت؟
ريش��ه مش��كل به وجود آمده نه مربوط ب��ه روزها و 
هفته هاي اخير كه به سياست هاي كالن ما بازمي گردد. 
در ابتدا بايد به س��اختار دولت اش��اره كرد. بسياري از 
كش��ورها حوزه هايي مانند صنعت، تجارت و معدن را 
از يكديگر تفكيك كرده اند و با چابك سازي ساختار و 
افزايش نگاه تخصصي به مسائل براي هر بخش طرح 
و برنامه اي كالن دارند. در اي��ران ما تمام اين حوزه ها 
را ذيل ي��ك بخش تعريف كرده ايم و با اين وجود هيچ 
هماهنگي در سياست ها نمي بينيم. در ماه هاي اخير 
بارها دس��تورالعمل هايي آمده كه صادرات يك كاال را 
ممنوع، محدود يا آزاد مي كند و اين تغييرات مداوم نه 
تنها براي توليدكننده داخلي مشكل ساز شده كه براي 
طرف خارجي نيز غيرقابل فهم است. در بازاري بسيار 

رقابتي كه تمامي كشورها به دنبال افزايش حوزه هاي 
صادراتي خود هستند، ما نمي توانيم انتظار داشته باشيم 
كه واردكننده خارجي منتظر ما بماند كه آيا مجاز به 
صادرات يك كاال هستيم و توان عمل به قراردادهايمان 

را داريم يا نه.
    آيا بخش خصوصي به عنوان اصلي ترين بازوي 
صادرات غيرنفتي ايران، مستقال نمي تواند براي 

اين مشكالت چاره اي بينديشد؟
همان اش��كاالت موج��ود در بخش دولت��ي، در بخش 
خصوصي كش��ور نيز مشاهده مي ش��ود. در بسياري از 
كشورها اتاق هاي بازرگاني نيز به شكل تفكيك شده كار 
مي كنند. نيروهاي متخص��ص در هر بخش تجاري، در 
كنار يك ديگر در قالب اصناف يا اتحاديه سياس��ت هاي 
كالني را براي حوزه صادرات خود وضع مي كنند و با مدد 
آنها، بازارهاي صادراتي خود را حفظ كرده يا گس��ترش 
مي دهند. در ايران اما اين اتحاديه ها عمال قدرت چنداني 

ندارند و اختالف ديدگاه ها و منافع مانع از رسيدن به يك 
جمع بندي قطعي مي شوند. تحت تاثير چنين شرايطي 
است كه ما مي بينيم يك بازار صادراتي ايران به راحتي از 
دست مي رود يا رقبا حوزه هايي كه با قدرت در اختيار ما 
بوده را با تاجر ايراني شريك مي شوند. در نبود سياست هاي 
كالن تجاري، عدم هماهنگي ميان بخش هاي مختلف 
و نگاه كوتاه مدت به تج��ارت، تجار ايراني عمال تضعيف 
مي ش��وند و به نظر مي رس��د ما عمال نگاه راهبردي به 

صادرات را فراموش كرده ايم.
    در ش�رايطي ك�ه تج�ارت جهان تح�ت تاثير 
كرونا روزهاي جدي�دي را تجربه مي كند، راهبرد 
كوتاه مدت براي بهبود سطح تجارت كشور در چه 

گزينه هايي خالصه مي شود؟
ايران در بازار منطقه چند مزيت نسبي دارد. در شرايطي 
كه بسياري از كشورهاي منطقه در تامين نيازهاي روزانه 
و خوراكي شان نياز به واردات دارند، ايران در حوزه صادرات 

اين محصوالت ت��وان بااليي دارد. در كن��ار آن در دوره 
كرونا بازار محصوالت بهداشتي نيز داغ شده و با افزايش 
ظرفيت ها مي توان در اين بخش فعاليت كرد. در اين ميان 
اما آنچه بيشترين اهميت را دارد استفاده از ابزارهاي جديد 
تجارت مانند فضاي اينترنت است. در هفته هايي كه عمال 
برگزاري نمايش��گا ه هاي حضور در تمام جهان متوقف 
شده، بسياري از كشورها نمايشگاه ها و سمينارهاي خود 
را از طريق فضاي مجازي برگزار كرده و مي كنند و از اين 
طريق هم بازاريابي داشته و هم محصوالت جديد خود را 
معرفي مي كنند. در ايران اما به نظر مي رسد اين راهكار 
عمال فراموش ش��ده و ما در اين بخش هيچ حرفي براي 
گفتن نداريم. اگر بناست همچنان به صادرات غيرنفتي به 
عنوان يكي از اصلي ترين گزينه هاي كشور در نبود درآمد 
نفتي تكيه كنيم، استفاده از ابزارهاي جديد و طراحي يك 
برنامه راهبردي در حوزه صادرات و تجارت، اصلي ترين 

اولويت كشور به حساب مي آيد.

ثبات گمشده اقتصاد ايران

بازارهاي  رهاي صادراتي

ادامه از صفحه اول



اخبار 3 بانك و بيمه

مردم وارد معامالت كاذب ارز نشوند

عقب نشيني 150 هزار توماني قيمت سكه و 150 توماني ارز
گروه بانك و بيمه| 

در معامالت ارزي روز چهارش�نبه 7 خرداد 
99، نرخ دالر و يورو كاهش يافت و نرخ خريد 
ه�ر دالر امريكا در صرافي هاي مجاز بانكي و 
سامانه س�نا ۱7 هزار و ۵۰ تومان بود كه ۱۵۰ 
تومان ارزان شده است. همچنين نرخ فروش 
اي�ن ارز ۱7 هزار و ۱۵۰ تومان اعالم ش�ده كه 
۱۵۰ تومان كاهش قيمت دارد. اين صرافي ها 
هر يورو را ۱۸ هزار و ۵۵۰ تومان مي خرند و ۱۸ 
هزار و ۶۵۰ تومان مي فروشند كه نرخ خريد 
و فروش اي�ن ارز هم ۱۵۰ تومان كاهش يافته 
است. همچنين در بانك ها هر دالر به قيمت 
۱۶ هزار و ۶۵۰ تومان خريده مي شود كه ۱۵۰ 
تومان نسبت به روز گذشته كاهش دارد. هر 
يورو هم با كاهش ۵۰ توماني، به قيمت ۱۸ هزار 

و ۲۵۰ تومان خريداري مي شود.

     عقب نشيني ۱۵۰ هزار توماني قيمت سكه
هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي ط��رح جديد در بازار 
آزاد تهران با كاهش ۱۵۰ هزار توماني قيمت نس��بت 
به روز معامالتي گذش��ته به رقم هفت ميليون و ۳۵۰ 
هزار تومان به فروش رسيد. مهم ترين دليل افت قيمت 
طال در بازار ديروز، كاهش ارزش اونس جهاني و قيمت 
دالر در بازار داخلي بوده است.هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم نيز هفت ميليون تومان قيمت گذاري 
شد.همچنين نيم سكه  سه ميليون و ۷۵۰ هزار تومان، 
ربع سكه دو ميليون و ۷۰ هزار تومان و هر قطعه سكه 
گرمي يك ميليون و ۹۰ هزار تومان تعيين قيمت شد.

هر گرم طالي خام ۱۸ عيار ۶۹۴ هزار تومان و هر مثقال 
طال نيز س��ه ميليون و ۹ هزار تومان به فروش رسيد. 
قيمت اونس نيز در ادامه روند نزولي به رقم يك هزار و 
۷۰۶ دالر ارزش گذاري شد. بهاي اونس در روزهاي اخير 
پس از كاهش پيامدهاي شيوع ويروس كرونا، بهبود 
شرايط اقتصادي كشورها و چشم انداز مثبت اقتصادي 

كاهش يافته است
در بازار ارز رسمي نيز، بانك مركزي نرخ رسمي ۴۷ ارز 
را اعالم كرد كه بر اس��اس آن نرخ ۲۹ ارز نسبت به روز 
گذش��ته افزايش و قيمت ۶ واحد پولي كاهش يافت؛ 
همچنين نرخ دالر و ۱۱ ارز ديگر نيز ثابت ماند. هر دالر 
امري��كا ۴۲ هزار ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند 
انگليس با افزايش ۴۵۰ ريالي به قيمت ۵۱ هزار و ۷۱۹ 
ريال و هر يورو نيز با رشد ۱۸۸ ريالي به قيمت ۴۶ هزار 

و ۱۷ ريال اعالم شد.
سامانه س��نا نيز نرخ ميانگين معامالت ارز براي روز ۶ 
خرداد ۹۹ را براي دالر ۱۷۲۸۹، يورو ۱۸۷۸۸، درهم 
۴۶۶۳، يوان ۲۳۹۶، پوند ۲۰۶۶۱، دالر كانادا ۱۲۸۳۳، 

لير تركيه ۲۵۷۳ تومان اعالم كرد. 

    مردم وارد معامالت كاذب ارز نشوند
 از سوي ديگر، عضو كميسيون اقتصادي مجلس دهم 
گفت: اگر خريد و فروش هاي كاذب ارز و داللي در اين 
بازار وجود نداشته باشد به طور حتم قيمت ارز در مدار 
عرضه و تقاضاي واقعي قيمت خود را پيدا خواهد كرد.

ش��هاب نادري در گفت وگو با ايِبنا با اشاره به نوسانات 
و تالطم قيمت ارز در ماه هاي اخير، گفت: متاس��فانه 
مردم از تجربه سال هاي قبل در حوزه سرمايه گذاري 
ارزي استفاده نمي كنند و اين خود عامل متضرر شدن 

آنها است.
نماينده مردم پاوه در مجلس ده��م با تاكيد بر اينكه 
حباب نرخ ارز به بيشترين حالت ممكن رسيده است، 
افزود: متاس��فانه خريد و فروش هاي كاذب در حبابي 
شدن نرخ ارز تاثير بسياري داشته است. وي با بيان اينكه 
به زودي نرخ ارز به قيمت هاي قبل باز خواهد گشت، 
تصريح كرد: خوشبختانه بانك مركزي در حوزه ارزي 
برنامه هاي مشخصي داشته و مي تواند نوسانات بازار را 
با تدبيرهاي الزم به حداقل ممكن برساند. اين نماينده 
م��ردم در مجلس دهم، با تاكيد بر اينكه دس��تگيري 
سلطان س��كه و برخورد با چنين تخلفاتي زمينه ساز 
واقعي شدن نرخ ارز است، گفت: مردم نبايد گول حباب 
نرخ ها در اين بازار را بخورن��د زيرا همانطور كه داليل 
اقتصادي واقعي در رش��د قيمت ارز موثر نبوده نرخ ها 
نيز به يك باره ريزش خواهد كرد. نادري با بيان اينكه 
نرخ ارز بايد به گونه اي باشد كه براي وارد كننده و توليد 
كننده صرفه داشته باشد، افزود: اگر خريد و فروش هاي 
كاذب ارز و داللي در اين بازار وجود نداشته باشد به طور 
حتم قيمت ارز در مدار عرضه و تقاضاي واقعي قيمت 

خود را پيدا خواهد كرد.

وي با تاكيد بر اينك��ه مهم ترين وظيفه بانك مركزي 
مقابله با داللي در بازار ارز بايد باشد، تصريح كرد: اگر اين 
مهم محقق شود به طور حتم عرضه و تقاضاي منطقي 

قيمت واقعي ارز را استخراج خواهد كرد.
عضو كميس��يون اقتصادي مجلس دهم، يادآور شد: 
م��ردم بايد با توجه به توصيه ه��اي بانك مركزي وارد 
سفته بازي و داللي نشوند تا به اين ترتيب سرمايه هاي 

آنها نيز محفوظ بماند.

    دو راهي قيمت ارز از نگاه كارشناسي
 در پي افزايش اخير قيمت دالر و تاكيد رييس جمهور 
بر كنترل آن توسط بانك مركزي، كارشناسان دو راه در 
اين زمينه مطرح مي كنند كه يكي مربوط به اين است 
كه قيمت گذاري ارز بايد متناسب با نيازهاي عمومي 
جامعه و ايجاد رفاه براي مردم باشد و ديدگاه ديگري نيز 
مي گويد كه تعيين قيمت ارز بايد به بازار سپرده شود تا 
متناسب با نرخ تورم تعيين شود.  به گزارش ايسنا، يكي 
از مهم ترين داليل افزايش قيمت ارز در دو سال گذشته 
فشار رواني بازگشت تحريم ها عليه ايران و سرازير شدن 
سرمايه هاي مردم به س��مت بازار ارز بود كه با افزايش 
تقاضا، قيمت نيز افزاي��ش يافت. به تدريج با تغيير در 
سياست هاي پولي و ارزي بانك مركزي، آرامش به بازار 
برگشت و قيمت ها به تعادل رسيد؛ به طوري كه قيمت 
دالر كه بس��يار باال رفته بود، به حدود ۱۱ هزار تومان 
كاهش يافت. البته در ماه هاي بعد، قيمت دالر با شيب 
كمي افزايش يافت و در ح��دود ۱۳ هزار تومان ثابت 
ش��د و تا چند ماه تغيير قابل توجهي در بازار ارز ايجاد 
نشد. اما در هفته هاي اخير بار ديگر قيمت ارز نوسان 
پيدا كرد كه در پي آن رييس جمهور بر ضرورت كنترل 
قيمت ارز و جلوگيري از افزايش نرخ آن، دقت عمل و 
هماهنگي دستگاه هاي اقتصادي و نظام بانكي در اين 

زمينه تاكيد كرد. 
همچنين، تشديد فشار تحريم ها، شيوع ويروس كرونا، 
كاهش شديد قيمت نفت و اختالل در عملكرد تجارت 
كش��ور از جمله داليل مهم نوس��ان قيمت ها از سوي 
رييس  كل بانك مركزي عنوان شد. البته همتي اين را 
هم گفته كه مرزها به تدريج در حال بازگشايي هستند 
و به اين ترتيب، بخشي از مشكالت مربوط به تجارت 
حل مي شود و بازار نيز بهبود خواهد يافت. اكنون كه 
كنترل قيمت دالر از سوي رييس جمهور مورد تاكيد 
قرار گرفته، مي توان بررسي كرد كه آيا نرخ ارز بايد تحت 
كنترل باش��د تا به ثبات برسد يا بهتر است كه تعيين 

قيمت ارز به بازار و نوسانات آن سپرده شود.
در اين زمينه، حسين راغفر - اقتصاددان - معتقد است 
كه منبع اصلي تامين ارز در كشور منابع عمومي است؛ 
بنابراين اينكه تعيين قيمت ارز بايد به بازار محول شود، 
اشتباه است، زيرا ارز متعلق به همه مردم جامعه است 
و قيمت گذاري آن بايد متناس��ب با نيازهاي عمومي 
جامعه و ايجاد رفاه براي مردم باش��د ن��ه اينكه ارز در 
اختيار گروه هاي خاص قرار گيرد.  به گفته وي، قيمت 
ارز بايد متناسب با نيازهاي توليدكنندگان تعيين شود 

و تقاضا براي كاالهاي لوكس محدود شود. همچنين، 
در اين شرايط درآمدهاي ارزي بايد بودجه ريزي شوند 
تا مشخص شود اين ارز در چه اموري صرف شده است.

همچنين در اي��ن زمينه محمد صادق الحس��يني - 
اقتصاددان - مي گويد كه تعيين نرخ ارز متناسب با نرخ 
تورم امر مطلوبي براي اقتصاد است. وي درباره تبعات 
تثبيت نرخ ارز در يك مدار مشخص توسط بانك مركزي 
خاطرنشان مي كند كه در پي اين امر، واردات كاهش 
پيدا مي كند، زيرا زماني كه نرخ ارز سركوب شود، واردات 
نيز هر روز ارزان تر مي شود و توليد داخلي هم به دليل 

تورم هر روز گران تر خواهد شد.
به گفته او، سركوب نرخ ارز باعث از بين رفتن پتانسيل 
اشتغال در كشور مي شود، زيرا منابع صرف پايين نگه 
داشتن نرخ ارز مي شود و بدين گونه صنعت كشوري كه 
منابع طبيعي دارد و مي خواهد ارز را تثبيت كند اما تورم 
بااليي دارد، از بين خواهد رفت. با اين اوصاف مي توان 
گفت كه تعيين قيمت ارز دو وجه دارد كه اگر كنترل 
شود ممكن است تبعاتي براي اقتصاد داشته و در غير 
اين صورت قيمت ارز بايد متناسب با تامين نياز و رفاه 
مردم كنترل شود كه شايد در تاثير كنترل قيمت دالر 

بر آرامش اين بازار ترديد ايجاد شود.

      بيت كوين ريخت!
 از سوي ديگر، ارزش بيت كوين بار ديگر به زير ۹۰۰۰ 
دالر بازگشت. به گزارش سي ان بي سي، براي دومين 
بار در طول يك هفته اخير، بيت كوين از شكستن كانال 
۹۰۰۰ دالري ناكام ماند. به گفته تحليل گران، س��د 
۹۰۰۰ دالري محدوده مهمي در مقاومت برابر افزايش 
قيمت بيت كوين محسوب مي ش��ود و معامله گران 
اميدوارند شكسته شدن اين سد به جهش مجدد اين ارز 
محبوب ديجيتالي منجر شود. بيت كوين در معامالت 
ديروز با ۰.۲۶ درصد كاهش به ۸۷۹۷.۹۲ دالر رسيد. 
هر چند پس از تعطيلي گسترده كسب و كارها در سطح 
جهان به دليل شيوع كرونا و ريزش شديد شاخص هاي 
بورسي، تمايل سرمايه گذاران به هدايت سرمايه خود 
به سمت ارزهاي ديجيتالي افزايش يافت اما در روزهاي 
اخير شاخص هاي بورسي با بازگشايي تدريجي كسب 
و كارها به مدار صعودي بازگش��ته اند. تاكنون بيش از 
۳۴۹ هزار نفر در سراسر جهان جان خود را بر اثر ابتال به 

كوويد-۱۹ از دست داده اند. 
پتر مال��وك، مديرعامل موسس��ه »كرتيو پلنينگ« 
گفت: در زمان همه گيري كرونا معامله گران با احتياط 
بيشتري دست به معامله دارايي هاي پرريسكي نظير 
بيت كوين مي زنند و اكنون كه ارزش س��هام خيلي از 
شركت ها پايين تر از ارزش واقعي آنها است، بسياري از 
سرمايه گذاران ترجيح مي دهند سهام بخرند و تزريق 
نش��دن نقدينگي مانع مهمي در كانال ش��كني بيت 

كوين است.
البته كاهش قيمت ها در بازار ارزهاي ديجيتالي محدود 
به بيت كوين نبود و قيمت بسياري از ارزهاي ديجيتالي 
ديگر ريزشي بود؛ به گونه اي كه اتريوم با ۱.۳۵ درصد 

كاهش به ۲۰۱.۴۲ دالر، بيت كوين كش با ۱.۵۳ درصد 
ريزش ب��ه ۲۲۶.۲۶ دالر، اليت كوي��ن با ۱.۷۲ درصد 
كاه��ش به ۴۲.۳۷ دالر، مونرو ب��ا ۰.۶۴ درصد افت به 
۶۱.۴۳ دالر، دش با ۰.۷۶ درصد كاهش به ۷۲.۳۹ دالر، 
زدكش با ۱.۲ درص��د ريزش به ۴۴.۸۷ دالر و دكارد با 

۰.۴ درصد كاهش به ۱۳.۸۳ دالر رسيد.

   كرونا بذر بحران مالي بعدي را كاشته است
بانك مركزي اروپ��ا مي گويد پاندمي ويروس كرونا در 
اروپا ضعف هاي مالي را تشديد كرده و با توجه به افزايش 
سطح بدهي ها و تقالي بانك ها، احتماال ويروس كرونا 

بذر بحران هاي بيشتر را در آينده كاشته است.
به گزارش رويترز، بانك مركزي اروپا در گزارش ثبات 
مالي دوساالنه خود اعالم كرد كه با توجه به اينكه انتظار 
مي رود رش��د اقتصادي منطقه يورو در سال جاري به 
اندازه يك دهم كاهش پيدا كند، دولت ها براي تهديد 
خس��ارت ها، نهايت تالش خود را كرده ان��د اما بهاي 
بلندمدتي براي پرداختن وجود دارد و برخي از كشورها 
براي پرداخت بدهي هاي خود با مش��كل جدي روبرو 
خواهند ش��د و اين موضوع خطر خارج شدن آنها را از 

منطقه يورو افزايش مي دهد.
اين نهاد در ادامه اعالم كرد كه شركت هايي كه به شدت 
زير بار قرض هستند نيز ش��ايد نتوانند با شرايط وفق 
پيدا كنند و اين در حالي اس��ت كه كاهش چشمگير 
سوددهي بانك ها و افزايش خطر اصالح بازار در حوزه 
امالك نيز بخشي از آشفتگي و نوسان بازار خواهد بود. 
در اين گزارش آمده اس��ت: حتي با وجود كاهش نرخ 
مبتاليان در بسياري از كش��ورها، آثار آن بر اقتصاد و 
بازارها سر برآورده و آسيب پذيري ثبات مالي منطقه 
يورو را افزايش داده اس��ت. مجموع بدهي هاي دولتي 
منطقه يورو در س��ال جاري مي توان��د از ۱۰۰درصد 
توليد ناخالص داخلي اين منطقه تجاوز كند و اين رقم 
از سطوحي كه بحران بدهي خوانده مي شود، به مراتب 
بيشتر بوده و در كشوري همچون ايتاليا كه همين حاال 
نيز با گمانه زني هاي روزافزون مبني بر لزوم جدايي از 
منطقه يورو مواجه شده است، مي تواند نزديك به ۱۶۰ 
درصد افزايش يابد. در ادامه اين گزارش مي خوانيم: در 
صورتي كه اقدامات اتخاذ شده در سطح ملي و اروپايي 
براي حفظ پايداري بدهي، ناكافي قلمداد ش��ود آنگاه 
ارزيابي بازار از خطر حذف صفر از واحد پولي بيشتر و 

بيشتر خواهد شد. 
در نتيج��ه افزايش س��ود بده��ي براي كش��ورهاي 
آسيب پذير منطقه يورو، به بخش خصوصي تسري يافته 
و به بانك هايي كه همين حاال هم در معرض زيان هاي 
هنگفتي هستند، ضربه خواهد زد. نخستين خطري كه 
مي تواند جامه عمل بپوشد، سيل تنزل ريتينگ اعتباري 
شركت ها است؛ اتفاقي كه مي تواند دسترسي اقتصاد را 
به منابع مالي محدود كند. تنزل رتبه سنجي اعتباري 
شركت هاي غيرقابل سرمايه گذاري اجتناب ناپذير است 
و برخي از آنها همچون صندوق هاي بازنشستگي و بيمه 
گذاران را مجبور به فروش اوراق مي كند اما بازار براي 

بدهي ها با س��ود باال نسبتا كوچك بوده و اين موضوع 
مي تواند به كاهش قيمت اوراق قرضه منجر شود. بانك 
مركزي اروپا تنها اوراق بدهي  شركت هايي را خريداري 
مي كند كه از رتبه اعتباري قابل سرمايه گذاري برخوردار 
هستند اما در نظر دارد تا در بحران جاري، گزينه هايي 
را براي خريداري اوراق قرضه شركت هاي تنزل يافته، 

مد نظر قرار دهد.

    ريزش دالر در بازارهاي جهاني 
 دالر در برابر همتايان مهمش عقب نشست. به گزارش 
رويترز، نش��انه هاي تدريجي از بازگشت سطح تقاضا 
در بزرگ تري��ن اقتصاد جهان در حال نمايان ش��دن 
است. داده هاي منتش��ر شده نشان مي دهد پس از دو 
ماه كاهش متوالي، ميزان فروش واحدهاي مسكوني 
در ماه آوريل مجددا مثبت ش��ده و قيمت ها در برخي 
از مناطق اين كشور مجددا صعودي شده است. با اين 
حال هنوز تجارت خارجي در بسياري از كشورها فاصله 
زيادي تا سطوح ثبت ش��ده قبل از بحران كرونا دارد. 
وقايع معامالت ارز هم چنين تحت تاثير اخبار مربوط 
به تشديد جنگ تجاري امريكا با چين قرار دارد. پس 
از جدال لفظي بين واشنگتن و چين بر سر مقصر بودن 
طرف چيني در شيوع كرونا در جهان، اكنون برخي از 
قانون گذاران امريكايي به دنبال تحريم چين به بهانه 
دخالت چين در امور داخلي هنگ كنگ هس��تند. از 
س��وي ديگر وانگ يي، وزير خارجه چين به امريكا در 
خصوص به راه انداختن يك جنگ سرد ديگر هشدار 

داده است. 
مش��اور اقتصادي دونالد ترامپ در واكنش به تصويب 
اليحه امنيتي هنگ كنگ در چين آن را يك اش��تباه 
ب��زرگ خوانده و وعده داده اس��ت كه دول��ت امريكا، 
چين را وادار به پاس��خگويي خواهد كرد. تاكويا كاندا، 
كارشناس مسائل اقتصادي در موسسه گيتيم ريسرچ 
گفت: اصلي ترين نگراني معامله گران در حال حاضر 
مربوط به تنش هاي امريكا و چين است. وضعيت قبال 
هم بد بود و حاال بدتر ش��ده و اين يك ش��رايط دشوار 
براي دارايي هاي پرريسك است.  اختالف بين امريكا و 
چين باعث شده است تا معامله گران دست به عصاتر از 
گذشته نسبت به خريد و فروش ارز اقدام كنند، چرا كه 
آنها نگرانند روابط دو طرف به سطح پرتنش سال قبل 
بازگردد. چين همچنين پس از آنكه استراليا خواهان 
تحقيقات بين المللي در خصوص نقش پكن در شيوع 
كرونا در جهان ش��د، واردات گوشت خود از استراليا را 
قطع و سفير اين كشور در كانبرا نيز از احتمال اعمال 

تحريم هايي ضد استراليا خبر داد.
از س��وي ديگر پس از مدت ها كش و قوس فراوان يك 
گام بزرگ بر سر نهايي شدن بسته محرك اقتصادي در 
سطح منطقه يورو و اتحاديه اروپا برداشته شد و رهبران 
فرانسه و آلمان به عنوان دو قطب اصلي اقتصادي منطقه 
يورو س��ر تخصيص يك بس��ته محرك ۵۰۰ ميليارد 
يورويي به توافق رسيدند. انتظار مي رود در شرايطي كه 
رشد اقتصادي بسياري از كشورهاي اروپايي از جمله 
آلمان، فرانسه و ايتاليا منفي شده است، اين بسته بتواند 
تا حدي به بازگشت سريع تر اقتصادهاي اروپايي به مدار 
مثبت رشد كمك كند.  پيش از اين اختالفات دروني 
گسترده بين كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا باعث بي 
عملي بانك مركزي اروپا شده بود، آن هم زماني كه ديگر 
همتايان اين بانك به سرعت براي احياي رشد اقتصادي 
دست به كار شده اند. در ژاپن بانك مركزي اين كشور 
يك تريليون دالر و در امريكا ف��درال رزرو حدود ۲.۵ 
تريليون دالر اعتبار و نقدينگي مختلف براي حمايت از 

بخش هاي مختلف اقتصادي در نظر گرفته اند. 
در آس��يا نيز عملكرد نااميدكننده اقتصاد ژاپن ادامه 
دارد؛ صادرات اين كشور تا پايان ماه آوريل با كاهش ۲۲ 
درصدي نسبت به ماه قبل مواجه شده است كه اين رقم 
در طول يك دهه اخير بي س��ابقه بوده است. در طرف 
واردات نيز ژاپني ها ۷.۹ درصد كمتر از ماه قبل واردات 
داش��ته اند. اين در حالي است كه نرخ بيكاري در ژاپن 
نيز تا پايان ماه مارس با ۰.۱ درصد افزايش نسبت به ماه 
قبل به ۲.۵ درصد رسيده است. عملكرد ضعيف سومين 
اقتصاد بزرگ جهان آن هم در شرايطي كه با توجه به 
تعويق افتادن مسابقات المپيك، احتماال شاهد تداوم 
اين روند خواهيم بود باعث شده است تا ين در روزهاي 
اخير نتواند به خوبي از فضاي پرريسك اقتصاد جهاني 

بهره برداري كرده و بيش از پيش صعود كند.
از س��وي ديگر ويروس كرونا كماكان قرباني مي گيرد 
هر چند كه با كند شدن سرعت شيوع آن در بسياري از 
مناطق روند بازگشايي كسب و كارها آغاز شده است. 
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بيمه نامه چاپي در صورت 
درخواست بيمه گذاران 

پس از صدور بخش��نامه اي مبني بر ارايه خدمات 
بيم��ه اي بدون نياز به نس��خه فيزيك��ي بيمه نامه 
ش��خص ثالث، بيمه مركزي با انتشار اطالعيه اي 
نسبت به شفاف س��ازي برخي از ابهامات موجود، 
اطالع رساني كرد. به گزارش اداره كل روابط عمومي 
و امور بين الملل بيمه مركزي، در اين اطالعيه آمده 
است: تصميم به ارايه خدمات بيمه اي به بيمه گذاران 
بدون نياز به نسخه فيزيكي بيمه نامه شخص ثالث به 
مفهوم حذف شبكه فروش از فرايند عرضه بيمه نامه 
مذكور نبوده و شبكه فروش همچون گذشته نقش 
و كاركرد خود را حفظ خواهد كرد. بر اساس همين 
گزارش واحدهاي صدور )اعم از شعب و نمايندگان( 
در شركت هاي بيمه موظفند با رعايت دقيق مقررات 
مربوطه نس��بت به تبيين و تشريح اهداف و منافع 
اين طرح براي بيمه گذاران اق��دام الزم را به عمل 
آورند.  بديهي است با دريافت شماره تلفن همراه از 
بيمه گذاران و ثبت آن در سيستم صدور، امكان هر 
گونه اطالع رساني پيامكي وجود دارد و شركت هاي 
بيمه عالوه بر اطالع رساني الكترونيكي در صورت 
درخواس��ت بيمه گذاران موظفند نس��خه چاپي 

بيمه نامه را نيز در اختيار آنان بگذارند.

بانك پارسيان جزو ۱۰ شركت 
بزرگ سرمايه اسمي در بورس 

شركت هاي س��ايپا، بانك صادرات، بانك پارسيان، 
هلدينگ پتروشيمي خليج فارس، ملي مس، تاپيكو و 
شستا به ترتيب با سرمايه ۱۹/۵، ۱۷/۵، ۱۵/۶، ۱۴/۳، 
۱۰/۱، ۸/۱ و ۸ ه��زار ميليارد تومان��ي در رتبه هاي 
چهارم تا دهم بزرگان بورس به لحاظ سرمايه اسمي 
ايستادند. به گزارش نسيم اقتصاد، با آغاز امسال، تغيير 
و تحوالت متعددي از لحاظ مواردي چون شاخص 
بورس، سرمايه اس��مي شركت ها، قيمت هر سهم، 
ارزش روز بازار شركت ها و … در بورس رخ داد. براين 
اساس، بررسي شركت ها از لحاظ سرمايه اسمي در 
سال گذشته حكايت از كسب رتبه اول توسط بانك 
تجارت با سرمايه ۲۲/۳ هزار ميليارد توماني داشت 
و پ��س از آن به ترتيب فوالد مباركه، بانك صادرات، 
هلدينگ پتروشيمي خليج فارس، تاپيكو، ملي مس، 
سرمايه گذاري غدير، ذوب آهن، مخابرات و چادرملو 
در رتبه هاي دوم تا دهم قرار گرفتند. اما شركت ايران 
خودرو با برگزاري مجمع فوق العاده و تصويب افزايش 
سرمايه ۱۸۷۲ درصدي از همين محل در پايان سال 
گذشته، سرمايه را از ۱/۵۳ به ۳۰/۱ هزار ميليارد تومان 
رساند و در رتبه نخست بزرگان بورس ايران از لحاظ 
س��رمايه اسمي ايس��تاد. پس از ايران خودرو، بانك 
تجارت با سرمايه ۲۲/۳ هزار ميليارد توماني و فوالد 
مباركه با سرمايه ۲۰/۹ هزار ميليارد توماني در پله هاي 
دوم و سوم نشستند. همچنين شركت هاي سايپا، 
بانك صادرات، بانك پارسيان، هلدينگ پتروشيمي 
خليج فارس، ملي مس، تاپيكو و شس��تا به ترتيب با 
س��رمايه ۱۹/۵، ۱۷/۵، ۱۵/۶، ۱۴/۳، ۱۰/۱، ۸/۱ و ۸ 
هزار ميليارد توماني در رتبه هاي چهارم تا دهم سرمايه 

اسمي ايستادند.

 امكان فروش 3۰  درصد 
از سهام عدالت در بانك رفاه 

مشتريان بانك رفاه مي توانند ۳۰ درصد از سهام عدالت 
خود را از طريق اين بانك در بورس اوراق بهادار به فروش 
برسانند. به گزارش روابط عمومي بانك رفاه كارگران، با 
تصميم وزارت امور اقتصادي و دارايي و مصوبه شوراي 
عالي بورس، مشتريان بانك رفاه كه وضعيت سهام خود 
را بر اساس مديريت مستقيم سهام انتخاب و شماره 
شباي بانك رفاه كارگران را در سامانه سهام عدالت ثبت 
كرده اند، از ششم خرداد ماه سال جاري مي توانند ۳۰ 
درصد سهام خود را از طريق اين بانك به فروش برسانند. 
بر اساس اين گزارش، فروش سهام با دو روش مراجعه 
حضوري به ش��عب و غير حض��وري از طريق پورتال 
بانك امكان پذير است. در شيوه حضوري، مشتريان با 
حضور در شعب و تكميل فرم »اقرارنامه و درخواست 
فروش سهام عدالت« و در شيوه غير حضوري از طريق 
پورتال بانك اقدام به فروش سهام خود مي كنند و بانك 
پس از فروش س��هام، وجه آن را به حساب مشتريان 
واريز مي كند. گفتني اس��ت، در شيوه غير حضوري، 
 مشتريان مي توانند با ورود به پورتال بانك رفاه به نشاني

 www.refah-bank.ir  و انتخ��اب گزين��ه 
»درخواست فروش سهام عدالت« و تكميل فرم هاي 
هويتي )نام، نام خانوادگي، نام پدر، كد ملي، ش��ماره 
شناسنامه و تاريخ تولد( نسبت به درخواست فروش 

سهام خود اقدام كنند.

تاريخ عقدنامه 
مالك دريافت وام ازدواج 

صندوق بازنشستگي اعالم كرد: تاريخ عقدنامه 
ازدواج فرزندان براي درياف��ت وام ازدواج از اول 
فروردين ۹۸ محاسبه مي شود. به گزارش ايِبنا، 
صندوق بازنشستگي كشوري اعالم كرد: تاريخ 
عقدنامه ازدواج فرزندان براي دريافت وام ازدواج 
از اول فروردين ۹۸ محاسبه مي شود.  با توجه به 
درخواس��ت هاي مكرر براي لحاظ كردن تاريخ 
عقد فرزندان بازنشستگان از ابتداي سال ۱۳۹۸ و 
دستور و تاكيد مديرعامل صندوق مبني بر اجرايي 
شدن اين درخواس��ت، تاريخ عقدنامه فرزندان 
بازنشستگان، موظفين و همسر وظيفه بگير براي 
دريافت تسهيالت ازدواج، از اول خرداد ۹۸ به اول 
فروردين ۹۸ تغيير يافت. صندوق بازنشستگي 
كشوري افزوده اس��ت: فرزند يا نوه تحت تكفل 
بازنشستگان، موظفين و همسر وظيفه بگير كه 
براي اولين ب��ار ازدواج مي كنند و تاريخ عقدنامه 
ايش��ان در بازه زمان��ي اول فروردي��ن ۹۸ تا ۳۱ 
ارديبهشت ۹۹ قرار دارد، مي توانند براي دريافت 
تسهيالت ۲۰ ميليون توماني، نسبت به ثبت نام و 

ارسال اينترنتي مدارك خود اقدام كنند.

ريزش دالر در بازار جهاني و كاهش ارزش بيت كوين به زير ۹۰۰۰ دالر 

وقت��ي كاردينال ه��اي واتيكان، فيزيك، ش��يمي، 
رياضيات، روانشناس��ي و اقتصاد هم خواندند، وارد 
دنياهاي جديدي شدند و تفاسير آنان از خلقت، دين، 
جامعه، گذشته و آينده وسيع تر شد. اگر فردي براي 
موزه  »Prado« در مادريد چند روز وقت بگذارد و 
عظمِت هنر و زيبايي را درك كند، متوجه مي شود 
براي ي��ك زندگي معق��ول، ضرورتي ب��ه تصاحب 

۲۰۰۰۰ سكه نيست. اگر شخصي موزه هاي قاهره و 
اسكندريه را كشف كند و براي فهم تمام نشدني آنها 
وقت بگذارد، به وسعت و طول و عرض تاريخ قدري 
پي مي برد و شايد هرروز در رابطه با كساني كه با آنها 
متفاوت است قلم فرسايي نمي كند، بلكه اختالفات 

فكري را جشن ميگيرد.
 در دانش��گاه هاي معتبر جهان رسم است، هر پنج 

سال اساتيد به »فرصت مطالعاتي« بروند و از محيط 
دايمي خود دور ش��وند و يكسال در معرض تحقيق 
جديد، انديشه هاي جديد، پاسخ هاي جديد و بلكه 
س��وال هاي جديد قرار بگيرند و ش��عاع فكري خود 
را توس��عه بخشند. ش��ايد كليدي ترين خدمتي كه 
يك دولت نس��بت به مردم خود و به پرسنل خود و 
به خصوص پرس��نل سياسي و امنيتي خود ميتواند 

عرضه كند، اين اس��ت كه »فرصت هاي مقايس��ه« 
را براي آنها فراهم آورد و ش��عاع دواير فكري آنها را 

وسيع تر كند.
انزواي سياس��ي به تدريج توهم م��ي آورد؛ انزواي 

فكري، فقر؛ و انزواي معاشرتي، هر دو.
در اج��الس ۲۰۱۶ داوس فرصت��ي پدي��د آمد تا از 
مديرعامل ش��ركتي ك��ه گردش مال��ي ده ميليارد 

دالري داشت سوالي بپرسم. به او گفتم: كدام علت 
باعث شد تا يك شركت كوچك را در يك دهه به يك 
 )Conglomerate( شركت بزرگ چند رشته اي
تبديل كنيد؟ و س��پس گفتم لطفًا ده علت نگوييد. 

آن علِت ثقل را بگوييد. او در پاسخ گفت: 
.I changed people I hung out with 

٭ استاد دانشگاه شهيد بهشتي

اين اتفاق و اتفاقي ش��بيه به اين شايد با خشونتي كمتر يا 
بيشتر، طبق آمار پليس در همان سال ۹۱، روزي حداقل 
۲۰ ب��ار در تهران مي افتاد. حداقل ۲۰ زورگيري در روز. اما 
فيلم آن زورگيري آنقدر چرخيد آنقدر چرخيد و آنقدر افكار 
عمومي به بحث درب��اره آن پرداخت، تا ۵۰ روز بعد، حكم 
اعدام دو جوان ۱۹ و ۲۱ س��اله در خيابان ايرانشهر تهران و 

در مال عام به اجرا درآمد. حكم آنها محاربه اعالم شده بود؛ 
حكمي كه درباره اش بايد گفت »گر حكم شود كه مست 
گيرند، در ش��هر هر آنكه هست گيرند«. در واقع حكم اين 
دو جوان هم مانند بسياري از سارقان، اعدام نبود، اما افكار 
عمومي بود كه حكم اعدام را براي اين دو نفر صادر كرد. در 
واقع حكم اعدام دو مجرم، كه در حالت عادي حكمشان دو 

تا سه سال حبس بود، به خاطر حرف مردم صادر شد. بايد 
بپذيريم كه ما به عنوان افكار عمومي، در بسياري اتفاقات 
بي تقصير و بي تاثير نيستيم.  خبر قتل فجيع رومينا اشرفي، 
دختربچه ۱۳ ساله تالشي خيلي ها را شوكه كرده است. اما 
پدر چه زماني دست به قتل زده است؟ وقتي قضاوت هاي 
ماي افكار عمومي، در مورد مردي كه دخترش از خانه فرار 

كرده، به كمك تفكرات س��نتي او آمده و براي نجات خود 
از قضاوت هاي افكار عمومي، با داس س��ر دخترش را جدا 
مي كند. اين نفرت از افكار عمومي و از قضاوت هاي مردمي، به 
ذهن پدر آن دختر رفته و خود را در يك سكانس وحشيانه و 
البته غم انگيز، بروز داده است. جدا از نواقص قانوني و حقوقي 
در مورد رابطه پدر و كودك كه بارها به آن اشاره شده است، 

مقصر قتل روميناي ۱۳ ساله فقط پدرش نيست، ذهنيتي 
است كه به مردم اجازه مي دهد دختري ۱۳ ساله و به واسطه 
او، پدرش را قضاوت كنند و حكم صادر كنند. حكم س��ر 
بريدن رومينا، پيش از اين در جامعه صادر شده بود و مجري 
بي رحم حكم، پدر يا مردي بود كه طبق قانون و عرف بخشي 

از جامعه، خود را مالك اليزال دختر - زن مي داند. 

آيا ما منزوي هستيم؟ 

حكم افكار عمومي 

ادامه از صفحه اول



رويخطشركتها

يك كارشناس بازار سهام مطرح كرد

 شركت هاي سرمايه گذاري استاني، كاهش دهنده سود سهام عدالت
گروه بورس|

واگذاري سهام عدالت و اما و اگرهاي پيرامون 
آن در چند هفته گذش�ته به يكي از داغ ترين 
مسائل موجود در بازار سرمايه بدل شده است. 
در س�ال هاي اخي�ر به رغم توس�عه ابزارهاي 
مالي و افزايش تعداد افراد فعال در بازار سهام 
آنچه كه توانس�ته به يكي از مهم ترين مسائل 
بازار بدل ش�ود، همواره مشكل زير ساخت و 
بروز نارسايي هاي بعضا جدي در نقدشوندگي 
سهام بوده كه به دليل ضعف در هسته معامالت 
رخ داده اس�ت. همين امر به عاملي بدل شده 
تا در آس�تانه قابل معامله شدن سهام عدالت 
بسياري از س�رمايه گذاران حقيقي و حقوقي 
با نگران�ي به روند پيش روي معامالت س�هام 
بنگرند. اين در حالي است كه ورود اين سهام 
به بازار ن�ه تنها امري مبارك، بلكه قدمي مهم 
به سوي مردمي تر شدن اقتصاد، افزايش عمق 
بازار سهام و افزايش حضور مردم در بازارهاي 
مالي كشور است كه به خودي خود بايد موجب 
خشنودي فعاالن اين بازار شود؛ عاملي كه به 
نظر مي آيد در پس نارس�ايي هاي ياد شده به 
محاق رفته و نمي تواند آنطور كه بايد اثر خود را 

در بازار مربوطه بگذارد.

مش��كالت اين واگذاري ها اما به موارد ياد شده محدود 
نمي شود و آن روي سكه آن يعني، اداره اين سهام در دو 
روش مستقيم و غير مستقيم نيز در هاله اي از ابهام است. 
از يك سو نه دقيقا مشخص است كه سهام داران مستقيم 
سهام عدالت چگونه و به چه شكل مي توانند به طور كامل 
مالك حق خود ش��وند و از سوي ديگر آنان كه به عمد يا 
سهو عنان اداره دارايي خود را به دولت واگذاشته اند، تا چه 
ميزان در سو مديريت حاكم بر بنگاه هاي دولتي شريك 
خواهند بود. همين امر سبب شده تا ابهام تنها مساله اي 
باشد كه تا اينجاي كار و به حد كافي براي اشخاص داخل 

و خارج بازار روشن است.
در همين خصوص يك كارشناس بازارهاي مالي گفت: 
در حال حاضر پيامدهاي سهامداري به روش مستقيم و 
غير مستقيم براي مردم شفاف نيست و براي همين هم 
نمي توان به آن چيزي كه مردم در سامانه ثبت كرده اند، 
اتكا كرد بلكه بايد مهلت بيش��تري ب��راي انتخاب نوع 

سهامداري در نظر گرفت.
صادق كريمي كارشناس بازارهاي مالي در گفت وگو با 

خبرنگار اقتصادي خبرگ��زاري فارس درباره تمهيدات 
دول��ت ب��راي واگذاري س��هام عدالت به م��ردم گفت: 
اطالع رساني دولت و رس��انه ها در خصوص تعيين نوع 
س��هامداري مردم در موضوع سهام عدالت كافي نبوده 
و مردمي كه در فرصت يك ماه مي بايس��ت سهام داري 
مستقيم يا غير مستقيم را انتخاب كنند از تبعات و عواقب 
هر يك از دو روشي كه پيش روي آنان است، آگاه نيستند.

وي افزود: دولت شفاف نكرده اس��ت كه بعد از انتخاب 
روش مستقيم يا غير مستقيم از سوي مردم، چه مسيري 
در پيش روي سهامداران است و اساسا چه برنامه و آيين 

نامه اي در انتظار هر يك از انواع سهامداري است.
اين كارش��ناس بازارهاي مالي خاطرنشان كرد: همين 
عدم اطالع رس��اني كافي باعث شده است تا كساني هم 
كه روش مستقيم را انتخاب كرده اند فقط مي دانند كه 
مديريت سهام را خود بايد بر عهده بگيرند ولي اينكه چه 
زماني و با چه ترتيبي مي توانند س��هام خود را بفروشند 

هنوز مشخص نيست. همچنين مشخص نيست كه آيا 
الزاما خود فرد سهامدار بايد وارد بورس شود يا مي توان 
يك فرد يا نهاد را واسط قرار داد و آن فرد يا نهاد سهام را 

مديريت كند.

  دولت تكليف جرئيات سهامداري مستقيم و 
غير مستقيم را تعيين نكرده است

وي با انتقاد از تمهيدات دولت براي روش سهامداري غير 
مستقيم گفت: مردمي كه روش غير مستقيم را انتخاب 
كرده اند و مي خواهند سهام خود را بفروشند بايد منتظر 
باشند تا شركت هاي سرمايه گذاري استاني وارد بورس 
شوند اما دولت تعيين نكرده است كه اين اتفاق چه زماني 

روي خواهد داد و الزامات اجراي آن چيست.
اين كارش��ناس بازارهاي مالي اضافه كرد: حتي افرادي 
هم كه بخواهند س��هام غير مس��تقيم خود را در قالب 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني نگه دارند نيز تكليف 

روشني ندارند و معلوم نيست كه اساسنامه و آيين نامه 
اين شركت ها چگونه خواهد بود.

كريمي خاطرنش��ان كرد: در حال حاض��ر پيامدهاي 
سهامداري به روش مستقيم و غير مستقيم براي مردم 
شفاف نيست و براي همين هم نمي توان به آن چيزي كه 
مردم در سامانه ثبت كرده اند، اتكا كرد بلكه بايد مهلت 
بيش��تري براي انتخاب نوع سهامداري در نظر گرفت تا 
جزئيات اين مسائل شفاف شود و مرد با آگاهي كامل نوع 

سهامداري خود را انتخاب كنند.
وي اف��زود: دولت عالوه بر اينكه بايد مهلت انتخاب نوع 
س��هامداري را تمديد كند، ض��رورت دارد به مردم اين 
امكان را بدهد كه بتوانند نوع سهامداري خود را بين دو 
گزينه مستقيم و غير مستقيم تغيير دهند زيرا مردم بعد 
از شفاف شدن جزئيات و ديدن عمكرد روش مستقيم و 

غير مستقيم بهتر مي توانند تصميم بگيرند.
اي��ن كارش��ناس بازاره��اي مال��ي در خص��وص 

ش��ركت هاي س��رمايه گذاري اس��تاني گف��ت: آن 
چه ك��ه تاكن��ون مس��ووالن اع��الم كرده اند، نش��ان 
مي دهد ك��ه م��ردم ب��ا انتخ��اب روش س��هامداري 
غيرمستقيم، س��هامدار شركت هاي س��رمايه گذاري 
 اس��تاني مي ش��وند و نه ش��ركت هاي س��رمايه پذير. 
بر اين اس��اس مردمي كه روش غيرمستقيم را انتخاب 
كرده اند زماني مي توانند س��هام خود را بفروش��ند كه 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني هم وارد بورس شوند 
اما زم��ان دقيق اين اتفاق معلوم نيس��ت و مثال ممكن 
اس��ت 6 ماه طول بكش��د. كريمي افزود: البته در مسير 
ورود شركت هاي س��رمايه گذاري استاني به بورس هم 
موانعي وجود دارد چرا نبايد ابتدا سوابق و دارايي هاي اين 

شركت ها شفاف شده و بعد وارد بورس شوند.
اين كارش��ناس بازاره��اي مالي خاطرنش��ان كرد: اگر 
كاركرد شركت هاي سرمايه گذاري استاني در آزاد سازي 
س��هام عدالت اين اس��ت كه س��هام مردم را مديريت 
كنند، زير س��اخت هاي ديگري در ب��ورس وجود دارد 
ك��ه مي تواند همين كارك��رد را انجام ده��د و نيازي به 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني نيست. در حال حاضر 
زيرس��اخت هاي مالي بورس اوراق بهادار كشور نسبتًا 
توسعه يافته است و س��ازوكارهاي واسطي در آن وجود 
دارد كه مي تواند س��هام م��ردم را در قالب صندوق هاي 
س��رمايه گذاري و سبد گرداني ها مديريت كند و نيازي 

نيست تا يك نهاد واسط جديد ايجاد شود.
وي گفت: اگر هم مس��اله ش��ركت هاي سرمايه گذاري 
اس��تاني اين است كه با اس��تفاده از اين شركت ها سود 
سهامداري مردم به دست آنان برسد بايد گفت كه اساسا 
نيازي به نهاد واسط نيست و هر كسي كه سهامدار شركتي 

است، مي تواند در پايان سال از سود آن استفاده كند.
اين كارشناس بازارهاي مالي در خصوص ايرادات واگذاري 
مديريت سهام عدالت به ش��ركت هاي سرمايه گذاري 
استاني خاطرنشان كرد: ايراد اول اين است كه اگر بخشي 
از سهام مردم در قالب شركت هاي سرمايه گذاري استاني 
سازماندهي شود، آن وقت مردم بايد منتظر بمانند تا اين 
ش��ركت ها وارد بورس ش��وند در غير اين صورت امكان 

فروش دارايي خودشان را ندارند.
كريمي اضافه كرد: ام��ا ايراد دوم به نهاد واس��ط بودن 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني بر مي گردد چرا كه اين 
شركت ها هزينه هايي دارند و اين هزينه ها از سود سهامدار 
كسر مي شود در حالي كه اگر سهامداري به شكل مستقيم 
باشد، مردم مستقيما سود خود را از شركتي كه سهامدار 

آن هستند بدون كم و كسر دريافت مي كنند.

پيش بيني شاخص دو ميليون واحدي تا پايان امسال
يك كارشناس بازار س�رمايه با بيان اينكه 
ارزياب�ي كليت ب�ازار نش�ان دهنده تداوم 
رون�د صع�ودي اس�ت، گف�ت: براس�اس 
پيش بيني ه�اي ص�ورت گرفت�ه ب�ه نظر 
مي رس�د ش�اخص بورس تا پايان سال ۹۹ 
به كانال دو ميليون واحد ورود خواهد كرد.

عرفان هودي اظهار داش��ت: روند ب��ازار به كالف 
س��ردرگمي تبديل ش��ده اس��ت كه اين موضوع 
مي تواند ناشي از چند عامل مهم و تاثيرگذار باشد.

وي عامل نخست افت چند روز اخير شاخص بورس 
را عدم صبوري سهامداران در خريد و فروش سهام 
اعالم كرد و گفت: س��هامداران متاسفانه صبوري 
الزم و تفكراتي كه در گذش��ته داش��تند را اكنون 

ديگر ندارند، به محض ورود شاخص بورس به مسير 
نزولي اقدام به فروش س��هم هايي خواهند كرد كه 
رو به منفي است و آن را با پايين ترين نرخ به فروش 

مي رسانند.
 ه��ودي اظه��ار داش��ت: قيمت هايي ك��ه اكنون 
س��هامداران براي فروش انتخ��اب مي كنند باعث 
افزايش تخلفات در معامالت شده است كه اين امر 
در ايجاد هيجان مضاع��ف در خريد و فروش بازار 

بي تاثير نبوده است.
اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: از چند 
وقت گذشته شاهد ايجاد صف خريد و فروش هاي 
طوالني در بازار هستيم كه اين موضوع باعث ضربه 
به س��هامداران كم تجربه و تازه وارد و ايجاد ضرر و 

زيان هاي سنگين براي آنها شده است. 

وي آزادس��ازي س��هام عدالت را ديگر عامل افت 
ش��اخص ب��ورس و ايجاد ت��رس و وحش��ت بين 
س��هامداران حتي فعاالن قديمي بازار دانس��ت و 
گف��ت: جمع كثيري از مش��موالن س��هام عدالت 
ممكن است از دانش و صبوري الزم در بازار سهام 
برخوردار نباش��ند و همچنين بيش از نيمي از اين 
افراد ممكن اس��ت به دلي��ل احتياجات مالي خود 
بدون هيچ گونه تحليلي اقدام به فروش سهام خود 
كنند كه اين موضوع باعث ش��د تا بازار در وضعيت 
كنوني به پيشواز آزاد سازي سهام عدالت برود و در 

مسير نزولي قرار گيرد.
هودي افزود: ش��ايد تاثير سهام عدالت بر كل بازار 
ب��ورس ايران كم باش��د اما به دلي��ل وجود ترس، 
س��هامداران س��هام خود به خصوص س��هم هاي 

شاخص س��از كه از موقعيت بنيادي بسيار خوبي 
برخوردارند را در صف فروش قرار داده اند.

اين كارشناس بازار سرمايه، گفت: از ديروز صبح تا 
حدودي صف هاي فروش در بازار جمع ش��ده و در 
مسير كاهش افت شاخص و ورود به مدار صعود قرار 
گرفته اس��ت كه اميدواريم با حمايت هاي صورت 
گرفته از س��مت دولت استمرار كاهش روند منفي 

بازار و رشد دوباره شاخص بورس باشيم.
به گفته هودي، بازار نيازمند چنين اصالحي بود و 
اصالح شاخص بورس به عنوان اصلي ترين ذات اين 

بازار تلقي مي شود.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه افزود: ب��ا توجه به 
اينكه س��هم هاي ش��اخص س��از از نقدشوندگي 
خوبي برخوردارند بنابراين هميش��ه توصيه ما به 

س��هامداران خريد س��هام بنيادي و شاخص ساز 
بوده است.

 وي ادامه داد: اكنون نقدش��وندگي اين سهم ها به 
دليل ايجاد صف فروش هاي س��نگين سخت شده 
است اما س��هامداران نبايد نگران چنين موضوعي 
باش��ند و اطمينان خاطر داش��ته باشند كه به طور 
قطع بازار دوباره به مس��ير صعود و رشد سهم هاي 
شاخص ساز باز خواهد گشت. هودي با بيان اينكه 
توصيه ما به س��هامداران صبوري در س��هامداري 
و جلوگي��ري از تصميمات هيجان��ي در اين بازار 
است، گفت: اكنون سهم هاي شاخص ساز به لحاظ 
نموداري به كف قيمتي خود نزديك ش��ده اند، به 
همين دليل روند صعودي به س��هم هاي شاخص 

ساز باز مي گردد.
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 »كلر« صورت هاي مالي يكس�اله منتشر 
كرد:  شركت كلر پارس صورت هاي مالي ۱۲ماهه 

منتهي به ۲۹ اسفند۱۳۹۸ را منتشر كرد.
به گزارش س��نا، ش��ركت كلر پارس در آخرين 
گزارش خود كه مربوط ب��ه دوره مالي ۱۲ماهه 
منتهي به ۲۹ اس��فند ۱۳۹۸ بود س��ود محقق 
ش��ده هرس��هم را ۲هزار و ۸۴۲ريال اعالم كرد. 
اين شركت در گزارش خود به رشد ۴۴درصدي 
سود عملياتي سال مورد گزارش نسبت به سال 
مالي۱۳۹۷ اش��اره ك��رده كه به رق��م يك هزار 
و ۱۷ميليارد ريال رس��يده اس��ت. سود خالص 
»كلر« نيز ۹۳۰ميليارد ريال و س��ود انباشته آن 
۹6۰ميليارد ريال منتش��ر ش��ده است. شركت 
كلر پارس درخص��وص برنامه هاي خود جهت 
تكميل طرح هاي توسعه اعالم كرده است كه در 
برنامه هاي ش��ركت افزايش ظرفيت كلر، اسيد 
كلريدريك و س��ود مايع روزانه از ۵۰ تن به ۱۰۰ 
تن افزايش ظرفيت قرار دارد.همچنين به دنبال 
افزايش سودآوري و بازده سرمايه گذاري، توسعه 
دانش و فناوري اطالعات، خودكفايي در طراحي و 
ساخت قطعات و تجهيزات در داخل شركت، توجه 
به رويكردهاي نوين مديريت��ي و ارتقاي آنها در 
سازمان، بهبود فرآيندهاي مالي با رويكرد مديريت 
و كاهش هزينه و مديريت مصرف، افزايش راندمان 
توليد و بهره وري است. اين شركت با ايجاد خطوط 
توليد جديد براي محصوالت پايين دستي كلر و 
آب اكسيژنه دانش بنيان، جهت تامين نيازهاي 
داخلي در خصوص جلوگيري از واردات و خروج 
ارز از كشور و ارز آوري براي شركت دارد. از سوي 
ديگر در اهداف اين ش��ركت به افزايش ظرفيت 
توليد، توسعه و تنوع محصوالت، توسعه و رسوخ 
در بازارهاي داخلي و صادرات و افزايش سهم بازار 

اشاره شده است.

 س�ود 275 توماني »درازك« به ازاي هر 
سهم:  شركت البراتوارهاي رازك در صورت هاي 
مالي ۱۲ماهه اعالم كرد براي هرس��هم ۲هزار و 
۷۵۰ريال سود كنار گذاشت. شركت البراتوارهاي 
رازك ط��ي دوره مال��ي ۱۲ماه��ه منته��ي به 
۲۹اسفند۱۳۹۸، توانسته سود عملياتي خود را 
نسبت به س��ال مالي ۱۳۹۷ به ميزان ۳۴درصد 
افزاي��ش دهد و به رق��م ۲ه��زار و ۱۴۸ميليارد 
ريال برسد. همچنين س��ود خالص را با افزايش 
۵6درص��دي به مبلغ يك ه��زار و 6۳۱ميليارد 

ريال رسيد. 
اين شركت سود انباشته دوره يكساله خود را يك 
ه��زار و ۷۷۹ميليارد ريال اعالم كرده اس��ت كه 
نسبت به سال مالي قبل خود با رشد ۱۲۹درصدي 
همراه ش��ده است. همچنين س��ودي كه براي 
هرسهم ساخته است با رشد ۴۸درصدي به مبلغ 
۲هزار و ۷۵۰ميليارد ريال رس��يد. »درازك« در 
تشريح اهداف و برنامه هاي راهبردي در خصوص 
توليد و فروش محصوالت اعالم كرده اس��ت كه 
تمركز شركت بر تامين مواد اوليه است و با توجه 
به شرايط تحريمي حاكم بر كشور، افزايش توليد 
و فروش نيز جز اهداف راهبردي مديريت است. 
همچنين با توجه به افزايش قابل توجه نرخ مواد 
اوليه برخ��ي محصوالت اقدام ب��ه اخذ افزايش 
قيمت از مراجع مربوطه مي ش��ود. اين شركت 
در نظر دارد با توجه به ش��رايط تحريمي، تمركز 
خود را بر تامين م��واد اوليه مورد نياز قرار دهد و 
افزايش حجم توليد و فروش و نيز اصالح تركيب 
سبد محصوالت با توجه به نياز بازار جزو اهداف 

راهبردي مديريت است.

 »فنورد« 4۳۶5ريال سود ساخت:  شركت 
نورد و توليد قطعات فوالدي در صورت هاي مالي 
۱۲ماه��ه اعالم ك��رد به ازاي هرس��هم ۴هزار و 

۳6۵ريال سود ساخته است.
شركت نورد و توليد قطعات فوالدي در فعاليت 
سال مالي منتهي به ۲۹اسفند۱۳۹۸ اعالم كرد 
كه سود هر س��هم را به مبلغ ۴هزار و ۳6۵ريال 
رس��انده است و س��ود انباش��ته اين شركت به 

۷۲۴ميليارد ريال رسيد.
»فن��ورد« در اي��ن گ��زارش س��ود عملياتي را 
۷۴6ميليارد ريال و سود خالص را 6۲۸ميليارد 

ريال اعالم كرده است.
اين ش��ركت در تش��ريح اه��داف و برنامه هاي 
راهبردي خ��ود در خص��وص تولي��د و فروش 
محص��والت اعالم كرده اس��ت كه قص��د دارد 
توليد ۱۴۰هزار تن ورق و ۱۲۵هزار تن ش��مش 
فوالدي داشته باشد و فروش ۱۴۰هزار تن ورق 

در سال۱۳۹۹ را محقق سازد.
اين ش��ركت در برآوردي كه از تغييرات عوامل 
بهاي تمام ش��ده براي دوره ۱۲ماهه منتهي به 
۳۰اسفند۱۳۹۹ دارد به افزايش بسيار شديد در 
نرخ مواد اوليه با توجه به باال رفتن نرخ دالر اشاره 
كرده است. همچنين با توجه به ثابت بودن نرخ 
بهره و عدم دريافت تسهيالت اضافي هزينه بهره 
ثابت خواهد ب��ود. »فنورد« توليد ۱۴۰هزار تن 
ورق و فروش آن در صورت شرايط مساعد بازار 
را يكي از ساير برنامه هاي با اهميت شركت در 
دوره ۱۲ماهه منتهي به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ اعالم 
كرده است و با توجه به مصوبات مجمع عمومي 
و جلسات هيات مديره شركت در بهمن ماه سال 
۱۳۹۸ موفق به فروش ماشين آالت نورد عريض 
به مبل��غ ۳۰۰ ميليارد ريال ش��د كه در همان 
زمان به استحضار س��ازمان بورس اوراق بهادار 
و سهامداران رسيد. از سوي ديگر زمان تحويل 
اين ماشين آالت در سال ۱۳۹۹ است. بنابراين 
درآمد و س��ود و زيان ناش��ي از اين عمليات در 
س��ال جاري منظور مي شود. همچنين با توجه 
به وضعيت همه گيري بيماري كرونا در كش��ور 
ايران و افزايش فش��ارهاي بين المللي ناشي از 
تحريم هاي ظالمانه، افزايش نرخ ارز و تورم ناشي 
از آن به نظر مي رسد كه در سال ۱۳۹۹ كشور با 

مشكالت عديده اي مواجه شد.

نيازي به وجود شركت هاي استاني براي مديريت سهام مردم نيست

 به گزارش سنا، سخنگوي ستاد راهبري آزاد سازي سهام عدالت، 
مهم ترين مصوبات نشست اخير شوراي عالي بورس و اوراق بهادار 

را تشريح كرد.
حسين فهيمي با بيان اينكه نشست شوراي عالي بورس و اوراق بهادار 
عصر سه شنبه در وزارت امور اقتصادي و دارايي  برگزار شد، گفت: 
مهلت مراجعه مشموالن سهام عدالت به بانك ها براي فروش يكجاي 
۳۰ درصد از سهامشان از ۱۰ به ۱۳ خردادماه جاري افزايش يافت.

وي ادامه داد:  بانك ها موظف هس��تند ظرف سه روز سفارش ها را 
تجميع و از طريق كارگزار منتخب خود در بازار س��رمايه به فروش 
رسانده و وجه حاصله را به حساب دارندگان سهام عدالت يا متقاضيان 

فروش واريز كنند.
فهيمي دومين مصوبه نشست شوراي عالي بورس و اوراق بهادار را 
تمديد يك هفته اي انتخاب مستقيم مشموالن سهام عدالت اعالم 
كرد و افزود: مشموالن تا ساعات پاياني روز پنجشنبه ۱۵ خردادماه 
جاري فرص��ت دارند به س��امانه samanese.ir مراجعه و روش 

سهامداري مستقيم را انتخاب كنند.

سخنگوي ستاد راهبري آزاد سازي سهام عدالت تاكيد كرد: با توجه به 
اينكه امكان لغو تصميم از روش مستقيم به غيرمستقيم وجود ندارد 
مشموالن اين سهام در انتخاب اين روش دقت كافي را داشته باشند.

وي اظهار داشت: همان گونه كه وعده داده بوديم، آزادسازي سهام 
عدالت از روز ش��نبه دهم خردادماه جاري به مفهوم عام و گسترده 
آن يعني امكان استيفاي حقوق همه جانبه سهامداري همانند ساير 
سهامداران انجام خواهد شد و مشموالن سهام عدالت قادر خواهند 
بود تمامي حقوق و منافع مالكانه خود را به عنوان سهامدار اعمال 

كنند.
فهيمي ادامه داد: البته اين به معناي درخواست يا تشويق براي فروش 
سهام نيست، بلكه درخواست ما اين است كه اين دارايي ارزشمند 
را در سبد دارايي خود نگهداري كنند اما چنانچه قصد فروش اين 
سهام را دارند، مي توانند با دو روش سفارش يكجاي فروش با اعطاي 
اختيار به شبكه بانكي به شعب بانك ها مراجعه كنند و يا اينكه از روز 
دهم خردادماه جاري در دفاتر شركت هاي كارگزاري حضور يابند و 
به انتخاب خود تا سقف ۳۰ درصد از سهامشان را به فروش برسانند.

مهلت مراجعه مشموالن سهام عدالت به بانك ها تمديد شد
معاون بازار بورس اوراق بهادار تهران گفت: بازار سرمايه بازاري است 

كه با تورم رشد مي كند اما خودش عامل تورم نيست.
به گزارش ايلنا، محمد گودرزي درباره احتمال خروج نقدينگي از 
بازار سرمايه با ادامه ريزش شاخص اظهار داشت: در طول چندين 
ماه گذشته به تمام س��هام داران، سرمايه گذاران به ويژه تازه واردها 
توصيه كرديم و تذكر داديم كه به صورت غيرمس��تقيم در بورس 
س��رمايه گذاري كنند، يعني افرادي كه اطالع��ات و آگاهي كافي 
از بورس و ب��ازار س��رمايه ندارند بايد حتما از تخصص مش��اوران 

سرمايه گذاري و تحليل گران بازار استفاده كنند.
وي با بيان اينكه تازه واردها و مبتديان بهتر است پول و سرمايه خود 
را در قالب سبدگرداني در صندوق هاي سرمايه گذاري وارد بورس 
كنند، ادامه داد: اما كساني كه قصد سرمايه گذاري به صورت مستقيم 

را دارند بايد با نگاه بلندمدت وارد اين بازار شوند. 
معاون بازار ب��ورس اوراق بهادار تهران گفت: با توجه به بازدهي كه 
ش��اخص بورس تهران از ابتداي امس��ال داشت بديهي بود كه اين 
روند بازار قرار نيس��ت ادامه پيدا كند به همين دليل گفته مي شود 

كه ورود به بورس بايد با نگاه بلندمدت باش��د.  گودرزي با تاكيد بر 
اينكه فردي كه با قصد سفته بازي و ديد كوتاه مدت وارد بورس شده 
بايد ريس��ك س��رمايه گذاري در اين بازار را بپذيرد، ادامه داد: نگاه 
سرمايه گذاري بلندمدت به معناي سرمايه گذاري براي مدت بيشتر 

از يك سال است. 
وي درباره وضعيت س��اير بازارها در ش��رايط ريزش بازار سرمايه و 
انتقال نقدينگي س��هام داران خرد از بورس براي ثبت نام در پيش 
فروش خودرو اظهار داش��ت: بازار سرمايه مانند اكوسيستم است 
و تمام بازارها بر هم اثرگذار هستند و مانند سيستم عمل مي كنند 
و به همين دليل اس��ت كه بازاري رونق و ديگري در ركود است اما 
 براساس ارزيابي هاي انجام شده از بازار سرمايه خروج با اهميتي براي 

پيش فروش هاي خودرو نداشتيم. 
معاون بازار بورس اوراق بهادار تهران درباره اثر تورمي رشد شاخص 
در طول دو ماه گذشته گفت: رشد شاخص در بورس تهران اثر تورمي 
بر كل كشور نداشت، بايد توجه داشت كه بازار سرمايه بازاري است 

كه با تورم رشد مي كند اما خودش عامل تورم نيست.

بورس با تورم رشد مي كند اما عامل تورم نمي شود

فراكسيوني براي  مصالح عامه
چراكه فراكسيوني است كه قرار است به »مصالح عامه« 
مردم بپردازد. غالبا طي ادوار مختلف فراكس��يون هاي 
زيادي در مجلس تشكيل مي شد كه »مصالح خاصه« را 
مدنظر داشت كه گونه هاي مختلف آن عبارت بودند از:  
فراكسيون هاي سياسي: كه يكي از نحله هاي سياسي يا 
احزاب را نمايندگي مي كردند ولي به طور غالب افتراق 
زيادي بين عملكرد و كاركرد آنها در قبال حوزه سياست 
اجتماعي و سياست رفاهي و مدعيات حزبي و سياستي 
آنها مشاهده مي شد. يعني در انتخابات و شعارهاي حزبي 
و سياس��ي از رفاه و تامين اجتماعي س��خن مي گفتند 
ولي تصميمات آنها در مجل��س هيچ قرابتي با مقوالت 
رفاه و تامين اجتماعي نداشت. فراكسيون هاي قشري 
و صنفي: به طور مثال فراكس��يون زنان، فرهنگيان و ... 

كه اهداف مربوط به يك صنف يا قشر خاص از جامعه را 
نمايندگي مي كردند. فراكسيون هاي سياستي: كه براي 
ترويج يا تبيين يكي از سياست هاي حاكم بر كشور نظير 
حمايت از توليد، جمعيت، اقتصاد مقاومتي و .. ش��كل 
مي گرفتند. فراكسيون هاي قومي و منطقه اي: كه قوميت 
يا زبان مش��ترك يا زمين مش��ترك و ... مالك تشكيل 
اين فراكسيون ها بود. غالب فراكسيون هاي متشكله در 
مجالس گذش��ته معطوف به مصالح خاصه بوده است و 
بخشي از جمعيت ايران را شامل مي گرديده است وليكن 
فراكس��يون رفاه و تامين اجتماعي قاطبه مردم ايران و 
ساكنان مناطق س��رزميني ايران و ايرانيان مقيم خارج 
از كش��ور را در بر مي گيرد و يك فراكسيون فراگير ملي 
است. وليكن باتوجه به مطالب منتشره از سوي موسسين 

فراكسيون رفاه و تامين اجتماعي بايستي شكل گيري 
آن را در ابتداي تشكيل مجلس يازدهم مغتنم دانست. 
اينكه هيات موس��س اين فراكس��يون »برخورداري از 
رفاه و تامين اجتماعي را جزو حقوق بنيادين و اساس��ي 
مردم طبق قانون اساسي« دانسته و »بر گسترش چتر 
تامين اجتماعي به معناي عام و خاص« تاكيد ورزيده و 
نقش و كاركرد تامين اجتماعي را در كيفيت زندگي مردم  
حائز اهميت دانسته اند، نشان از اين دارد كه در هدفگذاري 
اوليه قرار است در اين فراكسيون »مصالح عامه« مردم 
پيگيري شود و اعالم موجوديت اين فراكسيون قبل از 
تشكيل رس��مي مجلس يازدهم حاكي از آن است كه 
عده اي توانسته اند به خوبي اولويت و اهميت موضوع رفاه و 
تامين اجتماعي را تشخيص دهند و در جهت تشكيل يك 

فراكسيون براي پرداختن به اين موضوع مهم و تاثيرگذار 
همداستان شده اند. اگرچه عدالت اجتماعي و بالمال رفاه 
و تامين اجتماعي جزو آرمان ها و شعارهاي انقالب سال 
۱۳۵۷ بود و در اص��ول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون 
اساسي عينيت و تبلور يافته و در فرازهاي مهمي از سند 
چشم انداز، الگوي اس��المي- ايراني پيشرفت و منشور 
گام دوم به آن پرداخته ش��ده است وليكن به هرتقدير و 
متاسفانه اين حوزه طي چند دهه اخير در محاق مسائل 
ديگر قرار گرفته است و به نظر مي رسد در شرايط حاضر 
هم به لحاظ تكاليف قانوني و ه��م به لحاظ اقتضائات و 
ضرورت هاي عصري )تحريم ها، حصر اقتصادي، بحران 
كرونا، بيكاري و آس��يب هاي اجتماع��ي و...( پرداختن 
به مقوله رفاه و تامي��ن اجتماعي يك ضرورت محتوم و 

حياتي براي حاكميت است و پر واضح است كه مجلس 
به عنوان مرجع تقنيني كش��ور بايستي بيش از پيش و 
بهتر از گذش��ته به اين مقوله توجه نمايد و شكل گيري 
»فراكسيون رفاه و تامين اجتماعي« از اين منظر يك اقدام 
شايس��ته و درخور توجه مي باشد و مي تواند زمينه ساز 
طرح موضوعات مرتبط با حوزه سياست رفاهي، سياست 
اجتماعي، رفاه و تامين اجتماعي، نظام چنداليه تامين 
اجتماعي، استقالل بخشي به سازمان ها و صندوق هاي 
بيمه گر اجتماعي و اعم��ال چندجانبه گرايي در اركان 
عالي آنها و... در مجلس يازدهم و تصويب قوانين الزم در 

اين زمينه باشد. ايدون باد.
 ٭ عضو و نايب رييس هيات مديره
 سازمان تامين اجتماعي

ادامهازصفحهاول



ايرانشهر 5 راه  و شهرسازي

دكتر مهدي زارع، استاد زلزله شناسي در گفت وگو با »تعادل« آثار و ابعاد زمين لرزه 4 ريشتري ديروز را بررسي كرد

مسووالن »درد« زلزله ندارند، دنبال »درمان« هم نيستند
مجيد اعزازي|

ديروز ساعت 13 و 41 دقيقه حوالي دماوند 
زمين لرزيد و در تهران نيز احساس شد. به 
گفته كارشناس�ان اين زلزله كه در عمق 12 
كيلومتري رخ داده اس�ت، از پس لرزه هاي 
زلزله 5.1 ريش�تري 19 ارديبهش�ت ماه به 
ش�مار مي رود. 48 دقيقه بام�داد جمعه 19 
ارديبهش�ت س�ال جاري در ۷ كيلومتري 
گس�ل مش�ا و ۶ كيلومت�ري ش�هر دماوند 
زلزله اي رخ داد و ش�هرهاي اطراف از جمله 
ته�ران و ك�رج را لرزان�د و ج�ان دو نفر از 
هموطن�ان را نيز گرفت. اي�ن زلزله اگرچه 
خسارت مالي در پي نداشت، اما بعد از زلزله 
28 آذر س�ال139۶،  دومين زلزله ش�ديد 
در پايتخ�ت طي ي�ك دهه اخير به ش�مار 
مي رود. زلزله س�ال 9۶ در مرز استان البرز 
و تهران و نزديك مالرد ثبت ش�ده بود و از 
همين رو، زلزله شناسان در آن زمان نگران 
تحريك شدن گسل ش�مال تهران توسط 
زلزله مالرد طي يك دوره س�ه ماهه بودند، 
اما دوره س�ه ماهه گذش�ت و گسل شمال 
تهران كه ت�وان ايجاد زمين ل�رزه بين ۷ تا 
۷.5 ريش�تر را دارد، تحريك نشد. بامداد 
19 ارديبهش�ت اما گسل مش�ا فعال شد و 
نگراني زيادي را ب�راي مردم ايجاد كرد، در 
عين حال،  كارشناسان زلزله شناسي اعالم 
كردند، زمين لرزه بام�داد جمعه در تهران 
زلزله اصلي بوده است و احتمال وقوع زلزله 
بزرگ بعيد به نظر مي رس�د. با وجود اين، از 
آنجا كه گسل مشا و گسل ري خطرناك ترين 
گسل هاي تهران به شمار مي روند، همچنان 
نگراني نس�بت به وقوع يك زلزله بزرگ در 
تهران وجود دارد و پس از بروز پس لرزه هايي 
همچ�ون پس لرزه دي�روز، اي�ن نگراني ها 
تشديد مي ش�ود. دكتر مهدي زارع، استاد 
تمام پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و 
مهندسي زلزله در گفت وگو با »تعادل«، اما 
نظر غالب كارشناسان مبني بر اينكه زلزله 
4 ريشتري ديروز دماوند،  پس لرزه زلزله 19 
ارديبهشت به شمار مي رود، بر توجه بيش از 
پيش مسووالن نسبت به عواقب و پيامدهاي 
زلزله بزرگ ته�ران تاكيد كرد. او همچنين 
از ع�دم تخصيص بودج�ه و اعمال برخي از 
محدوديت هاي مالي براي انجام پرو ژه هاي 
زلزله شناسي با عنوان »خودتحريمي« نام 
برد و گفت، در ش�رايطي ك�ه جامعه علمي 
كشور به دليل تحريم هاي يك جانبه امريكا 
براي انجام همكاري هاي بين المللي در حوزه 
زلزله با مش�كل و محدوديت مواجه است، 
از داخل كش�ور نيز با عدم درك و شناخت 
مسووالن نسبت به پيامدهاي زلزله مواجه 
است. عدم دركي كه به گفته دكتر زارع، به 
نداش�تن »درد« و نرفتن به دنبال »درمان« 
منجر شده و »خودتحريمي« را در پي داشته 
اس�ت. مش�روح گفت وگو با دكت�ر زارع را 

پيش رو داريد.

   آقاي دكت�ر زارع، ارزيابي جنابعالي از وقوع 
زلزله 4 ريش�تري در حوالي دماوند چيست؟ 
آيا پس لرزه زلزله 5.1 ريشتري 19 ارديبهشت 

است؟
بله. به نظر مي رس��د كه پس لرزه همان زلزله باشد. 
به اين دليل كه درس��ت در مج��اورت كانون زلزله 
19 ارديبهش��ت و در كمتر از سه هفته پس از وقوع 
آن اتفاق افتاده اس��ت. طي اين م��دت 40 پس لرزه 

با بزرگاي بيش��تر از 2 ريش��تر اتفاق افت��اده و زلزله 
ديروز، س��ومين پس لرزه با بزرگاي 3 ريشتر و تنها 
پس لرزه با بزرگاي بيش��تر از 4 ريشتر بوده است. از 
اين رو، بايد مراقب باش��يم و به ويژه مس��ووالن بايد 
ب��ا يك دقت خاصي با مس��اله زلزل��ه برخورد كنند 
و دس��تور العمل هايي ك��ه براي اين مواق��ع دارند را 
اجرا كنند. توصيه خاصي ب��راي مردم نداريم. چون 
مي دانيم كه تهران، پرتراكم ترين منطقه كشور است 
و توصيه بايد با مالحظات و امكانات همراه باشد، اما 
بس��ياري از مردم امكانات الزم براي اجراي بسياري 
از توصيه ها را ندارند. بنابراين مردم اگر مراقبت هاي 
عمومي را دقت ك��رده و اجرا كنند، كفايت مي كند. 
اما مسووالن بايد به ش��يوه نامه هايي كه اميدواريم 
برايش��ان تهيه شده باش��د، توجه كنند و اگر چنين 
ش��يوه نامه هايي را ندارند به اين سمت بروند كه اين 
شيوه نامه ها را تهيه و از اين پس از آنها استفاده كنند.
   آقاي دكتر، پس لرزه ه�اي يك زلزله بزرگ 
مانند زلزله 19 ارديبهشت تا چه مدت معموال 

ادامه مي يابد؟
وقوع پس لرزه هاي ناش��ي از يك زلزله 5 ريش��تري 
معموال تا يك ماه و بيش��تر از يك ماه كامال طبيعي 
است و مشكلي ندارد. معموال تا وقتي كه زلزله هاي 
كوچك ت��ر در هم��ان منطقه ص��ورت مي گيرد، ما 
به عن��وان پس لرزه تلقي مي كني��م. در صورتي كه 

زلزل��ه اي در همان ان��دازه اما در ي��ك مدت زماني 
طوالني تر رخ دهد، اصطالحا مي گويم زلزله »پويل 
گونه« شده اس��ت. تا اينجا زلزله هاي منطقه مورد 
نظر، به صورت پس لرزه آن زمين لرزه 5.1 ريشتري 

ارزيابي مي شود.
   اش�اره كرديد كه مردم امكان�ات الزم براي 
محافظ�ت از خ�ود در براب�ر زلزل�ه را ندارند، 

منظورتان از آن امكانات الزم چيست؟
مثال گفته مي شود كه مردم به جاهاي امن بروند. كجا 
امن تر است كه مردم بروند؟ كجا را دارند كه بروند؟ در 
ثاني، اين جمعيت ميليوني را چطوري مي خواهيد به 

جاي امن بفرستيد. 
مي خواهم بگويم برخي از هم��كاران من هم وقتي 
مي خواهن��د به مردم توصيه كنن��د، توصيه هايي از 
سر سيري مي كنند و خودشان هم نمي دانند كه چه 
توصيه اي مي كنند. اگر به خودش��ان هم بگوييد كه 
خانواده تان را ببريد به جاي امن، نمي دانند كه كجا 
بايد بروند. بعد هم اين جمعيت را چه جوري مي توان 
به جاي خاصي فرستاد. اما مي شود به مردم گفت كه 

در جاي خطرناك قرار نگيرند. 
   در كشور ما كمبود هاي زيادي در حوزه مربوط 
به زلزله شناسي و هشدار س�ريع وجود دارد. 
االن به نظر ش�ما كمبودهاي اصلي و عمده در 

كشور كدامند؟

يك كمبود خيلي بزرگي كه در كش��ور وجود دارد، 
كمبود درك و شناخت واقعيت است. وقتي كمبود 
درك و شناخت وجود داش��ته باشد، آن وقت ديگر 
درد هم حس نمي شود. يعني كمبود درد هم داريم. 
در اين صورت،  براي درمان اقدامي صورت نمي گيرد. 
من و همكارانم اگر س��ال هاي س��ال هم درباره اين 
مس��ائل حرف بزنيم، مس��ووالن به ما مي گويند كه 
چون رش��ته و تخصص شما اين هست، مساله زلزله 
برايتان به دغدغه تبديل شده و مهم است. البته اين 
سخن درست است و ما به دليل رشته و تخصصمان 
بيشتر از سايرين نسبت به اين مساله حساس هستيم 
و صحبت مي كني��م. اما اين همه ماجرا نيس��ت. به 
عنوان مثال صبح چهارشنبه و قبل از وقوع پس لرزه 
4 ريش��تري، اتفاقا درباره زلزله تهران در جلسه اي 
دنبال بودجه بوديم، اما يكي از پاسخ هايي كه دريافت 
كرديم، اين بود كه مطلقا بودجه اي وجود ندارد. اما 
من فكر مي كنم نبود بودجه به خاطر اين اس��ت كه 
اساسا مساله اي وجود ندارد و هر گونه صرف بودجه 
درباره هر نوع كار مطالعاتي و علمي، اگر به زبان هم 
نيايد، تصور پس ذهن اين اس��ت كه داريم پولمان را 
دور مي ريزيم. احساس اين است كه داريم پول را تو 
جوي مي ريزيم و آن را آب مي ب��رد و چرا اين كار را 
بكنيم. هزارتا مشكل ديگر از قبيل بيكاري و تغذيه و... 
در كشور وجود دارد و آن مسائل را بايد برويم و حل 

كنيم. بنابراين، صحبت اين بود كه با همكاري هاي 
بين المللي كمبودهاي مطالعات��ي را جبران كنيم، 
اما ما تحريم هستيم و اگر كشورهاي ديگر خواسته 
باشند با ما كار كنند، مسائل مختلفي وجود دارد كه 
مانع اين كار مي شود حتي چين و روسيه مالحظاتي 
در اين باره دارند. در واقع هم تحريم هس��تيم و هم 
خودمان، خودم��ان را تحريم كرده ايم. از يك طرف، 
جامعه علمي با كشورهاي خارجي نمي تواند همكاري 
كند يا نمي توانن��د از امكانات موج��ود در خارج به 
صورت برون سپاري اس��تفاده كنند. از طرف ديگر، 
در داخل هم كه بخواهد حركتي انجام دهد، پاس��خ 
اين است كه حتي يك ريال بودجه هم وجود ندارد. 
اما، حسم اين است كه بودجه وجود دارد و با توجه به 
مشاهداتم، فكر مي كنم كه در همين شرايط سخت 
اقتصادي هم بودج��ه و امكانات حتي براي اين جور 
كارها وجود دارد و راه حل هايي را مي ش��ود فكر كرد 
ك��ه از دل آن بودجه هايي را براي انجام يكس��ري از 
كارها مثال پاس��خ به همين س��وال شما كه احتمال 
زلزله ش��ديد در تهران چقدر است، كنار بگذاريم. يا 
مردم در شهر بزرگي مثل تهران، دقيقا هنگام زلزله 
چكار بايد بكنند يا مسووالن بخش هاي مختلف، چه 
دستورالعمل هايي را بايد داشته باشند و بر اساس چه 
دستورالعملي، چه آموزشي را بايد اجرا كنند. بايد در 
اين موارد كار مطالعاتي و توليد محتوا صورت گيرد 
كه مستلزم داشتن بودجه است. معتقدم كه مي شود 
به شيوه هاي مختلف، اگر آن دردي كه صحبتش را 
مي كنيم،  حس و درك شود، بودجه هم براي آن درد 
تخصيص مي يابد. در س��خت ترين شرايط مي شود 
راه هايي را پيدا كرد و به مسائل مهم بودجه تخصيص 
داد و مي شود هم سيستم هشدار سريع درست كرد 
و هم دستورالعمل هاي مختلف را تهيه و توليد كرد.

 آقاي دكتر، درباره پيامدهاي زلزله شديد در 
تهران بس�يار صحبت شده است، اما همانطور 
كه جنابعالي هم اش�اره كرديد، مس�ووالن ما 
درك درس�تي از اين پيامدها ندارند. لطفا در 
صورت امكان به گوشه اي از اين پيامدها اشاره 

بفرماييد.
تصحيح كنم كه نه تنها درك درس��تي ندارند، بلكه 
اساسا دركي نسبت به اين مساله ندارند. پيامدهاي 
زلزله بزرگ تهران متعدد است. زلزله بزرگ، احتماال 
يك س��ري پيامدهاي زنجيره اي مانند آتش سوزي، 
ناامني، متالش��ي شدن ش��يرازه امور، خرابي هاي و 
آسيب هاي ثانويه ناشي از پس لرزه ها خواهد داشت. 
همچنين مش��كالت مضاعفي از سمت بخش هاي 
آسيب پذيرتر شهر براي ساير بخش ها ايجاد خواهد 
شد. مثال مناطق مركزي و جنوب تهران، در صورت 
وق��وع زلزله بزرگ، دچار مش��كل مي ش��وند و اين 
مشكل ناحيه اي مي تواند منش��أ مشكل براي ساير 
مناطق شهر ش��ود. همچنين مناطق حاشيه نشين 
در صورتي كه از زلزله دچار آسيب شوند، مي توانند 
براي محله هاي داخل ش��هرها مساله درست كنند. 
يك مثال ديگر بزنم. اكثر مراكز درماني تهران، تقريبا 
در يك محور شمالي* جنوبي توزيع شده اند، يعني 
تمركز اكثر مناطق تهران در يك كريدور ش��مالي- 
جنوبي اس��ت اما تهران االن يك ش��هري است كه 
كشيدگي شرقي و غربي دارند و تقريبا به شكل يك 
مستطيل است. در اين شرايط، اگر در مناطق غربي 
و شرقي پايتخت دچار مشكل ش��ويد بايد بيماران 
و آس��يب ديدگان را به مراكز درماني واقع در محور 
شمالي – جنوبي مركز شهر بياوريد. همين مساله، 
بار مشكالت اضافه مي كند. اگر در روز زلزله رخ دهد، 
چهار ميليون جمعيت اضافه هم كه براي كار به تهران 
مي آ يند، به مشكالت ناشي از زلزله اضافه مي شود. 
اگر شب زلزله رخ دهد، جمعيتي كه خواب هستند 
و آسيب مي بينند، اين مشكالت را تشديد مي كنند.
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وزير راه: سرقت  از تجهيزات 
عمومي افزايش يافته است

 محمد اس��المي، وزير راه و شهرسازي در حاشيه 
آيين رونمايي از سامانه ثبت نام متقاضيان نوسازي 
ناوگان حمل و نقل كاال در خصوص س��انحه ريلي 
اخير )خروج قطارمسافري از ريل در محور همدان- 
مشهد در سوم خرداد جاري( كه به واسطه دزدي 
تجهيزات ريلي بوده با اش��اره به تمهيدات در نظر 
گرفته شده براي كاهش اين اتفاقات اظهار داشت: 
خوش��بختانه در اين سانحه كسي آسيب نديد اما 
متاسفانه س��رقت  از تجهيزات عمومي در ماه هاي 
اخير افزايش پيدا كرده است. به گزارش تسنيم، وي 
افزود: در اين زمينه براي هر سانحه اي به غير از اينكه 
در خود سازمان مربوطه يك هيات بررسي سانحه 
وجود دارد، در مجموعه وزارت راه و شهرسازي هم 
به موجب تكليف يك كارگروه بررسي و ارزيابي در 
همه مدل هاي حمل و نقل تشكيل شده كه به اين 
موضوع ورود داشته تا اتفاق را بررسي و ارزيابي كند. 
وي تصريح كرد: در اين زمينه در مشاهدات اوليه 
مشخص شد كه اتفاق به خاطر باز شدن پيچ ها از 
ريل بوده اس��ت، اينها جزو مواردي است كه اخيرا 
مشاهده شده و تكرار مي شوند، پليس بسياري از 
اين افراد را دستگير كرده و بيشتر دستگيري ها در 
سال 9۸ در اطراف تهران بوده است، در اين خصوص 
س��ارقان كابل  چراغ ها در اتوبان نيز شناس��ايي و 
دستگير ش��دند. وي ادامه داد: اميدواريم سيستم 
نظارت متفاوتي ايجاد شود تا شرايطي به وجود  آيد 
كه اين تجهيزات قابل برداشتن و دست زدن نباشند، 
اي��ن كار يك اقدام پرهزينه اما ضروري اس��ت كه 
تصميم آن گرفته و در حال ابالغ به شركت راه آهن 

است تا تمهيدات ويژه اي را در نظر بگيرند.

اجراي طرح ترافيك ۷ بار 
توسط وزير بهداشت لغو شد

مدير واحد توس��عه سيستم هاي حمل و نقل پاك 
ش��هرداري با اش��اره به اينكه اجراي طرح ترافيك 
امسال ۷ بار توس��ط وزير بهداشت لغو شده است، 
گفت: وزير براي مقابله با كرونا دوچرخه سواري را 
تجويز كند. يعقوب آزاده دل، مدير واحد توس��عه 
سيستم هاي حمل و نقل پاك ش��هرداري تهران 
در گفت وگ��و با فارس، درباره ضرورت اس��تفاده از 
دوچرخه در پايتخت در شرايط كرونايي اظهارداشت: 
اجراي طرح ترافيك از ابتداي امسال، ۷ بار توسط 
وزارت بهداشت و ستاد ملي مقابله با كرونا لغو شده 
اس��ت و اين درصورتي بوده ك��ه پايتخت روزهاي 
پر ترافيك و آل��وده اي را تجربه مي كند. وي افزود: 
بهتر بود وزير بهداش��ت كه با شهردار تهران تماس 
مي گيرد و مي خواهد براي هفتمين بار طرح ترافيك 
لغو شود يك بار هم به مردم بگويد دوچرخه در ايام 
كرونا بهترين وسيله نقليه است. مدير واحد توسعه 
سيستم هاي حمل و نقل پاك شهرداري اظهار كرد: 
آقاي وزير دوچرخه خوب است حتي براي جنگ با 

كرونا، لطفا آن را به شهروندان تجويز كنيد.

ملخ ها پشت دروازه هاي 
پايتخت

ملخ ها به دروازه هاي پايتخت رس��يدند. برخي 
مزارع حاشيه اي شهر سم پاشي شدند. شهروندان 
نگران حضور ملخ ها هستند اما مديران مي گويند 
خبري از ملخ ها در تهران نيست و براي مبارزه با 
آنها دستورالعمل داريم. به گزارش فارس، خرداد 
سال گذشته خبر رسيد كه ملخ ها بعد از گذر از قم، 
رباط كريم و پرند به پايتخت رسيدند. اين ملخ ها 
براي مردم و كش��اورزان مش��كالتي ايجاد كرده 
و خس��ارت هاي به مزارع وارد كردند. مسووالن 
وزارت جهاد كش��اورزي اس��تان تهران هم اين 
خب��ر را تاييد و اعالم كردند بس��ياري از مزارع را 
سمپاشي كرده اند. يك سال گذشت و دوباره در 
روزهاي ابتدايي خرداد 99 خبر رسيد كه هزاران 
ملخ به شهرس��تان قرچك، پيشوا، ورامين، پرند 
و.... حمله كردند و همين امر باعث ايجاد نگراني 
براي كش��اورزان و مردم شد. برخي كارشناسان 
گفتند كه اين ملخ ها كه در مناطق روس��تايي و 
مزارع هستند بيشتر بومي هستند.چند روز بعد 
هم خبر رس��يد كه ملخ ها به پايتخت رسيدند. 
علي اصغر عطايي مديركل خدمات شهري شهر 
شهرداري تهران در اين باره گفت: اين ملخ ها سال 
گذشته هم بودند و گفته مي شود كه اينها ملخ هاي 
محلي و بومي هستند و در برخي محله ها همانند 
پاكدشت، ورامين و مامازن هستند و بومي بوده 
و آس��يبي نمي زنند و حتي قابل كنترل هستند. 
در همين حال،  منصور درجاتي رييس مديريت 
بحران اس��تان تهران در اين باره گفت: سازمان 
مديريت بحران اقداماتي براي مهار ملخ ها انجام 
مي دهد، اما مه��ار و مقابله با هجوم ملخ جزو كار 
تخصصي وزارت جهاد كش��اورزي است.س��ال 
گذشته براي اين كار وزارت جهاد كشاورزي رديف 
بودجه اي اختصاص داد.برخي از رس��انه ها اعالم 
كردند كه ملخ ها به تهران هجوم آورده اند، اما اين 
خبر بالفاصله از سوي محمد كرمي رييس اداره 
نظارت بر امر حيات وحش محيط زيست استان 
تهران رد شد. كرمي تأكيد كرد كه ملخ ها به تهران 
حمله نكردند و ملخ هاي مشاهده شده در جنوب 
تهران مربوط به تخم گذاري يك يا دو سال گذشته 
هستند كه با توجه به شرايط آب و هوايي و رطوبت 
خاك متولد ش��ده اند. به گفته كرمي، زماني كه 
رطوبت خاك مناسب باشد و دما هم افزايش يابد، 
تخم ملخ هايي كه در خاك هستند توليد مي شوند. 
وي ادامه داد: اين حشرات بخشي از زنجيره غذايي 
در طبيعت محسوب مي شوند و در فصل زادآوري و 
جوجه آوري پرندگان، پوره هاي 1 و 2 آنها به عنوان 
تغذيه پرندگان مورد استفاده قرار مي گيرند. ملخ ها 
در سال هاي قبل هم بودند اما شرايط آب و هوايي 

به گونه اي نبود كه آنها افزايش يابند.

بانك مركزي گزارش كرد

تورم ماهانه مسكن 11 درصد شد
گروه راه وشهرسازي|

گ�زارش بان�ك مرك�زي از تح�والت بازار 
مسكن تهران در ارديبهشت ماه سال جاري 
اگرچه به طور تقريبي گ�زارش وزارت راه و 
شهرسازي مبني بر بالغ شدن متوسط قيمت 
هر متر مربع واحد مس�كوني به 1۷ ميليون 
تومان را تاييد كرد اما در عين حال،  اختالفي 
تقريبا معنادار با گزارش وزارت راه در مورد 
تورم ماهانه ملك را نيز به نمايش گذاش�ت. 
اختالفي بي�ش از 1.5 درصد. اختالف ميان 
گزارش هاي دو نهاد يادش�ده درباره تعداد 
معامالت ملكي انجام ش�ده در ارديبهشت 

ماه اما قابل توجه نيست.

بر اساس گزارش بانك مركزي، در ماه مورد گزارش، 
متوسط قيمت خريد و فروش يك مترمربع زيربناي 
واحد مس��كوني معامله ش��ده از طري��ق بنگاه هاي 
معامالت ملكي ش��هر تهران 16 ميليون و 9۷0 هزار 
تومان بود كه نس��بت به ماه مش��ابه سال قبل 33.9 
درص��د افزايش و نس��بت به ماه قب��ل 10.9 درصد 

افزايش نشان مي دهد.
اين در حالي است كه به گزارش وزارت راه وشهرسازي 
كه روز سه شنبه در »تعادل« به چاپ رسيد، متوسط 
قيمت هر متر مربع واحد مس��كوني در ارديبهش��ت 
م��اه ب��ه 1۷ ميلي��ون و 6600 تومان بالغ ش��د و به 
اين ترتيب نس��بت به متوس��ط قيمت هر متر مربع 
مس��كن در فروردي��ن )15 ميلي��ون و 545 هزار و 

۷00 تومان( 9.4 درصد افزايش يافت. بانك مركزي 
همچنين در »گزارش تحوالت بازار مس��كن ش��هر 
تهران در ارديبهشت ماه سال 1399«، تعداد معامالت 
آپارتمان هاي مسكوني ش��هر تهران در ارديبهشت 
ماه را 11 هزار و 300 واحد مس��كوني اعالم كرد كه 
نسبت به ماه مش��ابه س��ال قبل 6.۷ درصد كاهش 

نشان مي دهد.
در اين حال، به گزارش دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و 
شهرسازي، در ارديبهشت سال جاري، در شهر تهران 
11 هزار و 569 فقره معامله آپارتمان صورت گرفته 
كه نس��بت به 1300 فقره معامل��ه صورت گرفته در 
فروردين سال جاري، ۷۸9.9 درصد رشد داشته است. 

    رشد 2.8 برابري ملك در دو سال گذشته
براس��اس گزارش بانك مركزي، متوسط قيمت هر 
متر مربع مسكن در ش��هر تهران در دو ماهه نخست 
سال 99، 16 ميليون و 134 هزار تومان بود كه نسبت 
به دوره زماني مشابه س��ال 9۷، 1۸2 درصد افزايش 

نشان مي دهد.
در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يك 
مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق 
بنگاه هاي معامالت ملكي ش��هر تهران 16 ميليون و 
9۷0 هزار تومان بود كه نسبت به ماه مشابه سال قبل 
33.9 درصد افزايش و نسبت به ماه قبل 10.9 درصد 

افزايش نشان مي دهد.
براساس اين گزارش، متوس��ط قيمت هر متر مربع 
مس��كن در تهران در دو ماهه نخس��ت سال 99، 16 

ميليون و 134 هزار تومان بود كه نسبت به دوره زماني 
مشابه سال 9۷، 1۸2 درصد افزايش نشان مي دهد. به 
عبارت ديگر، متوسط قيمت هر متر مربع مسكن در 
تهران در دو ماهه نخس��ت سال 99، 2.۸2 برابر دوره 

زماني مشابه سال 9۷ بوده است.
بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده 
در ش��هر تهران به تفكيك عمر بنا در ارديبهشت ماه 
سال 1399 حاكي از آن است كه از مجموع 11 هزار 
و 310 واحد مسكوني معامله ش��ده، واحدهاي تا 5 
سال ساخت با س��هم 3۸.۸ درصدي بيشترين سهم 
را به خود اختصاص داده اند. سهم مذكور در مقايسه 
با ارديبهشت ماه س��ال قبل حدود 2.2 واحد درصد 
كاهش يافته و در مقابل به س��هم واحدهاي با قدمت 

6 تا 10 سال و 16 سال و بيشتر افزوده شده است.

   3 علت رشد قيمت مسكن در ارديبهشت
به گزارش »تعادل«، بالغ شدن متوسط قيمت هر متر 
مربع واحد مسكوني در شهر تهران طي ارديبهشت 
99 به حدود 1۷ ميليون تومان دس��ت كم سه علت 
عمده دارد. علت اول اينكه همواره، هم تعداد معامالت 
ملك و هم قيمت هاي مس��كن در ارديبهش��ت ماه، 
 پس از استراحت كوتاه بازار )كسادي بازار مسكن در 
هفته آخر اسفند و دو هفته اول فروردين( و همچنين 
افزايش عمومي قيم��ت كاالها در بازارهاي مختلف، 
در دومي��ن ماه از به��ار، فرصتي براي رش��د معنادار 
مي يابند و اين مس��اله در آمار سال هاي گذشته نيز 

نمودار شده است.

تورم انتظاري دومين عامل رش��د قيمت مسكن در 
ارديبهش��ت ماه سال جاري است. روند شاخص هاي 
كالن اقتصاد ايران حاكي از نرخ تورم باال براي س��ال 
99 است. از همين رو، چشم انداز افزايش نرخ تورم و 
به عبارتي رشد قيمت دارايي ها از سويي و افت ارزش 
پول ملي از س��وي ديگر، به عنوان يك عامل موثر در 
مكانيس��م عرضه و تقاضاي بازار مسكن عمل كرده 
و منجر به افزايش تورم ماهانه ملك در ارديبهش��ت 

شده است.
از تحوالت بازارهاي موازي ارز، سكه، بورس و پول نيز 
مي توان به عنوان سومين عامل افزايش تورم ماهانه 
مسكن در ارديبهش��ت نام برد. طي دو ماهه نخست 

سال جاري، نرخ دالر رش��د قابل توجهي داشته و از 
كانال 14 هزار تومان به كانال 1۷ هزار تومان وارد شده 
است. همچنين ش��اخص كل در بازار سرمايه با رشد 
خيره كننده چند صد واحدي براي چند روز در هفته 
پاياني ارديبهشت از مرز يك ميليون واحد عبور كرد و 
در حال حاضر نيز همچنان در كانال 900 هزار واحد 
جوالن مي دهد. قيمت سكه نيز در ارديبهشت ماه از 
كانال 6 ميليون تومان به كانال ۷ ميليون تومان وارد 
شد و در اين كانال استقرار يافت. در اين ميان، توافق 
بانك ها بر س��ر نرخ 15 درصدي سود سپرده مزيد بر 
علت شده و به پمپاژ پول در بازارهاي سكه، بورس، ارز 

و مسكن دامن زده است

دكتر زارع: زلزله بزرگ احتماال يك سري پيامدهاي زنجيره اي مانند آتش سوزي، ناامني و آسيب هاي ثانويه ناشي از پس لرزه ها خواهد داشت

عل�ي بيت الله�ي، رييس بخ�ش زلزله مركز 
تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي در صفحه 
ش�خصي خ�ود توضيح�ات و نكته هاي�ي را 
درباره زلزله 4 ريش�تري ديروز ارايه كرد كه 

مي خوانيد: 

   نظر به روابط تجربي موجود و رفتار زلزله هاي 
متوس�ط در حد بزرگاي 5.1، بازه زماني 2 تا 3 
ماه براي مدت رخ�داد پس لرزه ها قابل انتظار 
اس�ت )روابطي مانند گاردن�ر - نوپوف( و نيز 

رفتار زلزله هاي ديگ�ر ايران زمين با بزرگي 5 
و حدود آن.

   فاصله اين زلزله با رومركز زلزله 5.1 دماوند 
حدود 800 تا 900 متر بوده كه جزو خطاي برآورد 
مكاني رومركز زلزله ها محس�وب مي شود كه 
بنابراي�ن در هم�ان محدوده س�گمنت فعال 
شده گسل مشاء كه مسبب زلرله 5.1 هم بوده 

مكان يابي مي شود.
   رخ�داد 99/3/۷ با بزرگي 4 بعد از گذش�ت 
كمتر از 20 روز پنجره زمان�ي رخداد را نيز در 

محدوده پس لرزه هاي زلزله 5.1 قرار مي دهد.
با توج�ه به اي�ن داده ها، از نظ�ر اينجانب اين 
رخ�داد، پس ل�رزه زلزل�ه 5.1 دماون�د تلقي 
مي ش�ود. ضمنا نظير تمام علوم كه قطعيتي 
در حد صد در صد در هيچ ش�اخه اي از علم را 
نمي توان پيش فرض نمود، در اين مورد نيز نه 
كس�ي مي تواند با قاطعيت رخدادي بزرگ را 
پيشگويي كند و نه رد كند.گفته هاي اينجانب 
مبتني بر داده هاي مكاني و رخداد هاي با بزرگي 

5 و حدود آن است كه اميدوارم مفيد باشد.

فاصله 800 متري مركز زلزله ديروز با زمين لرزه 19 ارديبهشت
گزارش مقدماتي



دانش و فن6اخبار

توليدكنندگانگوشيبرايرسيدنبهبهترينعمرباتريتالشميكنند

تاثير عوامل مختلف بر عمر باتري گوشي
گروه دانش و فن|

عمر باتري يكي از معيارهاي مهم در خريد 
گوشي محسوب مي شود و بيشتر كاربران 
انتظار دارند عمر باتري گوشي آنها حداقل 
ي�ك روز دوام بياورد. عمر باتري گوش�ي 
عالوه بر ظرفيت باتري، ب�ه عوامل ديگري 
مث�ل س�خت افزار، نرم اف�زار، ويژگي هاي 
سخت افزاري و نرم افزاري و نحوه  استفاده از 
آن نيز بستگي دارد. ازطرفي نحوه  استفاده 
از گوش�ي هم تأثي�ر زيادي بر عم�ر باتري 
مي گ�ذارد، بدين ترتيب اگر از گوش�ي تان 
فقط ب�راي انجام كارهاي�ي مثل وب گردي 
استفاده  كنيد، عمر باتري آن درمقايسه با 
زماني  بيش�تر خواهد بود كه دايما مشغول 
بازي باشيد. وب سايت اندرويد اتوريتي به 
بررسي عمر باتري گوشي ها و تاثير عوامل 

مختلف بر اين موضوع پرداخته است.

س��اخت گوش��ي هوش��مندي كه عم��ر باتري آن 
حداقل يك روز باش��د، تنه��ا با اس��تفاده  از باتري 
بزرگ با بيشترين ظرفيت ممكن امكان پذير نيست 
و س��ازندگان باي��د بين هزينه و فضا و س��خت افزار 
مدنظرش��ان توازن مناس��ب را ايجاد كنند. هرچه 
گوش��ي ويژگي هاي بيشتري داش��ته باشد، ايجاد 
اين توازن دش��وارتر مي ش��ود. بيشتر س��ازندگان 
تالش مي كنن��د توازن بين س��خت افزار و ظرفيت 
باتري به گونه اي باش��د كه كاربران بتوانند با هربار 
شارژ گوش��ي به صورت متوسط يك روز كامل از آن 
اس��تفاده كنند و در برخي مواقع، براي دستيابي به 
چنين هدفي استفاده از باتري بزرگ ضروري نيست. 
نتيجه  آزمايش عمر باتري ها نشان مي دهد در شرايط 
سخت ارتباط مستقيمي بين ظرفيت باتري و عمر 
باتري وجود ندارد؛ زي��را عوامل مختلفي مي توانند 
عمر بات��ري را تحت تأثير قرار دهند. باتري بزرگ تر 
نيروي بيشتري براي گوش��ي تأمين مي كند؛ ولي 
درمقابل، استفاده از سخت افزارهاي مختلف نقش 
مهمي در تغيير عمر باتري ايفا مي كند. به طوركلي، 
س��ازندگان تالش مي كنند گوشي هاي ميان رده با 
مصرف نيروي كمتر را با باتري كوچك تر عرضه كنند 
و عمر باتري آنها حداقل يك روز باشد؛ اما درمقابل در 
گوشي هاي پرچم دار از باتري هاي بزرگ تر استفاده 
مي كنند )معم��وال خود گوش��ي هاي پرچم دار نيز 
درمقايسه با س��اير گوشي ها هم بزرگ تر هستند( تا 
نيروي موردنياز آنها ب��راي فناوري ها و ويژگي هاي 
پرمصرفي مث��ل اينترنت5G و صفحه نمايش هايي 
با نرخ نوس��ازي تصوير چشمگير و قدرت الزم براي 
اجراي بازي هاي س��نگين به ص��ورت كامل تأمين 
ش��ود. البته نحوه  استفاده از گوشي هم تأثير زيادي 
بر عمر باتري مي گذارد. بدون ترديد اگر از گوشي تان 
فقط براي انجام كارهايي مثل وب گردي اس��تفاده 
مي كنيد، عمر باتري آن درمقايس��ه با زماني  بيشتر 

خواهد بود كه دايما مشغول بازي هستيد.

   تاثير ظرفيت ميلي آمپرساعتي در عمر باتري
عمر باتري مقوله بس��يار پيچيده اي اس��ت و بسته 
به سخت افزار و نرم افزار گوش��ي ها، مي تواند طيف 
بسيار گسترده اي داش��ته باشد و براي بررسي عمر 
باتري، تنها نبايد به ظرفيت ميلي آمپرساعتي باتري 

گوشي تان توجه كنيد. بررسي و مقايسه عمر باتري 
گوش��ي ها براساس ظرفيت ذكرش��ده روي كاغذ و 
ارايه  ديدگاه هاي مختلف درباره آن تنها براس��اس 
عدد ساده ترين كار است؛ اما چنين رويكردي باعث 
مي ش��ود افراد تصور كنند مث��ال محصولي با باتري 
۴۰۰۰ ميلي آمپرس��اعتي عمر باتري زيادي دارد و 
درمقابل عمر باتري گوشي هايي مثل پيكسل3a و 
آيفون اس اي با باتري كوچك، چندان زياد نيست. 
چنين تصوري كامال اش��تباه اس��ت؛ زيرا ظرفيت 
ميلي آمپرس��اعتي باتري گوش��ي ها به خودي خود 
فقط يك عدد اس��ت و اصال نمي ت��وان عمر باتري 
واقعي گوش��ي را تنها براس��اس اين ظرفيت اعالم 
كرد. ميلي آمپرساعت در فهرست مشخصات گوشي 
به صورت اختصاري به ش��كل mAh بيان مي شود. 
واحد اندازه گيري ميلي آمپرس��اعت ب��راي تعيين 
ميزان جري��ان الكترونيكي به كار م��ي رود و برابر با 
تأمي��ن يك ميلي آمپ��ر جريان پيوس��ته براي يك 
ساعت است؛ بنابراين، باتري يك ميلي آمپرساعتي 
مي تواند ي��ك ميلي آمپر جريان براي يك س��اعت 
و بات��ري ۱۰۰۰ ميلي آمپرس��اعتي مي توان��د يك 
ميلي  آمپر جريان براي ۱۰۰۰ س��اعت تأمين كند. 
عمر باتري ۱۰۰۰ ميلي آمپرس��اعتي كه جريان ۲ 
ميلي آمپري تأمين مي كند، تنها ۵۰۰ ساعت است. 
البته مش��خص اس��ت كه هرگز عمر باتري گوشي 
صدها يا هزاران ساعت نيست؛ زيرا ميزان مصرف برق 
تمام گوشي ها بسيار بيشتر از جريان يك ميلي آمپر 
اس��ت و هرچه گوش��ي جريان بيش��تري از باتري 
بكش��د، عمر باتري كمتر مي ش��ود. حتي اگر تمام 
شرايط يكسان باش��د، بازهم به طورقطع نمي توان 
گف��ت ظرفيت بيش��تر باتري به معن��ي عمر باتري 
بيشتر است؛ زيرا گوشي ها سخت افزارهاي مختلفي 
دارند؛ به همين دليل، مصرف باتري آنها هم يكسان 
نيست؛ بنابراين، ممكن است مصرف گوشي داراي 
باتري بزرگ تر از گوشي داراي باتري كوچك تر ۱۰ 
يا ۲۰ يا حتي ۳۰ درصد بيشتر باشد. به دليل اينكه 
هر گوشي س��خت افزار متفاوت و اختصاصي دارد، 
هيچ گاه دو گوشي شرايط كامال يكساني با يكديگر 
ندارند؛ ازاين رو، به هيچ وجه نمي توان تنها با استناد 
ب��ه ظرفيت ميلي آمپرس��اعتي درب��اره عمر باتري 

گوشي نظر داد.
اندرويد اتوريتي آزمايش هايي را براي بررسي عمر 
باتري در گوش��ي هاي مختلف انجام داده است و از 
آنجايي كه اين آزمايش ها گوش��ي ها را در شرايط 
بس��يار س��ختي بررس��ي كرده اند، نتايج آن منبع 
مطمئني براي اطالع از حداقل عمر باتري گوشي ها 
در زمان استفاده از آنها محسوب مي شود. بر اساس 
اين آزمايش ها، برخ��الف انتظار افزايش تدريجي 
ظرفيت باتري گوش��ي ها تأثيري ب��ر افزايش عمر 
باتري آنها نگذاش��ته است. گوش��ي هاي مجهز  به 
باتري ۵ و ۶ هزار ميلي آمپري از ساير گوشي ها عمر 
باتري بيشتري دارند؛ با وجود اين، ظرفيت بيشتر 
يا كمتر باتري به هيچ وجه به معني عمر بيش��تر يا 

كمتر نيست.
عمر باتري بسياري از گوش��ي ها در شرايط بسيار 
سخت بين۳/۵  تا ۴ ساعت است و شايد اين موضوع 
مهم ترين نتيج��ه اين آزمايش باش��د. همچنين، 
به نظر مي رسد اين مدت براي بسياري از سازندگان 
گوشي ميزان مطلوبي محسوب مي شود و به دنبال 

دستيابي به چنين سطحي هستند؛ البته مسووالن 
اين شركت ها معموال مي خواهند زماني كه گوشي 
زير فشار بيش��تري اس��ت، اين ميزان حفظ شود 
و كاهش پيدا نكند. در اين آزمايش ها، مش��خص 
شد بين ظرفيت باتري و عمر آن رابطه مستقيمي 
وج��ود ندارد. بدون ترديد تفاوت بين مش��خصات 
س��خت افزاري و ويژگي هاي نرم افزاري عمر باتري 

گوشي هاي مختلف را متفاوت مي كند.

   نقش سخت افزار و نرم افزار در عمر باتري
طبيعتا باتري نيروي تمام سخت افزارهاي گوشي را 
تأمين مي كند و از پردازنده گرفته تا صفحه نمايش 
و هريك از س��خت افزارها مصرف متفاوتي دارد. 
براي  مثال، پردازنده ه��اي رده پايين يا ميان رده 
درمقايس��ه با س��خت افزارهاي استفاده ش��ده در 
گوش��ي هاي پرچ��م دار نيروي كمت��ري مصرف 
مي كنند. بدون ترديد هرچه قدرت پردازنده بيشتر 
باشد، مصرف آن نيز به همان اندازه بيشتر است؛ 
به همين دليل، عمر باتري گوشي هاي ميان رده و 
ارزان قيمت از گوش��ي هاي پرچم دار با هر اندازه  
ظرفيت باتري بيش��تر است. با وجود اين، مصرف 
باتري گوش��ي هاي پرچم دار نيز با يكديگر تفاوت 
دارد. براي مثال، مصرف باتري گلكس��ي اس ۲۰ 
مجهز ب��ه پردازن��ده  اگزينوس با م��دل مجهز به 
پردازنده  اسنپ دراگون متفاوت است. سازندگان 
نيز مي توانند قدرت پردازنده ها را كاهش يا افزايش 
دهند يا مي توانن��د زمان بندي پردازش پردازنده 
)زمان بندي انج��ام پردازش ه��اي مختلف براي 
افزايش سرعت و كارايي سيستم( را تغيير دهند تا 

به عملكرد و قدرت مدنظرشان دست يابند.
برخ��ي از ويژگي ه��اي س��خت افزاري ديگ��ر نيز 
مي توانن��د باعث افزاي��ش مصرف باتري ش��وند. 

سيستم راداري س��ولي )Soli( در گوگل پيكسل 
4، يكي از نمونه هاي بارز اين ويژگي ها محس��وب 
مي ش��ود و باعث ش��ده اس��ت مصرف باتري اين 
گوش��ي از گوش��ي هاي فاقد اين ويژگي به ميزان 
بس��يار زيادي افزاي��ش پيدا كند. برخ��ورداري از 
دوربين ToF ب��راي فوكوس بهت��ر و بلندگوهاي 
اس��تريو قوي و صفحه نمايش4K ني��ز مي توانند 
مصرف باتري گوش��ي ها را افزايش دهند. ش��ارژ 
وس��ايل جانبي كم مصرفي مثل قلم ديجيتالي در 
گوشي هاي گلكسي نوت سامسونگ نيز در افزايش 
مصرف باتري نق��ش دارند. اگرچه اين ويژگي هاي 
س��خت افزاري خاص گوش��ي ها را منحصر به فرد 
مي كنند، اما هر چيزي قيمتي دارد. البته سازندگان 
گوشي هميشه سعي مي كنند بين قدرت و مصرف 
انرژي زياد و افزايش عمر باتري تا يك روز و هزينه ها 

توازن ايجاد كنند.
نرخ نوسازي س��ريع تر در صفحه نمايش گوشي هاي 
مدرن نيز نقش مهمي در افزايش مصرف باتري دارد؛ 
به  همي��ن   دليل، برخالف اينكه برخي از گوش��ي ها 
مثل اعضاي خانواده  گلكسي اس توانايي پشتيباني 
از صفحه نماي��ش ۱۲۰ هرت��ز را دارن��د، بازه��م با 
صفحه نماي��ش ۶۰ هرتز عرضه ش��ده اند. حالت ۹۰ 
هرتز صفحه نمايش پيكسل 4 متناسب با روشنايي 
صفحه نمايش فعال يا غيرفعال مي ش��ود تا مصرف 
باتري كاهش يابد )نرخ نوس��ازي ب��ا افزايش ميزان 
روش��نايي كاهش مي يابد( . به طوركلي، هرچه نرخ 
نوسازي سريع تر شود، مصرف باتري صفحه  نمايش 
و پردازنده گوش��ي افزايش مي يابد. البته عمر باتري 
گوشي فقط به سخت افزار بس��تگي ندارد و نرم افزار 
مناسب نيز مي تواند با توقف فعاليت اپليكيشن هاي در 
حال اجراي پس زمينه سيستم عامل مصرف پردازنده 
را كاهش دهند و مانع افزايش فعاليت آن شوند. براي 

 مثال، رابط كاربري EMUI درمقايسه با رابط كاربري 
One UI درزمين��ه  مديريت مص��رف باتري اصال 

عملكرد خوبي ندارد.

   اينترنت 5G انرژي زيادي مي طلبد
 اس��تفاده از اينترن��ت5G يك��ي ديگ��ر از عوام��ل 
بس��يار تأثيرگ��ذار در افزايش مصرف باتري اس��ت. 
مودم هاي5G و تجهيزات راديويي طراحي شده براي 
 4Gاستفاده از جديدترين نسل اينترنت از تجهيزات
 5Gمصرف بيش��تري دارد؛ بنابراين، اگر از ش��بكه
اس��تفاده كنيد، طبيعتا مصرف بات��ري افزايش پيدا 
مي كند. درضم��ن به دليل اينكه مص��رف مودم ها و 
تراش��ه هاي متفاوت5G يكس��ان نيست، نمي توان 
درباره  ميزان مصرف اي��ن تجهيزات با قاطعيت نظر 
داد. مصرف باتري گوش��ي هاي داراي تراش��ه هاي 
ميان رده مجهز به مودم ها5G مانند اگزينوس ۹۸۰ 
و اس��نپ دراگون ۷۶۵ از گوشي هاي پرچم دار مجهز 
به مودم اكسترنال كمي كمتر است. اگرچه حداكثر 
سرعت پردازنده هاي ميان رده كمتر از پردازنده هاي 
پرچم دار است، درمقابل مصرف كمتري دارند. حركت 
به س��مت اس��تفاده از ش��بكه 5G ضرورت استفاده 
از باتري هاي بزرگ تر را بيش��تر مي كن��د؛ البته چه 
بخواهيد گوشي5G بخريد و چه بخواهيد هنوز هم از 
گوشي4G استفاده كنيد، ظرفيت بيشتر باتري عامل 
مهمي محسوب مي شود. اگر هنوز هم به استفاده از 
اينترنت4G تمايل داريد، چندان نبايد نگران كاهش 
عمر باتري گوشي تان باشيد. طبق گفته لو وي بينگ، 
 5Gسرپرس��ت ردمي، مصرف باتري گوش��ي هاي 
حداقل ۲۰ درصد بيش��تر از گوشي هاي4G است؛ 
بنابراي��ن، ظرفيت باتري گوش��ي هاي5G بايد ۲۰ 
درصد بيشتر از گوش��ي هاي4G باشد تا عمر باتري 

آنها با گوشي هاي نسل قبل يكسان شود.
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انتقال مالكيت گوشي 
دست دوم را فراموش نكنيد

هنگام خريد دستگاه دست دوم، حتماً فرآيند انتقال 
مالكي��ت را انجام دهيد، در غي��ر اين صورت، مالك 
اصلي دستگاه، مالك قبلي شناخته مي شود و كليه 
حقوق قانوني از جمله حق استفاده از دستگاه، براي 
مالك قبل��ي در نظر گرفته خواهد ش��د. به گزارش 
ايسنا، اگر مي خواهيد دستگاه كاركرده )دست دوم( 
خريداري كنيد حتماً بايد از فروشنده انتقال مالكيت 
گرفته و در حضور ايشان، دستگاه را براي سيم كارت 
خود، با موفقيت فعال سازي كنيد. در غير اين صورت، 
معامله بدون س��ند انجام ش��ده و در صورت ايجاد 
 )IMEI( مشكالت احتمالي و سوءاستفاده از شناسه
دستگاه، مالك اصلي دستگاه، مالك قبلي شناخته 
ش��ده و كليه حقوق قانوني از جمله حق استفاده از 
دستگاه، براي ايش��ان در نظر گرفته خواهد شد. در 
اين صورت، شما كه دس��تگاه را خريداري كرده اما 
انتقال مالكيت نگرفته ايد، متضرر اصلي خواهيد بود. 
با وجود تاكيدها و توصيه هاي متعدد سامانه همتا در 
زمينه ضرورت انتقال مالكيت در زمان خريد و فروش 
دستگاه، شكايت هاي زيادي در اين زمينه به سامانه 
همتا، شده است. اين شكايت ها مي تواند شامل اين 
باش��د كه دس��تگاه را بدون انتقال مالكيت خريده 
باشيد و به شماره همراه فروشنده دسترسي نداشته 
باشيد كه از ايشان درخواست انتقال مالكيت كنيد. 
يا اينكه به شماره همراه فروشنده دسترسي داشته 
باشيد اما اين شماره خاموش باشد يا اينكه از شناسه 
)IMEI( دستگاه توسط فروشنده، سوءاستفاده شده و 
دستگاهتان قطع شده باشد. اما در صورتي كه دستگاه 
داراي مالك باش��د و از شناسه دستگاه سوءاستفاده 
نشده باش��د، در پيام هشدار انتقال مالكيت ارسالي 
از همتا، شماره مالك با چند رقم پنهان نمايش داده 
مي شود. در صورتي كه دستگاه داراي مالك نباشد 
و در پيام هش��دار انتقال مالكيت ارس��الي از همتا، 
شماره مالك ذكر نشده باش��د و از شناسه دستگاه 
نيز سوء استفاده نشده باشد، مي توانيد شماره اي كه 
امكان دريافت مالكيت دارد را مشاهده كنيد. اگر اين 
ش��ماره منقضي يا واگذار شده باشد، شماره با چند 
رقم پنهان نمايش داده مي شود. در ابتدا بايد از تمام 
اسالت هاي دستگاه، با شماره همراه خودتان استفاده 
كنيد تا تاريخچه فعاليت اين زوج در شبكه اپراتوري 
رويت شود. سپس با همان سيم كارت استفاده كننده 
از دستگاه، وارد كارتابل شماره همراه خود در سامانه 
همتا به نشاني www.hamta.ntsw.ir شويد. 
پس از وارد كردن شماره سيم كارت خودتان، رمز عبور 
موقت براي آن شماره ارسال مي شود. با استفاده از رمز 
عبور ارسال ش��ده و وارد كردن كد امنيتي، مي توان 
وارد س��امانه ش��د. در ادامه وارد قسمت »وضعيت 
شناسه دستگاه )IMEI( « شويد. در مرحله بعد بايد 
يكي از شناسه هاي دس��تگاه مربوطه را وارد كنيد. 
دقت داشته باشيد حتما بايد از دستگاه با سيم كارت 
خود استفاده كنيد تا موفق به مشاهده نتيجه شويد. 
درصورتي كه اين شناس��ه )IMEI( تحت مالكيت 
قطعي هيچ سيم كارتي نباشد )يعني قباًل توسط هيچ 
فردي وارد كارتابل نشده باشد( و از آن، سوءاستفاده 
هم نشده باشد، پيغامي مبني بر موفقيت آميز بودن 
فرآيند نمايش داده مي ش��ود. با كليك روي گزينه 
OK اطالعات نمايش داده مي شود. شما مي توانيد با 
سيم كارت درج شده در نتيجه تماس گرفته و از ايشان 
درخواست كنيد مالكيت دستگاه را به شما منتقل كند. 
همچنين در صورتي كه شماره مالك را مي شناسيد 
ولي سيم كارت مالك منقضي و يا واگذار شده است، 
مي توانيد اطالعات سيم كارت را بازيابي كنيد. اما اگر 
از شناسه هاي دستگاه سوءاستفاده شده باشد، شماره 
مالك در هيچ كدام از حالت ها نمايش داده نمي شود. 
به همين دليل الزم است در زمان خريد و فروش و در 
حضور فروشنده، فرآيند انتقال مالكيت و فعال سازي 

دستگاه براي سيم كارت خريدار را انجام دهيد.

لزوم ايجاد موتور جست وجوگر 
در حوزه هاي تخصصي

رييس س��ازمان فناوري اطالعات با بيان اينكه 
براي پاس��خگويي به ني��از مردم باي��د از توان و 
دانش داخلي اس��تفاده شود، گفت: »بايد موتور 
جست وجوگر در حوزه هاي تخصصي در كشور 
ايجاد شود.« امير ناظمي رييس سازمان فناوري 
اطالعات در گفت وگو با فارس با بيان اينكه بايد 
موت��ور جس��ت وجوگر در حوزه هاي تخصصي 
در كش��ور ايجاد شود، گفت: »به عنوان مثل اگر 
بنده به عنوان يك پژوهش��گر در حوزه علمي و 
كتاب بخواهم فعاليت كنم قاعدتا اگر يك موتور 
جس��ت وجوي بومي وجود داشته باشد اين كار 
براي من راحت تر اس��ت و حتي مورد استقبال 
مردم قرار خواهد گرفت.« وي افزود: »اگر بخش 
خصوصي در ايجاد موتورهاي جويشگر وارد شده 
كه با مدل كس��ب وكار همراه باشند بدون شك 
شاهد دس��تاوردهاي خوبي خواهيم بود. اگر به 
جاي اس��تفاده از مدل هاي شكس��ت خورده از 
مدل هاي موفق حمايت كنيم در واقع بسياري 
از نيازهاي جامع��ه را برطرف كرده ايم.« ناظمي 
تصريح ك��رد: »در ح��ال حاضر تع��داد زيادي 
اپليكيشن و سايت هاي مختلف خدماتي در كشور 
وجود دارند كه تاكنون موفق بوده اند. بنابراين اگر 
قرار است سازمان فناوري اطالعات به جويشگرها 
كمك كن��د از همين جس��ت وجوگر هايي كه 
در بخش غيردولتي به وج��ود آمده اند حمايت 
مي كند. متأسفانه برخي با فضاسازي و وارونه جلوه 
دادن اين موضوع، موتور جست وجو را تبديل به 
مساله اي مي كنند كه اقبال اجتماعي نسبت به 
آن وجود ندارد. يكي از برنامه هاي سازمان فناوري 
اطالعات حمايت از موتورهاي جست وجوگر فعال 
است كه از لحاظ اقتصادي فعاليت خوبي دارند و 
توانس��ته اند در بين مردم موفقيت نسبي كسب 
كنند در واقع هدف از كمك به اين اپليكيشن يا 

سايت ها افزايش كاربري آنها است.«

عمر باتري گوشي به عوامل مختلفي از ظرفيت باتري، ويژگي هاي سخت افزاري و نرم افزاري و نحوه  استفاده از آن بستگي دارد 

دنياي فناوري
چگونه دو واتس اپ روي يك 

گوشي داشته باشيم؟
محدوديت ذخيره آهنگ
در اسپاتيفاي حذف شد

 الگوريتم هاي فيس بوك 
به تفرقه انگيزي دامن مي زنند

4G شيائومي توليد موبايل
را متوقف مي كند

كرونا دوباره كارخانه نوكيا را 
در هند تعطيل كرد

بسياري از كاربران گوشي هاي هوشمند بيش از يك 
سيم كارت دارند كه همين مساله موجب مي شود تمايل 
داشته باشند با هر دو شماره و سيم كارت خود واتس اپ 
يا ساير اپليكيشن هاي پيام رسان را داشته باشند كه 
ممكن است مخاطبان آنها متفاوت باشند. به گزارش 
ايسنا به نقل از گجت نيوز، كارشناسان فعال در حوزه 
فناوري به اين دسته از كاربران آموزش مي دهند تا روي 
گوشي هاي هوشمند خود دو پيام رسان با بهره گيري از 
شماره سيم كارت هاي مختلف خود راه اندازي و استفاده 
كنند. بسياري از برندهاي توليدكننده موبايل همچون 
سامسونگ، شيائومي، اوپو، ويوو، ايسوس، هواوي و آنر 
اين امكانات را در بخش تنظيمات گوشي هاي هوشمند 
خود در اختيار كاربران قرار مي دهند و آنها تنها كافي 
است در صورت تمايل آن را فعال سازي كنند. به عنوان 
مثال، كاربران گوشي هاي سامس��ونگ كافيست به 
بخش تنظيمات گوش��ي مراجعه ك��رده و با انتخاب 
 ،)advanced features( گزينه امكانات پيشرفته
 )dual messenger( روي پيام رس��ان دوگان��ه
ضربه بزنند و اپليكيش��ن پيام رس��ان مورد نظر خود 
همچون واتس اپ را فعال س��ازي كنند. بعد از روشن 
و فعال س��ازي اين قابليت تنها پ��س از چند لحظه و 
تكميل فرآيند مربوطه، كاربران يك آيكون جداگانه 
روي صفحه مربوط به اپليكيش��ن هاي گوش��ي خود 
مش��اهده مي كنند كه با عالمت نارنجي رنگ در زير 
آيكون، آن را با واتس اپ قبلي و مورد استفاده متمايز 
مي شود. كاربران بدين ترتيب قادر خواهند بود از اين 
پس با مخاطبين مختلف و با ش��ماره سيم كارت هاي 
مختلف خود به ارس��ال پيام و ارتباط با آنها بپردازند. 
البته نام اين قابليت در بخش تنظيمات گوش��ي هاي 
برند هاي مختلف اندكي متفاوت است به عنوان مثال 
در گوشي هاي ش��يائومي در بخش تنظيمات بايد به 
 ،)Dual Apps( دنبال گزينه اپليكيشن هاي دوگانه
در گوش��ي هاي هواوي و آنر گزينه اپليكيش��ن هاي 
دوقلو )apps twin(، گوشي هاي اوپو و ويوو گزينه 
 twin و در گوشي هاي ايسوس گزينه app clone

apps باشيم.

س��رويس اس��تريم موس��يقي اس��پاتيفاي پس از 
مدت ها تصميم به حذف محدوديت ۱۰ هزار آهنگ 
در كتابخانه ش��خصي گرف��ت و از اين پس كاربران 
مي توانند به تعداد دلخواه، آهنگ به كتابخانه خود 
اضافه كنند. به گزارش ديجياتو به نقل از تك كرانچ، 
در حالي كه اين س��رويس پخش موس��يقي حاوي 
بيش از ۵۰ ميليون آهنگ براي مشتريان خود است، 
تاكنون كاربران تنها قادر به ذخيره ۱۰ هزار آهنگ 

در بخش »Your Library« بودند.
 كاربران بي ش��ماري در س��ال هاي اخي��ر خواهان 
حذف اين محدوديت از اس��پاتيفاي بودند، اما اين 
ش��ركت با چنين اي��ده اي مخالفت مي ك��رد. اين 
سرويس در سال ۲۰۱۷ اعالم كرده بود كه برنامه اي 
 Your Library براي افزاي��ش محدودي��ت در
ندارد، چرا ك��ه كمتر از يك درصد كارب��ران با اين 
محدوديت مواجه مي ش��وند. توسط سيستم جديد 
تنها مي توان در كتابخانه بي��ش از ۱۰ هزار آهنگ 
ذخيره كرد و براي پلي ليست هاي شخصي همچنان 
اين محدوديت پابرجا اس��ت. كارب��ران تنها قادرند 
ب��راي هر ي��ك از پنج دس��تگاه خود ب��راي گوش 
دادن به موس��يقي در حالت آفالي��ن، حداكثر ۱۰ 
 هزار آهنگ دانلود كنن��د و اين محدوديت تغييري 

نكرده است.
 اس��پاتيفاي در يادداش��تي اعالم ك��رده كه حذف 
محدوديت و دسترسي تمام كاربران به سيستم جديد، 
فرايندي زمانبر است. بنابراين اگر امروز چنين ويژگي 
 »All Filled Up« را امتحان كنيد، شايد با خطاي
مواجه شويد. اس��پاتيفاي محبوبيت بااليي در ميان 
كاربران دارد به گونه اي كه باالترين سهم در اين بخش 
از بازار را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار، 
سهم اين س��رويس پخش موسيقي در سال گذشته 
ميالدي به ۳۵ درصد رسيد و پس از آن، اپل موزيك 
با سهم ۱۹ درصدي قرار گرفت. اين سرويس اخيرا به 
قابليت »Group Session« مجهز شده كه امكان 
گوش دادن همزمان به آهنگ توس��ط چندين كاربر 

را فراهم مي كند.

گزارشي جديد نش��ان مي دهد فيس بوك با علم به 
اينكه الگوريتم هاي اين ش��ركت ب��ه تفرقه ا  فكني و 
فعاليت گروه ه��اي افراطي دامن مي زند، تالش��ي 
ب��راي اصالح آنها نكرده اس��ت. به گ��زارش مهر به 
نقل از انگجت، طبق گزارش��ي جديد مديران ارشد 
فيس بوك در برابر تالش هاي داخل ش��ركت براي 
كاهش تفرقه انگيزي اين پلتفرم مقاومت كرده اند. 
به نوش��ته وال اس��تريت ژورنال گزارشي داخلي در 
فيس بوك الگوريتم هايي را رصد كرده كه از »قابليت 
جذب مغز انس��ان به تفرقه افكني« سوءاس��تفاده و 
اين شبكه اجتماعي را به يك مكان دوقطبي تبديل 
مي كند. اين نشريه در تحقيقي ديگر اشاره كرده بود 
فيس بوك در س��ال ۲۰۱۶ ميالدي متوجه شده به 
دليل الگوريتم هاي توصيه اي، ۶۴ درصد كاربرانش 
 ب��ه گروه هاي افراط گ��راي موجود در اي��ن پلتفرم 

ملحق مي شوند.
 س��ال بعد فيس بوك پ��روژه »فصل مش��ترك« را 
راه اندازي كرد. اين پروژه تالش��ي ب��ود تا وضعيت 
دوقطبي در ش��بكه اجتماعي كاه��ش و همدردي 
ميان كارب��ران افزايش يابد. اما در نهايت ش��ركت 
تصميم گرف��ت درب��اره الگوريتم ه��اي توصيه اي 
فعاليتي انجام ندهد زيرا مي ترس��يد ادعاها درباره 
تبعيض آميز بودن فعاليت هاي شركت بيشتر شود. 
از سوي ديگر تغييرات پيشنهادي ديگر براي كاهش 
اين امر نيز به طور س��طحي اجرا ش��دند. سخنگوي 
فيس بوك در بيانيه اي اعالم كرد اين شركت از سال 
۲۰۱۶ تاكنون نكات بي ش��ماري را آموخته و بيش 
از دو ميلي��ون دالر صرف تحقيقات خارج ش��ركت 
درباره دوقطبي سازي فضاي شبكه اجتماعي كرده 
است. در اين بيانيه آمده است: »ما از ۲۰۱۶ تاكنون 
مطالب بسياري آموختيم و آن شركت سابق نيستيم. 
اكنون يك تيم يكپارچه سازي قدرتمند ساخته ايم، 
سياست هايمان و عملكردهايمان را تقويت كرده ايم 
ت��ا محتواي مضر را محدود كنيم. همچنين س��عي 
داريم با كم��ك تحقيقات تاثير پلتف��رم خود روي 

جامعه را درك كنيم.«

طبق گزارشي جديد شركت ش��يائومي قصد دارد 
ت��ا پايان ۲۰۲۰ ميالدي تولي��د موبايل هاي 4G را 
در چين متوقف كند تا منابع بيش��تري صرف توليد 
دس��تگاه هاي 5G كند. به گزارش مه��ر به نقل از 
گيزموچاينا، شركت هاي ش��يائومي از آغاز ۲۰۲۰ 
ميالدي هر ماه موبايل هاي جدي��دي در بازارهاي 
مختلف عرضه مي كند. تعداد زيادي از موبايل هاي 
جديد در چين نيز قابليت 5G دارند. در همين راستا 
به گفته لي جون، مدير ارشد اجرايي شيائومي، اين 
 4Gشركت تا پايان س��ال جاري توليد موبايل هاي
در داخل چي��ن را متوق��ف مي كند. اين ش��ركت 
چيني همچنين تحقيقات درباره 6G را آغاز كرده و 
مشغول توسعه ماهواره هاي اينترنتي است. به گفته 
ج��ون، فناوري 5G با قابليت ه��اي برگزاري ويدئو 
كنفرانس 4K/8K، بازي هاي رايانه اي در ابر و غيره 

صنعت موبايل را دگرگون مي كنند.
 بنابراين برندهاي شيائومي و ردمي موبايل هايي با 
اين فناوري عرضه كرده اند. به دليل شيوع ويروس 
كرونا در چين، زنجيره عرضه و ذخاير اين شركت با 
مشكالتي روبرو شده و به همين دليل اكنون ذخيره 
موبايل هاي 5G در انبارهاي ش��ركت خالي است. 
همين موضوع سبب شده ش��يائومي ۲۵۰ ميليون 
يوان به كارخانه ها كم��ك كند تا توليد موبايل هاي 
مجهز به نس��ل پنج��م اينترن��ت را افزايش دهند. 
همچنين اين ش��ركت تصميم دارد تا پايان ۲۰۲۰ 
ميالدي تولي��د موبايل هاي 4G در چين را متوقف 
كند تا بتواند س��رمايه بيشتري صرف دستگاه هاي 
5G كند. با توجه به افزاي��ش روزافزون محبوبيت 
فناوري هاي نوين و گس��ترش فعاليت شركت هاي 
مختل��ف تكنولوژي و اپراتوره��اي بين المللي براي 
برقراري و توسعه زيرساخت هاي الزم براي فناوري 
نسل پنجم اينترنت 5G، يك رقابت تنگاتنگ ميان 
غول هاي تكنولوژي درگرفته است و آنها در تالشند 
نخستين اپراتور و شركت مخابراتي باشند كه امكان 
دسترسي و بهره برداري از جديدترين نسل اينترنت 

را در اختيار كاربرانشان قرار مي دهند.

شركت نوكيا فعاليت كارخانه خود در جنوب هند را 
پس از مثبت شدن جواب آزمايش كروناي كارگرانش 
متوقف كرد. به گزارش ايسنا به نقل از الجزيره، شركت 
فنالندي نوكيا كه ديگر از معروف ترين شركت هاي 
توليدكننده موبايل در جهان به شمار مي رود، چندي 
پيش از توق��ف و تعطيلي دوب��اره فعاليت و خطوط 
توليد كارخانه خود در جنوب هند خبر داد. كارخانه 
نوكيا همچون بس��ياري ديگر از شركت هاي بزرگ 
پس از حدود دو م��اه قرنطينه سراس��ري در هند با 
حفظ و رعايت پروتكل هاي بهداشتي و فاصله گذاري 
اجتماعي آغاز به كار ك��رده بود و حاال به گفته منابع 
آگاه، به نظر مي رسد كه حداقل ۴۲ نفر از كاركنان و 
پرس��نل فعال در اين كارخانه به ويروس خطرناك و 
مرگبار كرونا يا بيماري كوويد ۱۹ مبتال شده اند. البته 
اين در حالي است كه نوكيا هنوز به صورت رسمي در 
خصوص تعداد كارگران مبتال ب��ه كرونا در كارخانه 
اين ش��ركت در جنوب هند اظهارنظر نكرده اس��ت. 
س��خنگوي نوكيا تنها در خصوص بازگش��ت و آغاز 
به كار دوب��اره فعاليت و خطوط تولي��د اين كارخانه 
در آينده اي نزديك با رعايت مس��ائل بهداشتي ابراز 
اميدواري كرده است. پيشتر نيز شركت اوپو به عنوان 
يكي از توليدكنندگان چيني موبايل از توقف كارخانه 
خود در پايتخت هند، دهلي نو، پس از ابتالي حداقل ۹ 
نفر از كارگران به كرونا خبر داده بود. بر اساس آخرين 
آمارهاي منتشرشده، بالغ بر ۱۴۵ هزار و ۳۸۰ نفر در 
هند به ويروس كرونا مبتال ش��ده اند كه در اين ميان 
۴۱۶۷ نفر نيز جان خود را از دس��ت داده اند. شركت 
چيني اوپو نيز در اين اواخر فعاليت يكي از واحدهاي 
خود را از سرگرفته بود. اما به دليل ابتالي ۹ كارگر به 

ويروس كرونا مجبور به تعليق فعاليت ها شد.
اين در حالي اس��ت كه همزمان با ش��روع گسترده و 
ويروس کرونا و اعالم قرنطينه در بسياری از شهرها و 
کشورهای جهان، و دورکاری خيل عظيمی از کارکنان 
شرکت های مختلف معلوم و مشخص شد که تمامی 
کارهای الزم از طريق خان��ه و اينترنت نيز قابل انجام 
است و نيازی به حضور فيزيکی آنها در محل کار نيست.
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سرپرست وزارت صمت سياست هاي جديد بازار خودرو را تشريح كرد 

دريافت وجه از سوي خودروسازان در فرآيند ثبت نام متقاضيان ممنوع شد

سه راه براي دستيابي به خودرو 
تعادل|

»ثبت نام براي ش�ركت در قرعه كشي ۲۵ هزار 
دس�تگاه خودرو« طي روزهاي گذش�ته رسما 
اس�تارت خورد. بر اس�اس ضوابط جديدي كه 
وزارت صم�ت اعالم ك�رده، متقاضي�ان خريد 
خودرو مي توانند در فرآيند قرعه كشي شركت 
ك�رده و منتظر اعالم نتيجه باش�ند. اما ش�يوه 
فروش خودرو آنهم از نوع قرعه كشي، انتقاداتي 
را به همراه داشت. برخي آن را يك روش اصولي 
يا بلندمدت براي عرضه خودرو به بازار ندانسته 
و معتقدند تنها در يك مقطع كوتاه، مي تواند به 
دستيابي مصرف كننده نهايي به خودرو كمك 
كند، اما همچنان به افزايش تقاضا در بازاري كه 

دچار كمبود عرضه است، دامن خواهد زد. 

برخي ديگر نيز مي گويند قرعه كشي تالشي براي تغيير 
نگاه ها از سوءمديريت به بدشانسي است. عده اي ديگر نيز 
آن را يك شيوه فس��اد زا عنوان كردند. عالوه بر اظهارنظر 
كارشناسان متقاضيان نيز به روند ثبت نام خودرو انتقاداتي 
داشتند. »مهلت در نظر گرفته ش��ده براي ثبت نام، واريز 
۵۰ درص��د وجه خ��ودروي انتخابي به حس��اب اعالمي 
خودروسازان، و نگراني ها از شفاف نبودن برگزاري مراسم 
قرعه كشي« ازعمده ترين گاليه هاي آنها بود، كه موجب 
شد تا با دستور مستقيم سرپرست وزارت صمت دريافت 
هرگونه وجه از س��وي خودروس��ازان در فرآيند ثبت نام 
متقاضيان ممنوع اعالم شود. برهمين اساس، تنها افرادي كه 
در قرعه كشي حائز شرايط شناخته شده اند، بايد۱۰۰ درصد 
وجه خودروي خريداري شده را به حساب خودروسازان واريز 
كنند. همچنين در اطالعيه ديگر وزارت صمت كه پيش تر 
اعالم ش��د، مهلت طرح فروش ف��وري ۱۱ محصول ايران 
خودرو و سايپا تا ۱4 خردادماه تمديد شد. البته براي رفع 
نگراني ها درباره روند مراسم قرعه كشي، يك مقام مسوول 
در سازمان حمايت از اقدامات نظارتي اين سازمان حول سه 
محور خبر داد. در همين حال، سرپرست وزارت صمت از 
سياست هاي سه گانه »افزايش تيراژ توليد و عرضه«، »اصالح 
شيوه هاي فروش« و »نظارت و كنترل بازار« در بازار خودرو 
خبر داد كه با اجراي آنها، زمينه اي فراهم خواهد شد تا خودرو 

به دست مصرف  كنندگان واقعي در بازار برسد.

  روند ثبت نام خودرو 
طرح فروش فوري ۱۱ محصول ايران خودرو و سايپا از روز 
4 خردادماه به مدت ۱۰ روز تا ۱4 خرداد ماه كليد خورد. در 
اين طرح فروش كه به صورت قرعه كشي و شبانه روزي اجرا 
مي شود شروط مختلفي براي ثبت نام كنندگان در نظر گرفته 
شد تا دست دالالن و واسطه گران كوتاه و خودرو در نهايت به 
مصرف كننده واقعي برسد. اما به گفته متوليان وزارت صمت 
تا پايان امسال چهار مرحله ديگر فروش فوق العاده خودرو نيز 
وجود خواهد داشت، كه نخستين مورد آن نيمه دوم همين 
ماه است و تعداد قابل توجهي خودرو پيش فروش خواهد 
شد. برپايه طرح ساماندهي چگونگي فروش خودرو از اين به 
بعد شاهد سه روش فروش خودرو شامل فروش »فوق العاده، 
پيش فروش خودرو و تحويل تا يك س��ال و مشاركت در 
توليد« در كشور خواهيم بود. براساس ضوابط وزارت صمت 
براي متقاضيان شركت در قرعه كشي خودرو شروطي در 
نظر گرفته شده كه شامل: ۱. حداقل فاصله از آخرين خريد 
)ثبت نام يا تحويل خودرو( در شركت هاي ايران خودرو و 
سايپا 36ماه، ۲. به هر كد ملي فقط يك دستگاه خودرو در كل 
بخشنامه هاي فروش فوق العاده ايران خودرو و سايپا تعلق 

مي گيرد، 3. حداقل سن متقاضي ۱8 سال تمام و ملزم به ارايه 
گواهينامه رانندگي خودرو حداقل پايه سوم است. 4. ثبت 
نام براي مشتريان حقوقي ميسر نخواهد بود. ۵. مشترياني 
كه داراي پالك انتظامي فعال )به نام خود( باش��ند امكان 
ثبت نام را ندارند، 6. تنظيم صلحنامه امكان پذير نيست، ۷. 
سند خودرو به مدت يكسال در رهن شركت باقي مي ماند، 
بديهي است امكان فك رهن قبل از يكسال مقدور نيست، 
8. گارانتي خودرو پ��س از 3 ماه از زمان تحويل در صورت 
ع��دم مراجعه به نمايندگي براي دريافت س��رويس اوليه 
باطل مي گردد و در مراجعه به نمايندگي كاركرد حداقل 
۱۰۰۰ كيلومتري خودرو نيز الزامي است. با در نظر گرفتن 
چنين شرايطي، متقاضيان با مراجعه به سايت شركت هاي 
خودروسازي پيش ثبت نام اوليه را انجام داده و از طريق اين 
سايت براي احراز هويت به سامانه »امتا« ورود كرده و مراحل 
الزم را انجام مي دهند. پس از اين مرحله دوباره به س��ايت 
خودروسازي مراجعه كرده و با معرفي حساب، براي خريد 
خودرو اعالم آمادگي مي كنند. اما هجوم تقاضا براي ثبت 
نام و عدم موفقيت برخي از متقاضيان در ثبت نام موجب 
شد تا وزارت صمت مهلت ثبت نام را تمديد كند. براساس 
اطالعيه وزارت صمت، متقاضيان خريد خودرو مهلت انجام 
پيش  ثبت نام در سامانه هاي فروش طراحي شده از سوي 
خودروسازان را تا چهارش��نبه هفته آينده )۱4 خردادماه 
۹۹( خواهند داشت و متقاضيان مي توانند در هر ساعت از 
شبانه روز با مراجعه به درگاه هاي اينترنتي معرفي شده از 
سوي خودروسازان، عمليات پيش  ثبت نام خودروهاي مورد 
نظر خود را انجام دهند. در اين اطالعيه، بار ديگر اعالم شده 
كه تقدم و تاخر در ثبت نام براي خريد خودروها، هيچ گونه 
تاثيري در روند قرعه كشي و فرآيند طراحي شده فروش ندارد 
و تمامي متقاضيان تا چهارشنبه ۱4 خردادماه مي توانند 
درخواس��ت خريد خودروي مورد نظر خود را در سامانه به 
ثبت برسانند. در اين ميان انتقادات به پرداخت وجه از سوي 
متقاضيان در شيوه قرعه كشي، موجب شد تا سرپرست 
وزارت صمت دس��تور دهد، كه خودروسازان حق دريافت 

هيچگونه وجهي را جهت حضور در قرعه كشي از متقاضيان 
نداشته باشند.  در همين حال، اصغر ابوالحسني قائم مقام 
مالي و اقتصادي مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو عنوان 
كرد كه با حذف پرداخت وجه در ثبت نام اوليه به دس��تور 
سرپرست وزارت صمت، ديگر ش��ائبه اختصاص سود به 
مبالغ پرداختي به خودروسازان ديگر محلي از اعراب ندارد 
چون هيچ گونه وجهي قبل از قرعه كشي پرداخت نمي شود. 

    انتقادات به شيوه قرعه كشي 
در اين ميان هر چند كارشناسان معتقدند كه روش جديد 
پيش فروش خ��ودرو آثار مثبتي بر بازار خ��ودرو خواهد 
گذاشت، اما در عين حال نقدهايي نيز به آن وارد مي كنند. 
امراهلل اميني، عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه 
عالمه طباطبايي، در اظهاراتي پيش فروش خودرو به روش 
قرعه كشي را روشي مقطعي، كوتاه مدت و از روي ضرورت 
مي داند. به گفته او، قرعه كشي، راه حل اصولي و با پشتوانه 
اقتصادي نيست و صرفاً راهكاري براي شرايط اضطرار است 
تا دولت بتواند مصرف كننده واقعي را پيدا كند. با اين حال، 
دالل ها هم روش هاي خودش��ان را براي دور زدن چنين 
محدوديت هايي دارند. اما عده اي ديگر از كارشناسان بر اين 
باورند كه پيش فروش خودرو با ابزار قرعه كشي در زماني كه 
عرضه خودروسازان با تقاضاي پنهان بازار تناسبي ندارد، 
مي تواند راهكاري باشد تا بازار خودرو را آرام كند. اما در مقابل 
برخي ديگر شيوه ايي كه اكنون از سوي متوليان صنعتي براي 
تعادل بخشي به بازار خودرو وكاهش قيمت ها در نظر گرفته 
شده را  فسادانگيز مي دانند. اما از ديگر ايراداتي كه نسبت به 
شيوه قرعه كشي اين روزها مطرح مي شود اين است كه آيا 
اين شيوه شفافيت الزم را براي عرضه خودرو به متقاضيان 
خودر و دارد؟ از سوي ديگر با توجه به محدوديت در عرضه و 
هجوم تقاضا، قطعا اسامي بسياري از افراد كه شانس خود را 
براي دريافت خود از طريق قرعه كشي آزموده اند، از ليست 
خط خواهند خورد و ممكن است تبعاتي چون بي اعتمادي 
نسبت به روند قرعه كشي در صورت شفاف نبودن، را در پي 

داشته باش��د. در اين ميان متوليان وزارت صمت به دنبال 
ايجاد شفافيت از مسير قرعه كشي و نظارت نهادهاي نظارتي 
بر روند برگزاري آن هستند. به طوري كه براساس اعالم وزارت 
صمت و با توجه به تغيي��ر در برنامه زمان بندي فروش ۲۵ 
هزار دستگاه خودرو، بعد از اتمام مهلت ثبت نام و بر اساس 
ضوابط تعيين ش��ده از سوي كميته خودرو، قرعه كشي با 
نظارت دستگاه هاي امنيتي و نظارتي و در حضور نمايندگان 
رسانه هاي جمعي، صورت پذيرفته و صرفا حائزين شرايط 
مطابق با قرعه كشي انجام شده، ملزم به پرداخت وجه خودرو 
خواهند بود. اما با اين حال كارشناسان هشدار مي دهند اين 
مسير مي تواند باقي مانده اعتماد اجتماعي به شركت هاي 
خودروساز را از بين ببرد.  در همين راستا، يك مقام مسوول 
در وزارت صمت گفته است كه سازمان حمايت به استناد 
مصوبات كميته خودرو بر همه فرآيند قرعه كشي خودروها 
به صورت جدي نظارت خواهد ك��رد. وحيد منايي افزود: 
در بخش فروش فوق العاده خودرو همه مراحل ثبت نام و 
پيش ثبت نام در سامانه فروش خودروسازان انجام مي شود 
و خودروس��ازان هم در اين زمينه مكلف هستند بر اساس 
اعالم عمومي در يك بازه زماني ۱۰ روزه كه آنهم از چهارم 
خرداد ماه سال جاري شروع شده در درگاه ثبت نام به قيمت 
فروش قطعي و بدون محدوديت نسبت به ثبت نام اوليه شان 
اقدام كنند. به گفته او، اقدامات نظارتي سازمان حمايت از 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان به استناد مصوبات كميته 
خودرو حول سه محور انجام خواهد شد. بر اساس اظهارات 
او، بخش اول به فرآيند قبل از انجام قرعه كشي، بخش دوم 
به مرحله حين انجام قرعه كشي و بخش سوم به مرحله بعد 
از انجام قرعه كشي مربوط مي شود. نخستين موضوع در 
بخش اول بحث اصالت سنجي ثبت نام كنندگان بر اساس 
گواهي نامه معتبر و نداشتن پالك فعال در زمان ثبت نام 
است.همچنين مقرر ش��ده كه مركز تجارت الكترونيك 
وزارت صمت ديتاهاي الزم را از پليس راهور بصورت برخط 
دريافت كند. به گفته اين مقام مس��وول، سازمان حمايت 
نيز اطالعات مورد نياز خود را از اين بخش دريافت خواهد 

كرد تا بتواند نظارت تكميلي خود را داشته باشد. اما از ديگر 
اقدامات نظارتي حين انجام فرآيند قرعه كش��ي خودرو 
مي توان به نحوه تقسيم و تسهيم خودروها بر اساس مدل و 
تعداد متقاضي و نحوه استخراج گوي از گردونه اشاره كرد. 
منايي همچنين گفته است كه مرحله عملياتي انجام قرعه 
كشي با نظارت نمايندگان نهادهاي ناظر انجام مي شود و 
نمايندگاني از دادستاني كل كشور، سازمان بازرسي كل 
كشور و س��ازمان حمايت در مرحله عملياتي قرعه كشي 
حضور خواهند داشت. اين مقام مس��وول ضمن اشاره به 
اقدامات نظارتي پس از انجام مرحله عمليات قرعه كشي 
عنوان كرده كه خودروسازان بايد در مدت 48 ساعت پس 
از اتمام قرعه كشي به اطالع رساني فهرست انتخاب شدگان 
نهايي از طريق سايت هاي مربوط اقدام كنند. به گفته او، 48 
ساعت پس از اعالم نتيجه قرعه كشي متقاضيان بايد نسبت 
به تكميل وجه خود اقدام كنند و تحويل خودرو به مشتريان 
نيز حداكثر تا س��ه ماه پس از انجام قرعه كشي و بر اساس 

تقدم تكميل وجهي كه خواهند داشت، انجام خواهد شد.

    سياست هاي سه گانه در بازار خودرو 
از سوي ديگر، سرپرست وزارت صمت روز گذشته با تشريح 
سياست هاي سه گانه مرتبط با ساماندهي بازار خودرو گفت: 
»افزايش تيراژ توليد و عرضه«، »اصالح شيوه هاي فروش« و 
»نظارت و كنترل بازار« از جمله سياست هاي اصلي وزارت 
صمت در بازار خودرو است كه با اجراي آنها، زمينه اي فراهم 
خواهد شد تا خودرو به دست مصرف  كنندگان واقعي در بازار 
برسد. به گزارش شاتا، حسين مدرس خياباني همچنين از 
آماده تحويل بودن ۱۵ هزار دس��تگاه خودرو مطابق با آمار 
اعالمي خودروس��ازان خبر داد و گفت: مجموعه طرح هاي 
متفاوت��ي از فروش و پيش ف��روش خودروهاي توليدي در 
نظر گرفته شده تا بتوان خودرو را به دست مصرف كنندگان 
واقعي رساند و بساط داللي در بازار خودرو را به مرور برچيد.

مدرس خياباني با اشاره به مصوبات كميته خودرو در حوزه 
تامين مواد اوليه، نقدينگي و تامين ارز مورد نياز خودروسازان 
خبر داد و گفت: با مجموعه تدابير و سياس��ت هاي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت توليد خودرو امسال روند افزايشي 
خواهد داشت؛ اما به موازات افزايش توليد، در سطح عرضه نيز 
طرح  هاي ويژه اي طراحي شده تا بتوان خودرو را از يك كاالي 
سرمايه اي به يك كاالي مصرفي تبديل كرد و خودروهاي 
توليدي را به دست مصرف كنندگان واقعي رساند. وي افزود: 
اولويت اصلي كميته خ��ودرو در اجراي طرح هاي فروش و 
پيش فروش خودرو، فروش به افرادي است كه فاقد خودرو 
هستند كه به اين منظور، ش��روط ده گانه اي در نظر گرفته 
شده تا اين برنامه عملياتي شود، به نحوي كه فرد متقاضي، 
نبايد در 36 ماه گذش��ته خودرو خريداري كرده و يا پالك 
فعال داشته باشد؛ به نحوي كه اجازه ورود دالالن داده نشود. 
سرپرس��ت وزارت صمت، حلقه آخر سياست هاي كميته 
خودرو براي ساماندهي بازار را نظارت و كنترل دانست و گفت: 
حلقه نظارت و كنترل، در كنار اصالح ضوابط فروش و عرضه 
خودرو، اثربخشي سياس��ت ها را افزايش خواهد داد؛ ضمن 
اينكه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان نيز با 
همكاري مجموعه دادستاني كل كشور و دستگاه هاي امنيتي 
و نظارتي به حوزه نظارت بر پاركينگ ها، انبارها و محل هاي 
نگهداري خودرو ورود كرده تا اجازه احتكار و انبار خودروها 
داده نشود. وي افزود: برخي از سودجويان، خودروها را احتكار 
كرده و عرضه نمي كنند؛ به اميد اينكه سود بيشتري از بازار 
نصيب خود كنند؛ اما اكنون سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان در كنار دستگاه هاي نظارتي، زمينه را براي 

تحركات سوداگرايانه در بازار از بين خواهد برد.

رييس سازمان توسعه تجارت ايران خبر داد 
سهم 22 درصدي كشتيراني در حمل ونقل كاالهاي صادراتي

رييس س��ازمان توس��عه تجارت ايران گفت: كشتيراني 
جمهوري اسالمي ايران سهم ۲۲درصدي در حمل ونقل 
كاالهاي صادراتي دارد و سازمان توسعه تجارت ايران آماده 
همكاري براي افزايش اين سهم در راستاي توسعه صادرات 
غير نفتي است. به گزارش فارس، حميد زادبوم در ديدار با 
مديرعامل كشتيراني جمهوري اسالمي ايران از فعاليت ها 
و تالش ه��اي اين مجموعه در جهت حمل ونقل كاالهاي 
صادراتي و فراهم كردن شرايط كاهش هزينه هاي حمل 
كاالها كه سبب افزايش قدرت رقابت پذيري صادركنندگان 
ايراني در بازارهاي هدف شده قدرداني كرد. رييس سازمان 

توسعه تجارت ايران افزود: كشتيراني جمهوري اسالمي 
ايران سهم ۲۲درصدي در حمل ونقل كاالهاي صادراتي 
دارد و سازمان توس��عه تجارت ايران آماده همكاري براي 
افزايش اين س��هم در راستاي توس��عه صادرات غيرنفتي 
است. وي با اشاره به اينكه ايجاد و استمرار خطوط منظم 
كشتيراني به كشورهاي هدف صادراتي و اوراسيا از انتظارات 
مهم صادركنندگان است، افزود: در بسته حمايت از صادرات 
غير نفتي سال ۹۹ تمهيداتي به منظور كاهش هزينه هاي 
حمل ونقل دريايي انديشيده شده و از كشتيراني جمهوري 
اسالمي ايران انتظار مي رود كه برنامه هاي خود در خصوص 

حمايت از صادركنندگان را اعالم كن��د. زادبوم همكاري 
۲ مجموعه سازمان توسعه تجارت و كشتيراني جمهوري 
اسالمي ايران در جهت برقراري خطوط منظم دريايي در 
حوزه درياي خزر، خليج فارس و ش��رق آفريقا را با اهميت 
دانس��ت و گفت: دفتر توس��عه خدمات بازرگاني سازمان 
توسعه تجارت ايران به عنوان مسوول فراهم آوردن مقدمات 
انعقاد تفاهم نامه هاي جديد با همكاري كشتيراني جمهوري 
اسالمي ايران خواهد بود. مديرعامل كشتيراني جمهوري 
اسالمي ايران نيز ضمن استقبال از همكاري هاي گسترده با 
سازمان توسعه تجارت ايران آمادگي كشتيراني جمهوري 

اسالمي ايران براي پذيرش كارگزاري حمل ونقل كاالهاي 
مختلف به ويژه در حوزه اوراس��يا اع��الم كرد. محمدرضا 
مدرس خياباني حضور نمايندگان كشتيراني در بسياري 
از كشورها و همچنين رايزنان بازرگاني ايران در كشورهاي 
هدف را بهترين فرصت جهت هم افزايي در راستاي توسعه 
تجارت خارجي دانست و خواستار همكاري هر چه بيشتر 
اين ۲ مجموعه ش��د. گفتني اس��ت، طرفين با تش��كيل 
كارگروه حمل ونقل دريايي با حضور كارشناسان و با هدف 
عارضه يابي مشكالت پيش رو در حوزه حمل ونقل دريايي و 
ارايه راهكارهاي راهبردي در اين خصوص تأكيد كردند. در 

اين نشست امير بيات سرپرست سازمان گسترش و نوسازي 
صنايع ايران نيز نكاتي در خصوص توسعه صنايع دريايي 
ونقش ايدرو در ارتقاء جايگاه اين صنعت ارايه و از تشكيل 
مستمر شوراي راهبري توسعه صنايع دريايي براي برون 
رفت از وضعيت فعلي صنايع دريايي وافزايش نقش آفريني 
اين صنعت استقبال كرد. بهره مندي از ابزارهاي نوين تامين 
منابع مالي براي توسعه صنايع دريايي، اختصاص بخشي از 
اعتبارات تبصره ۱8 قانون بودجه به اين صنعت واصالح قانون 
صندوق توسعه صنايع دريايي از جمله موضوعاتي بود كه در 

اين نشست مورد بررسي قرار گرفت.
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ترغيب شركت هاي بزرگ 
براي ورود به بورس 

معاون ط��رح و برنامه وزارت صمت گفت: با توجه به 
سهم 8 تا ۹ درصدي نان هاي حجيم و نيمه حجيم 
در مصرف س��رانه نان كش��ور، به رغم افزايش توليد 
اين محصوالت، هنوز سرانه مصرف نان هاي صنعتي 
دركشور پايين است. سعيد زرندي به همراه مديران 
معاونت طرح و برنامه در بازديد از يك واحد توليدي نان 
صنعتي گفت: تعداد واحدهاي صنعتي با توليد انبوه 
و ساير واحدهاي كوچك داراي پروانه بهره برداري از 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت حدود 4۹۲ واحد با 
ظرفيت اسمي حدود ۱44۹ هزار تن در سال مي باشد. 
وي گفت: از اين تعداد ۵ واحد بزرگ و با توليد متنوع 
و انبوه در كش��ور فعاليت مي كند و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ازگسترش توليد نان صنعتي حمايت 
مي كند. معاون طرح و برنامه افزود: شيوع بحران كرونا 
مشكالت زيادي براي اقتصاد و توليد ايجاد كرده است 
اما براي برخي از صنايع من جمله نان صنعتي به يك 
فرصت تبديل شده و مردم به استفاده بيشتر از اين 
نوع نان روي آورده اند. زرندي تاكيد كرد: اين نان ها 
به دليل كيفيت باالي پخت، تنوع گسترده محصول، 
ماندگاري مناسب و از همه مهم تر انجام مرحله كامل 
تخميرخمير از جايگاه غذايي مناسبي برخوردارند. 
زرندي گفت: شركت هاي بزرگ و توانمند را ترغيب 
به حض��ور در بورس مي كنيم و به دنبال رفع موانع و 
مشكالت ورود واحدهاي توليدي به بورس هستيم. 
وي تصريح ك��رد: باپيگيري هاي ص��ورت گرفته و 
حمايت وزارت اقتصا، با مصوبه جديد سران قوا يكي از 
موانع ورود شركت هاي توليدي به بورس كه مرتبط 
به سياست هاي مالياتي مي شد مرتفع گشت. زرندي 
افزود: امس��ال، به طوري جدي موضوع اس��تفاده از 
ابزارهاي جديد تامين مالي و اس��تفاده از نقدينگي 

موجود در جهت توليد را دنبال مي كنيم.

 تشكيل پرونده تخلف
 براي ۴۶۹ شركت

ايس�نا | مدير كل امور حقوقي سازمان حمايت، از 
تخلف ۱۵۱هزار ميليارد ريالي )۱۵ هزار و صد ميليارد 
توماني( 46۹ شركت فلزي خبر داد و گفت: از ابتداي 
ارديبهشت سال جاري تاكنون، پرونده اين شركت هاي 
متخلف تشكيل و جهت صدور راي به سازمان تعزيرات 
حكومتي ارسال شده است. سجادي اظهار كرد: طي 
بررسي هاي صورت گرفته و اقدامات نظارتي سازمان 
حمايت در خصوص عملكرد شركت هاي توليدكننده 
محصوالت فلزي، 46۹ شركت متخلف شناسايي و 
براي آنها پرونده تخلفاتي تشكيل شده است. وي ارزش 
ريالي پرونده هاي متشكله را بيش از ۱۵۱ هزار ميليارد 
ريال )۱۵ هزار و صد ميليارد تومان( اعالم و تصريح كرد: 
تخلفات اين واحدها، عدم اجراي دستورالعمل تنظيم 
بازار در خصوص رعايت كف عرضه محصوالت فلزي 
در بورس كاال بوده اس��ت. سجادي همچنين درباره 
برخورد جدي با متخلفين افزود: پرونده شركت هاي 
متخلف جهت رسيدگي و سير مراحل قانوني روي 
ميز تعزيرات حكومتي قرار دارد و انتظار مي رود هر چه 
سريع تر رسيدگي شوند، عملكرد شركت ها به صورت 
مداوم رصد مي شود و در صورت تداوم تخلف از سوي 
اين ش��ركت ها، عالوه بر انعكاس موضوع به مراجع 
قضايي ذي صالح، همزمان اس��امي متخلفين را نيز 

اعالم خواهيم كرد.

 ارايه پروتكل هاي  بهداشتي 
براي بازگشايي تاالرها به ستاد كرونا

تسنيم| رييس اتحاديه تاالرهاي پذيرايي از ارايه 
پروتكل بهداش��تي از س��وي اتحاديه به ستاد ملي 
كرونا، خب��ر داد و گفت: اميدواريم به دليل وضعيت 
نامناس��ب تاالرها، تصميم نهايي زودتر اتخاذ شود. 
خسرو ابراهيمي نيا   اظهار كرد: روز گذشته اتحاديه، 
پروتكل هاي پيش��نهادي خود را براي بازگش��ايي 
تاالرهاي پذيرايي، در جلسه ستاد ملي كرونا مطرح 
كرد و قرار شد پس از بررسي در هفته آينده نتيجه را 
اعالم كنند. وي با تأكيد بر اينكه ۵ ماه است تاالرهاي 
پذيرايي تعطيل بوده و اين وضعيت براي يك واحد 
صنفي يعني مصيبت و ورشكستگي، گفت: استفاده 
از ماسك و دس��تكش، انجام آزمايشات مورد نظر از 
پرس��نل و كارمندان تاالرها، استفاده از ظرفيت ۵۰ 
درصدي تاالرها، رعايت موارد بهداشتي، سرو غذا به 
صورت پرسي تك نفره، عدم هجوم مهمانان هنگام 
ورود و خروج، رعايت فاصله بين ميزها و ميهمانان از 
جمله مواردي است كه در اين پروتكل به ستاد ملي 

كرونا ارايه شده است.

كاهش ماهانه ۴50 ميليون 
دالري صادرات به عراق

فارس | عضو هيأت مدي��ره اتاق بازرگاني ايران و 
عراق با اش��اره به كاهش ص��ادرات به عراق، گفت: 
با توجه به بازگش��ايي بازارچه هاي مرزي ش��رايط 
صادرات به عراق بهتر ش��ده اس��ت. س��يدحميد 
حسيني گفت: صادرات ايران به عراق قبل از شيوع 
ويروس كرونا در هر ماه به طور متوسط ۷۵۰ ميليون 
دالر بود در حالي كه اين رقم اكنون به حدود 3۰۰ 
ميليون دالر در هر ماه رس��يده است. عضو هيأت 
مديره ات��اق بازرگاني ايران و عراق افزود: با توجه به 
شرايط ناشي از ش��يوع ويروس كرونا در حالي كه 
عراق ش��ريك دوم تجاري ايران به شمار مي رفت، 
در فروردين ماه امس��ال اين رتبه نزول كرد. وي با 
اش��اره به باز بودن مرزهاي كردستان عراق، اظهار 
داشت: در ارديبهشت ماه عالوه بر مرزهاي كردستان 
عراق 4 بازارچه مرزي نيز براي نقل و انتقال كاال به 
عراق بازگشايي شد لذا در ارديبهشت ماه نسبت به 
فروردين ماه شرايط صادرات كاال به عراق بهتر بود. 
حسيني اظهار داشت:  در حال حاضر روزانه ۲ هزار 
كاميون كاالهاي صادراتي را به عراق منتقل مي كنند 
و بر اين اساس از شرايط نسبتاً  بهتري نسبت به ماه 

فروردين برخورداريم.

ضوابط جديد ثبت نام براي شركت در قرعه كشي ۲5 هزار دستگاه خودرو اعالم شد

كرونا چهارمين انقالب صنعتي  
به طول انجاميد، باعث شد جوامع كشاورزي و روستايي به 
جوامع صنعتي و شهري تبديل شوند.  در انقالب دوم كه از 
سال ۱8۷۰ آغاز شد و تا سال ۱۹۱4 و آستانه جنگ جهاني 
اول، ادامه پيدا كرد، صنايع بزرگ پديدار شدند و الكتريسيته، 
موتور محرك توليد انبوه شد.  بعد از جنگ جهاني دوم، انقالب 
سوم صنعتي، با محوريت فناوري هاي اطالعاتي و الكترونيكي 
ش��كل گرفت و اكنون با چهارمين انقالب صنعتي مواجه 
هستيم .انقالبي كه پايه هاي آن بر انقالب سوم استوار است و 

حوادث اخير جهان تحقق آن را سرعت بخشيده است.  وجه 
مشخصه انقالب چهارم اين است كه روش زندگي، كار و حتي 
نوع ارتباط انسان ها را از اساس تغيير مي دهد.  اين تغييرات، از 
نظر شدت، وسعت و پيچيدگي، شبيه هيچ يك از تجربه هاي 
قبلي بشري نخواهد بود.  استيو جابز در سال ۲۰۰۷ گفته 
بود، گوشي هوشمند همه چيز را عوض خواهد كرد و اكنون 
مي بينيم كه همه پديده هاي جهان با سرعتي غير قابل باور در 
حال تغييرند. در حال حاضر نزديك به 8۰ درصد از جمعيت 

بزرگساالن جهان گوشي هوشمند دارند كه اين ظرفيت، 
امكان بهره برداري از فناوري هاي پيشرفته اي مانند هوش 
مصنوعي، روباتيك، اينترنت اشياء، اتومبيل هاي بدون راننده، 
نانو و بيوتكنولوژي، چاپگرهاي سه بعدي، علم مواد، امكانات 
جديد ذخيره انرژي و... را فراهم كرده اس��ت.  تحليلگران 
معتقد بودند انقالب چهارم صنعتي پيش نيازهاي اجتماعي 
دارد اما به نظر مي رسد شيوع ويروس كرونا انقالب چهارم را 
خيلي زودتر از پيش بيني ها محقق كرده است. جهان پس 

از كرونا فرصت بي نظيري براي رش��د تجارت الكترونيكي 
و كس��ب وكارهاي اينترنتي خواهد بود در مقابل، بازارها و 
فروشگاه هاي سنتي رفته رفته به پايان دوره رونق خود نزديك 
مي ش��وند. به زودي خيلي از بازارها ديگر مثل گذشته كار 
نخواهند كرد و فروش محصوالت متفاوت از گذشته خواهد 
بود. در دنياي جديد با كسب وكارهاي سنتي بايد خداحافظي 
كنيم. در خيلي موارد، كسب وكار حذف نمي شود؛ سازوكار 
فروش و عرضه اش تغيي��ر خواهد كرد اما تغييرات ممكن 

است به حذف برخي كس��ب وكارها منجر شود.  در دنياي 
پس از كرونا گستره تكنولوژي هاي جديد، هوش مصنوعي و 
اينترنت اشيا افزايش پيدا خواهد كرد. الزمه زندگي در عصر 
جديد، آشنايي بيشتر با تكنولوژي است.  ويژگي حكمراني 
در ايران، شك به تكنولوژي هاي مدرن است اما مردم قادرند 
خيلي سريع خود را با تكنولوژي تطبيق دهند. در جامعه ايران 
كه سرعت آشنايي مردم با تكنولوژي ها سريع تر از حكمرانان 

است، آينده قطعا كم چالش نخواهد بود.

حسرت زنگنه رنج ما هست 
ش��ايد بيژن زنگنه در آن دقايق اندوه باري كه از بد عهدي 
مديران تركيه مي گفت يادحرف هايي افتاد كه درباره ساخت 
تمدني تازه بر پايه توليد و صادرات گاز از ميدان گازي پارس 
جنوبي در يكي از مناطق محروم ايران نيز افتاد كه وعده آن 
را داده بود و حاال شكاف بزرگي بين آن آرزو و واقعيت ها را 
مي بيند. اينكه تركيه بخواهد بازارهاي واردات گاز خود را 
چندپاره كند و گاز ايران را خريداري نكند به هر حال حق 
اين كشور است اما اينكه ما نتوانيم بازاري كه به سختي به 
دست آوريم را صيانت كنيم نيز حرف ديگري است. زنگنه 

وزير نفت ايران پيش از اين نيز گفته بود مشتريان قديمي 
نفت ايران ديگر جواب تلفن ما را نيز نمي دهند و به بازارهاي 
ديگر روي آورده اند. اي��ن حرف هايي كه بر زبان باالترين 
مقام اجرايي نفت وگاز ايران مي آيد دنيايي از رنج را به درون 
ذهن و دل اين مدير ايراني مي ريزد و بايد قبول كنيم رنجي 
كه او مي كشد دردي است كه برجان ايرانيان مي افتد. اين 
اتفاق خوبي بود كه ايران در اوج قدرت و ش��كوه اقتصادي 
و با پش��توانه درآمدهاي ارزي به دس��ت آمده از صادرات 
فرآورده هاي گران قيمت انرژي از فروش و صادرات نفت خام 

و گاز مايع طبيعي دست بكشد و اين را با افتخار اعالم كند 
اما بيژن زنگنه نيك مي داند كه اين روزها روزهاي افتخار 
اقتصاد ايران نيس��ت. واقعيت اين است كه حتي مي توان 
تصور كرد ايران در بهترين وضعيت اقتصادي بازهم بايد 
بتواند نفت خ��ام و گاز طبيعي صادر كرده و منابع آن را به 
جاي هزينه هاي جاري به عمران و آبادي ونيرومند سازي 
زيربناهاي ايران اختصاص دهد. حاال اما در وضعيتي هستيم 
كه متاس��فانه از آن همه ذخاير گاز ايران كمترين ميزان 
صادرات را در ميان كشورهاي دارنده گاز داريم و شوربختانه 

در بازار جهاني گاز سري در سرها درنياورده ايم. آنقدر كه 
بيژن زنگنه از ميزان هدررفت ثروت نفت و گاز ايران واحتمال 
اينكه در آينده اي نه چندان دور ايران ديگر جايي در ميان 
كشورهاي صادركننده گاز و انواع مشتقات آن نداشته باشد 
شايد كمتر كسي خبر دارد و اين است كه رنج او نيز بيشتر 
است. كاش از همين امروز دل وجان وذهن مديران ايران به 
هردليل و در ژرفاي وجودشان به آينده گاز ايران معطوف 
ش��ود و تلنگري بر آنها وارد شود كه از اين روزهاي سخت 
عبور كنند. ايران مي توانست وهنوز همه روزنه ها بسته نشده 

است كه صادركننده اول گاز به اروپا و هند شود و از ثروت 
خفته در دل درياها و دشت هايش براي ايرانيان درآمد ارزي 
مناسب به دست آورد. شايد درد و حسرت زنگنه اين است 
كه مي بيند روزنه ها چگونه يك به يك   روي شانس گازي 
ايران براي تبديل ش��دن به صادركننده بزرگ گاز بسته 
مي شود. به ياري وزير نفت برويم و با گفتار و نوشتارهاي 
كارشناسانه درباره امروز و فرداي شانس گازي ايران راه ها 

را باز نگه داريم.
* رييس فدراسيون صادرات انرژي 

ادامه از صفحه اول
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علي رهبري: از اين بهتر نمي توانستم زندگي كنم!
علي رهبري  زاده ۵ خرداد س��ال ۱۳۲۷ در تهران اس��ت. او س��ال ها در اركس��ترهاي مختلف جهان به رهبري پرداخته است و در 
فستيوال هاي هنري متعددي در سراسر دنيا به عنوان رهبر اركستر حضور داشته است. او همچنين در سال ۹۳ با حكم علي مرادخاني 
)معاون امور هنري وزير ارشاد وقت( به عنوان مدير هنري اركستر سمفونيك تهران انتخاب شد ولي پس از يك سال در اسفند ۹۴ از 
اين سمت استعفا كرد. او مي گويد: اصال عالقه اي به بازگشت به گذشته ندارم و هر سني را كه تجربه كردم لحظات خوشي داشته ام. 
ديگر از اين بهتر نمي توانستم زندگي كنم و هيچ پشيماني در كارهايي كه كرده ام ندارم و اگر باز هم متولد شوم همان كارها را خواهم 
كرد. من از خوشبخت ترين انسان هاي روي زمين هستم كه به هر چه خواسته ام رسيده ام؛ چه در زندگي خصوصي، كاري و چه هنري.

انتشار صوراسرافيل 
هش��تم خرداد ۱۲86، نخستين شماره 
روزنامه صوراس��رافيل چن��د ماه پس از 
پيروزي مش��روطيت در ايران منتش��ر 
شد و به دس��ت مردم رسيد. اين روزنامه با پيشنهاد و 
كوشش ميرزاجهانگيرخان شيرازي و علي اكبر قزويني 
)دهخدا( اداره مي شد و انتشار مي يافت. سهراب يزداني، 
نويسنده كتاب »صوراسرافيل: نامه آزادي« مي نويسد: 
اين موضوع روشن نيست كه اجتماعيون تهران به طور 
گروهي تصميم گرفتند روزنامه اي منتشر كنند يا آنكه 
انتشار صور اسرافيل تصميمي فردي بود. آگاهي ما اينها 
است: ميرزا جهانگيرخان عضو اجتماعيون تهران بود و با 
حيدر عمو اوغلي و تقي زاده ارتباط نزديك داشت.  اين 
نشريه به صورت هفتگي در هشت صفحه به قطع وزيري 
در چاپخانه س��نگي پارس��يان چاپ و تكثير مي شد. 
اين نش��ريه با بهره بردن از نفوذي كه ميرزا قاسم خان 
تبريزي به سبب وابستگي به دربار مظفرالدين شاه در 
دربار قاجار داشت مقاالت سياسي تندي عليه استبداد 
محمدعلي شاهي منتشر مي كرد. جذاب ترين بخش 
آن هفته نامه را ستون فكاهي آن دانسته اند كه به عنوان 
»چرند و پرند« به قلم علي اكبر خان قزويني )دهخدا( و 
با امضاي »دخو« نوشته مي شد. دهخدا مطالب انتقادي 
و سياس��ي را با روش فكاهي طي مقاالت خود منتشر 
مي كرد و سبك نگارش آن در ادبيات فارسي بي سابقه 
بود و مكتب نويني را در عالم روزنامه نگاري ايران و نثر 
معاصر پديدآورد. گفته ش��ده است كه صوراسرافيل 
اولين روزنامه اي بود كه به طور رسمي در كوچه و بازار 
به دست روزنامه فروش ها و بيشتر به وسيله كودكان به 

فروش مي رفت، و از اين رو در بيداري مردم تأثيري بسزا 
داشت. دهخدا در خاطرات خويش درباره قتل سردبير 
صور اسرافيل مي نويس��د: در روز ۲۲ جمادي االولي، 
۱۳۲6 قمري، مرحوم ميرزا جهانگيرخان ش��يرازي، 
رحمه اهلل عليه، يكي از دو مدير صوراسرافيل را قزاق هاي 
محمدعلي شاه دستگير كرده، به باغ شاه بردند و در ۲۴ 
همان ماه، در همان جا، او را با طناب خفه كردند. آخرين 
شماره صوراسرافيل را عالمه دهخدا در ۱۵ صفر ۱۳۲۷ 
در سوييس منتشر كرد. در آن شماره دهخدا شعري 
را در رثاي شهيد مشروطيت يعني ميرزا جهانگيرخان 
ش��يرازي چاپ كرد. او درباره انگيزه سرودن اين شعر 

نوشت: ش��بي مرحوم جهانگيرخان را به خواب ديدم 
در جامه س��پيد و به من گفت »چ��را نگفتي او جوان 
افتاده.« من از اين عبارت چنان فهميدم كه مي گويد 
چرا مرگ مرا در جايي نگفته يا ننوشته اي و بالفاصله در 
خواب اين جمله به خاطر من آمد: »ياد آر ز شمِع ُمرده 
ياد آر.« دهخدا در مورد چگونگي س��رودن اين شعر 
نوشته است: در اين حال بيدار شدم و چراغ را روشن 
كردم و تا نزديك صبح سه قطعه از مسمط را ساختم 
و فردا گفته هاي شب را تصحيح كرده و دو قطعه ديگر 
بر آن افزودم و در ش��ماره اول صوراسرافيل منطبعه 

سوييس چاپ شد.

تاريخ
نگاري

تاريخچه

 پزشكي در ايران
از پاتها  تا ابن سينا 

آغاز تاريخچه پزشكي در ايران در واقع از دوره اي 
است كه پاتهادر زادگاه نخستين خود در نزديكي 
خوارزم زندگي مي كردند و اولين پزشك آريايي 
تريتا يا )س��ريتا( ناميده ش��ده كه در واقع مانند 
اسكلپيوس براي يونانيان و آسكوالپيوس براي 
روميان است. در ايران پيش از اسالم، به آسايش و 
رفاه پزشكان توجه زيادي داشتند. عالوه بر وعده 
پاداش در بهشت، در »دينكرد« آمده كه درآمد 
يك طبيب بايد طوري باشد كه بتواند در محله 
معروف ش��هر و در خانه اي مناس��ب با اسباب و 
اثاثيه الزم زندگي كند. طبيب بايد خوراك سالم، 
پوشاك كافي و يك اس��ب تندرو داشته باشد تا 
بتواند از بيماراني ك��ه دور از او زندگي مي كنند، 
عيادت كند.... م��زد اطباي ايراني نه به طبيب يا 
نوع درمان كه به جايگاه و درآمد بيمار بس��تگي 
داشت: حاكم ايالت چهار رأس گاو نر، حاكم شهر 
يك ش��تر نر خوب، كدخدا يك نريان و مالكين 
بزرگ يك االغ را به عنوان حق العالج به پزشك 
مي دادن��د. حق العالج زنان، جن��س ماده و حق 
 العالج كودكان، بچه هر يك از اين حيوانات بود. 
حق العالج مس��تخدمان كمي بيشتر از كودك 
ارباب محاسبه مي شد. روحانيان پول نمي دادند 
و فقط پزش��ك را دعا مي كردند.  در جنگ هاي 
ايران ويونان بود كه آثار طبي بقراط و ديگر اطباي 
يوناني به دس��ت ايرانيان افت��اد و ايرانيان از آن 
بهره جس��تند. در واقع درمدرسه جندي شاپور 
با ترجمه آثار مهم نويسندگان يوناني، به كمك 
دانشمندان ايراني طب يونان دوباره شكوفا شد. 
بعد از اس��الم نيز با شكوفايي ترجمه كتب طبي 
يونان، دانش��مندان مس��لمان بزرگي از جمله 
محمدبن زكرياي رازي و ابن سيناظهور كردند. 
به گفته مورخان رازي در بين سي تا چهل سالگي 
آموخت��ن طبابت را آغاز ك��رد و فقط هم حدود 
شصت س��ال زندگي كرد كه در اواخر آن كامال 
نابينا بود. اين شگفت آور است كه كسي طي حدود 
بيست سال، علم پزشكي را از صفر تا صد )و بلكه 
خيلي بيشتر از آن!( طي كند و بتواند اين حجم 
عظيم تجربيات، ابداعات و تاليفات را داشته باشد. 
البته شهرت رازي در شيمي از جمله براي كشف 
الكل خيلي بيشتر از پزش��كي است. ابن سينا، 
پزشك نامدار ايراني، پزشكي را از شانزده سالگي 
شروع كرد. او شاگرداني داشت كه كتاب هايش 
را برايش مي نوشتند و تنظيم مي كردند.  با فتح 
شهرهاي مسلمانان توسط مسيحيان، آثار علم و 
فناوري و تمدن مسلمين در اين شهرها موجب 
تعجب اروپاييان ش��د كه از جملِه اين ش��هرها 
بيت المقدس بود. اين مسائل موجب زمينه سازي 
انقالب رنسانس در اروپا شد. گفته مي شود كه در 
زمينه طب، پس از انجيل كتاب »قانون در طب« 
ابن سينا متداول ترين كتاب در اروپا شد و طب 
ابن س��ينا براي مدت ها در اروپا تدريس مي شد. 
در اين دوران بود كه مسلمانان دچار جنگ هاي 
داخلي و حكمفرمايي حكام نااليق و سياست هاي 
استعماري دولت هاي اروپايي شدند و به تدريج از 

علوم دور ماندند.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويب اليحه تاسيس دانشگاه تهران
هش��تم خرداد ۱۳۱۳ »اليحه قانون تاسيس دانشگاه 
تهران« كه در اس��فند ۱۳۱۲ به مجلس ش��وراي ملي 
پيشنهاد شده بود در اين روز به تصويب رسيد. به موجب 
اين قانون از مدارس عالي آن زمان از قبيل دارالمعلمين 
عالي، مدرسه حقوق و علوم سياسي و مدرسه عالي طب، 
دانشگاه تهران تش��كيل و اجزاي مختلف آن به سرعت 
ايجاد شد. تا قبل از آن، در نقاط مختلف كشور، مدارس 
قديمه اي وجود داشت كه در آنها، علوم اسالمي و بسياري 
از مباحث مربوط به علوم عقلي و نقلي تدريس مي  شد. 
مجموعه اين م��دارس و ايجاد مدارس عالي ديگر نظير 
دارالفنون و دارالمعلمين و همچنين لزوم وحدت و تمركز 
در اداره اين مدرسه هاي عالي سبب شد كه وزارت فرهنگ 
طرح دانشگاهي به روش جديد را تدوين كند. طبق ماده 
يك قانون تاسيس دانشگاه تهران، مجلس شوراي ملي 
به وزارت معارف اجازه مي دهد موسسه اي به نام دانشگاه 
براي تعليم درجات عاليه علوم و فنون و ادبيات و فلسفه در 
تهران تأسيس كند. اين دانشگاه داراي شعب ذيل است كه 
هر يك از آنها موسوم به دانشكده خواهد بود: علوم معقول 
و منقول، علوم طبيعي و رياضي، ادبيات و فلسفه و علوم 
تربيتي، طب و شعب و فروع آن، حقوق و علوم سياسي 
و اقتصادي، فني.  بر اساس��ا ماده سوم اين قانون، رييس 
دانش��گاه در آغاز افتتاح بر حسب پيشنهاد وزير معارف 
و به موجب فرمان همايوني تعيين و بعدها بر طبق ماده 

۱۴ بر حسب پيشنهاد ش��وراي دانشگاه و موافقت وزير 
معارف به موجب فرمان همايوني منصوب خواهد شد. 
همچنين، رييس دانشگاه مجاز است علماء و دانشمندان 
مملكتي و خارجي را بر حسب پيشنهاد شوراي دانشگاه و 
تصويب وزير معارف به عضويت افتخاري دانشگاه بپذيرد.  
فارغ التحصيل هاي دانشكده ها كه بر حسب مقرراتي كه با 
موافقت نظر وزارت معارف وضع خواهد شد الاقل به درجه 
اجازه معلمي ) ليسانس( نائل شوند از حقوق و امتيازات 
قانون تربيت معلم مصوب ۱۹ اسفند ماه ۱۳۱۲ استفاده 
خواهند كرد. معلمان دانشگاه به طبقات سه گانه تقسيم 
مي شوند:  اول و دوم استاد و دانشيار ) معاون استاد( كه بايد 
عالوه بر داشتن شرايط مقرره در فقرات ۱ و ۳ و ۴ ماده دوم 
قانون استخدام كشوري استاد كمتر از سي سال و دانشيار 
كمتر از بيست و پنج سال نداشته باشند و در رشته اي كه 
تدريس مي كنند درجه علمي آنها را شوراي عالي دانشگاه 
الاقل دكتري يا معادل آن تشخيص بدهد. حقوق ماهانه 
درجه اول دانشيار در سال تحصيلي ۱۴ - ۱۳۱۳ به ميزان 
يك هزار ريال معين شده بود. رياست هر رشته از دروس بر 
عهده استاد همان رشته است براي ترفيع به رتبه استادي 
عالوه بر پيدا ش��دن محل تدريس بايد الاقل پنج سال 
دانشيار باشد.  روساي دانشكده ها و دانشسراهاي عالي 
پس از كسب نظر شوراي دانشكده مربوط از بين استادان و 
رييس دانشگاه از بين روساي دانشكده ها انتخاب مي شوند.

تجهيز مدارس در برابر كرونا 
رييس اداره س��المت نوجوان��ان، جوانان 
و م��دارس وزارت بهداش��ت ب��ا تاكيد بر 
لزوم وجود اق��الم محافظتي و گندزدايي 
م��دون در مدارس، گف��ت: دانش آموزان، 
والدي��ن، معلم��ان و كاركن��ان مدارس 
 عمدتا ب��ا روش خوداظهاري در س��ايت
 www.salamat.gov.ir ثبت نام مي كنند و 
هر سه روز يكبار يعني دو بار در طول هفته 

مجددا نرم افزار را تكميل مي كنند تا غربالگري  سالمت 
به روزرساني شود. گاليل اردالن با اشاره به اينكه براي 
بازگشايي مدارس جلسات متعددي انجام شده است 
كه خروجي آن يك پروتكل  بود، گفت: اين دستورالعمل 
با هم��كاري وزارت آموزش و پ��رورش، مركز مديريت 

بيماري هاي واگير، مركز سالمت محيط 
و كار و دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت 
نوشته شد. يكي از موضوعات مهم اهميت 
فاصله گذاري اجتماعي بود. از آنجايي كه 
ممكن است كودكان مبتال به عفونت شوند 
ولي عالئم باليني بيماري در آنها كمتر از 
سايرين باش��د و براي جلوگيري از بيمار 
شدن خود دانش آموزان و انتقال بيماري 
به سايرين، به اصل فاصله گذاري اجتماعي توجه ويژه اي 
كرديم.  وي با بيان اينكه حداقل بايد ميزان استفاده دو 
هفته اي از مواد گندزدا در مدرسه فراهم باشد، ادامه داد: 
مدارس بايد دپوي دو هفته اي داش��ته باشند و برنامه 
گندزدايي سطوح را بر اساس پروتكل ابالغي اجرا كنند. 

تبعات اقتصادي كرونا و خطر سوءتغذيه 
مديركل دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت 
با بيان اينكه شيوع كرونا، يكسري تبعات 
اقتصادي نيز در همه جوامع به دنبال داشته 
كه مي تواند امني��ت غذايي مردم را هم به 
خطر اندازد؛ گفت: كاهش درآمد و افزايش 
قيمت مواد غذايي به وي��ژه در دهك هاي 
پايين، ممكن اس��ت دچار مشكالتي در 
حوزه امنيت غذايي شود و اين ناامني غذايي 

خودش را به صورت سوءتغذيه نشان دهد.زهرا عبداللهي 
در حال حاضر به دليل اينكه نگرن امنيت غذايي هستيم، 
دو مطالعه را از طريق اپليكيش��ن هايي كه با همكاري 
انستيتو تحقيقات تغذيه كشور و واحد علوم تحقيقات 
دانشگاه آزاد طراحي ش��ده، انجام مي دهيم تا ببينيم 
در حال حاضر مردم با چه نوع مش��كالتي از نظر تامين 
غذا مواجه هستند. وي گفت: در حال حاضر در مناطق 
كم برخوردارتر كشور همچنان شاهد سوءتغذيه هستيم. 
مباحثي مانند كوتاه ق��دي، الغري در كودكان زير پنج 
سال و مادران باردار و ... و به همين دليل در شرايط فعلي 
تالش مي كنيم كه به گونه اي برنامه هاي حمايتي براي 
مادران باردار و كودكان زير پنج سال دچار سوءتغذيه اي 
ك��ه در خانوارهاي نيازمند و در مناطق كمتر برخوردار 

كشور هستند، داشته باشيم. زيرا در شرايط 
فعلي كرونا ممكن است شرايط شان بدتر 
شود. او همچنين گفت: يكي از مشكالت 
و اولويت ها اين اس��ت كه اين گروه ها كه 
مبتال به سوء تغذيه بوده و در معرض خطر 
هس��تند با حمايت دولت و سازمان هاي 
حمايتي مانند كميته امداد امام خميني 
)ره( كمك هايي دريافت كنند تا دچار سوء 
تغذيه نشوند يا سوءتغذيه آنها تشديد نشود. او درباره نحوه 
تغذيه در شرايط بحران كرونا و بعد از ماه مبارك رمضان، 
گفت: يك توصيه و نكته كلي اين است كه وقتي مصرف 
زياد مواد قندي، شيريني، پرچرب، شور و پرنمك و سرخ 
شده و به طور خالصه وقتي مصرف قند، نمك و چربي 
بيش از حد معمول باشد، عاملي براي تضعيف سيستم 
ايمني بدن محسوب مي شود و در نتيجه احتمال ابتال به 
بيماري كوويد-۱۹ را از نظر تغذيه افزايش مي دهد. وي 
افزود: بنابراين توصيه كلي اين است كه هميشه و به  ويژه 
در شرايط فعلي مصرف مواد قندي، شيريني، پرنمك، 
پرچرب و سرخ شده و پرروغن را بسيار محدود كنيد تا 
سيستم ايمني بدن عملكرد طبيعي خود را داشته باشد 

و بتواند در برابر ابتال به كرونا مقابله كند.

میراثنامه

لودرها در دل »الوند«
هرجاي طبيعت كه جاده كشي مي شود، به مرور حضوِر 
انسان و در ادامه ايجاد تسهيالت ديگر براي او آغاز مي شود. 
اين موضوع اين بار گريبان كوهستان الوند را كه بخشي 
از آن به عنوان ميراث طبيعي استان همدان در فهرست 
ميراث ملي كشور به ثبت رس��يده گرفته است. دشت 
ميش��ان در مس��ير قله الوند در طول پنج سال گذشته 
براي دومين بار درگير زيرسازي هايي است كه هر بار به 
يك نقطه  تالقي از حضور پررنگ  انسان مي رسد. بعد از 
ساخِت ساختماني كه امروز به يك قرارگاه بزرگ براي 
هالل احمر تبديل شده، حاال مس��يِر جاده  ميشان در 
حال زيرسازي است؛ هرچند به گفته  كارگران پروژه قرار 
است فقط به درختكاري ختم شود، اما مسائل ديگر هم 
دور از انتظار نيستند. پرويز پرستويي يكي از پست هاي 
اينستاگرامي خود را به آغاز دوباره  جاده كشي در مسير 
الوند اختصاص داد و نوشت: »تو رو خدا دست از تخريب 
اين آثار و ميراث  فرهنگي برداريد.« حسين زندي، فعال 
ميراث فرهنگي همدان با اش��اره به پياده راه معروف به 
زيگزاگ  كه كوهنوردها از ميدان ميش��ان به سمت قله 
مي رفتند، ادامه مي دهد: زمزمه اين بود كه قرار اس��ت 
جاده كشي شود و نهادهاي مختلفي مانند هالل احمر و 
مسووالن تله كابين گنجنامه نيز پيگير اجرايي شدن آن 
بودند، اما هر بار از سمت برخي دستگاه ها مانند شوراي 
شهر يا نهادهاي ديگر مخالفت هايي مي شد، ولي اين بار 
كساني كه در حال انجام زيرسازي ها هستند، مي گويند 

با مجوز منابع طبيعي در حال كارند.  او با اشاره به اينكه 
در سال هاي گذشته نيز تخريب هاي انجام شده و با لودر 
جاده را تخت كرده بودند تا ماشين هاي سنگين بتوانند 
باال بروند، اضافه مي كند: اين بار خودمان به چشم مي بينيم 
كه جاده سازها با شن ريزي در حال زيرسازي هستند تا 
در نهايت آسفالت شود. زندي با تاكيد بر اينكه هر جايي 
كه در طبيعت جاده كشي ش��ده، به دنبال آن نخست 
شهرك سازي شده اس��ت، به ايسنا مي گويد: به مرور با 
حضور بيش از حد انسان، تخريب ايجاد شده است؛ مانند 

منطقه لواسانات تهران يا برخي مناطق استان البرز. ديديم 
چه بر سر طبيعت آمد و به مرور شهرك سازي شد. اين 
فعال ميراث فرهنگي اين فعاليت ها را در حالي مي داند 
كه بخشي از كوهستان الوند در فهرست آثار ملي به ثبت 
رسيده و مي گويد: به همين دليل بايد به قوانين ميراث 
فرهنگي توجه كرد، اما هنوز مشخص نيست دقيقا كدام 
نهاد پيگير اين جاده س��ازي است، اما درهر صورت آغاز 
چنين پروژه هايي با امضاي مديران منابع طبيعي و محيط 

زيست انجام مي شود.

كتابخانه

ارزيابي اقتصادي طرح هاي صنعتي و خدماتي 
كتاب »ارزيابي اقتصادي طرح هاي صنعتي و خدماتي« تاليف مهدي باصولي، 
عضو هيت علمي جهاددانشگاهي منتشر شد. اين كتاب مي تواند براي طرح هاي 
علمي و تجربي و به عنوان كتاب درس��ي براي رش��ته هاي مهندسي صنايع، 
مديريت و ساير رش��ته هاي كه درس اقتصاد مهندس��ي يا ارزيابي طرح هاي 
صنعتي دارند، قرار گيرد.كت��اب ارزيابي اقتصاد طرح هاي صنعتي و خدماتي 
در ۱۳ فص��ل و ۲۵۹ صفحه، مفاهيم اوليه و اساس��ي در اقتصاد مهندس��ي و 

تكنيك هاي ارزيابي اقتصادي در طرح هاي 
صنعتي و خدماتي را با به كارگيري مثال هاي 
متعدد به تفصيل بيان كرده است. انتشارات 
جهاد دانشگاهي اين كتاب را منتشر كرده 
و كارشناس��ان حوزه طرح ه��اي صنعتي و 
خدماتي مي توانند از اين كتاب بهره ببرند. 

هنر

بازگشايي سينماها در شهرهاي سفيد؛ از حرف تا عمل
اگرچه بازگشايي سينماها در شهرهاي س��فيد بالمانع اعالم شد اما گويا تاكنون هيچ 
سينمايي در كشور باز نشده است. هفته گذشته سازمان سينمايي اعالم كرد كه فعاليت 
دوباره سينماها در شهرهايي كه از نظر شيوع كرونا در وضعيت سفيد قرار دارند بالمانع 
اس��ت، اما نه اسم شهري به طور مشخص اعالم شد و نه حتي گفته شد اين سينماها در 
صورت بازگشايي چه فيلم هايي را مي توانند اكران كنند. اين در حالي است كه سينماداران 
در شهرهاي كوچك تر مي گويند، تا وقتي سينماهاي پايتخت و شهرهاي بزرگ باز نشوند 
اصال پخش كننده اي به آنها فيلم نمي دهد. اين را پخش كننده اي همچون علي سرتيپي 
هم تاييد مي كند و اكران را بدون بازگشايي سينما در شهرهاي بزرگ يك شوخي مي داند. 
البته يك مساله ديگر هم مطرح است و آن اينكه آيا اصال در اين شهرها سينمايي وجود 
دارد كه بخواهد باز ش��ود؟ محمدرضا فرجي، مديركل دفتر نظارت بر عرضه و نمايش 
فيلم هاي سينمايي در پاسخ به اين سوال كه آيا سينمايي در كشور فعاليت خود را شروع 
كرده يا خير، به ايسنا گفت: تا االن هيچ سينمايي باز نشده چون به هر حال پيش بيني ما 
اين است كه شهرهاي سفيد هم با هماهنگي ستاد كرونا در استان خود بايد براي بازگشايي 
اقدام كنند، به همين دليل تا جايي كه ما اطالع داريم سينمايي هنوز باز نشده است. او 
درباره تعداد سينماهايي كه با دستور اخير امكان بازگشايي دارند، اضافه كرد: آمار دقيق 
نداريم، چون بعضي شهرهاي س��فيد جزو مراكز استان ها نيستند و ممكن است اصال 
سينما نداشته باشند. با اين حال اگر هم سينمايي در اين شهرها باز شود بديهي است كه 
به اندازه سينماها در شهرهاي بزرگ فروش ندارد چون ۷۵ درصد فروش سينماها مربوط 

به پرديس ها و سينماهاي شهرهاي بزرگ است. به اين ترتيب به نظر مي رسد اين وضعيت 
تا نيمه خردادماه ادامه داشته باشد تا شايد در اين تاريخ احتمالي ۱۵ خرداد كه از سوي 
سازمان سينمايي اعالم شده و پس از موافقت ستاد مقابله با كرونا، تمام سينماهاي كشور 
باز شوند. آن وقت شايد تكليف شوراي صنفي نمايش هم مشخص شود كه آيا انتخاباتش 
دوباره برگزار مي شود يا راه حل ديگري براي اين شوراي پرحاشيه در نظر گرفته شده است. 
بعد از تمام اينها هم بايد منتظر ماند و ديد مردم چقدر از رفتن به سينما استقبال مي كنند.

»گلي روي داشبورد« و »ناداستاني به نام زندگي«
كتاب هاي »گلي روي داشبورد« نوشته نسيم خليلي و »ناداستاني به نام زندگي« نوشته 
فريبا خاني منتشر شده اند. كتاب »گلي روي داشبورد« در 68 صفحه و با قيمت ۱۵هزار 
تومان در نشر خزه عرضه شده است. در معرفي ناشر از اين كتاب آمده است: »گلي روي 
داشبورد« شامل دو داستان درباره  عشق، مبارزه و سياست در روزگار معاصر؛ راوي اين 
قصه ها نويسنده اي است دلداده  تاريخ اجتماعي و از اين رو از دل روايت هايش مي توان 
صداي مردم را شنيد؛ مردمي كه در نقش معدنچي، حزبي، كارگر، مادر و عاشق در اين 

دو داستان حضور يافته اند.  همچنين كتاب »ناداستاني به نام زندگي« نوشته فريبا خاني 
در ۱۱۲ صفحه و با قيمت ۱۵هزار تومان عرضه شده است. در معرفي ناشر از اين كتاب 
عنوان شده است: اين كتاب سه بخش دارد. بخش اول شامل داستان ها و داستانك هاي 
فريبا خاني است. بخش دوم، »داستان هاي واگن زنان« نام دارد و دربرگيرنده  مشاهدات 
نويسنده از فضاي مترو است. »من و درختم افرا« عنوان بخش سوم كتاب است و شامل 

خاطرات و تجربيات نويسنده به عنوان يك مادر. 
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