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 موافقت رهبر انقالب  
با آزادسازي سهام عدالت

 افزايش سهم ايجاد و توسعه به
 27 درصد تسهيالت بانكي در سال 98 

مانده تسهيالت پرداختي بانك ها به 975 هزار ميليارد تومان رسيدپس از درخواست رييس جمهور صورت گرفت

مهدي تقوي، استاد دانشگاه عالمه طباطبايي تشريح كرد

حمايت اقتصادي از اقشار محروم كليدي و بنيادين است

محرومان ؛تورم 40  درصدي وكرونا

مهدي بيك | »باي�د از درس هايي كه زندگي 
پي�ش رويمان ق�رار مي دهد اس�تفاده كنيم 
وگرن�ه هرگز به پي�ش نخواهيم رف�ت.« اين 
عبارتي است كه مهدي تقوي دكتراي اقتصاد 
از دانش�گاه تهران و اس�تاد اقتصاد دانشگاه 
عالم�ه طباطبايي ب�ا اس�تفاده از آنها تالش 
مي كند تا تفسير و تحليلي از ش�رايط امروز 
اقتصادي كش�ور ارايه كند. ش�رايطي كه اين 
اس�تاد اقتصادي معتقد اس�ت با اس�تفاده از 
ظرفيت ه�اي حوزه هاي مختل�ف بايد هرچه 
س�ريع تر به فك�ر بهب�ود آن بود ت�ا طبقات 
كمتربرخوردار آسيب كمتري ببينند. اقشار 
محرومي ك�ه ناچارند ب�ا ت�ورم 40درصدي و 
درآمد پايين روزگار خود را سپري كنند. تقوي 
اما معتقد است كه ريش�ه برخي از مشكالت 
اقتصادي را بايد در بيرون و مس�اله تحريم ها 
جس�ت وجو كرد و ردپاي بخشي از مشكالت 
را نيز بايد از داخل دانست. از منظر اين كنشگر 
اقتصادي مش�كالت خارج�ي و تحريم ها را 
نبايد رها كرد و بايد از ظرفيت هاي ديپلماسي 
تخصصي و ديپلماس�ي عمومي ب�راي حل و 
فصل آنها استفاده كرد؛ اما مشكالت ريشه دار 
اقتصادي داخل�ي، معادله اي اس�ت كه تقوي 

حل و فصل آنها را در گرو مش�اركت مجموعه 
ظرفيت هاي كشور مي داند. مشاركتي كه در 
صورت تحقق مي تواند فاصله ايران را با توسعه 
پايدار كمتر كند و رونق تازه اي در فضاي كسب 

و كار و معيشت مردم ايجاد كند.

  در شرايطي با شما گفت وگو مي كنيم كه اقتصاد 
اي�ران در ش�رايط خاصي ق�رار دارد. ج�داي از 
مشكالت اقتصادي برآمده از كرونا كه به عنوان 
يك متغير دامن�ه دار در فض�اي اقتصادي ظهور 
كرده، مشكالت ريش�ه دار ديگري نيز اقتصاد ما 
را از رش�د مورد نظر بازداش�ته است. مشكالتي 
چون تحريم هاي اقتصادي، فساد، سوءمديريت 
و... باعث شده تا نتوانيم به اندازه ظرفيت هايمان 
در مسير رشد قرار بگيريم، شما شرايط اقتصاد 

كشور را چطور ارزيابي مي كنيد؟
بله اين مشكالتي كه شما به آن اشاره كرديد مشكالت 
مهمي در اقتصاد كش��ورمان محس��وب مي شوند؛ 
عناوين ديگري هم مي توان به ليست اين مشكالت 
اضاف��ه كرد، ام��ا فرام��وش نكنيد ك��ه تحريم هاي 
اقتصادي اياالت متح��ده عليه ايران باعث ش��ده تا 
اقتصاد ايران نتواند به دورنماي مورد نظرش برس��د. 
خيلي ساده است شما كافي است آمارهاي اقتصادي 

قبل از تحريم ها در بخش هايي چون رشد اقتصادي، 
نرخ تورم و... را با زمان بع��د از تحريم ها و آغاز جنگ 
اقتصادي و رواني با ايران را بررسي كنيد. اعداد و ارقام 
روشن است ما قبل از تحريم ها به مرز فروش 2ميليون 
و 800 هزار بشكه اي رسيده بوديم، مشتريان متنوعي 
از اروپا، آسيا، آفريقا و... داشتيم، اما امروز بين 1ميليون 
بش��كه تا 600هزار بش��كه نف��ت در روز مي توانيم 
بفروش��يم آن هم آيا چين از ما بخرد ي��ا نخرد؛ پول 
حاصل از اين فروش را به ما بدهد يا ندهد. تازه انتقال 
پول هم از چين و ساير كشورها براي ايران هزينه هاي 
بس��ياري را در پي دارد. معلوم اس��ت زماني كه فقط 
چين از ما نفت بخرد ما هم ناچاري��م بازارهايمان را 
در اختي��ار جنس چيني ق��رار دهيم. اين از دس��ت 
دادن بازارهاي نفتي اصال موضوع ساده اي نيست؛ از 
دست رفتن سهميه اي كه ايران به صورت سنتي در 
بازارهاي نفت داشته تبعاتي در بخش هاي مختلف به 
دنبال خواهد داشت. خب شما اين دو شرايط را كه با 
هم مقايسه كنيد يعني دوران قبل از تحريم ها با دوران 
پساتحريم، متوجه مي شويد كه مساله اصلي ما حضور 
شخصي مثل ترامپ در كاخ سفيد است. حضور ترامپ 
در كاخ سفيد و اتخاذ رويكرد خصمانه با ايران و توجه 
نكردن به نظرات كارشناس��ان و...باعث شده تا ايران 

تحت فشار شديد اقتصادي قرار بگيرد. 

  در ميان اين مشكالت كرونا هم متغير ديگري 
اس�ت كه مي تواند براي اقتصاد ما تبعات خاصي 

داشته باشد؟
بله همان طور كه اشاره كرديد در اين ميان كرونا هم عامل 
تازه اي شد. االن من 30 روز است از خانه بيرون نرفته ام و 
برنامه هايم در دانش��گاه به تعويق افتاده است. اين مساله 
عمومي كشور و اساسا جهان است. فضاي آموزشي تعطيل 
ش��ده، فضاي دانشگاهي تعطيل ش��ده، فضاي مراودات 
عمومي تعطيل ش��ده، طبيعي اس��ت زماني كه فعل و 
انفعاالت اجتماعي و فيزيكي افراد تعطيل ش��ود فضاي 
عمومي اقتصاد و كسب و كار مردم در وضعيتي معلق قرار 
مي گيرد. اين اقتصاد تعليق شده كه هم مشكالت خارجي 
آن را در بر گرفته و هم مشكالت داخلي براي قرار گرفتن 
در مسير درست نيازمند چيست؟ اين به نظرم پرسشي 
است كه مي توان بر اساس آن زيربناي يك بحث تحليلي 
را آغاز كرد. قبل از هر نكت��ه اي بايد تالش كنيم تا فضاي 
سكوني را كه امريكا تالش مي كند اقتصاد ايران را دچار آن 
كند؛ بشكنيم بايد از ظرفيت هاي ديپلماسي و ارتباطي 
مان با جهان پيراموني اس��تفاده كنيم تا افكار عمومي 
جهاني را متوجه مشكالت كشور كنيم. اينكه تصور شود 
خب ترامپ تحريم كرده ديگر كاري نمي شود كرد. روش 
معقولي نيس��ت. اقتصاد ايران بايد سهمش را از فروش 
نفت پس بگيرد.   ادامه در صفحه 2

يك كارش��ناس اقتصادي با بيان اينكه منظ��ور اصلي از 
انتخاب شعار جهش توليد، گس��ترش صنايع كوچك و 
متوسط است، گفت: اين صنايع اشتغال زايي زياد به دنبال 
دارند و  معيش��ت و رفاه مردم را مورد توجه قرار مي دهند. 
احسان سلطاني در گفت وگو با تسنيم در خصوص داليل 
انتخاب شعار سال با عنوان جهش توليد گفت: توليد بحثي 
است كه سال ها با ادبيات هاي مختلف مطرح شده است. 
بخش عمده اي از اقتصاد مقاومتي هم مربوط به بحث توليد 
بود كه اين موضوع بي تأثير در نامگذاري امسال نبوده است. 
مقام معظم رهبري در يكي از سخنراني هايشان طي يكي 
دو سال اخير در مشهد فرمودند كه ما نياز به توسعه صنايع 
كوچك و متوسط داريم و روي اين موضوع مشخصًا تأكيد 
كردند. وي در ادامه گفت: به نظر بنده و با توجه به سخنراني 
رهبري منظور از شعار امسال، توسعه همين صنايع كوچك 
و متوسط است. چنانچه كه ما اطالع داريم، برخي صنايع 
بزرگ و  بنگاه هاي خصولتي اوضاع مساعدي دارند يعني 
در حالت رونق و يا حتي رونق كاذب به سر مي برند كه اين 
جريان در بورس كاماًل مشخص است. سلطاني در خصوص 
حمايت هاي دولت از صنايع بزرگ گفت: دولت از صنايع 
بزرگ مانند فوالد، پتروشيمي و نفت از طريق روش هاي 
گوناگون كاماًل حمايت مي كند، مانند معافيت هاي مختلف 
مالياتي، تأمين منابع ارزان نف��ت ، گاز، معدن و طرح هاي 
گوناگون ديگر، بنابراين به نظر مي رس��دكه دغدغه مقام 

معظ��م رهب��ري ب��ه روي 
اين صناي��ع نيس��ت. اين 
با  اقتص��ادي  كارش��ناس 
بي��ان اينك��ه »زمان��ي كه 
ب��ه ش��رايط جامع��ه نگاه 
مي كني��م متوج��ه اي��ن 
مي شويم كه بحث صنايع 
كوچك  و متوس��ط چه در 
كش��ورهاي توس��عه يافته 

و  چه در كش��ورهاي در حال توس��عه چن��د ويژگي مهم 
دارند«، گفت: اين صنايع اشتغال زايي زيادبه دنبال دارند 
و  همچنين معيش��ت، زندگي و رفاه م��ردم را مورد توجه 
قرار مي دهند، در نتيجه درآمد هاي آن بين مردم تقسيم 
مي ش��ود كه همين باعث ايجاد رفاه بين م��ردم خواهد 
شد، ولي در مناطقي مانند عسلويه يا مناطقي كه در آنجا 
بنگاه هاي بزرگ تأسيس شده است به روي اقتصاد محلي 
تأثير چنداني ديده نمي ش��ود، اما بنگاه ه��اي كوچك  و 
متوسط تأثير بسزايي در ايجاد رفاه و بهبود اقتصاد منطقه 
دارند. وي گفت: ما در استان هاي كشور تحقيقي داشته ايم 
كه به نتايج جالبي هم دست پيدا كرديم، استان هايي كه 
داراي ساختار قوي بنگاه هاي كوچك و  متوسط هستند 
از رفاه و توسعه يافتگي باالتري برخوردارند، به عنوان مثال 
مي توانيم به اصفهان، يزد، قزوين، زنجان و سمنان توجه 

كنيم كه ممكن است حتي 
برخي صنايع بزرگ هم در 
اين اس��تان ها وجود داشته 
باشد اما ساختار اصلي آنها 
بر صنايع كوچك و متوسط 
اس��توار اس��ت، بنابراي��ن 
بنگاه هاي كوچك و متوسط 
براي معيش��ت و رفاه مردم 
اهميت بسيار بااليي دارند. 
اين كارش��ناس اقتصادي تأكيد كرد: در واقع نگاه رهبري 
در اين شعار نگاهي مردمي است. هدف ايشان از اين شعار 
و بحث اين بوده اس��ت كه به مسووالن بگويند فقط نبايد 
به بنگاه هاي بزرگ، بخش هاي خصولتي و پتروش��يمي 
توجه كرد، دولت به مردم و معيش��ت مردم هم بايد توجه 
داشته باشد تا مردم هم بتوانند به يك رفاه نسبي برسند. 
وي گفت: صنايع كوچك  و متوس��ط اگر رش��د پيدا كند 
باعث ايجاد ش��وق و افزايش رضايت مردم خواهد ش��د و 
زنجيره هاي ارزش نيز در كش��ور توس��عه پي��دا مي كند. 
در ايران به ازاي هر شغلي كه در صنايع كوچك و متوسط 
به طور مستقيم ايجاد مي ش��ودبراي دو الي سه نفر ديگر 
نيز در بخش هاي جانبي شغل ايجاد مي شود كه همين ها 
باعث ايجاد و ش��كل گيري رضايت بين مردم است. يكي 
ديگر از فوايد توسعه اين صنايع، كاهش بيكاري و كاهش 

فشار به روي دولت براي تأمين اجتماعي، بيمه  بيكاري و 
حمايت هاي اجتماعي از اقشار مختلف است كه در نتيجه، 
همه اين عوامل باعث توسعه و رشد كشور مي شود، بنابراين 
رهبري نگاهي چندبعدي و  كامل داشته اندكه در اين شعار 
كاماًل متجّلي شده است. س��لطاني معتقد است: در واقع 
ايشان فقط به دنبال افزايش توليد نبوده اند، بلكه به دنبال 
افزايش اش��تغال و درآمد مردم و همچني��ن افزايش رفاه 
مردم بوده اندكه در مجموع باعث مي ش��ود رضايتمندي 
مردم از نظام باال برود، هزينه هاي دولت كاهش پيدا كند 
و با مشكالتي كه در سال قبل روبه رو بوده ايم امسال روبه رو 
نش��ويم. وي اضافه كرد: به نظر مي رس��دعلت اينكه مقام 
معظم رهبري دو س��ال به صورت پياپي بر مس��اله توليد 
تأكيد داشته اند نشان از اين داشته باشد كه عملكرد دولت 
طي سال گذش��ته در اين راستا مطلوب نبوده است و بايد 
امسال در خصوص توليد، تالش بيشتري شود كه جبران 
عقب ماندگي سال هاي قبل هم حاصل گردد. وي تصريح 
كرد: به نظر بنده ساختار دولت دوازدهم، نمي تواند اين كار 
را عملي كند، زيرا دولت يازده��م و دوازدهم اصاًل به مردم 
و بخش خصوصي اعتقاد ندارد و به جاي اينكه نگاهش به 
مردم باشد نگاهش به بيرون اس��ت، با اين حال با توجه به 
اينكه به نظر مي رسد مجلس آينده نمايندگان يك دست تر  
و قوي ت��ري دارد اميدوارم بتوانند پيگيري بيش��تري در 

راستاي بهبود توليد و وضعيت جامعه انجام دهند.

احسان سلطاني: جهش توليد بايد متوجه معيشت مردم و صنايع كوچك باشد 
وام درنظر گرفته شده از سوي دولت براي تحريك تقاضا كم است

يادداشت- 3

اقتصاد عراق  و پتك كرونا
ع��راق ام��روز در حالي 
بحران كرون��ا را در پيش 
ك��ه  دارد  خ��ود  روي 
سقوط قيمت هاي نفت 
نيز از پش��ت س��ر فشار 
استخوان ش��كني را ب��ر 
اقتص��اد بيمار و بس��يار 
متزلزل اين كش��ور وارد 
مي كند. گرچه طي دهه گذشته كمتر سالي را در 
عراق مي توان يافت كه نتوان از واژه سخت و مشكل 
براي توصيف آن استفاده كرد. اگر عراق روزگاري 
با جنگ و تحريم هاي همه جانبه جهاني مواجه بود 
و ديكتاتوري خودكام��ه اي را در راس هرم قدرت 
خود مي ديد ولي بعد از س��قوط اين س��اختار هم 
جنگ هاي طايفه اي از يك سو و تقابل با گروه هاي 
تروريستي از سوي يگر اجازه توسعه و رشد چنداني 
به ساختار اقتصادي آن كش��ور نداد. نوسان بسيار 
زياد ارزش پول، بازاري فلج ش��ده، ساختار دولتي 
بس��يار متورم و فربه و اقتصادي كامال وابس��ته به 
فروش نفت حداقل واژه هايي است كه براي توصيف 
اقتصاد فعلي عراق مي توان به كار برد. براي كشوري 
كه ماه هاس��ت رنگ دولت به خود نديده و كابينه 
موقت بدون اختيارات خاصي تنها به پيشبرد امور 
كش��ور مي پردازد نه تنها 4 ماه اول سال 2020 به 
سختي گذشت بلكه پيش بيني مي شود سالي به 
مراتب دش��وار تر را از آنچه در سال هاي مواجهه با 
داعش س��پري كرده بود تجربه كند. براي عراقي 
كه به دليل عدم تش��كيل دولت رسمي، تصويب 
بودجه 40 ميلي��ارد دالري اش همچنان با چالش 
مواجه است، مواجه ش��دن با تبعات شيوع كرونا، 
تعطيلي كشور و تقابل با س��قوط آزاد قيمت نفت 
سونامي بزرگي اس��ت كه خالصي از تبعات آن نه 
تنها در برهه فعلي بلكه شايد براي چند سال آينده 
كار چندان آس��اني نخواهد بود. گرچ��ه به اعتقاد 
كارشناسان، امروز در عراق همانند بقيه كشورهاي 
جهان، همه چيز به نحوه عملكرد و س��ير حركت 
ويروس عالم گير شده بستگي دارد، اما ضرباتي كه 
اين كشور از س��قوط قيمت نفت مي خورد نسبت 
به بقيه صادركنندگان بزرگ همچون عربس��تان 
ش��رايطي به مرات��ب بدت��ر دارد. ع��راق گرچه با 
كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس در تكيه 
مفرط بر صادرات نفت شريك است اما با توجه به 
عبور از بحران هاي فراوان و شرايطي كه اين كشور 
پشت سر گذاش��ته ذخاير ارزي چنداني براي اين 
كشور باقي نمانده و برداشت از آنها نه تنها نوشدارو 
بلكه مي تواند به سمي تبديل شود كه كل اقتصاد 
اين كشور را به كمايي عميق فرو ببرد. در اين بين 
البته بايد چپاول گسترده خزانه كشور توسط برخي 
از شخصيت هاي سياسي معروف عراقي را هم طي 

دهه اخير  مد نظر قرار داد.
براي كشوري كه بايد ماهانه 3.5 ميليارد دالر حقوق 
كارمندان خود را بپ��ردازد در حالي كه تحصن ها 
و تظاه��رات در مقابل س��اختمان وزارتخانه هاي 
مختلف در اعتراض به عدم استخدام همچنان ادامه 
دارد سقوط ارزش پول و كاهش قدرت خريد مردم 
نه تنها يك بحران اقتصادي اس��ت بلكه فاجعه اي 

سياسي و اجتماعي را به همراه خواهد آورد.
حال اگر مس��اله منع رفت و آمد و مطالبات انجام 
گرفت��ه در مورد ض��رورت تخصيص س��بدهاي 
حمايتي به خانواده هاي عراق��ي فقير تحت تاثير 
قرنطينه شديد )كه ش��مار آنها هم كم نيست( را 
هم به اين ملغمه بيفزايم ش��رايط كرونايي عراقي 

به شدت دشوار تر هم مي شود.
ادامه در صفحه 2

عماد  حسيني

يادداشت- 1

كرونا در بدترين ماه ها گريبان 
اقتصادمان را گرفت

قبل از بيماري كرونا در 
بودجه 195 هزار ميليارد 
درآمده��اي  توم��ان 
مالياتي پيش بيني شده 
بود؛ تقريبا حدود نيمي 
از اين درآمدهاي مالياتي 
ميلي��ارد  ه��زار   195
توماني مرب��وط به حوزه 
ماليات بر ارزش افزوده است.  ادامه در صفحه 7

وحيد شقاقي شهري٭

يادداشت- 2

ايجاد تعادل در تقاضا با بورسي 
شدن سهام عدالت 

شب گذش��ته حضرت 
خامن��ه اي  آي��ت اهلل 
رهب��ر انقالب اس��المي 
ضم��ن ص��دور ابالغيه 
در خصوص آزادس��ازي 
س��هام عدالت و اهميت 
عدال��ت  گس��ترش 
اجتماعي و توانمندسازي 
خانواده هاي كم درآمد با...  ادامه در صفحه 2

فردين آقابزرگي

بر
ره

ن 
دي

 آي
س:

عك

  افزايش  نرخ رشد اقتصادي 
  كاهش نرخ تورم 

 و افزايش توليد 
چند مساله كليدي كالن كشور است

در ارزيابي آثار شيوع 
ويروس كرونا بر اقتصاد 

ايران مركز پژوهش ها 
پيش بيني كرد

 در ميان دعواي ارزي ميان
 بخش خصوصي و بانك مركزي

  كاهش
 7 تا 11 درصدي 

 رشد اقتصادي 
 و بيكاري

  2 تا 6 ميليوني
دركوتاه مدت

حق با كيست؟
تعادل |فرشته فريادرس|

سريال دعواي ارزي صادركنندگان با بانك 
مركزي همچنان ادامه دار اس�ت و گويا قرار 
نيست دو طرف برسر شيوه رفع تعهد ارزي به 
يك فهم مشترك برسند و هر كدام بر منافع 

خود پافشاري مي كنند.
 

از يكس��و بانك مركزي قرار دارد كه براي تامين منابع 
ارزي كش��ور، ناگزير اس��ت به صادركنن��دگان براي 
بازگش��ت ارزش��ان به چرخه اقتصادي كش��ور فشار 
بياورد، اما در مقابل صادركنندگان هم به دليل تعهدات 
بر زمين مانده شان، امكان بازگشت ارز به شيوه دلخواه 
سياس��ت گذار پولي را ندارن��د و از اي��ن رو با مكانيزم 
پيمان س��پاري ارزي بانك مركزي مخالفند. براساس 
بسته سياس��تي جديد بانك مركزي، نحوه بازگشت 
ارز حاصل از صادرات در سال 98 و نحوه رفع تعهدات 
ارز صادرات��ي س��ال 9۷ صادركنندگان، براي س��ال 
99 تمديد شد، به طوري كه نحوه بازگشت ارز حاصل 
از صادرات س��ال 99، مانند سال 98 و نحوه رفع تعهد 
ارزي سال 1398، با رعايت شرايط اعالمي براي سال 
9۷ خواهد بود. اما اين تصميم بانك مركزي از س��وي 
بخش خصوصي به ش��دت مورد اعت��راض قرار گرفته 
اس��ت، به طوري كه رييس اتاق ايران با ارسال نامه اي 
ش��ديداللحن به عبدالناصر همتي ريي��س كل بانك 
مركزي، اعتراض بخش خصوصي را نس��بت به حذف 
تعديل 20 درصدي براي صادرات سال هاي 98 و 99 
اعالم كرد و آن را خالف رايزني هاي صورت گرفته بين 
دولت وبخش خصوصي عنوان كرد. به گفته ش��افعي 
اين اقدام بانك مركزي نه تنها موجب ضرر هنگفت به 
صادركنندگان مي شود، بلكه باعث سلب اعتمادبخش 
خصوصي وصادركنندگان نس��بت به سياس��ت هاي 
دولت و بان��ك مركزي ايران نيز خواهد ش��د. با وجود 
اين چالش، مشخص نيس��ت حق با چه كسي است و 
درنهايت چه كسي برنده اين مجادله ارزي خواهد بود؟ 
»تعادل« درگفت وگ��و با برخي از فع��االن اقتصادي، 

سعي كرده به اين پرسش پاسخ دهد. 

    نامه اعتراضي »شافعي« به »همتي«
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، پيرو اطالعيه 
يكم خردادماه سال 98 و به دنبال الزام صادركنندگان 
از بيس��ت و دوم فروردي��ن 139۷ به بازگش��ت ارز 
حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادي كشور، به 
اطالع مي رساند مطابق با تصميمات كميته موضوع 
ماده »2« مصوبات چهاردهمين جلس��ه »ش��وراي 
 عالي هماهنگي اقتصادي« ابالغي ط��ي نامه مورخ
 23/ 0۷/ 139۷ »بسته سياستي نحوه بازگشت ارز 
حاصل از صادرات در سال 1398 و نحوه رفع تعهدات 
ارز صادراتي سال 139۷ صادركنندگان« براي سال 
1399 تمديد شده است، به طوري كه نحوه بازگشت 
ارز حاصل از صادرات سال 1399، مانند سال 1398 
و نحوه رفع تعهد ارزي س��ال 1398 با رعايت شرايط 
اعالمي ب��راي س��ال 139۷ خواهد ب��ود. همچنين 
صادركنندگان براي بهره مندي از هرگونه نرخ صفر و 
معافيت هاي مالياتي و نيز استرداد ماليات و عوارض 
موضوع ماده )13( قان��ون مالي��ات ارزش افزوده، تا 
پايان تيرم��اه 1399 مهلت دارند نس��بت به ايفاي 
تعهدات ارزي صادراتي سال 1398 خود اقدام كنند. 
اين ابالغيه تصريح كرده است كه تمام صادركنندگان 
كاال وخدمات بايد مطابق با مصوب��ات هيات وزيران 
و ش��وراي عالي هماهنگي اقتص��ادي ارز حاصل از 
صادرات خود را به چرخه اقتصادي كشور بازگردانند.  
ادامه در صفحه 7

مهم



اقتصاد عراق  و پتك كرونا

توضيح و تصحيح

رهبري

 موافقت رهبر انقالب  
با آزادسازي سهام عدالت

رهبر انقالب اس��المي با ص��دور ابالغيه اي ضمن 
موافقت با درخواست رييس جمهور براي آزادسازي 
س��هام عدالت و با اش��اره به نقش س��هام عدالت 
در گس��ترش عدالت اجتماعي و توانمندس��ازي 
خانواده هاي كم درآمد، موارد سه گانه اي را به عنوان 
امور الزم الرعايه در اين واگذاري ها مورد تاكيد قرار 
دادند و خاطرنش��ان كردند: دولت ه��ر چه زودتر 
اقدامات مقتضي را به عمل آورد تا مردم سريع تر از 
منافع سهام خود بهره مند شوند. متن ابالغيه رهبر 
معظم انقالب به اين ش��رح است:  »در پي تصميم 
واگذاري درصدي از سهام اصل ۴۴ قانون اساسي در 
قالب سهام عدالت با هدف گسترش عدالت اجتماعي 
و توانمندسازي خانوارهاي كم درآمد، انتظار اين بود 
كه توسط مسووالن مربوط در دولت هاي مختلف 
با اجراي دقيق مواد ۸گانه ابالغي  ۱۳۸۵/۴/۱۲هر 
چه س��ريع تر مقدمات الزم براي آزادسازي سهام 
عدالت و واگذاري تعيين قيمت آن به بورس فراهم 
گرديده و آيين نامه هاي اجرايي تهيه و به اجرا درآيد. 
در هر صورت با توجه به شرايط فعلي اقتصادي و عزم 
دولت براي عمل به تكاليفي كه به عهده اوس��ت، با 
آزادس��ازي سهام عدالت با رعايت امور زير موافقت 
مي شود:  دارندگان سهام عدالت مجازند در محدوده 
زماني مشخص مالكيت مستقيم سهام شركت هاي 
س��رمايه پذير را انتخاب نمايند و به تناسب، نقش 
مديريتي خود را ايفا كنند. مقررات مورد نياز جهت 
انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط شوراي 
عالي بورس تدوين و تصويب شود. اين مصوبات براي 
كليه دس��تگاه هاي اجرايي الزم االجراست. نسبت 
به س��هام باقيمانده در شركت هاي سرمايه گذاري 
استاني، ش��وراي عالي بورس موظف است ضمن 
تش��ويق ماندگاري صاحبان سهام در شركت هاي 
مذكور، از طريق مبادي ذي ربط هر چه زودتر زمينه 
ورود آن شركت ها را در بورس فراهم نمايد. با توجه 
به تاخيري كه در طول زمان نسبت به تحقق اهداف 
واگ��ذاري اين س��هام پيش آمده اس��ت و به دليل 
ضرورت بهره مندي هرچه سريع تر مردم از منافع 
س��هام خود، الزم است دولت محترم هر چه زودتر 
اقدامات مقتض��ي در جهت تحقق موارد مذكور در 

بندهاي سه گانه فوق را به  عمل آورد.«

خبر

يارانه معيشتي ارديبهشت 
امشب واريز مي شود

سخنگوي سازمان برنامه و بودجه گفت: چهارشنبه 
مرحله جديد حمايت معيشتي به حساب سرپرستان 
خانوار واريز خواهد شد. مهدي قمصريان سخنگوي 
س��ازمان برنامه و بودجه گفت: شش��مين مرحله 
كمك حمايت معيشتي فردا چهارشنبه به حساب 
سرپرس��تان خانوار واريز مي ش��ود. بر اساس اعالم 
قمصريان اين كمكها به حساب ۱۸ ميليون و 6۸7 

هزار خانوار واريز خواهد شد. 

تحقيق و تفحص از گمرك 
روي ميز كميسيون اقتصادي 

رييس هي��ات تحقيق و تفحص مجل��س از گمرگ 
كشور در حالي از تحويل گزارش تحقيق و تفحص به 
كميسيون اقتصادي مجلس در سال قبل خبر داده كه 
با عدم پيگيري اين گزارش در چند هفته آينده ممكن 
است ابهامات تحقيق و تفحص مذكور جدي شود. به 
گزارش تسنيم، تحقيق و تفحص از گمرك كشور از 
مرداد سال 97 در مجلس كليد خورده است و اكنون 
در س��ال 99 حدود ۲۱ ماه اس��ت كه از شروع فرآيند 
رسيدگي به تخلفات احتمالي گمرك مي گذرد. هر چند 
هنوز از جزييات اين گزارش اطالعي در دست نيست 
اما پيگيري ها نشان مي دهد بعد از تحويل گزارش به 
كميسيون اقتصادي مجلس عمال اين گزارش به هيات 

رييسه مجلس تحويل داده نشده است.

كاهش نرخ سود بانكي 
اقدامي واقع بينانه بود

طهماسب مظاهري، رييس كل اسبق بانك مركزي 
گفت: در ش��رايط فعلي، تصميم بانك مركزي مبني 
بر كاهش س��ود براس��اس يك ارزياب��ي واقع بينانه 
صورت گرفته است. چند سالي است كه بانك ها سود 
علي الحساب را به عنوان سود قطعي به سپرده گذاري 
پرداخت مي كنند، در واقع بانك اگر سود بيشتري به 
دست بياورد، پول بيش��تر را به سپرده گذار پرداخت 
نمي كند كه اين خالف قانون بانكداري بدون رباست. 
بانك مركزي پيش بيني مي كند امسال عمليات بانكي 
و تسهيالتي كه بانك ها به مشتريان پرداخت مي كنند، 
سود كمتري نسبت به سال گذشته داشته باشد، در 
نتيجه تصميم به كاهش سود علي الحساب گرفته كه 
در شرايط فعلي، تصميم بانك مركزي مبني بر كاهش 

سود براساس يك ارزيابي واقع بينانه انجام شده است.

  روز گذش��ته در مت��ن گفت وگو با جن��اب بايزيد 
مردوخي صاحبنظر اقتصادي، با عنوان پيش��نهاد 
ايجاد يك نظام تدبير عمومي، يك اشتباه تايپي در 
پرس��ش ماقبل آخر رخ داده و به جاي كلمه درآمد 
گردش��گري مصر، تونس و مراكش از كلمه درآمد 
نفتي براي اين كش��ورها اس��تفاده ش��ده است كه 
بدين وس��يله ضمن پوزش از جناب آقاي مردوخي 
و مخاطبان گرامي اصالح مي شود و صحيح جمله 
اين است »... كشورهايي چون مصر، مراكش، تونس 
به دليل ركود جهاني و وابستگي بيش از اندازه اي كه 
به درآمدهاي گردشگري داشتند، دچار آسيب هاي 

فراواني شدند و به ترتيب سقوط كردند.«

كالن2

در ارزيابي آثار شيوع ويروس كرونا بر اقتصاد ايران مركز پژوهش ها پيش بيني كرد

كاهش7تا11درصديرشداقتصاديوبيكاري2تا6ميليونيدركوتاهمدت
گروه كالن |

 مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي با عنوان 
ارزيابي ابعاد اقتصاد كالن شيوع ويروس كرونا، 
آثار شيوع ويروس كرونا بر متغيرهاي اقتصاد 
كالن را م�ورد بررس�ي داده و نتيجه گرفته كه 
اقتصاد ايران در حالي با مشكل شيوع بيماري 
كرونا مواجه ش�ده كه دو س�ال سخت 1۳97 و 
1۳98 را پش�ت س�ر گذاش�ته و با مشكل باال 
بودن نرخ تورم و كاهش سرمايه گذاري همراه 
اس�ت. كاهش تقاضا براي صادرات محصوالت 
اي�ران و كاهش درآمد خانوار نيز به مش�كالت 

افزوده است. 

به گزارش »تعادل«، در اين گزارش بر اساس سه سناريو 
پيش بيني ش��ده كه رش��د اقتصادي بين 7 تا ۱۱ درصد 
كاه��ش يابد و از ۲ ميلي��ون و 700 هزار ت��ا 6 ميليون و 
۴00هزار شغل تحت تاثير قرار گرفته و براي مدتي بيكار 
خواهند شد.  پيش بيني مي شد كه اقتصاد ايران در سال 
۱۳99 رشد مثبت غيرنفتي هرچند اندك را ثبت كند، اما 
كاهش تشكيل سرمايه ثابت در اقتصاد ايران سبب شده 
است تا ظرفيت توليد بالقوه اقتصاد كاهش يابد و دستيابي 
به سطح رفاه س��ال ۱۳90 و پيش از آن، همچنان دشوار 
باشد. ازطرف ديگر، باال بودن نرخ تورم براي دو سال پياپي 
۱۳97 و ۱۳9۸ و همچنين پيش بين��ي تورم باالي ۲۵ 
درصد براي سال ۱۳99 نيز شرايط را دشوارتر كرده است. 
در كنار همه اين موارد، شيوع كرونا ويروس جديد از انتهاي 
س��ال ۱۳9۸ و تداوم آن در سال ۱۳99، اقتصاد را در يك 
وضعيت ركود همراه با نااطميناني قرار داده است. كاهش 
تقاضا براي صادرات محصوالت ايران و به طوركلي كاهش 
تجارت جهاني، تقاض��اي كل را ازطرف تجارت خارجي 
متأثر مي كند. در بخش داخلي نيز تقاضاي كل، هم به دليل 
كاهش درآمد خانوار و هم كاهش تقاضاي برخي كاالها و 
خدمات كه به شيوع بيشتر ويروس منجر مي شوند مانند 
حمل ونقل، رستوران و هتلداري، پوشاك و... تحت تأثير 
قرار مي دهند. ازطرف ديگر عرضه كل اقتصاد نيز با يك 

ش��وك منفي مواجه شده است. اختالل در شبكه تأمين 
مواد اوليه و محدوديت فعاليت برخي از واحدهاي صنفي، 

اقتصاد را با شوك عرضه مواجه كرده است.
عالوه بر موارد فوق كه ركود به ويژه در فصل بهار را به همراه 
خواهد داشت، نااطميناني از شرايط در آينده، بسيار مهم تر 
و تأثيرگذارتر از آثار ركودي اوليه است. هنوز هيچ برآورد 
دقيقي صورت نگرفته كه آيا شيوع ويروس كرونا در شروع 
فصل گرما متوقف خواهد شد يا خير؟ اقتصاد كشور تا چه 
زمان درگير كنترل شيوع اين ويروس خواهد بود؟ در پاسخ 

به اين سوال ها، مدل سازي هاي متعددي صورت گرفته 
كه در آنها تالش شده است تا تحت سناريوهاي متفاوت، 
ماندگاري شيوع در كشور و همچنين ميزان مبتاليان و 
مرگ ومير را مشخص كند. به دليل نبود تجربه مشابه در 
گذشته نزديك و ناشناخته بودن بسياري از جوانب شيوع 
اين ويروس، مدلسازي شيوع آن و به  تبع آثار اقتصاد كالن 
آن با ابهامات قابل توجهي روبه رو است. صرفنظر از ميزان 
شيوع تحت سناريوهاي مختلف، آنچه مشخص است اينكه 
چه با كنترل بيماري تا چند ماه آينده و چه در صورت عدم 

كنترل و تداوم آن تا پايان سال، اقتصاد ايران تا پايان سال 
۱۳99 درگير تبعات اقتصادي ناشي از اين ويروس خواهد 
بود. نتايج برآوردها نشان داد در سناريوي اول ستانده كل 
اقتصاد نزديك به ۱۱ درصد در سال ۱۳99 كاهش خواهد 
يافت. همچني��ن نزديك به 6۴۳۱ هزار نفر از ش��اغالن 
فعلي از اين سناريو متأثر خواهند شد و براي دوره اي بيكار 
خواهند بود. بديهي است با اتمام قرنطينه اثر بر اشتغال در 
نيمه دوم سال به شدت كاهش خواهد يافت. همچنين در 
سناريوي دوم ستانده كل اقتصاد نزديك به ۸.6 درصد در 

سال ۱۳99 كاهش خواهد يافت و نزديك به ۲9۵0 هزار 
نفر از شاغالن فعلي، براي دوره اي به جمعيت بيكار افزوده 
خواهند شد. در سناريوي س��وم نيز ستانده كل اقتصاد 
نزديك به 7.۴ درصد در سال ۱۳99 كاهش خواهد يافت 
و نزديك به ۲۸76 هزار نفر از شاغالن فعلي، براي دوره اي 

به جمعيت بيكار افزوده خواهند شد.
بديهي است برآوردهاي ذكر شده تنها ارزيابي آثار شيوع 
ويروس كرونا بر توليد و اش��تغال اقتصاد بوده و به معني 
پيش بيني رش��د اقتصادي س��ال ۱۳99 نيس��ت. براي 
پيش بيني رشد اقتصادي در اين سال عالوه بر آثار شيوع 
ويروس كرونا بر بخش هاي آسيب پذير كه در اين گزارش 
به آن پرداخته شد بايستي ساير بخش هاي اقتصادي مورد 
بررسي قرار گيرد كه اين موارد در گزارش تحليل بخش 
حقيقي اقتصاد ايران مورد بررس��ي قرار خواهد گرفت. 
بررس��ي آثار اقتصادي شيوع كرونا بر وضعيت معيشتي 
خانوار نش��ان مي دهد، بخش زيادي از نيروي كار كشور 
حدود 70 درصد، زير چتر سياس��ت هاي پرداخت بيمه 
بيكاري يا حمايت از بنگاه به شرط حفظ نيروي كار قرار 
نمي گيرند. نكته مهم آن است كه بخش قابل توجهي از 
اين 70 درص��د، در دهك هاي پايين درآمدي قرار دارند. 
براي مثال درحالي كه در حدود 70 درصد از خانوارهاي 
دهك اول، داراي حداقل يك نفر شاغل هستند، تنها ۱۲ 
درصد از آنها تحت پوش��ش بيمه غيردرماني قرار دارند. 
بنابراي��ن حمايت هايي از جنس بيمه بيكاري يا حمايت 
از شاغالن رسمي داراي سابقه بيمه اي، بيشترين اصابت 
را به دهك هاي مياني و باالي درآمدي خواهد داش��ت و 
بهره مندي دهك هاي پايين محروم تر از اين سياست ها 
اندك خواهد بود. لذا در شرايط فعلي، سياستي كه مي تواند 
بيشترين اصابت را به گروه هاي درآمدي پايين داشته باشد، 

حمايت مستقيم از خانوار است.
تجربه اخير كشور در مواجهه با شيوع ويروس كرونا نشان از 
ناكارايي نظام حمايتي كشور در مواجهه با بحران ها دارد. به 
نظر مي رسد تجربه فعلي يك تلنگر جدي براي لزوم داشتن 
نظام مالياتي شفاف با تأكيد بر ماليات بر مجموع درآمد 
افراد و در عين حال نظام حمايتي كامال مرتبط با آن است.
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مركز پژوهش ها اثر كرونا بر متغيرهاي كالن اقتصاد را بررسي كرد

ترامپ ت��الش مي كند دامنه ه��اي صادراتي ما را مح��دود كند؟ ما بايد 
قلمروهاي صادراتي تازه اي را كشف كنيم كه از طريق آنها بتوانيم محصوالت 
توليدي كشور را صادر كنيم. اين قلمروهاي صادراتي كجاست؟ كشورهاي 
همسايه ايران. عراق، افغانستان؛ تاجيكستان؛ ارمنستان و...بايد تالش كنيم 
تا سكون مورد  نظر ترامپ را بشكنيم. ترامپ تالش مي كند ما به فناوري 
دست پيدا نكنيم بايد از ظرفيت هاي فناورانه در كشور استفاده كنيم. ترامپ 
تالش مي كند تا ارتباط ما را با جهان پيراموني محدود كند؟ ما بايد فعال تر 
ارتباطاتمان را با جهان گسترش دهيم تا زماني كه به وضعيت عادي برگرديم. 
به هر حال ترامپ كه تا ابد در كاخ سفيد نمي ماند؛ ما بايد سعي كنيم كه با 

كمترين تبعات از اين داالن تاريخي عبور كنيم.
  اما براي عبور از اين داالن تاريخي برخي از اقشار مردمي به شدن 
آسيب مي بينند؛ برخي از كارشناسان از شكاف طبقاتي تازه اي 
در فضاي عمومي اقتصاد كشورمان خبر مي دهند؛ برخي از ظهور 
بيكاران فقير صحبت مي كنند، برخي معتقدند كه طبقه متوسط در 
حال تنزل به طبقات پايين تر اقتصادي و معيشتي است و به زودي 

بايد منتظر شاغالن فقير هم باشيم.
موضوع حمايت اقتصادي از اقشار محروم يك موضوع كليدي و بنيادين 
در اقتصاد اس��ت . در همه جوامع هم ب��ا تفاوت هايي اين مباحث جريان 
دارد. بايد ببينيم كشورهاي توسعه يافته در اين زمينه چطور عمل كردند. 
در س��ال هاي ابتدايي دهه ۵0 خورشيدي كه هم براي تحصيل به يكي از 
همين كشورهاي توسعه يافته رفته بودم؛ در آن جوامع تالش مي كردند 
تا از طريق سرمايه گذاري هاي س��اختاري در بخش هايي چون آموزش، 
تحصيل، بهداشت و درمان، مهارت آموزي و... فضاي الزم براي رشد را در 
اختيار شهروندان قرار دهند. از طريق اين سرمايه گذاري هاي ساختاري 
شرايطي فراهم مي شود كه مثال خانواده هاي محروم تر هم براي تحصيل 
مشكلي نداشته باشند. براي دانشگاه مشكل كمتري داشته باشند. براي 
بهداشت و درمان مشكلي نداشته باشند. تالش مي كنند تا افراد و اشخاص 
را مجهز به دانش مهارتي كنند تا بتواند از فضاي كسب و كار بهره خود را ببرد. 
موضوع مهارت آموزي بسيار موضوع كليدي است؛ شخصي كه مهارت الزم 
براي كسب درآمد را نداشته باشد طبيعي است كه امكان افزايش درآمد و 
رشد را نخواهد داشت. ما هم بايد از اين الگوها استفاده كنيم. از يك طرف 
نهادهاي اجرايي و حاكميتي از طريق سرمايه گذاري هاي ساختاري بايد 
تالش كنند تا زمينه رش��د افراد را فراهم كنند و از طرف ديگر افراد هم با 
استفاده از مهارت هايي كه اين ساختارهاي زيربنايي تدارك ديده اند سعي 
مي كنند ماهي خود را از درياي اقتصاد و كسب و كار صيد كنند. اين يك 
ارتباط متقابل است؛ وقتي كه مردم امكان فعاليت هاي اقتصادي روتين را 

داشته باشند؛ كشور در مسير رشد قرار مي گيرد و تبعات آن متوجه دولت 
و نظام سياسي هم مي شود.

  دولت و نظام سياسي در اين ميان از چه طرقي مي توانند به بهبود 
شاخص هاي اقتصادي و معيشتي مساعدت كنند.

چند مساله كليدي كالن وجود دارد كه بايد به آنها توجه شود. يكي از اين 
ملزومات، افزايش نرخ رشد اقتصادي است . دولت بايد اول به دنبال بهبود 
اعداد و ارقام رش��د باشد. در حال حاضر رشد منفي داريم. ساختار اجرايي 
بايد به دنبال تحقق رشد اقتصادي باشد. مساله بعدي موضوع تورم است؛ 
پس يكي ديگر از موضوعاتي كه بايد به عنوان اولويت در ذهن تصميم سازان 
قرار داشته باشد؛ موضوع تورم است؛ به هر حال تورم افسارگسيخته باعث 
فقير تر شدن فقرا مي شود، پس بايد به دنبال مهار تورم باشيم. االن مردم 
ت��ورم ۴0درصدي را تحمل مي كنند در حالي كه تنها ۱۵ يا ۲0 درصد به 
حقوق هاي افزوده مي شود. پس در حالت طبيعي تورم باعث فقير تر شدن 
طبقات محروم مي شود. ضمن اينكه در اين فضاي ملتهب اقتصادي شاهد 
ظهور دالالن و رانت خواران هم خواهيم بود. موضوع رشد توليد شاخص 
ديگري است كه بايد به دنبال تحقق آن بود.نبايد فراموش كرد كه افزايش 
دامنه هاي توليد به تنهايي بسياري از مشكالت اقتصادي را پوشش مي دهد. 
از طريق رش��د توليد، دامنه هاي صادراتي رش��د پيدا مي كنند. بيكاري 
مهار مي شود، مهار بيكاري بسياري از آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي را 
ساماندهي مي كند. همانطور كه شما هم مشاهده مي كنيد اين زنجيره اي 
است كه از طريق آن مي توان بسياري از مشكالت اقتصادي را پوشش داد. ما 
بايد انتخاب كنيم اگر پيشرفت مي خواهيم بايد در زمينه اين شاخص هاي 
اقتصادي حساس باشيم. بايد نسبت به توليد حساس باشيم بايد نسبت به 
بيكاري افراد جامعه حساس باشيم. نسبت به گسترده تر شدن دامنه فقر 

بايد حساس باشيم.
  در پايان اگر نكته اي باقي مانده كه در ش�رايط فعلي احس�اس 

مي كنيد بايد به آن توجه شود بفرماييد؟
كرونا به ما نشان داد كه نبايد نسبت به سرمايه گذاري هاي در بخش سالمت 
بي تفاوت باش��يم و بودجه بخش س��المت را مثال به يارانه هاي نقدي و... 
اختصاص دهيم. به ما نش��ان داد كه بايد از ظرفيت هاي مجازي و آنالين 
استفاده بهتري كنيم.كرونا نشان داد كه برخي افراد در اين كشور اگر يك 
روز كار نكنند، معاششان به خطر خواهد افتاد و حتي به قيمت به خطر افتادن 
جانشان هم ناچارند كه دستفروشي كنند؛ كارگري كنند و ...نشان مان داد كه 
بايد براي مقابله با فقر برنامه ريزي هاي دقيق تري داشته باشم. اما اينكه آيا ما 
قادريم از درس هايي كه زندگي، پيش رويمان قرار مي دهد، استفاده كنيم، 

موضوعي ديگري است كه در آينده مشخص خواهد شد.

درخواست رييس جمهور مبني بر آزادسازي سهام عدالت موافقت 
كردند.  بر اس��اس اين ابالغيه مقرر ش��د تا اقدام��ات مقتضي براي 
واگذاري سهام ياد شده از سوي دولت به نحوي كه منافع سهامداران 

را حفظ كند در دستور كار قرار گيرد.
از منظر مس��ائل اجرايي مربوط به بازار س��رمايه، در شرايط فعلي و 
با توجه به عطش تقاضاي س��نگيني كه وارد اين بازار ش��ده است، 
بهترين نتيجه حاصل اي��ن خواهد بود كه عرضه س��هام مذكور تا 
حدودي از س��نگيني كفه تقاضا بكاهد و وشرايط بازار سرمايه را تا 
حدودي متعادل كند. در حال حاضر ش��اهد آن هستيم كه افزايش 
سريع قيمت ها س��بب ش��ده تا ابهاماتي در خصوص حبابي شدن 
س��هام موجود در بازار سرمايه مطرح ش��ود. چنين ابهامي اگرچه 
قابل تعميم به كل بازار نيست اما به دليل افزايش بي رويه قيمت ها 
در برخي از نمادها مي تواند كمك مهمي به متعادل ش��دن عرضه و 
تقاضا در در بخش هاي ياد شده باشد. در حال حاضر بازار سرمايه به 
جهتي رفته است كه نيازمند اصالح بوده و يكي از بهترين ابزار هايي 
كه مي توانند اين مهم را محقق كند، اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي 
در راستاي عرضه س��هام و دارايي هاي دولتي و سهام عدالت است. 
اهميت اس��تفاده از چنين ابزاري در آنجا نهفته است كه نقدينگي 
سنگين وارد شده به بازار سرمايه را مي تواند جذب كند و آن را ضمن 
تحقق هدف خصوصي سازي از رفتن به بخش هاي غير مولد اقتصاد 
بازدارد. تحقق اين روند مي تواند نه تنها به مهار نقدينگي كمك كند 
بلكه مي تواند منابع الزم براي نيازهاي اساسي كشور را فراهم كرده 
و دارايي سهامداران عدالت را در اختيار خود آنها قرار دهد. از اين رو 
مي توان گفت كه خبر اجرايي شدن واگذاري سهام ياد شده در بورس 
و آزاد شدن داد و ستد هاي آن مي تواند بسيار خبر خوبي براي كليت 

اقتصاد و سهامداران شركت ها باشد.
در حال حاضر كشور در شرايطي قرار دارد كه به دليل شيوع بيماري 
كرونا دستخوش تغييراتي شده و دستيابي به وجوه حاصل از فروش 
دارايي هاي موجود در س��هام عدالت، هرچند اندك مي تواند كمك 
مهمي به اقشار ضعيف و كم درآمدي باشد كه پيشتر براي دريافت 

اين سهام اقدام كرده اند.
از اين رو مي توان گفت كه آزادس��ازي س��هام عدالت و عرضه آن در 
بورس متناسب با ضوابط ابالغ شده مي تواند در كنار ساير تمهيدات 
به عنوان مس��كن براي اقشار ضعيف جامعه ايفاي نقش كند. اما در 
عرضه سهام عدالت و فروش آن در بازار سرمايه نكته اي كه بايد مورد 
توجه قرار گيرد، ضعف زيرساخت هاي موجود در جهت عرضه حجم 

سنگيني از سهام است. در روزهاي گذشته شاهد آن بوديم كه عرضه 
اوليه سهام نيز شرايط را به سمتي مي برد كه متوليان بازار سرمايه 
مجبور شوند تا از ظرفيت هسته معامالت در چند نوبت استفاده كنند 
يا دادوس��تد هاي دو يا چند نماد را خارج از ساعات عادي معامالت 
پي بگيرند. در حال حاضر حجم نقدينگي مملكت به حدود ۲ هزار و 
۵00 هزار ميليارد تومان رسيده و ارزش بازار سرمايه به اندازه نيمي 
از توليد ناخالص داخلي است. بايد به خاطر داشت كه بخش مهمي 
از افزايش ارزش بازار سرمايه در دو سال اخير رخ داده و در حالي به 
حد مذكور رسيده كه زيرساخت هاي معامالتي بازار سرمايه تا اين 
اندازه به روز نشده اند. از اين رو انتظار مي رود كه زيرساخت معامالت 
در شرف عرضه سهام عدالت به روز شود تا در جريان عرضه و تقاضا 

سهام وارد شده شاهد بروز مشكالت نباشيم.
در حال حاضر ارزش معامالت در بازار سرمايه روزانه چيزي در حدود 
۱۵ هزار ميليارد تومان اس��ت. با توجه به اينكه ارزش معامالت در 
مقطع فعلي نسبت به سال هاي گذشته بسيار تغيير كرده و در سطح 
خوبي قرار دارد مي توان اين ط��ور قلمداد كرد كه عرضه و تقاضاي 
ايجاد شده از ِقبل ورود سهام عدالت به بورس از لحاظ نقدينگي در 
دسترس براي بازار سرمايه غير قابل تحمل نيست. با اين حال آنچه 
كه از اهميت ويژه اي برخوردار است تقويت زيرساخت هاي معامالتي 
و هماهنگ كردن آن با تغييرات رخ داده پس از ورود س��هام عدالت 

به بازار سرمايه خواهد بود.
براي مثال بايد سازوكار مدون و مناسبي براي ايجاد كد هاي بورسي 
موردنياز براي افراد دارنده اين سهام ايجاد شود، چرا كه در حال حاضر 
نيز شركت هاي كارگزاري در مواجهه با تقاضاي سنگيني كه براي 
دريافت اين كد ها وجود دارد، فش��ار بسياري را متحمل مي شوند. 
توجه به اين وضعيت از آن جهت بسيار اهميت دارد كه ظرفيت الزم 

براي اعطاي كد بورسي به دارندگان سهام عدالت بايد ايجاد شود.
با توجه به آنچه كه گفته ش��د انتظار مي رود تا از فرصت مفيد ورود 
س��هام عدالت به بازار س��رمايه بايد به گونه اي اس��تفاده ش��ود كه 
محدوديت هاي موجود در س��اختار آن از محسنات اين آزادسازي 
نكاه��د.  نبايد فراموش ك��رد كه ظرفيت عرضه اين س��هام در بازار 
سرمايه به لطف رونقي كه تقاضاي مردم شكل داده است ايجاد شده 
از اين رو سرمايه گذاران بايد توجه داشته باشند كه براي حفظ و رونق 
موجود، نياز است تا سرمايه گذاري آگاهانه را در دستور كار خود قرار 
دهند تا ضمن دوري از پذيرش ريسك هاي نامعقول، سرمايه خود 

را به خطر نيندازند.

با يك حس��اب سر انگشتي براي كش��وري كه به طور 
ميانگين روزانه ۴ ميليون بش��كه نفت صادرمي كند 
كاهش حتي يك دالر براي هر بشكه به معناي كاهش 
يك ميليارد دالري از خزانه كشور طي يك سال است. 
همين امر باعث مي شود تا كارشناسان از احتمال وقوع 
فاجعه اي بزرگ در عراق بع��د از فروكش كردن توفان 

كرونا سخن بگويند به هر ش��كل اگر صنعت توريسم 
مذهب��ي را از اقتصاد عراق فاكتور بگيريم اين كش��ور 
زيرساخت خاصي براي تنوع بخشيدن به منابع در آمدي 
خود ندارد و حتي براي ايجاد اين زير ساخت ها نيز باز 
تمام نگاه وتكيه اش را معطوف در آمدهاي نفتي مي كند. 
ماهر حماد معاون وزير برنامه ريزي عراق در گفت وگويي 

كه چندي پيش با روزنامه ش��به دولتي الصباح داشت 
با سخت توصيف كردن ش��رايط كشورش تاكيد كرد 
تنها راه باقي مانده براي عراق در پيش گرفتن سياست 
انقباضي در مخارج است تا بتوان مبالغ مورد نياز جهت 
كمك به اقشار فقير و بخش خصوصي را فراهم كرد. در 
اينجا اين پرسش مطرح مي شود كه اگر مساله كاهش 

حقوق كارمندان دولت هم جزو برنامه رياضتي دولت 
در نظر گرفته شود آيا در سايه فشار و اعتراضات مردمي 
بغداد جرات كاهش حقوق كارمندان را خواهد داشت؟ 
مصطفي الكاظمي نخست وزير مكلف عراق چه در دوره 
سخت افول نفت و صعود كرونا نخست وزير شود و چه 
آنكه زمان حضورش در كاخ نخست وزيري عراق به دوره 

پسا كرونا موكول گردد، شرايط بسيار دشواري را پيش 
رو خواهد داشت. دوره اي كه اين بار بايد در سايه خشك 
شدن منابع مالي حاصله از نفت خود را با موج جديدي 
از اعتراضات مردمي ببيند كه با وجود نشستن بر روي 
بيشترين حجم از اين منبع خدادادي در كمبود و حتي 
نبود حداقل هاي امكانات معيشتي روزگار مي گذرانند.

ايجاد تعادل در تقاضا با بورسي شدن سهام عدالت محرومان ؛تورم 40  درصدي وكرونا
ادامه از صفحه اول

رييس كل س�ازمان مالياتي با اش�اره به اينكه 
صاحبان مشاغل خودرويي تكليفي به تسليم 
اظهارنامه مالياتي ندارند، گفت: ماليات عملكرد 
سال 98 اين موديان، به روال سال هاي گذشته، 

به صورت مقطوع تعيين مي شود.

به گزارش ايِبنا، اميد علي پارس��ا با صدور دستورالعملي 
اعالم كرد: بنا به اختيار حاصل از تبصره ماده ۱00 قانون 
ماليات هاي مستقيم، ماليات عملكرد سال 9۸ صاحبان 
وسايط نقليه مسافري، باري، ماش��ين آالت راهسازي و 

صنعتي، با رعايت گروه بندي استان ها به صورت مقطوع 
تعيين مي گردد. مطابق اين دستورالعمل، استان هاي كشور 
با توجه به امكانات و شاخص هاي موثر و به لحاظ وضعيت 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و نيز شرايط جوي به پنج 
گروه تقسيم شده اند كه براساس آن، گروه نخست شامل 
شهر تهران؛ گروم دوم شامل استان هاي آذربايجان شرقي، 
اصفهان، البرز، خراس��ان رضوي، فارس، قزوين، گيالن، 
هرمزگان، مازندران و اس��تان تهران به جز ش��هر تهران؛ 
گروه سوم شامل اس��تان هاي آذربايجان غربي، كرمان، 
گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مركزي، يزد، بوشهر 

و خوزستان؛ گروه چهارم شامل استان هاي چهارمحال و 
بختياري، كرمانشاه، لرستان، خراسان شمالي و اردبيل؛ 
و گروه پنجم شامل اس��تان هاي سيستان و بلوچستان، 
خراسان جنوبي، كردستان، ايالم و كهگيلويه و بويراحمد 
مي باشد.   مطابق جدول ارايه شده در اين دستورالعمل، 
ماليات عملكرد صاحبان وسايط نقليه عمومي تا ظرفيت 
7 تن، بر اس��اس تقس��يم بندي فوق و با اعمال ضرايب 
7۵ درصد تا ۱00 درصد ميزان ماليات س��ال گذش��ته 
تعيين شده است. همچنين در خصوص مالكان تاكسي و 
وانت بار كه مالك بيش از يك خودرو از انواع مذكور باشند، 

ماليات خودروهاي بع��دي نيز به صورت مقطوع تعيين 
شده اس��ت. گفتني است، براي س��اير صاحبان مشاغل 
خودرويي كه داراي بيش از يك خودرو باش��ند، ماليات 
خودروهاي بعدي به صورت مقطوع با ۲۵ درصد )بيست 
و پنج درصد( افزايش نسبت به جدول مربوط، محاسبه و 
وصول خواهدشد. همچنين در صورتي كه خودروي اول 
مودي تاكس��ي يا وانت بوده و خودروهاي بعدي از ساير 
خودروها يا ادوات موضوع جداول اين دستورالعمل باشد، 
ماليات خودروهاي بعدي با در نظر گرفتن رقم مربوط به 
ماليات خودرو يا وسيله مذكور، با ۲۵ درصد )بيست و پنج 

درصد( افزايش به صورت مقطوع خواهد بود.  مطابق اين 
دستورالعمل، مودياني كه در سال ۱۳9۸ به صورت كامل 
فعاليت نداش��ته اند، ماليات آنها بر اساس مدت كار كرد، 
محاسبه مي شود.  مطابق اين دستورالعمل، در راستاي 
تبصره ماده ۱00 قانون ماليات هاي مس��تقيم، صاحبان 
مشاغل خودرويي، تكليفي به تسليم اظهارنامه مالياتي و 
اس��ناد و مدارك موضوع آيين نامه ماده 9۵ قانون مذكور 
نخواهند داشت. صاحبان مشاغل موضوع اين دستورالعمل 
مكلفند ماليات مقرر عملكرد سال ۱۳9۸ را حداكثر تا پايان 

خردادماه ۱۳99 پرداخت كنند. 

صاحبان مشاغل خودرويي امسال ماليات مقطوع مي پردازند



اخبار 3 بانك و بيمه

مانده تسهيالت پرداختي بانك ها به 975 هزار ميليارد تومان رسيد 

سهم خريد كاال به 11.3 درصد تسهيالت بانكي رسيد

افزايش سهم ايجاد و توسعه به 27 درصد تسهيالت بانكي در سال 98 
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

بانك ها در سال گذشته ۹۷۵ هزار ميليارد تومان 
تسهيالت به بخش هاي اقتصادي مختلف كشور 
پرداخت كرده اند. بر اساس تازه ترين آمار بانك 
مركزي از تس�هيالت ارايه شده به بخش هاي 
مختلف اقتصادي تسهيالت پرداختي بانك ها 
به بخش هاي اقتصادي مبلغ حدود ۹۷۵ هزار 
ميليارد تومان است كه در مقايسه با سال قبل 
از آن مبل�غ ۲۰۱ هزار ميليارد توم�ان، معادل 

۲۶ درصد افزايش داشته است.

به گزارش »تعادل«، هدف از دريافت تسهيالت پرداختي 
در بخش هاي اقتصادي طي ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۸ است. 
سهم تسهيالت پرداختي در قالب سرمايه در گردش در 
كليه بخش هاي اقتصادي طي ۱۲ ماهه سال جاري مبلغ 
۵۲۶۱ هزار ميليارد ريال معادل ۵۴ درصد كل تسهيالت 
پرداختي مي باشد كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 
مبلغ ۵۹۴۱ هزار ميليارد ريال معادل ۲۱.۸ درصد افزايش 
داشته اس��ت. سهم تس��هيالت پرداختي بابت تأمين 
سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال 
جاري معادل ۳۲۱۶۷ هزار ميليارد ريال بوده است كه 
حاكي از تخصيص ۴۱.۲ درصد از منابع تخصيص يافته 
به سرمايه درگردش كليه بخش هاي اقتصادي )مبلغ 
۵۲۶۱.۴ هزار ميليارد ريال( اس��ت.همچنين از ۳۱۷۲ 
هزارميليارد ريال تسهيالت پرداختي در بخش صنعت و 
معدن معادل ۶۸.۳ درصد آن )مبلغ۲۱۶۷ هزار ميليارد 
ريال( در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است كه 
بيانگر توجه و اولويت دهي به تأمين منابع براي اين بخش 

توسط بانك ها در سال جاري است.
 هدف از پرداخت تس��هيالت بانك ها در س��ال ۹۸ نشان 
مي دهد كه ۱۱۱ هزار ميليارد تومان تسهيالت به ميزان 
۱۱.۵ درصد تس��هيالت براي ايجاد واحدهاي اقتصادي 
بوده و ۲.۶ درصد نيز براي تعميرات به مبلغ بيش از ۲۵ هزار 
ميليارد تومان استفاده شده است همچنين توسعه واحدها 
معادل ۱۳.۶ درصد تسهيالت به مبلغ ۱۳۳ هزار ميليارد 
تومان را به خود اختصاص داده است. بدين ترتيب معادل 
۲۷.۷ درصد تس��هيالت بانكي معادل ۲۷0 هزار ميليارد 
تومان يعني نزديك به يك سوم وام هاي بانك ها به امور ايجاد 
و توسعه و تعميرات اختصاص يافته و اين موارد مي تواند به 
افزايش توليد، اشتغال زايي و رشد و رونق توليد كمك كند. 
همچنين وام براي خريد كاالي شخصي نيز كه به رشد 
تقاضا براي خريد كاال كمك مي كند و موجب رشد توليد 
و رونق مي شود نيز به ۱۱.۳ درصد تسهيالت معادل ۱۱0 
هزار ميليارد تومان رسيده است. وام خريد مسكن نيز البته 
به دليل ركود حاكم بر بخش مسكن تنها ۲.۹ درصد وام ها 
به مبلغ بيش از ۲۸ هزار ميليارد تومان را به خود اختصاص 
داده است و ساير تسهيالت نيز به مبلغ ۴0 هزار ميليارد 

تومان ۴.۱ درصد وام ها را به خود اختصاص داده است. 
در مقابل افزايش وام هاي توس��عه اي و ايجادي، سهم 
س��رمايه در گردش كه در س��ال هاي قبل تا ۷0 درصد 
تس��هيالت را به خود اختصاص مي دهد و عمدتا براي 

سرپاماندن واحدهاي اقتصادي پرداخت مي شد، با رقم 
۵۲۶ هزار ميليارد تومان به حدود ۵۴ درصد تسهيالت 
كاهش يافته اس��ت.  به عبارت ديگر، بانك ها در س��ال 
۹۸ سهم ايجاد وتوسعه و خريد كاال را از وام هاي بانكي 
افزايش داده و اين موضوع به رشد توليد و ظرفيت سازي 
و ايجاد تقاضا در بازار كمك مي كند. از سوي ديگر، تركيب 
استفاده واحدها و بخش هاي اقتصادي نشان مي دهد كه 
تعداد ۱0 ميليون و ۵۴۳ هزار واحد اقتصادي از تسهيالت 
بانكي در سال ۹۸ اس��تفاده كرده و ۹۷۵ هزار ميليارد 
تومان وام گرفته اند و ميانگي��ن وام هر واحد اقتصادي 
معادل ۹۲.۵ ميليون تومان بوده است. بخش خدمات 
بيش��ترين وام را دريافت كرده و ۳ ميليون و ۶۷۲ هزار 
واحد خدماتي رقم ۳۲۸ هزار ميليارد تومان تسهيالت 
گرفته اند كه ميانگين وام هر واحد خدماتي ۹0 ميليون 
تومان بوده اس��ت. در بخش صنعت و معدن ۳۹۱ هزار 
واحد صنعتي و معدني معادل ۳۱۷ هزار ميليارد تومان 
تسهيالت گرفته اند كه ميانگين پرداختي هر فقره ۸۱0 
ميليون تومان بوده است. در بخش بازرگاني ۳ ميليون و 
۶۸۵ هزار واحد ۱۸۵ هزار ميليارد تومان تسهيالت گرفته 
و ميانگين وام هر واحد بازرگاني ۵0 ميليون تومان بوده 
است. در بخش ساختمان و مسكن نيز ۱ ميليون و ۲0۵ 
ه��زار واحد معادل ۶۸ هزار ميليارد تومان وام گرفته اند 
كه ميانگين وام هرواحد مسكن و ساختمان معادل ۵۷ 
ميليون تومان بوده است. از سوي ديگر، بخش كشاورزي 
براي ۱ميليون و ۵۸۸ هزار واحد معادل ۷۴ هزار ميليارد 
تومان تسهيالت گرفته كه ميانگين وام هر واحد معادل 

۴۷ ميليون تومان بوده است. 

    مقايسه تسهيالت 98 و 97
مقايسه ارقام تس��هيالت بانكي در سال هاي ۹۸ و ۹۷ 
نشان مي دهد كه تركيب تسهيالت در سال ۹۷ شامل 
سهم امور ايجاد و توسعه و تعمير به ۲۲ درصد تسهيالت 
براي كمك به رونق توليد س��هم ۱۱.۹ درصدي خريد 
كاال و مسكن از تسهيالت براي كمك به رشد تقاضا بوده 
است و نزديك به ۱0 ميليون واحد اقتصادي رقمي بيش 
از ۷۷۳ هزار ميليارد تومان تسهيالت دريافت كرده اند كه 
ميانگين دريافت تسهيالت هر واحد معادل ۷۸ ميليون 
تومان بوده است. اما در سال ۹۸، ۲۷.۷ درصد وام هاي 
بانكي به ايجاد و توس��عه واحدهاي اختصاص يافت و 
سهم خريد كاال به ۱۱.۳ درصد تسهيالت بانكي رسيده 
اس��ت. به عبارت ديگر، سهم ايجاد و توسعه و تعمير از 
سال ۹۷ بيشتر شده و از ۲۲ درصد به ۲۷ درصد رسيده 
است. به عبارت ديگر، در سال ۹۸ سهم ايجاد و توسعه و 
تعمير بيشتر شده و سهم سرمايه در گردش كمتر شده 
است. آمارهاي منتشر شده توسط بانك مركزي در مورد 
عملكرد بانك ها در پرداخت تس��هيالت به واحدهاي 
اقتصادي در بخش هاي خدم��ات، صنعت، بازرگاني، 
مس��كن و كش��اورزي نش��ان مي دهد كه تسهيالت 
پرداختي بانك ها طي ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷ به بخش هاي 
اقتصادي مبلغ ۷۷۳۷.۳ هزار ميليارد ريال بوده كه در 
مقايسه با دوره مشابه س��ال قبل مبلغ ۱۵۹۸.۲ هزار 

ميليارد ريال )معادل ۲۶ درصد( افزايش داشته است.
هدف از دريافت تس��هيالت پرداخت��ي در بخش هاي 
اقتصادي طي ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷ نشان مي دهد كه 
سهم تسهيالت پرداختي در قالب سرمايه در گردش 
در كليه بخش هاي اقتصادي طي ۱۲ ماهه سال جاري 
مبلغ ۴۳۱۹.۹ هزار ميليارد ريال معادل ۵۵.۸ درصد 
كل تسهيالت پرداختي اس��ت كه در مقايسه با دوره 
مشابه سال قبل مبلغ ۵۳۱.۱ هزار ميليارد ريال معادل 
۱۴ درصد افزايش داشته و البته سهم سرمايه در گردش 
از كل تس��هيالت نسبت به س��هم ۶۵ تا ۷0 درصدي 
دوره هاي قبل كاهش قابل توجه داشته و نشان دهنده 
توجه بيشتر بانك ها به وام هاي ايجاد، توسعه، خريد كاال 
و مسكن است كه نسبت به سرمايه در گردش، در رشد 
تقاضا و رونق توليد موثرتر است و به ايجاد اشتغال و توليد 
كمك بيشتري مي كند. سهم تسهيالت پرداختي بابت 
تأمين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ 
ماهه سال جاري معادل ۱۶۴۳.۳ هزار ميليارد ريال بوده 
است كه حاكي از تخصيص ۳۸ درصد از منابع تخصيص 
يافته به سرمايه درگردش تمام بخش هاي اقتصادي به 
بخش صنعت و معدن است. از ۲0۸۹.۳ هزارميليارد 
ريال تس��هيالت پرداختي در بخ��ش صنعت و معدن 
معادل ۷۸.۷ درصد آن )مبل��غ ۱۶۴۳.۳ هزار ميليارد 
ريال( در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است 
كه بيانگر توجه و اولويت دهي به تأمين منابع براي اين 

بخش توسط بانك ها در سال جاري است.

     افزايش 7 درصدي سهم امور توسعه اي و ايجاد 
همچنين سهم ايجاد واحدهاي جديد از كل تسهيالت 
۱۴.۵ درص��د با رقم ۱۱۲ ه��زار و ۵۴۴ ميليارد تومان، 
تعميرات ۲ درصد با رقم ۱۵۵۸۱ ميليارد تومان، توسعه 
واحدها با ۶ درصد تسهيالت با رقم ۴۶ هزار و ۷۶۷ ميليارد 
تومان، بوده كه روي هم امور توسعه اي كه به رشد توليد، 
رشد اقتصاد و ايجاد اشتغال كمك مي كند با ۱۷۴ هزار 
و ۸۹۲ ميليارد تومان معادل ۲۲.۶ درصد كل تسهيالت 
را به خود اختصاص داده كه نسبت به سهم ۱۵ درصدي 
دوره هاي قبل افزايش قابل توجه ۷ درصدي داشته است. 

    سهم 11.9 درصدي خريد كاال و مسكن 
از تسهيالت و كمك به رشد تقاضا

همچنين خريد كاالي شخصي با س��هم ۷.۷ درصد 
معادل ۵۹ هزار و ۲۸۴ ميليارد تومان و خريدمس��كن 
با ۴.۲ درصد و رقم ۳۲ هزار و ۲۷۴ مليارد تومان روي 
هم با سهم ۱۱.۹ درصد كل تسهيالت در ايجاد تقاضا 
براي خريد كاال و مس��كن و كمك به رونق توليد موثر 

بوده است.

    10 ميليون واحد اقتصادي وام گرفتند
 از سوي ديگر، آمار واحدهاي اقتصادي كه تسهيالت 
بانكي در س��ال ۹۷ دريافت كرده اند نش��ان مي دهد 
ك��ه در كل بخش هاي اقتصادي كش��ور ۹ ميليون و 
۸۸۳ ه��زار و ۵۵۲ واحد اقتصادي يعن��ي نزديك به 

۱0 ميليون واحد اقتص��ادي رقمي بيش از ۷۷۳ هزار 
ميليارد تومان تسهيالت دريافت كرده اند كه ميانگين 
دريافت تسهيالت هر واحد معادل ۷۸.۳ ميليون تومان 
بوده اس��ت. در بخش خدمات كه يك��ي از مهم ترين 
بخش هاي اقتصادي اشتغال زا در كشور است و سرعت 
و رقم س��رمايه گذاري الزم براي ايجاد شغل در بخش 
خدمات ارزان تر و سريع تر از ساير بخش هاست، معادل 
۲۸۹ هزار و ۲۴0 ميليارد تومان به ۵ ميليون و ۵۶۲ هزار 
واحد خدماتي تس��هيالت پرداخت شده كه ميانگين 
دريافت هر واحد خدمات��ي معادل ۵۲ ميليون تومان 
بوده است. در بخش صنعت و معدن، ۲0۸ هزار و ۹۳۳ 
ميليارد تومان تسهيالت به ۳0۵0۵۹ واحد اقتصادي با 
ميانگين پرداختي هر فقره ۶۸۴ ميليون تومان پرداخت 
شده كه بيشتر از ميانگين پرداختي ساير بخش ها بوده 
اس��ت در بخش بازرگاني نيز معادل ۱۱۲ هزار و ۵۸۶ 
ميليارد تومان به ۱ ميلي��ون و ۲۲۵ هزار و ۸۴۷ واحد 
بازرگاني تسهيالت پرداخت شده و ميانگين دريافت هر 
واحد معادل ۹۱.۸ ميليون تومان بوده است. در بخش 
مسكن و ساختمان نيز معادل ۱0۳ هزار و ۷۳۳ ميليارد 
تومان به ۱ ميليون و ۱۹۸ هزار واحد س��اخت و س��از 
مسكن تسهيالت پرداخت شده كه ميانگين دريافت هر 
واحد معادل ۸۶.۵ ميليون تومان بوده است. در بخش 
كشاورزي با ۵۸ هزار و ۴۹۱ ميليارد تومان تسهيالت به 
۱ ميليون و ۵۸۸ هزار واحد كشاورزي به طور ميانگين 
به هر واحد ۳۶.۸ ميليون تومان وام پرداخت شده است.

مظاهري: كاهش سود بانكي واقع بينانه بود
رييس كل اسبق بانك مركزي گفت: در شرايط فعلي، 
تصميم بانك مركزي مبني بر كاهش سود بر اساس يك 
ارزيابي واقع بينانه صورت گرفته است، زيرا پيش بيني 

شده امسال بانك ها سود كمتري داشته باشند.
به گزارش تسنيم، طهماسب مظاهري رييس كل اسبق 
بانك مركزي با بيان اينكه در ايران سود بانكي، درواقع 
سود علي الحسابي است كه بانك مركزي و شوراي پول 

و اعتبار تعيين مي كنند تا بانك ها به س��پرده گذاران 
پرداخت كنند، گفت: معني سود علي الحساب بانكي 
اين اس��ت كه بانك وكيل س��پرده گذار است تا پول 
سپرده گذار را در قالب عقود اسالمي مانند مشاركت و 
مضاربه به كار گيرد و سود حاصل را به موكل خود كه 
سپرده گذار است پرداخت كند و براي بانك نيز يك رقم 
حق الزحمه وكالت پرداخت مي شود. در اين بين اگر 

بانك سود بيشتري به دست بياورد، پول بيشتري نيز به 
سپرده گذار مي دهد.وي در عين حال تصريح كرد: چند 
سالي اس��ت كه بانك ها سود علي الحساب را به عنوان 
سود قطعي به س��پرده گذاري پرداخت مي كنند، در 
واقع بانك اگر سود بيشتري به دست بياورد، پول بيشتر 
را به سپرده گذار پرداخت نمي كند كه اين خالف قانون 
بانكداري بدون ربا است.رييس كل اسبق بانك مركزي 

با اشاره به اينكه بانك مركزي سود علي الحساب را طي 
يك دستورالعمل كاهش داده است، عنوان كرد: آنچه 
در عمل اتفاق مي افتد اين اس��ت كه بانك عدد س��ود 
علي الحساب را به س��پرده گذار به عنوان سود قطعي 
پرداخت مي كند و نه س��پرده گذار از بانك مطالبه اي 
مي كند و نه بانك تسويه حسابي را با سپرده گذار انجام 
مي دهد. وي درباره علت كاهش س��ود سپرده بانكي 

اظهار كرد: بانك مركزي پيش بيني مي كند امس��ال 
عمليات بانكي و تس��هيالتي كه بانك ها به مشتريان 
پرداخت مي كنند، سود كمتري نسبت به سال گذشته 
داشته باش��د، در نتيجه تصميم به كاهش سود علي 
الحساب گرفته است كه در شرايط فعلي، تصميم بانك 
مركزي مبني بر كاهش سود بر اساس يك ارزيابي واقع 

بينانه انجام شده است.

كاهش 13 دالري نرخ هر اونس طال

نرخ دالر در صرافي ها 50 تومان كاهش يافت 
گروه بانك و بيمه |

آخرين معامالت طال در بازارهاي جهاني حكايت 
از كاهش ۱3 دالر و ۸۰ سنتي هر اونس طال دارد. 
هر اونس طال در بازارهاي جهاني روز سه شنبه ۹ 
ارديبهشت ۹۹ يك هزار و ۶۹۸ دالر و ۴۰ سنت 
معامله شد كه نسبت به معامالت روز دوشنبه ۱3 
دالر و ۸۰ سنت كاهش نشان مي دهد. در بازارهاي 
جهاني باالترين قيمت هر اونس طال يك هزار و 
۶۹۹ دالر و ۴۰ سنت و كمترين قيمت نيز يك هزار 
و ۶۹۱ دالر و ۴۰ سنت بود. روز دوشنبه هر اونس 
طال بين يك هزار و ۷۱۲ تا ي�ك هزار و ۷۱3 دالر 
معامله شده بود. همچنين قيمت هر اونس نقره با 
كاهش ۴۶ سنتي همراه بود و بين ۱۵ دالر و ۲۰ تا 

۱۵ دالر و 3۰ سنت معامله مي شد.

به گزارش »تعادل«، نرخ دالر در صرافي هاي مجاز بانكي نيز 
كاهش يافت و خري��د دالر ۱۵۴۵0 و فروش دالر ۱۵۵۵0 
تومان، خريد يورو ۱۶۸۵0 و فروش۱۶۹۵0 تومان، اعالم 
ش��د. در بازار آزاد ني��ز دالر ۱۶0۵0، ي��ورو ۱۷۱۵0، پوند 
۱۹۵۵0، درهم ۴۴۱0، لير تركي��ه ۲۳۳0، يوان ۲۲۶0  و 
دالركانادا ۱۱۷00 تومان معامله شد.سامانه سنا نرخ ميانگين 
ارز معامله شده در روز ۸ ارديبهشت ۹۹ را براي دالر ۱۵۶۳0، 
دالر كانادا ۱۱۷0۷، لير تركيه ۲۳۴۲، يورو۱۶۹۲۷، درهم 
۴۲۴۶، يوان ۲۲۹0 و پوند ۱۹۵0۱ تومان اعالم كرد. نرخ 
حواله در سامانه نيما نيز براي دالر ۱۳۹۱۳، يورو ۱۵۷0۲، 
درهم ۳۷۹۶ و يوان ۲0۵۷ تومان اعالم شده است. با كاهش 
اونس جهاني طال به قيمت ۱۶۹۴ دالر و سپس افزايش آن 
به ۱۷۱0 دالر و نرخ دالر به قيمت ۱۶0۵0 تومان، قيمت طال 
و سكه كاهش و دوباره افزايش يافت و مظنه مثقال ۱۷ عيار ۲ 

ميليون و ۷۶۹ هزار هر گرم طالي ۱۸ عيار ۶۳۹ هزار، سكه 
۶ ميليون و ۴00 هزار، نيم سكه ۳ ميليون و ۲۱0 هزار، ربع 
سكه ۱ ميليون و ۸۲0 هزار، سكه گرمي ۹۷0 هزار، داد و ستد 
شد.بانك مركزي روز )سه شنبه( نرخ ۴۷ ارز را اعالم كرد كه 
بر اساس آن نرخ ۱۴ ارز كاهش و قيمت ۲0 واحد پولي ديگر 
افزايش يافت؛ نرخ بقيه ارزها نيز ثابت ماند. هر دالر امريكا 
بدون تغيير قيمت همانند روزهاي گذشته ۴۲ هزار ريال 
قيمت خورد. همچنين هر پوند انگليس ۵۲ هزار و ۱۵۱ ريال 
و هر يورو نيز ۴۵ هزار و ۴۷۴ ريال ارزش گذاري شده است.

    صعود جهاني دالر
به گزارش رويترز، در جريان معامالت س��ه ش��نبه، روند 
صعودي دالر از سر گرفته شد و بس��ياري از ارزها در برابر 

اسكناس سبز در موقعيت نزولي قرار گرفتند.در معامالت 
بازاره��اي ارزي جهاني، همچنين هر دالر ب��ا 0.۲ درصد 
كاهش به ۱0۷.۲۱۲ ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، 
هر دالر امريكا به ازاي ۱.۵۴۸ دالر مبادله شد. همچنين نرخ 

برابري دالر معادل ۷.0۸۴ يوان چين اعالم شد.
وقايع معامالت ارز كماكان تحت تاثير اخبار مربوط به 
ويروس كرونا قرار دارد. بسياري از شركت هاي مطرح 
جهان از زيان هنگفت خود در سه ماهه نخست امسال 
خبر داده اند تا جايي كه بانك اچ اس بي سي انگليسي 
از زيان ۴0 درصدي خود در مقايسه با سه ماهه نخست 
سال قبل و بانك يو بي اس نيز از زيان ۳۴ درصدي خود 
خبر داده است.مجلس سناي امريكا همانطور كه انتظار 
مي رفت اليحه نيم تريليون دالري پيشنهادي دولت 

براي حمايت از بخش هاي مختلف اقتصادي در برابر 
ويروس كرونا را تصويب كرد و اين اليحه اكنون براي 
اخذ تاييد نهايي به كنگره ارسال خواهد شد، هر چند كه 
احتماال دولت ترامپ براي به تصويب رساندن اين اليحه 
در كنگره با دردسرهاي بيشتري نسبت به مجلس سنا 
مواجه خواهد شد.قرار است روز چهارشنبه بانك مركزي 
امريكا در خصوص انجام اقدامات حمايتي بيشتر تصميم 
بگيرد. اين بانك تاكنون حدود ۲.۵ تريليون دالر براي 
حمايت از بخش هاي مختل��ف اعتبار تخصيص داده 
است.شمار كس��اني كه براي دريافت مزاياي بيكاري 
درخواست كرده اند به رقم بي سابقه ۲۶.۵ ميليون نفر 
رسيده است. در حالي كه ۱۶.۲ درصد كل نيروي كار 
امريكا ادعاي بيكار شدن خود را مطرح كرده اند انتظار 
مي رود تا پايان ماه مارس اين رقم حتي به ۳0 ميليون 
نفر نيز افزايش پيدا كند. در اين صورت كل دس��تاورد 
اشتغالزايي اقتصاد امريكا از سال ۲0۱0 تاكنون بر باد 
خواهد رفت.  كوين هاست، مشاور اقتصادي ترامپ در 
يك برنامه تلويزيوني، با جدي خواندن ريس��ك كرونا 
بر اقتصاد امريكا، نسبت به وقوع شوك هاي اقتصادي 
تاريخي و رس��يدن نرخ بيكاري به باالي ۱۶ درصد در 
هفته هاي آينده هشدار داده و گفته است كه شايد براي 
اطمينان يافتن از بازيابي اقتصاد امريكا نياز به اقدامات 
حمايتي بيشتري باشد. به گفته وي در خوش بينانه ترين 
حالت، اقتصاد امريكا دست كم تا چهار هفته آينده نيز 

درگير پيامدهاي كرونا خواهد بود.
تحت تاثير كاهش شديد فعاليت هاي تجاري و بازرگاني، 
نرخ تورم در بسياري از اقتصادهاي بزرگ جهان از جمله در 
انگليس، ژاپن، كانادا و چين به شدت كاهش يافته و نرخ تورم 
ماهانه نيز به سطوح منفي يا نزديك به صفر رسيده است و 

اين مساله كار بانك هاي مركزي را براي دستيابي به تورم دو 
درصدي دشوارتر مي سازد. 

هم چنين بسياري از كش��ورهاي جهان در نتيجه شيوع 
كرونا و جلوگيري از در اختيار گرفتن ش��ركت ها توسط 
اتباع خارجي، مقررات سختگيرانه اي عليه سرمايه گذاري 
خارجي وضع كرده اند. كانادا، فرانسه، اسپانيا، آلمان و استراليا 
از جمله كشورهايي هستند كه چنين تصميمي گرفته اند 
اما اين امر احتماال باعث كاهش بيش از پيش رشد اقتصادي 
آنها نيز خواهد شد. بانك مركزي ژاپن در نشست خود وعده 
داد حمايت بيشتري از بازارهاي مالي از طريق خريد بيشتر 
اوراق بدهي انجام دهد. اين بانك متعهد شد تا ۱۵ تريليون ين 
)۱۴0 ميليارد دالر( از اوراق مختلف شركت ها را خريداري 
كند. اكنون سرمايه گذاران منتظر اجرايي شدن بسته هاي 
حمايتي جديد توس��ط بانك هاي مرك��زي اروپا و امريكا 
هستند.رودريگو كاتريل، استراتژيست بازار ارز در بانك ملي 
استراليا گفت: بايد با احتياط نسبت به آمار و ارقام مربوط به 
مبتاليان و قربانيان كرونا نگاه كرد چرا كه احتمال اوج گيري 
مجدد آمار در صورت ناديده گرفتن توصيه هاي پزشكي 
كامال جدي اس��ت.هر چند دولت هاي محلي در برخي از 
ايالت هاي امريكا قرنطينه را ادامه مي دهند اما اعتراضات 
نسبت به تداوم اين وضع رو به افزايش است. ايالت جورجيا 
مقدمات برچيدن قرنطينه را آغاز كرده و برخي از شهرها در 

ايالت نوادا نيز خواستار انجام اقدامات مشابه شده اند. 
تاكنون بيش از سه ميليون و ۶۵ هزار و ۱۷۸ مورد ابتال به 
كرونا گزارش شده است كه در اين بين ۲۱۱ هزار و ۶۳۱ نفر 
جان خود را از دس��ت داده اند. در بين كشورهاي مختلف، 
باالترين تلفات مربوط به امريكا با ۵۶ هزار و ۸0۳ نفر، ايتاليا 
با ۲۶ هزار و ۹۷۷ نفر، اسپانيا با ۲۳ هزار و ۵۲۱ نفر، فرانسه با 
۲۳ هزار و ۲۹۳ نفر و انگليس با ۲۱ هزار و ۹۲ نفر بوده است.
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طرح خريد آنالين اقساطي 
بانك پاسارگاد

س��پرده گذاران بانك پاس��ارگاد، در ط��رح خري��د 
آنالين اقساطي، مي توانند به پشتوانه سپرده خود، 
به صورت آنالين و اقس��اطي خريد كنند. به گزارش 
روابط عمومي بانك پاسارگاد، در طرح خريد آنالين 
اقساطي بانك پاسارگاد، مشتريان داراي سپرده هاي 
قرض الحسنه جاري بدون دسته چك و سپرده هاي 
س��رمايه گذاري كوتاه مدت و بلندمدت، اين امكان 
را دارند كه پ��س از عضويت در طرح و وثيقه نمودن 
س��پرده خود، تا س��قف ۹0 درصد مبلغ س��پرده، 
به ص��ورت »اقس��اطي«، »طبق ش��رايط توافقي با 
فروشگاه« و »بدون پرداخت كارمزد به بانك«، كاال 
يا خدمات موردنظر خود را از فروش��گاه هاي آنالين 
طرف قرارداد با بانك خريداري كنند. بر اساس اين 
خبر، در اين طرح سپرده گذاران ضمن بهره برداري 
بيش��تر از س��پرده خود، مي توانند كاالي مورد نظر 
را با پرداخت اقس��اط انعطاف پذير مطابق با شرايط 
خود، تهيه كنند. هم وطنان مي توانند براي كس��ب 
اطالعات بيش��تر با مركز مش��اوره و اطالع رس��اني 
بانك پاسارگاد به شماره ۸۲۸۹0 تماس حاصل كرده 
يا به س��امانه CRM در س��ايت اين بانك به آدرس 

https: //www.bpi.ir/crm مراجعه كنند.

رشد »وبصادر« به دليل فاصله آن 
از ارزش ذاتي سهام

مديرعامل بان��ك صادرات ايران درباره علت رش��د 
»وبصادر« در بورس گفت: ارزش سهام بانك صادرات 
ايران با ارزش ذاتي فاصله دارد و رشدهاي اخير اتفاق 

عجيبي نيست.
به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران به نقل از 
پايگاه خبري تحليلي »بورس ٢٤«، حجت اله صيدي 
در مراسم رونمايي از س��امانه جامع ثبت اطالعات 
مشتريان )سجام(، در توضيح دليل رشد ارزش سهام 
بانك صادرات گفت: ارزش سهام بانك با توجه به ٢٣٠ 
هزار ميليارد تومان س��پرده در اختيار و حدود ٣٠٠ 
هزار ميليارد تومان دارايي با ارزش واقعي خود فاصله 
دارد. در واقع »وبصادر« با ارزش بازاري در حدود ٢٢ 
هزار ميليارد توماني كه دارد، با اقبال مواجه شده است.

او در حاشيه اين مراسم در خصوص عملكرد سال مالي 
٩٨ بانك صادرات ايران و برنامه هاي سال مالي ٩٩ به 
خبرنگار بورس ٢٤ گفت: سال مالي٩٨ را همانطور 
كه پيش تر اعالم كرديم با س��ود خواهيم بست، اما 
سال ٩٩ قدري براي ما سخت خواهد بود اما برنامه ما 
همچنان تداوم سودآوري بانك و كاهش زيان است.

صيدي ادامه داد: در سال ٩٩ بايد ديد دو سه ماه پيش 
رو شرايط به چه شكل رقم خواهد خورد؟ چرا كه با 
توجه به شيوع بيماري براي بازپرداخت وام ها، ٣ماه 
اس��تمهال در نظر گرفته ش��ده و سيستم بانكي در 
مجموع ٧٥ هزار ميليارد تومان براي كمك به كسب 
و كارها بايد پرداخت كنند كه س��هم ما در اين بين 
حداقل ٨ هزار ميليارد تومان است كه ٣ هزار ميليارد 
تومان پنجشنبه گذشته بابت وام يك ميليون توماني 
پرداخت كرديم. البته بر اساس برنامه اي كه براي سال 
٩٩ در نظر گرفتيم، حركت خواهيم كرد.مديرعامل 
بانك صادرات ايران در خصوص اقبال به بازار سهام و 
رشد ارزش بازار كه منجر به انجام برخي اظهارنظرها در 
خصوص حبابي بودن بازار سهام شده است، گفت: من 
چنين نظري ندارم و حباب شامل كليت بازار نيست 
و سهام ارزنده در بازار وجود دارد.صيدي در خصوص 
»اي تي اف«هاي سهام دولتي كه هفته آينده يكي 
از آنها پذيره نويس��ي خواهد شد نيز گفت: اين »اي 
تي اف« ش��امل سه بانك و دو شركت بيمه است كه 
اين شركت ها دارايي هاي محكم و بنيادي براي اين 
صندوق قابل معامله خواهند بود و سهام بانك ها به 
عنوان دارايي اين صندوق خواهد ب��ود.وي افزود: با 
توجه به نوع دارايي هاي اين صندوق اين انتظار وجود 
دارد كه بازدهي اين صندوق ه��ا باالتر از بازده بدون 
ريس��ك خواهد بود.مديرعامل بانك صادرات ايران 
درباره واگذاري دارايي هاي مازاد بانك صادرات ايران 
هم گفت: روند واگذاري امالك مازاد ما به طور مكرر 
در دست اجراست و سهام در اختيار ما نيز بر اساس 
آنچه كه از پيش اع��الم كرديم، در حال طي مراحل 
واگذاري به گروه مالي سپهر صادرات است كه روند 
عرضه آن در دس��ت اجراست و اميدواريم تا ماه هاي 
آتي عرضه آن نهايي ش��ود.وي در خصوص كاهش 
نرخ سود بانكي اظهار كرد: سود بانكي بر اساس آنچه 
كه مصوب شوراي پول اعتبار بوده است، معادل ١٥ 
درصد و اوراق نيز ١٨ درصد اس��ت و در جلسه اخير 
كانون بانك ها اجماع بي��ن بانك ها در اين خصوص 
برقرار شد، اين اتفاق تاثيري بر عملكرد سود و زيان 
بانك ها ندارد.مديرعامل بانك صادرات ايران ابراز كرد: 
٥١ شعبه بانك صادرات ايران در گام اول براي انجام 
احراز هويت تجهيز شده و به زودي تعداد اين شعب 

افزايش خواهد داشت.

هم انديشي براي
تسهيل خدمات پرداخت ُخرد

ريي��س كل بانك مركزي با اش��اره به جلس��ه 
هم انديشي با مسووالن حوزه فناوري بانك ها در 
مورد تس��هيل خدمات پرداخت خرد به مردم با 
شكل استاندارد و يكپارچه در بانك ها گفت: در 
اين جلس��ه، بحث مبسوطي در خصوص مباني 
پرداخت هاي بدون تماس و كليات استانداردهاي 
پرداخ��ت خرد و كيف پ��ول الكترونيكي، انجام 
گرفت. از دغدغه هاي مهم، جلوگيري از خلق پول 

و نيز موضوع پولشويي و تقلب بود.
نگراني خلق پول، قاعدتًا از طريق كنترل جدي 
دقيق مانده كيف پول در بانك ها، و تقلب و اقدامات 
پولشويي نيز از طريق اعمال نظارت هاي الزم، قابل 
تأمين است. با توجه به اهميت موضوع و در جهت 
تس��هيل خدمات پرداخت خرد به مردم، به يك 
شكل استاندارد و يكپارچه، قرار شد در اسرع وقت، 
بررسي هاي كارشناسي انجام و اسناد متناظر به 

كليه بانك ها و ذي نفعان ابالغ شود.

سهم ايجاد  و توسعه و تعمير از كل تسهيالت بانك ها افزايش يافت



خبر

يك كارشناس بازارهاي مالي مطرح كرد

بي نصيب ماندن توليد ملي از هجوم نقدينگي به بورس
گروه بورس|

رشد شاخص هاي س�هام در روز گذشته نيز 
تداوم يافت و موج خروش�ان نقدينگي وارد 
ش�ده به بورس و فرابورس ب�ار ديگر قيمت 
نمادهاي مورد داد و س�تد در اي�ن بازارها را 
افزايش داد. بر اين اس�اس در پايان معامالت 
روز سه شنبه، شاخص بورس تهران به ميزان 
25 هزار و 447 واحد رشد كرد به سطح 845 
هزار و 952 واحد رس�يد. در اين روز افزايش 
3.1 درصدي دماس�نج اصلي بازار س�هام به 
رشد ارزش بازار مربوطه انجاميد. اين عامل 
سبب شد تا براي اولين بار در تاريخ 52 ساله 
بازارهاي مالي كش�ور بورس تهران 3 هزار و 
174 هزار و 459 ميليارد توماني شود. در اين 
روز ارزش دالري بازار ياد شده نيز تغيير كرد 
و نرخ 15 هزار و 550 توماني ارز ياد ش�ده در 
صرافي بانك ملي در كنار تقاضاي باالي سهام، 
قيمت نماده�اي موجود در ب�ورس را از202 

ميليارد دالر فراتر برد.

جريان عرضه و تقاضا كه مدتي طوالني است بر پاشنه 
حقيقي ها مي چرخد روز گذشته موجب شد تا ارزش 
جريان نقد وارد شده به بازار سهام از هزار و 500 ميليارد 
تومان فراتر رود. ارزش معامالت نيز در حدود 13 هزار 

و 300 ميليارد تومان بود. 
اين اعداد و ارقام در حالي بدون وقفه در بازار سهام كشور 
به ثبت مي رسد كه بر مبناي آنچه در بازارهاي جهاني 
شاهد هستيم، حال و روز مبادالت كااليي از وضعيتي 
برخوردار نيست كه صعود بي وقفه قيمت ها در بورس 
تهران را توجيه كند. از طرفي نقدينگي نيز اگرچه وارد 
چرخه معامالت مي شود و به لطف كفه سنگين تقاضا 
ره چند ساله را چند هفته اي طي مي كند، اما پر واضح 
است كه منفعت الزم را به اقتصاد كشور نمي رساند و به 
جاي آنكه در جهت توليد قرار گيرد صرفا به معامالت 

سفته بازارانه محدود مي ماند.
در اين رابطه يك كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: 
سياس��ت هاي كالن اقتصادي كش��ور بايد در مسير 
افزايش توليد ناخالص ملي ق��رار گيرد زيرا در صورت 
عدم تحقق توليد مناسب، سيستم پولي و مالي )بانك 

مركزي( كش��ور ناگزير خواهد ب��ود اين حجم بدهي 
)نقدينگي( را با بهاي كمتر تسويه كند و متاسفانه هيچ 
راهكاري غير از افت ارزش پولي ملي در اين مسير وجود 

نخواهد داشت.
 آيزاك س��عيديان در مورد روند بازار س��رمايه اظهار 
داشت: طي 22 ماه گذشته بازار سرمايه، بورس اوراق 
بهادار گوي سبقت را ربوده و نسبت به بازارهاي مسكن، 
ارز، سكه و طال بهترين بازده و بيشترين رشد را به ثبت 

رسانده است. 
همچنين در 12 ماه گذش��ته ميزان اقبال مردم براي 
مشاركت در بازار سرمايه بسيار بيشتر شده و بنابر گفته 
شركت هاي كارگزاري مراجعه مردم براي دريافت كد 
بورسي و فعاليت در اين بازار در اين مدت، طي 30 سال 

گذشته بي سابقه بوده است.
وي ادامه داد: اگرچه بازار بورس اوراق بهادار مي تواند 
در ميان مدت از رونق مناسبي برخوردار باشد اما بايد 
توجه داش��ت كه رونق اين بازار زماني بر بدنه اقتصاد 
كشور اثرگذار اس��ت كه به موازات رشد بورس، توليد 
ناخالص ملي نيز افزايش يابد. در اين ميان بايد يادآور 
شد از ديد كارشناسان اقتصادي برآيند بورس هر كشور 
الزاما نمي تواند منعكس كننده وضعيت كالن اقتصادي 

آن كشور باشد.
اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: طي دو سال 
گذشته بدنه اقتصاد ايران شاهد افزايش چند برابري 
نرخ ارز بوده و اين امر موجب شده تا برخي شركت هاي 
بورسي تالش كنند نرخ تس��عير ارز را در صورت هاي 
مالي خود مورد بازبيني قرار دهند. همچنين همزمان 
ب��ا افزايش ن��رخ ارز در كش��ور، نرخ ت��ورم نيز صعود 
چشم گيري داش��ت و اين امر موجب باال رفتن بهاي 
تمام ش��ده كاالها و خدمات ش��د. در اين ميان برخي 
شركت هاي بورسي تالش كرده اند تا صورت هاي مالي 
خود را تعديل كرده و بهاي تمام شده كاال و خدمات را 

در آن لحاظ كنند.
وي با اشاره به س��رعت باال رفتن نرخ ارز و تورم گفت: 
انعكاس دو اهرم فوق در صورت هاي مالي با تاخير اتفاق 
مي افتد، چرا كه انتش��ار گزارش  شركت ها معموال در 
بازه هاي 6 و 9 ماهه صورت مي گيرد. اين شكاف زماني 
باعث شده تا ارزش ذاتي برخي شركت هاي بورسي با 

تاخير زماني به نرخ واقعي برسد.

س��عيديان ادامه داد: با توجه به اي��ن بازدهي به ظاهر 
مناسب برخي شركت ها و باال رفتن جذابيت مشاركت 
و سرمايه گذاري در بورس، حجم نقدينگي وارد شده 
به اين بازار به صورت متوالي در حال افزايش اس��ت. از 
سوي ديگر با كاهش نرخ سود بانكي در چند روز گذشته، 
افراد بيشتري براي ورود به بازار بورس اوراق بهادار اقدام 
كرده اند و شاهد جابه جايي سريع حجم بزرگ نقدينگي 
از س��پرده هاي بانكي به اين بازار هستيم. در اين ميان 
نبايد نقش تبليغات، مخصوصا در فضاي مجازي را روي 

اين اقبال عمومي، فراموش كرد.
اي��ن كارش��ناس اقتصادي اف��زود: گرچ��ه ورود اين 
س��رمايه هاي جديد به بازار به خ��ودي خود مي تواند 
ش��تاب بازار بورس را براي همگرايي با تورم و نرخ ارز 

شدت بخشد اما طي اين مدت برخي ها از ايجاد حباب 
در قيمت شركت هاي بورسي ابراز نگراني كرده اند، چون 
پس از همگرايي دو اهرم نرخ ارز و تورم با ارزش واقعي 
شركت ها، افزايش قيمت سهام اين شركت ها از پشتوانه 
واقعي برخوردار نخواهد بود. اين نگراني ناش��ي از آن 
است كه با فراتر رفتن نرخ شركت ها از ارزش ذاتي آنها، 
حباب مثبتي در نرخ اسمي شركت ها ايجاد مي شود، 
اين امر در كوتاه مدت مي تواند به س��فته بازي در بازار 
بورس اوراق بهادار منجر شود. همچنين در بلندمدت 
شاهد اصالح و افت شاخص بازار بورس خواهيم بود كه 
نتيجه اي جز از بين رفتن سرمايه بازيگران ناآگاه اين 

بازار نخواهد داشت.
وي با بيان اينكه از س��وي ديگر حجم نقدينگي فعلي 

در بورس اوراق بهادار، همراه با رش��د اين بازار بزرگ و 
بزرگ تر خواهد شد، گفت: در اصول اوليه اقتصاد حجم 
نقدينگي به معناي بدهي دولت ها ب��ه دارندگان اين 
نقدينگي است. اگر اين حجم نقدينگي فاقد پشتوانه 
توليد ناخالص ملي باش��د در ميان مدت به افت ارزش 
ذات��ي نقدينگي منجر مي ش��ود. در نهايت بايد گفت 
سياس��ت هاي كالن اقتصادي كش��ور بايد در مسير 
افزايش توليد ناخالص ملي كش��ور قرار گيرد زيرا در 
صورت عدم تحقق توليد مناسب، سيستم پولي و مالي 
)بانك مركزي( كشور ناگزير خواهد بود اين حجم بدهي 
)نقدينگي( را با بهاي كمتر تسويه كند و متاسفانه هيچ 
راهكاري غير از افت ارزش پولي ملي در اين مسير وجود 

نخواهد داشت.

توصيه هايي مهم به تازه  واردان بورس
بازار سرمايه ايران طي ماه هاي اخير جاي خود را 
در ميان گفتمان عمومي باز كرده است، بسياري 
از افرادي كه تا پيش از اين فقط نام بورس و سهام 
را ش�نيده بودند اين روزها به دنبال گرفتن كد 
معامالتي و حضور در اين بازار هس�تند، اينكه 
بخش زيادي از افراد جامعه ما داراي كد معامالتي 
در بازار سرمايه باشند مي تواند چشم انداز مثبتي 

پيش روي اقتصاد ايران قرار دهد.

اما در اين ميان مساله  ناشناخته بودن بورس براي تازه واردها 
مي تواند چالش برانگيز باشد، چالشي كه راهكارهاي بسيار 
ساده اي براي آن وجود دارد و مي تواند تهديد را به فرصت 

تبديل و همه را از مزاياي بازار سرمايه بهره مند كند.

در همين خصوص با يكي از فعالين باسابقه بازار سرمايه و 
عضو انجمن توسعه سرمايه گذاري حرفه اي ايران گفت وگو 

كرديم.
همايون دارابي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اقبال عموم 
مردم به بازار سرمايه گفت: ما در بازار سرمايه افراد تازه وارد 
را به چند دسته تقسيم مي كنيم، افراد جواني كه فرصت 
يادگيري اصول كار در بازار سرمايه را دارند در دسته بندي 
نخست و افراد ميانسال و سالمند كه كار و شغل متفاوتي 

دارند هم در دسته بندي ديگر قرار مي گيرند.
دارابي افزود: فاكتور ديگري كه براي دسته بندي افراد تازه 
وارد به بورس در نظر گرفته مي شود ميزان مبلغي است كه 
فرد قرار است وارد بازار كند، اين مبالغ به صورت كمتر از 100 
ميليون تومان، بين 100 تا 500 ميليون تومان و باالتر از اين 

مبالغ و بيشتر از يك ميليارد تومان تقسيم بندي مي شود.
وي ادامه داد: بر اين اساس توصيه ما به گروه جواني كه قصد 
دارند با كمتر از 100 ميليون تومان وارد بازار شوند اين است 
كه با مطالعه، آموزش و مش��اهده فيلم هاي موجود اصول 
كار در بازار س��رمايه را ياد بگيرند چون اين افراد مي توانند 
در دراز مدت در بازار سرمايه حضور داشته باشند؛ عالوه بر 
اين در كنار آن مي توانند به وسيله تاالر مجازي بورس روند 
آموزش خود را دنبال كنند و در كنار آن به مشورت با افراد 
مورد اعتماد و با س��ابقه در بازار با رقم هاي كم ادامه داده و 

سرمايه خود را مديريت كنند.
اين فعال بازار سرمايه تصريح كرد: توصيه ما به اين افراد اين 
است كه به فضاي مجازي و مشورت با افرادي كه براي آنان 

شناخته شده نيستند تكيه نكنند.

دارابي در ادامه خاطرنش��ان ك��رد: به اف��رادي كه جوان 
نيستند، شغل ديگري دارند و قصد دارند با سرمايه 100 تا 
500 ميليون توماني وارد بورس شوند توصيه مي كنيم از 
صندوق هاي سرمايه گذاري استفاده كنند، اين صندوق ها 
با تيم هاي حرفه اي خود با استفاده از سرمايه افراد تازه وارد، 
ناآشنا به بازار و كساني كه فرصت كافي براي بررسي بازار 
را ندارند س��رمايه گذاري مي كنند و معموال بازدهي هاي 

خوبي هم دارند.
وي افزود: افرادي كه قصد اس��تفاده از اين خدمات را دارند 
مي توانند با مراجعه به س��ايت fipiran.com ليس��ت 
صندق ها و بازدهي آنها را مشاهده كنند، توصيه ما اين است 
كه يك تا چهار صندوق براي سرمايه گذاري انتخاب و هر ماه 
بازدهي اين صندوق ها نسبت به شاخص بورس بررسي شود 

و اگر صندوقي بازدهي مورد نظر را نداشت حذف و با صندوق  
داراي بازدهي باالتر جايگزين شود.

دارابي ادامه داد: افراد تازه واردي هم كه قصد دارند با سرمايه 
باالتر از يك ميليارد تومان وارد بازار شوند اگرچه مي توانند 
از خدمات صندوق ها استفاده كنند اما توصيه ما استفاده از 
سبدگرداني اختصاصي است كه افراد مي توانند پرتفوي خود 

را به گروه حرفه اي و اختصاصي بسپارند.
وي در پايان تصريح كرد: به طور كلي بازار س��رمايه به طور 
مداوم نياز به بررسي و مراقبت دارد و افرادي كه به آن وارد 
مي شوند بايد دايمًا روند سهام خود را دنبال كنند، ضمن 
اينكه روزهاي خوب در بورس دايمي نيست همان طور كه 
روزهاي بد هم دايمي نيست ولي در بورس ما هر كس با ديد 

بلندمدت وارد شود مي تواند موفق باشد.

حصول نتيجه مطلوب از ورود نقدينگي در گروه آموزش
ب�ورس اكن�ون ب�ه يك�ي از جاذبه ه�اي 
س�رمايه گذاري ب�راي بس�ياري ازم�ردم 
تبديل ش�ده و اگرچه محلي ب�راي هدايت 
نقدينگي ه�اي س�رگردان اس�ت، ام�ا 
س�هامداران بايد اصول س�رمايه گذاري را 

رعايت كنند.

به گزارش مه��ر، بورس چند ماهي اس��ت به يكي از 
جاذبه هاي سرمايه گذاري براي بسياري از مردم تبديل 
شده است. بازار سرمايه به دليل از بين رفتن جذابيت 
بازارهاي موازي از جمله ارز، مس��كن، خودرو و سكه 
اين روزها بيش از گذش��ته گرم ش��ده و دولت هم با 
برنامه هايي همچون عرضه هاي اوليه تالش مي كند تا 
زمينه مناسبي براي جذب اين نقدينگي ايجاد كند؛ در 
عين حال هنوز هم بيشتر سهامداران تازه وارد، اصول 
س��رمايه گذاري در بورس را نمي دانند و الزم است با 
آشنا شدن و رعايت اين اصول، امنيت سرمايه گذاري 

خود را تضمين كنند.

  بازار س�رمايه راهي براي قرار گرفتن قطار 
اقتصاد ايران روي ريل صحيح

واقعيت آن است كه چشم انداز بازار سرمايه در ايران 
روند رو به رشدي است كه اگر بتوان از فرصت تاريخي 
ورود س��رمايه هاي خرد به اين بازار ب��ه نفع توليد و 
صنعت كشور بهره گرفت، ش��ايد راه اقتصاد ايران از 

بيراهه جدا شده و قطار اقتصاد بر روي ريلي قرار گيرد 
كه مدت ها همه انتظارش را مي كش��ند. واقعيت آن 
است كه اقتصاد بانك محور ايران با نظام بانكي بيماري 
كه اكن��ون مرحله ابتدايي اصالح��ات را مي گذراند، 
كم كم بايد جاي خود را به بورس محوري بدهد و تالش 
كند تا تأمين مالي بسياري از بنگاه هاي اقتصادي را از 
طريق سرمايه هاي جذب شده در بورس، صورت دهد.

اكنون بورس در وضعيتي ق��رار گرفته كه مجموعه 
دول��ت و تصميم گيران نظام از ق��وه مجريه گرفته تا 
ساير مجموعه هاي بزرگ حاكميتي در حوزه اقتصاد، 
به شدت از بورس حمايت مي كنند؛ پس شايد اكنون 
همان بزنگاهي اس��ت كه بايد اين فرصت را غنيمت 
شمرد و تالش كرد تا قطار صعود شاخص در بورس را 
بر ريلي حركت داد كه مسير صحيحي را پيش روي 

اقتصاد ايران قرار مي دهد.
نكته حاي��ز اهميت آن اس��ت كه با توجه به رش��د 
نقدينگ��ي در اقتصاد و ش��رايط اقتصادي كش��ور، 
تقويت و رشد بازار سرمايه تنها گزينه روي ميز نظام 
اقتصادي كشور اس��ت تا بتوان اصالحات مورد نياز 
براي س��اختار اقتصادي كشور را اعمال كرد، ضمن 
اينكه با اين حجم نقدينگي كه در اقتصاد ايران دست 
به دس��ت شده از يك س��و و افزايش سهم شبه پول 
در نقدينگ��ي از س��وي ديگر، در كنار رش��د ميزان 
سپرده هاي ديداري و جاري كشور، ايجاب مي نمايد 
ك��ه حجم��ي از نقدينگي كش��ور را در گاوصندوق 

بانك ها محبوس و بابت آن هر ماه بهره پرداخت كرد.
كارشناس��ان بر اين باورند كه اين نقدينگي را ديگر 
نمي ت��وان در گاوصندوق بانك ها نگه��داري كرد و 
انتظار داشت كه از يك بازار به بازار ديگر جابه جا نشده 
و تخريب نداشته باشند؛ به خصوص اينكه ابرتورمي 
كه ممكن اس��ت جابه جايي اين حج��م از نقدينگي 
در اقتصاد ايران به دنبال داش��ته باشد، به طور قطع 
مي تواند ش��رايط را براي اقشار آس��يب پذير كشور، 

بدتر كند.
اينجا است كه بايد با زمينه سازي براي ورود سهامداران 
خرد و كالن به بازار سرمايه به روش اصولي، زمينه اي را 
براي فرار از اين آسيب هاي اقتصادي فراهم كرد. اما نكته 
حائز اهميت آن است كه افزايش دانش سهامداران، يكي 
از ضرورياتي است كه بايد در كنار تشويق مردم به ورود 
به بازار سرمايه با روش هاي مختلف، لحاظ كرد تا بتوان 
تيك آفي موفقيت آميز براي هواپيماي حامل نقدينگي 

سرگردان در جامعه داشت.

  جاده هموار براي سرمايه گذاري سودآور 
در بورس

فرشاد به آبادي، كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو 
با مهر با اش��اره به ضرورت آموزش و اطالع رساني به 
سهامداران براي ورود موفق و به دور از هيجان به بازار 
س��رمايه گفت: با توجه به افزاي��ش تقاضا براي ورود 
به بازار سرمايه از س��وي اقشار مختلف مردم، به نظر 

مي رس��د نوعي رفتار چوب پنبه اي در بازار سرمايه 
شكل گرفته كه اگر به موقع مراقبت هاي الزم را از آن 
به عمل نياوريم، در آينده مي تواند مشكالتي را براي 

اين طيف از سهامداران جديد به همراه داشته باشد.
وي افزود: طي ماه هاي اخير، تكاپوي س��رمايه داران 
خ��رد براي ورود به بازار س��رمايه افزاي��ش يافته كه 
بيشتر متأثر از روند سودآوري و هيجانات ايجاد شده 
طي يك س��ال اخير بوده و به دليل اينكه اين گروه از 
تازه واردها، از آم��وزش و مهارت كافي در عرصه بازار 
سرمايه برخوردار نيستند به رفتار چوب پنبه اي تشبيه 
مي شوند؛ به اين معنا كه رفتار اين دسته از سهامداران 
جديد بازار سرمايه، به گونه اي است كه بر اثر تبليغات و 
جريان سازي هاي پيرامون سهام برخي از شركت ها و 
اقدامات برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي در رابطه 
با س��هام اين مجموعه ها، اقدام به خريد آن س��هم با 
حداقل سرمايه هاي خود كرده و مانند يك چوب پنبه 
ك��ه روي امواج دريا بدون اختيار باال و پايين مي رود، 
حركت مي كنند. به آبادي با تاكيد بر ضرورت صيانت 
از س��رمايه ها در بورس، به تازه واردهاي بازار سرمايه 
توصي��ه كرد تا ب��راي جلوگيري از به خط��ر افتادن 
سرمايه هاي خود، حتمًا روش هاي مطمئني از جمله 
صندوق هاي سرمايه گذاري يا شركت هاي سبدگردان 
را برگزيده و اقدام به خريد سهام كنند تا در واقع، اجازه 
بدهند تا اين شركت ها سرمايه آنان را مديريت، كنترل 

و افزايش دهند.

  مردم از طريق روش هاي غيرمستقيم وارد 
بورس شوند

وي تصري��ح كرد: در واق��ع ورود مردم ب��ه بورس از 
طريق روش هاي غيرمستقيم از جمله صندوق هاي 
سرمايه گذاري و سبدگردان ها سبب مي شود تا عالوه 
بر اينكه سرمايه هاي مردم حفظ شده و در بازارهاي 
سودآور وارد مي ش��ود، از رفتارهاي هيجاني در بازار 
سرمايه پرهيز شده و بر اساس اصول تكنيكال، تجزيه 
و تحليل دقيق صورت هاي مالي و ارزيابي چشم انداز 
شركت هاي بورسي، اقدام به انتخاب بهترين گزينه ها 
براي سهامداران مي كنند. اين كارشناس بازار سرمايه 
با اشاره به اينكه ش��ركت هاي سبدگردان مي توانند 
امنيت رواني ب��راي فعاالن حقيق��ي و حقوقي بازار 
سرمايه ايجاد كنند، تصريح كرد: با توجه به اينكه اين 
مجموعه ها، د ر چارچوب هايي مبتني بر سودآوري 
و پايداري جامعه مش��تريان خود، حركت مي كنند، 
همواره در تالش هس��تند تا با پايش مستمر و دقيق 
رفتارهاي بازار س��رمايه، مناس��ب ترين گزينه ها را 
براي مشتريان انتخاب كنند. وي اظهار داشت: عمده 
بازيگران جديد بازار س��رمايه، افرادي با سرمايه هاي 
كمتر از 100 ميليون تومان هستند كه به دليل وضعيت 
نه چندان مطلوب ديگر حوزه هاي سرمايه گذاري، نگاه 
خود را به س��مت بازار سرمايه معطوف ساخته اند و در 
چنين شرايطي، نبايد اجازه دهند كه هيجان موجود 

در بازار سرمايه بر رفتارهاي منطقي آنها غلبه كند.
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»غگيال«، سومين عرضه 
سال جاري

در روز جاري 3۴ ميليون سهم »غگيال« در بازار دوم 
معامالت فرابورس با حداكثر سهميه 50 سهمي هر 
كد حقيقي و حقوقي و در محدوده قيمتي 12000 تا 
1250۷ ريال عرضه اوليه مي شود. به گزارش ايسنا، 
محمدعلي كارگر مطلق رييس هيات مديره مجموعه 
صنايع شير ايران، در هفتادوچهارمين نشست خبري 
يك ديدار يك عرضه كه به صورت آنالين در آستانه 
عرضه اوليه 20 درصد از سهام شركت شير پاستوريزه 
پگاه گيالن برگزار ش��د، اظهار كرد: در فروردين ماه 
امسال هم صنايع شير ايران در حوزه فروش داخلي 
بيشترين ميزان فروش را نسبت به سال هاي گذشته 
داش��ته است. شركت شير پاس��توريزه پگاه گيالن 
هشتمين ش��ركت از مجموعه صنايع ش��ير ايران 
است كه وارد بازار سرمايه مي شود. غگيال به عنوان 
بزرگ تري��ن واحد توليدكننده محصوالت لبني در 
اس��تان گيالن، بالغ بر ۸0 درصد شير اين استان را 
جذب مي كند. همچنين حسن بيتا عضو هيات مديره 
شركت شير پاستوريزه پگاه گيالن در اين نشست، با 
ارايه چكيده اي از صورت هاي مالي آن در س��ال 9۸ 
گفت: نسبت جاري اين شركت 1.9۴ است و جريان 
وجوه نقد آن كه روي رقم ۸۸ ميليار ريال مي ايستد 
نشان از كارنامه مثبت آن در عرصه مالي دارد. از آنجا 
كه احتمال مي رود در آينده با افزايش قيمت ش��ير 
خام روبه رو شويم، تالش كرديم با غني كردن انبارها 
و ذخيره س��ازي بهينه تا حد زيادي از صدمات اين 
افزايش قيمت بكاهيم. سرمايه در حال گردش اين 
ش��ركت، 25۴ ميليارد ريال مثبت است و وضعيت 
بدهي آن به سازمان تامين اجتماعي و سازمان امور 
مالياتي، بدون كسري ذخيره براي سال آينده است. 
بر اس��اس اين گزارش، 3۴ ميليون سهم »غگيال« 
در بازار دوم معامالت فرابورس با حداكثر س��هميه 
50 س��همي هر كد حقيقي و حقوقي و در محدوده 
قيمتي 12000 تا 1250۷ ريال عرضه اوليه مي شود. 
طي سال جاري سهام دو شركت سرمايه گذاري صبا 
تامين و شستا در 20 و 2۷ فروردين عرضه اوليه شده 
و شير پاستوريزه پگاه گيالن سومين شركت تازه وارد 

سال به شمار مي رود.

دستورالعمل نحوه حضور و 
اعمال راي الكترونيكي در مجامع 
دستورالعمل نحوه حضور و اعمال حق راي به صورت 
الكترونيكي در مجامع عمومي شركت هاي ثبت شده 
نزد س��ازمان بورس و اوراق بهادار ابالغ ش��د. سعيد 
محمدعليزاده مديريت نظارت بر ناشران سازمان بورس 
و اوراق بهادار اظهار داشت: دستورالعمل »نحوه حضور 
و اعمال حق راي به ص��ورت الكترونيكي در مجامع 
عمومي شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و 
اوراق بهادار« كه در راستاي اجراي جزو »۴« بند »چ« 
ماده 6۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ايران به تصويب هيات مديره 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار رسيده است، به كليه 
شركت هاي ثبت شده نزد سازمان و كليه حسابرسان 
معتمد س��ازمان ابالغ شد. به گزارش س��نا، وي در 
خصوص امكان برگزاري مجامع عمومي شركت هاي 
ثبت شده نزد س��ازمان به صورت الكترونيكي گفت: 
رويه اجرايي موضوع ماده 19 دستورالعمل مذكور كه 
در واقع به مباحثي از جمله نحوه طرح سواالت توسط 
س��هامداران و پاس��خگويي به آنها و چگونگي طرح 
گزارش هاي هيات مديره و حسابرس مستقل و بازرس 
قانوني در مجمع براي حضار الكترونيكي مي پردازد و 
همچنين برخي از مواد اساسنامه نمونه شركت هاي 
ثبت شده نزد سازمان كه در صورت لزوم بايد اصالح 
شوند، متعاقبا ابالغ مي شود. به گفته محمدعليزاده، 
پس از ابالغ رويه اجرايي مذكور و اصالح برخي از مفاد 
اساسنامه نمونه، شركت هاي ثبت شده نزد سازمان 
مي توانند مجامع عمومي خود را به صورت الكترونيكي 
برگزار كنند. وي در پايان اضافه كرد: هم اكنون تعدادي 
از شركت ها س��امانه هاي خود را كه جهت برگزاري 
مجامع عمومي به صورت الكترونيكي طراحي شده 
است، به سازمان معرفي كرده اند. سامانه هاي معرفي 
شده توسط كارشناسان سازمان در بخش هاي مختلف 
از جمله مديريت فناوري اطالعات و مديريت نظارت بر 

ناشران در حال بررسي است . 

فرابورس  و فرصت بازگرداندن 
شركت هاي  توليدي  به اقتصاد

نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شوراي اسالمي 
با بيان اينكه امروز در بورس اعدادي را مي بينيم كه 
نشان مي دهد عطش بازار براي جذب نقدينگي بسيار 
باال رفته گفت: روزانه هزار و 200 ميليارد تومان توليد 
نقدينگي در اقتصاد ايران اس��ت و اگر جذب بورس 
نشود مي تواند بازارهاي موازي ما را دچار چالش كند.

به گزارش سنا، محمدرضا پورابراهيمي روز دوشنبه 
در نشست ستاد اقتصاد مقاومتي استان كرمان با اشاره 
به اينكه برنامه هاي شعار سال يك ساله هستند و بايد 
برنامه هاي كوتاه مدت براي آن تدوين شود تصريح 
كرد: اولين چالش بخش ه��اي مختلف اقتصادي، 
منابع مالي اس��ت. نماينده مردم كرم��ان و راور در 
مجلس شوراي اسالمي افزود: شركت هاي بزرگ از 
طريق طرح هاي توسعه اي خودشان و سپرده منابع 
خود مي توانند در توسعه مشاركت كنند. پورابراهيمي 
تصريح كرد: سهم بخش صنعت در مصارف برقي از 
بخش كشاورزي پيشي گرفته و اين بخش 35 درصد 
شده و با يك روند پرشتاب در حال حركت است. وي 
با بيان اينكه بخش عم��ده اي از واحدهاي توليدي 
در اس��تان نيمه فعال يا غيرفعال هستند كه مساله 
و مش��كل اصلي آنها تامين منابع مالي است گفت: 
امروز در بورس اعدادي را مي بينيم كه نشان مي دهد 
عطش بازار براي جذب نقدينگي بسيار باال رفته است.  
پورابراهيمي گفت :آمار و ارقام نشان مي دهد روزانه 
هزار و 200 ميليارد تومان توليد نقدينگي در اقتصاد 
ايران است و اگر جذب نشود مي تواند بازار موازي ما را 

دچار چالش كند.

مع��اون بازارهاي خ��ارج از ب��ورس فراب��ورس ايران با 
اشاره به اينكه هيات مديره س��ازمان بورس در راستاي 
انسجام بخشي به ش��ركت هاي جديد مش��مول ماده 
36 قانون احكام دايمي برنامه هاي توس��عه كشور، تابلو 
توافقي را تشكيل داده اس��ت، گفت: در اين تابلو سهام 
ش��ركت هاي جديدالورود يعني سهام شركت هايي كه 
به تازگي بر اساس قانون مذكور در فرابورس ايران قابل 
معامله مي ش��وند، اما پيش از آن در بورس يا فرابورس 

پذيرش نش��ده و در نتيجه سابقه لغو پذيرش ندارند، به 
صورت توافقي معامله خواهند شد.

به گزارش سنا بهنام محسني، تابلو توافقي را يك تابلو در 
بازار سوم فرابورس معرفي كرد كه مكانيسم معامالت آن 
توافقي بوده و بر پايه حراج نيست؛ يعني افراد بر مبناي 
توافق با يكديگر در يك س��امانه معامالتي به نام سامانه 
توافقي، نقل وانتقال س��هام و حق تقدم سهام متعلق به 
خود را ثبت مي كنند كه ثب��ت نقل وانتقاالت از طريق 

ايس��تگاه هاي كارگزاران عضو فرابورس انجام مي شود 
و دسترس��ي برخط يا آنالين در معامالت تابلو توافقي 

وجود ندارد.
محس��ني در مورد شركت هايي كه مش��مول ماده 36 
قانون احكام دايمي هستند اما قبال در يكي از بازارهاي 
بورس تهران ي��ا فرابورس ايران پذيرش و س��پس لغو 
پذيرش شده اند، اظهار كرد: سهام و حق تقدم سهام همه 
اين ش��ركت ها در بازار پايه معامله مي شود در حالي كه 

شركت هايي كه سابقه لغو پذيرش نداشته اند با شرايطي 
به بازار توافقي راه پيدا خواهند كرد.

او با اشاره به اينكه صرفا ش��ركت هاي داراي سابقه لغو 
پذيرش به بازار پايه راه مي يابند، يك اس��تثنا را در اين 
باره مطرح كرد و گفت: در اين ميان نقل وانتقال سهام و 
حق تقدم خريد سهام برخي شركت ها كه از نظر تركيب 
سهامداري شرايطي دارند كه امكان انجام معامالت آنها 
به صورت توافقي وجود ندارد، به تشخيص كميته درج از 

طريق بازار پايه انجام خواهد شد.
محسني از تفاوت هاي مهم بازار پايه و بازار توافقي را نحوه 
انجام معامالت عنوان كرد و گفت: معامالت در بازار پايه بر 
اساس حراج است و سامانه معامالت به صورت خودكار 

در قيمت هاي برابر، سفارش هاي قابل تطبيق را منطبق 
كرده و معامالت انجام مي ش��ود؛ اما در سامانه توافقي، 
قيمت هاي برابر به صورت خودكار تطبيق داده نمي شود 
بلكه نحوه ثبت نقل وانتقاالت بر مبناي توافقي است كه 

بين خريدار و فروشنده خواهد بود.
معاون بازارهاي خارج از ب��ورس فرابورس ايران يادآور 
ش��د كه هيات مديره فرابورس در خص��وص جزييات 
ريزس��اختارها از جمله دامنه نوس��ان، روزهاي انجام 
معامل��ه، حجم مبنا، حداقل حجم هر س��فارش و ... در 
تابلو توافقي بازار سوم تصميم گيري خواهد كرد و پس از 
تصويب اين موارد، اطالع رساني هاي الزم در اين زمينه 

صورت مي گيرد.

معامالت سهام بر مبناي توافق با يكديگر در تابلو توافقي
معاون بازارهاي خارج از بورس فرابورس مطرح كرد 

ارزش نمادهاي بورس تهران از 202 ميليارد دالر نيز بيشتر شد



ايرانشهر 5 راه  و شهرسازي

محسن هاشمي: مترو هيچگاه دچار چنين ركودي نشده بود

موانع توسعه مترو  از نگاه  رييس شوراي شهر تهران
گروه راه و شهرسازي| 

اگرچ�ه ب�ه واس�طه ركود س�اخت وس�از 
همچني�ن كاه�ش درآمدهاي ش�هرداري 
در پ�ي ش�يوع كرون�ا، اين س�ازمان دچار 
تنگناي مالي شديدي ش�ده به گونه اي كه 
طي روزهاي گذشته برخي از اعضاي شوراي 
شهر خواستار تخصيص بخشي از منابع مالي 
صندوق توسعه ملي به شهرداري شدند، اما 
محسن هاشمي، رييس شوراي اسالمي شهر 
تهران كه خود در دوره اي مديرعامل شركت 
متروي تهران بوده، رابطه اي ميان تنگناي 
مالي و ركود در توس�عه مت�رو نمي بيند. به 
گفته او، مقاطع زيادي ب�وده كه تنگناهاي 
مالي بيشتري در ش�هرداري تهران وجود 
داش�ته اما مترو هيچگاه به اين حد از ركود 

دچار نشد.

هاش��مي در خصوص عملكرد مت��رو در اين دوره از 
مديريت ش��هري گفت: متأس��فانه باوجود تذكرات 
و پيگيري هاي مكرر براي ما هم روش��ن نيس��ت كه 
چرا مت��رو به وعده افتتاح هرماه يك ايس��تگاه عمل 
نمي كن��د، اگر بگوييم مش��كالت مالي مانع اس��ت، 
اين مسائل هميش��ه وجود داشته و زمان هايي دچار 
تنگناهاي مالي بيشتري بوده ايم، اما مترو به اين ركود 

دچار نشده است.
رييس شوراي ش��هر تهران با اشاره به راهكار خروج 
مت��رو از بح��ران مالي گف��ت: راهكارهاي��ي زيادي 
براي حل مش��كل منابع مالي هم وج��ود دارد مانند 
بارگذاري در حاشيه ايستگاه ها و فعال كردن ظرفيت 
مجتمع هاي ايستگاهي كه استفاده جدي نمي شود. 
يكي از معضالت جدي اي��ن دوره مترو، عدم اولويت 
بندي فعاليت هاست به نحوي كه منابع مالي در همه 
خطوط و پروژه ها هزينه مي ش��ود و بخش هايي كه 
اولويت دارد و بايد به بهره برداري برس��د از پيشرفت 
الزم برخوردار نيست، موضوع ديگر فقدان انسجام در 
فعاليت هاست، به نحوي كه در برخي ايستگاه ها، سازه 
آماده بهره برداري اس��ت اما تجهيزات تأمين نش��ده 
است و اين مسائل موجب تأخير در افتتاح ايستگاه ها 
مي ش��ود، انتظار جدي ما از شهردار و مديريت مترو 
آن اس��ت كه با توجه به صدور مجوزهاي الزم توسط 
بانك مركزي، به سرعت اين موضوع را عملياتي كنند.
او با انتقاد از وضعيت ناوگان حمل و نقل عمومي گفت: 
طي دهه 90، يعني حدود 8 س��ال گذشته، ما شاهد 
توس��عه ناوگان حمل و نقل عمومي ش��هر تهران در 
شبكه مترو و اتوبوس نبوديم و با وجود زيرساخت هاي 
مناسبي كه در شبكه مترو و خطوط ويژه اتوبوس راني 
وجود دارد، اما به دليل كمبود ناوگان از اين زيرساخت 

استفاده كافي نمي شود و مصوبات مناسبي كه مجلس 
و دولت در اين مورد داشته اند به دليل بروكراسي كند 
به نتيجه نرسيده كه آخرين آن دستور رييس جمهور 
براي تأمين ۱۵00 دستگاه اتوبوس تا پايان ارديبهشت 

است.

  دليل اثرگذار نبودن شوراهاي شهر
محس��ن هاش��مي در گفت وگو با مهر به مناسبت 
روز ش��وراها نيز با بيان اينكه تاكنون تنها يك سوم 
اختيارات قانوني پيش بيني شده به مديريت شهري 
تفويض شده و دوس��وم اين اختيارات در حوزه هاي 
مختلف به مديريت شهري تفويض نشده است گفت: 
طبيعي است با اين اختيارات محدود، شوراها نتوانند 
اثرگذاري كه مد نظر ش��هروندان اس��ت را به دليل 
كمبود اختيارات قانوني انجام دهند اما طي همين 
مدت نيز اقدامات موثري نيز انجام شده است؛ به طور 
مثال، در ايجاد شفافيت در مديريت شهري، كاهش 
هزينه هاي اداره ش��هر، جلوگيري از شهر فروشي و 
تراكم فروشي، صيانت از باغات و لغو مصوبه برج باغ، 
چابك سازي ساختار مديريت شهري و …كه البته 
از نظر ما قابل قبول نيس��ت و به دليل مشكالتي كه 

به وجود آمد، نتوانستيم انتظارات و مطالبات به حق 
مردم را برآورده كنيم.

    شفافيت و جلوگيري از رانت 
به باور، رييس ش��وراي ش��هر تهران، ش��فافيت در 
مديريت ش��هري يكي از دستاوردهاي مهم شوراي 
پنجم است و شورا خود در اين مسير پيش قدم شد 
اما در مورد سياسي كردن رسيدگي به پرونده هاي 
ش��هر اتفاقا ما مخالف مچ گيري و استفاده سياسي 
هس��تيم و تاكنون هم اقدامي در اين زمينه نش��ده 

است.
او در گفت وگو با ايلنا، در پاس��خ به س��والي درباره 
تغيي��رات پي در پي ش��هردار و حض��ور چهره هاي 
سياس��ي اصالح طلب در ش��ورا گفت: با انتقاد اول 
تا حدودي موافق��م و قبول دارم ك��ه اين تغييرات 
و بي ثباتي ايجاد ش��ده در اداره ش��هر كه ظرف ۱۵ 
ماه نخس��ت رخ داد و در مديريت هاي مياني هم تا 
حدي ادامه پيدا كرد به روند اداره ش��هر آسيب زد، 
اما در مورد اتهام سياس��ي كاري به ش��وراي پنجم، 
اين قضاوتي غيرمنصفانه اس��ت و شوراي پنجم در 
حد توان و اختيارات قانوني خود و ش��رايط عمومي 

كشور سعي كرد، مش��كالت شهر را حل كند، البته 
شايد مقايسه شوراي پنجم با سه دوره گذشته شورا 
كه مديريت ش��هري ثابت بود و با اختيارات زيادي 
عمل مي كرد اين احساس را به وجود آورده كه شورا 
بيشتر فعال ش��ده  اما برداشت خود ما اين است كه 
شورا اختيارات و حوزه تصميم گيري وسيعي ندارد 
و در اين محدوديت به وظايف خود عمل كرده است 
و نمي توان انتظاراتي كه از ش��هرداري وجود دارد را 

به شورا تعميم داد.

  جلوگيري از رانت دستاورد شوراي پنجم
هاشمي افزود: شفافيت در مديريت شهري يكي از 
دس��تاوردهاي مهم شوراي پنجم است و شورا خود 
در اين مسير پيش قدم ش��د و جلسات غيرعلني را 
حذف كرد و با پخش زنده جلس��ات رس��مي شورا 
به شهروندان دسترس��ي كاملي به مذاكرات صحن 
شورا داد، همين موضوع شفافيت آرا و روشن شدن 
راي هر نماينده كه مدت هاست محل مناقشه است 
بدون سروصدا و تبليغ در شورا تصويب و اجرا شد و 
آرا اعضاي ش��ورا در حوزه قانوني كامال شفاف است 
يا تصوي��ب ممنوعيت واگ��ذاري ترجيحي امالك 

شهرداري بدون تصويب در صحن شورا، گام بزرگي 
در مسير شفاف س��ازي و جلوگيري از رانت بود كه 
در اين دوره اتفاق افتاد. رييس ش��وراي شهر تهران 
ادامه داد: در مورد پرونده هاي گذشته نيز ما مخالف 
مچ گيري و استفاده سياس��ي هستيم و تاكنون هم 
اقدامي در اين زمينه نش��ده است، البته شهرداري 
نيز در اين موضوع ضعيف عمل كرده و اقدام قضايي 
براي احياي حقوق پايمال ش��ده شهرداري صورت 

نگرفته است.
ش��وراي ش��هري ها در اين مدت از كم بودن حد و 
حدود اختي��ارات قانوني خود ني��ز اعالم نارضايتي 
كرده اند. هاش��مي در پاسخ به اين سوال كه با توجه 
به اينكه شوراي شهر اختيارات نظارتي دارد، شوراي 
پنج��م تا چه اندازه از اين اختيارات اس��تفاده كرده 
اس��ت؟ اظهار كرد: نظارت شورا به مراتب محدودتر 
از نظارت مجلس اس��ت، ديوان محاسبات به عنوان 
ابزار نظارتي مجلس براي حسابرسي عملكرد دولت 
و تشخيص انحراف از بودجه و قانون وجود دارد، اما 
ش��ورا فاقد چنين ابزاري اس��ت، ابزار ديگر مجلس 
احضار وزرا و س��وال و استيضاح اس��ت كه در مورد 
مديران ش��هري اين ابزار هم در اختيار شورا نيست 
و تنها مي تواند از ش��هردار س��وال كند، اما اعضاي 
شورا از ابزار تذكر استفاده زيادي براي نظارت انجام 
مي دهند و البته ابزار تذك��ر ضمانت اجرايي و تاثير 

قانوني زيادي ندارد.

   عملكرد در جريان شيوع كرونا 
ش��يوع كرون��ا، نقش پارلمان ش��هري در س��طوح 
مديريتي كشور را زير ذره بين منتقدين برد. برخي 
معتقد هستند كه حضور شورا در تصميم گيري هاي 
كالن وحتي در سطح شهر تهران به شدت كمرنگ 
است كه برخي اعضاي شوراي شهر نيز به آن انتقاد 
و اذعان دارند. هاشمي در پاسخ به اين سوال كه چرا 
ش��وراي شهر نتوانس��ت اثرگذاري الزم را به عنوان 
نماينده مردم ش��هر طي اين مدت داش��ته باشد و 
حتي درخواست آنها براي حضور در جلسات ستاد 
به عنوان نماينده مردم به نتيجه نرس��يد، گفت: به 
نظرم شورا در زمينه كرونا عملكرد روشني داشت، 
البته در مديريت بحران در همه جا معموال به صورت 
متمركز و ملي تصميم گيري مي ش��ود، اما ما انتظار 
داشتيم كه در تصميم گيري ملي، مشورت و تعامل 
بيشتري با مديريت شهري انجام شود اگرچه مواضع 
شورا به روشني بيان شد و اگر عملكرد شوراي شهر 
تهران با ساير كالنشهرهاي كشور و شوراهاي شهر 
ساير كالنشهرهاي جهان كه درگير كرونا هستند، 
تطبيق داده ش��ود به نظرم عملكرد ش��وراي شهر 

تهران قابل قبول بود.
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پيشنهاد ايرالين هاي خارجي 
به مسافران طلبكار

مقصود اسعدي س��اماني، دبير انجمن شركت هاي 
هواپيمايي گفت: ايرالين ه��اي خارجي كه در ايران 
پرواز دارند به جاي پرداخت بدهي خود به مسافران 
بابت سفرهاي لغو شده، پيشنهاد »ووچر الكترونيكي 
معتبر« يعني برگ اعتباري براي استفاده در آينده به 
جاي پرداخت پول را داده اند. اسعدي ساماني به ايرنا 
گفت: ش��ركت هاي خارجي كه به ايران پرواز دارند، 
بعد از ش��يوع كرونا تاكنون پول كنسلي پروازها را به 
مس��افران نداده اند و به جاي آن دس��تورالعمل هاي 
ديگري را به مس��افران پيش��نهاد كرده اند. به گفته 
ساماني، ش��ركت هاي هواپيمايي خارجي پرداخت 
هزينه بليت ها را به استفاده مجدد مسافران از شبكه 
پروازي خود آن هم تا يك سال آينده موكول كردند؛ اين 
درحالي است كه قريب به اتفاق شركت هاي هواپيمايي 
ايراني وجه بليت ها را به مسافران بازگردانده اند. دبير 
انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي گفت: پول برخي 
ايرالين ها نيز نزد آژانس هاست؛ برخي آژانس ها پول 
مسافران را پرداخت نكرده اند؛ اما جوسازي ايجاد شده 
باعث شده كه بدهي ايرالين هاي خارجي به مسافران 

پاي شركت هاي هواپيمايي داخلي نوشته شود.

درخواست از مسافران مترو 
براي استفاده از ماسك 

مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
با اشاره به اخبار منتشر شده در سايت هاي خبري و 
روزنامه هاي كثيراالنتشاردر خصوص عدم اجراي طرح 
اجباري شدن استفاده از ماسك در مترو، گفت: اين 
طرح به تصويب رسيده و در صورت ابالغ دستورالعمل 
اين كار اجرايي خواهد شد. فرنوش نوبخت در گفت وگو 
با ايس��نا، افزود: اقدامات و برنامه ريزي هاي شركت 
بهره برداري مترو براساس سياست هاي كلي شهرداري 
تهران و ستاد ملي مبارزه با كروناست و در صورت ابالغ 
طرح اجباري شدن استفاده از ماسك در مترو براساس 
دستورالعمل، اين كار را اجرايي خواهيم كرد. او با تشكر 
از مسافراني كه با استفاده از ماسك به نوعي به شكسته 
شدن زنجيره انتقال كمك مي كنند از ساير مسافران نيز 
خواست تا نسبت به تهيه و تأمين ماسك و استفاده از آن 
در مترو اقدام كنند. اين شركت با تمامي امكانات موجود 
و توان اجرايي خود براي افزايش خدمات جابه جايي و 

افزايش رضايت مندي مسافران تالش مي كند.

افتتاح حساب طرح ملي 
مسكن اتوماتيك شد

مديركل راه و شهرسازي استان تهران از افتتاح حساب 
اوليه به صورت اتوماتيك براي متقاضيان طرح ملي 
توليد مسكن اين استان خبر داد. به گزارش تسنيم، 
خليل محبت خواه، اظهار كرد: افتتاح حساب اوليه 
اتوماتي��ك با هدف جلوگيري از گس��ترش ويروس 
كرونا وحفظ جان هموطنان و همكاران اتخاذ شده 
است. ش��يوه افتتاح حس��اب با بانك مسكن پس از 
اعالم مشخصات كامل ثبت نام ش��دگان به صورت 
متمركز بوده كه توس��ط بانك مسكن اعالم خواهد 
شد. متقاضيان بايد نسبت به واريز مبلغ تعيين شده 
اقدام كرده و مشخصات حساب به صورت پيامكي به 

متقاضيان اطالع رساني مي شود.

كاهش ۸۰  درصدي تقاضاي 
تزيينات داخلي ساختمان 

رييس اتحاديه تزيينات داخلي ساختمان از كاهش 
80 درصدي تقاضاي اين صنف مانند نقاشي و كاغذ 
ديواري ساختمان درپي شيوع ويروس كرونا خبر داد.

بهروز چوداري ميالني در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: 
كارهاي فصلي از جمله تزيينات داخلي ساختمان از 
جمله رنگ و كاغذ ديواري ساختمان ها جزو مشاغل 
فصلي هس��تند كه عموما در آستانه عيد نوروز رونق 
مي گيرند، اما س��ال 98 به دليل شيوع ويروس كرونا 

عمده اين مشاغل با خسارات هنگفتي مواجه شدند.
وي با بيان اينكه اين گونه مشاغل عموما پرداخت ديون 
خود را طي سال به شب عيد موكول مي كنند، تصريح 
كرد: تقاضا براي تزئينات داخلي ساختمان در شب 
عيد س��ال 98 بيش از 80 درصد نسبت به سال هاي 
قبل كاهش داشت. همچنين با توجه به نگراني مردم 
از حضور كارگران در منازل از دهم اسفند به بعد كار اين 
صنف به طور كامل تعطيل شد. رييس اتحاديه تزيينات 
داخلي ساختمان درباره وضعيت بيمه كارگران اين 
صنف نيز گفت: فروش��ندگاني كه در فروشگاه هاي 
مربوط به تزئينات ساختمان فعاليت مي كنند بيمه 
هس��تند، اما نصاب هايي كه براي فروش��گاه ها كار 
مي كنند بيمه نيستند و به ندرت هم از بيمه اختياري 
استفاده مي كنند. بنابراين در حال حاضر عالوه بر اينكه 
درآمد اين افراد به صفر رسيده بيمه اي هم ندارند كه 
از خدمات آن استفاده كنند. وي همچنين با اشاره به 
تعطيالت فروردين ماه براي كنترل ش��يوع ويروس 
كرونا، اظهار كرد: بعد از بازگشايي واحدهاي صنفي 
نيز وضعيت تغييري نكرده، چرا كه به دليل ويروس 
كرونا مردم همچنان نگران حضور كارگران در منازل 
هس��تند و از طرف ديگر االن فصل اينگونه مشاغل 
نيست. بنابراين افت تقاضا در اين صنف همچنان ادامه 
دارد. ش��يوع ويروس كرونا و كم ش��دن رفت وآمدها 
براي پيشگيري در ماه پاياني سال كه عمدتا روزهاي 
پررونقي براي كسب وكارهاي خرد و كارگران فصلي 
است، باعث ش��ده فعاالن تجاري، اصناف مختلف و 
كارگران دچار آسيب هاي جدي شوند؛ به طوري كه 
براساس گزارش دفتر امور اقتصادي و سياست هاي 
تجاري وزارت صمت در روزهاي پاياني سال گذشته 
بخش هاي مختلف اقتصادي بين ۳۵ تا ۱00 درصد 
كاهش تقاضا داشتند و بيشترين آسيب هم مربوط 
به خدمات گردشگري و باشگاه هاي ورزشي بوده كه 
تقاضاي آنها در اسفند ماه به صفر رسيده بود. همچنين 
فعاليت اصناف غيرضروري از 8 ت��ا ۳0 فروردين در 
تهران و تا ۲۳ فروردين در ساير استان ها براي كنترل 
شيوع ويروس كرونا ممنوع بود كه اين مساله منجر به 

تشديد خسارات واحدهاي صنفي شد.

وزير راه و شهرسازي: كمبود مسكن نداريم
وزير راه و شهرس�ازي گفت: ما در س�ال هاي اخير كمبود 
مسكن نداشته ايم. آمار نشانگر اين است كه تعداد مسكن 
از آمار خانوار باالتر است. منتهي توزيع آن اشكال اساسي 
دارد. در اين ميان، جامعه اي وجود دارد كه روز به روز توان 
مالي براي خريد يا اجاره مس�كن را ندارند از اين رو، طرح 
مسكن ملي براي اين دسته از افراد طرح ريزي شده است.

محمد اسالمي با اشاره به اقدامات انجام شده در مسكن مهر افزود: 
دولت فعلي براي مس��كن مهر هزينه زيادي كرده است. شهرهاي 
جديدي همچون پردي��س امكانات زيادي از جمل��ه تصفيه خانه، 
مدرسه، راه، زيرگذر، پل و… نياز داشت كه وزارت راه و شهرسازي 

براي تحقق آن هزينه زيادي كرده است.
اس��المي كه در يك برنامه راديويي سخن مي گفت، درباره آخرين 
وضعيت طرح اقدام ملي نيز گفت: طرح اقدام ملي در توليد مسكن 
طبق فرمايشات مقام معظم رهبري با همتي مضاعف در دستور كار 
قرار گرفته كه بر اساس آن ساخت ۴00 هزار واحد در گستره ايران 
تعريف شده اس��ت تا متقاضيان واجد شرايط بتوانند از امكانات آن 
اس��تفاده كنند. براي طرح مسكن اقدام ملي مكان يابي خوبي شده 
و زمين هاي مرغوب و در كنار بافت ش��هري را براي ساخت مسكن 
انتخاب كرده ايم. در مرحله بعد متقاضيان را شناسايي و نهايتًا سازمان 
نظام مهندسي را نيز با اين مس��اله درگير كرده ايم تا مردم با خيال 

آسوده خانه دار شوند.
وي اضافه كرد: همه كس��اني كه در دهك هاي يك تا سه قرار دارند 
مثل افراد مشمول بهزيستي و كميته امداد را شناسايي كرديم و براي 
ساخت مسكن همه نهادها از جمله بنياد مسكن انقالب اسالمي، بنياد 
مستضعفان و بسيج سازندگي و … را بسيج كرده ايم تا براي جامعه 
هدف مسكن توليد كنند. با ياري ساير دستگاه ها در ماه هاي پيش رو 

نخستين واحدهاي ساخته شده تحويل متقاضيان خواهد شد.
به گزارش مهر، اسالمي ادامه داد: در مرحله نخست ۱۳0 هزار نفر را 
ثبت نام كرديم كه به موجب قانون بايد حداقل ۵ سال سابقه سكونت 
در ش��هر مورد نظرشان را داشته باش��ند. متقاضيان در طرح اقدام 
ملي مسكن بايد ۴ شرط، متأهل بودن، فاقد مسكن بودن، استفاده 
نكردن از امكانات دولتي و سابقه ۵ سال سكونت را در شهر مورد نظر 

داشته باشند.

  گراني مسكن تابع عملكرد وزارت راه نيست
وي درخصوص وجود داللي و س��وداگري در بازار مسكن نيز گفت: 
جذابيت س��رمايه گذاري در بخش مس��كن طي سال هاي گذشته 
به گونه اي ب��وده كه س��ودآوري غيرطبيعي و نامتعارف��ي را براي 
سرمايه گذاران به دنبال داشته كه ناشي از وجود داللي و سوداگري 
است. حتي در زمان هايي كه عرضه مسكن بيش از تقاضا بوده، قيمت 

مسكن رشد سرسام آوري داشته است.
 اسالمي افزود: ما وام را براي ساخت مسكن افزايش داديم تا قيمت 
مسكن كاهش يابد. ما اكنون سمت عرضه را مديريت مي كنيم و به 
دنبال افزايش توليد هس��تيم. االن واحدهاي خالي زيادي در ايران 
وجود دارد كه اگ��ر ماليات بر خانه هاي خالي ب��ه اجرا درآيد عامل 
فشاري براي فروش يا اجاره مسكن خواهد بود كه در نهايت قيمت 

خريد يا اجاره مسكن را كاهش مي دهد.

وزير راه با اش��اره به اينكه گران شدن مسكن در سال گذشته تابع 
عملكرد وزارت راه و شهرسازي نيست گفت: در سال گذشته افزايش 
قيمت طال و دالر بر قيمت خودرو و مسكن اثرگذار بود و اينها تابعي 
از عملكرد وزارت راه و شهرسازي نيست. بايد كاري كنيم كه خانه 
از حالت س��رمايه گذاري خارج شود و به همين دليل سامانه جامع 
امالك را ايجاد كرديم تا س��رمايه گذاران حوزه مس��كن به دنبال 
س��وداگري نباشند و پولش��ان در بازار مولد وارد شود. ما از حضور 
سرمايه گذاران در بخش مسكن استقبال مي كنيم، اما به شرط آنكه 

به دنبال سوداگري و اخذ سودهاي معقول نباشند. 
اس��المي با بيان اينكه يكي از ابزارهاي ما براي كنترل سوداگري و 
اخالل در بازار مسكن ابزار نظارتي است، افزود: در گذشته گزارشي 
ارس��ال ش��د كه نش��ان مي داد از حدود 900 برجي كه در تهران 
ساخته شده حدود ۶0 درصدش��ان بدون مجوز بوده است. همين 
مساله موجب افزايش نظارت ها بر ساخت و ساز شده است و ما هم 

نظارت هاي خود را بر ساخت و ساز افزايش داده ايم.
وزير راه و شهرس��ازي درباره آخرين وضعيت بافت هاي فرس��وده 
كش��ور نيز گفت: بافت فرس��وده كشور در س��ه بخش است. اول 
تاريخي، بافت فرسوده شهري و بافت حاشيه. تاكنون ۲۷00 محله 
فرس��وده در كل كشور شناسايي ش��ده كه ۴۲0 محله در اولويت 

رسيدگي قرار دارد.
وي افزود: در همه اين محالت اقدامات بهسازي شروع شده است. 
در ستاد ملي بازآفريني شهري حدود ۴۷0 ميليارد تومان در كشور 
هزينه كرده ايم. سنگفرش كردن خيابان هاي قديمي، جدول كاري 
جوي آب و ايجاد فضاي س��بز و پارك از جمله كارهاي اين س��تاد 
بوده است. در بافت فرسوده شهر تهران هم حدود ۱00 هزار واحد 
مس��كوني براي س��اخت طرح ريزي كرده ايم. ام��ا در بخش بافت 
فرسوده حاشيه نشين در شهرهاي چابهار و زاهدان اقدامات زيادي 
انجام داده و در آنجا خانه بهداشت، بهسازي معابر، احداث پارك و 

فضاي سبز ايجاد كرديم.
اسالمي عملكرد خود در حوزه ريلي را نيز اينگونه تشريح كرد: در 
حمل و نقل ريلي برنامه هاي جهشي را براي اجرا در نظر گرفته ايم 
كه اتصال ۵ استان به شبكه ريلي از مهم ترين آنهاست. طي دو سال 
گذشته اس��تان هاي آذربايجان غربي ش��رقي و گيالن را به شبكه 
ريلي متصل كرده ايم. اس��تان هاي همدان و كرمانش��اه را در سال 
9۷ متصل كردي��م و در حال حاضر در حال احداث راه آهن چابهار 
به زاهدان هستيم. اتصال به افغانستان را در آينده نيز اجرا خواهيم 
كرد. اتصال خط آهن رشت به آس��تارا و اتصال شلمچه به بصره از 

مهم ترين برنامه هاي ترانزيتي در حوزه ريل است.

محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران

اصالح خط آسمان يا استارت تراكم فروشي؟
علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران با اشاره به جزييات 
اليحه بسته محرك اقتصادي شهرداري تهران، به ابهامات 

و سواالت پيرامون اين اليحه پاسخ داد.

به گزارش ايس��نا، اعطا در يك نشس��ت خبري كه به صورت ويديو 
كنفرانس برگزار ش��د، گفت: در جلس��ه روز يكشنبه شوراي شهر، 
شهردار تهران اليحه اي تحت عنوان بسته محرك اقتصادي در شرايط 

بحراني ناشي از شيوع كرونا به شورا ارايه كرد.
وي با بيان اينك��ه از همان روز اليحه كه ي��ك فوريتش به تصويب 
رس��يد به كميس��يون هاي برنامه و بودجه و شهرس��ازي به عنوان 
كميسيون هاي تخصصي ارجاع داده ش��د، تصريح كرد: اين اليحه 
در جلس��ه اي به صورت مفصل بررسي شد و نيمي از اين اليحه ۱۷ 
ماده اي بررسي شد و قرار است كه مجددا جلسه اي در خصوص اين 
اليحه برگزار شود تا بتوانيم احتماال اين اليحه بررسي شده شهرداري 
را روز يكشنبه هفته آتي براي بررسي نهايي به صحن علني بياوريم.

وي با بيان اينكه اين اليحه ب��ه لحاظ محتوايي چند موضوع را در 
بر مي گيرد، ادامه داد: اصالح مصوبات پيشين شورا در بحث جوايز 
خوش حسابي، تخفيفات و مهلت هاي پرداخت عوارض كه بخشي 
از آنها در حوزه معاونت شهرس��ازي است مد نظر قرار گرفته اما در 
بخش ديگري از اين اليحه ش��هرداري نسبت به اتخاذ اختياراتي 
از ش��ورا اقدام كرده كه عمدتا اين اختي��ارات در حوزه معماري و 

شهرسازي است.
اعطا افزود: از جمله آنها درخواس��ت مجوز از طريق كميسيون هاي 
داخلي و ش��وراي معماري مناطق و تصويب مواردي در كميسيون 
ماده ۵ است كه اين موارد مورد بحث قرار گرفت؛ اما اختالف نظرهايي 
در اين خصوص وجود دارد. چرا كه موضوعاتي درباره مصوبه برج - باغ 
و پرونده هايي كه از دوره پيشين وجود داشته در اين اليحه مطرح و 
عنوان شده پرونده هايي كه نسبت به پرداخت عوارض اقدام كرده اند 
بايد تعيين تكليف شوند كه بايد در اين خصوص تعيين تكليف كنيم.

پيروز حناچي، شهردار تهران در حاشيه جلسه علني روز يكشنبه 
ش��وراي ش��هر در جمع خبرنگاران با بيان اينك��ه در اليحه اي دو 
فوريتي موارد مغفول مانده ظرفيت هاي شهرداري در حوزه اقتصاد 
شهري را در شرايط كرونايي تهيه و تقديم شورا كرديم، گفت: اين 
اليحه ۱۷ بندي طي دو فوريت به شورا تقديم شده است تا بتوانيم 
چرخ هاي اقتصادي كه در شرايط فعلي متوقف شده اند را به حركت 
دربياوريم. بيشتر اين موضوعات حول صنعت ساختماني است و در 
چارچوب قوانين و مقررات و رعايت طرح جامع و تفصيلي و مصوبات 
شوراي عالي شهرداري، كميسيون ماده ۵ و بخشي از آن نيز مربوط 
به كميسيون ماده ۱00 است. در برخي از پالك ها به دليل كوچك 
مقياس بودن شايد امكان اجرايي شدن اين دستورالعمل ها وجود 
نداش��ته باش��د كه با تجميع پالك ها قابل حل است، برخي موارد 
نيز با تجميع قابل حل نيس��ت كه در اين اليحه به آنها نيز پرداخته 

شده است.

  كمك به اقشار محروم
اعط��ا در بخش ديگ��ري از اين اليح��ه به حمايت ه��اي اجتماعي 
شهرداري از مردم در راستاي توصيه هاي مقام معظم رهبري مبني 
بر كمك مومنانه اش��اره كرد و گفت: ش��هرداري تهران در راستاي 

اجراي مس��ووليت اجتماعي پيش��نهاد كرده كه به اقشار محروم و 
كم برخوردار كمك كنند.

وي ب��ا بيان اينكه هنوز اين اليحه در كميس��يون هاي تخصصي به 
جمع بندي نرسيده و تا زماني كه در صحن علني تعيين تكليف نشود 
نمي توانيم نظر قطعي ش��ورا را در خصوص اين اليحه اعالم كنيم، 
گفت: احتماال يكشنبه هفته آينده بررسي اين اليحه در دستور كار 

قرار مي گيرد.
اعطا در پاس��خ به اينكه برخي از كارشناسان معتقدند شهرداري به 
بهانه كرونا مي خواهد اقداماتي را در حوزه شهرس��ازي كه بر خالف 
سياست هاي كلي شوراي شهر اس��ت انجام دهد، گفت: شهرداري 
در اين اليحه درخواست كرده كه برخي اختيارات را به آنها بدهيم. 
مثال تنظيم خط آسمان كه در برخي مكان ها مجوز يك طبقه اضافه 
بدهند كه ساختمان ها شبيه ساير ساختمان هايي كه در اطرافشان 
ساخته شده شوند. هر چند كه مرجع تصميم گيري در اين خصوص 
كميسيون ماده ۵ است؛ اما پيشنهاد كرده كه شورا شهرداري را مكلف 

كند تا مصوبه اي در اين خصوص اخذ كند.
سخنگوي شوراي شهر تهران افزود: به دليل شرايط كرونايي ساخت 
و س��ازها به ش��دت كاهش يافته و مي خواهند با ارايه مش��وق هاي 
اينچنيني افراد تشويق شوند كه براي درخواست پروانه به شهرداري 
مراجعه كنند. وي در پاس��خ به س��والي در خصوص موضوع طرح 
ترافيك گفت: مساله طرح ترافيك و نحوه اجراي آن يا حتي اعمال 
هر تغييري نيازمند مصوبه شوراي ترافيك تهران است كه شهرداري 

نيز در اين شورا عضويت دارد.
 اعطا با بيان اينكه تنها تعيين ع��وارض ورود به محدوده طرح هاي 
ترافيكي به ش��وراي ش��هر ارتباط دارد گفت: ه��ر گونه تصميم در 
خصوص زمان اجرا يا تغيير در اجراي طرح هاي ترافيكي بايد از طريق 
شوراي ترافيك تهران تعيين تكليف شود اما شوراي شهر پيشنهاد 
شناور شدن ساعات كاري ادارات را مطرح كرد كه اين موضوع موافق 

و مخالفاني داشت اما به نتيجه اي نرسيد.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا كميسيون فرهنگي براي 
كرونا مصوبه خاصي نداشته به بيان خاطره اي پرداخت و گفت: چندي 
پيش برخي معتقد بودند كه چرا كميس��يون عمران شورا عملكرد 
ضعيفي دارد و من وقتي از آنها داليل ش��ان را پرس��يدم آنها آدرس 
محلي را دادند كه آس��فالتش دچار مشكل بود و حاال طرح اينگونه 
سوال هايي كه چرا كميس��يون فرهنگي براي كرونا اقدامي نداشته 
درست نيست. چرا كه شورا مجموعه اي از مصوبات است و همه ما در 
كنار هم اين مصوبات را تصويب مي كنيم و نبايد انتظار كار اجرايي از 

شوراي شهر داشت. چرا كه ما قانون گذار هستيم.
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تدوين ۲  نظام تنظيم مقررات 
در حوزه فضاي مجازي

مش��اور ريي��س مركز مل��ي فض��اي مجازي 
هدف گذاري ۱۰ درصدي براي اقتصاد ديجيتال 
را مطابق با اهداف كشورهاي توسعه يافته عنوان 
كرد و از تدوين دو نظام تنظيم مقررات براي رفع 
ابهامات در اين هدف گذاري خبر داد. ش��وراي 
عالي فض��اي مجازي در اواي��ل بهمن ماه ۹۸، 
افزايش س��هم اقتصاد ديجيتال از كل اقتصاد 
كشور را به عنوان يكي از اهداف مربوط به طرح 
كالن شبكه ملي اطالعات مصوب كرد. مطابق 
اين مصوبه مقرر ش��د كه تا سال ۱۴۰۴، اندازه 
اقتصاد ديجيتال ايران، ۱۰ درصد كل اقتصاد 
كشور شود و اين اولين هدف گذاري مهم براي 
جايگزيني اقتصاد نفتي با اقتصاد استارت آپي 
عنوان شد. هدف گذاري براي سهم ۱۰ درصدي 
اقتصاد ديجيتال از كل اقتصاد كشور تا پنج سال 
ديگر، در حالي مطرح مي شود كه كارشناسان 
نبود مقررات مناس��ب در حوزه هاي حكمراني 
اين بخش را زن��گ خطري ب��راي منافع ملي 
عنوان مي كنند. عباس آسوشه، مشاور رييس 
مركز ملي فضاي مج��ازي در گفت وگو با مهر، 
در خصوص ابهامات مربوط به نبود مقررات در 
حوزه اقتص��اد ديجيتال گفت: »در صورتي كه 
نظام جامع تنظي��م مقررات خدمات كاربردي 
فضاي مجازي مصوب شود بسياري از ابهامات 
مرتفع خواهد شد.« وي در پاسخ به اين سوال 
كه هدفگذاري سهم ۱۰ درصدي براي اقتصاد 
ديجيتال در سند كالن ش��بكه ملي اطالعات 
چقدر با متوسط جهاني فاصله دارد؟ تاكيد كرد: 
»سهم اقتصاد ديجيتال هم اكنون در متوسط 
جهاني هفت درصد اس��ت و تا س��ال ۱۴۰۴، 
كشورهاي توسعه يافته از ۱۰ درصد مي گذرند 
و م��ا در ح��ال هدفگ��ذاري مثل كش��ورهاي 
توسعه يافته هس��تيم. اين نش��ان از قدرت ما 
اس��ت و اينكه ما خودمان را قبول داريم و براي 
اي��ن كار اقداماتي در نظ��ر مي گيريم تا تحقق 
پيدا كند. ب��راي مثال تس��هيل گري در حوزه 
كس��ب وكارهاي ديجيتال يكي از اين اقدامات 
اس��ت، مثال حمايت از س��كوها و پلتفرم هاي 
حوزه سالمت الكترونيك، لجستيك و حمل و 
نقل و حمايت از ايجاد و شكل گيري سكوهاي 
آموزش��ي و دول��ت الكترونيك كه ب��راي آنها 
اقدامات��ي ديده ش��ده، به اي��ن موضوع كمك 
مي كن��د. در مورد س��كوهاي تحلي��ل داده و 
كشاورزي، اينترنت اشياء و تسهيالت گمركي 
ني��ز وضع به همين منوال اس��ت. به نحوي كه 
بخش خصوصي سرويس ها را ارايه كند و دولت 
وظيف��ه مقررات گذاري و نظارت ب��ر خيلي از 
كارها را داشته باشد.« مشاور رييس مركز ملي 
فضاي مجازي در مورد ابهاماتي كه در خصوص 
نبود قوانين و مقررات براي ورود ش��ركت هاي 
ب��زرگ چندمليتي و س��رمايه گذاران خارجي 
در حوزه اقتصاد ديجيتال وجود دارد و ممكن 
است منافع كش��ور را از حيث خروج سرمايه و 
ف��رار از قوانين تحت تأثير قرار دهد، گفت: »ما 
موض��وع نظام جامع تنظي��م مقررات خدمات 
كاربردي در فضاي مجازي را به عنوان يكي از 
اقداماتي كه بايد اتفاق بيفتد، ديده ايم و سواالت 
و ابهامات ش��ما در زمينه س��رمايه خارجي در 
اينجا پاسخ داده مي شود. اين موضوع در سند 
اقدامات ش��بكه ملي اطالعات ديده ش��ده كه 
اگر خدمتي ارايه مي ش��ود چه زماني، داخلي 
محسوب ش��ده و ش��رايط آن از نظر مديريت 
و هاست داخلي )ميزباني( مشخص خواهد شد 
تا به عنوان مثال اطالعات ما در داخل كش��ور 
محفوظ باش��د؛ فرض كنيد روزي ما با يكي از 
خدمات دهندگان خارجي مشكلي نداشتيم و 
آن شركت در داخل ايران سرمايه گذاري كرد، 
بايد تعريف ش��ود كه اين خدمت داخلي است 
يا اينكه تسهيالتي فراهم شده تا يك سرويس 
خارجي در كشور شكل گيرد. مردم ما بايد اين 
ابهامات را بدانند. هم اكنون ما نظام جامع تنظيم 
مقررات فضاي مجازي نداريم و شما مي بينيد 
كه خيلي از مجموعه هايي كه امروز س��رويس 
خوب به مردم ارايه مي كنند، گاها از اطالعات 
مردم استفاده  مي كنند كه ممكن است صاحب 
داده راضي نباش��د؛ براي مثال از محل زندگي 
مردم اطالع دارند يا اينكه مي دانند مسير رفت 
و آمد مردم چگونه است و بر اساس داشتن اين 
اطالعات م��ردم را در معرض تبليغات خاص يا 
سرويس هايي كه هيچ عالقه اي به دريافت آن 
وجود ندارد، قرار مي دهند. اين موضوع مي تواند 
مردم را در معرض مسائلي قرار دهد كه نسبت به 
آن اكراه دارند. بنابراين مسلما نگراني هايي در 
اين زمينه وجود دارد و همه آنها در نظام جامع 

تنظيم مقررات ديده شده است.«

براب�ر راي ش�ماره 139860315001003867 مورخ 1398/12/14 هي�ات اول / هيات دوم موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي آقاميرجعف�ري، فرزند قلي، به كد ملي 5819721322 
)ششدانگ( يك باب ساختمان، به مس�احت 153/16 مترمربع، پالك شماره 671 فرعي از 1252 
اصلي، واقع در ايالم- بلوار شهيد بهشتي- خ توحيد، خريداري شده از پيمان اسدبيگي منتسب 

به مالكيت صالح كمريان.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور س�ند مالكيت متقاضي اعتراض داشته باش�ند مي توانند ظرف مدت دو ماه و در 
مورد آگهي هاي اصالحي ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتش�ار اولين آگهي، اعتراض خود را به اين 
اداره تس�ليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/01/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/02/10

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

قطعه يك ايالم

قوه قضاييه
سازمان ثبت اسنادو امالك كشور

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ايالم

صفري
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ايالم

سامانه پيامكي

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و 
پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را 

با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 

 روزنامه تعادل 

سرويسهايداخليازناحيهفيلترشكنهادچارمشكلميشوند

كيفيت ارتباطات تحت تاثير فيلترشكن ها
گروه دانش و فن|

در حال�ي ك�ه اي�ن روزه�ا اس�تفاده از 
فيلترشكن به دليل فيلترينگ وب سايت ها 
و اپليكيشن هاي مورد نياز كاربران افزايش 
يافته، مس�ووالن حوزه ارتباطات و فناوري 
اطالعات معتقدند استفاده از فيلترشكن ها 
باعث مي ش�ود ارتباطات داخل�ي از خارج 
كشور دچار خأل شده و سرويس هاي داخلي 
از ناحيه فيلتر ش�كن ها دچار مشكل شوند 
و اين موضوع به ش�بكه ضربه مي زند، زيرا 
استفاده از فيلترشكن ها باعث شده بسياري 
از ترافي�ك داخلي ه�م از اينترنت راهيابي 

مي شود و به داخل كشور برمي گردد.
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
خدمات مختلفي را ارايه مي دهد كه مي توان 
ب�ه ص�دور پروانه مج�وز خدمات پس�تي، 
ارتباطي و فن�اوري اطالعات، صدور گواهي 
تاييد نمونه و مجوز ثبت سفارش و ترخيص 
تجهيزات حوزه راديويي، ارتباطي و فناوري 
اطالعات، ص�دور پروانه، مج�وز، تاييديه، 
گواهينامه، اراي�ه خدمات راديويي و صدور 
اعتبارنامه آزمايشگاه هاي داخلي براي تاييد 
نمون�ه تجهيزات حوزه راديوي�ي، ارتباطي 
و فناوري اطالعات اش�اره كرد. با پيشرفت 
تكنول�وژي نيازهاي مردم به طور مس�تمر 
در حال تغيير اس�ت و اينكه دو حادثه مهم 
حمله هكره�ا و محدوديت ارايه س�رويس 
به ش�بكه هاي مجازي در س�ال گذش�ته و 
همچني�ن وجود وي�روس كرون�ا و افزايش 
مصرف اينترن�ت و نياز جامع�ه به خدمات 
گوش�ي همراه تا به امروز ض�رورت فعاليت 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 

را بيش از گذشته نشان مي دهد.

   پلتفرم هاي داخلي عملكرد بدي نداشتند
حسين فالح جوشقاني، رييس سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي درباره استفاده كاربران از فيلترشكن 
اظهار كرد: »متأسفانه فيلترشكن ها كيفيت ارتباطات 
ش��بكه را خراب مي كنند و ما به شدت از اين وضعيت 
ناراضي هستيم. استفاده از فيلترشكن ها باعث مي شود 
ارتباط��ات داخلي از خارج كش��ور دچار خأل ش��ده و 
سرويس هاي داخلي از ناحيه فيلتر شكن ها دچار مشكل 
مي شوند. فالح جوشقاني با اشاره به عملكرد پلتفرم هاي 

داخلي از لحاظ كيفيت بيان كرد: ش��ايد پلتفرم هاي 
داخلي مشكالتي داشته باشند اما از لحاظ كيفيت روي 
آنها كار شده است. در حال حاضر با شرايطي كه در كشور 
وجود دارد، مصرف اينترنت رشد بسيار زيادي داشته 

است، پلتفرم هاي داخلي عملكرد بدي نداشتند.« 
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات درباره سامانه 
نت س��نج پالس توضيح داد: با سامانه نت سنج پالس 
اب��زاري براي شفاف س��ازي كارك��رد اپراتورها ايجاد 
كرديم در واقع نت س��نج پالس يك داش��بورد است 
كه شهروندان مي توانند با استفاده از آن ببينند كدام 
س��رويس اينترنتي، با چه كيفيت��ي و چه قيمتي در 
منطقه اي كه هستند در دس��ترس است تا با مقايسه 
كيفيت سرويس هاي گوناگون دست به انتخاب بزنند. 
امكان هايي همچون ثبت شكايت، مقايسه سرويس ها، 
مقايسه قيمت، تست سرعت اينترنت و خريد آنالين از 
ديگر ويژگي هاي اين سامانه است. در چند سال گذشته 

براي توسعه اينترنت پرسرعت تالش هاي زيادي شده 
است كه ما بتوانيم در روستاها و شهرهاي مختلف به 
مطالبات مردم پاس��خ دهيم. در واقع افزايش كيفيت 
اينترنت اپراتورهاي موجود در كش��ور از حقوق مردم 
اس��ت كه در اين رابطه از ابتداي وزارت آذري جهرمي 
دستور طراحي س��امانه اي براي نظارت كردن مردم 
بر اپراتورها صادر ش��د از طرفي يكي از كارهايي كه ما 
در سامانه نت س��نج پالس انجام داده ايم اين است كه 
براي ارزيابي اپراتورها توس��ط اين سازمان، خودمان 
در شبكه در ۶۰۰۰ نقطه از كشور سرويس مي گيريم 
كه بر اساس نوع س��رويس و كيفيتي كه دارند آنها را                                             
مورد س��نجش قرار مي دهيم. اين در حالي است كه 
پوشش هاي اينترنتي آنها توسط كارشناسان ما مورد 

بررسي قرار مي گيرد.
از ويژگي هاي ديگر نت سنج پالس بر اساس دسته بندي 
و شاخص هاي جهاني محاس��به بازي ها، وب گردي و 

صوت روي اينترنت است كه اين بخش يكي از مهم ترين 
خدمات براي اقشار مختلف جامعه محسوب مي شود. 
از طرفي شهروندان با استفاده از سامانه وب سنج پالس 
مي توانند هنگام وارد ش��دن به اين سامانه از وضعيت 
خدمات و اينترنتي كه استفاده مي كنند باخبر شوند. 
البته بايد بگويم به محض ورود هر يك از ش��هروندان 
به اين س��امانه در ابتدا نوع اپراتور آنها مشخص شده 
و كيفيت اينترنت آنها مورد بررس��ي قرار مي گيرد. از 
طرفي در اين س��امانه ما يك بخش كيفيت داريم كه 
سرعت اپراتورها را                                             در محل هاي موردنظر مورد سنجش 
قرار مي دهد يعني دانلود و آپلود س��رويس ها ارزيابي 
مي شود. كاربران در هر نقطه اي با سامانه نت سنج پالس 
مي توانند وضعيت و مقدار پوشش 3G و ۴G اپراتورهاي 
مختلف را در همان نقطه ببينند. همچنين اپراتورهاي 
تلفن همراه، FCP ه��ا و ارايه كنندگان اينترنت ثابت 
و بي س��يم كه بيش��ترين تاثير را در اين بازار دارند از 

شركت هايي هستند كه نتايج اندازه گيري كيفيت و 
چگونگي ارايه سرويس آنها در سامانه نت سنج پالس 

قابل مشاهده است.

   سرعت اينترنت تاثيري بر قيمت ندارد
رييس س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
همچنين درباره تاثير ميزان سرعت اينترنت بر قيمت 
آن اظه��ار كرد: »در تعرف��ه اينترنت قيمت مبتني بر 
س��رعت وجود ندارد چرا كه براساس كميسيون ۲۶۶ 
تعرفه ها مشخص شده است. از طرفي بايد به اين نكته 
اشاره كنم كه نس��ل جديد VDSL سرعت و كيفيت 
بيشتري نسبت به ADSL دارد. چرا كه همه سرويس ها 
در شبكه VDSL تبديل به فيبر مي  شود و قاعدتا سرعت 
افزايش مي يابد در ADSL نيز همه سرويس ها بر روي 
سيم مسي اس��ت پس در هر دو نسل اينترنت به هيچ 
عنوان افزايش قيمت نداريم در واقع تأكيد مي كنم كه در 
حال حاضر قيمت مبتني بر سرعت وجود ندارد چرا كه با 
همين قيمت هاي مصوب تعرفه در نظر گرفته مي شود. 
البته بايد بگويم كيفيت و سرعت اينترنت افزايش يابد 
مصرف آن بيشتر خواهد شد، در شرايط كنوني كشور 
وضعيت رقابتي معقول وجود ندارد.« وي با اشاره به تاثير 
آموزش مجازي بر مصرف اينترنت بيان كرد: »توجه به 
آموزش مجازي مدارس و دانش��گاه ها ساعت مصرف 
اينترنت از ۲3 تا ۲ بامداد به ۱۰ تا ۱۴ تغيير يافته است، 
به طوري كه اكنون با افزايش چند برابري اس��تفاده از 
اينترنت با تغيير ساعت مصرف مردم در شبكه موبايل 
روبه رو هس��تيم. همچنين در حال حاضر با توجه به 
دوركاري تعداد قابل توجه��ي از فعاليت هاي نهادها، 
سازمان ها و كس��ب و كارهاي مختلف اينترنت روزانه 
مصرفي ش��بكه موبايل از ۱۵ هزار ترابايت به ۲۷ هزار 
ترابايت رسيده است و پيش بيني مي شود در روزهاي 
آينده افزايش رو به رش��دي داشته باشد. البته تغيير 
ساعت مصرف اينترنت براي توزيع مناسب خدمات از 
سوي اپراتورها شرايط را با وجود افزايش چند برابري 

استفاده از اينترنت بهبود بخشيده است.«
پي��ش از اين نيز محمدج��واد آذري جهرم��ي، وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات با اش��اره به درخواس��ت 
كاربران براي رف��ع فيلترينگ تلگرام، گفته بود: »اين 
موضوع واقعا به ش��بكه ما ضربه مي زند چون استفاده 
از فيلترشكن ها باعث شده بسياري از ترافيك داخلي 
ما هم از اينترنت راهيابي مي ش��ود و به داخل كش��ور 
برمي گردد و كار ما را چند برابر كرده است، اما از حوزه 

اختيارات من خارج است.«

استفاده از فيلترشكن ها باعث مي شود ارتباطات داخلي از خارج كشور دچار خأل شود

پيش بيني شده كه صادرات جهاني موبايل با توجه 
به ش��رايط فعلي دنيا با كاه��ش قابل توجهي روبرو 
خواهد ش��د. به گ��زارش ديجيات��و از گيزموچاينا، 
خبرگ��زاري DigiTimes در جديدترين گزارش 
خ��ود پيش بين��ي مي كند ك��ه ص��ادرات جهاني 
تلفن هاي هوشمند با توجه به شرايط فعلي دنيا، در 

سال جاري ميالدي با كاهش چشمگير ۱۵ درصدي 
روبرو خواهد شد و ميزان صادرات به ۱.۱۵ ميليارد 
واحد افت خواهد كرد. شركت هايي با افت صادرات 
گوشي مواجه مي شوند كه حضور گسترده اي در بازار 
اياالت متحده و كشورهاي اروپايي دارند، چراكه در 
اين كش��ورها قوانين سفت و سخت قرنطينه اعمال 

ش��ده اس��ت و احتمال دارد در س��ال جاري ركود 
اقتصادي را هم تجربه كنن��د. برندهايي كه تمركز 
آنها ساخت گوشي هاي گرانقيمت است نيز به دليل 
پايين آمدن قدرت خريد كاربران با كاهش صادرات 
مواجه خواهند شد. عالوه بر اين خريد گوشي جديد، 
خصوصًا گوش��ي هاي گرانقيم��ت، اولويت كاربران 

نيس��ت. اپل احتمااًل سفارش آيفون ۱۱ را براي سه 
ماهه دوم و سوم سال جاري ميالدي كاهش داده و 
اميدوار است با عرضه آيفون SE جديد تا حدودي از 

زيان ها در آينده نزديك بكاهد.
 استقبال پايين كاربران از س��ري گلكسي اس ۲۰ 
يكي از داليل اصلي كاهش انتظارات سامسونگ بوده 

 S۲۰ اس��ت. اگر كاربران همچنان از سري گلكسي
اس��تقبال نكنند، اين خانواده لقب كم فروش ترين 
سري گلكسي در چند سال اخير و يا حتي در تاريخ 
اين ش��ركت را از آن خود خواهد ك��رد. اگر چنين 
اتفاق��ي رخ دهد درآمد سامس��ونگ ني��ز با كاهش 

روبه رو خواهد شد.

افت۱۵درصديصادراتجهانيموبايلدرسال۲۰۲۰ 

ارتش امريكا قرار اس��ت از ربات هايي استفاده كند كه 
در عرض چند دقيقه سطوح موجود در پادگان ها را از 
ويروس كرونا و ديگر آلودگي ها پاكسازي مي كند. به 
گزارش فارس به نق��ل از ديلي ميل، ارتش امريكا قرار 
است از ربات هايي استفاده كند كه در عرض چند دقيقه 
سطوح موجود در پادگان ها را از ويروس كرونا و ديگر 
آلودگي ها پاكسازي مي كند. اين ربات هاي چهارچرخ 
مس��تقل اكنون داراي چراغ هايي هستند كه از خود 
نور فرابنفش س��اطع مي كنند؛ اشعه فرابنفش در نور 
خورشيد موجود است و تقريبًا شامل ۱۰ درصد از تمام 
امواج منتشر ش��ده از سطح خورشيد مي شود. از پرتو 
فرابنفش براي ضدعفوني آب، مواد خوراكي، تجهيزات 
پزشكي و لوازم صنعتي و غيره مي توان استفاده كرد. 
چراغ هاي به كاررفته در ربات مي توانند نزديك به ۱۱۰ 
وات نور تابش كنند تا سطوح را ضد عفوني كنند. اين 
مساله نياز به كارمندان انساني كه مجبور هستند امور 
مربوط به ضدعفوني را انجام دهند را برطرف مي كند؛ 
ضمن اينكه با استفاده از ربات ها احتمال ابتالي افراد به 
ويروس كرونا كاهش مي يابد. اگرچه كارشناسان هنوز 
مشخص نكرده اند كه UV ويروس را مي كشد، اما ارتش 
گفته است كه براي اطمينان از كارايي، دو برابر بيشتر 
از وات تعيين شده براي ضدعفوني و پاكسازي سطوح 

مورد نظر استفاده مي شود.

رباتهاييكهويروسكرونارا
ميكشند

برخي كاربران واتس اپ در هند مي توانند به وسيله اين 
اپليكيشن غذا بخرند. اين سرويس به طور آزمايشي براي 
برخي كاربران عرضه شده است. به گزارش مهر به نقل از 
اينديپندنت، سرويس جديدي در واتس اپ راه اندازي 
شده كه به كاربران اجازه مي دهد از طريق اين اپليكيشن 
غذا بخرند. پس از همكاري فيس بوك و اپراتور هندي 
 JioMArtسرويس »Reliance Jio Platforms«
عرضه ش��ده و در حال حاضر به طور آزمايش��ي براي 
گروه هايي از كاربران در هند ارايه مي ش��ود. كاربران 
واتس اپ در برخي مناطق بمبئي مي توانند با افزودن 
شماره تماسJioMart به فهرست واتس اپ خود از اين 
سرويس سفارش غذا استفاده كنند و سفارش خود را 
در لينكي براي خريد آنالين از يكي از مغازه هاي محلي 
ثبت كنند. همكاري ميان اين دو شركت در حالي اعالم 
 ش��ده كه چندي قبل فيس بوك ۵.۷ ميليارد دالر در

 Jio Platforms س��رمايه گذاري كرد و به سهامدار 
اقليت آن تبديل شد. از سوي ديگر با توجه به قرنطينه 
ناش��ي از ش��يوع ويروس كرونا، س��فارش آنالين غذا 
محبوبيت زيادي يافته است. هند بزرگ ترين بازار براي 
واتس اپ به حساب مي آيد. بيش از ۴۰۰ ميليون كاربر 
فعال ماهانه واتس اپ در هند هستند. هنوز مشخص 
نيست واتس اپ اين س��رويس را در كشورهاي ديگر 

عرضه مي كند يا خير.

امكانخريدغذاباواتساپ
درهند

تيك تاك به نخستين اپليكيشن پرطرفدار در مدت 
زمان قرنطينه و بحران كرونا در هند تبديل ش��د. به 
گزارش ايس��نا به نقل از فرست  اس��پات، اپليكيشن 
تيك تاك كه در س��ال هاي اخير محبوبيت و شهرت 
بسيار زيادي در ميان كاربران به خصوص در رده هاي 
س��ني نوجوانان و جوان��ان پيدا ك��رده، يك پلتفرم 
ويدئومح��ور اس��ت كه ب��ه كاربران اج��ازه مي دهد 
عالوه بر تماشاي ويديوهاي كوتاه جذاب در صورت 
تمايل، خود نيز به ساخت و توليد محتواي ويدئويي 
بپردازند. حاال اين شبكه اجتماعي از بسياري ديگر از 
رقباي ديرينه خود همچون فيس بوك، اينستاگرام و 
واتس اپ نيز سبقت گرفته و در مدت زمان قرنطينه و 
بحران كرونا در هند تبديل به پردانلودترين اپليكيشن 
در اين كش��ور شده اس��ت. طبق آمار فروشگاه هاي 
آنالين و اينترنتي گوگل پلي اس��تور و اپ استور اپل، 
اپليكيشن تيك تاك با ۴۹ ميليون دانلود در اين بازه 
زمان��ي ۲۱ روزه در هند ركورد جديدي را به نام خود 
ثبت كرده و و رتبه نخست محبوب ترين اپليكيشن را 
در ماه گذشته ميالدي در اين كشور به خود اختصاص 
داده است. دولت هند در تاريخ ۲۴ مارس سال جاري 
ميالدي تحت تاثير ش��يوع گسترده ويروس كرونا با 
وضع و اعمال محدوديت هاي سختگيرانه براي تردد 

شهروندان اعالم قرنطينه ۲۱ روزه كرد.

تيكتاك،محبوبتريناپليكيشن
بحرانكرونا

منابع نزديك به اپل از تأخير در توليد انبوه مدل هاي 
جديد گوش��ي آيفون خبر مي دهند. ش��يوع ويروس 
كرونا و تالش اپل براي سازگار كردن آيفون با فناوري 
نسل پنجم عامل اين تأخير است. به گزارش مهر به نقل 
از سي ان بي س��ي، اپل معمواًل مدل هاي جديد آيفون 
خود را در شهريور ماه عرضه مي كند و مشخص نيست 
امسال اين مراسم در چه ماهي برگزار مي شود. همچنين 
مشخص نيست تأخير در عرضه مدل هاي تازه آيفون 
مربوط به همه گوشي هاي اين ش��ركت است يا تنها 
برخي از آنها. عرضه آيفون هاي جديد با تأخيري حدوداً 
يك ماهه رخ مي دهد. بنابراين خريد آيفون هاي تازه تا 
پاييز ممكن نخواهد ش��د. پيش از اين اعالم شده بود 
كه اپل در سال جاري ميالدي چهار مدل آيفون جديد 
عرضه خواهد كرد كه يكي از آنها داراي نمايشگر ۵.۴ 
اينچي خواهد بود، دو تاي آنها از نمايشگر ۶.۱ اينچي 
بهره مند خواهند بود و چهارمي داراي نمايشگر بزرگ تر 
۶.۷ اينچي خواهد بود. تا قبل از همه گير شدن ويروس 
كرونا بسياري از تحليل گران پيش بيني مي كردند كه 
آيفون هاي جديد با به روزرساني هاي چشمگير به بازار 
بيايند. اما حاال ديگر مشخص نيست كه اپل با توجه به 
تعطيلي نسبي يا كامل بسياري از شركت هاي فناوري 
همكار خود مي تواند برنامه هاي قبلي را در اين زمينه 

عملياتي كند يا خير.

تاخيردرتوليد
آيفونهايجديداپل

اپل و گوگل ب��ه زودي برنامه ردگيري كروناي خود را 
عرضه مي كنند، ولي انگليس اعالم كرده قصد استفاده 
از اين برنامه را ندارد. به گزارش فارس به نقل از انگجت، 
مركز خدمات ملي سالمت انگليس اعالم كرده كه از 
برنامه مشترك اپل و گوگل براي ردگيري و شناسايي 
س��ريع بيماران مبتال به كرونا اس��تفاده نمي كند. دو 
ش��ركت اپل و گوگل قصد دارند با همكاري يكديگر 
برنامه اي عرضه كنند كه شناسايي افراد مبتال به كرونا 
را در زمان تماس با آنها يا از طريق فناوري بلوتوث ممكن 
كند. اين دو شركت مدعي هستند كه براي حفاظت از 
حريم شخصي كاربران در برابر دست اندازي دولت ها و 
هكرها تمهيداتي را انديشيده اند. در مقابل انگليس قصد 
دارد از سيستم هاي فني اختصاصي خود براي ردگيري 
مبتاليان به كرونا استفاده كند. اين كشور به استفاده از 
روش هاي متمركز جمع آوري اطالعات عالقه دارد و به 
دنبال طراحي اپليكيشني اختصاصي است كه شناسايي 
افراد مبت��ال به كرونا را براي اف��راد در حين رفت وآمد 
ممكن كند. البته استفاده از سيستم متمركز، جاسوسي 
از كاربران و جمع آوري حجم زيادي از اطالعات شخصي 
را براي دولت انگليس ممكن مي كند. در مقابل آلمان، 
اتريش، اس��توني و س��وييس از طراح��ي برنامه هاي 
غيرمتمركز كه كمتر داده هاي افراد را ذخيره سازي و 

تجميع كنند، حمايت كرده اند.

انگليسازبرنامهكرونايي
اپلوگوگلاستفادهنميكند



7 صنعت،معدن و تجارت

در ميان دعواي ارزي ميان بخش خصوصي و بانك مركزي

حق با كيست؟ 
ادامه از صفحه اول

اما چند روز از ابالغ دس��تورالعمل بانك مركزي نگذشت كه 
غالمحسين شافعي، رييس اتاق ايران در نامه اي به عبدالناصر 
همتي رييس كل بانك مركزي، حذف تعديل ۲۰ درصدي 
براي صادرات س��ال هاي ۹۸ و ۹۹ را بر خ��الف رايزني هاي 
صورت گرفته اعالم و تاكيد كرد اين اقدام موجب ضرر هنگفت 
صادركنندگان مي شود. رييس پارلمان بخش خصوصي در اين 
نامه عنوان كرده كه اقدام بانك مركزي از يك سو باعث سلب 
اعتمادبخش خصوصي وصادركنندگان نسبت به سياست هاي 
دولت و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و از سوي ديگر 
باعث دلسردي صادركنندگاني مي شود كه در دوران سخت 
تحريم و علي رغم محدوديت هاي بي سابقه دولت در فروش 
نفت، ارز حاصل از صادرات را به كشور بازگردانده و توانستند 
بخشي از چالش هاي مرتبط با نقل وانتقال پول و تأمين نيازهاي 
ارزي كشور را برطرف كنند. به گفته شافعي، ۲۰ درصد تعديل 
پيش بيني شده نه يك لطف به صادركنندگان، بلكه محلي براي 
پوشش نرخ هاي پايه صادراتي به دليل عدم امكان قيمت گذاري 
دقيق، افزايش هزينه حوالج��ات ارزي به دليل تحريم هاي 
تحميلي، عدم امكان استفاده از سيستم بانكي است. همچنين 
در نامه ش��افعي خطاب به رييس بانك مركزي آمده است: 
حال كه پس از اتمام س��ال ۹۸، بانك مركزي در تداوم انجام 
اقدامات بي سابقه مبني بر عطف بماسبق كردن بخشنامه ها 
و دستورالعمل ها تصميم گرفته تا نظرات بخش خصوصي و 
فعاالن اقتصادي توجهي ننمايد، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كش��اورزي ايران مراتب اعتراض خود را به عدم ابالغ طبق 
توافق صورت گرفته اعالم نموده و بار ديگر تأكيد مي نمايد، ۲۰ 
درصد تعديل پيش بيني شده نه يك لطف به صادركنندگان، 
بلكه محلي براي پوشش نرخ هاي پايه صادراتي به دليل عدم 
امكان قيمت گذاري دقيق، افزايش هزينه حوالجات  ارزي به 
دليل تحريم هاي تحميلي، عدم امكان اس��تفاده از سيستم 
بانكي و مواردي از اين دست بوده كه به طور قطع عدم توجه 
به آن باعث كاهش صادرات و تحميل هزينه هاي هنگفت به 
صادركنندگان خواهد شد. رييس اتاق ايران، در رونوشت اين 
نامه، رييس سازمان برنامه و بودجه، وزير امور اقتصاد و دارايي 

و وزير صنعت، معدن وتجارت را مورد خطاب قرار داده است.

    مخالفت با تصميم ارزي بانك مركزي
»تعادل« به منظور واكاوي بيشتر مكانيزم پيمان سپاري ارزي 

صادركنندگان در س��ال ۹۸ در گفت وگو با دوتن از فعاالن 
اقتصادي تالش كرده، جوانب بخشنامه ارزي جديد بانك 
مركزي را واكاوي كند. سيد حسين سليمي، فعال اقتصادي، 
درباره مكانيزم جديد پيمان سپاري ارزي بانك مركزي در 
گفت وگو با »تعادل« مي گويد: يكي از چالش هايي كه ممكن 
است اين نوع بخشنامه ها براي صادركنندگان ايجاد كند، 
اين است كه آنها در شرايط كنوني جداي از همه مسائلي كه 
با آن مواجه بودند، با دو چالش جدي »تحريم و كرونا« درگير 
هستند. درچنين شرايطي بايد از بانك مركزي پرسش شود؛ 
آيا صادركننده ايراني با اين مكانيزم پيمان س��پاري ارزي و 
دراين بازه زماني دشوار توان رقابت با ساير صادركنندگان را 
دارد؟ آيا مي تواند ارز حاصل از صادراتش را به راحتي و بدون 
دردسر به كشور بازگرداند؟ آيا در تعيين دستورالعمل ارزي، 
وضعيت كنوني صادركنندگان مورد ارزيابي قرار گرفته است 
يا خير؟  سليمي در ادامه توضيح مي دهد: به نظر مي رسد در 
اين شرايط كرونايي كه تجارت در عرصه جهاني به سختي 
صورت مي گيرد، بانك مركزي به جاي س��خت گيري بايد 
دست صادركنندگان را باز بگذارد تا آنها بتوانند ارز بيشتري 
را به اقتصاد كش��ور تزريق كنند. چراكه با اعمال روش هاي 
سختگيرانه، تنها دلسرد شدن صادركنندگان و افت صادرات 
را در پي خواهد ش��د. رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و 
افغانستان در عين حال اين حق را به بانك مركزي مي دهد 
كه به دليل نياز باالي كشور به ارز، چاره اي جز اين نمي بيند 
كه از صادركنندگان بخواهد ارزشان را بدون در نظرگرفتن 
مالحظات و تخفيفات به كش��ور برگردانن��د. اين در حالي 
اس��ت كه س��كاندار بانك مركزي بايد اين را در نظر داشته 
باش��د كه فعاالن اقتصادي همچنان براي نقل وانتقال پول 
با مشكل مواجه اند. از س��وي ديگر، به دليل شيوع ويروس 
كرون��ا، در گمركات مرزي تجارت و صدور كاال به س��ختي 
صورت مي گيرد و گاها تا چن��د روز كاالها در مرزها معطل 
مي مانند. به طوريكه هنوز مرز تركيه براي برخي كاالها باز 
نشده است. سليمي معتقد اس��ت موازنه كردن دو ديدگاه 
بانك مركزي و بخش خصوصي براي بازگشت ارز صادراتي 
كار سختي است؛ چراكه بانك مركزي به دنبال ارز براي تامين 
نيازهاي كشور است ودر مقابل صادركننده به دنبال فرصت 
و تسهيالتي براي بازگشت ارزش. اما به نظر مي رسد، بهترين 
راه اين باش��د كه بانك مركزي با بخش خصوصي مماشات 
كند و معضالتي را كه صادركنندگان در اين دوران كرونايي 

با آن درگير هستند درك كند. فعال بخش خصوصي، اين 
نكته را متذكر مي ش��ود، صادركنندگاني كه سال گذشته 
حتي رفع تعهد ارزي كردند، اما نتوانستند ماليات بر ارزش 
افزوده سال گذش��ته خود را دريافت كنند، اين مساله بايد 
درنظرگرفته شود.  از سوي ديگر، محمد اميرزاده عضو هيات 
نمايندگان اتاق تهران، نيز با انتقاد از عملكرد بانك مركزي 
در زمينه تغيير دس��تورالعمل رفع تعهدي ارزي سال ۹۸ 
صادركنندگان، به »تعادل« مي گويد: در وهله نخست ثبات 
در تصميم گيري ها اس��ت كه مي تواند اطمينان بخشي به 
خصوصي اعم از واردكنن��دگان و صادركنندگان بدهد. اما 
زمانيكه بدون هماهنگي ودرنظرگرفتن منافع ذي نفعان 
بخشنامه اي علي رغم رايزني هاي صورت گرفته، به نفع دولت 

تغيير مي كند، اين باعث چالش و دلسري مي شود. به گفته 
او، دستورالعمل جديد بانك مركزي مبني بر نحوه بازگشت 
ارز حاصل از صادرات در سال ۹۹ بر خالف توافقات صورت 
گرفته ابالغ شده است.اين فعال اقتصادي در ادامه بر اين نكته 
تاكيد مي كند كه اين موضوع تا حدي از ديدگاه شخص بنده 
به عنوان يك فعال بخش خصوصي، قابل قبول است كه بانك 
مركزي در شرايط كنوني كه نفت ايران به فروش نمي رسد يا 
با منابع محدود ارزي مواجه است، براي تنظيم بازار ارز تحت 
فشار اس��ت واز اين رو، ناگزير است براي تامين منابع ارزي 
كشور دست به تصميماتي بزند كه ممكن است به ضرر بخش 
خصوصي باشد. اما اين نهاد سياست گذار بايد به تعهداتي كه به 
صادركنندگان داده است، عمل كند. نه اينكه وسط كار اقدام به 

تغيير دستورالعملي بكند كه بخش خصوصي آمادگي مواجهه 
با آن را ندارد. چراكه ممكن صادركننده براس��اس توافقات 
قبل��ي اقدام به صادرات يا فروش كاالي��ش كرده و اكنون با 
دستورالعمل با چالش جدي مواجه مي شود. براساس اظهارات 
اميرزاده، اين گونه رفتار كردن با بخش خصوصي بر تجارت 
كشور، اشتغال، گردش پول و... اثر منفي خواهد گذاشت. اين 
فعال اقتصادي همچنين مي گويد: در شرايطي كه فعاالن 
اقتصادي عالوه بر مساله تحريم با معضل شيوع ويروس كرونا 
نيز مواجه اند، بانك مركزي نبايد فضاي اقتصادي كشور را به 
سمت افراط در تصميم گيري ها سوق دهد و فعاالن اقتصادي 
بايد بدانند در كجاي اين تصميم گيري ه��ا قرار دارند واين 

خواسته زيادي نيست.
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اخبار

ليست كاالهاي صادراتي
به اوراسيا 

شاتا | معاون امور بازرگاني و توسعه تجارت سازمان 
صمت استان بوشهر، گفت: صادركنندگان مي توانند 
با در نظر گرفتن ظرفيت توليد خود و لزوم تأمين نياز 
داخل كشور به عنوان اولويت اول، نسبت به صادرات 
كاالهاي اعالم شده براي مقابله با كرونا به منطقه اوراسيا 
اقدام نمايند. ابوالقاس��م محمد زاده افزود: طبق ابالغ 
سازمان توسعه تجارت ايران به منظور به حداقل رساندن 
عواقب منفي اقتصادي ناشي از گسترش عفونت كرونا 
ويروس و جلوگيري از كمبود كاالهاي مهم اجتماعي در 
كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا طي تصميم 
اتخاذ شده شماره 33 درمورخ 15فروردين ماه ۹۹ اقدام 
به معافيت همه كشورها از پرداخت عوارض گمركي 
كاالهاي مهم وارداتي به كشور هاي عضو اتحاديه اوراسيا 
كرده است. وي تشريح كرد: ليست كاالهاي صادراتي 
مشمول تعرفه صفر براي واردات به اوراسيا شامل برخي 
محصوالت كشاورزي و غذايي )سيب زميني، پياز، سير، 
كلم، هويج، فلفل، چاودار، برنج دانه بلند، گندم سياه، آب 
 ميوه وغذاي آماده كودك( و برخي محصوالت دارويي 
و كاالهاي پزشكي آماده )آندوسكوپ، دماسنج بدون 
تماس، پيپت هاي پزشكي يك بار مصرف( از تاريخ 13 
فروردين ماه 13۹۹ برابر با اول آوريل۲۰۲۰ لغايت 1۰ 
تيرماه 13۹۹ )3۰ ژوئن( نموده است. معاون سازمان 
صمت استان بوش��هر، اعالم كرد: ليست كامل اقالم 
صادراتي براي مقابله با كرونا در منطقه اوراسيا درسايت 

سازمان توسعه تجارت ايران اعالم شده است.

صادرات مرغ و تخم مرغ
به افغانستان آزاد شد

ايسنا | چند هفته پس از تصميم دولت افغانستان 
براي محدود كردن تردد در در مرزهاي مشترك به 
منظور جلوگيري از شيوع ويروس كرونا، حاال دولت 
اين كش��ور اعالم كرده آماده است به منظور تامين 
برخي نيازهاي داخلي، واردات برخي كاالها را از سر 
بگيرد. غالمعلي فارغي عضو ات��اق بازرگاني ايران با 
اشاره به ظرفيت موجود در صادرات مرغ و تخم مرغ به 
كشورهاي منطقه، گفت: بخش خصوصي از سال ها 
پيش بارها اعالم كرده كه توان و ظرفيت خوبي براي 
صادرات اين محصوالت به كشورهاي مختلف وجود 
دارد اما متاسفانه تغييرات مداوم در سياست ها، كار را 
در اين حوزه دشوار كرده است. به گفته وي، در صورتي 
كه سياست هاي صادراتي به شكل دقيق و ثابت تدوين 
شوند و تغييرات در آنها رخ ندهد، مي توان انتظار داشت 
كه ظرف چند ماه، بخش قابل توجهي از توليد مازاد 
داخلي به كش��ورهاي مختلف صادر شده و در كنار 
تامين ارز موردنياز براي كشور، ظرفيت توليدي داخلي 

براي آينده نيز كاهش پيدا نكند.

بسته سياستي جديد بانك مركزي درباره نحوه بازگشت ارز صادراتي مورد اعتراض بخش خصوصي قرار گرفت

دبير كارگروه تنظيم بازار: وزير صمت در جلسه اقتصاد مقاومتي اعالم كرد

واردات ليمو ترش براي تعديل قيمت داخليرشد بخش توليد جلوتر از پيش بيني ها 
وزير صمت در جلس��ه اقتصاد مقاومت��ي وزارتخانه صمت تاكيد كرد: 
اقدامات انجام ش��ده در طول سال ۹۸ در حوزه هاي مختلف صنعتي، 
معدني و تجاري كشور قابل قبول بود و عملكرد خوبي به ثبت رسيده 
است؛ در اين مدت بخش توليد نسبت به پيش بيني ها رشد خوبي داشته 
و افزايش توليدات داخلي يكي از داليل اصلي حفظ آرامش بازار در طول 
س��ال و به ويژه در ايام پاياني آن و همزمان با شيوع كرونا بوده است. به 
گزارش شاتا، رضا رحماني در اين جلسه كه با محوريت بررسي اقدامات 
سال ۹۸ و بررسي بخشي از برنامه هاي سال ۹۹ برگزار شد، تصريح كرد: 
براي تداوم موفقيت هاي به دست آمده در طول سال گذشته بايد يك 
ارزيابي دقيقي از روند اقدامات و شاخص هاي تعريف شده داشته باشيم.

وي گفت: بايد در همه امور برنامه محوري سرلوحه كارها باشد و برنامه ها 
نيز منطبق با اهداف سال تدوين و در دستور كار قرار گيرند. وزير صمت 
با اشاره به برنامه سه س��اله وزارتخانه درباره داخلي سازي بيش از 1۰ 
ميليارد دالر انواع واردات كاال و تجهيزات در قالب برنامه نهضت ساخت 
داخل افزود: برنامه نهضت ساخت داخل دستاوردهاي خوبي در طول 
سال ۹۸ داشته و بالغ بر 3 ميليارد و ۴۰۰ ميليون دالر داخلي سازي در 

حوزه هاي مختلف صنعتي و صنايع معدني كشور تحقق يافته است؛ اين 
رويكرد در سال جهش توليد نيز با جديت هر چه تمام تر دنبال خواهد 
شدو داخلي سازي و كاهش ارزبري حدود 3 ميليارد و 3۰۰ ميليون دالر 
انواع قطعه و تجهيزات در دستور كار است. رحماني اضافه كرد: در راستاي 
برنامه ساخت داخل، اقدامات بسيار خوبي در سطح كشور انجام شده و 
حركتي شكل گرفته كه ثمرات آن در آينده مي تواند عالوه بر خودكفايي 
به توسعه پايدار صنعتي كشور نيز كمك شايان توجهي نمايد. وزير صمت 
گفت: يكي از برنامه هاي مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول سال 
گذشته و همچنين در سال آينده، فعال سازي ظرفيت خالي واحدهاي 
صنعتي و همچنين احياي واحدهاي راكد اس��ت كه در همين زمينه 
راه اندازي مجدد ۲۲۰۰ واحد صنعتي تعطيل در سال »جهش توليد« 
در دستور كار قرار دارد. رحماني افزود: طرح توسعه صنعت پوشاك نيز 
از ديگر برنامه هاي وزارت صمت در سال ۹۸ بود كه در بخش هاي مختلف 
آن به لحاظ كمي و كيفي نتايج خوبي حاصل شد و فقط در توليد چادر 
مشكي كه جزو اقالم وارداتي كشور است، بيش از 15۰۰ ميليارد تومان 
سرمايه گذاري انجام شده و مراحل نهايي بهره برداري خود را طي مي كند.

دبير كارگروه تنظيم بازار گفت: با توجه به حجم صادرات مركبات، اگر الزم 
باشد در راستاي تعديل قيمت و كنترل بازار مقداري از يك محصول وارد 
شود، اتفاق خاصي نيست.عباس قبادي در گفت وگو با خبرگزاري فارس و 
در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا علي رغم مشكالتي كه براي تأمين ارز 
وجود دارد، ارز كشور صرف واردات كاالهاي غير ضروري مانند ليمو ترش 
مي شود، گفت: بعد از ش��يوع بيماري كرونا در كشور مباحثي در فضاي 
مجازي مطرح شد مبني براينكه مصرف اين ميوه براي پيشگيري از ابتال 
به ويروس كرونا مفيد است و اگرچه پس از انتشار اين مطالب صحت آن 
مورد تأييد مراكز بهداشتي كشور قرار نگرفت، اما اثر خود را بر بازار گذاشت 
و قيمت هر كيلوگرم ليمو ترش با افزايش شديد از كمتر از 1۰ هزار تومان 
به حدود 5۰ هزار تومان رسيد.معاون وزير صمت با اشاره به لزوم تعديل 
قيمت ليموترش گفت: اطالع دقيقي درباره اينكه اين محصول به كشور وارد 
شده است يا خير ندارم و بايد در اين رابطه از گمرك سوال شود، اما با توجه 
به صادرات محصوالت مختلف مركبات از جمله پرتقال و ساير محصوالت 
كشاورزي مانند سيب، اش��كالي ندارد كه در صورت نياز بازار و در جهت 
تعديل قيمت و تنظيم بازار يك محصول، در مقطعي واردات آن كاال انجام 

شود. وي با بيان اينكه قيمت 5۰ هزار توماني هر كيلوگرم ليموترش ظلم و 
اجحاف در حق مصرف كننده است، بيان داشت: گاهي در جهت رفاه حال 
مردم و مصرف كنندگان مجبور هستيم كه چنين اقداماتي انجام دهيم. دبير 
كارگروه تنظيم بازار با بيان اينكه بيش از يك ميليون تن صادرات مركبات 
انجام شده است، گفت: بنابراين اگر در راستاي تنظيم بازار يك محصول، در 
كنار صادرات آن يك مقداري از محصولي مانند ليموترش وارد كشور شود، 
مشكل خاصي نيست.  قبادي با اشاره به اينكه ايران صادركننده مركبات 
اس��ت، اظهار كرد: در حال حاضر براساس شرايط، تقاضا براي ليموترش 
به شدت افزايش يافته است، بنابراين بد نيست كه با چنين اقداماتي يعني 
واردات، قيمت محصول مورد تقاضا كنترل شود.دبير كارگروه تنظيم بازار 
با بيان اينكه واردات ليموترش با ارز نيمايي كه قيمت آن بيش از 15 هزار 
تومان است كمك به توليدكننده داخلي است و محصول داخل را رقابتي 
مي كند، گفت: چنين محصولي اگر قرار باشد با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد كشور 
شود، جاي بحث دارد و قطعًا من هم به آن اعتراض خواهم داشت. قبادي 
افزود: در كنار صادرات ۲۰۰ ميليون دالري سيب و پرتقال واردات 5 ميليون 

دالري يا 5۰ هزار تني ليموترش اتفاق خاصي نيست.

قائم مقام وزير صمت عنوان كرد

سياست جايگزيني واردات يك ضرورت است
قائم مقام وزير صمت با بيان اينكه امروز با توجه به 
درك صحيح از ش�رايط پيرامون�ي، بايد مديريت 
تجارت كش�ور را به صورت اقتضاي�ي صورت داد، 
گفت: سياست جايگزيني واردات در مقطع كنوني 
از نان شب هم واجب تر است به گزارش شاتا، حسين 
مدرس خياباني در بازديد از موسس�ه مطالعات و 
پژوهش ه�اي بازرگاني وزارت صمت ب�ا تاكيد بر 
ضرورت توجه به نتايج عملياتي پروژه هاي پژوهشي 
انجام شده در اين موسسه، گفت: امروز دانشگاه ها 
و پژوهشگران به اين نتيجه رس�يده اند كه بدون 
تجاري س�ازي تحقيقات و پژوهش ه�ا، نمي توان 
از كارآمدي الزم برخ�وردار بود، به اين معنا كه اگر 
يك پژوهش، منجر به توليد داخلي و تجاري سازي 
محصوالت نش�ود، ممكن اس�ت كارآمدي الزم را 

نداشته باشد.

    مطالعات پژوهشي بايد تجاري سازي شوند
قائم مقام وزير صمت با يادآوري سخنان مقام معظم رهبري در 

ابتداي سال ۹۹ مبني بر اينكه بايد آثار جهش توليد در سفره هاي 
مردم نمودار شود، افزود: ماحصل افزايش توليد بايد بر معيشت 
و اشتغال مردم نمايان شود؛ ضمن اينكه به موازات در طرح هاي 
پژوهشي نيز بايد شرايطي فراهم كرد كه راهكارهاي ارايه شده 
در تحقيقات، منجر به افزايش كارايي و بهره وري بخش توليد 
و كاهش قيمت تمام شده شود. وي با تاكيد بر ضرورت توجه 
به موقعيت علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني 
تصريح كرد: بايد مطالعات ارزشمندي كه از سوي اين موسسه 
بنا به س��فارش دستگاه هاي مختلف تهيه ش��ده و به مراجع 
سياست گذاري و نظارتي ارسال مي شود، با برچسب موسسه 
مطالعات ارسال شود تا سياست گذاران و تصميم گيران بدانند 
كه اين گزارش كارشناسي ارايه شده، از پشتوانه علمي غني 

برخوردار است.

    نقشه راه صادرات به زودي ابالغ مي شود
مدرس خياباني با اش��اره به تدوين نقشه راه توسعه صادرات 
و نقشه راه تنظيم بازار كش��ور كه از سوي موسسه مطالعات 
و پژوهش هاي بازرگاني تهيه ش��ده و در روزهاي آينده ابالغ 

مي ش��ود، گفت: اين دو نقش��ه راه، كامال از پش��توانه علمي 
برخوردار است و نتيجه كار كارشناسي محققان اين موسسه 
است كه به طور قطع خواهد توانست توليد و تجارت را به عنوان 
مكمل يكديگر حركت دهد. وي از مديران موسسه مطالعات و 
پژوهش هاي بازرگاني درخواست كرد تا محور اصلي مطالعات 
و پژوهش هاي كارشناسي خود را روي موضوعاتي قرار دهد 
كه اولويت كشور است.وي اظهار كرد: با توجه به شرايط كنوني 
كشور، بايد به طور مرتب اولويت هاي كشور را در تخصيص ارز 
بازخواني كرد؛ اين در حالي است كه با تحت تاثير قرار گرفتن 
منابع توليد و قيمت نفت در سايه شيوع ويروس كرونا در دنيا، 
بايد تكيه خود را بر اقتصاد غيرنفتي بيشتر كنيم.به گفته قائم مقام 
وزير صمت در چنين شرايطي هر بخشنامه اي كه مخل توليد و 
صادرات است بايد حذف شود تا دست اندازها از پيش روي توليد 
و صادرات برداشته شود؛ چراكه توليد كشور بايد مورد حمايت 
قرار گيرد تا بتوان به واسطه آن، بازارهاي هدف صادراتي را نيز به 
خوبي تامين كرد و براي كشور ارزآوري داشت. وي با بيان اينكه 
امسال، سال توليد و صادرات است، گفت: همانطور كه در سال 
گذشته، اقتصاد ايران تا حدود زيادي از نفت جدا شد، در سال 

۹۹ به طور قطع يك اقتصاد كامال غيرنفتي را تجربه خواهيم 
كرد؛ پس بايد روي منابع داخلي تمركز بيشتري صورت گيرد و 
از ظرفيت هاي توليد داخلي به صورت ويژه استفاده كرد.مدرس 
خياباني گفت: امسال همه امورات توليد و گذران فضاي اقتصاد 
كشور به لحاظ نيازهاي ارزي، وصل به صادرات غيرنفتي كشور 
است، س��ال ۹۹ به معناي واقعي اقتصاد بدون نفت را تجربه 
خواهيم كرد؛ پس بايد بيش از هر زمان ديگري به توليد بها داد و 
صادرات را جدي گرفت و موانع را از پيش روي صادركنندگان 
برداشت. وي معتقد اس��ت امروز اجراي سياست جايگزيني 
واردات، براي كشور از نان شب هم واجب تر است؛ اين در حالي 
است كه كشوري مي تواند به سياست جايگزيني واردات اعتقاد 
نداشته باشد كه تحريمي هم پيش رو نداشته باشد، اما ايران كه 
با مجموعه سياست هايي مواجه است كه درآمد ارزي، اشتغال 
ومعيشت مردم از سوي دشمنان هدف قرار گرفته است، حتما 
بايد بر داشته ها و ظرفيت هاي توليد داخلي تكيه كرده و به سمت 
جايگزيني واردات پيش رود. مدرس خياباني گفت: امروز آرامش 
كشور به تداوم توليد برخي از كاالها و محصوالت به خصوص 
كاالهاي اساس��ي گره خورده است و بنابراين بايد زمينه اي را 
فراهم كرد كه نيازهاي كشور در اين حوزه به خوبي تامين شده 
و توليدات داخلي بيش از هر زمان ديگري مورد توجه قرار گيرد. 
نكته حائز اهميت در اين زمان، توجه به برخي از صنايع اشتغالزا 
است؛ چراكه توليد برخي از كاالها درون كشور، زنجيره اي از 
توليد را راهبري مي كند كه نمونه آن هم صنعت خودرو است 

كه 11۲ رشته صنعتي را به دنبال خود حركت داده و ۴ ميليون 
نفر را به صورت مستقيم و غيرمستقيم، مشغول به كار كرده 
است.به گفته او، سياست جايگزين واردات و توسعه صادرات 
متناقض يكديگر نيستند، بلكه به صورت همزمان مي توانند 
توسعه يابند؛ ضمن اينكه در برخي از كاالها، اجراي سياست 
جايگزيني واردات يك ضرورت است؛ چراكه كشور ما با تحريم 
و محدوديت هاي بين المللي مواجه است. وي با تاكيد بر ضرورت 
توجه به توليد داخلي افزود: حتي اگر توليد يك كاال نسبت به 
واردات آن گرانتر تمام شود، اما بايد از توليد داخلي حمايت كرد 
و از ارزآوري جلوگيري نمود؛ با اين حال توليدكنندگان هم بايد 
بهره وري را باال برده و تالش كنند تا قيمت تمام شده را كاهش 
دهند.مدرس خياباني تصريح كرد: هر توليدي كه امكان آن در 
كشور وجود دارد، بايد صورت گيرد؛ ولو اينكه در ابتداي كار، غير 
اقتصادي باشد؛ اين در شرايطي است كه تحريم اگرچه اثراتي 
در زندگي و معيشت مردم داشته، اما براي ايران يك خاصيت 
بسيار بزرگ داشته و آن اينكه، روي پاي خود بايستيم؛ چراكه 
ضربه پذيري و تاب آوري صورت گرفته در اين دوره و رش��د و 
رونق برخي از صنايع توليدي، بسيار ارزشمند است.وي با اشاره 
به افزايش توليد اقالم و تجهيزات پزش��كي از جمله ماسك و 
توليد مواد ضدعفوني كننده گفت: تولي��د در اين دو حوزه از 
جهش جدي برخوردار ب��وده و بايد براي صادرات آنها فكري 
كرد كه بر اين اساس، اس��تارت صادرات اقالم سالمت محور 

در كشور زده شد.

از اي��ن رقم ۲۰ هزار ميليارد توم��ان آن هم مربوط به ماليات 
بر واردات و مابقي هم مربوط به ساير پايه هاي مالياتي مانند 
ماليات بر فعاليت صنوف و حقوق و دستمزد است.  پيش از اين 
در وصول اين درآمدهاي مالياتي تقريبا رشد بااليي هم نسبت به 
سال قبل از آن رخ داده بود، اما همه اينها مربوط به قبل از شروع 
بيماري كرونا بود. واقعيت اين است كه كرونا در بدترين ماه هاي 
سال به لحاظ اقتصادي گريبان ايران را گرفت چرا كه بيشترين 
گردش مالي در اقتصاد ايران به دليل فعاليت باالي صنوف در 
بازار در ماه هاي اسفند، فروردين و حتي ارديبهشت جريان پيدا 
مي كند. همين مساله به راحتي درآمدهاي مالي كشور را تحت 
تاثير قرار داده است.   از طرف ديگر در چنين شرايطي قدرت 
خريد مردم هم به شدت كاهش پيدا كرده، ضمن اينكه دولت 

چند سالي است كه سياس��ت هاي پولي انقباضي را در پيش 
گرفته است كه همين مس��اله باعث كاهش سطح تقاضاي 
مصرفي در جامعه شده است. همچنين سطح تقاضاي مصرفي 
در اقتصاد پايين آمده كه اين مساله باعث مي شود تا در نهايت 
سطح مصرف جامعه پايين بيايد. در چنين اوضاعي درآمدهاي 
حاصل از ماليات بر ارزش افزوده به طور محسوسي كاهش پيدا 
خواهد كرد. بعد از رخداد اين اتفاقات، در حوزه اي ديگر بنگاه هاي 
توليدي به حالت نيمه فعال در مي آيند كه همين مساله روي 
ماليات بر صنوف، ماليات بر سود و ماليات بر حقوق و دستمزد 
تاثير منفي خواهد گذاشت. در مجموع در سه ماهه اول سال 
13۹۹ درآمدهاي مالياتي نسبت به هدفگذاري هاي پيشين 
كاهش پيدا كرده است.   در چنين اوضاعي چند سناريو مي توان 

طراحي كرد:  اگر بتوانيم از فصل تابستان به بعد اين بيماري 
را مهار كنيم ح��دود 3۰ تا ۴۰ هزار ميليارد تومان درآمدهاي 
مالياتي ما در عمل با آن چيزي كه در بودجه پيش بيني شده 
بود شكاف درآمدي خواهد داشت. به عبارتي از كل درآمدهاي 
مالياتي تعيين ش��ده حدود 3۰ تا ۴۰ هزار ميليارد تومان آن 
حاصل نخواهد شد. اما اگر نتوانيم سياست هاي تحريك تقاضا 
را با موفقيت انجام دهيم و تا پايان تابس��تان نيز اين درآمدها 
محقق نشود؛ قدرت خريد مردم همچنان كاهش پيدا خواهد 
كرد و طبيعي است كه درآمدهاي مالياتي هم مطابق با بودجه 
پيش بيني شده محقق نخواهد شد. سناريو ديگر اين است كه 
از فصل تابستان به بعد همه چيز به روال عادي خود برگردد و 
دولت به سياست هاي حمايتي و تسهيالتي خود از دهك هاي 

ادامه از صفحه اول

پايين درآمدي ادامه دهد. در چنين شرايطي تقاضاي مصرفي كرونا در بدترين ماه ها گريبان اقتصادمان را گرفت
مردم باال مي رود و آنها مي توانند همچنان به خريد خود ادامه 
دهند. طبيعي است كه در اين صورت درآمدهاي مالياتي افزايش 
پيدا خواهد كرد. در سناريوي ديگر اگر نتوانيم بيماري را تا پايان 
تابستان مهار كنيم و قدرت خريد مردم همچنان پايين بماند، 
ف��روش بنگاه ها كاهش پيدا خواهد ك��رد و آنگاه درآمدهاي 
مالياتي بيشتر از 3۰ تا ۴۰ هزار ميليارد تومان كاهش پيدا خواهد 
كرد. واقعيت اين است كه دو مرجع اصلي تامين درآمدهاي 
مالياتي وجود دارد كه يكي از آنها درآمدهاي حاصل از ماليات 
ارزش افزوده و ديگري ماليات بر صنوف و مشاغل و سود ناشي 
از فعاليت آنها است؛ كرونا بر هر دوي اين درآمدها تاثير منفي 
گذاشته است. حدود 7۰ درصد از بنگاه هاي توليدي و صنوف 
اقتصادي تحت تاثير اين بيماري قرار گرفته و چه بسا با تعطيلي يا 
فشار خيلي شديد مواجه شده اند، در مقابل نيز حدود 3۰ درصد 

از بنگاه هاي توليدي در كشور در شرايط كرونايي رونق گرفته اند؛ 
براي مثال بنگاه هاي توليدي كه در حوزه تجهيزات پزشكي و 
وسايل بهداشتي، توليدكنندگان مواد غذايي، دارو و حتي كسب 
و كارهاي ديجيتالي بنگاه هايي هستند كه در جريان كرونا رونق 
پيدا كردند. دولت از اين فرصت مي تواند براي توسعه اقتصاد 
ديجيتال و عبور از فضاي سنتي اقتصاد استفاده كند. همين 
كسب و كارهاي ديجيتال در حال حاضر سهم بااليي را در اقتصاد 
جهاني به خود اختصاص داده اند كه در ايران نيز مي توانيم از اين 
ظرفيت استفاده كنيم.  از طرف ديگر مي توانيم از طرفيت هاي 
بالقوه اي كه در حوزه توليد دارو و تجهيزات پزشكي و بهداشتي 
و حتي توسعه صنايع تكميلي در حوزه مواد غذايي استفاده كنيم 
تا صادرات خود را به كشورهاي پيراموني توسعه دهيم و چه بسا 

ارزآوري بيشتري داشته باشيم.
٭اقتصاددان و عضو هيات علمي  دانشگاه خوارزمي

يادداشت

كيفيت محصوالت توليدي بايد 
به همراه جهش توليد رشد نمايد

 صنعت خودروي كشور با 
توجه به نام گذاري س��ال 
۹۹ به ن��ام، جهش توليد 
توسط مقام معظم رهبري، 
حاال بايد با شتابي بيشتر در 
مسير توليد حركت كند. 
در سال ۹۸ و رسيدن حجم 
توليد خودروسازان به حد 
قابل قبول نش��ان داد كه 
علي رغم همه فش��ارهاي 
تحريمي و اقتصادي كه صنايع كشور تحمل مي كنند، 
چرخ توليد با نگاهي تازه در چرخش است. در سال ۹۸ 
برگزاري ميزهاي داخلي سازي و نگاه به توانمندي هاي 
داخلي باعث شد عالوه بر از سرگيري توليد در بسياري 
از حوزه ها همچون قطعه س��ازي، رونق نيز به چرخه 
خودروسازي كش��ور بازگردد. اما با توجه به نياز بازار 
خودرو در ايران، حاال رونق بازگشته به توليد نيازمند يك 
جهش اساسي است. جهشي كه البته بدون برنامه ريزي 
و استراتژي هاي دقيق امكان پذير نيست. اما تصور در نزد 
كاربران محصوالت اين است كه هر قدر سرعت عمل 
در يك فعاليت علمي، فني و اقتصادي افزايش مي يابد، 
ممكن است دقت عمل روندي كاهشي داشته باشد. به 
عبارتي در صورت به وجود آمدن اين روند، خروجي آن 
فرآيند ممكن است با افت كيفيت رو به رو باشد. لذا در 
ايران خودرو جهت تغيير اين نگرش به همراه جهش 
توليد پروژه هاي ارتقاي كيفيت بسياري در 15 محور 
اصلي تعريف شده است تا با مديريت كيفيت در سطوح 
مختلف فني، مهندسي، كنترل، اتوماسيون و توليد، 
ضمن دستيابي به بهره وري سيستم، در نهايت محصول 
با كيفيت مناس��ب توليد و عرضه گردد. قطعا  س��اير 
خودروسازان نيز در سال جهش توليد با استفاده از اين 
روش ها قصد ارتقاي كيفيت محصوالت خود را دارند. 
ظرفيت هاي بسياري در صنعت خودروي كشور وجود 
دارد كه مي تواند تا بيش از ۲ ميليون دستگاه خودرو در 
سال توليد كند. رشد كمي در توليدات محصوالت توام با 
افزايش كيفيت بايد باشد تا رضايت مشتريان را به همراه 
داشته باشد بنابراين افزايش توليد از اولويت هاي اصلي 
در توليد اقتصادي و افزايش اشتغال محسوب مي شود 
كه جهت حفظ و توسعه بازار اجراي برنامه هاي ارتقاي 
كيفيت در كنار آن از اهميت ويژه اي برخوردار است.  
هر چند در سال هاي اخير و با توجه به نتايج ارايه شده 
از سوي شركت بازرسي كيفيت و استانداردهاي ايران 
)ISQI( نمرات منفي محصوالت داخلي به خصوص در 
بخش اشكاالت عملكردي كاهش چشم گيري را تجربه 
مي كند كه اين نشان از افزايش كيفيت توليد دارد اين 
موضوع حكايت از اجراي پروژه هاي كيفي سازي جديد 
به خصوص در بخش مونتاژ و زنجيره تامين دارد كه در 
نهايت موجب افزايش كيفيت محصول نهايي و كاهش 
شكايات مشتريان شده است.در سال جهش توليد كه 
سرلوحه كار صنعت گران كشور در سال جاري است 
بايد توجه به مراتب بيش از گذشته به اهداف كيفي در 
محصول نهايي نمود تا همراه اين جهش توليد، رضايت 

مشتريان از كيفيت نيز جهش پيدا كند.

حسن وفادار
نايب رييس هيات مديره 

ايران خودرو
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چهرهروز

آرزو مي كنم همه پيش بيني هايم غلط باشد
آتيال پسياني در آستانه تولد 63 سالگي اش آرزو كرد همه پيش بيني هايي كه براي آينده تئاتر دارد، اشتباه باشد. اين بازيگر و كارگردان 
تئاتر كه زاده 10 ارديبهشت سال 1336 است، به ايسنا مي گويد: : »روزهاي خوشي براي تئاتر نمي بينم ولي با تمام وجود اميدوارم 
پيش بيني هايم اشتباه باشد. شايد چشم انداز روشني هم وجود دارد كه حاال از آن بي خبريم. فعال از يك چرخش عظيم در كل جهان 
خبر داريم و براي اولين بار ما هم در شرايطي مشابه ديگر كشورها قرار گرفته ايم. اين به معناي آن نيست كه حال مان خوب است يا 
حس بهتري داريم ولي كمتر احساس تنهايي مي كنيم. پيش بيني خوبي ها و بدي هاي اين وضعيت، كار دشواري است. حدس من 

اين است كه اوضاع و احوال تئاتر خوب نخواهد بود اما حتما در همين شرايط هم خيري وجود دارد كه ما امروز از آن بي خبريم.«

خروج انگليسي ها از ايران 
وقتي آتش جنگ جهاني اول شعله ور شد، 
در ايران احمد شاه قاجار تازه به 1۸ سالگي 
رسيده و قبول مسووليت رسمي پادشاهي 
خود را با مراسم تاجگذاري جشن گرفته بود. اولين فرمان 
احمد شاه به عنوان پادش��اه رسمي نيز كه سه روز پس 
از آغاز جنگ صادر ش��د، اعالم بي طرفي ايران در جنگ 
جهاني اول بود. اما دولت هاي درگير در جنگ بي طرفي 
ايران را ناديده گرفتند.  روسيه و بريتانيا حتي پيش از آغاز 
جنگ جهاني اول، حضور و نفوذي تعيين كننده در ايران 
داش��تند. اين دو قدرت جهاني آن دوره، چندين سال 
پيش از آغاز جنگ با قراردادي كه در تاريخ به »معاهده 
1۹0۷ سن پترزبورگ« معروف است،  ايران را ميان خود 
به دو منطقه نفوذ تقسيم كرده بودند. طبق اين معاهده كه 
بريتانيا آن را پيشنهاد كرده بود، مناطق شمالي ايران حوزه 
نفوذ روس ها و مناطق جنوب قلمرو حضور و نفوذ بريتانيا 
محسوب مي شد. نخست شمال ايران به اشغال روس ها 
درآمد و پس از آغاز جنگ نيز بريتانيايي ها صفحات جنوبي 
ايران را به تصرف خود درآوردند. اين معاهده بدون آگاهي 
يا مشاركت دولت ايران امضاء شد.  يك سال پس از آغاز 
جنگ، ايران عماًل به اشغال قواي نظامي سه  كشور درگير 
در جنگ درآمد: روس ها شرق آذربايجان، گيالن و مناطق 
وسيعي از مركز ايران، از جمله قم و كاشان و نطنز و بخشي 
از اس��تان اصفهان را اشغال كردند. بخش هاي مهمي از 
جنوب كشور توسط قواي بريتانيا اشغال شد. آذربايجان 
غربي، كردستان، كرمانشاه، همدان و بروجرد نيز به تصرف 
نيروهاي عثماني درآمد.  وقوع انقالب بلشويكي 1۹1۷ 
در روسيه، خبر و حادثه اي مسرت بخش براي ايرانيان 

بود زيرا آغازي براي پايان حضور مداخله گرانه روس��يه 
در ايران بود. چند هفته پس از انقالب اكتبر، بلشويك ها 
اعالميه اي با عنوان »خطاب به مسلمانان روسيه و شرق« 
به امضاي لنين منتشر كردند كه در آن درباره ايران آمده 
بود: »ما اعالم مي كنيم كه تقسيم و بخش بندي سرزمين 
ايران بي معنا و باطل است. به محض اينكه عمليات نظامي 
پايان گيرد، ما نيروهاي خودمان را از ايران خارج خواهيم 
كرد.«  به اين ترتيب نيروهاي روسيه ايران را ترك كردند. 
تخليه ايران از سربازان روس و عثماني با تقويت نيروهاي 
انگليسي در ايران و گسترش دامنه عمليات آنها تا شمال 
كش��ور همراه بود.  ام��ا نيروهاي بريتانيا ت��ا پايان دوره 
حاكميت پادشاهان قاجار و آغاز حكومت پهلوي ها در 

ايران باقي ماندند. انگليسي ها با امضاي قرارداد جديدي 
با دولت وثوق الدوله قشون و ماليه ايران را تحت كنترل 
خود درآوردند. انگليسي ها پس از امضاي اين قرارداد، كه 
به قرارداد 1۹1۹ معروف شده است، بدون اينكه منتظر 
تصويب آن از طرف مجلس ش��وراي ملي بشوند، مفاد 
آن را به موقع اجرا گذاشتند. سرانجام دهم ارديبهشت 
1300، هنگامي كه دولت سيدضياءالدين طباطبايي 
تش��كيل و دولت انگليس از تامين منافع خود در ايران 
آسوده خاطر شد، نيروهاي اين كشور شامل 11 هزار و 
600 سرباز انگليسي و هندي به فرماندهي ژنرال آيرون 
سايد به منظور خارج شدن از ايران، قزوين را تخليه و به 

طرف همدان حركت كردند.

تاريخ
نگاري

تاريخچه

توپ در زمين ايران 

گرچه زمان دقيق اس��تفاده از باروت به عنوان يك 
خرج پرتاب، به طور دقيق تعيين نش��ده است، اما 
زمان استفاده از آن به قرن 14 ميالدي برمي گردد. 
تاريخچه استفاده از س��الح گرم در ايران به دوران 
حكوم��ت صفويان بازمي گ��ردد. در اينجا مراحل 
تكامل س��الح گرم را در ايران از دوران س��لطنت 
پادشاهان صفوي بررسي مي كنيم سلسله صفويه 
سال ۹05 هجري قمري توسط شاه اسماعيل اول 
بر سر كار آمد كه سلطنت او مقارن با دوران اقتدار 
دولت پرتغال بود. پرتغالي ها با دو هدف قرار دادن 
جزيره هرم��ز به عنوان مرك��ز بازرگاني خويش و 
نيز تضعيف امپراتوري مقتدر عثماني كه خواسته 
پادشاهان عيس��وي اروپا بود، درصدد برآمدند كه 
ارتش ش��اه ايران را با سالح گرم آشنا كنند. به اين 
ترتيب با انتخاب زبده ترين جوانان هنگ پاسداران 
شاهي كه مركب از 5000 نفر و به قورچي ها معروف 
بودند، آنها را به تفنگ هاي فتيله اي تجهيز كردند. 
سالح هاي س��واره نظام اين عصر شامل شمشير 
كج، يك جفت تپانچه، نيزه و تير و كمان بود. شاه 
اس��ماعيل اول براي تعليم تيراندازي با تفنگ به 
سربازان ايراني، مربيان فرانسوي و انگليسي را به كار 
گرفت. در اين دوره 6 هزار قبضه تفنگ از انگليس 
وارد شد تا تفنگ ها را از روي آنها بسازند. به نوشته 
راجر س��يوري، مورخ و ايران ش��ناس، ايرانيان در 
زمان حكومت شاه اسماعيل از تفنگ هاي فتيله اي 
اس��تفاده مي كردند. تفنگ هاي ايراني )عجمي( 
داراي ب��رد زيادي بود و لول��ه آن به طرز خاصي به 
قنداق بسته مي شد. وين چنتو دالساندري هم درباره 
سالح سربازان صفوي مطالب مهمي نوشته است: 
»تفنگداران ايراني، مسلح به تفنگ هايي هستند 
كه عموما طول ش��ان معادل 6 وجب و فشنگي كه 
داخل لوله تفنگ مي نهند، بس��يار كوچك است و 
وزنش از 1۷ مثقال تجاوز نمي كند.« اين بخش از 
نوشته هاي دالساندري از اين جهت جالب است كه 
براي نخستين بار در تاريخ صفويه و پيش از آمدن 
برادران شرلي و تهيه توپ و تفنگ، به وجود هنگي 
از تفنگ داران ايراني و مهارت آنان در تيراندازي با 
اين سالح آتشين اشاره مي شود. پيش از مرگ شاه 
اسماعيل اول، س��پاهيان ايران از تفنگ استفاده 
مي كردند و عده اي از نيروهاي صفوي مس��تقر در 
پادگان هرات، نيروهاي عبداهلل خان ازبك را با تير 
و تفنگ عقب نش��اندند. تالش جدي براي تجهيز 
قشون ايران به سالح آتشين، در زمان شاه اسماعيل 
اول و احتماال حتي قبل از جنگ چالدران آغاز شد 
و پس از گذش��ت يك دهه، در س��ال هاي نخست 
س��لطنت شاه طهماس��ب اول، آثار خود را نمايان 
كرد.توپچيان و تفنگچيان ايران داراي واحدهاي 
مستقلي بودند؛ چنانكه يكي از عوامل پيروزي سپاه 
ايران بر ازبكان اس��تفاده و مه��ارت زياد در كاربرد 
سالح هاي آتشين بوده اس��ت. اواخر سال 1006 
هجري قمري )مصادف با 15۹۸ ميالدي( دو برادر 
انگليسي به نام هاي سرآنتوني شرلي و رابرت شرلي 
به همراه يك گروه 26 نفري كه تمامي آنها نظامي 
بودند، به قزوين وارد شدند و نزد شاه عباس صفوي 
رفتند. ازآنجا كه همراهان برادران ش��رلي همگي 
اهل نظام بودند ساخت توپ و تفنگ در ايران رونق 

بيشتري گرفت.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

اوين دانشگاه  شد 
قانون واگذاري 30 هكتار از اراضي خالصه اوين به دانشگاه 
ملي بيست و هفتم فروردين 134۷ در مجلس بيست و 
دوم شوراي ملي به تصويب رسيد و 30ارديبهشت همان 
سال در مجلس س��نا نيز تصويب شد. اين قانون ششم 
خرداد 134۷ به توشيح محمدرضا شاه پهلوي رسيد.  
طبق اين قانون، ب��ه وزارت اصالح��ات ارضي و تعاون 
روستايي اجازه داده مي شود 30 هكتار از اراضي خالصه 
اوين را طبق شرايط قانون واگذاري شصت هزار متر مربع 
از اراضي خالصه اوين به دانشگاه ملي مصوب پنجم آذر 
ماه يك هزار و س��يصد و چهل و س��ه مجانًا به دانشگاه 
مزبور واگذار كند.  بر اين اساس، دانشگاه ملي از پرداخت 
حق االرض مندرج در بند س��وم قانون مذكور از تاريخ 
واگذاري زمين معاف مي ش��ود.  در مورد اراضي خالصه 
اوين كه طبق مقررات مربوط به قانون فروش خالصجات 
و قوانين ديگر به موسس��ات دولتي و خيريه و درماني 
و امدادي و فرهنگي و ورزشي و نظاير آن مجانا واگذار شده 
در صورتي كه به حكم قطعي محكوم به ملكيت اشخاص 
ديگر شناخته شود موسسات يادشده مي توانند به جاي 
عين ملك قيمت عادله آن را بر اساس بهاي يك سال قبل 
از اولين واگذاري اراضي اوين به موسسات بپردازند و در 
صورت عدم تراضي بهاي عادله بر همين اساس به وسيله 

كارشناس منتخب از طرف دادگستري تعيين خواهد 
شد. دانشگاه غيردولتي دانشگاه ملي ايران در سال 133۸ 
به دستور محمدرضا پهلوي و توسط علي شيخ االسالم 
تاسيس شد و تا پيش از س��ال 1362 با اين نام خوانده 
مي شد. با وجود افتتاح رسمي در اسفند 133۹، پذيرش 
دانشجو در مهر 133۹ و توسط دانشكده هاي معماري 
و شهرس��ازي و علوم بانكداري كه اولين دانشكده هاي 
دانشگاه بودند انجام شد. در خرداد 1362 ستاد انقالب 
فرهنگي وقت با تغيير نام دانش��گاه از »ملي ايران« به 
»شهيد بهشتي« موافقت كرد. پيش از اين يك ميليون و 
پانصد هزار متر از زمين هاي سعادت آباد و 10 هزار متر از 
زمين هاي باالي ميدان ونك به اين دانشگاه واگذار شده 
بود و به اين ترتيب يكي از دانشگاه هاي بزرگ ايران هم به 
لحاظ وسعت و هم به لحاظ علمي شد.  مهم ترين تحول 
در تاريخ دانشگاه در س��ال 1353 رقم خورد، هنگامي 
كه دولت وقت به پش��توانه درآمدهاي نفت��ي اقدام به 
پرداخت ش��هريه موسسات آموزشي ملي )خصوصي( 
و رايگان كردن آنها كرد. اين مس��اله باعث شد تا بافت 
دانشجويي دانشگاه از انحصار طبقه مرفه و باالي جامعه 
خارج شده و دانشجويان از طريق كنكور سراسري وارد 

اين دانشگاه شوند.

خسارت بحران هاي طبيعي چقدر جبران شد؟
معاون امور بازس��ازي و بازتواني سازمان 
مديريت بحران كش��ور گزارش��ي از امور 
مربوط به بازسازي هاي صورت گرفته درپي 
حوادث طبيعي امسال و سال گذشته در 
كشور را تش��ريح كرد.  امير قادري درباره 
آخرين گزارش از اقدامات بازسازي در پي 
بحران ها و حوادث طبيعي امسال و سال 
گذشته در كشور گفت: در سيل فروردين 

سال گذشته در مجموع 163 هزار و 2۷0 واحد مسكوني 
آسيب ديد كه از اين تعداد، ۸453 واحد مسكوني شهري 
و 5۸ هزار و 266 واحد روستايي تخريب شده )احداثي( 
و ۹6 هزار و 551 واحد مس��كوني و تجاري ش��هري و 
روستايي نيازمند تعمير بوده است. قادري با بيان اينكه 
41 درصد از كل واحدهاي آسيب ديده نيازمند احداث 
و 5۸ درصد از كل واحدهاي آسيب ديده نيازمند تعمير 
در سه استان گلستان، خوزستان و لرستان بوده است، 
گفت: از مجموع واحدهاي مسكوني، تجاري و معيشتي 
نيازمند احداث، تعمير و جبران خسارت، تاكنون تعداد 

21۷ ه��زار و 413 مورد جه��ت دريافت 
تسهيالت به بانك معرفي شده  است. معاون 
امور بازسازي و بازتواني سازمان مديريت 
بحران كشور با اعالم اينكه تعمير ۸۹ درصد 
واحدهاي نيازمند تعمير مناطق سيل زده 
انجام شده است، تصريح كرد: در راستاي 
بازسازي اماكن مسكوني تخريب شده اين 
مناط��ق، ۹2 درصد عمليات پي كني، ۸4 
درصد عمليات فونداسيون و 62 درصد عمليات سقف 
اجرايي شده اس��ت. وي درباره جبران خسارات بخش 
كشاورزي خس��ارت ديده از سيل سال گذشته گفت: 
تاكنون 123۷6 ميليارد ريال در قالب كمك بالعوض و 
105۹۸ ميليارد ريال در قالب تسهيالت قرض الحسنه 
به كشاورزان خسارت ديده پرداخت شده است. قادري 
با اشاره به تخريب 3000 واحد مسكوني در 106 روستا 
طي زلزله آبان ماه سال گذشته در استان آذربايجان شرقي 
گفت: از اين تعداد 2۸۷3 واحد )۹6درصد( جهت دريافت 

تسهيالت بازسازي به بانك معرفي شده اند.

چك هاي برگشتي داروخانه ها در ۲ ماه كرونايي
نايب رييس انجمن داروس��ازان ايران با 
بيان اينك��ه داروخانه ها از نظر اقتصادي 
تحت فش��ار قرار دارند، گفت: چك هاي 
برگشتي داروخانه ها رو به صعود است و 
در ماه هاي اسفند و فروردين ركوردي را 
در اين زمينه داشتيم. علي فاطمي با اشاره 
به تضعيف توان اقتصادي داروخانه ها در 
بحران كرونا، گفت: يك تصور اشتباهي 

كه به وجود آمده اين اس��ت از آنجايي كه داروخانه ها 
در دوران قرنطينه باز بودند، احتماال درآمدشان دچار 
آسيب نشده است. در حالي كه برعكس است. به طوري 
كه بسياري از مش��اغل زماني كه مشاهده كردند كه 
درآمد كافي ندارند، توانستند ببندند، اما داروخانه ها در 
ايام اوج اپيدمي كرونا كه با قرنطينه هم مواجه بوديم، 
مجبور بودند داروخانه هايشان را باز نگه دارند، درحالي 
كه چيز زيادي براي عرضه نداشتند. او افزود: در دوران 
قرنطينه مطب ها بسته بودند و بر همين اساس دارويي 
تجويز نمي شد كه قرار باشد نسخه اي پيچيده شود و 

داروخانه گردش مالي داشته باشد. در عين 
حال در هفته هاي ابتدايي شيوع كرونا كه 
در نيمه اول و دوم اسفند ماه بود، الكل و 
مواد ضدعفوني كننده هم در دس��ترس 
نب��ود و داروخانه ها از ف��روش اين مواد و 
فروش ماسك و دستكش هم منع شدند. 
نايب رييس انجمن داروسازان ايران با بيان 
اينكه بر همين اساس اكنون شاهديم كه 
اقتصاد داروخانه ها بسيار ضعيف تر شده است، به ايسنا 
گفت: تصور مي شود كه داروخانه ها از دوران قرنطينه 
آسيب نديدند. در حالي كه آسيب داروخانه ها بيش از 
مشاغلي بوده كه در دوران قرنطينه تعطيل بوده اند. بر 
همين اساس بسياري از داروخانه ها تعداد چك هاي 
برگشتي شان افزايش يافته است. شركت هاي پخش 
آماري از داروخانه هايي كه چك برگشتي دارند را ارايه 
مي دهند مي بينيم كه چك هاي برگشتي داروخانه ها 
رو ب��ه صعود اس��ت و در ماه هاي اس��فند و فروردين 

ركوردي را در اين زمينه داشتيم.

میراثنامه

فقط فرشته ها را نگه مي دارند
هر چند كتاب »تاريخ انقالب مش��روطيت« را نوشت 
اما نمي دانست زماني خانه خودش هم درگير انقالبي 
از جنس توس��عه و مدرنيته مي ش��ود، تا ام��روز كه از 
خانه اش فقط يك سر در باقي مانده و دو پنجره كه يكي 
از آنها را هم براي بردن مصالح خراب كردند به ش��رط 
بازسازي عين به عين! خانه »مهدي ملك زاده« فرزند 
ملك المتكلمي��ن، در خياب��ان ولي عصر)عج(، كوچه 
رجب بيگي )ملك زاده سابق(، سال هاست چشم و چراغ 
مردم محله شيخ هادي است، خانه اي تاريخي كه سال 
13۸2 ناصر پازوك��ي،  مديركل وقت ميراث فرهنگي 
اس��تان تهران  در نامه اي به ش��هردار وقت منطقه 11 
تهران، آن را به طور كامل واجد ارزش تاريخي مي داند و 
هر نوع تخريب و نوسازي را ممنوع اعالم مي كند. حتي 
فروش ملك، مرمت و بهره برداري از  آن را مشروط بر تغيير 
نكردن وضعيت موجود )درآن زمان( بالمانع مي داند، اما 
... هر چند مستندات مي گويند ميراث فرهنگي همين 
سال گذش��ته از مالك خانه، تعهد محضري گرفته تا 
»موظف به حفظ و مرمت نماي مشرف به خيابان« باشد 
و »نقشه هاي مشروط به رعايت مورد اخير، در كميته 
نما مطرح« شود. اما حاال نه تنها طبق آن چه كه كميته 
خانه هاي تاريخي تهران س��ال گذشته اعالم كرده بود 
بخش شمالي خانه بر اساس تصاوير هوايي، احتماال بين 
س��ال هاي 134۸ تا 135۸ تخريب مي شوند، بلكه در 
زمان آغاز به كار ساخت ساختمان مسكوني پنج طبقه، 
بخش��ي از جداره در سمت چپ كه از قضا پنجره را هم 
شامل مي شده، تخريب مي شود تا با پايان كار بار ديگر 
بازسازي شود. از سوي ديگر حاال درست روبه روي آن و 
در كمتر از 10 متري اش، مترو مجوز احداث سازه هاي 

جانبي خط 3 مترو تهران را در دستور كار دارد. به گزارش 
ايسنا، مستندات مي گويند كه اوايل سال 13۹۷، دالور 
بزرگ نيا  مديركل وقت ميراث فرهنگي استان تهران  
در نامه اي به شهردار منطقه 11 تهران، با ساخت مركز 
جامع س��رطان در كوچه سخنور، كوچه عبدوس و در 
حياط نخستين درمانگاه تهران موافقت مي كند با اين 
شرط كه »در نقشه معماري ملك، حد ارتفاع 15 متر از 
سطح معبر مجاور با رعايت فاصله حداقل 15 متر از بناي 
تاريخي ضلع جنوبي و صرفا جهت كاربري بيمارستان 
موافقت دارد.« البته قبل از آن ايجاد س��ازه حاشيه اي 
مترو )هواكش مترو( در اين بخش از بيمارستان حرف 
اول را مي زند، آن هم در حريم نه تنها سردر باقي مانده از 

خانه »مهدي ملك زاده« بلكه نخستين درمانگاه تهران و 
خانه اولين شهردار تهران »بوذرجمهري« و تاريخي كه 
در خيابان شيخ هادي هنوز سرپاست. مهدي ملك زاده 
فرزند ملك المتكلمين دانش آموخته دارالفنون كه در 
1۹ س��الگي راهي بيروت شد و از آنجا به پاريس رفت و 
تحصيالت پزشكي را به پايان رساند، هم زمان با انقالب 
مشروطه به ايران آمد. او در ايران به طبابت و تدريس در 
مدرسه طب در رشته كالبدشناسي )آناتومي( مشغول 
شد. او فرزند ملك المتكلمين و نويسنده كتاب تاريخ 
انقالب مشروطيت ايران بود. ملك زاده داماِد سليمان خان 
ميكده - از رجال سياسي دوره قاجار و از افراد تأثيرگذار 

در انقالب مشروطه - بود.

كتابخانه

مواجهه با نظام سرمايه داري 
سرمايه داري از پايان دوره فئوداليسم در دنياي غرب نظام غالب بوده است. 
ب��ه تدريج اين نظام از انگليس به سراس��ر اروپا گس��ترش يافت و مرزهاي 
سياس��ي و فرهنگي را در نورديد. منتقدان نظام سرمايه داري بر اين باورند 
كه در قرن بيستم قانون سرمايه داري پا به مرحله جديدي گذاشته و به نظام 

سرمايه داري انحصاري بدل شده است.
 تالش كتاب مواجهه با نظام س��رمايه داري بر اين است تا با نگاهي اجمالي 
به توصيف فلس��فه اين نظام و ويژگي هاي آن، به تأثيرات و پيامدهاي نظام 
س��رمايه داري به عنوان پيش ني��از تئوري و عمل عل��وم اقتصاد مديريت و 

بازاريابي بپ��ردازد. نويس��نده اين كتاب 
فيليپ كاتلر و مترجم آن به فارسي بهرام 

خيري است. 
در اين كتاب مي خوانيم كه سرمايه داري 
بر اساس 3 مفهوم اساسي يك نظام حقوق 
اساسي را در نظر مي گيرد: اموال، قرارداد و 

قوانين حقوقي مردم در اموال خصوصي شان حق مالكيت دارند. مردم براي 
استفاده از كاالها، خدمات و اموال با افراد ديگر وارد معامله شوند.

هنر

المپيك اينترنتي شود، نمايشگاه كتاب هم مجازي مي شود
نمايشگاه كتاب تهران كه قرار بود اواخر فروردين برگزار شود و بعد به اواخر ارديبهشت 
موكول ش��د، حاال در هاله اي از ابهام قرار دارد. كرونا امكان برگزاري اين نمايش��گاه در 
ارديبهشت را هم گرفته و برخي از برگزاري مجازي اين نمايشگاه سخن مي گويند، اما رييس 
اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران معتقد است نمايشگاه مجازي كتاب عمال محدود 
كردن ناشران است. او مي گويد: اگر توانستند المپيك را اينترنتي برگزار كنند، مي توانند 
نمايشگاه كتاب را هم به طور عادالنه اينترنتي برگزار كنند. هومان حسن پور اظهار كرد: اصال 
قرار به برگزاري نمايشگاه مجازي كتاب نبوده  است. شوراي سياست گذاري نمايشگاه كتاب 
بايد در اين باره تصميم بگيرد و تاكنون اصال اين موضوع در شوراي سياست گذاري مطرح 
نشده است. جايي، كسي، پيشنهادي داده است و دليلي ندارد كه بر مبناي آن پيشنهاد 
از ديگران نظرسنجي كنيم. او افزود: اصال چه كسي گفته است كه نمايشگاه كتاب برگزار 
نمي شود. نمايشگاه كتاب فعال بنا بر تصميم ستاد ملي مبارزه با كرونا متوقف شده است، اما 
شايد برگزار شود. يك عده  ايده اي براي برگزاري نمايشگاه كتاب به شكل مجازي دارند و 
دنبال ايده شان هستند. ولي االن در شرايطي هستيم كه ناشر و كتابفروش در فشار زيادي 
هستند و بايد به فكر اين بود كه چطور مي شود مشكالت آنها را برطرف كرد. درحالي كه اين 
حرف ها باعث مي شود تمركز مديريت بحران كرونا از وزارت ارشاد گرفته شود.  حسن پور 
برگزاري نمايشگاه مجازي كتاب را صدمه به بدنه اصلي ناشران دانست و گفت: نمايشگاه 
كتاب به اين علت برگزار مي شد كه كتاب ويتريني نداشت، در واقع مي خواستند مشكل 
كتاب نخواندن را حل كنند. اما وقتي كسي در دنياي مجازي بخواهد كتاب بخرد، همه 
ناشران را چك نمي كند، بلكه كتاب هاي مدنظرش را جست وجو مي كند و از ناشران معروف 

مي خرد و تمام مي شود. درحالي كه صحبت از نمايشگاه كتاب، صحبت از دوهزار ناشر است، 
در حالي كه در نمايشگاه مجازي دوهزار ناشر نهايتا به 100 تا 200 ناشر محدود مي شوند. 
در حالت عادي هم كه از همين ناشران خريد مي شود، پس تكليف ناشري كه تازه شروع به 
كار كرده چه مي شود، يا ناشري كه كاركرد كيفي داشته و در كل 10 كتاب خوب منتشر 

كرده است؟ در نمايشگاه مجازي اينها اصال ديده نمي شوند.
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