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يادداشت- 1

يادداشت- 2

ركود كرونايي چيزي را 
ارزان نمي كند!

 افزايش مستمري ها
 فرصت يا تهديد؟ 

در جريان شيوع بيماري 
كرون��ا، بخ��ش خدمات 
بس��يار بيش��تر از ساير 
بخش ها لطم��ه خورده 
است. اين قضيه نه تنها در 
ايران بلكه در ساير مناطق 
دنيا ني��ز صادق اس��ت. 
در اي��ن م��دت در بخش 
خدمات طيف وسيعي از مشاغل مانند رستوران ها، 
كافه ها، باشگاه هاي ورزشي و ساير مشاغل با آسيب 
زيادي مواجه شدند. در اين ميان صنعت گردشگري 
بيش��ترين لطمه ه��ا را متحمل ش��د و همان طور 
كه ديديم بس��ياري از ايرالين ه��ا در اين صنعت به 
تعطيلي كشيده شدند. يكي ديگر از صنايعي كه در 
جريان غائله كرونا در ايران آسيب بسيار جدي ديد، 
صنايع دستي بود كه طيف وسيعي از اقالم تجاري 
از جمله توليد ف��رش را در برمي گيرد. همانطور كه 
مي دانيم صنع��ت فرش يك��ي از جدي ترين اقالم 
صادراتي ايران اس��ت كه با توجه به اين شرايط با 
ركودي نسبي مواجه شده اس��ت. عالوه بر بخش 
خدمات، حوزه هاي توليدي هم يكي از بخش هاي 
آسيب ديده از كرونا بودند.  ادامه در صفحه 2

هم��ه عقال و آش��نايان 
به امور رفاه��ي و تامين 
اجتماع��ي مي دانند كه 
وضعيت سازمان تامين 
اجتماع��ي ب��ه لح��اظ 
ع��دم تع��ادل مناب��ع و 
مصارف و عب��ور بالفعل 
آن از نقطه سربه سري، 
بحراني اس��ت و اگر منكر اين وضعيت هس��تند 
،خود را ب��ه خواب زده ان��د.  باز ه��م مي دانيم كه 
وضعيت ش��يوع بيماري كرونا به گونه اي اس��ت 
كه كماكان با ش��دت و ضعف ادامه خواهد داشت 
و  عالوه بر تاثير مس��تقيم بر منابع سازمان تامين 
اجتماعي در س��ال جاري، به طور غير مس��تقيم 
ه��م روي آن به لح��اظ بيكاري آش��كار و پنهان 
تاثير مضاعف دارد.  از سوي ديگر سازمان تامين 
اجتماعي حدود ۳ ميليون مستمري بگير دارد كه 
به لحاظ مدت و مي��زان پرداخت حق بيمه با هم 
متفاوت هستند و ميزان مستمري آنها بر اساس 
همين دو آيتم )مدت و ميزان پرداخت حق بيمه( 
برقرار شده است، ولي به علت تغييرات نامناسب و 
غيرفني در حداقل هاي دستمزد ساالنه و افزايش 
مس��تمري ها، ميزان دريافتي افراد به هم نزديك 
شده است.  بنابراين براي سازمان تامين اجتماعي، 
تامين منابع الزم براي اجراي م��اده ۱۱۱ و ۹۶ از 
چالش هاي بسيار مهم و  با اهميت است.  در سال 
گذشته به تبعيت از مصوبه ش��وراي عالي كار در 
تعيين حداقل دس��تمزد و ساير س��طوح مزدي، 
دولت نيز عينا هم��ان روي��ه را در پيش گرفت و 
ميزان مستمري ها به همان ميزان افزايش يافت 
يعني حداق��ل مس��تمري ۳۶.5 درصد و س��اير 
سطوح مس��تمري ها ۱۳ درصد به عالوه ماهيانه 
مبلغ ثابت ۲۶۱۰۰۰ تومان افزايش يافت و به اين 
امر توجه نكردند كه حداقل مس��تمري بر اساس 
مصوبه ش��وراي عالي كار قبال به تصويب رسيده 
است. مس��تمري ها طبق قانون تامين اجتماعي 
بر اساس مواد ۱۱۱ و ۹۶ افزايش مي يابند. يعني 
حداقل مس��تمري طبق ماده ۱۱۱ قانون تامين 
اجتماع��ي تعيين مي گردد و ب��ه عبارتي حداقل 
مس��تمري در س��ال ۹۹ طبق مصوبه ش��وراي 
عال��ي كار ۲۱ درصد افزاي��ش يافت��ه و به مبلغ 
۶۱۱۸۰۹ ريال در روز رس��يده اس��ت و سازمان 
باي��د افزايش مس��تمري ها را طبق م��اده ۹۶ به 
دولت پيشنهاد دهد.  طبق ماده ۹۶ قانون تامين 
اجتماعي مي بايست س��ازمان پيشنهاد افزايش 
مستمري ها را حداقل يك بار در سال و متناسب 
با افزايش هزينه زندگي به دولت پيش��نهاد دهد. 
وضعيت دريافت��ي مس��تمري بگيران در حول و 
حوش حداقل دستمزد بوده و سازمان مي بايست 
دس��ت كم مطابق با نرخ تورم رس��مي يعني ۴۱ 
درصد پيشنهاد افزايش مس��تمري ها را به دولت 
پيشنهاد دهد.  در دهه هاي گذشته سازمان تامين 
اجتماعي از مهر ماه سال با تشكيل كارگروه خاص 
در اين زمينه اقدام به بررس��ي مي كرد و سازمان 
داراي پيشنهاد مش��خص در اين زمينه بود، ولي 
تاخير امسال س��ازمان در ارايه پيشنهاد مي تواند 
نشانگر ترس از تامين منابع در شرايط اقتصادي 
كنوني باشد. الزم به ذكر است سازمان در اسفند 
سال ۹۸ ظاهرا 5 هزار ميليارد تومان از بانك رفاه 
قرض كرده است. در اين حال، با توجه به شرايط 
اقتصادي كشور، بازنشسته ها و مستمري بگيران 
هم در نهاي��ت تنگنا و مضيقه مال��ي براي تامين 
معيشت قرار گرفته و انتظارات ش��ان از سازمان 
ادامه در صفحه 4 دوچندان شده است.   

 نشاني ارزان ترين
 واحدهاي مسكوني پايتخت

 پيش بيني افت
 توليد خودروسازان در سال 99

»تعادل« از وضعيت توليد خودرو در كشور گزارش مي دهد»تعادل« وضعيت بازار آپارتمان هاي ريزمتراژ تهران را بررسي مي كند

حامد پاك طينت

رزاق صادق

حسن فهيمي راد، معاون سابق بورس در گفت و گو با »تعادل« تاكيد كرد

افراد به جاي معامالت سفته بازانه بايد به سرمايه گذاري پايدار روي بياورند

ضرورت آموزش  فرهنگ سهامداري

محمدامين خدابخش|ماندگاري سهامداران 
فرهن�گ  ارتق�اي  و  س�رمايه  ب�ازار  در 
سرمايه گذاري بلندمدت، امري است كه در 
صورت توجه به فرهنگ س�ازي، ايجاد بازار 
اوليه ب�راي پروژه هاي عمران�ي داراي طرح 
توجيهي و تامين نقدشوندگي سهام در قالب 
بازار گرداني به خصوص براي سهام عدالت، 
تحق�ق خواهد يافت. حس�ن فهيم�ي راد، 
معاون س�ابق بورس در مصاحبه با »تعادل« 
ضمن اش�اره به رونق معامالت س�هام طي 
ماه هاي اخير گفت: وضعيت بازار س�هام در 
ماه هاي اخير ب�ه گونه اي ب�وده كه حمايت 
بسياري از جمله مقامات دولتي و افراد خارج 
از بدنه دول�ت را به خود جلب كرده اس�ت. 
در اين مي�ان بايد توجه داش�ت كه حمايت 
ش�رط الزم اس�ت، اما ش�رط كافي نيست. 
وي ادامه داد: مي توان گفت كه بازار س�هام 
آيينه تمام نماي صنعت، تج�ارت و اقتصاد 
هر كش�وري اس�ت. بايد توجه داش�ت كه 
زحمات زيادي كشيده شده تا بازار سرمايه 
به جايگاهي كه هم اكنون دارد، برس�د.  اين 
مقام س�ابق بورس در خص�وص احياي بازار 

س�هام پس از انقالب گفت: پ�س از انقالب 
بازار س�رمايه عملك�رد كنوني را نداش�ت. 
با اين حال پ�س از جنگ و در زم�ان دولت 
س�ازندگي به س�بب گزارش هايي كه براي 
مسووالن كشور تهيه شد، بر اهميت وجود 
بازار سرمايه در اقتصاد پس از جنگ تاكيد 
ش�د. از اين رو پس از روي كار آمدن دولت 
هاشمي رفسنجاني، در زمان وزارت دارايي 
محس�ن نوربخش و دكتر عادلي رياس�ت 
وقت بانك مرك�زي، از س�رگيري فعاليت 

بازار سهام در دستور كار قرار گرفت.

   اصالح رويه هاي  غلط
وي اف��زود: در آن زم��ان وضعيت معام��الت در بازار 
سرمايه به كلي متفاوت بود و به سبب وضعيت اقتصاد 
كشور بس��ياري از ش��ركت ها نيازمند بازسازي روند 
عادي فعاليت خود بودند. در آن زمان تش��ويق مردم 
به حضور در بازار سرمايه و به كارگيري وجوه حاصل 
از سرمايه گذاري آنها در مسير درست اقتصادي امري 
بود كه به فرهنگ سازي بسياري احتياج داشت. البته 
اين نياز نه فقط در ميان مردم بلكه در مس��ووالن نيز 
ديده مي شد. در آن زمان رييس شوراي عالي بورس 

همزمان رييس بانك مركزي نيز ب��ود و از اين جهت 
مغايرت بسياري در ميان مس��ووليت هاي آنها وجود 
داش��ت. اين در حالي اس��ت كه رييس بانك مركزي 
رييس بازار پ��ول بود و احاط��ه آن بر بازار س��رمايه 
موضوعيت نداش��ت. البته بايد خاطرنش��ان كرد كه 
رويه ياد ش��ده از قبل از انقالب ايجاد شده بود و اين 
سنگ بناي غلط مساله اي بود كه بايد در كشور اصالح 
مي شد و البته اين مساله محقق شد. فهيمي راد افزود: 
در حال حاضر وضعيت به س��متي رفته كه نيازهاي 
اقتصاد كشور موجب ش��ده تا مسووالن ضمن درك 
ظرفيت هاي بازار سرمايه توجه بيشتري به اين بازار 

داشته باشند و از آن اعالم حمايت كنند.

     سرمايه گذاري بلندمدت
 نيازمند فرهنگ سازي

مع��اون اجرايي س��ابق ب��ورس ته��ران در خصوص 
نيازهاي امروز بازار سرمايه خاطرنش��ان كرد: اولين 
اقدام ك��ه بايد در اي��ن زمينه انجام بگي��رد توجه به 
گسترش فرهنگ س��هامداري اس��ت. در بسياري از 
كشورهاي مطرح در زمينه اقتصادي سرمايه گذاري 
و فرهنگ حضور در بازار س��رمايه امري اس��ت كه به 
آن پرداخته شده و بس��ياري از افراد در بازار ياد شده 

حضور دايم دارند. از اين رو الزم اس��ت كه در كش��ور 
تمهيداتي انديشيده شود تا آش��نايي بيشتر مردم با 
بازار س��رمايه زمينه اي براي مان��دگاري آنها در اين 
بازار فراهم شود. توجه به اين امر سبب مي شود تا در 
زمان مواجهه كشور با مشكالت اقتصادي نظير آنچه 
در سال هاي گذشته در بازار ارز ش��اهد بوديم افراد و 
نقدينگي در دست آنها به س��اير بازارها كوچ نكنند و 
براي حفظ ارزش دارايي خود در بازار سرمايه بمانند. 
اين مقام س��ابق بازار س��رمايه در ادامه سخنان خود 
به لزوم و توجه به س��رمايه گذاري پايدار اشاره كرد و 
افزود: بايد افراد جامعه به جاي معامالت سفته بازانه 
به س��رمايه گذاري هاي پاي��دار روي بياورند. يكي از 
س��از و كارهايي كه بايد در اين زمينه در نظر گرفته 
شود اعتماد به ساز و كار بازار و اطمينان در خصوص 

حمايت از آن است.

    بازار اوليه، حلقه مفقوده تامين مالي 
در كشور

 حس��ن فهيمي راد در ادامه س��خنان خود به لزوم 
حمايت از بازار اوليه اشاره كرد: بايد توجه داشت كه 

بازار سرمايه بازاري ثانويه است و...
ادامه در صفحه 4

يادداشت- 4

ETF فرصت طاليي و نقدي بر
پرسش��ي كه اين روزها 
ذهن خيلي ها را به خود 
مشغول كرده، اين است 
كه دليل رش��د پرشتاب 
ب��ورس در اين ش��رايط 
اقتص��ادي  نامناس��ب 
چيست؟ نخستين پاسخ 
شايد اين باشد كه دولت 
تمايل زيادي به تامين مالي از طريق بازار س��رمايه 
دارد، به همين دليل به س��مت حمايت از اين بازار 
سوق پيدا كرده است. همين موضوع به لحاظ رواني 
موجب استقبال بي سابقه مردم از اين بازار و شتاب 
بيشتر رشد شاخص بورس شده است. عامل ديگر 
اينكه بسياري از افراد با كاهش نرخ سود بانكي قادر 
به پوشش نرخ تورم نيستند، در نتيجه نقدينگي هاي 
در اختيار خود را به سمت بورس هدايت مي كنند، 
كه اين موض��وع در اقب��ال مردم عادي به س��مت 
بورس بي تاثير نبوده اس��ت. اما نكته اي كه در پس 
اين اشتياق به سمت بازار سرمايه پنهان است اينكه 
رشد پرشتاب شاخص بورس، با متغيرهاي اقتصادي 
كش��ور همخواني ندارد و مي توان عمده ترين دليل 
اين هجوم به سمت بازار سرمايه را نقدينگي زياد و 
عدم جذابيت ساير بازارها مثل بازار سكه، طال، ارز و 
مسكن عنوان كرد. از اين رو، تقاضا براي بازار سرمايه 
به شكل بي سابقه اي افزايش يافته و در مقابل عرضه 
س��هام محدود اس��ت. بنابراين مادامي كه تناسب 
بين عرضه و تقاضا به هم مي خورد، شاخص سهام 
رشد مي كند؛ يعني قيمت باال مي رود. البته بخشي 
از اين استقبال از بازار س��رمايه را هم مي توان ناشي 
از انتظارات تورمي آينده عنوان كرد كه برخي براي 
حفظ سرمايه و كسب سود بيشتر در آينده ترجيح 
داده اند، دارايي هاي خود را به بازار س��رمايه تزريق 
كنند.  برهمين اساس، يكي از اقدامات مهم دولت 
اين است كه بازار سرمايه را تعميق ببخشد و سهام 
بنگاه هاي دولت��ي را عرضه كن��د. چراكه وضعيت 
كنوني بازار س��رمايه را مي توان يك فرصت طاليي 
براي بانك ه��ا و بنگاه ه��اي دولتي عن��وان كرد تا 
بازار سرمايه به تعادل برس��د، چراكه اگر در چنين 
ش��رايطي، عرضه جديدي صورت نگي��رد و هجوم 
نقدينگي به اين بازار همين ط��ور ادامه يابد، باعث 
مي شود يكس��ري س��هام با قيمت هاي غيرواقعي 
معامله شوند و حباب در بازار سرمايه شكل بگيرد. 
به طوري ك��ه اين روزه��ا برخي از س��هام ها به ويژه 
سهام هاي كوچك چند صد درصد بيشتر از ارزش 
ذاتي خود، رش��د كرده اند، اما همچنان تقاضا براي 
اين نوع سهام ها وجود دارد. از اين منظر، سمت تقاضا 
نبايد محدود ش��ود، بلكه بايد سمت عرضه تقويت 
شود و شركت هاي بزرگ سهام خود را عرضه كنند. 
با اين اوصاف، اكنون بهترين فرصت براي تامين مالي 
بنگاه ها است كه مي توانند سهام خود را عرضه كنند. 
در واقع با عرضه سهام شركت هاي جديد، مي توان 
شاهد تزريق پول جديد به سمت بخش هاي مولد 
و به تبع آن شاهد اشتغالزايي و جهش توليد بود. اما 
موضوعي كه انتقاد برخ��ي را برانگيخته، اينكه قرار 
است سهام دولت در ش��ركت هاي بورسي در قالب 
صندوق هاي قابل معامله )ETF( به منظور تقويت 
بازار سرمايه انجام ش��ود. اين در حالي است كه اين 
نوع واگذاري مالكيت در عين حفظ كنترل و مديريت 
دولتي در بنگاه ها جاي بحث است. زيرا عمال با اين 
شيوه، دولت همچنان مديريت بنگاه ها را در اختيار 
دارد و تنها دارايي هاي خود را عرضه كرده است. اين 
در شرايطي است كه تفكر بخش خصوصي بايد بر 

اداره آن بنگاه حاكم باشد.  
نايب رييس كميسيون بازار پول وسرمايه اتاق تهران 

عباس آرگون

يادداشت- 3

سايه روشن هاي اقبال 
عمومي به بورس

به ماجراي اقبال عمومي 
به بورس و اخب��اري كه 
در اين خصوص منتشر 
مي شود به نظرم از چند 
زاويه مي ش��ود نگاه كرد 
و آن را م��ورد تجزي��ه و 
تحلي��ل ق��رار داد. به هر 
حال همين كه ساختار 
اقتصادي ايران از اين طريق توانس��ته سرمايه هاي 
س��رگردان كش��ور را كه در گذش��ته آسيب هاي 
بسياري را به اقتصاد كالن كشور وارد ساخته بود به 
سمت و سوي يك بازار اقتصادي مولد هدايت كند، 
نكته مثبتي است. همانطور كه مستحضريد در حال 
حاضر تامين اجتماعي ۱۰درصد شستا را در بورس 
گذاشته است و از طريق يك چنين واگذاري هايي 
حجم بااليي از نقدينگي وارد بورس مي شود؛ هنوز 
محاسبه دقيقي روي اعداد انجام نداده ام اما فرض 
بگيريد، ح��ول و حوش 7هزار يا ۱۰ه��زار ميليارد 
تومان تنه��ا از طريق ي��ك واگ��ذاري وارد بورس 
مي شود.  تامين اجتماعي بعد از اين مرحله مي تواند 
اين ميزان نقدينگي را وارد حوزه هاي سرمايه گذاري 
مولد كند و به بخشي از نيازهاي سرمايه اي كشور 
پاس��خ دهد، همه اين مواردي كه برش��مرده شد 
ادامه در صفحه 2 اتفاق هاي مثبتي است. 

مهرداد بائوج الهوتي

   بازار اوليه، حلقه مفقوده 
 تامين مالي در كشور است 
اگر دولت در نظر دارد تا نقدينگي 
را در جهت بهبود زيرساخت ها و 
 رشد اقتصادي به كار ببرد
 بايد توجه بيشتري به 
سرمايه گذاري در پروژه هاي 
دست اول عمراني كه داراي 
 طرح هاي توجيهي هستند
 داشته باشد

مديرعامل سرمايه گذاري توسعه ملي پيش بيني كرد، 
روند صعودي بازار س��رمايه در س��ال جاري هم ادامه 
خواهد يافت. به گزارش سنا، علي مهدوي پارسا اظهار 
داشت: بازار سرمايه نيز همانند ديگر بازارها اگر چه در 
ابتدا از كرونا تاثير گرفت، اما با روند صعودي نرخ ارز و 
تداوم ورود نقدينگي به اين بازار روند صعودي خود را 
حفظ كرد و پيش بيني ها اين است كه با توجه به فضاي 
تورمي در سال ۹۹ همچنان روند صعودي داشته باشد. 
اين مدرس دانشگاه با اش��اره به اقبال عمومي از خريد 
دارايي هاي مالي و سهام ش��ركت هايي كه نقش موثر 
و مولد در اقتصاد دارند، افزود: اينكه جريان وجوه نقد 
مردم به جاي دالر و سكه و ساير دارايي هاي غيرمولد 
به س��مت توليد معطوف ش��ده يك فرصت تاريخي 
است و بايد قدردان آن بود. مهدوي پارسا همچنين به 

كاهش قيمت جهاني نفت اش��اره كرد و اظهار داشت: 
پيش بيني ها حكايت از آن دارد ك��ه در صورت تداوم 
اين روند، كس��ري بودج��ه دولت را به دنب��ال خواهد 
داشت؛ لذا ضروري اس��ت كه برخي مالحظات قبلي 
در خصوص واگذاري دارايي ها كنار گذاش��ته ش��ود و 
با انتخاب استراتژي مناس��ب، واگذاري سهام و ديگر 

دارايي ها در بازار سرمايه و خارج از آن صورت گيرد.
به گفته مديرعامل سرمايه گذاري توسعه ملي، با سطح 
درآمدهاي نفتي فعلي و مالياتي اگر اقدامي موثر براي 
واگذاري دارايي ها صورت نپذيرد، ش��رايط س��خت تر 

تورمي، پيش روي اقتصاد كشور خواهد بود .
وي با بيان اينكه توسعه پايدار، با بودجه محدود دولتي 
امكان پذير نيس��ت، افزود: بس��ياري از ش��ركت هاي 
بورسي در چند سال اخير به خوبي وارد فعاليت هايي 

همچ��ون س��رمايه گذاري و مديري��ت پروژه ه��اي 
توسعه اي زيرساختي در كشور ش��ده اند كه اين مورد 
و بسياري مزيت هاي ديگر بازار س��رمايه نبايد از نگاه 
سياست گذاران مغفول بماند. مهدوي پارسا تاكيد كرد: 
دولت بايد با ادامه فروش س��هام شركت ها در بورس و 
س��اير دارايي هاي خود و مش��اركت مردم در اقتصاد 
مطمئن باشد كه اين كار سبب ايجاد رشد اقتصادي، 
جهش توليد و كسب درآمد مس��تمر در آينده خواهد 
شد. مهدوي پارسا همچنين، با اشاره به پيشنهادهاي 
مختلف براي واگذاري سهام ش��ركت هاي دولتي در 
بازار سرمايه گفت: يكي از پيشنهادها فروش سهام به 
صورت خرد به هر ايراني با تخفيف است؛ عالوه بر اين 
فروش اقساطي خرد س��هام نيز مي تواند مورد بررسي 
قرار گيرد كه با توجه به س��از و كارهاي موجود در بازار 

سرمايه مي توان خود اين سهام را وثيقه اقساط آن در 
نظر گرفت.

وي اي��ن روش را اب��زار كارآم��دي ب��راي جمع آوري 
پس انداز و نقدينگي هاي خرد م��ردم از بازار و كنترل 
تورم دانس��ت و افزود: اين شكل از فروش سهام توسط 

دولت تالطمي در بازار سرمايه نيز ايجاد نخواهد كرد .
مديرعامل س��رمايه گذاري توس��عه ملي توضيح داد: 
وثيقه گرفتن سهام تا پايان پرداخت اقساط، در عمل 
مانع امكان س��فته بازي و نگاه كوتاه مدت مي ش��ود و 
فرهنگ سرمايه گذاري بلندمدت در عموم مردم را نيز 
توس��عه خواهد داد . وي در پايان ابراز اميدواري كرد، 
روند اقتصاد در كش��ور با كنترل ويروس كرونا به روال 
عادي برگردد و با جهش توليد و ايجاد رشد اقتصادي، 

سال خوبي در انتظار بازار سرمايه باشد.

ورود نقدينگي به بورس فرصت تاريخي است
مديرعامل سرمايه گذاري توسعه ملي:
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 تورم پيش نگر توليد كننده 
در فروردين ماه منفي شد

دكتر همتي رييس كل بانك مركزي با اشاره به 
روند كاهنده تورم دركشور اعالم كرد: خوشبختانه 
در فروردين ماه شاهد كاهش 2.4 واحد درصدي 
ش��اخص بهاي توليد كننده بوديم، به طوري كه 
تورم توليد كنن��ده از 1.6 درصد اس��فند ۹۸به 
0/۸درصد در فروردين ۹۹رسيد. با توجه به پيش 
نگر بودن تورم توليد كننده، اين امر مي تواند بيانگر 
كاهش تورم آتي مصرف كننده و موجب كاهش 
انتظارات تورمي باش��د.  به گزارش تعادل، براين 
اساس تغيير ش��اخص بهاي توليد كننده )تورم 
نقطه به نقطه( درفروردين ماه نسبت به ماه مشابه 
درسال گذشته به 20.۹ درصد رسيد كه نسبت 
به ماه پيش 2.۹ واحد درصد كاهش داشت. در اين 
زمينه، رييس جمه��ور در گفت وگو با رييس كل 
بانك مركزي درجريان آخرين اقدامات و تحوالت 
مربوط به تأمين ارز كاالهاي اساس��ي و ضروري 
كشور قرار گرفت. حجت االس��الم والمسلمين 
حسن روحاني روز جمعه در گفت وگوي تلفني 
با دكترهمتي رييس كل بانك مركزي در جريان 
جزئيات تالش��هاي بانك مركزي براي برگشت 
ارز صادراتي و نيز نحوه استفاده از منابع مختلف 
دردس��ترس بانك مركزي و س��اير اقدامات اين 
بانك در تأمين كاالهاي اساسي و ضروري كشور 
قرار گرفت. روحاني از تالش هاي بانك مركزي در 
شرايط س��خت بين المللي براي تأمين نيازهاي 
ضروري كش��ور طبق برنامه تدوين شده دولت 
قدرداني كرد. دراين گفت وگوي تلفني، عبدالناصر 
همتي روند برنامه هاي بانك مركزي براي عمليات 
بازار باز در بازار پول وسرمايه را براي رييس جمهور 
تش��ريح كرد .  همتي اعالم كرد براساس آخرين 
گزارش بانك مركزي خوشبختانه تغيير ماهانه 
شاخص بهاي توليد كننده كه خود يك شاخص 
پيش نگر هست، بعد از بيش از يكسال در فروردين 

ماه امسال به منفي 0/۸  درصد رسيده است.

 خريد و فروش وكالتي
 سهام عدالت غيرقانوني است

مجوز مقام معظم رهبري درمورد آزادسازي سهام 
عدالت سه شنبه هفته گذشته ابالغ شد. بر اساس 
اين ابالغيه مشموالن اجازه پيدا كردند سهام خود 
را خريد و فروش كنند. در اين راستا مشموالن بايد 
توجه داشته باشند كه خريد و فروش وكالتي سهام 

عدالت غيرقانوني و فاقد وجاهت است.
به گزارش ايس��نا، سه ش��نبه هفته جاري مقام 
معظم رهبري با صدور ابالغيه اي با درخواس��ت 
رييس جمهور براي آزادس��ازي س��هام عدالت 
موافقت كردند. پس از آن و از صبح روز چهارشنبه 
در سامانه س��هام عدالت گزينه اي تحت عنوان 
“آزادسازي سهام عدالت “ اضافه شد تا مشموالن 
با ورود به آن بتوانند طرح آزادسازي خود را انتخاب 
كنند. بر اين اساس، س��ازمان خصوصي سازي 
اطالعيه اي را صادر و در آن اشاره كرده است كه 
احتمال مي رود برخي از افراد در اقصي نقاط كشور 
اقدام به خريد وكالتي س��هام عدالت مشموالن 
كنند. در اين ش��رايط اين افراد بايد به اين نكات 
توجه داشته باشند كه سهام تخصيص يافته به 
مشموالن بر اساس موازين قانوني بازار سرمايه 
صرفا در ب��ازار بورس مورد معامل��ه قرار خواهد 
گرفت. در مرحله تكميلي فرايند آزادسازي، سهام 
مربوط به نام سهامداران به ثبت خواهد رسيد و 
هيچ گونه وكالت و انتقال به غير تا ثبت نهايي سهام 
به نام اين افراد از سوي ش��ركت سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه اعتبار نخواهد 
داش��ت. همچنين برگه هاي سهام عدالت قبلي 
مربوط به عضويت فاقد هرگون��ه ارزش و اعتبار 
اس��ت و در صورت مفقودي برگه عضويت هيچ 
لزومي به در اختيار داشتن برگه عضويت سهام 
عدالت نيست. در حال حاضر سهامداران سهام 
عدالت صرفًا از طريق مراجعه به سامانه اينترنتي 
 www.samanese.ir سهام عدالت به نشاني
از وضعيت عضويت و سهامداري خود مطلع شوند.

ثبت  نام و دريافت بيمه  بيكاري 
كرونا در صورت تامين منابع

مديركل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري وزارت 
تعاون، كار و رفاه جزييات ثبت نام و دريافت بيمه 
بيكاري براي افرادي كه متاثر از شيوع كرونا شغل 
خود را از دست داده اند را تشريح كرد.مسعود بابايي 
اظهار داشت: مبناي پرداخت بيمه بيكاري تا پايان 
فروردين ماه 1۳۹۹ اس��ت و تمديد حق بيمه به 
صالحديد كارگروه متمركز در شرايط كرونايي 
كشور بستگي دارد. وي با بيان اينكه زمان ثبت نام 
براي دريافت بيمه بيكاري و اعالم شماره حساب 
مشموالن از طريق ارسال پيامك اعالم خواهد شد، 
تصريح كرد: بنا بر توافقي كه هفته گذشته حاصل 
شد، قرار شد در فروردين ماه هم به افرادي كه در 
رسته هاي 10 گانه متاثر از كرونا بودند و هم افرادي 
كه در رسته هاي ديگر فعال بودند و به واسطه كرونا 
كارشان را از دست دادند، پرداختي داشته باشيم. 
مديركل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري وزارت 
كار از احتمال پرداخت بيمه بيكاري براي مشاغل 
پر خطر و داراي ريسك باالي كرونا در ارديبهشت 
ماه خبر داد و افزود: البته از اين بابت سازمان برنامه 
و بودجه هنوز تخصيص اعتباري به سازمان تامين 
اجتماعي نداشته است. بابايي خاطرنشان كرد: 
زيرساختي را پيش بيني كرده ايم كه براساس آن 
افراد بيكار ش��ده در آن ثبت نام و شماره حساب 
بانكي خود را نزد يكي از 6 بانك عامل س��ازمان 
تامين اجتماعي اعالم مي كنند و پرداختي هاي ما 
نيز غيرحضوري خواهد بود.اين آمادگي را داريم كه 
حتي اگر همين امروز اعالم كنند كه در اين مبلغ 
در اختيار سازمان تامين اجتماعي قرار گرفته، ما 

فرايند پرداختي ها را آغاز كنيم.

   فروش سهام اين 5 شركت با 20 درصد تخفيف در نظر گرفته شده و برآورد شده كه با فروش بيش از 16 هزار ميليارد تومان همراه باشد و در صورتي 
كه بيش از 16 هزار و 500 ميليارد تومان فروش داشته باشد، صندوق دوم ETF تشكيل مي شود. قيمت سهام تشكيل دهنده واحدهاي سرمايه گذاري 
صندوق در روز آغاز پذيره نويس�ي، متوسط قيمت سهام در 30 روز گذشته با احتس�اب 20 درصد تخفيف )كه 5 واحد درصد از آن به  عنوان دارايي 
سرمايه  گذاران و به منظور انجام عمليات بازارگرداني نزد صندوق نگهداري خواهد شد( است. متقاضيان مي توانند عالوه بر شعب سراسر كشور اين 9 
بانك از سامانه صاپ بانك صادرات، سامانه بام بانك ملي، همراه بانك مهر ايران، يا اينترنت بانك ملت، تجارت، سپه، مسكن، رفاه كارگران و كشاورزي 

نسبت به پذيره نويسي و ثبت نام به صورت غيرحضوري اقدام كنند.

برش

كارشناسان خواستار بهبود مديريت شركت ها پس از واگذاري سهام هستند

پذيره نويسي صندوق هاي قابل معامله در ۹ بانك از امروز
گروه بانك و بيمه| 

فروش باقيمانده س�هام دولت در بانك هاي 
تجارت، ملت، ص�ادرات و بيمه هاي اتكايي 
امين و البرز در قالب واحدهاي سرمايه گذاري 
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله )ETF( از 
روز 14 ارديبهش�ت 99 در 9 بانك صادرات، 
تجارت، ملت، ملي، سپه، كشاورزي، مسكن، 
رفاه كارگران، مهر ايران آغاز مي شود. فروش 
سهام اين 5 ش�ركت با 20 درصد تخفيف در 
نظر گرفته شده و برآورد ش�ده كه با فروش 
بيش از 16 هزار ميليارد تومان همراه باشد و 
در صورت�ي كه بيش از 16 هزار و 500 ميليارد 
 ETF تومان فروش داشته باشد، صندوق دوم
تشكيل مي شود. قيمت سهام تشكيل دهنده 
واحدهاي س�رمايه گذاري صن�دوق در روز 
آغاز پذيره نويسي، متوسط قيمت سهام در 
30 روز گذشته با احتساب 20 درصد تخفيف 
)ك�ه 5 واحد درص�د از آن به  عن�وان دارايي 
س�رمايه  گذاران و به منظ�ور انجام عمليات 
بازارگرداني نزد صن�دوق نگهداري خواهد 
ش�د( اس�ت. متقاضيان مي توانند عالوه بر 
شعب سراس�ر كش�ور اين 9 بانك از سامانه 
صاپ بانك صادرات، س�امانه بام بانك ملي، 
هم�راه بانك مهر اي�ران، ي�ا اينترنت بانك 
ملت، تجارت، سپه، مسكن، رفاه كارگران و 
كشاورزي نسبت به پذيره نويسي و ثبت نام 
به صورت غيرحضوري اقدام كنند. همچنين 
از طريق نرم افزارهاي بان�ك ملت در همراه 
بانك و همراه پالس و سامانه سكه بانك ملت، 
نرم افزارهاي بانك ملي از طريق پيام رس�ان 
بله، اپليكيشن ايوا و نشان بانك ملي در آپ و 
نرم افزار بانك مسكن از طريق كيوسك بانك 
مس�كن، مي توانند به صورت غيرحضوري 

ثبت نام و خريد كنند. 

 شش��م ارديبهش��ت ماه معاونت امور بانك��ي، بيمه و 
شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد در اطالعيه اي پيرامون 
پذيره  نويس��ي واحدهاي س��رمايه  گ��ذاري صندوق 
سرمايه گذاري قابل معامله )ETF( »واسطه گري مالي 
يكم« اعالم كرد: وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق 
اين واگذاري، به نمايندگي از دولت جمهوري اسالمي 
ايران، باقيمانده سهام خود در بانك هاي ملت، تجارت و 
صادرات ايران و بيمه  هاي البرز و اتكايي امين را واگذار 
خواهد كرد. وزارت اقتصاد درباره اين اقدام دولت اعالم 
كرد: اين واگ��ذاري، فرصت بي  نظي��ري را براي ورود 
آحاد جامعه به س��رمايه گذاري در سهام شركت هاي 
معتبري كه دولت با هدف مردمي كردن اقتصاد و امكان 
دسترسي آحاد مردم كشور به بازار سرمايه و انتفاع از 
رش��د اين بازار، قصد انجام آن را دارد، فراهم مي آورد. 
ويژگي ب��ارز اين واگذاري، بهره  مندي كليه ايرانيان از 
تخفيف 20 درصدي اس��ت. سقف سرمايه گذاري هر 
شخص حقيقي )هر كد ملي(، بيست ميليون ريال )دو 
ميليون تومان( تعيين شده است. پذيره نويسي براي هر 
فرد داراي كد ملي امكان پذير است و محدوديت سني 
براي متقاضيان وجود ندارد. پذيره  نويسي واحدهاي 
اين صندوق براي اش��خاص داراي كد معامالتي )كد 
بورسي( از طريق كارگزاري  هاي بورس و سامانه هاي 
آنالين معامالتي و درگاه هاي غيرحضوري و حضوري 
بانك هاي منتخب و براي اشخاص فاقد كد بورسي، از 
طريق درگاه هاي غيرحضوري و حضوري بانك  هاي 
منتخب صورت مي پذيرد. شروع پذيره نويسي از تاريخ 

14 تا ۳1 ارديبهشت ۹۹ خواهد بود.
همچني��ن وزارت اقتص��اد در اطالعي��ه دوم ك��ه در 
تاريخ نهم ارديبهش��ت ماه منتش��ر ش��د، اعالم كرد: 
بانك هاي ملي، سپه، مسكن، كشاورزي، رفاه كارگران، 

ملت، تجارت، ص��ادرات و قرض الحس��نه مهر ايران 
به عن��وان بانك هاي منتخب از تاري��خ 14 لغايت ۳1 
ارديبهشت ماه، آماده پذيره نويسي متقاضيان خريداري 
واحدهاي سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري قابل 
معامله )ETF( هستند. وزارت اقتصاد در اطالعيه دوم 
به شهروندان اكيدا توصيه مي كند، به منظور جلوگيري 
از ش��يوع ويروس كرونا، جهت پذيره نويسي از طريق 

درگاه هاي غير حضوري اين بانك ها اقدام كنند.

   واگذاري سهام  دولت
فراخ��وان واگذاري )ش��ماره ي��ك( پذيره نويس��ي 
واحدهاي س��رمايه گذاري صندوق س��رمايه گذاري 
قابل معامله)ETF(  »واسطه گري مالي يكم« چندي 
پيش منتشر شد كه بر اساس آن شروع پذيره نويسي 
فروش واحدهاي اين صندوق از امروز آغاز مي شود. بر 
اين اساس قرار است سهام دولت در سه بانك و دو بيمه 
عرضه شود. رييس جمهور در نخستين جلسه هيات 
دولت در سال جديد، بر اينكه دستگاه هاي دولتي بايد 
سهام خود را در بورس عرضه كنند تاكيد كرد و گفت 
كه پارسال شرايط بس��يار خوبي در بورس داشتيم و 
ان شاءاهلل امسال هم شرايط خوبي در بورس خواهيم 
داشت؛ رونق بورس به اين است كه همه دستگاه هاي 
دولتي سهام و اموال خود را در بورس عرضه كنند؛ لذا 
امسال براي حركت در توليد نيازمنديم كه اين سهام را 
به بازار بورس يا فرابورس عرضه كنيم و بتوانيم تحول 
بزرگ را شاهد باشيم. همچنين استفاده از فرصت بازار 
س��رمايه، در واگذاري ش��ركت ها و دارايي هاي دولت 
و همچنين فروش ام��وال مازاد بانك ه��ا، با توجه به 
استقبال مردم از اين بازار يكي از نكاتي بود كه از سوي 
رييس جمهور در تماس تلفني كه با وزير امور اقتصادي 

و دارايي داشت، مورد تاكيد قرار گرفت. در اين راستا، 
ش��وراي عالي بورس بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ و 
همچنين به استناد اصل 44، در جلسه يازدهم فروردين 
ماه، ساز و كار اجرايي واگذاري باقي مانده سهام دولتي 
شركت هاي حاضر در بازار س��رمايه را تصويب كرد و 
اين مصوبه شانزدهم فروردين ماه ۹۹ توسط وزير امور 
اقتصادي و دارايي تقديم مع��اون اول رييس جمهور 
شد. در اين راستا وزارت امور اقتصادي و دارايي هفته 
گذش��ته طي اطالعيه اي فراخوان واگذاري )ش��ماره 
1( پذيره نويسي واحدهاي س��رمايه گذاري صندوق 
س��رمايه گذاري قابل معامله )ETF( »واس��طه گري 
مالي يكم« را منتشر كرد. در اين اطالعيه آمده بود كه 
وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق اين واگذاري، به 
نمايندگي از دولت جمهوري اسالمي ايران، باقيمانده 
سهام خود در بانك هاي ملت، تجارت و صادرات ايران 
و بيمه هاي البرز و اتكاي��ي امين را واگذار خواهد كرد. 
به طور كلي قرار اس��ت 16 ه��زار ۵00 ميليارد تومان 
باقيمانده سهام دولت در سه بانك و دو شركت بيمه اي 
مذكور در قالب ي��ك صندوق س��رمايه گذاري قابل 
معامله در بورس )ETF( با عنوان»واس��طه گري مالي 
يكم« عرضه شود. همچنين در اطالعيه شماره دو اين 
وزارت خانه آمده اس��ت بانك هاي ملي، سپه، مسكن، 
كش��اورزي، رفاه كارگران، ملت، تج��ارت، صادرات و 
قرض الحسنه مهر ايران به عنوان بانك هاي منتخب از 
تاريخ 14 لغايت ۳1 ارديبهشت ماه، آماده پذيره نويسي 
متقاضيان خريداري واحدهاي سرمايه گذاري صندوق 
س��رمايه گذاري قابل معامله )ETF( هستند. درواقع 
متقاضيان مي توانند به صورت غير حضوري و با مراجعه 
به درگاه  بانك هاي مذكور نس��بت به پذيره نويس��ي 

اقدام كنند.

  كد بورسي الزامي نيست
متقاضيان بايد توجه داشته باشند كه داشتن كد بورسي 
براي پذيره نويس��ي الزامي نيس��ت. متقاضيان براي 
انجام معامله اين واحدها كه از 2 ماه به بعد از تخصيص 
امكان  پذير اس��ت، مي توانند ب��ه تدريج طي ماه هاي 
آينده و در فرصت مناسب نسبت به ثبت نام در سامانه 
س��جام و دريافت كد بورسي مطابق رويه هاي شركت 

سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه اقدام كنند.

  پذيره نويسي ETF دولتي 
وزارت اقتص��اد با اعالم اينكه امكان پذيره نويس��ي به 
صورت حضوري و غيرحضوري در ش��عب بانك هاي 
ياد ش��ده وجود دارد، به شهروندان اكيدا توصيه كرد، 
به منظور جلوگيري از ش��يوع وي��روس كرونا، جهت 
پذيره نويس��ي از طريق درگاه ه��اي غيرحضوري اين 
بانك ها اقدام كنند. تارنماي رسمي تمامي بانك هاي 
اعالم شده، پيام رس��ان بله، افزونك هاي همراه بانك، 
ايوا، كيوس��ك، همراه پالس، آپ و س��كه آماده ارايه 
خدمات غيرحضوري به متقاضيان خريد باقي مانده 
س��هام دولتي در بازار سرمايه هستند. يادآور مي شود 
اطالعات مورد نياز براي پذيره  نويس��ي شامل نام، نام 
خانوادگي، شماره ملي، تاريخ تولد، نام پدر، كد پستي 
و شماره تلفن همراه است. داش��تن كد بورسي براي 
پذيره  نويسي الزامي نيست. متقاضيان براي انجام معامله 
اين واحدها مي توانند به تدريج طي ماه هاي آينده و در 
فرصت مناسب نس��بت به ثبت نام در سامانه سجام و 
دريافت كد بورس��ي مطابق رويه  هاي شركت سپرده 
 گذاري مركزي و تسويه وجوه اقدام كنند. پذيره  نويسي 
واحدهاي سرمايه  گذاري موضوع اين دستورالعمل صرفًا 
شامل اشخاص حقيقي ايراني بوده و اشخاص حقوقي 

نمي توانند در پذيره نويسي شركت نمايند و استفاده 
از حساب آنها براي پرداخت وجوه امكان پذير نيست.

  كارشناس�ان خواس�تار بهب�ود مديري�ت 
شركت ها 

اما برخي كارشناس��ان با انتقاد ب��ه روش واگذاري ها 
معتقدند كه روند واگذاري باي��د با مجوز مجلس و به 
صورت قانون مصوب مجلس انجام شود. از جمله احسان 
خان��دوزي در پيامي توييتري نوش��ت: رقم واگذاري 
و ETFهايي كه آغاز مي ش��ود، بيش از اجازه بند الف 
تبصره 2 قانون بودجه 1۳۹۹ اس��ت، پس بايد منتظر 
اليحه دولت به مجلس بود تا خالف قانون نباشد. ثانيًا 
سياست هاي مهم و خطير محتاج اسناد پشتيبان است؛ 
منتظر انتشار گزارش توجيهي وزارت اقتصاد هستيم 
براي شيوه واگذاري. از سوي ديگر، برخي صاحب نظران 
معتقدند كه واگذاري س��هام به صورت كلي ابهاماتي 
براي سهامداران ايجاد مي كند زيرا مشخص نيست كه 
مديران اين صندوق ها چه كساني هستند و قرار است 
چگونه مديريت كنند. مثال مشخص نيست كه پرتفوي 
س��هام چگونه اس��ت و چه درصدي از آن سهام بانك 
صادرات، سهام بانك تجارت، سهام بانك ملت يا بيمه 
البرز و بيمه اتكايي امين است؟  همچنين اين مشكل 
وجود دارد كه واگذاري هاي اخير عمال فروش س��هام 
بدون تغيير در مديريت شركت هاست و همچنان دولت 
 ،ETF مي تواند با اتكاي به سهام عدالت، صندوق هاي
سهام شستا و... مديران را انتخاب كند و اين سهام عمال 
به واگذاري مديريت به بخش خصوصي منجر نمي شود 
و تا سال ها دولت مي تواند با اتكا به تركيب و شكل سهام 

اين شركت ها، مديريت دولتي انتخاب كند. 
واگذاري ها و مشاركت مردم زماني موثر است كه سهام به 
بخش خصوصي واگذاري شود و سهامداران نماينده اي 
در هيات مديره داشته باش��ند و وقتي بيش از ۵0 درصد 
سهام يك ش��ركت خصوصي مي شود عمال مديرعامل و 
رييس هيات مديره نيز توس��ط مردم و بخش خصوصي 
تعيين شود نه اينكه همچنان مديران آنها را وزارت اقتصاد 
ودارايي انتخاب كند.  در دو دهه اخير شركت هاي بسياري 
مانند بيمه ها، بانك ها و پتروش��يمي و... واگذار شده اما 
همچنان مديران آنها را دولت تعيين مي كند و هرس��ال 
رايزني و مذاكره براي انتخاب مديران يا ابقا و جابه جايي ها 
توسط مديران دولتي و وزرا، رييس شستا، وزير رفاه، تامين 
اجتماعي و... در جريان اس��ت. در حالي كه وقتي بيش از 
۵0 درصد سهام آنها واگذار مي شود، جا دارد كه به جاي 
دخالت وزرا و مديران ارشد دولتي، سهامداران خصوصي 
بتوانند مديران را انتخاب كنند و آنها روي عملكرد و كارايي 
شركت ها اثرگذار باشند.  در اين راستا كارشناسان بر اين 
باورند اكنون كه وضعيت درآمدي دولت مناسب نيست و 
با كاهش درآمد مواجه شده، بايد براي كسب درآمد اقدام 
كند كه عرضه سهام شركت هاي دولتي مي تواند يكي از 
اقدامات موثر در اين زمينه باشد. همچنين آنها مي گويند 
اگر شركت هاي دولتي خصوصي ش��وند، از سودآوري و 
كارآمدي بيشتري برخوردار خواهند شد و اين اقدام هم 
براي بازار سرمايه و هم اقتصاد كشور مزيت هايي دارد كه 
يكي از اين مزيت ها تشويق مردم به سرمايه گذاري در بازار 
سرمايه است. كارشناسان همچنين پيشنهاد مي كنند 
اكنون كه شاخص بورس در وضعيت مناسبي قرار دارد و 
سهام اين شركت هاي دولتي به طور قابل مالحظه اي باال 
رفته است، زمان مناسبي براي عرضه سهام شركت هاي 
دولتي است. دولت نبايد بنگاه داري كند و دخالت دولت 
در امور بنگاها به ضرر آنها تمام مي ش��ود. همچنين بايد 
نهادهاي كنترلي كه بر بنگاه ها و بازارها نظارت مي كنند، 
وجود داشته باش��ند. اگر با اين واگذاري ها تصدي گري 
دولت��ي كاهش پي��دا كند، امر درس��تي اس��ت؛ اما بايد 
زيرساخت هاي الزم براي كنترل و نظارت بر بازارها وجود 
داشته باشد. اما در عين حال بايد انتخاب مديران توسط 
سهامداران و بخش خصوصي و بهبود مديريت شركت ها 

با افزايش نظارت ها انجام شود.

سهام پنج شركت از امروز واگذار مي شود به هر كدملي دو ميليون تومان  با 20 درصد تخفيف 

سايه روشن هاي اقبال عمومي به بورس
 اما پرسش��ي كه با اين توضيحات ب��ه ذهن خطور 
مي كند آن اس��ت كه چرا مردم در شرايط فعلي به 
س��مت س��رمايه گذاري در بورس هجوم برده اند؟ 
چه تحول��ي در اقتصاد اي��ران رخ داده كه ش��اهد 
چنين چرخش��ي هس��تيم. آيا بازارهاي طال و ارز و 
مسكن اش��باع شده است؟ آيا چش��م انداز رشد در 
بورس آن چنان روش��ن است كه اين همه استقبال 
ايجاد كرده اس��ت؟ بررس��ي هاي ميداني خود من 
طي چند روز اخير نش��ان مي دهد كه مردم با توجه 
به ش��رايط اقتص��ادي از كاه��ش ارزش پول خود 
هراسان هستند و احس��اس مي كنند كه پول خود 

را باي��د بدل به ي��ك ارزش اف��زوده پايدارتر كنند. 
اغلب اين افرادي كه صف كش��يده اند تا كد بورسي 
دريافت كنند، نمي دانن��د اطالعات اقتصادي قابل 
توجهي درباره بورس ندارند. فرض كنيد ش��خصي 
100ميليون توم��ان پول نقد دارد؛ اين فرد مي داند 
كه اگر نقدينگي خ��ود را به ارزش افزوده بدل نكند 
در عرض يك ريال ارزش اي��ن 100ميليون تومان 
حداقل ۳0درصد نزول مي كند. يعني سال آينده با 
تورم ۳0درصدي 100ميليون به اندازه 70ميليون 
تومان ارزش دارد. طبيعي است كه افراد در  چنين 
ش��رايطي به هر دري مي زنند تا بتوانند از س��رمايه 

خود محافظت كنند. حاال وظيفه تصميم س��ازان و 
مسووالن در اين ش��رايط چيست؟ اولين قدم ارايه 
آموزش هاي الزم به مردم در خصوص ابعاد مختلف 
فعاليت در بورس اس��ت بايد از اين فرصت استفاده 
كنيم و دانش اقتصادي مردم را در خصوص بازار پول 
و س��رمايه ارتقا دهيم. اين آگاهي بخشي مي تواند 
اثرات مثبت فراواني در رويكردهاي اقتصادي مردم 
ايجاد كند. اين آموزش هاي ضروري در حال حاضر 
به صورت فراگير ديده نمي شود. اين در حالي است 
كه در همه جاي دنيا آموزش هاي خاصي براي براي 
عموم مردم مي گذارند تا با چشم باز وارد فعاليت هاي 

مرتبط با بورس شوند. من با تعداد زيادي از افرادي 
كه اين روزها بورسي ش��ده اند صحبت كردم از آنها 
پرس��يده ام كه به چه دليلي وارد بورس ش��ده اند؟ 
اغلب پاسخ مي دهند: پناه بر خدا، ديديم اطرافيان 
سهام خريده اند ما هم اقدام كرديم. به هر حال بازار 
بورس، بازار پرنوس��ان و پر ريس��كي است. ممكن 
است شخص با سود مواجه شود ممكن است با زيان 
روبه رو ش��ود. اما اينكه آيا همه افرادي كه وارد اين 
بازار مي شوند، س��ود مي برند يا نه  موضوع ديگري 
است. با اين حجم از سرمايه گذاري ها خداي نكرده 
اگر مردم با زيان هاي مالي دامنه دار و وسيع مواجه 

ش��وند، ممكن اس��ت مردم تا دهه ه��اي متمادي 
اعتماد خ��ود را به بورس و فعاليت هاي اينچنيني از 
دست بدهند و باز هم بازارهاي غيرشفاف طال و دالر 
جايگزين بازار بورس شوند. بنابراين ضروري است 
ك��ه مديران بورس و مس��ووالن اقتص��ادي فرآيند 
آگاهي بخشي و اطالع رس��اني را با جديت پيگيري 
كنند تا مردم از طريق اين جريان س��يال آگاهي با 
چشم باز و اطالعات كافي وارد بورس شوند. در اين 
صورت است كه مي توان نسبت به چشم انداز توسعه 

سرمايه گذاري ها در بورس اميدوار بود.
٭عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس دهم

ركود كرونايي چيزي را ارزان نمي كند!
در بين بخش هاي توليدي در ايران يكي از بيش��ترين 
آسيب هاي كرونا متوجه بخش كش��اورزي شد. اين 
آسيب به دليل بسته شدن مرزها و عدم امكان صادرات 
محصوالت كش��اورزي اتف��اق افت��اد؛ همان طور كه 
مي دانيم پيش از اين بخش عمده اي از ارزهاي كشور از 
محل صادرات اين اقالم تامين مي شد. به دليل شيوع 
ويروس كرونا از اواسط اسفندماه سال گذشته تا امروز 
صادرات بخش كشاورزي آسيب زيادي ديد؛ هرچند 
اميدواريم كه تا روزهاي آينده تحوالت مثبتي در اين 

حوزه اتفاق بيفتد. 
در اين ميان صنايع فلزي نيز سرنوشتي مشابه توليدات 
كشاورزي پيدا كردند. دو گروه فلزات و پتروشيمي كه 
دو منبع اصلي ارزآوري براي كش��ور در شرايط فعلي 
هستند به دليل كاهش صادرات در اين روزها آسيب 

ديده اند.  با اين حال بعضي از صنايع هم مانند صنايع 
شوينده يا صنايع مواد غذايي در شرايط كرونايي مسير 

متفاوتي را طي كردند.
 اي��ن روزه��ا صنايع غذايي و اقالم بهداش��تي رش��د 
چشمگيري داشتند كه پيش بيني مي شود اين صنايع 
امسال هم سال خوبي را در پيش داشته باشند. همچنين 
بعضي از صنايع شيميايي به  رغم مسائل به وجود آمده 
در حوزه هاي نفتي، رش��د خوبي را تجربه كردند. اين 
صنايع چون از طرفي خيلي به صورت مستقيم با نفت 
درگير نبودند و از طرف ديگ��ر به دليل اينكه با توليد 
محصوالت ضدعفوني كننده س��روكار داشتند، رشد 

خوبي را تجربه كردند.
 با همه اي��ن اوصاف، امكان وصول درآمدهاي مالياتي 
پايين آمده و بسياربعيد است كه ارقام مالياتي پيش بيني 

شده در بودجه امسال محقق شود. از طرف ديگر با توجه 
به شرايط فعلي بهتر اس��ت نه تنها فشارهاي مالياتي 
كاهش پيدا كند بلكه تسهيالت مالياتي بيشتري هم 
براي صنايع در نظر گرفته شود. واقعيت اين است كه 
در شرايط بحراني همه دولت ها حتي ليبرال ترين آنها 
خود را موظف به حماي��ت از صنايع مي دانند و تالش 
مي كنند تا فعاليت هاي اقتصادي در ش��رايط بحراني 
متوقف نشود. مجموع اين شرايط باعث شده تا بسياري 

از صنايع با ركودي جدي مواجه شوند.
هرچند آمار دقيق ركود را باي��د مراجعي مانند بانك 
مركزي اعالم كنند اما براي س��نجش شاخص ركود 
مي توان به يكس��ري عالئمي مراجعه كرد. براي مثال 
ميزان گردش پول از طريق سيس��تم شاپرك يكي از 
عالئمي است كه از طريق آن مي توان به عمق ركود در 

بخش هاي مختلف پي برد.  آمارهاي س��رمايه گذاري 
شاخص ديگري هس��تند كه از طريق آن مي توان به 
عمق ركود در جامعه پي برد. هرچند همه اين آمارها بايد 
توسط مراجع رسمي مانند بانك مركزي منتشر شوند 
اما آن چيزي كه به صورت محيطي مشاهده مي شود 
اين است كه ميزان سرمايه گذاري ها در حال كمتر شدن 
اس��ت. بعد از ماجراي بيماري شيوع كرونا اغلب مردم 
خانه نشين ش��دند و به همين هم دليل حركت هاي 

اقتصادي كندتر شد. 
بر اين اس��اس ركود را مي توان در بازار مش��اهده كرد. 
از طرف ديگر با اينكه از فروردين ماه امس��ال تورم به 
دليل كاهش فعاليت هاي اقتصادي اندكي كندتر شده 
است، اما شاهد هيچ تغييري در سياست هاي اقتصادي 
دولت نيستيم. بر اين اساس پيش بيني ها اين است كه 

امسال تورم كمتر از سال پيش نخواهد بود. با افزايش 
ركود ممكن است اين تصور ايجاد شود كه اين مساله 
باعث كاهش تورم شود اما در ايران بعيد است كه ركود 
بتواند باعث كاهش قيمت ها يا كاهش تورم شود؛ چرا 
كه علت افزايش پايه پولي به عنوان علت اصلي تورم، از 
بودجه ناشي مي شود كه هيچ تغييري در آن مشاهده 
نمي شود. واقعيت اين است كه زماني شاهد كاهش اين 
تورم خواهيم بود كه سياست هاي اقتصادي دولت تغيير 
كند.  از آنجايي كه هيچ شواهدي براي كاهش مخارج 
دولت مشاهده نمي شود و از طرفي درآمد دولت از محل 
صادرات نفت كمتر شده است بعيد است كه امسال نيز 
تورم كاهش پيدا كند. تنها راه چاره اين است كه دولت 

بايد بتواند دخل و خرج خود را تطبيق دهد.
دبيركل مجمع فعاالن اقتصادي

ادامه از صفحه اول



اخبار 3 بانك و بيمه

»تعادل« از تحوالت بازار طال و ارز گزارش مي دهد 

رشد 20 درصدي ميانگين نرخ دالر در سال 98 
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

متوسط قيمت دالر در س�ال 98 معادل 12918 
تومان بوده كه نس�بت به س�ال 97 معادل 19.8 
درصد يعني نزديك به 20 درصد و متوسط قيمت 
يورو 14427 تومان بوده كه نس�بت به سال 97 
معادل 14.9 درصد نزديك به 15 درصد بوده است. 
اين نكته نش�ان مي دهد كه در سال 98 با وجود 
ثبات نسبي قيمت ها و نوسان كمتر نسبت به سال 
97 ميانگين فشار هزينه اي دالر بيش از سال 97 
بوده و كل هزينه هاي دالري ب�ه ريال 20 درصد 
باالتر بوده اس�ت. به عبارت ديگر، در س�ال 97 
قيمت دالر از 5 تا 19 هزار تومان در نوسان بوده و 
بازار ملتهب بوده است اما در سال 98 بازار التهاب 
نداشت و دالر بين 10 تا 16 هزار تومان به تدريج 
افزايش يافت اما ميانگين آن نسبت به ميانگين 
كل سال 97 معادل 20 درصد بيشتر بوده است. 
يعني اگر قيمت متوسط دالر در سال 97 معادل 
10783 تومان بوده در سال 98 به 12918 تومان 

رسيده و 20 درصد بيشتر شده است. 

 به گزارش »تعادل«، متوس��ط قيمت فروش طرح جديد 
4 ميلي��ون و 618 هزار و طرح قديم 4 ميليون و 523 هزار 
تومان بوده كه نسبت به سال 97 به ترتيب 30 و 34 درصد 
رشد كرده است.مقايسه خالصه وضعيت قيمت در بازارهاي 
مختلف در سال 1398 با سال قبل از آن نشان مي دهد كه 
ميانگين نرخ هر دالر امريكا در بازار آزاد شهر تهران 19.8 
درصد رش��د داشته اس��ت. آمارهاي بانك مركزي، نشان 
مي دهد كه ميانگين نرخ دالر در بازار آزاد ش��هر تهران از 
10هزار و 800 تومان در سال 98 به 12 هزار و 900 تومان 
در سال 1398 رسيده است. براين اساس همچنين ميانگين 
نرخ هر يورو با 14.9 درصد رشد از 12هزار و 600 تومان در 
سال 1397 به 14هزار و 400 تومان در سال بعد از آن رسيده 
است.اين گزارش حكايت از رشد 33.9 درصدي ميانگين 
نرخ سكه طرح قديم و 29.9 درصدي سكه طرح جديد دارد. 
در مدت زمان مورد گزارش هر قطعه سكه طرح قديم از 3 
ميليون و 400 هزار تومان در سال 97 به 4 ميليون و 500 
هزار تومان در پايان سال 98 رسيده است. همچنين قيمت 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد نيز از 3 ميليون 
و 600 هزار تومان در پايان سال 97 به 4 ميليون و 600 هزار 

تومان در پايان سال بعد از آن افزايش يافته است.

    رشد ۶۲ درصدي بهاي هر متر واحد مسكوني
اين گزارش مي افزايد بهاي هر متر مربع واحد مس��كوني 
معامله شده در ش��هر تهران كه در پايان سال 97 برابر با 8 
ميليون و 220 هزار تومان بوده با 62 درصد رشد در پايان 
سال 98 به 13 ميليون و 300 هزار تومان رسيده است. با 
اين حال ش��اخص ارزش سهام معامله شده در بازار سهام 
)100=1395( از 261.1 درص��د در س��ال 97 به 868.8 
درصد در سال 98 رسيده كه رش��دي 232.1 درصدي را 
نشان مي دهد. همچنين شاخص تعداد سهام معامله شده در 
بازار سهام )100=1395( نيز از 202.2 درصد به 430 درصد 
در مدت زمان مشابه افزايش يافته است كه اين شاخص نيز 

حكايت از رشدي 112.7 درصدي دارد.

    تورم ۳۴.۸ درصدي
ش��اخص بهاي كااله��ا و خدم��ات مصرفي كل كش��ور 
)100=1395( نيز ك��ه در پايان س��ال 97 برابر با 137.3 
درصد بوده با 34.8 درصد افزايش در پايان س��ال بعد از آن 
به 185.1 درصد رسيده است. براساس اين گزارش در بين 
بازارهاي طال، ارز، مسكن و سهام، بازار سهام بيشترين بازدهي 
ارزشي را در سال گذشته داشته است به نحوي كه شاخص 
بهاي كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي ش��هري كشور 
)100=1395( در پايان سال 98 با 34.4 درصد افزايش برابر 
با 184 درصد بوده است. اين رقم براي سال قبل از آن 136.9 
درصد بوده است.ش��اخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي 
خانوارهاي روستايي كش��ور )100=1395( نيز از 139.4 
درصد در سال 97 به 191.4 درصد در سال 98 رسيده كه 
رشدي 37.3 درصدي را نشان مي دهد. براساس اين گزارش 
شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي كل خانوارهاي استان 
تهران )100=1395( هم از 150.4 در س��ال 97 به 176.9 
درصد رسيده كه افزايشي 17.6 درصدي را ثبت كرده است.

    نقش بانك ها در كاهش خروج ارز از كشور
از سوي ديگر، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس به تش��ريح وظايف ش��بكه بانك��ي در حمايت از 
توانمندي هاي داخلي پرداخت و گفت: بانك ها مي توانند در 

خودكفايي كشور و كمك به اقتصاد موثر باشند.
غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي در گفت وگو با ايِبنا با بيان 
اينكه حمايت از شركت هاي دانش بنيان مي تواند ارزآوري 
خوبي براي كشور داشته باش��د، گفت: متاسفانه دولت و 
شبكه بانكي تاكنون به اين حوزه توجهي چنداني نداشته اند.

نماينده مردم رشت در مجلس ش��وراي اسالمي با تاكيد 
بر اينكه متاسفانه شناخت از شركت هاي دانش بنيان در 
كشور ما بسيار ضعيف است، افزود: ارايه تسهيالت ارزان و 
كمك به شركت هاي دانش بنيان مي تواند ارزآوري خوبي 
براي اقتصاد ما داشته باشد.وي با بيان اينكه خوشبختانه 
بسياري از شركت هاي دانش بنيان با توان داخلي توانسته اند 
پيشرفت هاي قابل توجهي داشته باش��ند، تصريح كرد: 
افزايش توجه به اين ن��وع توانمندي هاي داخلي مي تواند 
تغييرات عديده اي را در اقتصاد ما رقم بزند.اين نماينده مردم 
در مجلس دهم با تاكيد بر اينكه حمايت از توانمندي هاي 
داخلي بايد افزايش يابد، گفت: حمايت هاي مقطعي از اين 
نوع شركت ها به صالح نيست زيرا اين شركت ها در بسياري 
از حوزه ها داراي توانمندي بوده و مي توانند كمك حال كشور 
باشند.جعفرزاده ايمن آبادي با اشاره به اينكه شركت هاي 
دانش بنيان مي توانند در بحث درمان كرونا نيز موثر باشند، 

افزود: حمايت هاي دولتي از اين شركت ها مي تواند بسياري 
از استعدادهاي آنها را شكوفا كند.وي ادامه داد: بسياري از 
كشورهاي پيشرفته با دانش فني خود توانسته اند بسياري 
از مسائل اقتصادي را برطرف كنند، از اين رو  وظيفه شبكه 
بانكي و دولت ني��ز در حوزه كمك به اين نوع ش��ركت ها 
سنگين است.عضو كميسيون برنامه بودجه و محاسبات 
مجلس شوراي اسالمي يادآور شد: كمك به شركت هاي 
دانش بنيان و ارايه تسهيالت ارزان قيمت بانكي مي تواند به 
كاهش واردات و جلوگيري از ارز نيز كمك كند كه اين خود 

به خودكفايي كمك مي كند.

    روزهاي بد دالر ادامه دارد
دالر براي سومين روز متوالي در برابر بسياري از همتايانش 
عقب نشس��ت.به گزارش رويترز، در جريان معامالت آخر 
هفته، روند نزول��ي دالر ادامه يافت و بس��ياري از ارزها در 
برابر اسكناس سبز در موقعيت صعودي قرار گرفتند.وقايع 
معامالت ارز كماكان تحت تاثي��ر اخبار مربوط به ويروس 
كرونا قرار دارد. در امريكا دونالد ترامپ، در اظهاراتي عجيب 
مدعي شده ويروس كرونا در آزمايشگاهي در شهر ووهان 
چين، جايي كه پاندمي كرونا از آنجا آغاز شد، ساخته شده 
و تهديد كرد كه در صورت اثبات اين ادعا، چين را از طريق 
اعمال تعرفه هاي جديد تنبيه خواهد كرد. اورسال فون در لين، 
رييس كميسيون اروپا نيز از آغاز تحقيقات در خصوص منشأ 
كرونا حمايت كرده و افزوده است چين بايد در اين تحقيقات 

حضور يابد. پيش از اين آژانس اطالعات امريكا ادعاي دست 
ساز بودن ويروس كرونا را رد كرده بود. امريكا و چين از سال 
2018 با يكديگر وارد يك جنگ تجاري گسترده شدند و 
سرانجام اواخر سال گذشته دوطرف بر سر اجراي يك جدول 
زماني براي متوازن ش��دن تجارت دوجانبه توافق كردند. 
اكنون تهديدات ترامپ باعث افزايش هراس معامله گران از 
ايجاد يك جنگ تجاري جديد شده است آن هم در زماني 
كه رشد اقتصادي بسياري از كشور ها تحت تاثير شيوع كرونا 
و تعطيلي كسب و كارها به پايين ترين سطوح تاريخ معاصر 
رسيده است. از طرف ديگر بانك مركزي امريكا تصميم گرفت 
نرخ بهره را در س��طح پايين كنوني حفظ كند و بسياري از 
تحليلگران معتقدند كه اين روند دست كم در سه ماه آينده 
نيز ادامه خواهد داش��ت. اكنون ميزان خريد اوراق قرضه و 
بدهي توسط فدرال در هر روز به باالترين سطح تاريخ خود 
رسيده است و اين بانك تا 46 ميليارد دالر از اين اوراق را در هر 
روز خريداري مي كند. شمار كساني كه براي دريافت مزاياي 
بيكاري درخواست كرده اند به رقم بي سابقه 30 ميليون نفر 
رسيده است. اكنون نيمي از ايالت هاي امريكا محدوديت هاي 
رفت و آمد را كم كرده اند و انتظار مي رود تا پايان اين هفته 
محدوديت ها در تمامي ايالت ها كاهش يابد. بس��ياري از 
واحدهاي اقتصادي نيز به صورت محدود بازگشايي شده اند 
و بخشي از كاركنان خود را به كار فرا خوانده اند. دريك هالپني 
استراتژيست سرمايه گذاري در بانك ميتسوبيشي گفت: با 
توجه به شيوع گسترده كرونا در جهان پيامدهاي اقتصادي 

قابل توجه آن، ريسك بااليي براي ش��روع دور جديدي از 
تنش ها بين قدرت هاي جهاني وج��ود دارد و وقوع چنين 
اتفاقي براي غرق كردن بازارهاي مالي و اقتصاد جهاني كافي 
خواهد بود. تاكنون بيش از سه ميليون و 401 هزار و 318 
مورد ابتال به كرونا گزارش شده است كه در اين بين 239 هزار 
و 614 نفر جان خود را از دس��ت داده اند. در بين كشورهاي 
مختلف، باالترين تلفات مربوط به امريكا با 65 هزار و 776 
نفر، ايتاليا با 28 هزار و 236 نفر، انگليس با 27 هزار و 510 
نفر، اسپانيا با 24 هزار و 824 نفر وفرانسه با 24 هزار و 594 نفر 
بوده است.جيمز نايتلي، كارشناس ارشد اقتصاد بين الملل در 
بانك اي ان جي گفت: با توجه به گستردگي تعطيلي كسب و 
كارها در امريكا، پيش بيني ما اين است كه پيش از بازگشت به 
سطح قبل از بحران، رشد اقتصادي امريكا تا منفي 13 درجه 
نيز كاهش پيدا كند و شايد بهبودي كامل از نظر اقتصادي تا 
ميانه سال 2022 طول بكشد. اين يعني شاهد ادامه تعطيلي 
كسب و كارها و فاصله گذاري ها خواهيم بود. شاخص دالر 
كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه 
مي گيرد، در معامالت امروز با افت 0.3 درصدي نسبت به 
روز قبل و در سطح 99.09 واحد بسته شد. نرخ برابري هر 
فرانك سويس معادل 1.040 دالر اعالم شد. با تداوم بسته 
ماندن كس��ب و كارها، آمارهاي رشد به طرز كم سابقه اي 
همه را نااميد مي كنند؛ در امريكا براي نخستين بار از سال 
2014 رشد اقتصادي در سه ماهه نخست امسال منفي شد 
كه اين رش��د منفي 4.8 درصدي از زمان ركود بزرگ سال 
2009 تاكنون بي سابقه بوده است. با اين حال رييس بانك 
مركزي امريكا نسبت به بازگشت اقتصاد به سطح اوليه ثبات 
در آينده اي نزديك ابراز اميدواري كرده است. اكنون بسياري 
از كشورهاي اروپايي در حال بررسي گزينه هاي موجود براي 
فرار از رشد اقتصادي منفي هستند و نخست وزير ايتاليا با 
بحراني خواندن شرايط اقتصادي منطقه يورو خواستار تسريع 
در تهيه بسته نجات شده است. هر چند سران اروپايي بر سر 
ايجاد يك بسته نجات يك تريليون يورويي به توافق رسيدند 
اما اختالف بر سر جزييات آن باعث شد تا اجرايي شدن آن 
تا تابستان به تعويق بيافتد. در اتريش سباستين كورتس، 
صدراعظم اين كش��ور اعالم كرد براي حمايت از كسب و 
كارهاي داخلي معافيت هاي مالياتي جديدي در نظر گرفته 
و اختالف درآمد دول��ت از طريق افزايش ماليات بر درآمد 
فعاليت شركتها و اتباع خارجي در اين كشور جبران خواهد 
شد. كورتس همچنين گفته است دولت وام هاي بيشتري در 
اختيار بنگاه هاي كوچك قرار خواهد داد تا بتوانند بر بحران 
كنوني غلبه كنند. رشد اقتصاد اتريش در سه ماهه نخست 
2020 به منفي 2.5 درصد رسيد كه اين نرخ رشد 0.8 درصد 
كمتر از نرخ رش��د ثبت شده در فصل قبل و كمترين رشد 
فصلي ثبت شده درطول تاريخ معاصر اين كشور بوده است. 
مركز آمار فرانسه در گزارشي اعالم كرده كه رشد اقتصادي 
اين كشور در سه ماه نخست امسال اقتصاد اين كشور رشد 
منفي 5.8 درصدي را تجربه كرده كه بسيار بيشتر از رشد 
منفي 3.5 درصدي پيش بيني ش��ده و بدترين عملكرد 
فصلي اقتصاد اين كشور در تاريخ معاصر محسوب مي شود. 
پيش از اين نيز اين مركز به دولت فرانسه هشدار داده بود 
كه هر ماه قرنطينه سراس��ري در خاك اين كشور باعث 
خواهد شد تا رشد اقتصادي سه درصد كاهش پيدا كند.
در آلمان نيز شماري از انديشكده هاي اقتصادي اين كشور 
با هشدار به در پيش بودن سخت ترين سال اقتصادي چهار 
دهه اخير از دولت خواسته اند تا اقدامات حمايتي بيشتري 
را براي كاستن از تبعات اقتصادي ويروس كرونا بر فعاليت 
كس��ب و كارهاي كوچك و متوس��ط و بازار كار در پيش 
گيرد. انتظار مي رود پس از مدت ها، نرخ بيكاري آلمان از 
پنج درصد فرا ب��رود. در تازه ترين دور از معامالت، پوند با 
افت 0.47 درصدي نسبت به روز قبل خود و به ازاي 1.250 
دالر مبادله ش��د. يورو 1.15 درصد باال رفت اما با عبور از 
كانال 1.09 به 1.108 دالر رسيد.كريگ ارالم، تحليل گر 
بازار در موسسه اواندا گفت: در روزهاي اخير شاهد افزايش 
ميل معامله گران به خريد دارايي هاي پرريسك تر با توجه 
به كاهش سرعت شيوع بيماري بوده ايم و اين مي تواند روي 
نرخ برابري دالر و ديگر ارزهاي امن مقابل ساير ارزها تاثير 
زيادي داشته باش��د. در معامالت بازارهاي ارزي جهاني، 
همچنين هر دالر با 0.16 درصد كاهش به 106.919 ين 
رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 
1.557 دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل 

7.062 يوان چين اعالم شد.

بي توجهي برخي بانك ها به مهلت سه ماهه پرداخت اقساط
پس از شيوع كرونا و اخالل در روند درآمدزايي 
خانوارها، اعالم شد كه پرداخت اقساط وام هاي 
قرض الحسنه براي مدت سه ماه به تعويق مي افتد، 
اما بررسي ها نشان مي دهد كه با وجود گذشت 
بيش از دو ماه هن�وز برخي بانك ها همچنان در 

اجراي اين تصميم مقاومت مي كنند.

به گزارش ايرنا، پس از شيوع كرونا و آسيب ديدن مشاغل 
و روند درآمدزايي خانوارها، بانك مركزي با هدف حمايت 
از وام گيرندگان، اعالم كرد كه پرداخت اقساط وام هاي 
قرض الحسنه براي مدت سه ماه به تعويق مي افتد.بر اين 
اساس، قرار شد اقساط وام هاي قرض الحسنه در ماه هاي 
اسفند 98، فروردين 99 و ارديبهشت 99 دريافت نشود 
و بدون وضع هر گونه جريمه ي��ا كارمزد به پايان دوره 
پرداخت اقساط منتقل شود.با وجود اينكه اين طرح با 
هدف حمايت از مردم در دوران شيوع كرونا و با تصويب 
شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي به بانك ها ابالغ شد، 
اما شماري از بانك ها به بهانه هاي مختلف تالش كردند 
كه از اجراي اين طرح شانه خالي كنند.پيگيري ها نشان 
مي دهد با وجود اينكه به ارديبهشت ماه يعني آخرين 
ماه تعويق سه ماهه اقساط قرض الحسنه رسيده ايم، اما 
برخي بانك ها همچنان به برداشت از حساب مشتريان 

ادامه داده اند.البته برخي بانك ها از همان ابتدا با بانك 
مركزي همراه شده و دريافت اقساط اين وام ها را به طور 
كامل متوقف كردند، اما ش��ماري ديگ��ر از بانك ها به 
بهان��ه »عدم ارايه درخواس��ت از س��وي وام گيرنده«، 
»وجود موجودي در حساب وام گيرنده«، »توان مالي 
وام گيرنده« و »تاييد فرم برداشت مستقيم از حساب در 
زمان سررسيد قسط توسط وام گيرنده«، به بي توجهي 
خود به ابالغ بانك مركزي ادامه دادند.»ميثاق« جوان 
27 ساله اي كه به تازگي ازدواج كرده در اين باره به ايرنا 
گفت: »بانك، اقساط وام ازدواج اسفند و فروردين را از 
حساب ما كسر كرده، حتي در سامانه اي كه اعالم شده 
هم اعتراض را ثبت كرديم، اما پولمان را به حساب مان 
برنگردانده اند.«»محمد سلماني« نيز به ايرنا گفت: پول 
قسط اس��فند را از حس��اب مان كم كردند كه با وجود 
اعتراض آن را به حس��اب مان پس ندادند؛ اما قس��ط 
فروردين را برداشت نكردند. در اسفند و فروردين ماه، 
ش��مار زيادي از وام گيرندگان در تماس با ايرنا، نسبت 
به تخلف بانك ها در برداش��ت از حساب شان اعتراض 
داش��تند كه در روزهاي اخير از شمار آنها كاسته شده 
است كه اين موضوع نشان مي دهد بانك ها ناچار شده اند 
كه اين دستور بانك مركزي را رعايت كنند؛ البته برخي 

تخلفات همچنان ادامه دارد.

    اخطارهاي پي درپي به بانك هاي متخلف
افزايش ش��كايات مردم نس��بت به برداش��ت اقس��اط از 
حساب هاي وام گيرندگان توسط بانك ها باعث شد بانك 
مركزي چندين بار نس��بت به اين موض��وع تذكر دهد و 
حتي رييس كل بانك مركزي نيز ب��ر لزوم توجه بانك ها 
به اين موضوع تاكي��د كرد.بر اين اس��اس، بانك مركزي 
نيز در 18 فروردي��ن ماه در اطالعيه اي اعالم كرد: بانك ها 
و موسس��ه هاي غيربانكي كه مبالغ اقساط قرض الحسنه 
سررسيد شده در بازه زماني مصوبه شوراي پول و اعتبار را 
از حساب تسهيالت گيرندگان يا ضامن ها برداشت كرده اند، 
مسترد كنند.بانك مركزي تاكيد كرد بخشنامه 15 اسفند 
98 درباره مصوبه شوراي پول و اعتبار كه جهت تعويق سه 
ماهه اقساط تسهيالت به دليل شيوع ويروس كرونا صادر 

شده است، بايد اجرا شود.

    راه اندازي سامانه ثبت شكايات
در پي ادامه بي توجهي بانك ها به رعايت اين بخشنامه، 
بانك مركزي در نيمه نخست فروردين ماه، اقدام به 
راه اندازي سامانه ثبت ش��كايات احتمالي مشتريان 
بانكي داراي تسهيالت قرض الحسنه كرد.اين سامانه 
در راس��تاي حماي��ت اين بانك از كس��ب و كارهاي 
زيان ديده از ش��يوع ويروس كرونا و تعويق پرداخت 

تسهيالت آنها و نيز تعويق پرداخت تسهيالت وام هاي 
قرض الحسنه راه اندازي شد.

بر اين اس��اس، اعالم شد چنانچه از حساب افرادي كه 
اقساط قرض الحس��نه دارند يا از حساب ضامنين آنها 
در شعب بانك ها و موسسات اعتباري، برداشتي بابت 
اقساط انجام ش��د، آنها مي توانند موضوع را در سامانه 
مربوطه از طريق تارنماي بانك مركزي يا مراجعه به اين 
آدرس درج كنند.آمار كامل و جديدي از ميزان تخلفات 
بانك ها در برداشت از حساب هاي گيرندگان وام هاي 
قرض الحسنه تحت ش��مول اين ابالغ بانك مركزي، 

اعالم نشده است.آخرين آمار اعالم شده مربوط به 23 
فروردين ماه است كه طي آن اعالم شد تعداد 35 هزار و 
494 فقره شكايت مشتريان در ارتباط با برداشت اقساط 
تسهيالت قرض الحسنه توس��ط بانك ها و موسسات 
اعتباري در سامانه ثبت شده است.در سال هاي اخير، 
براي تسهيل كارها، س��امانه امكان برداشت خودكار 
و اتوماتيك از حس��اب بانك��ي وام گيرندگان در زمان 
سررسيد اقساط فراهم ش��ده بود؛ بر اساس اين طرح، 
ديگر نيازي به مراجع��ه وام گيرندگان براي پرداخت 

اقساط به شعب با خودپردازها وجود ندارد.
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رشد چشمگير عملكرد پاسارگاد 
در بسته حمايتي سال 9۸

بانك پاس��ارگاد با بس��ته حمايتي ويژه خدمات 
بانكي، اقدامات ارزشمندي را در راستاي افزايش 
توليد و اشتغال زايي انجام داده است.  به گزارش 
روابط عمومي بانك پاس��ارگاد، اين بانك با هدف 
كمك به رشد و شكوفايي صنايع داخلي و چرخه 
اقتصاد كشور، از سال 1397 بسته حمايتي ويژه 
خدمات بانكي را كه ش��امل»اعطاي تسهيالت 
ارزان قيمت«، »گشايش اعتبار اسنادي داخلي«، 
»صدور انواع ضمانتنامه بانكي« و »ارايه خدمات 
مشاوره اي« است، ارايه مي دهد. بسته حمايتي 
بانك پاس��ارگاد در سال 1398 با استقبال بسيار 
خوب مش��تريان مواجه شد. به طوري كه نسبت 
به سال پيش از آن، شاهد رشد 187 درصدي در 
بخش گشايش اعتبار اسنادي، رشد 149 درصدي 
در بخش صدور ضمانتنامه و رشد 318 درصدي در 
بخش اعطاي تسهيالت ارزان قيمت بوديم. ايجاد 
فضاي قابل اعتماد و بدون ريسك بين خريدار و 
فروشنده، تسهيل مبادالت اقتصادي و تجاري، 
افزايش دامنه خدمات بانكي، كمك به رشد اقتصاد 
كشور و ارايه بهترين راهكارها با كمترين قيمت 
تمام شده به بنگاه ها، از ويژگي هاي بسته حمايتي 
بانك پاسارگاد اس��ت.گفتني اس��ت مشتريان 
مي توانند با مراجعه به »سامانه ثبت درخواست 
خدم��ات بانكي« در س��ايت بانك پاس��ارگاد به 
 ،https://www.bpi.ir/campaign نشاني
ضمن ثبت مش��خصات خود، خدمت مورد نظر 
در بس��ته حمايت��ي و ش��عبه دلخ��واه را جهت 
دريافت آن خدمت انتخاب كنند. به  اين ترتيب 
كارشناسان مربوطه ضمن تماس با ايشان و انجام 
مشاوره هاي بانكي، نسبت به ارايه خدمات مورد 
نظر اق��دام مي كنند. همچنين مركز مش��اوره و 
اطالع رساني بانك پاس��ارگاد به شماره 82890 
 و س��امانه CRM در س��ايت اين بانك به آدرس
 https://www.bpi.ir/crm ب��ه ص��ورت 
ش��بانه روزي آم��اده اراي��ه اطالعات بيش��تر به 

هم ميهنان هستند. 

دريافت »شبا« از طريق 
اطالعات هويتي در بانك آينده 

»شبا« يا ش��ماره حس��اب بانكي ايران، يكي از 
ابزارهاي ارايه خدمات بانكي در بانك آينده است 
كه به منظور تسهيل و استانداردسازي مبادالت 
بين بانكي و بين المللي بانك هاي كشور در تمامي 
س��امانه هاي پرداخت بين بانكي قابل استفاده 
است.مش��تريان محترم بانك آينده، مي توانند 
در هر ساعت از شبانه روز با مراجعه به وب سايت 
رس��مي بان��ك آين��ده ir.ba24 از طريق وارد 
نمودن »شماره حساب« يا »اطالعات هويتي«، 
به راحتي، »شباي« خود را دريافت كنند.شايان 
ذكر است هر شماره حساب بانكي )صرف نظر از 
آنكه متعلق به كدام بانك باشد(، قابل تبديل به 
يك »ش��با« خواهد بود. مشتريان گرامي بانك 
آينده مي توانند براي اطالع از »ش��باي« سپرده  
خود نزد بانك آينده، از دو روش  يادشده با مراجعه 
به تارگاه بانك، استفاده كنند.الزم به ذكر است 
براي دريافت »شبا« از طريق اطالعات هويتي، 
شماره ملي، شماره شناسنامه و تاريخ كامل تولد 
)روز، ماه، سال(، الزامي است كه پس از واردكردن 
اين اطالعات به همراه كد امنيتي، »شباي« تمامي 

حساب هاي مربوط به خود را دريافت مي كنيد.

 ETF ثبت نام و خريد واحد هاي
در سايت بانك صادرات 

س��امانه ثبت ن��ام و خريد واحد ه��اي صندوق 
س��رمايه گذاري )ETF( بانك ه��اي ص��ادرات 
ايران، ملت، تجارت، بيم��ه البرز و بيمه اتكايي 
امين از فردا در سايت بانك صادرات ايران آغاز 
مي شود.به گزارش روابط عمومي بانك صادرات 
ايران، با راه اندازي اين س��امانه در سايت بانك 
به نش��اني: www.bsi.ir، مشتريان و عموم 
هموطنان مي توانند با مراجعه به اين س��امانه 
با ارايه كد ملي و ش��ماره ش��باي حساب خود، 
اطالعات هويتي خود را تكميل و براي خريد تا 
سقف 20 ميليون ريال با تخفيف 20 درصدي 
اقدام كنند.در همين راستا، متقاضياني كه كد 
بورسي ندارند، فرصت دارند با ثبت نام در سامانه 
سجام و مراجعه به شعب منتخب بانك صادرات 
ايران در سراسر كشور يا دفاتر پيشخوان دولت، 
كد بورس��ي خود را جهت معامل��ه واحدهاي 
خريداري شده در بازار سرمايه دريافت كنند. بر 
اساس تصميمات دولت، باقيمانده سهم دولت از 
سهام 13 شركت بورسي در قالب واحد هاي سه 
صندوق قابل معامله در بازار سرمايه، در اولويت 
واگذاري قرار دارد. در اين ميان يك نوع صندوق 
تحت عنوان صندوق مالي به عرضه سهام گروه 
بانكي و بيمه اي مي پردازد كه باقي مانده سهام 
دولت در بانك هاي ص��ادرات، ملت و تجارت و 
همچنين باقي مانده سهام دولت در سهام بيمه 
الب��رز و بيمه اتكايي امين واگذار خواهد ش��د. 
گروه دوم صندوق هاي قابل معامله پااليشي ها 
هس��تند كه در اين نوع صندوق نيز باقي مانده 
سهام دولت در پااليشگاه هاي تبريز، اصفهان، 
بندرعباس و تهران عرضه خواهد شد. در گروه 
سوم نيز صندوق هاي خودرويي و فلزي شامل 
باقي مانده سهام دولت در گروه خودرو و فلزات 
بوده كه قرار است س��هام ايران خودرو و سايپا 
و همچنين فوالدمبارك��ه اصفهان و ملي مس 
ايران از طريق آن عرضه ش��ود. توسعه فرهنگ 
سهامداري، مشاركت بيش��تر مردم در اقتصاد 
و كمك به »جهش تولي��د« از طريق واگذاري 
بقيه س��هام دولتي شركت هاي بورسي وارد فاز 

جديدي شده است.

هزينه هاي دالري به ريال در سال 9۸ نسبت به سال 97 معادل ۲0 درصد افزايش داشته است

نرخ ارز و طال در بازار 
بازار ارز و طال هفته جاري را با ثبات قيمت ها آغاز 
كرد و قيمت ارز در صرافي هاي مجاز بانك مركزي 
نسبت به هفته گذش�ته ثابت ماند. صرافي هاي 
مجاز بانك مركزي روز شنبه قيمت خريد هر دالر 
امريكا را 15 ه�زار و 500 تومان و ن�رخ فروش آن 
را 15 هزار و 600 تومان اعالم كردند كه نس�بت به 
آخرين روز گذشته تغييري نكرده است. همچنين 
اين صرافي ها يورو را 16 هزار و 900 تومان خريدند 
و در مقابل با قيمت 17 ه�زار تومان فروختند كه 
ثبات قيمت اين ارز نسبت به هفته گذشته را نشان 
مي ده�د. قيمت خري�د ارز در بانك ها نيز اندكي 
كمتر از قيمت خري�د در صرافي هاي مجاز بانك 
مركزي است؛ هرچند كه به دليل شيوع ويروس 
كرونا در كش�ور، در حال حاضر تالش مي شود كه 
كمترين مراجعه به شعب بانكي صورت گيرد.نرخ 
لحظه اي فروش دالر در س�امانه س�نا به 15600 و 
خريد دالر 15500، فروش يورو 17 هزار و خريد يورو 

16900 تومان رسيد. سامانه سنا نيز نرخ ميانگين 
ارزهاي معامله ش�ده در تاريخ 11 ارديبهش�ت را 
براي دالر 15691، يورو 16984، درهم 4186، پوند 
19371، دالر كانادا 11759، لير تركيه 2345 تومان 
اعالم كرد. سامانه نيما نيز نرخ حواله در تاريخ 11 
ارديبهشت 99 را براي يورو 15692، درهم 3999، 
ي�وان 2027 تومان اعالم كرده اس�ت. در بازار ارز 
رسمي نيز بانك مركزي نرخ رسمي 47 ارز را اعالم 
كرد كه بر اس�اس آن ن�رخ 20 ارز افزايش، نرخ 19 
واحد پولي كاهش و نرخ 7 ارز ديگر نيز ثابت ماند. 
بر اس�اس اعالم بانك مركزي هر دالر امريكا 42 
هزار ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند انگليس 
با افزايش 206 ريالي به قيمت 52 هزار و 508 ريال 
و هر يورو نيز با 795 ريال افزايش به قيمت 46 هزار 
و 584 ريال اعالم ش�د.كاهش تقاضا در بازار ارز و 
افزايش عرضه باعث كاهش سفته بازي و در نتيجه 
برقراري ثبات و آرامش در بازار ارز شده است، بر اين 

اساس، اين بازار نوسان هاي اندكي را تجربه مي كند.
در روزهاي اخير ب�ه دليل افزايش عرضه، كاهش 
تقاضا نشان دهنده كاهش سفته بازي در بازار ارز 
بوده كه ثبات قيمت ها را رقم زده است. در بازار طال 
نيز نرخ اونس طال به 1703 دالر رس�يد و نرخ دالر 
در بازار آزاد 16070 تومان معامله شد. براين اساس، 
نرخ هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در 
بازار آزاد تهران روز شنبه با كاهش 70 هزار توماني 
به مبلغ 6 ميليون و 410 هزار تومان فروخته شد. هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 6 ميليون 
و 300 هزار تومان قيمت گذاري شد. همچنين نيم 
سكه سه ميليون و 250 هزار تومان، ربع سكه يك 
ميليون و 820 هزار تومان و هر قطعه سكه گرمي 
970 هزار تومان تعيين قيمت شد. هر گرم طالي 
خام 18 عيار 633 هزار تومان و هر مثقال طال نيز 2 
ميليون و 744 هزار تومان ارزش گذاري شد. اونس 

طال نيز به نرخ هزار و 703 دالر معامله شد.

برش
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  »ارفع« ۱۲۷۲ريال سود براي هر سهم محقق 
كرد:  شركت آهن و فوالد ارفع در صورت هاي مالي 
۱۲ماهه توانست براي هرسهم يك هزار و ۲۷۲ريال 
س��ود محقق كند. به گزارش سنا، ش��ركت آهن و 
فوالد ارف��ع در صورت هاي مالي ۱۲ماهه منتهي به 
۲۹اسفند۱۳۹۸ توانست به سود يك هزار و ۲۷۲ريالي 
دست يابد كه نسبت به دوره مشابه سال مالي۱۳۹۷ با 
افت ۲۲درصدي مواجه شده است. اين شركت در دوره 
مالي يك ساله سود عملياتي را ۸هزار و ۸۶۸ميليارد 
ريال، س��ود خالص را ۷هزار و ۸۷۳ميلي��ارد ريال و 
سود انباشته را ۸هزار و ۱۹۳ميليارد ريال اعالم كرد. 
»ارفع« طي يك سال مالي ۸۵۲هزار و ۵۰۸تن انواع 
محصوالت خود را به مبل��غ ۳۴هزار و ۱۰۳ميليارد 
ريال به فروش رس��انده است كه از اين محل به سود 
ناخالص ۷هزار و ۸۴۲ميليارد ريال دست يافته است. 
اين شركت پيش بيني كرده در سال مالي جاري به 
فروش ۸۳۰هزار تني به ارزش ۳۶هزار و ۱۰۵ميليارد 
ريالي محصوالت برسد. »ارفع« در تشريح اهداف و 
برنامه هاي راهبردي خود در خصوص توليد و فروش 
محصوالت اعالم كرد كه اميدوار است در سال۱۳۹۹ 
با توليد فوالد كيفي و با توجه به امكانات موجود برنامه 
توليد ۸۳۰ هزار تن ش��مش ف��والدي تحقق يابد و 
فروش شمش فوالدي نيز با تركيب ۲۹درصد فروش 
صادرات��ي و ۷۱درصد فروش داخلي جمعا به مقدار 

۸۳۰هزار تن تحقق يابد.

  »گكوثر« به هر س�هم ۱۰۰۹ ريال اختصاص 
داد:  شركت هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان 
در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به 
ازاي هر س��هم خود يك هزار و ۹ ريال كنار گذاشت 
كه نسبت به دوره مش��ابه در سال گذشته كه سود 
هر سهم ۸۱۸ ريال اعالم ش��ده بود، از افزايش ۲۳ 
درصدي برخوردار اس��ت. شركت هتل بين المللي 
پارسيان كوثر اصفهان با سرمايه ۱۱۰ ميليارد ريال، 
صورت هاي مالي ۱۲ ماهه دوره مالي منتهي به ۲۹ 
اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسي نشده منتشر 
كرد. شركت هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان 
در دوره ياد شده، مبلغ ۱۱۱ ميليارد و ۴ ميليون ريال 
سود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ يك هزار 
و ۹ ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داد كه 
نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزايش ۲۳ 
درصدي برخوردار است. »گكوثر« در دوره ۱۲ ماهه 
سال مالي منتهي به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسي 
ش��ده، مبلغ ۸۹ ميليارد و ۹۵۳ ميليون ريال سود 
خالص كسب كرد و بدين ترتيب مبلغ ۸۱۸ ريال سود 

به ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود.

  رش�د پرتفوي بورس�ي »ش�فا«:  ش��ركت 
سرمايه گذاري شفا دارو در صورت هاي مالي ۱۲ماهه 
از رشد ۲۵هزار و ۹۰۲ميليارد و ۱۲۵ميليون ريالي 
پرتفوي بورسي خود خبر داد. شركت سرمايه گذاري 
ش��فا دارو در صورت هاي مالي ۱۲ماهه منتهي به 
۲۹اس��فند۱۳۹۸ اعالم كرد كه به ازاي هرس��هم 
۲۰ريال زيان شناسايي كرده است. اين شركت در 
دوره مالي مورد گزارش با زيان عملياتي ۷۱ميليارد 
ريالي و زيان خالص ۲۳ميليارد ريالي مواجه ش��ده 
است. از سوي ديگر سود انباشته پايان دوره آن يك 
هزار و ۲۰۴ميليارد ريال منتشر شده است. »شفا« 
در صورت وضعيت پرتفوي س��هام ش��ركت هاي 
پذيرفته شده در بورس با رشد ۲۵هزار و ۹۰۲ميليارد 
و ۱۲۵ميليون ريالي همراه شده است كه بهاي تمام 
ش��ده آن با افت ۲۳ميليارد ريالي به مبلغ ۲هزار و 
۱۰ميليارد ريال و ارزش بازار آن نيز با رشد ۲۰هزار 
و ۷۶۳ميليارد ريال��ي به ۲۷ه��زار و ۹۱۲ميليارد 
ريال بالغ ش��ده اس��ت. اين ش��ركت در سال مالي 
گذش��ته ۴۴۴ميليارد و ۵۶۶ميليون ريال س��هم 
واگذار كرده كه سود اين واگذاري به مبلغ ۹ميليارد 
و ۱۲۸ميلي��ون ريال بالغ ش��ده اس��ت. همچنين 
سهام بورسي خريداري ش��ده در اين دوره به مبلغ 
۴۱۲ميليارد و ۹۴ميليون ريال رس��يد. »شفا« در 
تش��ريح اهداف و برنامه هاي راهبردي آتي خود در 
خصوص تركيب پرتفوي اعالم كرد كه بررس��ي و 
اقدامات الزم را براي عرضه اوليه شركت دارو سازي 
دانا )س��هامي عام(، ش��ركت پخش رازي )سهامي 
خ��اص( و ش��ركت رامو فارمين )س��هامي خاص( 
موضوع صفحه ۱۷ گزارش تفسيري پيوست و تحقق 
فروش امالك و آپارتمان شركت در سال آتي را انجام 
داده است. از ساير برنامه هاي با اهميت اين شركت به 
فروش امالك اشاره شده است كه ازاين بابت آگهي 
مزايده فروش در روزنامه كثير انتشار اين شركت در 
روزهاي پاياني سال ۱۳۹۸ منتشر كه آگهي مزايده 
درج كه مراحل اداري مورد نياز جهت فروش آن در 
حال پيگيري است. همچنين خريد ساختمان جهت 

دفتر مركزي در دستور كار هيات مديره قرار دارد.

  سود هر سهم »كپش�ير« ۱۶۵ درصد رشد 
داشت:  شركت پشم شيشه ايران در دوره ۱۲ ماهه 
منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازاي هر سهم خود 
يك هزار و ۴۴۵ ريال كنار گذاشت كه نسبت به دوره 
مشابه در سال گذشته كه سود هر سهم ۵۴۵ ريال 
اعالم ش��ده بود، از افزايش ۱۶۵ درصدي برخوردار 
است. شركت پشم شيشه ايران با سرمايه ۱۵۰ هزار 
ميليارد ريال، صورت هاي مالي ۱۲ ماهه دوره مالي 
منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسي 
نشده منتشر كرد. شركت پشم شيشه ايران در دوره 
ياد شده، مبلغ ۲۱۶ ميليارد و ۷۹۸ ميليون ريال سود 
خالص كس��ب كرد و بر اين اساس مبلغ يك هزار و 
۴۴۵ ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داد 
كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزايش 
۱۶۵ درصدي برخوردار است. شركت شيمي دارويي 
داروپخش افزايش ۴۴ درصدي در فروش را از جمله 
داليل افزايش سود هر سهم نسبت به دوره مشابه در 
سال گذش��ته اعالم كرده است. »كپشير« در دوره 
۱۲ ماهه سال مالي منتهي به اسفند ۹۷، به صورت 
حسابرسي ش��ده، مبلغ ۸۱ ميليارد و ۶۸۱ ميليون 
ريال سود خالص كسب كرد و بدين ترتيب مبلغ ۵۴۵ 

ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود.

همزمان با صعود بي وقفه قيمت ها بررسي شد

شاخص كل بورس در آستانه يك ميليوني شدن
گروه بورس|

روند صعودي بازار سهام همچنان با رونق هر 
چه بيشتر تداوم دارد و در اين ميان آنچه كه 
توانسته به مهم ترين دليل افزايش قيمت ها 
بدل شود، چيزي نيست جز هجوم نقدينگي. 
بر اين اس�اس روز گذشته نيز به لطف هجوم 
پول تازه نفس به بازار س�هام شاخص بورس 
تهران ب�ه ميزان 3۹ هزار و 3۰۲ واحد رش�د 
كرد و به سطح ۹۱۷ هزار واحد رسيد. در پايان 
معامالت اين روز نمادهاي »فارس«، »فوالد« و 
»فملي« با بيش از ۷ هزار واحد تاثير بيشترين 
اثر را بر صعود دماسنج بورس تهران داشتند. 
در اي�ن روز افزايش 4.48 درصدي ميانگين 
قيمت ها در بازار ياد شده ارزش اين بازار را از 
3 هزار و 44۲ هزار ميليارد تومان فراتر برد. 
بر اين اساس با احتساب قيمت ۱۵ هزار و ۶۰۰ 
توماني دالر امري�كا در صرافي هاي دولتي، 
ارزش دالري ب�ورس تهران به ۲۲۰ ميليارد و 
۶۶۰ ميلون دالر رسيده كه در كنار ارزش 43 
ميليارد دالري فرابورس، ارزش بازار س�هام 

كشور حدود ۲۶3 ميليارد دالر است.

در فرابورس نيز فضاي كلي معامالت مشابهت زيادي با 
بورس داشت. در اين روز نمادهاي »ميدكو«، »صبا« و 
»شگويا« بيشترين اثر را بر رشد ۴۱۶ واحدي شاخص 
كل بازار ياد شده داش��ت. در اين روز نماگر فرابورس 
به رقم ۱۰ هزار و ۷۰۳ واحد رس��يد.  اين اعداد و ارقام 
در حالي به ثبت مي رس��د كه تا همين چندي قبل تر 
ارزش س��قوط قيمت ها به سبب افزايش ريسك هاي 
معامالت��ي، فعاالن بازار س��رمايه را در جهت احتياط 
بيش��تر س��وق مي داد. آن طور كه به نظر مي  رسد در 
حال حاضر با كاهش نرخ سپرده هاي بانكي و افزايش 
اعتماد عمومي به س��از و كار قيمت ها در بازار س��هام 
هيچ ك��س از واژگوني جريان عرض��ه و تقاضا در بازار 
سهام نگران نيست. اين وضعيت در حالي رخ داده كه 
بسياري از كارشناسان بازار سهام بر مبناي معيارهاي 
ارزندگي بنيادي شركت ها پيش از پايان سال ۹۸ بيشتر 
قيمت هاي موجود در آن برهه را حبابي دانسته اند و از 

افزايش هيجان در بازار سهام سخن گفته اند. در حال 
حاضر بس��ياري از نماگرهاي نوس��ان بازار حكايت از 
اش��باع در طرف تقاضا دارند. در اين ميان بسياري نيز 
هستند كه همچنان بر مبناي معيارهايي ديگر نظير 
تغيير جريان تجارت خارجي در بازارهاي بين المللي 
يا ارزش جايگزيني به ارزنده بودن نمادهاي بازار سهام 
باور دارن��د.  در اين خصوص حميد ميرمعيني معتقد 
است، سال جاري در صورت وقوع اتفاقات خوب چه در 
حوزه سياسي و اقتصاد جهاني و چه در حوزه نرخ ارز و 
سياست هاي اقتصادي و اوضاع بازار سرمايه، شاهد بازار 
معقول تري به لحاظ بازدهي نسبت به سال ۹۸ خواهيم 

بود. اما اگر ريسك سياسي و محدوديت  هاي ناشي از 
تحريم كاهش پيدا كند، بازار سرمايه با اقبال بيشتري 
ه��م مواجه خواهد ش��د. عضو هيات مديره ش��ركت 
رتبه بندي اعتباري ضمن بررسي بازار اظهار كرد: كسي 
نمي توانست پيش بيني كند كه سال ۹۸ با وجود تمام 
تغييرات محيطي و ريسك هاي حاكم بر بازار سرمايه، 
يكي از سال هاي رويايي بازار سهام باشد؛ به طوري كه با 
بازده هاي فوق العاده اي در اغلب سهم ها رو به رو بوديم.  
ميرمعيني اضافه كرد: در سال ۹۸ به دنبال تغييرات نرخ 
ارز، نرخ تورم و نيز به دليل افزايش سودآوري شركت ها، 
افزايش ارزش دارايي ها و منابع شركت ها بازار واكنش 

نش��ان داد و بسياري از سهم ها با توجه به اين عوامل با 
اقبال و بازدهي هاي مثبت مواجه شدند.

    سهم هاي كوچك پربازده
وي به ظرفيت رشد س��هام بنيادي اشاره كرد و گفت: 
معتق��دم برخي بازدهي ها واقعي نبودن��د. تعدادي از 
شركت هاي كوچك كه در بورس هستند در حال حاضر 
ارزشي باالتر از ارزش ذاتي خود دارند. برخي از سهم هاي 
بنيادي  نيز و باوجود اينكه بابت افزايش نرخ ارز و ارزش 
دارايي هايشان تحت تاثير مثبت قرار گرفته، اما هنوز با 
ارزش ذاتي شان فاصله دارند. ممكن است در آينده اين 

سهم ها به دليل عوامل بنيادي قوي پيشرو هم باشند.
اين كارش��ناس بازار سرمايه، س��هم هاي كوچك را از 
پربازده ترين س��هم هاي بازار در سال ۹۸ عنوان كرد و 
افزود: البته بسياري از صنايع مانند صنعت غذايي هم با 
رشد زيادي همراه بودند به طوري كه بيش از ۴۰۰درصد 
بازده داش��تند، همچنين صنعت دارويي نيز بيش از 

۳۰۰درصد رشد كردند.

    عوامل موثر بر بازارسرمايه
ميرمعيني پيش بيني كرد: معتقدم بازارس��رمايه در 
س��ال ۹۹ تحت تاثير چند عامل كالن قرار مي گيرد. 
معادالت بين المللي مي تواند بازار را دستخوش نوسان 
كند. در حال حاضر ويروس كرونا نيز از عواملي است كه 
اقتصاد بين المللي را متالطم كرده به طوري كه به نظر 
من حداقل تا ۳ ماه آينده نمي توانيم بر اقتصاد جامعه 

خوش بيني زيادي داشته باشيم.
وي اضافه كرد: در پيش بيني آينده بازار، سياست هاي 
اقتصادي دولت اهميت زيادي دارد، البته هدايت جريان 
نقدينگي به سمت بازار سرمايه و حمايت دولت از بازار 
مانند عرضه هاي جديد اوليه، آزادسازي سهام عدالت 
و پذيره نويس��ي اولين صندوق ETF دولت، اقدامات 
مناسبي در راس��تاي قوت بازار س��رمايه بوده است. 
بنابراين اگر رش��د بازار به افزايش سرمايه شركت ها و 
راه اندازي طرح ها و پروژه ها منجر شود مي توانيم اميدوار 
باشيم تا پول به بازارهاي موازي وارد نشده و در جهت 

رونق اقتصادي حركت كند. 
عضو هيات مديره ش��ركت رتبه بندي اعتباري برهان 
تصريح كرد: عامل موثر ديگر در آينده بازارس��رمايه، 
نقش خود سازمان بورس و طرح و برنامه هايي است كه 
به عنوان متولي بازار سرمايه در نظر دارد. به طور مثال 
چه اقداماتي در نحوه برخورد با افزايش س��رمايه هاي 
ش��ركت ها يا نحوه ايجاد صندوق هاي جديد خواهد 

داشت.
ميرمعيني گفت: هنوز س��هم ها و شركت هايي وجود 
دارند ك��ه مي توانند، بازده  بيش از ۵۰ درصد داش��ته 
باشند. شايد بتوان گفت صنعت پتروشيمي، صنعت 
معدني و فلزات اساسي اصلي ترين گزينه هاي اثرگذار 

در رشد آينده بازار سرمايه باشند.

اگر رشد بازار به افزايش سرمايه شركت ها و راه اندازي طرح ها و پروژه ها منجر شود مي توانيم اميدوار باشيم تا پول به بازارهاي موازي وارد نشده و 
در جهت رونق اقتصادي حركت كند

عرضه پااليشي ها از اول تيرماه
واگ�ذاري س�هام دولت در پااليش�گاه هاي 
اصفهان، تهران، تبري�ز و بندرعباس از اول 
تيرماه سال ۹۹ آغاز مي شود. »علي ربيعي« 
روز ش�نبه در گفت وگ�و ب�ا ايرن�ا، واگذاري 
س�هام ش�ركت هاي دولت�ي را از مهم ترين 
اقدامات دولت براي رش�د اقتصادي كش�ور 
دانس�ت گف�ت: اي�ن واگذاري ه�ا منجر به 
سرمايه گذاري هاي مجدد در اقتصاد و صنعت 
خواهد شد كه عامل اصلي براي رونق توليد، 
افزايش اشتغال و سرمايه گذاري هاي جديدتر 
مي شود. س�خنگوي دولت با اشاره به برنامه 
واگذاري  س�هام  ش�ركت هاي دولتي گفت: 
عرضه سهام و واگذاري شركت هاي دولتي، 
گام ديگري براي كوچك سازي دولت و بزرگ 
كردن ح�وزه عمومي و بخش ه�اي صنعتي 
خصوصي در كشور به عنوان يك استراتژي 

از سوي دولت دنبال مي شود.

ربيع��ي با بيان اينك��ه دولت با اجراي سياس��ت هاي 
واگذاري س��هام و ش��ركت ها به دنبال كسب درآمد و 
هزينه كرد درآمدهاي خود نيست، گفت: اين واگذاري ها 
در نهادهاي عمومي يا در بخش هايي از دولت هم اين 

درامدها منجر به س��رمايه گذاري هاي مجدد ش��ده 
ك��ه همين امر زمينه س��از توليد، افزايش اش��تغال و 
سرمايه گذاري هاي جديدتر مي شود سخنگوي دولت با 
اشاره به استراتژي ها دولت در اصل ۴۴، خصوصي سازي 
و واگذاري ش��ركت ها، گفت: برخي اين روزها الفاظي 
به كار مي برند كه دول��ت با اين واگذاري ها مي خواهد 
هزينه ه��اي جاري خود را تامين كند ي��ا پول آن را به 
بخش هاي غيرمول��د ببرد كه به ط��ور قطع اين گونه 
نيست. دستيار ارتباطات اجتماعي رييس جمهوري 
اف��زود: قطعا بخش هايي از درآمد اي��ن واگذاري ها به 
بخش هاي مولد اختص��اص خواهد يافت به خصوص 
در نهادهاي عمومي مثل تامين اجتماعي يا سازمان 
تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح )س��اتا( كه )سهام( 
خود را عرضه خواهند كرد و بنابراين است كه منجر به 

سرمايه گذاري جديد شود.

    آغاز عرضه س�هام دولت در پااليشگاه هاي 
اصفهان، تهران، تبريز و بندرعباس از اول تير 

ربيعي با بيان اينكه مرحل��ه اول واگذاري ها از طريق 
صندوق ه��اي واگذاري قاب��ل معامل��ه در بورس كه  
يي تي اف )ETF( به صورت پذيره نويس��ي باقيمانده 
آن انجام مي شود، گفت: پذيره نويسي باقيمانده سهام 

دولت در بانك هاي صادرات، ملت و تجارت و بيمه البرز 
و بيمه اتكاي امين از فردا )يكشنبه( ۱۴ ارديبهشت آغاز 
مي شود و تا ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ ادامه خواهد داشت.

سخنگوي دولت افزود: مرحله دوم واگذاري ها از طريق 
صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس كه در 
مرحله دوم واگذار خواهند شد، باقيمانده سهام دولت در 
پااليشگاه هاي اصفهان، تهران، تبريز و بندرعباس است 

كه از اول تيرماه سال جاري آغاز شود.

   عرضه سهام ايران خودرو، سايپا، فوالدمباركه 
و صنايع مس در نيمه دوم سال

ربيعي اضافه كرد: مرحله س��وم واگذاري يي تي اف از 
طري��ق صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل معامله در 
بورس، باقي مانده س��هام دول��ت در »ايران خودرو«، 
»س��ايپا«، »فوالدمباركه« و ش��ركت »صنايع مس« 
اس��ت كه اين هم طبق برنامه ريزي انجام شده بايد در 
۶ماهه دوم سال ۱۳۹۹ انجام شود. بخشي از واگذاري از 
طريق اي تي اف انجام خواهد شد كه در ۳ مرحله انجام 
مي شود. وي با بيان اينكه بخش��ي از واگذاري هم در 
قالب هلدينگ هاي تخصصي و به صورت مجزا خواهد 
بود، گفت: اينها براي اين است كه ما تمام شركت هاي 
غيربورس��ي را هم بتوانيم  تحت عنوان ش��ركت هاي 

بورسي واگذار كنيم. براي غيربورسي ها هم اولويت ما 
شركت هاي سودده است. اينها را در قالب هلدينگ هاي 
تخصصي يا به صورت مجزا مي بريم. ربيعي گفت: ايجاد 
هلدينگ هاي تخصصي البته به شرط آنكه هيچ شركت 
جديدي ايجاد نش��ود يعني يك هلدينگ تخصصي 
ايجاد مي شود با توجه به پوسته هايي كه وجود دارد، از 
ظرفيت هاي اين پوسته ها استفاده مي شود و شركت 
جديدي تاسيس نخواهد شد و از ظرفيت شركت هاي 
موجود استفاده مي شود بنابراين اشكال شركت هاي 
جديد را نخواهد داشت.   دستيار ارتباطات اجتماعي 
رييس جمهوري اضافه كرد: بخش��ي ه��م به صورت 
مجزا و پذيرش آنها بازار س��رمايه و واگذاري آنها تا ۴۹ 
درصد س��هام است كه اگر بخواهم به موارد مهم اشاره 
كن��م واگذاري در قالب هلدينگ ه��اي پااليش نفت، 
هلدينگ هاي نيروگاهي و هلدينگ هاي كش��اورزي 

است.

    شركت هاي سرمايه گذاري صنعت آب و برق 
واگذار مي شوند

س��خنگوي دول��ت واگذاري ه��ا را ب��ه دو دس��ته 
»هلدينگ ها« و »ش��ركت هاي مجزا« تقسيم كرد و 
گفت: در واگذاري ش��ركت هاي مجزا، شركت »فوالد 
آذربايجان« كه به همراه طرح »فوالد ميانه« قرار دارد 
و شركت »آلومينيوم ايران«، هواپيمايي »كيش اير« 
و مجموعه هاي فرهنگي و ورزش��ي »پرسپوليس« و 

»استقالل« هستند؛ البته شركت هاي سرمايه گذاري 
صنعت آب و برق هم واگذار خواهد شد. ربيعي افزود: 
دولت يك برنامه جامع و مفصل در زمينه واگذاري ها 
دارد؛ به طوري كه در قالب س��ازمان هاي توسعه اي و 
شركت هاي مادرتخصصي تا سقف ۳۰ درصد در اين 
بخش، پس از اينكه در بازار س��رمايه پذيرش ش��وند، 
واگذاري ها انجام خواهد شد. سخنگوي دولت با اشاره به 
فهرست واگذاري سازمان ها و شركت هاي دولتي، اظهار 
داشت: »ايدرو« و »ايميدرو« از مهم ترين سازمان هاي 
توسعه اي هستند كه هر كدام با ارزش هايي كه مشخص 
شده واگذار خواهند شد. دستيار ارتباطات اجتماعي 
رييس جمه��وري گفت: توليد نيروي ب��رق حرارتي، 
سازمان »تهيه كاالي آب و برق« )ساتكاپ( و در نهايت 
در بخش تخصصي ها »ش��ركت ملي پااليش پخش 
فرآورده هاي نفتي« است كه دولت بنا دارد در مراحل 
مختلف و با شيوه هاي مختلف آنها را به بخش خصوصي 
واگذار كند و با تامين مالي آنها بتواند در دوران كرونا از 
سرمايه گذاري هاي جديد و ايجاد اشتغال هاي جديد يا 

حتي اتمام پروژه هاي نيمه تمام حمايت كند.
وي اف��زود: برخ��ي پروژه ها در كش��ور ۹۰ درصد آن 
تكميل شده و فقط ۱۰ درصد آن باقي مانده است كه 
با توجه به ش��رايط تحريم و شرايطي كه بودجه سال 
۹۹ دارد، بودجه عمراني كافي براي اتمام آنها در دست 
نيست، و دولت بخشي از درآمد واگذاري ها را براي اتمام 

پروژه هاي نيمه تمام استفاده خواهد كرد.

انتقال پول از سپرده بانكي به بورس
بهار نيز با تاكيد بر اينكه با تش��ويق اطرافيان وارد بازار 
سرمايه شده است، اظهار كرد:  يكي از داليلي كه وارد 
بورس شدم اطرافيانم بودند كه يك سالي بود كه وارد 
بورس شده بودند و پيش از اين هم بارها پيشنهاد كرده 
بودند كه وارد بورس ش��وم اما به داليلي تمايل نشان 

ندادم. يكي از داليل هم عدم شناخت از بورس بود و واقعا 
اعداد و ارقام را درك نمي كردم. دو هفته پيش برادرم 
اصرار كرد كه پولم را از بانك كه س��ود زيادي ندارد به 
بورس منتقل كنم. يك هفته است كه مبلغ ۱۰ ميليون 
تومان وارد بورس كردم كه تاكنون يك و نيم ميليون 

تومان سود كسب كردم و قطعا اين بازار نسبت به بانك 
جذابيت بيشتري دارد.

وي ادامه داد: براي درياف��ت كد بورس بعد از ثبت نام 
در سجام بايد به دفاتر پيشخوان مراجعه مي كردم كه 
دو روز متوالي مراجعه كردم زيرا بسيار شلوغ بود. يك 

بار هم سيستم س��جام قطع بود كه خالصه بعد از سه 
روز توانس��تم احراز هويت كنم اما كد بورسي توسط 
كارگزاري بعد ۵ روز فعال شد كه اين باعث شد عرضه 

اوليه شستا را از دست بدهم.
بهار درمورد اينكه دانش��ي از بازار سرمايه دارد يا خير، 
توضيح داد: شخصا هيچ دانشي از بورس نداشتم و ندارم 
و بيشتر بر مبناي س��يگنال اطرافيانم دست به خريد 

زدم. اما حدود يك هفته است كه مطالب آموزشي يكي 
از كارشناسان بازار سرمايه را دنبال مي كنم و در حال 
آش��نايي با تابلوي بورس هستم. بنابراين فعال شخصا 
خريد فروش را انجام مي دهم. فعال آش��نايي زيادي با 
صندوق ها ندارم و كمي هم اطالع رساني در اين حوزه 
كم است و نمي دانم خريد و فورش شخصي بهتر است 

يا مراجعه به صندوق ها.

ادامهازصفحهاول

ضرورت آموزش  فرهنگ سهامداري
 اگر دولت در نظر دارد تا نقدينگي در اختيار مردم را در جهت 
بهبود زيرساخت ها و رشد اقتصادي به كار ببرد بايد توجه 
بيشتري به سرمايه گذاري در پروژه هاي دست اول عمراني 
كه داراي طرح هاي توجيهي هستند و در اولويت اجرا قرار 
دارند، داشته باش��د. اين امر سبب مي شود تا سرمايه هاي 
مردم از طريق شركت در پذيره نويسي پروژه هاي تعريف 
شده در چرخه اقتصاد به حركت درآيد. نكته حائز اهميت 
در اين روش كاهش نقش بازار پول و بر داش��تن بخشي از 
بار تامين مالي از دوش نظ��ام بانكي به عنوان بزرگ ترين 
منبع تامين بنگاهاي اقتصادي كشور است. از نمونه هاي 
موفق در اين زمينه مي توان به اجراي پروژه تونل مانش كه 
بريتانيا را به فرانسه متصل مي كند، اشاره كرد. در اين پروژه 
هيچ يك از دولت هاي ذي نفع، نقشي در تامين مالي طرح 

ايفا نكردند. فهيمي راد تاكيد كرد: بايد توجه داش��ت كه 
بازار اوليه متفاوت با عرضه هاي اوليه است كه هم اكنون در 
بورس صورت مي گيرد. شرايطي كه مردم به طور مستقيم 
به سرمايه گذاري هايي نظير آنچه گفته شد، ترغيب شوند 
سود حاصل از راه اندازي و به ثمر نشستن طرح در مقايسه با 
آنچه كه آنها به عنوان سرمايه گذاري اوليه پرداختند در بيشتر 
اوقات در حدي  اس��ت كه بتواند سرمايه گذاري ياد شده را 
براي آنها جذاب كند. وي افزود: در حال حاضر انتظار مي رود 
به جاي حمايت زباني با انجام و تقويت ساختار هاي جذب 
سرمايه، حمايت عملي از اقتصاد كشور و بازار سرمايه انجام 
شود. ارتباط اين موضوع با بازار سرمايه در آنجا نهفته است 
كه مردم را به سرمايه گذاري بلندمدت عادت مي دهد و آنها 

را از سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت باز مي دارد.

   آزمون بزرگ شوراي عالي بورس
معاون اجرايي سابق بورس تهران در ادامه در خصوص 
ورود س��هام عدالت به بازارسرمايه گفت: فكر مي كنم 
ك��ه در حال حاضر ش��وراي عالي ب��ورس در معرض 
بزرگ ترين آزموني قرار دارد كه از بدو تاس��يس بازار 
سرمايه در ايران ش��اهد آن بوده است. ايجاد ظرفيت 
براي ورود س��هام ياد شده به چرخه معامالت نيازمند 
كار كارشناس��ي جدي و بدون مصلحت انديشي هاي 
كوتاه مدت است. حسن فهيمي راد گفت: در حال حاضر 
۵۰ ميليون نفر از آحاد مردم سهامدار سامانه يادشده 
هس��تند انتظار مي رود كه حجم عظيمي از معامالت 
وارد بازار س��هام ش��ود. در حال حاضر بايد ديد كه آيا 
زيرس��اخت هاي بازار سرمايه از لحاظ سخت افزاري و 

نرم افزاري آمادگي مواجهه با اين حجم از عرضه و تقاضا 
را داراست يا خير.

   لزوم توجه ويژه به بازارگرداني
وي در پاسخ به اين سوال كه چگونه مي توان جريان نقدينگي 
وارد شده را به گونه اي مديريت كرد كه در صورت كاهش 
قيمت احتمالي در آينده افراد همچنان در بازار سرمايه بمانند 
و مانند ادوار گذشته از بازار خارج نشوند، گفت: نقد شوندگي 
نخستين عاملي است كه در بازار سرمايه بايد مورد توجه 
قرار بگيرد در عرضه سهام عدالت بايد تدابيري انديشيده 
شود كه بازارگرداني متناسب با حجم سهام وجود در بازار 
انجام شود تا اعتماد عمومي نسبت به بازار سرمايه خدشه دار 
نشود. دارايي هاي بانك ها در بازار سرمايه نيز يكي از عواملي 

است كه مي تواند به متعادل شدن جريان عرضه و تقاضا در 
اي��ن بازار كمك كند. از اين روي وظيفه بازارگردان يكي از 
مهم ترين نقش هايي است كه بايد در بازار سرمايه از سوي 
عرضه كنندگان سهام به رسميت شناخته شود و امنيت 
سرمايه گذاري به صورت بلندمدت در بازار سهام تامين شود. 
حس��ن فهيمي راد در پايان گفت: در حال حاضر وضعيت 
س��رمايه گذاران موجود در بازار به شكلي است كه ممكن 
است با كوچك ترين عرضه اي از روند آتي بازار بترسند از اين 
رو نيازمند آن هستيم كه در سطح كالن براي مثال دولت و 
سازمان خصوصي سازي صندوقي ابداع شود كه دارايي هاي 
عرضه شده را در صورت لزوم حمايت كند و جريان عرضه 
و تقاضاي آنها را به گونه اي مديريت كند كه همواره نقش 

شوندگي بازار سرمايه تامين شود. 

افزايش مستمري ها  فرصت يا تهديد؟ 
براي مستمري بگيران نيز گشايشي نيست و زندگي اكثر 
قريب به اتفاق آنان از لحاظ اقتصادي نمي گردد كه هيچ، 
بلكه كرامت آنها با كمك فرزندان يا اقوام خدش��ه دار شده 
است. از اين رو، افزايش مستمري اجتناب ناپذيراست.  به 

هر حال فقر گريبانگير سازمان تامين اجتماعي از يك سو و 
اغلب مستمري بگيران از سوي ديگر شده است و هر تكانه اي 
موجب فقر بيشتر اين سازمان و بهبود نه چندان موثر زندگي 
بازنشستگان و مستمري بگيران خواهد شد و نهايتا متوسط 

مستمري را به حدود ۲ ميليون تومان در ماه ارتقا خواهد داد. 
اگر با افزايش  تحميلي هزينه هاي ناشي از كرونا بتوان نام ارتقا 
بر آن نهاد.  اين تضاد با شجاعتي كوچك قابل حل است و آن 
اينكه تحليلي كارشناسي همراه مستندات و آمار به دولت 

ارايه شود و خواس��تار دريافت كمك مالي دولت از منابع 
موجود كشور شود.  البته به نظر مي رسد، پيشنهاد افزايش 
مستمري ها قاعدتا بايد با رعايت قاعده عدالت بوده و هر گونه 
كمكي به افراد براي جبران پايين بودن مستمري ها بايد از 

ساير منابع تامين شود و از جيب بيمه شدگان فعلي و آتي 
خرج نشود.  سازمان فراموش نكند كه متعاقب اين افزايش، 

همسان سازي مورد مطالبه قرار خواهد گرفت. 
٭عضو سابق هيات مديره سازمان تامين اجتماعي
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»تعادل«وضعيتبازارآپارتمانهايريزمتراژتهرانرابررسيميكند

نشاني ارزان ترين واحدهاي مسكوني پايتخت
مجيد اعزازي|

آنگونه ك�ه بانك مركزي در گ�زارش خود از 
تحوالت بازار مسكن تهران در فروردين ماه 
سال جاري اعالم كرده است، متوسط قيمت 
خريد و فروش ي�ك مترمربع زيربناي واحد 
مس�كوني معامله ش�ده از طريق بنگاه هاي 
معامالت ملكي ش�هر ته�ران، 15 ميليون و 
300 هزار تومان بود كه نسبت به ماه قبل و ماه 
مشابه سال قبل به ترتيب معادل 2.1 درصد 
كاهش و 35.7 درصد افزايش نشان مي دهد.

بر اساس آمار رسمي اعالم ش��ده درباره تحوالت بازار 
مسكن تهران در فروردين ماه س��ال جاري، در ميان 
مناطق 22گانه ش��هرداري تهران، بيشترين متوسط 
قيمت يك متر مربع زيربناي مس��كوني معامله شده 
معادل 31 ميليون و 320 هزار تومان به منطقه يك و 
كمترين آن با 7 ميليون و 410 هزار تومان به منطقه 18 
تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 
98 به ترتيب 29 و 51.8 درصد افزايش نشان مي دهد.

   خريد آپارتمان با 200 ميليون تومان؟
اگر چه ركورد ثبت شده كمترين قيمت براي هر متر 
مربع واحد مس��كوني بيش از 7 ميلي��ون تومان بوده 
اس��ت، بررس��ي هاي ميداني »تعادل« حاكي از اين 
است كه همچنان با 3 ميليون تومان براي هر متر مربع 
نيز مي توان صاحب واحد مس��كوني شد. بررسي هاي 
»تعادل« حاكي از اين اس��ت كه تا ديروز، دس��ت كم 
18 مورد واحد مسكوني با قيمت كمتر از 200 ميليون 
تومان در بازار مسكن تهران عرضه شده بوده است. قريب 
به اتفاق اين واحدهاي مسكوني ارزان قيمت و ريزمتراژ 
در شرقي ترين محالت پايتخت واقع شده اند و تنها يك 
مورد در شمالي ترين نقطه تهران يعني در گالب دره قرار 
داشته است. در اين ميان 18 مورد واحد مسكوني كمتر 
از 200 ميليون تومان، واحد مسكوني با متراژ 10 متر 
مربع تا متراژ 60 متر مربع به چشم مي خورد. همچنين 
از نظر عمر بنا از نوساز تا 18 سال سن هم موجود است 
و از نظر قيمتي از هر متر مربعي 3 ميليون تومان تا هر 
مترمربعي 20 ميليون تومان هم مش��اهده مي شود. 
جالب اينكه اغلب واحدهاي مسكوني مورد اشاره، نه 
تنها داراي قيمتي كمتر از متوسط قيمت هر متر مربع 
در فروردين ماه )15.3 ميليون تومان( هستند كه هر 

متر مربع از آنها زير 5 ميليون تومان است.
اين همه در حالي اس��ت كه بر اس��اس گزارش بانك 
مركزي، از مجموع 1243 واحد مسكوني معامله شده در 
هفته آخر فروردين ماه 99، واحدهاي تا 5 سال ساخت 
با سهم 41.5 درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص 

داده اند. در مجموع در مقايسه با فروردين ماه سال 98، 
سهم واحدهاي تا 5 سال، 6تا10 سال و بيش از 20 سال 
س��اخت به ترتيب حدود 1.5، 0.5 و 1.9 واحد درصد 

افزايش يافته است.
در همي��ن حال، توزي��ع تعداد معامالت انجام ش��ده 
برحسب مناطق مختلف شهر تهران در فروردين ماه 
سال 1399 حاكي از آن است كه از ميان مناطق 22 گانه 
ش��هر تهران، منطقه 5 با س��هم 15.5 درصدي از كل 
معامالت، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه نامه را به 
خود اختصاص داده اس��ت. همچنين مناطق 2 و 4 به 
ترتيب با سهم هاي 8.5 و 8.2 درصد در رتبه هاي بعدي 
ق��رار گرفته اند. در مجم��وع 72.4 درصد از كل تعداد 
معامالت انجام شده در شهر تهران در فروردين ماه سال 
جاري مربوط به 10 منطقه شهر )به ترتيب 3، 15، 6، 7، 
1، 10، 4، 2، 5و 8( بوده و 12 منطقه باقي مانده 27.6 
درصد از كل تعداد معامالت را به خود اختصاص داده اند.

به نظر مي رسد، افزايش شديد قيمت مسكن در دو سال 
اخير در مقايسه با توان خريد خانواده ها، نتيجه اي جز 
خروج تقاضاهاي مصرفي از بازار موثر مسكن در شهر 
تهران به دنبال نداش��ته اس��ت و از همين رو است كه 
بررسي گزارش هاي مختلف بانك مركزي از تحوالت 
بازار مسكن در ش��هر تهران نش��ان مي دهد، از سال 
92 تاكنون، س��ال 98 تنها سالي بوده است كه تعداد 
معامالت صورت گرفته در ش��هر تهران كمتر از 100 
هزار معامله بوده اس��ت. در حالي كه از سال 92 تا 97 
به صورت ميانگين، 153 هزار معامله در سال صورت 
گرفته، در س��ال 98 فقط 84 هزار معامله انجام شده 
است كه نشان از ركود شديد بازار معامالت مسكن بوده 
است. به عبارت ديگر، همزمان با جهش قيمتي در بازار 
مسكن تهران طي سال هاي 97 و 98، از حجم معامالت 

آپارتمان كاسته شده است.
ميانگين رشد قيمت مسكن به صورت ماه به ماه قبل 
براي يك دوره 12 ماهه منتهي به اسفندماه سال 1398 
در شهر تهران 3.1 درصد بوده است. در اين بازه زماني، 
متوسط قيمت در ارديبهشت ماه بيشترين رشد معادل 
11.4 درصد و در شهريورماه كمترين رشد معادل منفي 
3.5 درصد را تجربه كرده است. در حالي كه معموال در 
مرداد و شهريور سال هاي قبل، تعداد معامالت و قيمت 
مسكن با افزايش مواجه مي شد اما در مرداد و شهريور 
سال گذشته تعداد معامالت به ترتيب 3368 و 2854 
فقره بود كه كمترين تعداد معامالت سال گذشته در 
شهريورماه انجام شد و حتي از فروردين ماه نيمه تعطيل 
كه 3493 قرارداد خريد و فروش به امضا رسيد، تعداد 
معامالت در شهريورماه كمتر بود. گفته مي شود اين 
ميزان اندك قراردادهاي خريد و فروش مسكن در يك 

ماه از سال 1366 تاكنون بي سابقه بوده است.
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نامه ۱۸ شهردار 
به رييس سازمان صدا وسيما

شهرداران كالنشهرهاي كشور در نامه اي به رييس 
سازمان صدا وس��يما خواس��تار انعكاس اقدامات 
شهرداري ها در زمينه كنترل ويروس كرونا در رسانه 
ملي شدند. به گزارش ايسنا، كمال مرادي دبير كل 
اين مجمع با اعالم اين مطلب به تشريح اين مكاتبه 
پرداخت و اظهار كرد: با شيوع ويروس كرونا در كشور 
و تهديد سالمت شهروندان، ش��هرداري ها به ويژه 
كالن شهرها بنا به رسالت و مسووليت اجتماعي خود 
همگام و همراه با تدابير و اقدامات موثر دولت و ستاد 
ملي مقابله با ويروس، تمامي ظرفيت ها و امكانات مالي 
و تجهيزات مديريت شهري و حوزه هاي وابسته از 
قبيل آتش نشاني و خدمات ايمني، مديريت پسماند، 
مديريت بحران، ساماندهي مشاغل و فرآورده هاي 
كشاورزي، حمل و نقل عمومي، آرامستان ها، فناوري 
اطالعات و پارك ها و فضاي سبز را به منظور كنترل و 
پيشگيري از شيوع ويروس كرونا و همچنين آموزش 

و اطالع رساني محيطي، به كار گرفته است.
مرادي ب��ا تاكيد بر اينكه ش��هرداريها ب��ه موازات 
تالش هاي موثر و خستگي ناپذير مجموعه بهداشت 
و درمان كش��ور، در خط مقدم كنت��رل و مبارزه با 
شيوع اين ويروس قرار داشته، به تالش هاي مستمر 
و شبانه روزي عوامل ش��هرداري ها در بخش هاي 
مختلف خدماتي اش��اره كرد و افزود: اين خدمات 
در شرايطي انجام مي ش��ود كه شهرداري ها بدون 
كمترين وابستگي به بودجه دولت، با چالش جدي 
كاهش درآمد مواجه مي باشند. مجمع شهرداران 
كالنش��هرها در بخش ديگري از اين نامه خطاب به 
رييس س��ازمان صدا و س��يما تاكيد كردند: به نظر 
مي رسد در برنامه هاي آموزشي و اطالع رساني رسانه 
ملي، خدمات گس��ترده و موثر ش��هرداري ها براي 
كنترل محيطي شيوع بيماري، تحت الشعاع خدمات 
و تالش هاي ارزشمند بخش بهداشت و درمان كشور 
قرار گرفته اس��ت و اين در حالي است كه كاركنان 
زحمتكش شهرداري به ويژه مشاغل خدمات شهري 
و مديريت پسماند در معرض مستقيم اثرات شيوع اين 
ويروس قرار داشته و درگير آسيب ها و عوارض ناشي 

از اين بيماري هستند.
بر اس��اس گزارش روابط عمومي مجمع شهرداران 
كالنشهرهاي ايران، شهرداران 18 كالنشهر در ادامه 
از رييس رسانه ملي خواستند تا در جهت پاسداشت 
خدمات كادر زحمتكش امور خدمات و محيط زيست 
شهري و همچنين آموزش توصيه هاي بهداشتي در 
ارتباط با رعايت نكات و اصول ضروري نحوه مديريت 
پسماند و بهداشت محيط شهري و افزايش مشاركت 
عمومي شهروندان در تامين هزينه هاي اداره شهر، در 
برنامه هاي مختلف تلويزيوني از جمله شبكه هاي ملي 
و استاني، انعكاس خدمات مجموعه تالشگران عرصه 
مديريت شهري در جهت آگاهي مردم و جلب حمايت 
بيش از پيش آنان در ياري رساندن به شهرداري ها 
براي تداوم خدمات عمومي اين نهادها، مورد عنايت 

و توجه ويژه قرار گيرد.

تعداد معاونت هاي شهرداري 
تهران كاهش يافت

مجيد فراهاني، رييس كميته بودجه شوراي شهر 
تهران از تصويب اليحه اصالح س��اختار شهرداري 
در پايان ماه جاري خبر داد و گفت: تعداد معاونت ها 
كاهش يافت و تعدادي از ش��ركت ها و س��ازمان ها 
هم ادغام ش��دند. به گفته فراهاني، اصالح ساختار 
شهرداري باعث كاهش هزينه هاي مديريت شهري 
مي شود. شهر تهران امروز گران اداره مي شود. بخشي 
از اين اقدام به دليل س��اختار متورم و نيروي مازاد 
شهرداري است. ش��ورا از ابتداي حضور، شهرداري 
را با بيش از 68 هزار ني��رو تحويل گرفت و در حال 
حاضر تعداد نيروها كمتر از 65 هزار نفر است. يعني 
4 هزار نفر از جمعيت شهرداري كاسته شده است و 
اين بي سابقه است. آقاي الويري )از شهرداران اسبق 
تهران و عضو فعلي شوراي شهر تهران( معتقد است 
زماني كه ش��هرداري را تحويل داده 18 هزار نيرو 
داشته است و بعد از سه دوره تعداد نيروها به 68 هزار 
نفر رسيده اس��ت يعني 50 هزار نيرو به شهرداري 
اضافه شده اس��ت و نيروها 3 و نيم برابر شده اند، آيا 
جمعيت ش��هر تهران هم 3 و نيم برابر شده است؟  
وي افزود: نيرو در ش��هرداري زياد اس��ت و همين 
موضوع پاشنه آشيل ش��هرداري است. ما فقط 12 
هزار ميليارد از بودجه ش��هرداري را صرف حقوق و 
دستمزد مي كنيم و بايد براي كاهش هزينه ها قطعا 
اصالح ساختار تصويب شود. در حال حاضر اليحه در 
كميسيون ها مورد بحث و بررسي قرار گرفته و آماده 

ارايه به صحن است. 
او همچنين تصريح كرد: تعداد معاونت هاي شهردار 
از 9 به 6 معاونت رس��يد و قطعًا اصالح س��اختار تا 
انتهاي ماه جاري در دستوركار شورا قرار مي گيرد. 
بعضي از شركت ها و سازمان ها ادغام شده اند. اجازه 
دهيد نگويم كدام شركت ها و سازمان ها در هم ادغام 
شده اند، چون هنوز نهايي نشده است. ولي قطعًا تا 
پايان ارديبهشت اين اليحه در دستوركار قرار گرفته 

و تصويب مي شود. 

كمبود 400 هزار پاركينگ 
در تهران

محم��د عليخاني، رييس كميس��يون عمران و 
حمل ونقل شوراي شهر تهران با اشاره به تخلفات 
شهرداري در اجراي پارك حاشيه اي هوشمند 

گفت: تهران نيازمند 400 هزار پاركينگ است.
عليخان��ي در گفت وگو ب��ا فارس، اظه��ار كرد: 
پاركينگ هاي ثابت خصوصي و مواردي كه مربوط 
به شهرداري بوده در حال حاضر حدود 200 هزار 
مورد است كه مي توان گفت، 400 هزار پاركينگ 
در تهران كمبود داريم و داليل استقبال نشدن از 
ساخت پاركينگ در پايتخت، درآمدزا نبودن آن 
به علت قيمت پايين عوارض پارك در پاركينگ 

و بي توجهي به موضوع پارك حاشيه اي است. 

ايرالينهايايرانيبستهحمايتيميگيرندوضعيتمبهمطرحهايسهگانهبرايبازاراجاره
 در ش��رايطي كه حدود يك ماه و نيم به آغاز فص��ل جابه جايي باقي مانده، 
طرح هاي پيشنهادي براي كمك به مستأجران با اما و اگرهايي مواجه است.

به گزارش ايسنا، از ماه ها قبل، دولت طرح اجاره داري حرفه اي را در دستور كار 
قرار داده است؛ طرحي كه گفته مي شود به مباحثي همچون وديعه، احداث 
واحدهايي  به قصد اجاره داري، مدت زمان اجاره نامه و ورود ش��ركت هاي 
دانش بنيان مي پردازد. يكي از مس��ائلي كه وزارت راه و شهرسازي با شيوع 
ويروس كرونا به آن پرداخته تمديد 6 ماهه قرارداد مستاجران است كه هنوز 
حالت اجرايي ندارد و در انتظار تصميم ستاد ملي كرونا به سر مي برد. طرح 
اجاره داري حرفه اي نيز با توجه به زمان بر بودن آن بعيد است به اين زودي ها به 
بازار اجاره وصال دهد. موضوع ديگري كه اين روزها زمزمه آن شنيده مي شود 
تعيين سقف قيمت براي اجاره مسكن است؛ طرحي كه بعضي كارشناسان 
آن را غير قابل اجرا مي دانند. خس��ته بند نماينده مجلس در اين خصوص 
مي گويد: قطعا تعيين سقف قيمت براي اجاره مسكن موجب بروز پديده 
انعقاد قراردادهاي زيرزميني مي شود، يعني مالكان و مستأجران بر اساس 
قانون اعالمي، قرارداد اصولي و منطقي را مي بندند، اما در پشت پرده، مالكان 

مبالغ بيشتري را از مستأجران طلب مي كنند.

  آرامش كرونايي بازار اجاره مسكن
حدود يك ماه و نيم تا شروع فصل جابه جايي مستاجرها باقي مانده و نرخ اجاره 
هنوز چندان افزايش نيافته است. با اين حال به نظر مي رسد امسال طرح تاثير 

ويروس كرونا، وضعيت بازار اجاره متفاوت تر از سال هاي قبل باشد.
بازار مس��كن بيش��ترين تاثير را از ويروس كرونا گرفته است. از يك طرف 
قيمت ها به ثبات نسبي رسيده و از سوي ديگر نسبت به سال هاي قبل، تمايل 
مستاجران و حتي موجران به تمديد قراردادهاي اجاره افزايش يافته است. 
جنس نگراني هر دو گروه نيز با يكديگر تفاوت دارد. مس��تاجران از به خطر 

افتادن سالمتي شان در پي جابه جايي نگران هستند و موجران بيم آن دارند 
كه با رفتن مستاجر، واحدشان براي چند ماه خالي بماند. خروجي اين وضعيت 

به افزايش محسوس تمايل براي تمديد قرارداد منتهي شده است.
از سوي ديگر، مستاجراني كه اين روزها قراردادشان به اتمام رسيده اضطراب 
جابه جايي را دارند. محمودزاده معاون وزير راه و شهرسازي در اين خصوص 
گفته است: تمديد قراردادهاي اجاره مسكن جزو پيشنهادهاي وزارت راه و 
شهرسازي به ستاد ملي مبارزه با كرونا جهت حمايت از مستاجران است. اين 
ستاد هنوز پروتكلي را براي بازار اجاره تعيين نكرده است. پيش از اين هم وزارت 
راه و شهرسازي برنامه هايي را براي كنترل بازار اجاره مد نظر قرار داده بود؛ 
برنامه هايي مثل اجاره داري حرفه اي، كمك به بخش خصوصي براي تكميل 
واحدهاي نيمه ساز درون شهرها با هدف ورود آنها به بازار اجاره و اجراي طرح 
اقدام ملي مسكن از جمله اين طرح ها است. اما اينكه آيا مي توان با توجه به 
قوانين مربوط به حقوق مالكيت، صاحبخانه ها را مجبور كرد قرارداد مستاجران 
را تا يك سال ديگر تمديد كنند يا اينكه براي چند ماه به آنها فرصت بدهند، 
سوالي است كه به نظر مي رسد پاسخ به آن چندان راحت نيست. اصواًل هم 
نمي توان مالكي را به زور مجبور كرد اجازه دهد مستاجري كه براي او مشكالتي 
ايجاد كرده  چند ماه ديگر در خانه اش سكونت كند. گزارش هاي ميداني از 
آخرين وضعيت بازار اجاره در شهر تهران از آرامش قيمتي اين بازار در مقطع 
كنوني حكاي��ت دارد. در بخش فروش هم به جز معدود فايل هاي مرغوب، 
رشد قابل توجهي در قيمت ها مشاهده نمي شود. البته واسطه هاي ملكي 
مي گويند كه وضعيت فعلي ناپايدار است و همه چيز به مدت زمان ماندگاري 
بيماري كرونا بستگي دارد. اما آنچه مسلم است اينكه حتي بعد از فروكش 
كردن بيماري كرونا، توان متقاضيان در بخش اجاره عامل تعيين كننده در 
ميزان افزايش نرخ ها است و به همين دليل نمي توان انتظار داشت ميانگين 
نرخ رشد اجاره بها در سال جاري از حدود 30 درصد سال گذشته فراتر برود.

خسارت كرونا به كس��ب و كارها ادامه دارد، به گفته سخنگوي سازمان 
هواپيمايي زيان ايرالين هاي دنيا از كرونا در كمتر از 2 ماه به 252 ميليارد 
دالر رسيد، اما وزير راه و شهرسازي از پرداخت تسهيالت حمايتي براي 
شركت هاي ايراني تا پايان ارديبهشت مي گويد. به گزارش فارس، با وجود 
آغاز فعاليت برخي از كسب و كارها از ابتداي ارديبهشت امسال، كماكان 
ميزان سفرها به دليل توجه مردم به موضوع مقابله با شيوع كرونا كاهش 
بسزايي دارد ضمن آنكه در ايام ماه مبارك رمضان هم در كنار سفرهاي 
سياحتي، سفرهاي كاري نيز تا اندازه اي كاهش مي يابد.  همين امر موجب 
زمين گيري بخش حمل و نقل در همه مدل ها و خصوصا حمل و نقل هوايي 
شده است كه البته در اغلب نقاط دنيا به دليل شيوع كرونا بخش حمل و نقل 
خسارت و زيان جدي ديده است. درباره زيان صنعت حمل و نقل هوايي 
دنيا به دليل شيوع كرونا، رضا جعفرزاده، سخنگوي سازمان هواپيمايي 
كشوري مي گويد: در كمتر از دو ماه ميزان خسارت وارده به شركت هاي 
هواپيمايي دنيا از 30 ميليارد دالر به 252 ميليارد دالر رسيد و ما نيز از اين 

خسارت مستثني نيستيم.
وي در پاسخ به اينكه چه زمان ممكن است شرايط فعلي صنعت حمل و نقل 
هوايي به حالت گذشته برگردد، توضيح داد: در هر صورت حمل و نقل هوايي 
به عنوان يكي از بازوهاي مهم گردشگري دنيا محسوب مي شود و يكي از 
نيازهاي بسيار حساس و مبرم گردشگري، حمل و نقل هوايي است، چرخه 
پروازي در دنيا كه روان و سيال است، بايد به خوبي انجام شود و اين پروازها 
نقش مهمي در كارهاي بازرگاني و اقتصادي ايفا مي كند. سخنگوي سازمان 
هواپيمايي كشوري گفت: گردشگري نيز بر همين پايه مي تواند استوار باشد.

جعفرزاده افزود: برگشت به حالت عادي بستگي به اين دارد كه كشورها تا چه 
زماني موفق به مهار اين ويروس شوند، چشم انداز آينده را در اين مي بينيم 
كه كشورها اقدامات پيشگيرانه را ش��دت دهند و نسبت به پروتكل هاي 

سازمان جهاني بهداشت حساسيت بيشتري نشان دهند و چرخه اقتصاد را 
به حركت درآورند تا كسب و كارها فعال تر شود. وي در پاسخ به اين سوال 
كه چگونه مي توان اين ركود را در صنعت هوايي كم كرد و شرايط را به حالت 
عادي برگرداند؟ گفت: همان گونه كه توضيح داده شد در حوزه بين المللي 
اين موضوع بسته به تصميم كشورها و تصميم سازمان جهاني بهداشت دارد 
و در داخل نيز اين موضوع بستگي به تصميمات وزارت بهداشت )كه مطابق 
تصميمات سازمان جهاني بهداشت است( و ستاد ملي مقابله با كرونا دارد، اما 
در همه موارد، تشديد اقدامات پيشگيرانه، اين چرخه را به حركت درمي آورد 

و در اين مسير پيش مي رود. 
بر اس��اس اين گزارش، با شيوع كرونا در كشور ما نيز حمل و نقل هوايي با 
چالش جدي مواجه ش��د و حدود 90 درص��د هواپيماهاي ناوگان هوايي 
كشور در نبود تقاضا زمين گير شد. البته در روزهاي اخير ميزان پروازها از 
10 درصد پروازهاي قبلي، رقمي محدود بيشتر شده است ولي در ايام ماه 
مبارك رمضان تقاضاي سفر چندان زياد نيست.  از سوي ديگر به گفته وزير 
راه و شهرسازي، شركت هاي هواپيمايي موظف هستند در راستاي رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي با 60 درص��د ظرفيت هواپيماها پرواز كنند و هر 
ش��ركت هواپيمايي كه از اين ظرفيت تعيين شده عبور كند، تخلف كرده 
است و سازمان هواپيمايي كشوري در اين باره پيگيري و اعمال قانون دارد. 

هنوز در حوزه حمل و نقل برون ش��هري خبري از پرداخت 8 هزار ميليارد 
تومان بس��ته حمايتي دولت به شركت هاي حمل و نقلي نيست اما طبق 
گفته محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي، در روزهاي آتي پيامكي براي 
ش��ركت هاي حمل و نقلي ارسال مي ش��ود مبني بر اينكه براي دريافت 
تسهيالت به بانك عامل مراجعه كنند.  به گفته محمد اسالمي مقرر شده 
است تا پايان ارديبهشت همه شركت هاي حمل و نقلي بتوانند اين تسهيالت 

حمايتي را دريافت كنند. 

هنوز  هم مي توان  با 200 ميليون تومان واحد مسكوني خريد

ارزان ترين واحدهاي مسكوني تهران )قيمت به ميليون تومان( 

قيمت هر متر سن بنازيربناآدرس
قيمت هر سن بنازيربناآدرسقيمت كلمربع

متر مربع
قيمت 

كل

40173.25130هنگام الغدير خ يكم3534.71165هنگام خ شميران نو

18154.4480امام حسين خ اقبال3005150هنگام شميران نو

50183150هنگام شميران نو30204.66140هنگام شميران نو خ شقايق

33305.4180سبالن شمالي ك اسديان5073.4170هنگام شميران نو فضلعلي

10420200قنات كوثر خ نهم5074200جشنواره ميدان رهبر خ زهدي

6033.33200هنگام الغدير خ شاملو4094.75190هنگام شميران نو خ يكم غربي

50162.8140هنگام شميران نو40304.37175هنگام شميران نو

25104.8120هنگام شميران نو خ طباخ50254200جشنواره ميدان رهبر خ زهدي

دربند خ گالب دره خ 30144.83145هنگام شميران نو نونوار غربي
24156.66160زيردست

شهردارتهراندرگفتوگوباجمعيازفعاالناقتصادي:

قيمت فروش »تراكم« واقعي شد، ارزان نمي فروشيم
شهردار تهران در گفت وگو با فعاالن اقتصادي 
و كارآفرينان راه هاي ايجاد درآمد براي ش�هر 
را بررسي و تاكيد كرد به هر قيمتي نبايد براي 

شهرداري درآمد كسب كرد.

پيروز حناچي، ش��هردار تهران در دي��دار و گفت وگو با 
تعدادي از كارآفرينان و فعاالن اقتصادي با تاكيد بر اينكه 
سال گذشته با تحريم هاي جديد ميزان درآمد دولت از 
نفت، به حداقل رسيد و شهرداري تهران هم تحت تأثير 
اين فضا قرار گرفت، گفت: مديريت شهري در دوره جديد 
نمي خواهد به هر شكلي درآمدزايي كند و چارچوب هايي 
دارد. به همين دليل امروز شرايط مالي سختي را تجربه 
مي كنيم. اداره شهرداري تهران حداقل نياز به اعتبار روزانه 
بين 50 تا 80 ميليارد تومان دارد با اين وجود شهرداري در 
دوران كرونا فعاليت خود را ادامه داد؛ براي نمونه ناوگان 
حمل و نقل عمومي با 80 درصد ظرفيت فعاليت مي كرد، 
در حالي كه تنها 10 درصد مس��افران هميش��گي از آن 

استفاده مي كردند.

به گزارش خبرگزاري مهر، او درباره اين نقد كه شهرداري 
تهران هزينه هايش باال است گفت: اين انتقاد وارد است 
و تالش ش��ده كه اين مش��كل تا حدودي برطرف شود 
بدنه شهرداري سنگين است هر چند كه حقوق بگيران 
شهرداري از ابتداي مديريت جديد از 67 هزار به 62 هزار 
نفر رس��يده، اما بايد در اين زمينه با رعايت تمام جوانب 
اخالقي و انساني بيش��تر تالش كنيم. شهردار تهران با 
اشاره به ارايه اليحه دوفوريتي به شوراي شهر تهران براي 
رفع موانع مالي شهرداري تاكيد كرد: ما به دنبال كسب 
درآمد به هر بهانه اي نيس��تيم چرا كه بعضي مسيرهاي 
درآمد زايي به شهر آسيب مي زند. شهردار تهران درباره 
همكاري و حمايت از استارت آپها گفت: سياست مديريت 
شهري حمايت از استارت آپها است همين راستا ما پيگير 
»هوشمندس��ازي ارايه خدمات شهري« در شهر تهران 
هس��تيم. حتي اليحه اي براي حمايت از آنها آماده و به 

شوراي شهر تهران ارايه شده است.
حناچي درباره »درآمدزايي از س��راي محالت« گفت: از 
س��راي محالت به اندازه اي كه بايد، درآمد مالي كسب 

نمي ش��ود و مكانيزم هاي فعلي ب��راي درآمدزايي موثر 
نيست. به نظر مي رسد نهادهاي مدني بايد بيشتر تالش 
كنند و خواسته هاي مردم را به مديريت شهري منتقل 
كنند تا تبديل به تصميمات اجرايي شود. در عين حال 
بايد قبول كرد كه نزديك تر از اين سراهاي محالت به مردم 
در شرايط فعلي وجود ندارد كه اطالعات بسيار خوبي از 
شهروندان دارند و مي توان از آن براي خدمات دهي بيشتر 

به شهروندان استفاده كرد.

    قيمت تراكم معادل قيمت زمين!
شهردار تهران درباره تراكم فروشي توضيح داد: مي توان 
شهر را با ساختن اداره كرد اما نبايد خارج از برنامه تراكم 
فروخته شود. ش��هرداري در دوره مديريت جديد تالش 
كرده اس��ت هم طبق برنامه تراكم بفروش��د و هم آن را 
به قيم��ت واقعي و نه به نصف قيم��ت و ارزان ارايه دهد. 
هم اكنون در تهران قيمت تراكم معادل قيمت زمين است. 
در اين زمينه شهرداري به سمت تعادل حركت مي كند.

حناچي به درآمدهاي پايدار جديد شهرداري نيز اشاره 

كرد و گفت: دو اليحه در مجلس تصويب شد يكي اليحه 
درآمدهاي پايدار كه به زودي ايرادهاي وارده ش��وراي 
نگهبان بر آن برطرف خواهد شد و ديگري ماليات بر ارزش 
افزوده است كه از يك سوم درآمد ماليات بر ارزش افزوده، 
به 4 از 9 درصد رسيد و مطمئنا اين دو اليحه در افزايش 

درآمد شهرداري در شرايط عادي تأثير خواهد داشت.
او با اش��اره ب��ه »تبديل ته��ران به عن��وان يك مقصد 
گردش��گري« گفت: تهران از نظر جاذبه گردش��گري 
چيزي كم ن��دارد اما در زمينه شناس��اندن آن به مردم 
كم كاري شده، مديريت شهري تالش كرد در دوره جديد 
موزه هاي جديدي راه اندازي كن��د و قطعًا اگر تهران به 
مقصد گردشگري تبديل شود بسياري از مشكالت شهر 
برطرف خواهد شد و درآمدهاي خوبي هم به شهر تهران 

تزريق خواهد شد.
حناچي درباره »كس��ب درآمد از زباله« و »ورود بخش 
خصوصي به اين حوزه« گفت: اكنون زباله در تهران در 
اختيار پيمانكار است اما بايد پذيرفت بازيافت زباله مسير 
طبيعي خود را طي نمي كند. مبناي طرح جامع پسماند 
كه قرار است اجرا ش��ود اين است كه زباله توليد شده را 
اول ارزش گذاري و بعد ب��راي آن برنامه ريزي مي كند. 
سرانه زباله در كشور بر خالف تبليغي كه مي شود خيلي 
باال نيس��ت. در عين حال ارزش زباله هاي همه مناطق 
شهر يكي نيست مثال ارزش زباله هاي منطقه يك با 12 

اساسا قابل مقايسه نيست. قيمت متوسط امحاي زباله 
كيلويي 167 تومان اس��ت كه رقم نسبتا بااليي است. 
حناچي درباره »خصوصي س��ازي اتوبوسراني« گفت: 
در حال حاضر 60 درصد اتوبوس��راني در اختيار بخش 
خصوصي است اما مشكل اين بخش يارانه بااليي است 
كه پرداخت مي ش��ود و مديريت شهري به دليل برخي 
مخالفت ها و شرايط اقتصادي كش��ور اجازه ندارد اين 

يارانه را تعديل كند.
او همچني��ن پيش��نهادهايي مانن��د اج��اره پ��الك 
مسكوني هايي كه استفاده اداري مي شوند را قابل تأمل 
خواند و گفت: اين پيشنهاد خوبي است و بهتر از پلمب 

واحد است كه فعال اجرا مي شود. 
حناچي درباره استفاده از نمايشگاه آفتاب گفت: مديريت 
شهري قصد داشت نمايشگاه هاي ملي را به اين مجموعه 
منتقل كند اما اگر اتاق بازرگاني تهران بتواند اين مجموعه 
را با پيش��نهادهاي خود به درآمدزايي برساند مديريت 

شهري از آن استقبال مي كند.
او درباره كسب درآمد از بيلبوردهاي تبليغاتي نيز گفت: 
ش��هرداري تهران 15 درصد بيلبورده��ا را در اختيار 
دارد. البته اين بيلبوردها هم در بيش��تر مواقع خالي 
نيستند. اما در عين حال تالش شده كه در بيلبوردهاي 
شهرداري تبليغات مرتبط با مناسبت ها و شرايط روز 

كشور وجود داشته باشد.



دانش و فن6اخبار

ترافيك جهاني اينترنت طي يك ماه گذشته حدود 30 درصد افزايش يافته است

انفجار مصرف اينترنت در جهان
ترافيك جهاني اينترنت طي يك ماه گذش�ته 
حدود 30 درص�د افزايش يافته اس�ت و البته 
اپراتورهاي تلفن همراه براي كمك به مديريت 
اين نيازهاي بي سابقه، همكاري خوبي با دولت ها 
داشته اند. در ايران نيز قرار است پس از سال ها 
اينترنت ثابت VDSL از حالت آزمايشي خارج 
شود و در اختيار كاربران قرار گيرد و اين در حالي 
است كه براي استفاده از باندهاي فركانسي 600 
و 700 مگاهرتز همچنان بحث هايي ميان وزارت 

ارتباطات و صدا و سيما وجود دارد.

در پي محدوديت ه��اي اجتماعي موجود براي كمك به 
مديريت تهديد كوويد19، پهن باند تلفن همراه ، اتصاالت 
بي سيم ثابت و برنامه هاي تلفن همراه به اصلي ترين ابزار 
براي ميلياردها انسان در سراسر جهان براي برقراري ارتباط 
تبديل شده تا بتوانند با افرادي از متخصصان پزشكي گرفته 
تا همكاران، مربيان و آشنايان خود ارتباطات برقرار كنند. 
بر اساس گزارش منتشرشده در وب سايت وي فروم، تغيير 
خواسته هاي كاربران به دليل مواجهه با اين شرايط خاص 
باعث شده است خدمات صوتي، متني و داده ها در هر دو 
بخش آپلود و دانلود افزاي��ش يابد. به گفته آكاماي، يك 
شركت فناوري كه مانيتور دفاعي وب را براي شركت ها 
انجام مي دهد، در يك ماه گذشته، ترافيك جهاني اينترنت 
حدود 30 درصد افزايش يافته است. اين بدان معني است 
كه ما فقط در عرض چند هفته ش��اهد رش��د يك ساله 
ترافيك اينترنت بوديم و البته اين رشد ترافيك، جداي از 
پخش زنده مسابقات ورزشي است كه پيش از گسترش 
ويروس كرونا، ركور دهاي جديدي را بر جاي مي گذاشتند 
و افزايش ترافيك فعلي تحت تاثير اين مسابقات آنالين 
نيست، زيرا در اين مدت بسياري از مسابقات ورزشي در 

سراسر جهان لغو شده اند.
طي اي��ن وضعيت بي س��ابقه، اپراتوره��اي تلفن همراه 
ب��ا ارايه خدمات به م��ردم و دولت، هم��كاري نزديكي با 
دولت ها داش��ته اند تا بتوانند حمايت آنها براي مديريت 
ش��رايط بحراني و تامين خدمات را به دست آورند. منابع 
طيفي يا فركانسي بايد توسط دولت ها در شرايط بحراني 
قابل دسترس باش��د. اين منابع مي تواند در بهينه سازي 
زيرساخت هاي شبكه تلفن همراه براي تأمين نيازهاي 
جوامع و خدمات عمومي كمك كند. برخي از مكانيزم هاي 
در ح��ال اجرا عبارتند از: اراي��ه مجوزهاي طيف كوتاه يا 
 )MNO( اضطراري به اپراتورهاي ش��بكه تلفن همراه
براي دسترسي به هر بخشي از طيف كه غيرقابل استفاده 
اس��ت. اين مجوزها با توجه به نيازه��اي ملي مي توانند 
تمديد شوند؛ س��رعت بخش��يدن در صدور مجوزهاي 

كوتاه مدت و آزمايش��ي به اپراتورهاي تلفن همراه براي 
استفاده از فناوري هاي جديدي كه قادر به ارايه يا تقويت 
اتصال و استقرار خدمات به صورت موقت هستند؛ تسريع 
و تسهيل در دسترسي به طيف بك هال كه براي ارتباط 
ميان شبكه هاي پايه و ساير شبكه هاي موبايل و اينترنت 
مورد اس��تفاده قرار مي گيرد؛ اگر انتقال يا تجديد مجوز 
توسط شركت هاي ارايه دهنده پهناي باند با سرعت باال يا 
ساير سرويس هاي ضروري در حال اجراست، دولت آنها را 
تمديد  كند؛ حذف محدوديت ها و خطوط قرمز در راه هاي 

دسترسي سريع به طيف بيشتر از جمله اشتراك طيف.

   اقدامات جهاني 
براي افزايش ظرفيت پهناي باند 

در حال حاضر اپراتورها در برخي كشورها با دولت ها براي 
رفع مشكل اينترنت همكاري مي كنند. در اياالت متحده 
امريكا، كميس��يون ارتباطات ف��درال )FCC( به منظور 
دستيابي به ظرفيت پهناي باند اضافي مورد نياز، امكان 
دسترسي كوتاه مدت به طيف هاي تلفن همراه موجود در 

باندهاي مهم را فراهم كرده است. اين باندها شامل پوشش 
باندهاي 600 مگاهرت��ز و ظرفيت 1.7 تا 2.2 گيگاهرتز 
مي شود. باند هاي طيفي ويژگي هاي متفاوتي دارند و از 
آنها براي مقاصد مختلف استفاده مي كنند. به طور كلي 
فركانس ه��اي زير 1 گيگاهرتز مي توانند مس��افت هاي 
بيش��تري را طي كنند و همچنين پوشش دهي بهتري 
دارند. فركانس هاي باال مي توانند اطالعات بيشتري حمل 
كنند، بنابراين از ظرفيت بيشتري برخوردار هستند اما 
پوشش دهي بااليي ندارند، بنابراين براي بهبود كيفيت 
خدمات پيش��رفته تلفن همراه به ه��ر دو نوع فركانس 

نياز است.
كميسيون تنظيم ارتباطات )ComReg( در ايرلند به طور 
موقت طيف راديويي اضافي را در باندهاي 700 مگاهرتز 
و 2.6 گيگاهرتز آزاد ك��رده تا ظرفيت باالتري در اختيار 
ش��بكه هاي موبايل قرار بگيرد و استفاده از فركانس 2.1 
 4G گيگاهرتزي را آزاد كرده تا بتواند از آن براي توس��عه
و فناوري هاي ديگر اس��تفاده كرد. اردن باندهاي موجود 
را براي اپراتورهاي ش��بكه موبايل آزاد كرده تا ظرفيت و 

همچنين پوش��ش دهي آنها بهبود پيدا كند. عربستان 
سعودي طيف موجود براي بهبود ظرفيت و پوشش دهي 
را در بان��د 700 مگاهرتز براي اپراتوره��اي موبايل آزاد 
كرده اس��ت. تونس نيز براي كوتاه مدت تمام طيف هاي 
بين المللي ارتباطات سيار )IMT( را خنثي كرده است، 
اين بدان معناس��ت كه به جاي اينك��ه از اين طيف براي 
يك فناوري خاص )ب��راي مث��ال 3G و 4G اختصاص 
داده ش��ود، اپراتورهاي تلفن همراه اي��ن قابليت را دارند 
كه براي فناوري هاي ديگري مورد استفاده قرار گيرند.( 
رگوالتوري آفريقاي جنوبي، در ح��ال كار با اپراتورهاي 
موبايل براي آزادس��ازي طيف و باندهاي فركانسي است 
كه مي تواند ظرفيت اينترنت را در مواجهه با تقاضاي زياد 
براي داده ه��ا افزايش دهد. پاناما مجوزهاي طيف موقت 
را براي اپراتورهاي تلفن هم��راه براي ظرفيت اضافي در 
صورت درخواست اعطا مي كند. توافق نامه بين MNO ها 
و تنظيم كننده آناتل در برزيل نيز تأييد مي كند كه هرگونه 
اقدام نظارتي الزم را انجام مي دهد تا مطمئن شود كه كليه 
خدمات در دسترس باش��ند. در حال حاضر اپراتورهاي 

تلفن همراه در بسياري از كشورها با افزايش ناگهاني و قابل 
توجه تقاضاي ترافيك مواجه شدند. انجمن جهاني سيستم 
موبايل )GSMA( از دستيابي به موقع، مقرون به صرفه و 
عادالنه از طيف مناسب براي صنعت تلفن همراه حمايت 
مي كند تا همچنان به ارايه خدمات به مردم و برآورده شدن 
سريع تقاضاي داده بپردازد. در اين شرايط بي سابقه ، انتظار 
مي رود همكاري آنها با دولت ها در آينده ادامه داشته باشد.

   ت�اش براي آزادس�ازي باندهاي فركانس�ي 
در ايران

توس��عه ش��بكه هاي پهن باند دغدغه همه كشورهاست. 
ازطرف��ي فركانس هرچه پايين تر باش��د، ط��ول موج آن 
بزرگ تر و پوشش و مقاومت آن در برابر خطا بيشتر است. با 
استفاده از فركانس هاي پايين، اپراتورها مي توانند با كمترين 
س��رمايه گذاري پوشش بيش��تر و بهتري را ايجاد كنند و 
شبكه هاي پهن باند با هزينه كمتري دست مصرف كننده 
نهايي قرار مي گيرد. درحالي كه هرچه به سمت فركانس هاي 
باالتر بروند، تعداد دكل هاي بيش��تري الزم است و هزينه 
پوشش باالتر مي رود. اين روزها به دليل شيوع كرونا ضرورت 
اس��تفاده از ظرفيت هاي ارتباطي را بيش��تر آشكار كرده 
است. صرف نظر از استفاده هايي كه جنبه سرگرمي، يكي 
از شاخه هاي اصلي ديجيتالي شدن اين است كه بتوانيم 
از ابزارهاي ارتباطي اس��تفاده كاربردي كنيم. در روزهايي 
كه كار مردم به ش��كل دوركاري انجام مي شود، آموزش از 
راه مجازي و بر بس��تر ارتباطي اينترنت صورت مي گيرد، 
كس��ب وكارهايي هم كه از ابتدا به ساكن در بستر مجازي 
بودند هم به ش��يوه مجازي خود ادامه مي دهند و مصرف 
اينترنت با رشد 1.۵ برابري مواجه شده، لزوم افزايش ظرفيت 
شبكه گريزناپذير است. در ايران نيز قرار است پس از سال ها 
اينترنت ثابت VDSL از حالت آزمايش��ي خارج شود و در 
اختيار كاربران قرار گيرد و البته براي اس��تفاده از باندهاي 
فركانسي 700 مگاهرتز همچنان بحث هايي ميان وزارت 
ارتباطات و صدا و سيما در جريان است. باندهاي فركانسي 
700 تا 800 مگاهرتز در اختيار صدا و س��يما قرار دارد و با 
اينكه از آنها استفاده نمي كند، حاضر به واگذاري به وزارت 
ارتباطات نيست. محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات نيز در اين مدت بارها به ضرورت آزادسازي 
باندهاي فركانسي اش��اره كرده و حتي از ارسال نامه اي به 
رييس جمهوري براي پيگيري آزادس��ازي فركانس هاي 
700 و 800 مگاهرتزي خبر داده تا اين موضوع به صورت 
فوري در دستور كار ستاد ملي مقابله با كرونا قرار بگيرد و با 
اختصاص باندهاي فركانسي به شبكه تلفن همراه، سرعت 

اينترنت افزايش يابد.

 iOS و ترغيب به مهاجرت بهSE آيفون
همزمان با انتش�ار گزارش مال�ي اپل براي 
فصل اول س�ال ۲0۲0، اطالع�ات جالبي از 
واكنش ب�ازار به آيفون SE جديد منتش�ر 
ش�ده. تيم كوك مديرعامل اپ�ل طي اين 
گزارش به س�هامداران گفته اس�ت كه اين 
گوش�ي آنقدر خوب ب�وده كه بس�ياري از 
كاربران اندرويدي را به تعويض گوشي خود 
وسوسه خواهد كرد. به گزارش ديجياتو به 
نقل از بي جي آر، اپل آيفون SE جديد را در 
سكوت خبري و در وب سايتش معرفي كرد. 

اگ��ر ويروس كرون��ا دنيا را درگير خ��ود نكرده بود، 
احتماال مانند ديگر محصوالت اين كمپاني رونمايي 
ويژه اي از اين گوشي به عمل مي آمد. با اين حال اين 
اتفاق نيفتاد و آيفون SE جديد بي سر و صدا به بازار 

عرضه ش��د. تيم كوك مديرعامل اپ��ل عقيده دارد 
اين گوشي كوچك آنقدر خوب است كه بسياري از 
كاربران اندرويدي را وسوسه كرده و اين را مي توان 
از واكن��ش بازار به اين گوش��ي دي��د. تيم كوك در 
اين گ��زارش گفته: »م��ن انتظار دارم بس��ياري از 
 كاربران گوش��ي خود را تعويض كنند و به س��مت

 iOS بيايند. 
آيفون SE جديد يك پيش��نهاد باورنكردني است. 
اين گوش��ي س��ريع تر از س��ريع ترين گوشي هاي 
اندرويدي بازار اس��ت. به همين دليل يك پيشنهاد 
اس��تثنايي اس��ت.« صحبت هاي تيم كوك چندان 
هم بي پش��توانه نيس��ت. آيفون SE جديد با قيمت 
400 دالري خود به عنوان يك پكيج كلي )دوربين 
خوب، نمايش��گر مناس��ب و پردازن��ده پرچمدار( 
نس��بت به رقباي اندروي��دي خ��ود در همين بازه 

قيمتي، براي عده اي انتخابي هوش��مندانه تر است. 
عمده اين برت��ري را مديون چيپس��ت A13 بوده 
ك��ه ق��درت پردازش��ي آيفون ه��اي حداقل 700 
دالري را به ي��ك گوش��ي 400 دالري اعطا كرده. 
در نتيج��ه اين گوش��ي ب��ه خوبي از پ��س رقباي 
 اندرويدي ب��ا پردازنده ه��اي اس��نپدراگون 8۵۵ 
ب��ر بياي��د. از آن جالب ت��ر برتري اين گوش��ي در 
 S20 بنچمارك ها نس��بت به سامس��ونگ گلكسي
پالس بود كه تقريبا 800 دالر تفاوت قيمتي دارند. 
در نتيجه مي ت��وان گفت تيم كوك به درس��تي از 
وسوس��ه كاربران اندرويد براي مهاجرت به iOS و 
به خصوص آيفون SE جديد سخن گفته و با وجود 
اينكه اپل ديگر گزارش فروش محصوالتش را معرفي 
نمي كند، مي توان حدس زد كه طي ماه هاي آينده 

اين گوشي كوچك فروش زيادي خواهد داشت.
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نارضايتي كاربران از افت 
كيفيت اينترنت موبايل

برخي از كاربران موبايل در روزهاي گذشته نسبت 
به افت كيفيت اينترنت گاليه مندن��د؛ با وجود اين 
شركت زيرساخت اعالم مي كند مشكل از جانب ما 
نيست و از فركانس است. به گزارش مهر، افت كيفيت 
اينترنت در ش��بكه اپراتورهاي همراه از روز گذشته 
تاكنون موج��ب انتقادات برخي از كاربران ش��ده و 
كاربران در نقاط مختلف كشور به خصوص شهرهاي 
بزرگ، اذعان دارند كه كيفيت اينترنت و سرعت آپلود 
و دانلودشان به مراتب ضعيف تر از قبل شده است. اما 
شركت ارتباطات زيرساخت، وجود مشكل زيرساختي 
در شبكه ارتباطي كشور را تأييد نمي كند. سجاد بنابي، 
نايب رييس هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت 
در گفت وگو با مهر در پاسخ به بروز اين مشكل اظهار 
كرد: »ما طي ديروز و امروز هيچ قطعي و اختاللي در 
شبكه زيرساخت ارتباطي كشور نداشتيم.« وي در 
مورد اينكه آيا گزارشي از افت كيفيت اينترنت موبايل 
دريافت كرده اس��ت يا خير، گفت: »افت كيفيت از 
سمت شركت ارتباطات زيرس��اخت نيست.« اين 
مقام مس��وول در ش��ركت ارتباطات زيرساخت در 
مورد اينكه مشكل مربوط به سرعت اينترنت موبايل 
كاربران به چه دليلي اس��ت، توضيح داد: »مش��كل 
اينترنت موبايل اشباع فركانسي بعضي از دكل هاي 
مخابراتي مي تواند باشد كه با افزايش فضاي فركانسي 
قابل حل خواهد بود.« مطابق اعالم وزارت ارتباطات، 
ميزان استفاده كاربران از اينترنت در كشور از ابتداي 
ش��يوع ويروس كرونا تاكنون بيش از دو برابر رش��د 
داشته و به تبع آن موضوع سرعت و كيفيت اينترنت از 
جمله مهم ترين مطالبات كاربران در اين روزها است 
كه از طريق شبكه هاي اجتماعي به وزير ارتباطات 
منعكس مي ش��ود. بررسي سازمان تنظيم مقررات 
ارتباطات نيز نشان مي دهد كه ميزان شكايت كاربران 
از س��رويس اينترنت نس��بت به قبل از شيوع كرونا 
افزايش چشمگيري داشته است. به نحوي كه تعداد 
تماس هاي كاربران با س��امانه ثبت و پاسخگويي به 
شكايات 19۵ در اس��فند 98 و فروردين 99 نسبت 
به زمان مشابه در سال گذش��ته 49 درصد و تعداد 
درخواست و ش��كايت هاي ثبت شده در اين سامانه 

133 درصد افزايش يافته است. 

كاهش خطوط اعتباري
تلفن همراه در كشور

وضعيت توس��عه تلفن همراه تا پايان س��ه ماهه 
چهارم سال 1398 حاكي از آن است كه خطوط 
اعتباري فعال با كاهش 403 هزار و 727 عددي 
در مقايسه با س��ه ماهه سوم مواجه شده است. به 
گزارش ايس��نا، مطابق آمار منتشرش��ده توسط 
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباط��ات راديويي 
درباره  وضعيت توس��عه تلفن همراه در سه ماهه  
چهارم سال 1398، خطوط واگذارشده دايمي 24 
ميليون و 6۵6 هزار و 90 عدد و خطوط واگذارشده 
اعتباري 162 ميليون و 417 هزار و ۵19 عدد است 
كه مجموع خطوط واگذارشده دايمي و اعتباري 
را به 187ميليون و 73 هزار و 609 مي رس��اند. از 
ميان خطوط واگذارشده، 21 ميليون و 969 هزار 
و 706 خ��ط دايمي فعال و 96 ميليون و ۵۵ هزار 
و 746 خط اعتباري فعال وجود دارد كه مجموع 
خطوط دايمي و اعتباري فعال را به 118 ميليون 
و 2۵ هزار و 4۵2 عدد مي رساند. همچنين ضريب 
نفوذ تلفن همراه تا پايان س��ه ماهه چهارم سال 
1398، 142.07 درصد است. مقايسه اين آمار با 
سه ماهه سوم س��ال 1398 حاكي از آن است كه 
تعداد خطوط واگذارشده و فعال دايمي و اعتباري 
در تمام��ي بخش ها افزايش داش��ته جز خطوط 
اعتباري فعال كه در سه ماهه سوم، 96 ميليون و 
4۵9 ه��زار و 473 عدد بوده و كاهش 403 هزار و 

727 عددي را نشان مي دهد.

اپراتورهاي تلفن همراه در بسياري از كشورها با افزايش ناگهاني و قابل توجه تقاضاي ترافيك مواجه شدند

1- برابر راي ش�ماره 139860315001003831 مورخ 1398/1۲/13 هيات 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 رمضان اكبري، فرزند احم�د، به كد ملي 4500310۲90 
)ششدانگ( يك باب ساختمان، به مساحت 177/71 مترمربع، پالك شماره 34 فرعي از 14۲۲ اصلي، 
واقع در ايالم- بلوار شهداي چالسرا- پايين تر از ترمينال، خريداري شده از احمد مختاري و منتسب 

به مالكيت سيد علي احسان عبدالهي. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب از دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند ظرف مدت دو ماه از تاريخ 
انتشار اولين آگهي، اعتراض خود را به اين اداره تسليم 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: 99/01/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/0۲/14

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

قطعه يك ايام

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 

ديدار با منتخب مردم در 
مجلس شوراي اسامي

غالمرضا شريعتي نماينده مردم بهشهر، نكا، گلوگاه 
در نشس��ت با مقدم بيگلريان سرپرست منطقه بر 
تعامل و ارتباط بيشتر مسووالن با نمايندگان مردم 
تاكيد كرد. وي ضمن قدرداني از تالش هاي شركت 
انتق��ال گاز ايران به ويژه منطقه 9 در فصل س��رما، 
توانمندي كاركنان را در راستاي رسيدن به اهداف 
سازمان و اجراي پروژه ها قابل ستايش توصيف كرد 
و خواستار استفاده حداكثري توانمندي هاي داخل و 
تخصص نيروهاي شركت شد. مقدم بيگلريان نيز در 
اين نشست بخشي از اهداف و عملكرد منطقه و نحوه 
فعاليت ها و همچنين پروژه هاي انجام شده و در دست 

اجراي منطقه 9 را تشريح نمود.

ويژه

دنياي  فناوري
سرقت اطاعات كاربران 

گوشي هاي شيائومي 
كاربران اپل نيوز از 1۲۵ ميليون 

نفر عبور كرد 
مجلس امريكا جف بزوس

را احضار كرد
كاهش ۲۲ درصدي فروش 

گوشي در چين 
كاهش سود آمازون باوجود 

افزايش سفارشات دريافتي
تازه ترين گزارش هاي منتشرش��ده حاكي از آن است كه 
شيائومي بدون كسب اجازه از كاربران گوشي هاي اين برند 
چيني تمامي اطالعات مرورگر وب آنها را جمع آوري كرده 
است. به گزارش ايس��نا به نقل از جي اس ام آرنا، شيائومي 
يكي از بزرگ ترين و محبوب  ترين شركت هاي توليدكننده 
گوشي هاي هوشمند در جهان است و توانسته در سال هاي 
اخير در بسياري از بازارهاي موبايل در كشورهاي مختلف 
س��هم قابل توجهي را به خود اختصاص دهد اما به تازگي 
گرفتار دردسر بزرگي شده، زيرا گفته مي شود اين شركت 
چيني با دور زدن بس��ياري از مسائل امنيتي و حفاظت از 
حريم خصوصي كاربران، بخش زيادي از اطالعات مرورگر 
وب آنها در كنار داده هايي از سيستم عامل و تنظيمات گوشي 
كاربران را به طور مخفيانه رصد و جمع آوري مي كرده است. 
طبق ديگر گزارش هايي كه توسط مجله فوربس منتشر شده 
است، گوشي هاي برند شيائومي بدون كسب اجازه از كاربران 
و به طور مخفيانه توسط اين شركت رصد شده و اطالعات 
مربوط به كاربران به سرورهايي كه توسط شركت چيني علي 
بابا ميزباني مي شوند و شيائومي آنها را اجاره كرده، فرستاده 
شده اند. سرقت اطالعات كاربران حتي در حالت خصوصي 
مرورگر و جس��ت وجوي كاربران گوش��ي هاي شيائومي 
نيز ادامه دارد و اين بدان معناست كه تمامي وب سايت ها 
و كلمات جست وجوش��ده در موتورهاي جس��ت وجوي 
خصوصي توس��ط كاربر نيز جم��ع آوري ش��ده و پس از 
فشرده سازي در قالب پكيج هايي به سرورهاي اين كمپاني 
در كشور سنگاپور، چين و روسيه فرستاده مي شود. اين در 
حالي است كه شركت شيائومي مشكالت امنيتي و حريم 
خصوصي مطرح شده در فضاي مجازي را به كلي تكذيب 
كرده و سخنگوي آن در اين خصوص خاطرنشان كرده است 
كه تمامي اين اطالعات در زمان ارسال رمزگذاري مي شوند 

تا به طور كامل از حريم خصوصي كاربران حفاظت شود. 

تي��م كوك، مديرعام��ل اپل، طي ارايه گ��زارش مالي 
سه ماهه دوم سال 2020 به سهامداران از عبور كاربران 
فع��ال ماهانه اپل ني��وز از مرز 12۵ ميلي��ون نفر خبر 
داد. به گزارش زوميت از تك كرانچ، كمتر كس��ي فكر 
مي كرد كه شيوع بيماري كرونا به اين صورت در نحوه 
زندگي مردم دنيا تأثير بگذارد. بسياري از مردم دست 
به خودقرنطينگي زده اند ت��ا آمار مبتاليان به بيماري 
كوويد 19 كاهش يابد. كسب وكارهاي بزرگ و كوچك 
نيز از كاركنان خود خواسته اند فعاليتشان را به صورت 
دوركاري ادامه دهند تا جانشان به خطر نيفتد. شرايط 
پيش آمده سبب ش��ده اس��ت كه توجه مردم به اخبار 
بيشتر شود و گويا اپل نيز اين موضوع را تصديق مي كند. 
هر روز اخبار مختلفي از بيماري كرونا و وضعيت آن در 
كشورهاي مختلف منتشر مي ش��ود. گويا بسياري از 
كاربران اپل نيز اخبار را از طريق اپليكيشن اپل نيوز دنبال 
مي كنند. اين آمار را تيم كوك طي كنفرانس گزارش 
مالي سه ماهه دوم سال 2020 منتشر كرده است. طبق 
گفته تيم كوك، آمار كاربران فعال ماهانه اپليكيش��ن 
اپل نيوز از مرز 12۵ ميليون نفر عبور كرده اس��ت. در 
گزارش هاي تيم كوك گفته شد كه درآمد به دست آمده 
از فروش محصوالت در سه ماهه دوم سال 2020 نسبت 
به همين بازه زماني در سال گذشته كاهش يافته است؛ 
اما شاهد رشد درآمد حاصل از سرويس هاي خدماتي 
بوده اند. درآمد حاصل از ارايه س��رويس هاي مختلف 
اپل در س��ه ماهه دوم سال 2020 رقمي بالغ بر 13.3۵ 
ميليارد دالر اعالم شده كه نسبت به همين بازه زماني 
در سال 2019 با رشدي 1.9ميليارد دالري همراه بوده 
است. اپل سال گذشته از نسخه  پولي اپل نيوز به نام اپل 
نيوز پالس رونمايي كرد كه درواقع امكان دسترس��ي 
كاربران را به سايت ها و مجله هاي حق اشتراكي مي دهد. 

كميته قضايي مجلس امريكا از جف بزوس خواس��ته 
به ط��ور داوطلبان��ه به س��واالتي درب��اره فرايندهاي 
آنتي تراست )ضدانحصار( شركت آمازون پاسخ دهد. به 
گزارش مهر به نقل از پرس اسوسيشن، سياستمداران 
امريكايي كه مشغول تحقيق درباره سلطه شركت هاي 
بزرگ فن��اوري بر بازار هس��تند، از جف بزوس )مدير 
ارش��د اجرايي آمازون( خواسته اند تا شواهدي درباره 
بيانيه هاي گمراه كننده شركت درباره عملكرد رقابتي 
خود ارايه كند. كميته قضايي مجلس امريكا در نامه اي 
به بزوس او را تهديد كرده در صورتي كه به طور داوطلبانه 
در مجلس حاضر نش��ود و به س��واالت پاسخ ندهد، با 
احضاريه قانوني او را مجبور به اين كار مي كنند. اين نامه 
مربوط به گزارشي است كه طي آن فاش شد آمازون از 
اطالعات كاالها و تراكنش هاي فروشندگان در پلتفرم 
خود استفاده مي كند تا محصوالت مشابه و رقابتي را 
بسازد. البته در جوالي 2019 ميالدي يكي از مديران 
ارش��د آمازون در جلسه اس��تماع يكي از كميته هاي 
مجلس امريكا اين اقدام را انكار كرد و گفت اين خالف 
سياست هاي رسمي شركت است. در نامه كميته قضايي 
مجلس به جف بزوس آمده است: »اگر اين اخبار صحت 
داشته باشد، بيانيه آمازون در برابر نمايندگان مجلس 
گمراه كننده و از لحاظ قانوني شهادت دروغ بوده است. 
هرچند ما از شما انتظار داريم تا به طور داوطلبانه شهادت 
دهيد، اما در صورت لزوم حق اتكا به فرايندهاي اجباري 
را داريم.« كميته قضايي آنتي تراس��ت )ضدانحصار( 
مجلس امريكا به رهبري ديويد سيس��يلين مشغول 
تحقيقاتي گسترده درباره شركت هاي فناوري بزرگ 
و تاثير آنها بر رقابت و مصرف كننده است. اين تحقيق 
به طور كلي روي شركت هاي گوگل، فيس بوك، آمازون 

و اپل تمركز كرده است.

فروش گوش��ي در چين در س��ه ماهه اول سال جاري 
ميالدي 22 درصد نس��بت به س��ه ماهه نخست سال 
2019 كاهش داشته است. به گزارش ديجياتو به نقل از 
جي اس ام آرنا، همه گيري كوويد 19 علت اصلي تقاضاي 
پايين بوده چرا كه صادرات گوشي ها تنها در ماه فوريه، 
3۵ درصد نسبت به بازه زماني مشابه در سال قبل كاهش 
داشته است. در عين حال سهم فروش اينترنتي۵0 درصد 
افزايش داشته كه رشد 33 درصدي را نسبت به سال قبل 
نشان مي دهد. هواوي تنها ش��ركتي است كه با وجود 
بحران كرونا در سه ماهه اول سال 2020، افزايش فروش 
شش درصدي را تجربه كرده است. فروش اپل در اين بازه 
تنها يك درصد كاهش داشته اما شركت هاي ويوو، اوپو 
و شيائومي به ترتيب كاهش فروش چشمگير 27، 30 
و 3۵ درص��دي را تجربه كرده اند. هواوي به تنهايي 39 
درصد از سهم فروش گوشي ها در سه ماهه اول 2020 
را به خود اختصاص داده است. سهم شركت هاي ويوو، 
اوپو، اپل، شيائومي و شركت هاي ديگر از فروش گوشي ها 
در بازه يادشده در مجموع 61 درصد بوده است. آيفون 
11 پرفروش ترين گوشي ماه هاي ژانويه تا فوريه 2020 
بوده و توانسته براي هفتمين ماه متوالي جايگاه خود را 
حفظ كند. در مجموع صادرات گوشي هاي ۵G نسبت به 
سال گذشته 120 درصد افزايش داشته و آنها 1۵ درصد 
از كل تلفن هاي هوشمند را تشكيل مي دهند. بيش از 
نيمي از گوشي هاي ۵G صادرشده در سه ماهه نخست 
امسال، س��اخت هواوي بوده اند. اوپو، ويوو و شيائومي 
ديگر شركت هاي پيشرو در زمينه ساخت گوشي هاي 
 Counterpoint ۵ بوده اند. موسس��ه تحقيقاتيG
Researchپيش بيني كرده كه گوشي هاي ۵G تا پايان 
سه ماهه چهارم سال جاري ميالدي، 40 درصد از بازار را 

به خود اختصاص دهند.

اگرچه به علت ش��يوع ويروس كرونا خريد از آمازون 
افزايش يافته، اما افزايش هزينه هاي عملياتي و حمل 
و نقل كاال س��ود اين ش��ركت را كمتر كرده است. به 
گ��زارش مهر به نقل از آس��ين ايج، در ش��رايطي كه 
بس��ياري از تحليلگران انتظار داشتند سود شركت 
آمازون به علت افزايش ش��ديد خري��د آنالين پس از 
خانه نش��يني مردم بر اثر كرونا سر به فلك بكشد، اما 
واقعيت اين اس��ت كه درآمد خالص آمازون در س��ه 
ماهه اول سال 2020 برابر با 2.۵4 ميليارد دالر بوده 
اس��ت. اين رقم نسبت به درآمد س��ه ماهه اول سال 
2019 ك��ه 3.۵6 ميلي��ارد دالر بوده كاهش��ي قابل 
توجه نش��ان مي دهد. آمازون اعالم كرده هزينه هاي 
حمل ونقل به علت ش��يوع كرونا رش��د چشمگيري 
داشته و همين مساله س��ود خالص آمازون را در سه 
ماهه اول سال 2020 نسبت به مدت مشابه سال قبل 
29 درصد كاهش داده اس��ت. اع��الم اين خبر باعث 
كاهش ۵ درصدي ارزش سهام آمازون نيز شده است. 
جف بزوس مديرعامل آمازون چندي قبل گفته بود 
هزينه هاي عملياتي و لجس��تيكي اين شركت بعد از 
ش��يوع ويروس كرونا حدود 4 ميليارد دالر افزايش 
يافته اس��ت. افزايش حقوق پرداخت��ي به كارمندان 
به علت اضافه كاري، بيشتر شدن هزينه هاي داخلي 
به علت خريد ماس��ك، م��واد ضدعفوني و تمهيدات 
امنيتي و ضرورت ضدعفون��ي كردن مكرر انبارهاي 
آمازون از جمله ديگر داليل بيشتر شدن هزينه هاي 
آمازون اعالم شده است. آمازون همچنين براي تحويل 
به موقع س��فارش هاي دريافتي قصد دارد 17۵ هزار 
كارگر جديد استخدام كند و به آنها به ازاي هر ساعت 
كار اضافي دو دالر بيشتر بپردازد كه اين هم هزينه هاي 

بيشتري به آمازون تحميل مي كند.
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درنشستكميسيونصنعتومعدناتاقتهرانمطرحشد

پيش بيني افت توليد خودروسازان در سال 99

راهكارهايي براي جهش توليد

تعادل|
فروردين ماه 99 پايان خوبي براي خودروسازان 
نداشت؛ چراكه رصدكارنامه كاري»ايران خودرو 
و س�ايپا« دو غول خودروسازي در اين ماه، افت 
توليد را نش�ان مي دهد. البته مي ت�وان عامل 
كاهش تيراژ توليد خودروس�ازان در آغاز سال 
نو را به مس�اله ش�يوع ويروس كرون�ا واعمال 
محدوديت هاي ناش�ي از آن، رب�ط داد. مطابق 
آمارهاي منتش�ر ش�ده در كدال بورس، توليد 
انواع خودرو در كشور طي فروردين سال 99 به 
۲۴ هزار و 9۲۲ دس�تگاه رسيد كه در مقايسه با 
فروردين س�ال گذش�ته افت ۴۲.7 درصدي را 
نش�ان مي دهد. رصد روند توليد خودروسازان 
حاكي از اين است كه در فروردين 99، سايپا فقط 
خانواده »پرايد و خانواده تيبا« را توليد كرده و به 
همين دليل نيز مجموع توليد ماهيانه سايپا تنها 
7.3 هزار دستگاه شده است. اما وضعيت توليد 
ايران خودرو در فروردين امس�ال، اندكي بهتر 
از سايپا بوده چراكه اين شركت توانسته توليد 
ماهانه اش را به 15.6 هزار دستگاه برساند. از اين 
تعداد، خانواده پژو با حدود 11.1 هزار دس�تگاه، 
رتبه اول توليد را داشته اند. خانواده سمند و دنا 
نيز هردو با توليد 1.7 هزار دس�تگاه، در جايگاه 
دوم تولي�دات ايران خودرو ايس�تاده اند. رصد 
كارنامه كاري خودروسازان در سال 9۸ نيز نشان 
مي دهد، خودروسازان در اسفندماه شيب توليد 
را مجدد نزولي پي�ش بردند؛ به طوري كه توليد 
كل خودروس�ازي تا پايان اس�فندماه سال 9۸ 
 در مقايسه با مدت مشابه سال 97، آمار كاهش

 13 درصدي را ثبت كرد. 

  كارنامه توليد خودرو در سال جاري 
خودروسازان در حالي سال 1398 را پشت سر گذاشتند، 
كه توليد كل خودروي كشور تا پايان اسفندماه سال 98 در 
مقايسه با مدت مشابه سال 9۷، آمار كاهش 13 درصدي 
را ثبت كرد. اما خودروس��ازان با ورود به سال 99 روزهاي 
خوبي را را در توليد سپري نكردند. چراكه با شيوع ويروس 
كرونا، توليد انواع خودرو در كشور طي فروردين امسال به 
۲۴ هزار و 9۲۲ دس��تگاه رسيد كه در مقايسه با فروردين 
سال گذش��ته ۴۲.۷ درصد افت را نشان مي دهد. مطابق 
آمارها، توليد »سواري« در فروردين سال 99 معادل ۲3 
هزار و۲۶۴ دستگاه بود كه در مقايسه با فروردين 9۷ افت 
۴3.۷ درصدي را تجربه كرده است. توليد »ون« در فروردين 
امسال تنها ۴ دستگاه بود كه نسبت به مدت مشابه سال 
قبل ۶۰ درصد كاهش داشته است. همچنين در نخستين 

ماه سال 99 هزار و ۵۷3 دستگاه »وانت« در كشور توليد 
شد كه نسبت به فروردين سال قبل افت 18.3 درصد ي را 
نشان مي دهد. توليد »ميني بوس و ميدل باس« نيز معادل 
1۴ دستگاه بود كه در مقايسه با فروردين 98 با كاهش ۷۵.9 
درصدي همراه بوده است. در عين حال توليد »اتوبوس« 
در اين بازه زماني با رش��د ۵1۲.۵ درصدي به ۴9 دستگاه 
رسيد و توليد »كاميونت، كاميون و كشنده« نيز معادل 18 
دستگاه بود كه نس��بت به فروردين 98 افت 89.3 درصد 

را داشته است.
اما سري بزنيم به وضعيت توليد در دو شركت خودروساز 
بزرگ. داده هاي آماري نش��ان از اين دارد كه توليد گروه 
صنعتي ايران خ��ودرو، در فروردين 99 با توليد 1۵ هزار و 
1۰9 دستگاه انواع خودرو با افت ۲9.۴ درصدي در توليد 
مواجه شده است. اين شركت خودروسازي در همين ماه، 
1۴ هزار و 9۲۴ دستگاه »سواري« توليد كرده كه نسبت 
به فروردين سال 9۷ افت 3۰ درصدي را تجربه كرده است. 
در عين حال، طي فروردين امسال 18۵ دستگاه »وانت« 
توسط گروه ايران خودرو به توليد رسيد كه نسبت به مدت 
مشابه سال قبل بيش از ۲۲ برابر بوده است. اما نكته مهم 
اينجاست كه ايران خودرو، در فروردين 99 هيچ توليدي در 
زمينه »ون، ميني بوس و ميدل باس، اتوبوس، كاميونت، 
كاميون و كشنده« نداشته است. روند توليدات اين شركت 
خودروس��ازي در فروردين 99 نشان مي دهد، از 1۵ هزار 
دستگاه انواع خودرو، خانواده پژو با 11هزار دستگاه، رتبه 
اول توليد را داشته اند. خانواده سمند و دنا نيز هردو با توليد 
1.۷ هزار دس��تگاه، در جايگاه دوم توليدات ايران خودرو 
ايستاده اند. تندر9۰، دانگ فنگ و پژو ۲۰۰8 هيچ توليدي 
در فروردين 99 نداشته اما هايما با توليد ۴۲3 دستگاه و رانا 
با توليد ۲۷8 دستگاه، همچنان توليدشان در فروردين ماه 

99، ادامه داشته است.
اما سري بزنيم به خودروسازان نارنجي پوش سايپا و ببينيم 
آنها در فروردين 99 چه ميزان خودرو توليد كرده اند؟ آمارها 
نشان از اين دارد كه اين گروه صنعتي خودروساز در اين بازه 
زماني افت ۵۶.۷ درصدي توليد را تجربه كردند. به طوريكه 
در اين ماه فقط 9 هزار و 119 دستگاه انواع خودرو توسط 
اين خودروساز به توليد رسيده است. طي اولين ماه امسال ۷ 
هزار و 899 دستگاه سواري توسط گروه سايپا توليد شد كه 
نسبت به فروردين سال گذشته ۵9.۴ درصد كاهش داشته 
است. همچنين در اين مدت توليد وانت توسط گروه سايپا 
با افت۲3.۶ درصدي به هزار و ۲۲۰ دستگاه رسيد. سايپا 
نيز به مانند ايران خودرو در فروردين 99 هيچ توليدي در 
زمينه »ون، ميني بوس و ميدل باس، اتوبوس، كاميونت، 
كاميون و كش��نده« نداشته است. ريز جزييات توليد اين 
گروه خودروسازي نيز نشان از اين دارد كه در فروردين 99، 
سايپا فقط خانواده »پرايد« و خانواده »تيبا« را توليد كرده 

و به همين دليل نيز مجموع توليد ماهيانه سايپا تنها ۷.3 
هزار دستگاه شده است. با اينكه توليد »ساينا و كوييك« 
نيز همچون گذشته، برعهده پارس خودرو بوده اما »زوتي 
آريو و چانگا«، هيچ توليدي در اولين ماه بهار 99 نداشتند. 
در خط توليد زامياد، اما هيچ تغييري رخ نداده و همچنان 
وانت بنزيني، ديزلي، دوگانه س��وز و حتي پيكاپ ريچ در 

زامياد توليد مي شوند.

  روند توليد خودرو در سال 98
اما روند توليد خودروسازان در سال 98 چگونه رقم خورد؟ 
رصد كارنامه كاري خودروسازان در سال 98 نشان مي دهد، 
هرچند خودروسازان با اختالف 38 هزار و 1۷1 دستگاه 
توليد شده نسبت به فروردين ماه در سال 9۷ توليد خود را 
آغاز كردند و تا شهريورماه نيز از آمار توليدي در مدت مشابه 
سال 9۷ عقب بودند اما در شهريورماه اندكي افزايش توليد 
رقم زدند؛ البته اين افزايش به اين دليل بود كه شهريورماه 
9۷ براي توليد خودرو ماهي بس��يار كم فروغ بود. پس از 
آن نيز مجدد كاهش توليد داش��ته و از مهرماه تا آبان نيز 
نمودار توليد خود را ثابت ادامه دادند تا اينكه از آبان به بعد 

حركتي به خود داده و افزايش توليد را رقم زدند؛ هرچند 
در اسفندماه شيب توليد را مجدد نزولي پيش بردند. توليد 
كل خوردوسازي تا پايان اسفندماه سال 98 در مقايسه با 
مدت مشابه سال 9۷، آمار كاهش 13 درصدي را ثبت كرد.

گزارش مالي منتشر ش��ده از دو خودروساز بزرگ ايران، 
نشان مي دهد كه سايپا به لطف دو مجموعه پارس خودرو 
و زامياد، بزرگ ترين توليد كننده خودرو در س��ال 1398 
بوده است. ايران خودرو در سال مالي 1398 بيش از 393 
هزار دستگاه انواع سواري را از خط توليد خود بيرون آورد. 
در گروه محصوالت ايران خودرو، خانواده پژو با ۲۷8 هزار 
دستگاه، بيش��ترين تيراژ توليد را داش��ته است. خانواده 
سمند با ۵۲ هزار دستگاه و خانواده دنا با 3۲ هزار دستگاه، 
به ترتيب در جايگاه هاي دوم و سوم توليدات ايران خودرو 
ايستاده اند. در ميان محصوالت مونتاژي ايران خودرو نيز 
خانواده هايما با بيش از ۷۲۰۰ دستگاه و پژو ۲۰۰8 با بيش 
از ۵8۰۰ دستگاه، به ترتيب رتبه هاي اول و دوم تيراژ توليد 

را داشته اند. 
از سوي ديگر، سايپا در سال مالي 98 موفق به توليد بيش از 
3۶3 هزار دستگاه )بدون احتساب توليدات پارس خودرو و 

زامياد( خودرو شد كه خانواده پرايد با 188 هزار دستگاه در 
جايگاه اول و خانواده تيبا نيز با 1۶۰ هزار دستگاه در جايگاه 
دوم توليدات اين شركت، ايستاده اند. همچنين چانگان با 
بيش از ۵۲۰۰ دستگاه و كيا سراتو با بيش از 3۶۰۰ دستگاه، 
رتبه هاي اول و دوم را درميان محصوالت مونتاژي سايپا 
داشته اند. آريو نيز با ۶۴8 دستگاه، كمترين تيراژ توليد سايپا 
را در سال 98 به خود اختصاص داده است. دو زير مجموعه 
خودروسازي سايپا نيز در سال 98 همچنان به توليدشان 
ادامه دادن��د طوري كه پارس خودرو توليدي معادل 1۰۶ 
هزار دستگاه و زامياد نيز توليدي فراتر از 3۵ هزار دستگاه 

را ثبت كرده اند. 
اما روند توليد ماهانه خودروسازان در سال 98 حاكي از اين 
است كه اين دو خودروساز در اوايل سال بسيار نزديك به 
هم در توليد خودرو پيش رفتند اما از خرداد تا آذر ماه سال 
گذشته، س��ايپا از ايران خوردو جلوتر بود. در آذرماه هردو 
به رقم ۴۰ هزار دستگاه رس��يده و پس از آن تا بهمن ماه 
ايران خودرو تيراژ توليد بيش��تري نسبت به سايپا تجربه 
كرد. آخرين ماه سال 98 را هم هردو مجدد در آمار توليد، 

نزديك به هم بودند.

تعادل | گروه صنعت|
نمايندگان بخش خصوص�ي در هفدهمين 
نشست كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران 
كه غيرحض�وري و از طريق ويدئوكنفرانس 
برگزار شد، با ارايه راهكارهايي چون »كاهش 
نرخ بهره، ارايه تسهيالت كم بهره، خاموش 
كردن موتور توليد بخشنامه و دستورالعمل 
و حماي�ت از صادرات« به مس�اله چگونگي 
تحقق جهش توليد و كاهش زيان هاي ناشي 

از كرونا پرداختند.

  موتور توليد بخشنامه و قانون خاموش شود
عليرضا كالهي صمدي، نايب رييس كميسيون صنعت 
و معدن اتاق تهران با اشاره به اينكه تزريق اين منابع به 
سيستم بانكي تورم زاست، توضيح داد: اگر اين منابع 
صرف فروش اعتبار ش��ود، نوعي تزريق غيرمستقيم 
نقدينگي ب��ه صنايع رخ خواه��د داد. در واقع منابعي 
كه در سيستم بانكي موجب رشد پايه پولي  مي شود، 
وارد چرخه توليد خواهد ش��د. بدين ترتيب هم اثرات 
ضدتورمي داشته و هم قيمت تمام شده كاالها را كاهش 
 مي دهد. افزون بر اين، ب��ا توجه به اينكه بازار خارجي 
شركت ها تخريب شده، اين روش به توسعه بازارهاي 

محلي نيز كمك  مي كند.
 او افزود: اگر صاحبان صنايع، محدوديتي براي تامين 
مواد اوليه نداشته باشند، انگيزه آنها به سوي افزايش 
توليد ارتقا پيدا  مي كند و متعاقب افزايش توليد، قيمت 
تمام شده كاال نيز كاهش پيدا  مي كند. محمدمهدي 
فنايي، ديگر عضو اين كميسيون هم افزود: براي مثال 
در امريكا نرخ بهره كاهش يافته و كمك هاي بالعوض 

به صنايع ارايه شده است. او با اشاره به اينكه كشور در 
محقق ساختن شعارهاي سال گذشته نيز به طور كامل 
موفق نبوده است، »كاهش نرخ سود بانكي« و »متوقف 
ساختن صدور بخشنامه« را به عنوان راهكارهاي جهش 

توليد برشمرد.
عباس آرگون نيز گفت: ايران عالوه بر ويروس كرونا با 
تحريم نيز دست و پنجه نرم  مي كند. كشور ما از گذشته 
مشكالتي داشته كه با آمدن اين ويروس، مضاعف شده 
است. در چنين ش��رايطي اولويت ما بايد حفظ توليد 
باشد. يعني بايد نسبت به اين امر اهتمام داشته باشيم 
كه توليد سال گذشته حفظ شود و هدف گذاري ها به 

گونه اي صورت گيرد كه قابل تحقق باشد.
او تعليق بدهي هاي مالياتي، كنترل نرخ سود، استفاده 
از تكنولوژي و افزايش بهره وري، بهبود فضاي كسب و 
كار و مبارزه با فس��اد و نيز خاموش شدن موتور توليد 
بخشنامه و قانون جديد را از جمله راهكارهاي جهش 

توليد عنوان كرد.
 عليرضا ميربلوك، دبير خانه صنعت و معدن اس��تان 
تهران با اشاره به اينكه زيرساخت هاي جهش توليد را 
دولت بايد فراهم كند، افزود: توانمندي هاي بسياري در 
بخش توليد وجود دارد. اما الزم است از اتفاقات گذشته 
درس بگيريم و كار توليد را به پيش برانيم. شيوع ويروس 
كرونا، انس��ان ها را با تغيير پارادايم مواجه كرده است. 
جهش توليد با افزايش ق��درت خريد داخلي، ارتقاي 
بهره وري بر مبن��اي پارادايم جديد و افزايش صادرات 

ممكن است.
محمدرضا بهرامن، عضو كميس��يون صنعت و معدن 
اتاق تهران، هم گفت: اي��ن پروتكل ها به تاييد دولت 
رسيد و به اجرا گذاشته شد، به نحوي كه به پشتوانه اين 

پروتكل ها توانستيم مجوزهاي مورد نياز براي جابه جايي 
محصوالت معدني در ايام نوروز را صادر كنيم. او با بيان 
اينكه ۲۵ درصد ارزآوري كش��ور در س��ال گذشته به 
بخش معدن اختصاص داشته، افزود: امروز ماشين آالت 
اين بخش تا ۲۵ درصد كاهش قيمت داشته و اكنون 
بهترين فرصت براي واردات اين ماشين آالت است. اما 
متاسفانه نوع نگرش سياس��ت گذاران مانع از اقدام در 
اين زمينه  مي ش��ود. چراكه در ۲۵ فروردين ماه اعالم 
كردند كه ورود ماشين آالت با عمر بيش از ۵ سال ممنوع 
است. بهرامن همچنين گفت كه واحد هاي كوچك و 
متوسط معدني با شيوع ويروس كرونا و افت تقاضا به 
ورطه نابودي  مي روند و بسياري واحد ها كه در ماه هاي 
اخير تعطيل شده اند هنوز به چرخه توليد بازنگشته اند.

  ايجاد قرارگاه جهش توليد
 در ادام��ه اي��ن جلس��ه، عل��ي لش��گري از جامع��ه 
توليدكنن��دگان و صادركنندگان كفش، توضيحاتي 
در مورد وضعيت اين روزهاي صنعت كفش ارايه كرد و 
الزامات جهش توليد در اين بخش را مورد اشاره قرار داد. 
او با بيان اينكه صنعت كفش در رده چهارمين صنعت 
اشتغالزاي كش��ور قرار دارد، ادامه داد: در اين صنعت 
1۲ هزار واحد صنف��ي– توليدي فعاليت  مي كردند و 
صادرات اين صنعت كه حدود 1۰۵ ميليون دالر برآورد 

 مي شود، تا ۵۰۰ ميليون دالر نيز قابل افزايش است.
 لشگري افزود: بس��ياري از اين واحد هاي توليدي به 
دليل افت تقاضا زمين گير شده اند و براي شروع كار با 
چك هاي برگشتي مواجه هستند. بنابراين هم توليد و 

هم توزيع دچار اختالل شده است.
لش��گري گفت: در چنين ش��رايطي براي ساماندهي 

مشاغل غيررسمي و تبديل آنها به مشاغل رسمي بايد 
قرارگاه جهش توليد در دفاتر تخصصي وزارت صمت 
ايجاد ش��ود. همچنين تنش زدايي از توليد به وسيله 
سازمان تامين اجتماعي و سازمان امور مالياتي  مي تواند 

به جهش توليد كمك كند.
علي نقيب نيز با اشاره به اينكه شركت هاي توليدكننده 
شوينده و ضدعفوني كننده در اوايل اسفندماه با هجوم 
تقاضا مواجه ش��دند، ادامه داد: اين شركت ها پيش از 
شيوع ويروس كرونا از نظر فروش مواد ضدعفوني كننده 
با مشكل فروش مواجه بودند؛ به طوري كه توليد روزانه 
محلول ضدعفوني كننده دست ۲8۵ هزار بطري بود و 
ميزان مصرف حدود 1۵۰ هزار بطري برآورد  مي ش��د 
كه مازاد آن صادر  مي شد. اما ناگهان، با شيوع ويروس 
كرونا، مصرف روزانه به يك ميليون بطري رسيد. او در 
ادامه داد: با افزايش توليد و اصالح برخي سياس��ت ها، 
اكنون بازار مواد ضدعفوني كننده اش��باع شده و توان 
صادرات نيز وج��ود دارد. قيمت ها در بازار هم در حال 

رقابتي شدن است.

  راه حمايت ازتوليدكنندگان
در ادامه اين جلسه، اعضاي كميسيون صنعت و معدن 
اتاق تهران به بحث و بررس��ي در م��ورد راهكارهاي 
كاهش آس��يب هاي اقتص��ادي كرون��ا پرداختند. 
محمدرضا زهره وندي رييس كميس��يون صنعت و 
معدن اتاق تهران، گفت: نخستين آسيب اقتصادي كه 
بر پيكره نحيف صنعت و اصناف وارد شد، تعطيلي دو 
ماه آنها بود. مساله مهم آن است كه موعد قراردادهاي 
كاركنان با واحدهاي توليدي، پايان هر س��ال است 
و عدم تمديد اين قراردادها باعث بيكاري گس��ترده 

خواهد شد. او با اشاره به اينكه ۲ تا ۲.۵ ميليون تومان 
به عنوان بيمه بيكاري به بيكاران پرداخت  مي شود، 
گفت: چنانچه اين ارقام به جاي بيمه بيكاري صرف 
پرداخ��ت وام هاي كم به��ره به واحد ه��اي توليدي 
ش��ود، اثربخش��ي بهتري خواهد داش��ت و منجر به 
تداوم فعاليت اين واحد ها خواهد ش��د. ما بايد با ارايه 
پيش��نهادات كاربردي از افزايش بيكاري جلوگيري 
كنيم. چرا ك��ه بيكاري با بزه و فقر و س��قوط جامعه 

مترادف است.
عباس آرگون، عضو اين كميسيون هم پيشنهاد تعويق 
بدهي هاي مالياتي و بيمه اي و استمهال بدهي بنگاه ها 
به بانك ها را مطرح كرد. محمدرضا بهرامن نيز با اشاره 
به اينكه يكي از راهكارهاي كمك به بنگاه ها افزايش 
تقاضاست، توضيح داد: براي افزايش تقاضا بايد مسير 
صادرات هموار ش��ود. هرچند كه از س��ال گذشته با 
چالش هاي متع��ددي در اين زمينه روب��رو بوده ايم 
و با وضع عوارض بر صادرات مواد معدني، بس��ياري 
از بازار هايمان را از دس��ت داديم. اكن��ون نيز ميزان 
تقاضا كاهش پيدا كرده است. او همچنين از كاهش 
نرخ بهره براي كمك به واحد هاي توليدي دفاع كرد 
وگفت: سياست گذاران ما از كاهش نرخ بهره ابا دارند؛ 
در حالي كه اين سياس��ت به سرازير شدن سرمايه ها 
به س��مت توليد كمك  مي كند. لش��گري نيز با بيان 
اينكه آس��يب هاي اقتصادي كرونا در ساير كشور ها 
بيش از ايران بوده است، گفت: ايران داراي نيروي كار 
متخصص و ارزان است. ما بايد از اين فرصت بهره برده 
و كاالهاي خود را به بازارهاي مصرفي اطراف گسيل 
دهيم.در اين مقطع وزارت ام��ور خارجه نيز بايد در 

ديپلماسي اقتصادي فعال تر عمل كند.
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ورود ۲۱ شركت و محصول 
به بازار سرمايه در سال 98

ايرنا |  معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با بيان اينكه شركت هاي بزرگ از ظرفيت هاي 
جديد به ويژه بازار س��رمايه براي تأمين مالي خود 
اس��تفاده كنند، گفت: در سال گذشته پنج شركت 
بخش توليد در بورس، 11 شركت در فرابورس و پنج 
محصول در بورس كاال وارد شده و مجموع ۲1 شركت 
و محصول نشان مي دهد هنوز ظرفيت خالي زيادي 
در اين ميس��ر وجود دارد. سعيد زرندي افزود: سوق 
دادن شركت هاي توليدي به استفاده از ابزارهاي نوين 
مالي يكي از مهم ترين سياست هاي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اس��ت. وي با يادآوري اينكه در سال 
99 سرمايه در گردش مورد نياز بخش صنعت حدود 
۵۰۰ هزار ميليارد تومان برآورد ش��ده، بيان داشت: 
براي سرمايه گذاري ثابت نيز نياز اين بخش نزديك 
به 8۵ هزار ميليارد تومان خواهد بود. معاون طرح و 
برنامه وزارت صمت اضافه كرد: اين حجم منابع مالي 
در سيستم بانكي قابل تأمين نيست، بر اين اساس از 
شركت هاي بزرگ خواسته ايم از ظرفيت هاي جديد 
به ويژه بازار سرمايه براي تامين مالي خود اقدام كنند. 
زرندي اظهار داشت: در سال گذشته دفتري مستقل 
در ساختار وزارت  صنعت با عنوان دفتر سرمايه گذاري 
و تأمين منابع مالي ايجاد شد تا شركت هاي توليدي 
را به سوي استفاده از ابزارهاي جديد مالي سوق دهد.

وي خاطرنش��ان كرد: پارسال در مجموع بيش از دو 
ه��زار و ۲۰۰ميليارد توم��ان از ابزارهايي مثل اوراق 
بدهي، ليزينگ، صكوك و گام در بخش توليد استفاده 
شده و بايد تغيير نگاه در اين موضوع هم در بين فعاالن 
صنعتي و معدني و هم متوليان اين امر انجام ش��ود. 
زرندي گفت: در تالشيم موانعي كه در اين زمينه وجود 
دارد، تسهيل شود تا روند استفاده شركت هاي توليدي 

از اين ابزارها سرعت گيرد. 

تجارت با اوراسيا 
از مرز  5 ميليون تن گذشت

ايرنا |  سخنگوي گمرك ايران گفت: بعد از ۶ ماه از 
اجرايي شدن موافقت نامه تجارت ترجيحي با اتحاديه 
اقتصادي اوراسيا، حجم تجارت با اين اتحاديه به بيش 
از پنج ميليون تن كاال رسيد. سيد روح اهلل لطيفي ادامه 
داد: از زمان اجراي موافقت نامه تجارت ترجيحي ايران، 
با اتحاديه اقتصادي اوراسيا از پنجم آبان سال 98 تا 
پنجم ارديبهشت سال 99، حجم تجارت كشورمان با 
اين اتحاديه، به پنج ميليون و 1۰۴ هزار و 98۴ تن به 
ارزش يك ميليارد و ۷8۲ ميليون و ۵۷۷ هزار و ۷19 
دالر رسيد. وي افزود: س��هم صادرات كشور به اين 
اتحاديه، يك ميليون و 3۴۴ هزار و 3۷۷ تن به ارزش 
۵39 ميليون و۶1۲ هزار و ۴۵۶ دالر در اين مدت بوده 
است كه روسيه با ۵3 درصد، ارمنستان با ۲3 درصد و 
قزاقستان با 1۶ درصد كل صادرات كشورمان به ترتيب 
مقاصد اول تا سوم كاالهاي صادراتي كشورمان به اين 
اتحاديه بودند. سخنگوي گمرك ايران در خصوص 
كاالهاي اصلي صادراتي به اين اتحاديه گفت: سيب 
تازه با 1۴ درصد، پس��ته با 1۲ درص��د، گازمايع با 9 
درصد، كيوي ب��ا ۷.۵ درصد، انگور با 3 درصد و خيار 
و ترشي خياربا ۲.۵ درصد و فلفل با ۲.۲ درصد عمده 
محصوالت صادراتي كشورمان به اين اتحاديه را در 
۶ ماه گذشته تشكيل مي دهند. لطيفي در خصوص 
واردات از اين اتحاديه نيز اعالم كرد: بعدازاجراي اين 
موافقتنامه، سه ميليون و ۷۶۰ هزار و۶۰۷ تن كاال به 
ارزش يك ميليارد و ۲۴۲ ميليون و 9۶۵ هزار و ۲۶3 
دالر به كشور واردشده است كه عمده واردات ما از اين 
اتحاديه كاالهاي اساسي و مورد نياز كشور بوده است.

 س��خنگوي گمرك همچنين از بازگشايي بازارچه 
مرزي پيشين واقع در جنوب سيستان و بلوچستان 
خبر داد. لطيفي در اين زمينه گفت: اين مرز مشترك 
با پاكستان از روز )شنبه( فعاليت خود را آغاز كرده و 
روزهاي زوج از ساعت 8 صبح الي 1۴ فعال است. بر 
اساس تصميم اسالم آباد، كاالهاي صادراتي ايران كه 
عمدتا ش��امل مواد غذايي است، از اين مرز مي تواند 
وارد پاكس��تان ش��ود. به گفته وي در هر روز حدود 
۲۰ كامي��ون و ۵۰ كاميون كوچ��ك و وانت امكان 

جابه جايي بار دارند.

شرايط ترخيص برنج هاي 
تامين ارز شده اعالم شد

معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت اعالم كرد: خروج 
برنج از گمركات پس از اظهار و طي تشريفات گمركي 
و پرداخت مابه التفاوت ريالي به سازمان حمايت، با 
اعالم رسمي و صدور حواله توزيع امكان پذير است. 
عباس قبادي با ارسال نامه اي به گمرك ايران، شرايط 
ترخيص برنج هاي تأمين ارز ش��ده را اعالم كرد. بر 
اساس اين نامه، خروج برنج از گمركات پس از اظهار و 
طي تشريفات گمركي و پرداخت مابه التفاوت ريالي 
به س��ازمان حمايت، منوط به اعالم رسمي و صدور 
حواله توزيع از سوي دبيرخانه كارگروه تنظيم بازار 
است. متن كامل نامه قبادي به معاون امور گمركي 
گمرك ايران به شرح زير است: »احترامًا با عنايت به 
لزوم عرضه كليه برنج ه��اي وارداتي اعم از انواع برنج 
هندي، پاكس��تاني و… تأمين ارز ش��ده با نرخ ارز 
رسمي )۴۲۰۰ توماني( در شبكه هاي تحت نظارت 
دولت، خواهشمند است با قيد فوريت به همه گمركات 
اجرايي ابالغ گردد خروج برنج از گمركات پس از اظهار 
و طي تشريفات گمركي و پرداخت مابه التفاوت ريالي 
به س��ازمان حمايت، منوط به اعالم رسمي و صدور 
حواله توزيع توس��ط دبيرخانه كارگروه تنظيم بازار 
كشور است. همچنين از آنجايي كه خروج انواع برنج 
پاكستاني پيش از اين مشمول الزام فوق بوده است، 
ضروري است دستور فرماييد ضمن برقراري الزام فوق 
براي انواع برنج وارداتي، فهرست ترخيص انواع برنج 
هندي، تايلندي، پاكستاني و … از ابتداي فروردين 
ماه سال 99 تاكنون به تفكيك شركت، ثبت سفارش، 
تناژ، ارزش، ترخيصيه و فهرست انبارهاي مقصد ظرف 

روز جاري به اين حوزه ارسال شود.«

توليد خودرو در فروردين ماه 99 با افت مواجه شد

توليد انواع خودرو 

نوع محصول
تجمعي تا پايان فروردين ماه فروردين ماه 

درصد 1399139۸
درصد 1399139۸رشد 

رشد 
%۴3.7-۲3.۲6۴۴1.3۴0%۴3.7-۲3.۲6۴۴1.3۴0سواري 

%60.0-۴10%60.0-۴10ون 
%1۸.3-1.5731.9۲6%1۸.3-1.5731.9۲6وانت 

ميني بوس و 
%75.9-1۴5۸%75.9-1۴5۸ميدل باس 

%۴9۸51۲.5%۴9۸51۲.5اتوبوس 
كاميونت، 
كاميون و 
كشنده 

1۸169-۸9.3%1۸169-۸9.3%

جمع كل 
انواع خودرو 

)دستگاه(
۲۴.9۲۲۴3.511-۴۲.7%۲۴.9۲۲۴3.511-۴۲.7%

توليد انواع خودروي گروه ايران خودرو

نوع محصول
تجمعي تا پايان فروردين ماه فروردين ماه 

درصد 1399139۸درصد رشد1399139۸
رشد 

%30.0-1۴.9۲۴۲1.3۲9%30.0-1۴.9۲۴۲1.3۲9سواري 
%1۸5۸۲۲1۲.5%1۸5۸۲۲1۲.5وانت 
%000.0%000.0ون 

 ميني بوس
 ميدل باس و 

اتوبوس 
03-100.0%03-100.0%

كاميونت، كاميون 
%100.0-053%100.0-053و كشنده 

جمع كل انواع 
%۲9.۴-0۲1.393%۲9.۴-0۲1.393خودرو )دستگاه(

جمع كل انواع 
%۴۲.7-15.109۴3.511%۴۲.7-15.109۴3.511خودرو )دستگاه(

توليد انواع خودروي گروه سايپا

نوع محصول
تجمعي تا پايان فروردين ماهفروردين ماه 

درصد رشد 1399139۸درصد رشد1399139۸
%59.۴-7.۸9919.۴۴5%59.۴-7.۸9919.۴۴5سواري

%۲3.6-1.۲۲01.596%۲3.6-1.۲۲01.596وانت

%000.0%000.0ون
ميني بوس، 
ميدل باس و 

اتوبوس
000.0%000.0%

كاميونت، كاميون و 
%100.0-0۲۲%100.0-0۲۲كشنده

جمع كل انواع 
%56.7-9.119۲1.063%56.7-9.119۲1.063خودرو )دستگاه(

جمع كل انواع 
%۴۲.7-15.109۴3.511%۴۲.7-15.109۴3.511خودرو )دستگاه(
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چهرهروز

شاعر در كرونا خودش را پيدا كرده
فرهاد عابديني از جريان شعر در روزهاي شيوع ويروس كرونا مي گويد و معتقد است شاعر در اين دوران خودش را پيدا كرده است. اين 
شاعر اظهار كرد: سال ۹۸ براي ما از منظر اجتماعي سال پرمشغله و متالطمي بود. در اين سال نشر هم دچار ركود شد. در واقع سال 
۹۸ را مي توان سال اندوه و مالل ناميد و چندان سال همراه با رونقي براي ادبيات نبود.  او افزود: از فضاي مجازي پيگير وضعيت شعر 
هستم و مي بينم كه اين دوران باعث شده يك عده به خودشان بيايند و از آن حالت پرشر و شور اجتماعي دربيايند و در خانه بمانند، 
مطالعه كنند و بنويسند. اين دوران فرصتي براي برگشت به ذات خود است. شاعر حاال كه در جامعه نيست، خودش را پيدا كرده و به 

ريشه خودش برگشته است. اگرچه مدتي مطبوعات چاپ نمي شد ولي شعر گفته و داستان نوشته مي شود.

تاسيس بانك »پهلوي قشون« 
حاال ۹5 سال از آن روز مي گذرد؛ روزي 
كه بانك پهلوي قشون در مكاني محدود، 
با يكي كردن چند باب مغازه و با سرمايه 
س��ه ميليون و ۸۸3 هزار و ۹50 ريال آغاز به كار كرد 
و نخستين بانك ايراني نام گرفت كه با فكر و سرمايه 
ايراني كار مي كرد.  چهاردهم ارديبهشت ۱30۴ اين 
بانك با استفاده از درآمد بازنشستگي نظاميان براي 
سامان دادن به امور مالي ارتش، فعاليت خود را آغاز 
كرد. نام اين بانك كه در ابتدا بانك پهلوي قشون بود 

پس از مدتي به بانك سپه تغيير نام داد. 
در آغ��از س��ال ۱30۴ كه هنوز اهميت موسس��ات 
اقتصادي و عوامل بازرگاني در شؤون اداري و زندگي 
اجتماعي ايران محس��وس نش��ده بود، ايجاد اولين 
موسسه بانكي كشور طرح ريزي شد و ماموران اجراي 
اين فرمان با تشكيل ش��ورايي از افراد مطلع، موفق 
ش��دند در چند مغازه واقع در خيابان سپه نخستين 
بانك ايراني را در ارديبهشت سال ۱30۴ افتتاح كنند.

فعاليت يك سال نخست اين بانك به افسران ارتش 
اختصاص داشت كه با پرداخت وام هاي تقسيطي به 
رفع نيازمندي هاي آنان كمك موثر مي كرد و چون 
پيوسته به وسعت دامنه عمليات خود مي افزود دواير 
بانك به جاي وسيع تري كه در اول باب همايون از ابنيه 
قورخانه آماده شده بود، انتقال يافت و در ۲۴ اسفند 
۱30۴ اولين شعبه اين بانك در شهر رشت افتتاح شد 
و عالوه بر معامالت درجه داران قشون، خريد و فروش 
برات و گشايش اعتبار براي بازرگانان و فعاليت هاي 
بيشتري در امور بانكي و معامالت بازرگاني آغاز شد. 

در عين حال، براي رفاه طبقه بي بضاعت و پايين آمدن 
بهره هاي س��نگين ش��عبه معامالت رهني بانك در 
همان محل سابق تشكيل ش��د. همچنين در سال 
۱30۶ ش��عب ديگر بانك در مشهد و همدان افتتاح 
شد تا تسهيالت بيشتري در انجام معامالت بازرگاني 
فراهم آورد. در ادامه در سال هاي ۱30۷ و ۱30۸ شعب 
تبريز و قزوين افتتاح شد و به اين ترتيب توجه تجار و 
سرمايه داران داخلي و خارجي را به خود جلب كرد و 
در شمار يكي از مهم ترين موسسات اقتصادي كشور 
شناخته شد. در اواخر سال ۱3۱۲ اين موسسه به نام 
بانك سپه و در اواخر سال ۱3۲۱ به بانك تعاوني سپه 

موسوم شد و عالوه بر عمليات بانكي پرداخت حقوق 
افسران بازنشسته و موظفين ارتش و ژاندارمري نيز، 
از اول ۱3۲۴ در تمام كشور به بانك سپه محول شد. 
در شهريور س��ال ۱3۲5 كه تيمسار سپهبد آق اولي 
به مديريت كل اين بانك انتخاب ش��د، اساسنامه و 
آيين نامه جديدي براي بانك تدوين شد و به تصويب 
رسيد و در اسفند ۱33۱ نام »بانك تعاوني سپه« به 
»بانك سپه« تبديل شد. همچنين شعب ديگر بانك 
به تدريج در شهرهاي اهواز، بابل، كرمان، يزد، سنندج، 
گرگان، اروميه، خرمشهر، خرم آباد، قم و سبزه ميدان 

تهران تاسيس شد.

تاريخ
نگاري

تاريخچه

ورود ايران به صنعت چاپ 

تحوالت گس��ترده در زمينه تكنولوژي چاپ 
كت��اب و مواد مورد اس��تفاده در صنعت چاپ 
كتاب، روزنامه و... از دوره عباس ميرزاي قاجار 
آغاز ش��د و با جنگ هاي بي��ن ايران و روس ها 

همزمان شد.
آق��ا زين العابدي��ن تبريزي در س��ال ۱۲33 
چاپخانه اي را با حمايت عباس ميرزاي قاجار 
در تبريز تاس��يس كرد و بنا بر مدارك موجود، 
كتاب فتح نامه ك��ه اثري از ميرزا ابوالقاس��م  
قائم  مقام فراهاني اس��ت و ب��ه جنگ هاي بين 
ايران و روس ها پرداخته، اولين كتاب فارسي 
است كه در س��ال ۱۲3۴ در كشور ايران چاپ 

و منتشر شد.
نخس��تين كتاب هاي��ي ك��ه در اي��ران چاپ 
مي شدند بيشتر در راس��تاي كمك به اهداف 
دولت وقت منتش��ر مي ش��دند و از همين سو 
بيش��تر در حوزه هاي تاريخ��ي ، ديني  و ادبي  
نوش��ته مي ش��دند يا در جه��ت  ترويج  اصول  
بهداش��تي  يا جنبه هاي��ي  از حي��ات  مدني  و 

فرهنگ  زندگي  اجتماعي  به كار مي رفتند.
تقريبا هفت سال بعد از تاسيس اولين چاپخانه 
ايران در تبريز، فتحعلي شاه ميرزا زين العابدين 
را به تهران خواند تا اولين چاپخانه را در تهران 
تاسيس كند و صنعت چاپ كتاب را به اين شهر 
آورد. اولين كتابي كه به ش��يوه چاپ س��نگي 
در ايران به چاپ رس��يد ظاهرا قرآني است كه 
در سال ۱۲۴۸ توس��ط ميرزا اسداهلل  در تبريز 
چاپ  شد. عالوه بر اين، بعد از سه سال او كتاب 
زادالمعاد را نيز منتشر كرد. چاپ سنگي چند 
س��الي بعد از چاپ س��ربي در ايران رواج پيدا 
كرد و آغاز آن زماني بود كه جعفرخان  تبريزي  
براي  يادگيري چاپ  سنگي  به  مسكو فرستاده  
شد و او در بازگشت ، يك  دستگاه  چاپ  سنگي  
را با خود به  تبريز آورد. عالوه بر تبريز و تهران، 
چاپ سنگي در ساير شهرهاي ايران نيز رواج 
 داش��ت ت��ا اينك��ه در دوره قاج��ار و در زمان 
ناصر الدين ش��اه، چاپ س��ربي مج��ددا رواج 
بيش��تري پيدا كرد. گفته مي ش��ود كه چاپ  
سنگي  حتي  بر خط  فارسي  تأثير گذاشت  و در 

شيوه تحريري  آن  تغييراتي ايجاد كرد.
تاسيس  مدرسه دارالفنون  يكي ديگر از عواملي 
بود كه روي سير تحول صنعت چاپ كتاب در 
ايران  تاثير گذاري زيادي داشت. در اين زمان، 
نياز به  انتشار كتاب  هاي درسي  موجب اين شد 
كه  در اين  مدرسه  كارگاهي  مخصوص چاپ  آثار 
استادان  دارالفنون ، منابع  درسي  دانش آموزان 

و نيز ساير كتاب هاي مورد نياز تاسيس شود.
چاپخان��ه كوچك  دارالفنون  ظاهرا در س��ال 
۱۲۶۸ شمس��ي و ب��ا ن��ام  دارالطباعه خاصه 
علميه مباركه دارالفن��ون  تهران  و تحت نظر 
عليقلي  ميرزا اعتضادالس��لطنه  تاسيس شد. 
اين چاپخانه تا س��ال ۱300 داير بود و شايد 
نزديك به ۴0 عنوان  كتاب  درس��ي  در آن  به  
چاپ  رس��يد. اّما اّولين چاپخان��ه دولتي كه  
تح��ت  عناوين  مختلف  فعالي��ت  مي كرد و به  
چاپ  كتاب  و روزنام��ه  مي پرداخت ، در دوره 

ناصرالدين  شاه  تأسيس  شد.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويب قانون اجازه تاسيس بانك ملي 
چهارده��م ارديبهش��ت ۱30۶ و در مجلس شش��م 
شوراي ملي، قانون اجازه تاسيس بانك ملي ايران براي 
پيشرفت امر تجارت ، فالحت ، زراعت و صناعت قانون 
اجازه تأسيس بانك ملي ايران  به تصويب رسيد.  طبق 
ماده اول اين قانون، دولت مكلف ش��د براي پيشرفت 
امر تجارت ، فالحت ، زراعت و صناعت بانكي موسوم 
به بانك ملي ايران تأسيس كند كه مركزش در تهران و 
شعب آن متدرجا در اياالت و واليات و ممالك خارجه 
دائر خواهد ش��د.  طبق ماده دوم قانون، سرمايه اصلي 
بانك پانزده ميليون تومان خواهد بود و محل آن وجوه 
حاصله از فروش جواهرات دولتي و خالصجات اس��ت 
كه به موجب قوانين مخصوص به فروش خواهد رسيد. 
همچنين  براي اينكه سرمايه ابتدايي جهت شروع به 
كارهاي بانك تهيه ش��ود دولت مجاز شد مبلغي كه 
بيش از پن��ج ميليون تومان نباش��د از ودايع خود ) به 
استثناي وجوه انحصار قند و چاي( به عنوان سرمايه 
به بانك بپردازد و اضاف��ه عايدات و صرفه جويي هاي 
بودجه مملكتي ۱30۴ و ۱305 و۱30۶ را از بابت آن 
مبلغ محسوب و بقيه آن را در بودجه ۱30۷ و سنوات 
بعد مبلغي كه بيش از سالي پانصد هزار تومان نباشد 
در جزو بودجه مخارج مملكتي منظور كند.  همچنين 

بان��ك مجاز بود ودايع نقدي م��دت دار و جاري قبول 
كند و به استثناي مواردي كه در ماده ۶ ممنوع گشته 
براي پيشرفت تجارت و فالحت و صناعت پول قرض 
بدهد مش��روط بر اينكه قروض مزبور به وسيله اموال 
معتبره اعم از منقول يا غير منقول يا ضمانت شخص 
يا اش��خاصي كه اعتبارش��ان نزد بانك مسلم باشد يا 
موسسات معتبره تأمين گردد و شرايط قبول وديعه 
يا رهن و دادن وجه در نظامنامه معين خواهد ش��د. 
 بر اساس ماده شش��م اين قانون، بانك ملي از قرض يا 
مساعده دادن به دولت يا وزارتخانه ها يا ادارات و دوائر 
دولتي و بلدي بدون تصويب مجلس شوراي ملي ممنوع 
خواهد بود.   همچنين مصوب ش��د ك��ه عجالتا براي 
تأس��يس بانك دولت يك نفر متخصص امريكايي به 
مدت 3 س��ال با حقوقي كه بيش از سالي دوازده هزار 
دالر نباشد  استخدام كند. طبق يكي از مفاد اين مصوبه، 
رييس بانك هر شش ماه يك مرتبه خالصه عمليات و 
وضعيات بانك را به وزارت ماليه راپورت مي دهد و در 
فروردين ماه هر سال خالصه حساب ) بيالن( سال قبل 
را منتش��ر مي كند، به عالوه يك نفر مفتش بر حسب 
پيشنهاد وزارت ماليه و تصويب هيات وزراء براي نظارت 

در جريان امور و معامالت بانك معين مي شود.

۷۲ شهرستان در وضعيت قرمز كرونا 
مع��اون كل وزارت بهداش��ت ضم��ن 
پيش بيني ادامه روند نزولي ابتال و مرگ 
ناش��ي از كرونا در كشور به دنبال رعايت 
موارد بهداشتي از سوي مردم و همچنين 
توجه به فاصله گذاري اجتماعي، در عين 
حال گفت: ب��ه دليل هزينه ه��اي باال و 
تحميل هزينه هاي ناش��ي از پيشگيري، 
تشخيص و درمان ناشي از بيماري كرونا 

به حوزه س��المت، ضروري است كه هزينه كرد در اين 
حوزه افزايش قابل توجهي يابد؛ اين موضوعي است كه 
در كوتاه مدت و دراز مدت بايد از سوي سياست گذاران 
مورد توجه قرار گيرد. ايرج حريرچي در پاسخ به سوالي 
درباره وضعيت مناطق سفيد و بازگشايي اماكن مذهبي 
در اين مناطق، گفت: مناطق سفيد، زرد و قرمز بر مبناي 
ميزان بستري ها يا ميزان فوت در هر منطقه طبقه بندي 
مي ش��ود. تمركز اصلي ما بر روي مناطق سفيد است 
كه مبناي ما در تعيين اين مناطق شهرس��تاني است 

نه اس��تاني. اگر فردا در جلسه ستاد كل 
مقابله با كرونا تصويب شود، مناطق سفيد 
شهرس��تان هايي خواهند بود ك��ه يا در 
كل آن شهرس��تان طي ۱۴ روز گذشته 
كمتر از يك بستري روزانه داشتيم. يعني 
در دوهفت��ه كمتر از ۱۴ مورد بس��تري 
داش��ته ايم يا به ازاي ه��ر ۱00 هزار نفر 
جمعيت شهرستان كمتر از يك بستري 
داش��تيم. حريرچي ادامه داد: مناط��ق قرمز جاهايي 
است كه ما از نظر ميزان ابتال، تعداد بيشتري داريم كه 
فعال ۷۲ شهرستان قرمز هستند و بقيه مناطق از ۴۴۸ 
شهرستان موجودمان كه نه به آن ميزان كم است و نه 
زياد، مناطق زرد طبقه بندي مي شوند كه با دستور آقاي 
رييس جمهور پروتكل ها براي هر سه منطقه آماده شده 
اس��ت. البته وضعيت اين مناطق به صورت ديناميك 
است، نه ايس��تا. به اين معني كه ممكن است منطقه 
سفيد با بي احتياطي تبديل به منطقه قرمز يا زرد شود. 

بروز قطعي موج دوم و سوم كرونا 
اگر اميدواريد كه به اين زودي ها كرونا دست 
از سرمان بردارد زياد اميدوار نباشيد. البته 
فقط مي توان به توليد واكسن اين ويروس 
اميدوار بود كه فعال خبري از آن نيس��ت. 
رييس سازمان غذا و دارو با اشاره به وضعيت 
توليد واكسن كرونا در دنيا، گفت: در پاييز 
و ماه هاي مهر، آبان و آذر نگراني مان بسيار 
جدي است؛ چراكه در اين ايام مي تواند موج 

بعدي كرونا رخ دهد. محمدرضا شانه ساز درباره بروز موج 
دوم وسوم ويروس كرونا، گفت: در رخداد اين موضوع هيچ 
شكي نداريم و قطعا رخ مي دهد. با توجه به پيشگيري و 
اقدامات وهمكاري هاي خوبي كه در كش��ور انجام شد، 
نگراني هايمان درباره ادامه ارديبهشت ماه و خرداد كاهش 
يافته است، اما در پاييز و ماه هاي مهر، آبان و آذر نگراني مان 
بسيار جدي است؛ چراكه در اين ايام مي تواند موج بعدي 
كرونا رخ دهد. بنابراين مهم ترين توصيه رعايت بهداشت 
فردي و فاصله گذاري اجتماعي است كه همچنان به عنوان 
مهم ترين ابزار براي كنترل اين ويروس مطرح اس��ت. او 
درباره وضعيت توليد واكسن ويروس كرونا، افزود: به دليل 

پيچيدگي ماهيت ويروس، ساخت واكسن 
كرونا به آساني ميسر نيست. بخش مهمي 
از آنچه كه در دنيا هم ادعا مي شود، جنبه 
تبليغاتي دارد، با توجه به مقاطع انتخابات 
مختلف كه در دنيا مورد بحث اس��ت. وي 
ادامه داد: كشورها دارند بر روي اين موضوع 
كار مي كنند، اما از آنجايي كه هنوز ماهيت 
كامل ويروس شناخته نشده، توليد واكسن 
هم بر همين اس��اس پيچيدگي هاي خاص خودش را 
دارد. شانه س��از تاكيد كرد: هنوز داروي مشخصي براي 
اين بيماري شناخته نشده است. در عين حال واكسني 
هم ندارد، اما در كشورهاي مختلف از جمله كشور ما بر 
روي توليد آن كار و تحقيق مي ش��ود. او درباره اقدامات 
ايران در اين حوزه، گفت: ايران جزو رتبه هاي باال در زمينه 
تحقيقات در عرصه هاي مختلف كرونا است. در حوزه دارو 
تمام داروهايي كه اكنون مطرح شده و دنيا براي درمان 
كرونا به آنها اميد بسته است، هم توليد مي شود و هم مورد 
مطالعات باليني قرار گرفته و ما هم همگام با كشورهاي 

پيشرفته دنيا داريم اين اقدامات را انجام مي دهيم.

میراثنامه

مسجدي به ديرينگي نهضت جنگل در تنكابن
آثار باستاني و ميراث فرهنگي، شناسنامه و هويت هر 
كشور است كه قدمت، تاريخچه و تمدن آن سرزميني 
را مشخص مي كند، بر اين اساس حفاظت و حراست 
از آثار فرهنگي و تاريخي و حيات بخش��يدن به آنها 
امري ضروري بوده و كش��ور ما نيز با شمار فراواني از 
آثار باستاني و ابنيه هاي تاريخي و فرهنگي در رديف 
برترين هاي دنيا قرار گرفته و داراي كهن ترين فرهنگ 
و تمدن جهاني اس��ت.  »لزرُبن« يكي از روستاهاي 
بخش مركزي شهرستان تنكابن است كه از آن با نام 
مهد علم و تاريخ ياد مي ش��ود چراكه پيشنه علمي و 
تاريخي اين روستا قدمتي كهن دارد، رجال بسياري 
در زمينه مذهبي و سياسي و فرهنگي و علمي از اين 
منطقه معرفي شدند كه يا خود ساكن لزربن بوده يا به 
واسطه تحصيل در حوزه علميه اين منطقه يا مدارس 
آن مدارج عالي را طي كردند. مسجد لزربن يكي از آثار 
بسيار قديمي اين روستا بوده كه به همراه حوزه علميه 
قدمتي بيش از ۱50 س��ال دارد، از بناي حوزه علميه 
امروز اثري بر جاي نمانده اما بخش اعظمي از مسجد 
قديمي روستا هنوز پابرجاست و عليرغم قدمت تاريخي 
هنوز به ثبت آثار ملي نرسيده است. بخش جنوبي از 
بين رفته مسجد اما با بي سليقگي تمام، توسط اهالي 
و مسووالن مربوطه به مسجدي بزرگ و جديد تبديل 
شده و اكنون مورد استفاده قرار مي گيرد. ساخت اوليه 
مسجد به سده ۱۲ خورش��يدي و هم زمان با حيات 
مالمحمدرحيم خلعتبري تنكابني بازمي گردد كه 
توسط وي بنيان نهاده شد. يكي از كارشناسان اداره 

ميراث فرهنگي شهرس��تان تنكابن قدمت اين بنا را 
با توجه به مصالح به كار رفت��ه در آن اعم از كاه و ِگل، 
ساروج، نوع پي سنگي و حكاكي سرستون هاي چوبي 
سقف، بين  ۲00 تا ۲50 سال پيش تخمين مي زند.   اين 
مسجد تاريخي بعدها توسط شيخ نورالدين خلعتبري 
فرزند مالمحمدرحيم، مورد مرمت اوليه قرار گرفت و 
مجددا در ۷0 سال پيش توسط اهالي منطقه، سقف 
چوبي بنا با حلب تعويض شده و نماهاي بيروني و حياط 
به محدوده مسجد اضافه شد، سپس در سال ۱3۷۲ 
خورشيدي توسط هيات امناي وقت، داخل سقف با 

لمبه هاي چوبي تزئين و ستون چوبي داخل جاي خود 
را به 3ستون بتوني با اندكي گچكاري و رنگ آميزي داد 
و كف مسجد نيز با موزاييك پوشانده شد. محمدحسين 
ميرابوطالبي عضو هيات علمي گروه فلسفه دانشگاه 
گيالن قدم��ت اين اثر را به اوايل دوره قاجار نس��بت 
داد و به ايسنا گفت: اين مسجد با طاقچه هاي مدور و 
مصالح موجود و ستون هاي چوبي حكاكي شده توسط 
مالمحمدرحيم خلعتبري به همراه يك حمام قديمي و 
بازارچه محلي در روستاي لزربن بنيان نهاده شد و حتي 
زمين ملك داراي صيغه مسجد بوده و متبرك است. 

كتابخانه

اگر نورث ايراني بود 
علي رضاقلي نخستين كتاب خود را با عنوان »جامعه شناسي خودكامگي« 
در سال ۱3۷۱ منتشر كرد و س��پس كتاب »جامعه شناسي نخبه كشي« در 
سال ۱3۷۷ منتشر شد كه به عنوان پرشمارگان ترين كتاب در حوزه مطالعات 
سياس��ي در آن سال به ش��مار مي آيد، كتاب جديد وي با عنوان »اگر نورث 
ايراني بود« با نگاهي ويژه بر گزاره »تاريخ مهم است« كه غالبًا ادعا شده ولي 
كم تر بدان پرداخته شده به نگارش درآمده و حاوي نكات بسيار بديعي درباره 
پيچيدگي هاي اقتصاد سياس��ي ايران در تاريخ معاصر اس��ت.  اين كتاب را 
انتشارات نهادگرا وابسته به موسسه مطالعات دين و اقتصاد منتشر كرده است. 

قيمت اين كتاب ۲۶۴ صفحه اي 50 هزار 
تومان اس��ت.  داگالس نورث، اقتصاددان 
بزرگ نهادگرا و برنده جايزه نوبل اقتصاد در 
دو اثر برجسته و ممتاز خود يعني )ساختار 
و دگرگوني در تاريخ اقتصادي( و )نهادها، 
تغييرات نهادي و عملك��رد اقتصادي( به 

روشني نشان داده است كه با ابزارهاي نئوكالسيكي تحليل اقتصادي بالغ بر 
چهار پنجم تاريخ بشر به صورت روشمند قابل تبيين نيست. 

هنر

براي تماشاي فيلم چراغ اتومبيل خود را خاموش كنيد!
ويروس كرونا ما را به تجربه هاي جديدي واداشت و شايد اگر كرونا نبود خيلي چيزها را 
تجربه نمي كرديم. »سينما ماشين« تجربه جديدي نيست، اما براي نسلي كه اين تجربه 
را حداقل در چند سال گذشته نداشته تجربه جديد و هيجان انگيزي است. پاركينگ برج 
ميالد شامگاه جمعه ۱۲ ارديبهشت در دو سانس ۲۱ و ۲3 در هرسانس ميزبان ۱۶0 ماشين 
بود تا عالقه مندان سينما به تماشاي »خروج« ابراهيم حاتمي كيا، در ماشين هاي شان 
بنشينند و فيلم را ببينند.  براي ورود به پاركينگ شيشه جلوي ماشين ها عالوه بر ضدعفوني، 
تميز مي شود تا شما كه اين بار بخشي از پرده سينما، شيشه جلوي ماشين تان است، با 
وضوح بيشتر فيلم ببينيد. پس از چك كردن و اعالم اينكه در كدام رديف مي توانيد ماشين 
خود را پارك كنيد، دست اندركاران برگزاري تاكيد دارند كه چراغ هاي ماشين را خاموش 
كنيد و وارد پاركينگ شويد. البته اگر ماشين شاسي بلند داشته باشيد كه مانع ديد ديگران 
بشود در رديف آخر بايد پارك كنيد.  از سوي ديگر مرتب تاكيد مي شود در طول نمايش 
فيلم، چراغ هاي ماشين خاموش باشد تا مزاحم فيلم ديدن ديگران نشود و اگر تصميم 
گرفتيد در اواسط فيلم از پاركينگ خارج شويد، بايد با چراغ هاي خاموش حركت كنيد. 
اين بار شما تمام مناسبات فيلم ديدن در سالن سينما را مي توانيد فراموش كنيد از جمله 
اينكه مي توانيد با بغل دستي تان حرف بزنيد و به راحتي خوراكي مورد دلخواه تان را كه 
از منزل آورديد، بخوريد.  چاي يا قهوه بنوشيد و البته تلفن همراه را چك كنيد. شايد اين 
گزينه ها براي تماشاگر حرفه اي سينما گزينه هاي مناسبي نباشد، اما براي تماشاگري كه 
بيش از دو ماه است بر پرده عريض سينما فيلم نديده و دلش براي يك تجربه فيلم ديدن بر 
پرده تنگ شده است جذاب باشد. به گزارش ايسنا، به هرحال سينما ماشين براي روزهاي 
كرونايي ما، تجربه قابل تاملي است و فقط كافي است موج راديوي ماشين تان را تنظيم 
كنيد، صداي آن را بلند كنيد و تصوير بزرگ روي پرده نصب شده را ببينيد و گاهي هم 

صداي جيرجيرك هاي شب را در لحظات سكوت فيلم بشنويد، چون پاركينگي كه در 
برج ميالد براي اين موضوع در نظر گرفته شده، پاركينگ روباز است. البته اين موضوع به 
نظر از لحاظ تنفسي و هواي پاك داشتن در هنگام تماشاي فيلم تجربه بهتري است. فعال 
اين طرح سينما ماشين هر شب ادامه دارد و دست اندركارانش پيش بيني كرده اند براي 
فيلم هاي ديگر نيز آن را ادامه دهند؛ تجربه اي كه عالوه بر فيلم ديدن براي برخي رفقا كه 
بيش از دو ماه است يكديگر را نديده اند جذاب تر هم مي شود وقتي در كنار هم و البته در 

ماشين هاي جدا فيلم ديدند و رفع دلتنگي كردند.
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