
محمد امين خدابخش| اين روزها در بورس 
و عرضه س�هام ش�ركت هاي دولت�ي مدام 
در رس�انه ها مطالب�ي عن�وان مي ش�ود. به 
رغم تذكر مقامات ذي رب�ط از جمله رييس 
س�ازمان بورس، مردم ب�دون مطالعه كافي 
وارد اي�ن بازار پيچي�ده مي ش�وند. اين امر 
س�بب ش�د تا »تعادل« ضم�ن گفت وگو با 
بهمن آرم�ان اقتصاددان و رييس پيش�ين 
اداره مطالع�ات و بررس�ي هاي اقتص�ادي 
بورس تهران به بررسي وضعيت بازار سهام 
و راه هاي اس�تفاده بهتر از فرصت هاي پيش 
رو در مواجهه با نقدينگي وارد ش�ده به اين 
بازار بپردازد. اين مقام س�ابق بورس تهران 
معتقد اس�ت كه دولت مي تواند ب�ه موازات 
عرض�ه س�هام ش�ركت هاي دولت�ي، براي 
تامين مال�ي پروژه هاي اس�تراتژيك نيز از 
زيرساخت هاي موجود در بازار سرمايه بهره 
ببرد. وي همچنين معتقد اس�ت كه تاسيس 
شركتي تحت عنوان »شركت توسعه ايران« 
به صورت سهامي عام راهكار اساسي هدايت 

منابع مالي به بخش توليدي خواهد بود.

   آيا آن چيزي كه در بورس توس�ط دولت انجام 
مي شود خصوصي سازي است؟

در مواجهه با بحران ناش��ي از شيوع كرونا، دولت ايران 
مانند ساير دولت ها با مشكالت مالي بزرگي روبرو شده 
است. تاثير اين مساله تا جايي اس��ت كه امريكايي ها 
تلفات ناشي از شيوع كرونا را از كشته هاي حمله ژاپن 
به بندر پرل هاربر و حمالت تروريس��تي ۱۱ سپتامبر 
بيش��تر مي دانند. حتي دولت آلمان ني��ز اعالم كرده 
كه پس از جنگ جهاني دوم اي��ن بزرگ ترين بحران 
اقتصادي است كه كشور آلمان با آن روبرو شده است. 
بنابراين طبيعتًا دولت ايران نيز مانند ساير دولت ها از 
مساله كرونا متاثر شده اس��ت. عالوه بر اين بايد توجه 
داشت كه اقتصاد ايران با دو مش��كل ديگر نيز دست 
و پنجه نرم مي كن��د. يكي از اين دو مش��كل كاهش 
صادرات نفت به واسطه تحريم هاست كه درآمد دولت 

را از اين منبع شديدا كاهش داده اس��ت. عالوه بر آن 
نيز تير خالصي ك��ه در بازارهاي جهان��ي به نفت زده 
ش��د و قيمت آن را تا جايي كاهش داد كه حتي كفاف 
هزينه هاي توليد آن در ساير كشورها را نيز نمي دهد، 
ضمن اينكه ايران داراي رابطه مستقيمي با بازارهاي 
مالي جهان چه بازار س��رمايه و چه بازار پول را ندارد.

به اين خاطر نيز ديديم كه درخواست ايران از صندوق 
بين المللي پول براي دريافت وامي به ميزان 5 ميليارد 
دالر م��ورد پذيرش ق��رار نگرفت و حتي مانند س��اير 
كشورها نتوانست مبلغي را براي مقابله با كرونا دريافت 
كند. در اين ش��رايط دولت ايران نيز از اين رو تصميم 
گرفته همچون س��اير دولت هاي جهان اقداماتي را در 
زمينه تامين منابع مالي مورد ني��از خود انجام دهد. از 
اين دس��ت اقدامات مي ت��وان به ف��روش دارايي هاي 
دولت به عن��وان يك ابزار تامين مالي كس��ر بودجه از 
طريق بورس نام برد كه براي اين كار چاره اي جز ايجاد 
جذابيت در بورس وجود نداشت. در تمامي كشورهاي 
جهان بورس منبعي است براي تامين منابع مالي مورد 
نياز دولت ها و بخش خصوصي ك��ه از آن براي تامين 
منابع مالي ساخت پروژه هاي استراتژيك نيز استفاده 
مي شود. براي مثال بزرگ ترين سد جهان به نام »سه 
دره«، كه بر روي رودخانه يانگ تسه در چين ساخته 
شده، از آن جايي كه امريكايي ها حاضر نشدند به دولت 
چين وام بدهند دولت اين كش��ورناچار ش��د تا براي 
تامين مالي منابع، تامين مالي در قالب انتش��ار اوراق 
قرضه و دادن سهام به كشاورزان محلي در ازاي بهايي 
كه مي توانستند از شبكه آبياري بهره مند شوند تامين 

مالي كرده است.
  آيا دولت به صورت مستقيم يا غير مستقيم در 

افزايش قيمت ها در بازار سهام دخالت دارد؟
بدون شك دولت براي ايجاد جذابيت در خريد سهام 
و جلب مش��اركت مردمي از ابزارهاي��ي براي ترغيب 
غيرمستقيم مردم به منظور ايجاد جذابيت در بورس 
استفاده كرده است. در غير اين صورت افزايش قيمت 
س��هام در ش��رايط بحراني فعلي به هيچ وجه از هيچ 
گونه منطق اقتصادي برخوردار نيست. دولت در واقع 
شمشير دو لبه اي را در دست گرفته است كه در نهايت 

مي تواند براي خودش ايجاد مش��كالت اساسي كند. 
دولت براي تامين منابع مالي مورد نياز خود هرچقدر 
قيمت سهام باالتر باشد، مي تواند منابع مالي بيشتري 
را به دست آورد. در ش��رايط فعلي قيمت ها به گونه اي 
افزايش پيدا كرده است كه به هيچ وجه توجيه كننده 
ارزش آنها نيست. به طور مثال در شرايطي كه قيمت 
نفت س��قوط كرده و ب��ه تبع آن قيم��ت محصوالت 
پتروشيمي نيز كاهش يافته است، شاهد آن هستيم كه 
در بورس تهران قيمت سهام پااليشگاه ها و شركت هاي 
پتروشيمي در حال افزايش است. از اين رو قيمت هاي 
فعلي سهام به هيچ وجه توجيه كننده وضعيت موجود 
نيستند. به نظر من اين وضعيت دولت را در حالتي قرار 
داده كه دست به اين بازي خطرناك بزند و براي جلب 
مشاركت مردم قيمت س��هام را باال ببرد. اين در حالي 
اس��ت كه دولت مي تواند از ابزارهاي ديگري براي نيل 
به اين هدف اس��تفاده كند. در حال حاضر بسياري از 
مردم بورس را با قمارخانه اشتباه گرفته اند و شاهد آن 
هس��تيم كه در مواردي خانواده ها در شرايط قرنطينه 
ناشي از كرونا و ماندن در خانه، از طريق اينترنت همه 
روزه اقدام ب��ه خريد و فروش س��هام مي كنند. اين در 
حالي اس��ت كه آنها نمي دانند كه وارد شدن به بورس 
مساله پيچيده اي است و دولت نبايد در اين شرايط از 

حسن نيت مردم سوءاستفاده بكند.
  چ�را دولت مح�ل هزينه كرد درآمد ناش�ي از 

سهام را براي مردم شفاف نمي كند؟
دولت داراي بدن��ه بزرگي اس��ت و هزينه هاي جاري 
آن به شدت باالس��ت. عالوه بر آن چند سالي است كه 
دولت داراي بودجه عمراني نبوده و هرچه تامين شده 
صرف هزينه هاي جاري كرده است. بنابراين اگر دولت 
به مردم مي گفت كه سهام عرضه شده براي پرداخت 
حقوق كارمندان دولت به كار گرفته خواهد شد، مردم 
بدون شك از آن استقبال نمي كردند. به همين خاطر 
دولت به پنهان كاري دست زده است. همه آنهايي كه از 
علم اقتصاد اطالع دارند مي دانند كه منابع مالي ناشي از 
فروش سهام شركت هاي دولتي به خزانه واريز مي شود 
و خزانه نيز از محل آن براي پاسخگويي به هزينه هاي 
جاري دولت استفاده مي كند.  ادامه در صفحه 2

بورس محل تامين مالي است
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 كاهش و افزايش نابرابري شهر و روستا 
به دنبال تغيير نرخ تورم

مركز پژوهش ها از تغييرات نرخ تورم سه ماهه پاييز ۹۸ گزارش داد

 فرشته فريادرس | عصر روز گذشته حسن روحاني، 
رييس جمهور با صدور يك حكم همه را غافلگير كرد. 
»حكم به بركناري وزير صمت« نخستين عزلي كه در 
دولت يازدهم و دوازدهم به ن��ام »رضا رحماني« رقم 
خورد. برخ��ي در تحليل اين بركناري، آش��فتگي در 
بازار خودرو و قيمت هاي نجومي را علت اصلي تصميم 
روحاني مي دانند. اما در مقابل عده بسياري معتقدند 
دولت انتظار داش��ت با قطعي ش��دن تفكيك وزارت 
صمت به وزارت صنعت و معدن و بازرگاني جابه جايي 
رضا رحماني را انجام دهد اما با رد اين طرح در مجلس 
دولت تصميم خ��ود را ب��ر بركناري او گرفته اس��ت. 
موضوعي كه خود رحماني هم بر آن صحه مي گذارد و 
درنامه اي خطاب به روحاني دليل بركناري اش را كامال 
سياس��ي مي داند و مي گويد: به دليل متقاعد نكردن 

نمايندگان مجلس ب��راي راي دادن ب��ه احياي طرح 
وزارت بازرگاني از س��وي واعظي رييس دفتر روحاني 
مورد تهديد ق��رار گرفته كه اگر اين ط��رح راي نياورد 
بايد استعفا دهد و از آنجا كه رحماني زير بار اين تهديد 
نرفته، روحاني تصميم به بركناري او گرفته اس��ت. اما 
دليل بركناري رحماني هرچه باشد، اين وزارتخانه در 
نزديك به همين دو سال كم چالش نداشته و انتقادات 
فراواني هم از سوي فعاالن اقتصادي وديگر ذي  نفعان 

در بخش هاي مختلف نسبت به عملكرد وزارت صمت 
مطرح بوده اس��ت. روحاني اما در حكمش حس��ين 
مدرس خياباني قائم مقام وزارت صم��ت را به عنوان 
سرپرست جديد معرفي كرد و 5 ماموريت ويژه شامل 
»مديريت بازار و تأمين كاالهاي اساس��ي، ساماندهي 
قيمت خودرو، رفع موانع توليد و تعميق ساخت داخل، 
كمك به توسعه صادرات غيرنفتي و بهبود فضاي كسب 

و كار« را براي او بازتعريف كرد. 

   حكم  بركناري  رحماني 
عصر روز گذشته خبري روي خروجي برخي خبرگزاري ها 
قرار گرفت، كه غافلگير كننده بود. حس��ن روحاني براي 
نخستين بار در دوران رياست جمهوري اش حكمي را زد 
كه بي سابقه بود. حكم به بركناري »رضا رحماني« وزير 
صمت؛ اولين عزل در دولت روحان��ي. برخي اين حكم را 
س��قوط خودرويي رضا رحماني مي دانند اما برخي ديگر 
اختالف پيشين بين او و دولت و راي نياوردن طرح احياي 

وزارت بازرگاني را دلي��ل اين بركناري مي دانند. رحماني 
در فاصله سال هاي ۱۳۹5 تا ۱۳۹۷ قائم مقام وزير صمت 
در ام��ور توليد بود، اما پس از حواش��ي ك��ه براي محمد 
شريعتمداري وزير سابق صمت رخ داد، باعث شد تا او از 
اين سمت استعفا دهد و با پذيرش از سوي رييس جمهور 
از ساختمان سميه به ساختمان وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي نقل مكان كند. همين جابه جايي باعث شد تا 
رييس جمهور گزينه ديگري را براي وزارت صمت معرفي 
كند. رحماني كه آن زم��ان در معاونت توليدي وزارتخانه 
مش��غول به فعاليت بود، ب��راي تصدي پس��ت وزارت به 
مجلس معرفي شد. او كه دركارنامه كاري خود چند دوره 
نمايندگي مجلس را داشت، توانس��ت راي باالي اعتماد 

بهارستان نشينان را جلب كند و ...
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 با حكم رييس جمهور مدرس خياباني 
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت شد

 بركناري
آقاي وزير

بيك|دلي�ل  مه�دي 
اصلي تغييرات رخ داده 
در وزارتخان�ه صم�ت 
چيس�ت؟ آي�ا گران�ي 
اخي�ر خ�ودرو در اي�ن 
داشته؟  نقش�ي  تغيير 
تاثي�ر اي�ن تغيي�رات 
تولي�دي  نظ�ام  در 
كش�ور  بازرگان�ي  و 
چيست؟ اين پرسش ها 
و پرس�ش هايي از اي�ن 
دس�ت دقايقي بع�د از 

انتشار خبر بركناري رحماني وزير صمت دولت 
دوازدهم بازتاب هاي فراواني در فضاي عمومي 
كشور داش�ت و ضرورت پاس�خگويي به آنها 
احس�اس مي ش�د؛ با توجه به اهميت موضوع 
سراغ س�عيد باستاني س�خنگوي كميسيون 
صنايع و معادن مجلس دهم رفتيم تا پاسخي 

براي برخي از اين ابهامات پيدا كنيم.

  بالفاصله پس از انتشار خبر بركناري رحماني 
از وزارت صمت دامنه وس�يعي از اظهارنظرها 
در رس�انه ها و ش�بكه هاي اجتماع�ي در اين 
زمينه مطرح ش�د؛ به نظر شما دليل اصلي اين 

تغييرات چه بود؟
به نظر مي رسد كه اين تغيير يك تغيير چند بخشي 
است؛ يك بخش آن فشارهاي مردمي است كه بعد از 
گراني اخير قيمت خودرو فشار بسياري را روي دولت 
ايجاد كرد. آش اين گراني خودرو به قدري ش��ور شد 
كه رييس جمهوري ناچار ش��د خود ش��خصا در اين 
زمينه ورود كند و دس��تور پيگيري صادر كند. به هر 
حال مخالفان دولت اين گراني ها را به ناتواني دولت 
در كنترل فضا ارتباط دادن��د و اين موضوع به عنوان 
يك پاشنه آشيل جدي در مسير مديريت رحماني در 
وزارت صمت عمل كرد و در نهايت باعث بركناري او از 
اين وزارتخانه شد. موضوع بعدي هم اين بود كه دولت 
به هر حال با اين تصميم تالش كرد تا بخشي از فشار 
رواني كه به دليل گراني خودرو ايجاد ش��ده بود را در 

افكار عمومي مهار كند. 
  برخي از افراد اين تغيي�ر و جايگزيني آقاي 
مدرس خيابان�ي را به نوعي گ�ردش دولت به 
سمت بازرگاني تفس�ير و تحليل كرده اند. آيا 

اساسا يك چنين ديدگاهي را قبول داريد؟
هنوز آقاي م��درس خياباني به عن��وان وزير معرفي 
نش��ده اند و تنها به عنوان سرپرست معرفي شده اند 
به نظرم تفاوت زيادي ميان وزير و سرپرس��ت وجود 
دارد. اين بحثي كه ش��ما مطرح مي كني��د از زمان 
ادغام صنعت و بازرگاني مطرح بوده اس��ت. حتي در 
شهرستان هاي كوچك هم اين موضوع مطرح بوده 
است. يعني مثال شهرس��تاني در بخش توليد قوي 
اس��ت مي گويند مديران اقتص��ادي اش بايد از ميان 
چهره هاي صنعتي انتخاب شوند يا اگر شهر و استاني 

در ح��وزه بازرگاني حرف 
بيشتري براي گفتن دارند؛ 
تالش مي كنند تا مديران 
اي��ن منطق��ه را از مي��ان 
تجار و بازرگان��ان انتخاب 
كنند. اين مشكالت ظاهرا 
تبع��ات ادغامي اس��ت كه 
در اي��ن وزارتخانه صورت 
گرفته اس��ت. به نظرم اين 
يكي از مشكالتي است كه 
در پي��ش روي هم بخش 
بازرگاني م��ا و هم صنعت 
وجود دارد. ما هنوز نتوانس��ته ايم اين دو حوزه مهم 
را در قالب يك ساختار منسجم متحد كنيم. در يك 
چنين فضايي است كه مثال اگر مدرس خياباني وزير 
شود فردا همه خواهند گفت كه راهبرد وزارت صمت 
به سمت بازرگاني ميل كرده و اگر يك چهره صنعتي 
روي كار بياي��د خالف اين موضوع مطرح مي ش��ود. 
ادغام اي��ن دو حوزه مه��م در هم فرصتي ب��ود تا ما 
راهبرد مشخصي را براي توسعه اين 2 بخش اثرگذار 
ايجاد كنيم. چرا كه توليد و بازرگاني به نوعي به هم 

مربوط هستند. اما از اين فرصت ها استفاده نكرديم.
  فكر نمي كنيد اين موضوع كه شما هم به آن 
اش�اره كرديد در ادامه هم توان صنعت كشور 
را مي گيرد و ه�م پيش روي تج�ار و بازرگانان 

مشكل ايجاد مي كند؟
ما يك چني��ن تجربيات��ي را در زمان ادغ��ام وزارت 
كشاورزي و جهاد كشاورزي هم داشتيم. در آن دوره 
هم افراد به دو دسته بخش كش��اورزي و جهادگران 
در وزارتخانه تقسيم ش��ده بودند و اين امر باعث بروز 
مشكالتي مي ش��د، مدت ها زمان برد تا اين ادغام در 
مسير درس��ت خود قرار بگيرد. خوش��بختانه امروز 
وزارت جهاد كشاورزي به يك وضعيت باثبات دست 
پيدا كرده اس��ت. وزارت صمت هم احتياج به زمان و 
هماهنگي بيش��تر دارد تا ظرفيت هاي هر دو حوزه 

تجارت و صنعت در يك مسير به هم پيوند بخورند. 
  چش�م انداز پيش روي اي�ن وزارتخانه بعد از 
تغييرات اخير چيست و چه اولويت هايي بايد 

مورد توجه مسووالن تازه قرار بگيرد؟
چش��م اندازهاي اي��ن وزارتخان��ه از چند بخش 
تشكيل شده است كه مهم ترين آن شايد در بهبود 
وضعيت معاونت هاي اين وزارتخانه باش��د. به هر 
حال وزارت صمت در واق��ع 4 وزارتخانه بازرگاني، 
صنايع سنگين، صنايع سبك و صنعت است؛ اين 
4 ركن بايد در قالب يك ساختار منسجم به سمت 
توس��عه حركت كنند. حوزه معاونت بازرگاني هم 
يكي از ابهامات بزرگ پي��ش روي مديران جديد 
است كه بايد ساماندهي درستي در آن انجام شود. 
به هر حال بخشي از مشكالت مردم در حوزه هاي 
تورم و گراني ه��ا به دليل عملكرد اي��ن وزارتخانه 
است كه درآينده به اين ماليات عمومي بايد توجه 

بيشتري صورت گيرد.

  تامين كاالهاي اساسي   ساماندهي قيمت خودرو
  رفع موانع توليد    توسعه صادرات غيرنفتي

  بهبود فضاي كسب و كار

مهم ترين ماموريت هاي سرپرست جديد

 افق پيش روي صنعت 
بعد از بركناري رحماني

 نامه رحماني به رييس جمهور : عزل من سياسي
و در ارتباط با ردطرح وزارت بازرگاني در مجلس است

 »تعادل« در گفت وگو با سعيد باستاني 
سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس بررسي كرد

يادداشت- 3

سالم آقاي مدرس خياباني
دي��روز وقت��ي هن��وز 
24ساعت از اولتيماتوم 
رييس جمه��وري براي 
مديري��ت ب��ازار خودرو 
به رضا رحمان��ي، وزير 
صنعت، معدن و تجارت 
س��ابق نگذش��ته بود و 
درحال��ي كه ش��وراي 
رقابت درب��اره افزاي��ش قيمت خ��ودرو تصميم 
گرفته بود و تفكيك وزارت صنعت و بازرگاني نيز 
منتفي شده بود، با حكم رياست جمهوري، مدرس 
خياباني كه قائ��م مقام رحماني بود، سرپرس��ت 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت ش��د. امروز 
نخستين روز كاري سرپرس��ت جديد وزارتخانه 
است تا دولت و مجلس تصميم اصلي را بگيرند. اما 
چه مدت اين سرپرستي كوتاه باشد و چه به اخذ 
راي اعتماد مجلسي ها ختم شود بايد چند نكته 
را به سرپرس��ت جديد وزارت صمت يادآور شد. 
آقاي مدرس خياباني، مي خواهم با شما از وعده ها 
و حمايت هاي فراموش ش��ده اي ح��رف بزنم كه 
اگر آقاي رحماني به آنه��ا عمل مي كرد با كارنامه 

بهتري خداحافظي مي كرد.
    با بازار خودرو برخورد قهري نكنيد

زمس��تان س��ال گذش��ته بود كه وزارت صنعت 
خبر از فرم��ول جديد قيمت گذاري خ��ودرو داد 
تا كار قيمت گ��ذاري را از ش��وراي رقابت بگيرد. 
اما هيچ وقت اين وعده اجرا نش��د و گويي وزارت 
صنعت از خدا خواس��ته توپ قيمت گذاري را به 
زمين ش��وراي رقابت هل داد. بعد كه خواب بازار 
خودرو بهم ريخت، وزير سابق ش��روع به هشدار 
دادن و خط و نش��ان كش��يدن ك��رد، كاري كه 
سال هاست نتيجه عكس داده و هيچ وقت راهكار 
مديريتي درستي براي هيچ بازاري نبوده است. 
بنابراين اگر خدا خواس��ت و ماندگار ش��ديد، 
كمك كني��د تا يك ب��ار براي هميش��ه پرونده 
قيمت گذاري دستوري بسته شود تا شايد اين 

بازار به سامان برسد .
    قطعه سازان را دريابيد

قصه مطالب��ات قطعه س��ازان از خودروس��ازان 
آنقدر طوالني و پر پيچ اس��ت كه حتما تا به حال 
ش��نيده ايد. اگر خواس��تيد گامي اساس��ي براي 
بهب��ود ش��رايط توليد برداريد، خودروس��ازان را 
ناچار كنيد كه مطالبات قطعه س��ازان را به موقع 
و درس��ت بپردازند، نه با تاخير چندي��ن ماهه و 
دست آخر هم با چك هاي برگشتي. اجازه دهيد 
اعتبار بانكي قطعه س��ازان براي خودش��ان باقي 
بماند، نه اينكه خودروس��ازان از اعتبار آنها براي 
گرفتن تسهيالت استفاده كنند و دست آخر هم 
قراني به توليد كننده اصلي نرس��د. به رانت هاي 
برخي قطعه س��ازان خاص پايان دهي��د و به آنها 
كه تكنولوژي برتر دارند، جداي ساليق شخصي 
برخي، توجه كنيد و بها دهي��د. موانع گمركي را 
براي آنها تس��هيل كنيد و اجازه دهيد مواد اوليه 

درست و به موقع به خطوط توليد برسند.
    فضاي كسب و كار را تسهيل كنيد

خاطرم هس��ت يك س��ال پس از حض��ور آقاي 
روحاني در مسند رياست جمهوري، در روز صنعت 
به صنعت گران قول داده شد تا فضاي كسب و كار 
تسهيل شود و بهبود يابد. تقريبا پنج سال از اين 
وعده گذش��ته و به غير از ان��دك اقداماتي كه در 
زمان آقاي نعمت زاده ص��ورت گرفت، هيچ اتفاق 
ويژه ديگري رخ نداد. فضاي كس��ب و كار سخت 
است و پر از بروكراسي هايي كه فقط جانفرساست 
و زمانبر.   ادامه در صفحه 2

عسل  داداشلو

يادداشت- 1

ضرورت به كارگيري استراتژي 
صنعتي توسعه محور

م��ا در ح��ال حاضر از 
تغيير  اي��ن  ماهي��ت 
بي خبر هستيم؛ اينكه 
چه دالي��ل بنياديني 
باعث ش��ده كه رييس 
دول��ت دوازده��م كه 
معموال كمتر دست به 
تغيير در ساختار كلي 
كابينه مي زند دست به يك چنين تغييراتي زده 
ادامه در صفحه 7 است...  

بايزيد مردوخي

يادداشت- 2

ساختار را دريابيم
حرك��ت  ك��ه  آنچ��ه 
اقتص��ادي يك كش��ور 
را تضمي��ن ك��رده و به 
مسير درس��ت هدايت 
مي كند، توجه و التزام به 
اقتصادي كالن  توسعه 
در ميان تصميم گيران 
و مس��ووالن اقتصادي 
كشور است. آنچه ما در طول تمام سال هاي گذشته   
ادامه در صفحه 3  ديده ايم...  

مهدي پورقاضي

با حكم رييس جمهور مدرس خياباني سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت شد

بركناري آقاي وزير

همين صفحه 



خبر

گزارش

ادامه از صفحه اول

ارزش سهام عدالت ۴۲۹ هزار 
ميليارد تومان 

ارزش روز ۴۹ شركت حاضر در پرتفوي سهام عدالت 
در پي رشد شاخص و نمادهاي معامالتي در بازار سهام 
در حال حاضر به ۴۲۹۸هزار ميليارد ريال رسيده است 
و اين موضوع نش��ان از بيش از ۱۶برابر شدن ارزش 
آن دارد. بر اس��اس آخرين آمارها تعداد شركت هاي 
حاضر در پرتفوي سهام عدالت، ۴۹ شركت هستند 
كه ارزش مقطع واگذاري آنها ۲۶۶ هزار و ۳۶۳ ميليارد 
ريال است. بر اين اساس با توجه به تورم اقتصادي و در 
پي آن رشد شاخص و افزايش قيمت سهام شركت ها 
در بازار سرمايه، ارزش روز پرتفوي بيش از ۴۹ ميليون 
مشمول سهام عدالت افزايش يافته و در حال حاضر 
به ۴۲۹۸هزار و ۴۶۶ميليارد ريال رسيده است. در اين 
خصوص نگاهي به پرتفوي سهام عدالت نشان مي دهد 
از ۴۹ ش��ركت حاضر در اين سبد تعداد ۳۶شركت 
بورسي هستند كه ارزش مقطع واگذاري آنها ۲۲۷ 
هزار و ۸۲۵ ميليارد ريال مي باشد و ارزش روز آنها به 

۴۲۶۲هزار و ۵۰۱ميليارد ريال افزايش يافته است

 عزل 13 وزير در 15 سال اخير
گروه كالن | در دوه ۱۵ س��ال گذشته كه شامل 
دولت هاي دو رييس جمهور احمدي نژاد و روحاني 
بوده و چهار دولت نهم، دهم، يازدهم و دوازدهم را 
شامل مي شود، و از ابتداي رياست جمهوري دولت 
احمدي نژاد تاكنون، ۱۳ نف��ر از وزرا عزل يا بركنار 
ش��ده اند و عالوه بر بركناري رضا رحماني در دولت 
روحاني، ۱۲ وزير ديگر ني��ز در دولت احمدي نژاد 
به داليل مختلف بركنار ش��ده اند.  در مدت ۸ سال 
رياس��ت جمهوري محمود احمدي نژاد ، كابينه او 
۲۰ بار با عزل وزرا و ادغام وزارتخانه ها دس��تخوش 
تغييرات شد؛ البته مجلس ش��وراي اسالمي نيز با 
استيضاح وزرا، اين رقم را به ۲۳ تغيير رساند در دولت 
نهم و در سال ۸۵ پرويز كاظمي اولين بركناري بود و 
به دنبال آن ناظمي اردكاني وزير وقت تعاون بركنار 
شد. سيدكاظم وزيري  هامانه  در آبان ماه سال ۸۶ از 
سمت خود بركنار شد. مصطفي پورمحمدي وزير 
كشور نيز در ارديبهشت ۱۳۸۷ از اين مقام بركنار 
ش��د. نفر بعدي علي كردان بود كه توانس��ت راي 
اعتماد مجلس براي تصدي وزارت كشور را بگيرد 
اما بهارستان نشينان آبان ۸۷، در پي شائبه تقلبي 
بودن مدرك تحصيلي  طرح عدم اعتماد به كردان 
را مورد مذاكره قرار دادند كه با اكثريت قابل توجه 
نمايندگان حاضر در جلسه به تصويب رسيد و كردان 
رسما بركنار شد. در سال ۸۸ و آخرين سال دولت 
نهم، محمد رحمت��ي وزير راه بركنار و جاي خود را 
به حميد بهبهاني داد در س��ال ۸۸، بركناري اژه اي 
وزير اطالعات و صفار هرندي وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمي نيز انجام شد. احمدي نژاد محسني اژه اي 
وزير اطالع��ات را بركنار و خود سرپرس��ت وزارت 
اطالعات شد.   در دولت دهم و در آذر ۸۹ با بركناري 
ناگهاني منوچهر متكي وزير امور خارجه آغاز شد . 
ماجراي بركناري متكي در س��فر كاري س��نگال، 
تا مدت ها س��وژه رس��انه هاي ايراني بود  در ابتداي 
س��ال ۹۰ و در آخرين روزهاي اولين ماه سال، خبر 
استعفاي حجت االس��الم حيدر مصلحي از سمت 
وزارت اطالعات را هم��راه با متن موافقت محمود 
احمدي نژاد با استعفاي وي و نيز حكم انتصاب او به 
عنوان مشاور امور اطالعاتي در رسانه ها منتشر شد. 
اما پس از مخالفت مقام معظم رهبري، مصلحي به 
كار خود ادامه داد.  همچنين با منتفي شدن بحث 
ادغام وزارت نفت و نيرو، ميركاظمي كه بركنار شده 
بود ، جاي خود را به رس��تم قاس��مي داد .  در سال 
۹۱ رض��ا تقي پور وزير ارتباطات نيز بركنار ش��د و 
محمدحسن نامي به مجلس معرفي شد. به دنبال آن 
مرضيه دستجردي، وزير بهداشت، به دستور محمود 
احمدي نژاد عزل و محمدحسن طريقت منفرد به 
عنوان سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي منصوب شد بدين ترتيب محمود فرشيدي 
بع��د از ۲۵ ماه، داود دانش جعف��ري بعد از ۳۳ ماه، 
محسني اژه اي بعد از ۴۸ ماه، حيدر مصلحي بعد از 
۴۷ ماه و ابقا با حكم رهبري، منوچهر متكي بعد از ۶۴ 
ماه، رضا تقي پور بعد از ۳۹ ماه، مرضيه دستجردي 
بعد از ۴۱ ماه، محمد ناظمي اردكاني بعد از ۱۵ ماه، 
محمد رحمتي بعد از ۳۵ ماه، پرويز كاظمي بعد از 
۱۳ ماه، مصطفي پورمحمدي بعد از ۳۳ ماه، كاظم 
وزيري هامانه بعد از ۲۰ ماه و مس��عود ميركاظمي 
بعد از ۲۱ ماه كار با دولت احمدي نژاد عزل شده اند.

سالم آقاي مدرس خياباني
شايد اگر اين فضا بهبود مي يافت و مردم گمان مي كردند 
كه دولت آنها را براي توليد حمايت مي كند، اين مقدار 
سرمايه اي كه امروز راهي بورس شده، راهي كارگاه هاي 

توليدي مي شد.

    به متخصصين بها  دهيد
اجازه دهيد متخصصين و صنعت گران واقعي باشند 
كه به شما مشاوره مي دهند، نه آنهايي كه تاكنون يك 
قدم براي توليد برنداشته و صرفا مدير چند شركت يا 
سخنگوي فالن انجمن بوده اند. از كساني مشاوره بگيريد 
كه دلشان براي اين مردم، براي صنعت و براي اشتغال 
اين كشور مي سوزد نه آنها كه حكم مشاوره شما را پلي 
براي آينده شخصي خودش��ان مي دانند. حرف براي 
گفتن بسيار است اما مجال كم. اما بگذاريد اين را هم 
بگويم كه سري به طرح هاي خاك خورده در ساختمان 
خيابان سميه بزنيد؛ قطعا طرح هايي را خواهيد يافت كه 
منجر به جهش توليد مي شوند، اما چون حامي ويژه اي 

نداشتند، فراموش شده اند.
*  روزنامه نگار حوزه خودرو

ايران2

مركز پژوهش هاي مجلس از تغييرات نرخ تورم سه ماهه پاييز ۹۸ گزارش داد

 كاهش و افزايش نابرابري شهر و روستا به دنبال تغيير نرخ تورم
گروه  كالن |

دفتر مطالع�ات اقتصادي مرك�ز پژوهش هاي 
مجلس در گزارشي با عنوان »توصيف تغييرات 
نرخ تورم سه ماهه پاييز ۱۳۹۸« آورده كه نابرابري 
تورمي سبب مي شود تا تورم احساس شده توسط 
خانوارها متفاوت با تورم اعالمي توسط مركز آمار 
باشد كه اين اتفاق، كاهش اعتماد جامعه نسبت 

به گزارش هاي اعالمي را در پي خواهد داشت.

به گزارش »تعادل«، در اين گزارش آمده است: در زمان بروز 
تورم ميزان نابرابري تورمي افزايش مي يابد به گونه اي كه در 
ابتداي سال كه تورم به بيشترين ميزان خود رسيد، نابرابري 
تورمي بين خانوارهاي ش��هري و روستايي به ۱۰ درصد و 
بين خانوارهاي اس��تان هاي مختلف به بيش از ۲۰ درصد 
رسيده است، اما با كاهش تورم اين ميزان نابرابري كاهش 
مي يابد به گونه اي كه در س��ه ماهه پاييز، نابرابري تورمي 
بين خانوار شهري و روستايي از بين رفته و بين خانوارهاي 
استاني به كمتر از ۱۰ درصد تقليل يافته است. بايد به اين 
نكته توجه داشت كه اجراي سياست هاي تورم زا، منجر به 
افزايش شكاف تورمي بين خانوارهاي شهري و روستايي و 
بين استاني خواهد شد. متفاوت بودن تركيب سبد كاالهاي 
مصرفي در بين طبقات مختلف جامعه به همراه نوسانات 
مختلف قيم��ت كاالها و خدمات در گروه ها و ش��هرهاي 
مختلف سبب مي شود تا خانوارها در طبقات و استان هاي 
مختلف، تورمي متفاوت با تغييرات سبد متوسط جامعه، 
تجربه كنند. بنابراين جهت ايجاد تصويري صحيح، نياز است 
عالوه بر بررسي روند شاخص قيمت كل، تغييرات هزينه 
استان هاي مختلف نيز مورد بررسي قرار گيرد. همچنين 
عالوه بر تغييرات كل هزينه سبد خانوار، توجه به تغييرات 
قيمت اجزاي مهم تشكيل دهنده آن، ديد دقيقتري نسبت 
به واقعيت تغييرات قدرت خريد افراد جامعه ارايه مي دهد، 
برهمين اساس در اين گزارش، موارد زير مورد بررسي قرار 
مي گيرد: تغييرات تورم متوس��ط و نقطه به نقطه شهري 
و روس��تايي و مقايسه بين اس��تاني، تغييرات هزينه مواد 

خوراكي، مسكن، بهداشت و پوشاك. 

    تورم شهري و روستايي و مقايسه بين استاني
 بنابه گزارش مركز آمار ايران، متوس��ط هزينه هر خانوار 
شهري و روس��تايي در س��ال ۱۳۹۶ به ترتيب ۲ ميليون 
 و ۷۴۰ه��زار و ۱ ميلي��ون و ۴۹۰ هزار تومان بوده اس��ت.

با توجه به تغييرات قيمت در سال هاي ۹۸ و ۹۷، متوسط 

هزينه هر خانوار شهري و روستايي در آذرماه ۱۳۹۸ به ترتيب 
۴ ميليون و ۷۴۰ هزار و ۲ ميليون و ۶۷۰ هزار تومان بوده است 
كه سهم تغييرات فصل پاييز براي خانوار شهري حدود سيصد 
هزار تومان و براي خانوار روستايي ۱۷۰ هزار تومان است. به 
عبارت ديگر با فرض ثابت بودن درآمد خانوار در پاييز سال 
۱۳۹۸، خانوار شهري و روستايي به ترتيب در سه ماهه پاييز 
۵.۶ و ۷ درص��د از قدرت خريد خود را از دس��ت داده اند. در 
ابتداي سال ۱۳۹۸ نرخ تورم نقطه به نقطه خانوار شهري و 
روستايي با اختالف ۱۰ درصدي، به ترتيب به ۵۰ و ۶۰ درصد 
رسيد، اما از خردادماه ۱۳۹۸ نرخ تورم روند نزولي گرفت و 
عالوه بر حذف نابرابري تورمي ايجاد شده بين خانوارهاي 
شهري و روستايي، در شهريورماه با ثبت تورم ماهيانه نيم 
درصدي به كمترين مقدار خود طي يك سال گذشته رسيد. 
اما اين روند از ابتداي پاييز معكوس شد و مجدداً روند افزايشي 
يافت به طوري كه خانوارهاي شهري به ترتيب در سه ماه مهر، 
آبان و آذر به طور متوسط تورم ماهيانه ۱.۹، ۱.۵ و ۳ درصدي 
را تجربه كرده اند.  افزايش نرخ تورم ماهيانه، افزايش نرخ تورم 
نقطه به نقطه را نيز در پي داشته و باعث شده تورم نقطه به 
نقطه كه از ابتداي سال روند نزولي به خود گرفته بود به زير 
۲۷ درصد كاهش پيدا نكن��د. از طرفي متفاوت بودن نوع 
كاالهاي مصرفي خانوارها در استان هاي مختلف و همچنين 
متفاوت بودن نوسانات قيمت بعضي از گروه هاي كااليي مانند 
مسكن در استان هاي مختلف، سبب شده تا استان ها تورمي 
متفاوت با تورم متوسط كشور را تجربه كنند.   پراكندگي 
تورم در زمان هايي كه سطح تورم افزايش مي يابد زياد شده 
است. ا قبل از سال ۱۳۹۷ كه جامعه تورم هاي پايين را تجربه 
مي كرد، نابرابري تورمي كمتر از پنج درصد است، اما از بعد از 
سال ۱۳۹۷ با افزايش سطح تورم، ميزان نابرابري تورمي بين 
استاني بسيار افزايش يافته است.  به رغم اينكه تورم نقطه به 
نقطه جامعه در فروردين ماه ۱۳۹۸ پنجاه درصد است، اما 
حدود ۲۵ درصد استان ها تورم باالي ۶۰ درصد و ۲۵ درصد 
تورم كمت��ر از ۴۵ درصد را تجربه كرده اند. به عبارت ديگر، 
نابرابري تورمي بين اس��تاني در فروردين ماه ۱۳۹۸ بيش 
از بيست درصد بوده است، اما با كاهش سطح تورم، ميزان 
نابرابري تورمي در سه ماهه پاييز به حدود ۱۰ درصد كاهش 
يافته است. حدود يك سوم از استان ها در فصل پاييز تورمي 
بيش از تورم متوسط جامعه را تجربه كرده اند كه از بين آنها، 
استان هاي هرمزگان، كرمان و البرز در دو فصل بهار و تابستان 
نيز تورمشان از تورم متوسط بيشتر بوده است. همچنين تورم 
فصل پاييز استان هاي آذربايجان غربي و هرمزگان حدود ۱.۵ 

برابر تورم متوسط جامعه بوده است.

    بررسي تغييرات هزينه مواد خوراكي،  مسكن، 
بهداشت و پوشاك

موضوع ديگري كه حائز اهميت اس��ت تغيير قيمت مواد 
خوراكي، مس��كن، بهداشت و پوشاك است. مقدار هزينه 
خانوار نمونه براي هركدام از اقالم فوق در س��ال ۱۳۹۶ به 
ترتيب ۶۴۰، ۹۰۵، ۲۹۰ و ۱۱۰ هزار تومان بوده است كه 
مقدار آن در آذرماه ۱۳۹۸ به ترتيب به ۱۲۳۰، ۱۳۴۷، ۴۳۵ 

و ۲۱۰ هزار تومان رسيده است.
از طرفي نوسانات قيمت كاالها نيز در استان هاي مختلف 
متفاوت است. پراكندگي تورم در زمان هايي كه سطح تورم 

افزايش مي يابد، زياد شده است.
 توزيع تورم در سه بخش مسكن، پوشاك و بهداشت نابرابر 
و نامتقارن است. به عبارت ديگر در زمان بروز تورم، تورم 
اين گروه ها در بعضي از استان ها بسيار زياد و در بعضي ديگر 
كمتر است. اين درحالي است كه در گروه مواد خوراكي 

اين نابرابري بسيار ناچيز است. بنابراين از آنجا كه سهم مواد 
خوراكي در سبد طبقات ضعيف بسيار بيشتر از متوسط 
جامعه است، لذا مي توان نتيجه گرفت كه در زمان بروز 
تورم، از آنجا كه نوس��ان قيمت مواد خوراكي بسيار زياد 
است و نابرابري در آن كم، لذا تورم ادراك شده توسط افراد 
فقير در استان هاي مختلف در زمان هاي بروز تورم، تحت 
تأثير تورم مواد خوراكي سريعا زياد شده است. از طرفي 
همان گونه كه مشاهده مي شود در بازه بعد از ارديبهشت 
كه تورم در حال كاهش است، ميزان نابرابري در گروه هاي 
بهداشت و مسكن همچنان زياد است و ميزان نابرابري 
تورم��ي در اين گروه ها در فصل پايي��ز حدود ۲۰ درصد 
بوده است. بنابراين هرچند كاهش تورم از ميزان نابرابري 
تورمي مي كاهد، اما عامل اصلي كاهش نابرابري تورمي، 
كاهش نوس��انات نرخ تورم در س��طح تورم پايين است. 
نابرابري تورمي سبب مي ش��ود تا تورم احساس شده 

توس��ط خانوارها متفاوت با تورم اعالمي توسط مركز 
آمار باشد كه اين اتفاق، كاهش اعتماد جامعه نسبت به 
گزارش هاي اعالمي را در پي خواهد داشت. مشاهدات 
اين مطالعه حاكي از آن اس��ت كه در زم��ان بروز تورم 
ميزان نابرابري تورمي افزاي��ش مي يابد به گونه اي كه 
در ابتداي سال كه تورم به بيشترين ميزان خود رسيد، 
نابرابري تورمي بين خانوارهاي ش��هري و روستايي به 
۱۰ درصد و بين خانوارهاي استان هاي مختلف به بيش 
از ۲۰ درصد رسيده است، اما با كاهش تورم اين ميزان 
نابرابري كاهش مي يابد به گونه اي كه در سه ماهه پاييز، 
نابرابري تورمي بين خانوار شهري و روستايي از بين رفته 
و بين خانوارهاي استاني به كمتر از ۱۰ درصد تقليل يافته 
اس��ت. بنابراين بايد به اين نكته توجه داشت كه اجراي 
سياست هاي تورم زا، منجر به افزايش شكاف تورمي بين 

خانوارهاي شهري و روستايي و بين استاني خواهد شد.

بورس محل تامين مالي است
  آيا بهتر نب�ود كه دولت پروژه ه�اي نيمه تمام و 
اس�تراتژيك مانند آزادراه ها و سدهاي مخزني را 

به بورس بياورد؟
دولت در ابتدا با مساله جبران كاهش درآمدها مواجه 
است. از اين رو نتوانسته به چنين امري بپردازد. حال 
حرف هايي كه اخي��راً رييس جمهور گفته حكايت از 
آن دارد كه دولت در نظ��ر دارد تا پروژه هاي خاصي 
را كه از توجيه پذيري مناس��بي برخوردار هستند از 
طريق بورس تامين مالي كند. در ايران به حدود ۱۲ 
هزار كيلومت��ر آزاد راه احتياج داريم. همچنين براي 
تكميل كريدور شمال شرق كشور به بندر اقيانوسي 
چابهار، نيازمند ساخت هر چه سريع تر راه خط آهن 
چابهار-زاهدان-مشهد هستيم تا كشورهاي آسياي 
ميانه توانايي دسترس��ي به بندر ياد ش��ده را داشته 
باشند. چرا كه تمامي آنها در خشكي محصور هستند 
ضمن آنكه اقتصاد نسبتًا بزرگي همچون قزاقستان در 
آنجا حضور دارد. بنابراين دولت خيلي راحت مي تواند 
چنين پروژه اي را از طري��ق منابع مالي مردم تامين 
مالي كند. تكميل كريدور راه آهن شمال-  جنوب كه 
در رشت - آستار متوقف شده و دولت در نظر دارد تا 
براي تكميل آن از جمهوري آذربايجان ۵۰۰ ميليون 

دالر وام بگيرد، يكي ديگر از اين موارد اس��ت. اين در 
حالي اس��ت كه هزينه ارزي س��اخت راه آهن تقريبًا 
چيزي بيش از ۳۰ درصد كل هزينه آن نيست و دولت 
مي توان��د چنين طرحي را ازطريق فروش س��هام يا 
اوراق مشاركت به سرانجام برساند. كشور همچنين 
براي تكميل زنجيره سدهاي رشته كوه زاگرس مانند 
كرخ��ه، دز و كارون نيز به منابع مال��ي از اين جهت 
نيازمند اس��ت. عدم تكميل چنين زنجيره اي سبب 
شده تا ما ميلياردها مترمكعب آب را روانه خليج فارس 
كنيم بدون آنكه هيچ اس��تفاده اي از آن برده باشيم. 
اين در حالي است كه اگر س��دهاي يادشده ساخته 
ش��وند مي توان بيش از ۸۰۰۰ م��گاوات برق تقريبا 
رايگان را توليد و مقدار قابل توجهي آب را نيز ذخيره 
كرد. بنابراين در چنين شرايطي بهتر است كه دولت 
با عرضه مس��تقيم اوراق بهادار، منابع مالي مورد نياز 
طرح هاي توس��عه اي و عمراني اقدام كند. در صورت 
وقوع اين امر اين پرسش نيز پيش مي آيد كه اجراي 
چنين پروژه هايي زمان بر هستند. اين در حالي است 
كه مردم عادي نيازمند دريافت ساالنه سود هستند 

كه امري كامال منطقي است. 
در تمامي كشورهاي دنيا پس از انجام اين عرضه ها از 

بازار هاي ثانويه كه همان بورس است، استفاده مي شود. 
اين در حالي است كه بورس ما هنوز سازو كار مناسب 
براي بازار ثانويه اوراق بهادار منتشره به وجود نياورده 
است. در بورس هاي اوراق بهادار جهان چنين اوراقي 
در بازار ثانويه مورد دادوستد قرار مي گيرد و متناسب 
با كشش تقاضا و پيشرفت پروژه قيمت آن افزايش يا 
كاهش مي يابد. براي مث��ال زماني كه پروژه تونل زير 
درياي مانش به طول ۵۱ كيلومتر و هزينه ۹.۹ ميليارد 
پوند در طول ۶ سال ساخته شد، تامين منابع مالي آن 
از طريق تاسيس يك شركت سهامي عام و خريد سهام 
آن توسط ۲۲۰ هزار نفر احداث شد. در ابتداي عرضه 
قيمت هر سهم آن ۳.۵ پوند بود، اين در حالي است كه 
قيمت سهام ياد شده هم اكنون حدود ۱۰ يورو است. 
زيرا در كش��ورهايي نظير فرانس��ه و بريتانيا، در طول 
س��ال هاي اجراي پروژه داراي نرخ تورم بسيار پايين 
بوده اند، سه برابر شدن قيمت يك سهم به معناي كسب 
سود بسيار زياد است. بنابراين در ايران دولت بايد براي 
انجام چنين كارهايي از محل فروش سهام شركت هاي 
دولتي منابعي را كنار بگذارد تا ساالنه بتواند مبالغي را 
به عنوان سود س��هام به خريداران سهام اين طرح ها 

اختصاص دهد.

  گويا پيشتر شما پيشنهادي براي تاسيس شركتي 
براي تامين مالي طرح هاي توسعه اي و استراتژيك 
تحت عنوان شركت توسعه ايران به صورت سهامي 
عام به مديريت پيشين سازمان بورس ارايه داديد. 

آيا اين پيشنهاد به جايي رسيده است؟
بله در سال گذشته با توجه به ركود فعاليت هاي ساختماني 
و نا تمام ماندن بسياري از طرح هاي عمراني، گزارشي تهيه 
كردم و آن را به مديريت سازمان بورس و اوراق بهادار ارايه 
دادم. نشست هايي با حضور كارشناسان و مديران سازمان 
بورس و اوراق بهادار و معاون توسعه بازار فرابورس برگزار 

شد كه سه هدف براي اين شركت در نظر داشت: 
۱- تكمي��ل طرح ه��اي صنعتي ك��ه توانس��ته بودند 
ماشين آالت خود را وارد كنند و از تحريم هاي بانكي ايران 
مصون بودند. اين طرح ها تنها نياز به منابع ريالي داشتند.

۲- تكميل يا ساخت س��دهاي مخزني به ويژه برق آبي بر 
روي سه رودخانه بزرگ كش��ور يعني كارون، كرخه و دز 
براي كنترل سيالب هاي ويرانگر و توليد برق تقريباً رايگان.

۳- س��اخت مس��كن براي طبقه متوس��ط قش��ر كمتر 
برخوردار از طريق انبوه سازي صنعتي سازي، ارزان سازي و 
بلندمرتبه سازي در زمين هاي متعلق به دولت كه مي بايستي 

به صورت رايگان در اختيار شركت گذاشته مي شد.

  چرا اين ش�ركت س�هامي عام تاس�يس نشد و 
سرمايه اوليه براي تاسيس آن چقدر در نظر گرفته 

شده بود؟
 سرمايه اين شركت برابر يك تريليون ريال در نظر گرفته 
شده بود كه تقريبًا ۵ برابر س��رمايه اسمي شركت فوالد 
مباركه اصفهان است. شركت ياد شده بزرگ ترين شركت 
پذيرفته ش��ده در بورس از نظر سرمايه اسمي است. اين 
پيش��نهاد تا آنجا كه اطالع دارم از طرف مديريت مياني 
س��ازمان بورس مورد تاييد واقع ش��د و در اختيار رييس 
پيش��ين س��ازمان بورس و اوراق بهادار شاپور محمدي 
قرار گرفت. در اين راس��تا چند بار تلفن��ي و حضوري با 
ايشان گفت وگو كردم ولي وي اعتقاد چنداني به وظيفه 
و رسالت اصلي بورس كه تامين منابع مالي است، نداشت 
و دل مشغولي او بيشتر متمركز بر روند شاخص هاي بازار 
س��رمايه و قيمت س��هام بود. ولي باتوجه از شناختي كه 
از رييس فعلي س��ازمان بورس اوراق بهادار دارم و تاكيد 
رييس جمهور، پشتكار وزير جديد امور اقتصادي و دارايي 
و اس��تقبال مردم از س��رمايه گذاري در بورس كه حجم 
معامالت روزانه آن را به ۲۰۰ هزار ميليارد ريال رس��انده 
است، اميدوارم تاسيس اين نهاد بزرگ توسعه در دستور 

كار مقامات ذيربط قرار بگيرد.

  Tue. May 12. 2020  1657   سه شنبه  23  ارديبهشت 1399   18 رمضان1441  سال ششم    شماره 

در 3 ماهه پاييز ۹8 به دنبال كاهش نرخ تورم نابرابري كاهش يافت

بركناري آقاي وزير
در آبان م��اه ۹۷ با ۲۰۳ راي مواف��ق از ۲۶۵ راي در وزارت 
صمت اما اين بار در كس��وت وزير ماندگار شود. انتخاب 
رحماني به عنوان وزير صمت در همان زمان واكنش هاي 
زيادي به همراه داشت و خيلي ها به اين انتخاب روحاني 
انتقاد داشتند و معتقد بودند كه او هم مدت زيادي در اين 
وزارتخانه نخواهد ماند. البته رحماني در همين دوره تقريبا 
دوساله وزارتش با دولت كم اختالف نداشت. در پاره اي از 
موارد حتي تنش هايي بين او و معاون اول رياست جمهوري 
و تيم اقتصادي دولت بر سر مسائل تجاري و توليدي كامال 
مش��هود بود. در اين ميان اما برخي نظر ديگري دارند، به 
گفته آنها، عدم حمايت رض��ا رحماني در متقاعد كردن 
نمايندگان مجلس براي راي به طرح تشكيل وزارت تجارت 
و خدمات بازرگاني و اوضاع نابسامان در كنترل قيمت ها را 
دليل عزل او مي دانند. چراكه در روزهاي اخير و با افزايش 
افسارگسيخته قيمت خودرو نمايندگان مجلس هم عالوه 
بر تذكرهاي متعدد اعالم كرده بودند كه استيضاح رحماني 
را كليد خواهند زد. رحماني پيش تر هم به دليل مسائل 
مختلف از جمله اتخاذ سياست ها  در امر توليد و تجارت، 
توزيع كاال نيز مورد انتقاد ش��ديد قرار گرفت��ه بود. اما در 
روزهاي اخي��ر با جهش قيمت خودروها انتقادات از وزير 
صمت به اوج رسيد. به طوري كه برخي شنيده ها حاكي از 
اين است كه رحماني اخير تذكرات مختلفي درباره وضعيت 
رها شده بازار خودرو و قيمت هاي نجومي از رييس جمهور 
دريافت كرده بود. او كه روز يكش��نبه با صدور دستوري 
۲۴ساعت مهلت براي ساماندهي بازار تعيين كرد، اما با 
پايان اين مهلت، خبر بركناري خودش منتشر شد.  البته 
در اين ميان، زمزمه جابه جاي��ي رضا رحماني از مدت ها 
پيش نيز مطرح بود اما هر بار به داليل مختلف به تعويق 

مي افتاد. چرا كه ع��ده اي از منتقدين رحماني معتقدند  
از سال گذش��ته تاكنون نه تنها بهبودي در امور توليد و 
تجارت رخ نداده بلكه اي��ن وضعيت نيز در برخي كاالها 
شرايط بدتري هم پيدا كرده است. كارنامه توليد در سال 
۹۷ كه توسط خود وزارت صنعت منتشر شده نيز نشان 
مي دهد توليد در بس��ياري از صنايع منتخب نزولي بوده 
است. از سوي ديگر صنعت خودرو كه افت توليد و افزايش 
قيمت را تجربه كرده است، از ديگر چالش هاي وزير صمت 
بود. همچنين برخي شنيده ها حاكي از اين است كه رضا 
رحماني به دليل وضعيت قيمت ها و بازار از سوي حسن 
روحاني عالي ترين مقام اجرايي كشور همواره مورد انتقاد 
بوده و امكان بركناري او در طول اين مدت ش��ايد در پس 
ذهن روحاني همواره بوده است. البته او نقاط مثبتي هم در 
عملكرد خود داشته و چند بار از سوي مقام معظم رهبري 
مورد تقدير قرار گرفته است. داخلي سازي را شايد بتوان 
يكي از مهم ترين اقدام او عنوان كرد كه از س��وي وزارت 
صنعت پيگيري ش��د و در نهايت منجر ب��ه عقد قرارداد 
حدود ۱.۵ ميليارد دالري با توليدكنندگان داخلي بود.  با 
اين حال، برخي در تحليل بركناري وزير صمت مي گويند 
كه دولت انتظار داشت با قطعي شدن تفكيك وزارت صمت 
به دو وزارت صنعت و مع��دن و بازرگاني جابه جايي رضا 
رحماني را انجام دهد اما با رد اين طرح در مجلس دولت 
تصميم خود را بر بركناري او گرفته است. به طوري كه احمد 
اميرآبادي فراهاني، عضو هيات رييسه مجلس، در صفحه 
ش��خصي خود در توييتي درباره علل بركناري رحماني 
نوشت: »مردم عزيز بدانند آقاي روحاني به خاطر مشكالت 
شما يا قيمت خودرو، آقاي رحماني وزيرصنعت را بركنار 
نكرد. چهارشنبه به رحماني ابالغ شد اگر مجلس به وزارت 

بازرگاني )بخوانيد وزارت واردات و رانت خواري( راي ندهد 
بايد استعفا دهيد وزير هم استعفا را نپذيرفته و بركنار شد.« 
پس از انتشار چنين توييتي، نامه اي از رحماني خطاب به 
رييس جمهوري روي خروجي رس��انه ها قرار گرفت كه 
مضمون نامه نش��ان از اين داشت كه وزير صمت از سوي 
واعظي مسوول دفتر رييس جمهور مورد تهديد قرار گرفته 
كه در صورت عدم راي آوردن طرح ايجاد وزارت بازرگاني 
با متقاعد كردن مجلسيان خصوصا مذاكره با نمايندگان 
آذري زبان، بايداس��تعفا بدهد. او در نامه خود خطاب به 
رييس جمهور از بركناري خود به دليل انگيزه هاي سياسي 
ابراز تعجب كرده و خود را هموراه سرباز واليت و خدمتگزار 
مردم و رهبري عنوان كرده است. در نامه رحماني خطاب 
به روحاني آمده اس��ت: »پيرو تماس تلفني آقاي واعظي 
مسوول دفتر جنابعالي در مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۷ و تهديد به 
بركناري اينجانب در صورت عدم راي آوردن طرح ايجاد 
وزارت بازرگاني و همچنين درخواست مبني بر متقاعد 
كرده مجلسيان خصوصا مذاكره با نمايندگان آذري زبان 
و تاكيد بر استعفاي اينجانب در صورت راي نياوردن اين 
طرح از آنجايي كه به حجت شرعي نرسيده ام و كماكان 
آمادگي خدمتگزاري را در خود مي بينم به ويژه در شرايطي 
سخت كشور و در سالي كه مقام معظم رهبري علي رغم 
تحريم هاي ظالمانه و كروناي فراگير تاكيد بر جهش توليد 
ملي داشته اند و فعاليت هاي انجام گرفته در سال رونق توليد 
ملي را تاييد كرده اند استعفاي اينجانب به معناي سرپيچي 
از فرم��ان جهش توليد رهبري خواهد بود. لذا از اينكه در 
دوره يك سال و هفت ماهه با همكاري دوستان عزيز در 
وزارت صمت و علي رغم برنامه هاي دشمنان نظام و انقالب 
براي تعطيلي توليد كشور توانستيم به مدد قوه الهي تامين 

كاالهاي اساسي و مايحتاج كشور و همچنين رونق توليد را 
كه همه آنها مورد تاكيدات مقام معظم رهبري بوده انجام 
دهم به خود مي بالم و متعجبم كه چرا علي رغم حصول 
نتايج درخشان و قابل افتخار مي بايست بنا به انگيزه هاي 
سياسي اينگونه تحت فشار قرار گيرم . لذا افتخار اينجانب 
سرباز واليت بودن اس��ت و در هر جا كه باشم خدمتگزار 

مردم و رهبري خواهم بود.«
ناگفته نماند ك��ه وزارت صمت از دوره اول دولت روحاني 
تاكنون سه وزير از جمله »محمد رضا نعمت زاده، محمد 
شريعتمداري و محمد رضا رحماني« را به خود ديده است. 
حال با حكم روحاني حس��ين مدرس خياباني به عنوان 
سرپرست جديد وزارت صمت معرفي شده، كه بر اساس 
منابع آگاه احتمال مي رود به عنوان چهارمين وزير صمت 

در اين دولت به مجلس معرفي شود. 

    حكم و سوابق سرپرست جديد وزارت صمت 
رييس جمهور با صدور حكمي مهندس حسين مدرس 
خياباني را به عنوان سرپرست وزارت صمت منصوب كرد. 
در متن حكم حجت االسالم والمسلمين حسن روحاني 
خطاب به حسين مدرس خياباني ضمن تاكيد بر ۵اصل 
مهم آمده است: » براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسي و با 
عنايت به مراتب تعهد و سوابق مديريتي ارزشمندتان در 
حوزه صنعت و بازرگاني، به موجب اين حكم جناب عالي 
را به سرپرستي »وزارت صنعت، معدن و تجارت« منصوب 
مي نمايم. انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ويژه به جهش 
توليد كه در ش��رايط تحريم هاي ظالمانه موجب ارتقاء 
اقتدار و عزت ملي خواهد بود، ضمن افزايش هماهنگي 
درون سازماني و تعامل موثر با دستگاه هاي ذي ربط اعم 

از بخش دولتي و غيردولتي و ص��رف تمام توان و وقت 
خود را نيز با بهره گي��ري از ظرفيت مجموعه همكاران 
و آراي صاحب نظران نس��بت به »مديريت بازار و تأمين 
كاالهاي اساسي، ساماندهي قيمت خودرو، رفع موانع 
توليد و تعميق ساخت داخل، كمك به توسعه صادرات 
غيرنفتي و بهبود فضاي كس��ب و كار« اق��دام نماييد. 
توفيق ش��ما را در خدمت به ملت ش��ريف ايران و نظام 
مقدس جمهوري اسالمي، با رعايت اصول قانون مداري، 
اعتدال گرايي و منش��ور اخالقي دول��ت تدبير و اميد از 
خداوند متعال مس��ألت دارم.«  حسين مدرس خياباني 
كارشناس ارشد مهندس��ي صنايع و دكتراي مديريت 
استراتژيك اس��ت كه تا پيش از اين به عنوان قائم مقام 
وزي��ر صمت در امور بازرگاني مش��غول به فعاليت بوده 
است. از ديگر مسووليت هاي وي به قائم مقامي معاونت 
بازرگاني داخلي و  مديركلي دفت��ر برنامه ريزي وزارت 
بازرگاني، مديركل دفاتر تنظيم ب��ازار و تامين و  توزيع 
كاال، مديركل دفتر كاالهاي صنعت��ي، مديركل گروه 
فلزات و همچني��ن مديركل توليدات و طرح ها اش��اره 
كرد. مدرس خياباني سابقه مديرعاملي سيمان زنجان 
و سيمان فيروزكوه، س��يمان مازندران، سيمان غرب و 
عضويت در هيات مديره سيمان شمال، سيمان ساروج 
بوشهر، سيمان فراز و سيمان شاهرود و همچنين رياست 
هيات مديره تراكتورسازي ايران را در كارنامه خود دارد... 
اكنون مسووليت خطيري به عهده مدرس خياباني، قرار 
دارد تا عالوه بر تداوم حركت مثبت در حوزه تنظيم بازار 
و تأمين و توزيع به موقع كاالهاي اساسي، بخش صنعت 
و معدن كشور را هم كه اكنون با برخي كاستي ها مواجه 

است،  روي دور تند فعاليت قرار دهد.
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نحوه بازپرداخت وام ۲ ميليوني
سخنگوي ستاد تسهيالت حمايتي كرونا گفت: وام 
۱.۵ و ۲ ميليون توماني به صاحبان مشاغل بي ثبات 
ثبت نام خاصي ندارد و بازپرداخت اين وام نيز مانند 
وام يك ميليوني از يارانه آنها كسر مي شود.حسين 
ميرزايي با اش��اره به نحوه ثبت ن��ام وام يك و نيم و 
۲ميليون توماني به صاحبان مشاغل بي ثبات گفت: 
اين وام ثبت نام خاصي ندارد ما بعد از تاييد ليس��ت 
مش��موالن به آنها پيامك ارسال مي كنيم كه شما 
مشمول هس��تيد و بعد از آن با روش هاي ساده تر از 
مشموالن مي خواهيم كه اگر وام را مي خواهند تاييد 
كنند. ميرزايي درباره زمان ارسال پيامك به مشموالن 
و زمان واريز وام، گفت: ارسال پيامك بر عهده وزارت 
ارتباطات بوده و واري��ز وام بر عهده بانك مركزي به 
همين دليل نمي توانيم تاريخ در اين خصوص را بگويم 
اما در همين هفته ليست را دريافت و پيامك ها را به 
مشموالن ارسال مي كنيم. سخنگوي ستاد تسهيالت 
حمايتي كرونا در پاسخ به اين سوال كه مانند وام يك 
ميليوني بايد كدملي خود را ارسال كنند؟  گفت: اين بار 
سعي كرديم روش را راحت كنيم و احتماال با ارسال 
عدد يك به همان ش��ماره كه به آنها پيامك كرديم 
كفايت مي كند. وي درباره نحوه بازپرداخت اين وام، 
بيان كرد: بازپرداخت اين وام نيز مانند وام يك ميليوني 
از يارانه آنها كسر مي شود و اقساط آن از تير ماه برداشته 
مي شود وام بدون بهره بوده و فقط با ۴ درصد كارمزد 
وام است همچنين مبلغ اقساط به اين صورت است 
كه به خانواده ه��اي تك نفره كه يك ميليون تومان 
پرداخت مي شود، ۳۵ هزار و ۱۰۰ تومان مبلغ قسط 

وام است كه از يارانه آنها كسر مي شود. 

ساختار را دريابيم
اما نه تدوين و عمل به يك استراتژي كالن توسعه محور، 
كه تصميمات جزيره اي و جداگانه مسووالن بوده كه 
بسياري از آنها در عمل يكديگر را خنثي مي كردند. اگر 
تنها نگاهي به عملكرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
سال هاي گذشته داشته باشيم مي بينيم كه وزراي اين 
وزارتخانه بارها تغيير كرده اند و هربار كه فرد جديدي 
سكان دار شده، اعالم كرده كه مشكالت قبلي برطرف 
خواهد شد و آنچه در مديريت قبل وجود داشته، اصالح 
مي شود. براي مثال در آغاز به كار آقاي رحماني در اين 
وزارتخانه اعالم شد كه برخي مشكالت باقي مانده از 
قبل قطعا حل خواهند ش��د. يكي از اين بخش ها قرار 
بود صنعت خودرو باشد و حتي وزير معاون خود را به 
ايران خودرو فرستاد تا مشكالت گذشته را حل كند، اما 
در عمل كار به روال سابق ادامه دارد و تا اين نگاه و ساختار 
غلط تغيير نكند، نه رحماني، نه مدرس خياباني و نه هيچ 
فرد ديگري نمي تواند مسائل كالن اقتصادي را برطرف 
كند. يكي از موضوعاتd كه بخش خصوصي سال هاي 
طوالني است  بر آن تاكيد كرده، لزوم حركت دولت به 
سمت خصوصي سازي و بازگرداندن شفافيت به اقتصاد 
است. تا زماني كه دولت خود را كوچك نكند و اقتصاد  
خصوصي واقعي را گسترش ندهد، عمال هيچ يك از اين 
مشكالت برطرف نخواهند شد. وقتي اقتصاد دولتي 
مي ماند، يكي از اصلي ترين معضالتي كه امكان رشد 
و نمو دارد، پوپوليس��م اس��ت.  امروز در كشور تمامي 
بخش ها از لزوم توسعه صادرات مي گويند و در شعار 
حمايت هاي فراواني در مسير توسعه صادرات غيرنفتي 
مطرح مي شود، اما در عمل وقتي رانت، عدم شفافيت 
و نبود زيرساخت هاي الزم براي تحقق وعده ها وجود 
دارد، خود اين بحث هزينه جديد به وجود مي آورد. بايد 
توجه داشت كه همان طور كه تصميم گيري ها به شكل 
جزيره اي از سوي سازمان ها و نهادهاي مختلف انجام 
مي شود، به همين شكل نيز وقتي براي مثال در حوزه اي 
مانند صنعت يا تجارت مشكل و محدوديت وجود دارد، 
نمي توان تمام سهم يا ايراد آن را به وزارت صمت داد. 
براي مثال اين وزارتخانه مي گويد براي رونق تجارت نياز 
به ارز داريم و صادرات محل تامين اين ارز است. وقتي 
ما نتوانسته ايم رابطه خود را با كشورهاي مختلف دنيا 
گسترش دهيم، در عرصه تجارت نيز انتخاب نخست آنها 
نيستيم و همين امر بهبود صادرات را با مشكل مواجه 
مي كند. حال اگر فردي بگويد كه با رسيدن به وزارت 
صمت مي خواهد اين مشكل را حل كند، عمال تصويري 
واقعي از شرايط نداشته است. ما از سويي در حوزه روابط 
خارجه بايد پيوندهاي خود را تحكيم كرده و گسترش 
دهيم و از سوي ديگر تمام دستگاه هاي اقتصادي در كنار 
هم اهداف كشور را دنبال كنند. اينكه وزارت صمت يك 
خواسته داشته باشد اما در همان زمان وزارت اقتصاد 
چيز ديگ��ري بگويد و بانك مركزي اين نظ��رات را از 
مبنا رد كند، نتيجه كار مي ش��ود يك سردرگمي در 
سياست گذاري كالن كه در ابعاد كوچك تر خود را در 
بازارها نشان مي دهد. به اين ش��كل كه در دوره اي ارز 
گران مي شود، در دوره اي كاالهاي اساسي و در دوره اي 
خودرو و با توجه به اينكه سياست كالني در ميان تمام 
دس��تگاه ها به ش��كل واحد وجود ندارد، جابه جايي و 
شعارهاي مسووالن جديد وزارتخانه ها نيز معموال راه 

به جايي نمي برد.

واگذاري سهام بانك ها  
پااليشگاه ها و خودروسازي ها

معاون وزير امور اقتص��ادي و دارايي گفت: دولت با 
هدف مردمي كردن اقتصاد، باقي مانده سهام خود در 
بانك ها، بيمه ها، پااليشگاه ها، فوالد و خودروسازي 
را در قالب صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله 
ETF به مردم واگ��ذار مي كند. »عباس معمارنژاد« 
در نشست شوراي اطالع رساني اين وزارتخانه، اظهار 
داشت: اگر دولت قصد تامين كسري بودجه خود از 
طريق اين واگذاري ها را داشت از روش هاي بلوكي با 
۲۰ درصد افزايش قيمت مندرج در تابلوي بورس يا 
عرضه تدريجي سهام در بازار بورس استفاده مي كرد.

دولت با هدف انتفاع همه مردم از اين سهام، عرضه آن 
به صورت صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله را 

در دستور كار خود قرار داد. 

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

تب كرونا گريبان سكه را گرفت
گروه بانك و بيمه |

طي يك ماه اخير با شيوع ويروس كرونا شاهد 
رش�د ح�دود ۶ درص�دي قيمت س�كه تمام 
بهارآزادي و افزايش قيمت اونس جهاني و طالي 
داخلي بوديم. با شيوع ويروس كرونا معادالت 
بازارهاي پولي و سرمايه در اقتصاد جهاني برهم 
خورد. به طوري كه علي رغم تقويت شاخص ها در 
بازارهاي بورس و افزايش ارزش دالر، جايگاه طال 
به عنوان محل امن سرمايه گذاري مجددا تقويت 

شد و قيمت فلز زرد روز به روز افزايش يافت.

شيوع ويروس كرونا و تعطيلي كسب و كارها از يك سو و 
آغاز جدال تجاري امريكا و چين هم از سوي ديگر موجب 
شد تا اقتصاد در دنيا تحت تاثير قرار گيرد و از آنجايي كه 
هر اتفاق خرد و كالني بر نوسانات اونس جهاني تاثيرگذار 
است، اين بازار دستخوش تغيير شد و طي روزهاي اخير 

شاهد شيب صعودي نرخ اونس جهاني هستيم.
اين در حالي است كه بازار طال در ايران نيز مضاف بر اينكه 
از اتفاق��ات و تنش هاي خارجي تاثي��ر مي گيرد، اخبار و 
اتفاق هاي داخلي نيز اين بازار را دستخوش تغيير مي كند 
همانطور كه اين چند روز شاهد بوديم بازار طال و جواهر 
در كشور با نوس��ان اندكي همراه بود و اخبار و تنش هاي 
خارجي و همچنين نوسان نرخ ارز و اخبار اقتصادي طي 
روزهاي اخير و مهم تر از همه ركود حاصل از شيوع ويروس 
كرونا، آرامش ماه هاي اخير اين بازار را برهم زد. به گزارش 
ايِبنا، بررسي نرخ طال )۱۸ عيار(، سكه و همچنين حباب 
سكه )تفاوت ارزش ذاتي سكه با قيمت بازار سكه( در يك 
ماه اخير )از ۲۱ فروردين ماه تا ۲۱ ارديبهش��ت ۱۳۹۹( 
نشان مي دهد كه هر گرم طالي ۱۸ عيار در ۲۱ فروردين 
ماه سال جاري ۶۴۳ هزار و ۷۰۰ بوده كه با افزايش بيش از 
۴ درصدي، به ۶۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان در ۲۱ ارديبهشت 
۹۹ افزايش يافته و رشدي معادل ۲۷ هزار و ۴۱۶ تومان را 
تجربه كرده است. همچنين قيمت هر سكه تمام بهار آزادي 
نيز در بازه زماني ذكر ش��ده با رشد ۵.۹۹ درصدي و ۳۸۸ 
هزار و ۵۲۰ توماني از قيمت ۶ ميليون و ۵۳۳ هزار تومان 
در فروردين ماه، به ۶ ميليون و ۸۷۲ هزار تومان رس��يده 
است. حباب سكه نيز در يك ماه گذشته از ۱۱۴ هزار تومان 
به  ۱۸۰ هزار تومان افزايش يافته و در يك ماه اخير رشد 
۵۷ درصدي را تجربه كرده و ميزان اختالف اين شاخص 

با ميانگين ۱ ماهه، ۱۴۹ هزار تومان بوده است.

   سكه بورسي گران تر از سكه بازار 
اين روزها قيمت سكه در بورس كاال بين ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار 
تومان باالتر از قيمت س��كه در بازار آزاد است. صرافي ها 
معتقدند حضور تعدادي از بانك ها در بورس و اقدام آنها 
به خريد سكه با حدود ۵۰۰ هزار تومان باالتر از بازار آزاد 
سبب ش��ده كه مردم اقدام به خريد س��كه از صرافي ها و 
عرضه آنها در بورس كنند كه اين كار سبب افزايش قيمت 
سكه شده است. حسن كاظم زاده، كارشناس بازار سرمايه 
و مدير سابق يكي از صندوق هاي طال در گفت وگو با ايسنا، 
درمورد روند شكل گرفته در بازار گواهي سپرده كااليي 
سكه طال و مقصر دانستن بانك هاي خزانه گواهي سپرده 
س��كه طال در پيشي گرفتن قيمت ها در بورس نسبت به 
بازار آزاد توضيح داد: مقصر دانستن چهار بانك خزانه سكه 
طال در بازار گواهي س��پرده سكه يا بورس به هيچ عنوان 
منطقي و درست نيست؛ چراكه در اين بازار، بانك ها صرفا 
نقش انباردار را ايفا و همانند يك گاو صندوق بزرگ فقط از 
دارايي سپرده گذاران سكه حفاظت و نگهداري و در قبال 
ارايه اين خدمات كارمزد دريافت مي كنند. بورس نيز فقط 
بستر معامالتي الزم را فراهم كرده و نقشي در افزايش يا 

كاهش قيمت ها ندارد.

   رشد تقاضا در پي انتظارات تورمي
وي در مورد علل س��بقت قيمت س��كه بورس��ي نسبت 
به بازار نقدي توضيح داد: يك��ي از مهم ترين داليل بروز 
اين شرايط، آن اس��ت كه تمايل به سرمايه گذاري روي 
دارايي هاي مختلف همچون ملك، خودرو، سهام و نيز طال 
افزايش يافته و انتظارات تورمي موجود در جامعه تقاضاي 
سرمايه گذاران را تحت تاثير قرار داده است؛ به طوري كه 
قيمت ها در بورس با واقعيت ها و انتظارات تورمي حاكم 
بر اقتصاد كشور انطباق دارد. اين كارشناس بازار سرمايه 
ادامه داد: افزون بر تمايل به سرمايه گذاري روي دارايي هاي 
تورمي، درصد قابل توجهي از نقدينگي سرگردان در جامعه 

طي ماه هاي اخير به س��مت بورس س��وق پيدا كرده كه 
بخشي از اين منابع ورودي به بازار سرمايه به سرمايه گذاري 
در بازار طال و گواهي س��پرده سكه اختصاص پيدا كرد و 

موجب رشد تقاضا در اين بازار شد.

   اطمينان در معامالت و سهولت دسترسي
كاظم زاده يكي از مهم ترين داليل اقبال از خريد سكه در 
بورس نسبت به بازار نقدي را سهولت در انجام معامله به 
صورت آنالين و عدم نياز به مراجعه حضوري اعالم كرد و 
افزود: معامله گران گواهي سپرده سكه ضمن راحتي انجام 
معامله به صورت آنالين، از بابت خريد سكه واقعي و تقلبي 
نبودن آن اطمينان خاطر دارند؛ ضمن اينكه افراد پس از 
خريد سكه در بورس كاال نگران نحوه حمل و نگهداري آن 
نبوده و از طريق نگهداري سكه خود در قالب گواهي سپرده 
كااليي ريسك ناشي از سرقت آن را نيز پوشش مي دهند.

   كرونا تقاضاي بازار آزاد سكه را 
به بورس هدايت كرد

وي با تاكيد بر اينكه قيمت سكه در بازار آزاد واقعي نيست، 
توضيح داد: در شرايط كنوني به دليل شيوع ويروس كرونا 
در كش��ور و لزوم رعايت فاصله ه��اي اجتماعي و كاهش 
ترددهاي غيرضروري در سطح شهر، خريد حضوري در 
بازار آزاد سكه به شدت كاهش يافته و در مقابل معامالت 
آنالين گواهي سپرده سكه طال در بورس با رونق همراه شده 
اس��ت؛ به طوري كه افراد ترجيح مي دهند بدون مراجعه 

حضوري به بازار روي كاالي سكه سرمايه گذاري كنند.

   افزايش ظرفيت خزانه هاي بانكي 
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه بورس كاال توان و 
ظرفيت تعادل بخشي به بازار سكه طال را دارد، گفت: اگر 
برخي افراد معتقدند كه قيمت ها در بورس كاذب است، 
مي توانند اقدام به گواهي كردن سكه كنند و با قيمت باالتر 
آن را بفروشند، اما نكته حائز اهميت اين است كه اتهامات 
مطرح شده نسبت به چهار بانك خزانه گواهي سپرده سكه 
درست نيس��ت و اگر ظرفيت اين بانك ها افزايش يافته و 
بانك هاي ديگر نيز به عنوان خزانه بورسي اعالم آمادگي 
كنند، مي توان به رونق هر چه بيشتر اين معامالت و تعادل 

بخشي هر چه بهتر قيمت ها كمك كرد.

   راه اندازي صندوق هاي جديد طاليي 
كاظم زاده بر ل��زوم افزايش ظرفيت س��رمايه گذاري در 
صندوق هاي سرمايه گذاري با پشتوانه طال در بورس تاكيد 
كرد و گفت: در حال حاضر دارايي هاي تحت مديريت چهار 
صندوق سرمايه گذاري مبتني بر سكه طال در بورس بيش 
از ۱۵۰۰ ميليارد تومان رش��د كرده است كه اگر با صدور 
مجوز از س��وي س��ازمان بورس ظرفيت اين صندوق ها 

افزايش يابد، مي توان به بازار گواهي سپرده سكه طال نيز 
عمق بيشتري بخش��يد. وي افزود: اگر سازمان بورس و 
اوراق بهادار ضمن ارايه مجوز جهت امكان افزايش ظرفيت 
صندوق هاي فع��ال در حوزه طال، مج��وز صندوق هاي 
جديد سرمايه گذاري مبتني بر طال را نيز صادر كند شاهد 
عميق شدن بازار و توسعه معامالت گواهي سپرده سكه 
طال خواهيم بود و حجم معام��الت افزايش پيدا خواهد 
كرد. در اين ش��رايط احتمال ايجاد تفاوت قابل مالحظه 
بين قيمت ه��ا در دو بازار آزاد و بورس نيز كاهش مي يابد 

و نوسانات كاذب قيمت ها در بازار نيز مديريت مي شود.
اين كارشناس بازار سرمايه در خاتمه سخنان خود اجراي 
طرح پيش فروش سكه در قالب گواهي سپرده سكه طال از 
سوي بانك مركزي را پيشنهاد داد و گفت: اگر بانك مركزي 
اجراي طرح پيش فروش سكه را از طريق بورس و در قالب 
گواهي سپرده كااليي انجام دهد، پاسخ به تقاضاي بازار نيز 
بهتر و راحت تر خواهد شد و اين نهاد پولي كشور مي تواند 
به كم��ك اين ابزار مالي تعادل الزم بين عرضه و تقاضاي 

بازار را به راحتي حفظ كند.

   قيمت ها در بازار
در بازار قيمت س��كه طرح قديم ۶ ميلي��ون و ۶۵۰ هزار 
تومان، سكه طرح جديد ۶ ميليون و ۹۸۰ هزار تومان، نيم 
سكه ۳ ميليون و ۵۸۰ هزار تومان، ربع سكه يك ميليون 
و ۹۷۰ هزار تومان و س��كه يك گرمي يك ميليون تومان 
است. اين در حالي اس��ت كه در بورس كاال قيمت سكه 
طرح قديم ۶ ميليون و ۶۵۰ هزار تومان، سكه طرح جديد 
۶ ميليون و ۹۰۹ هزار تومان، نيم سكه ۳ ميليون و ۵۵۰ 
هزار تومان، ربع س��كه يك ميليون و ۹۸۰ هزار تومان و 
سكه يك گرمي ۹۹۰ هزار تومان است. قيمت ها در بازار ارز 
كماكان به صعود ادامه مي دهد و قيمت دالر نسبت به روز 
گذشته ۲۰۰ تومان افزايش يافته است. صرافي هاي مجاز 
بانك مركزي روز دوشنبه قيمت خريد هر دالر امريكا را ۱۶ 
هزار و ۴۰۰ تومان و نرخ فروش آن را ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان 
اعالم كردند كه ۲۰۰ تومان افزايش داشته است. همچنين 
اين صرافي ها يورو را ۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان خريدند و در 
مقابل با قيمت ۱۷ هزار و ۹۰۰ تومان فروختند كه رشد 
۲۰۰ توماني داشته است. قيمت خريد 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 
كشور، در حال حاضر تالش مي شود كه كمترين مراجعه 
به شعب بانكي صورت گيرد. موج جديد رشد نرخ ارز كه 
از هفته گذشته آغاز شده شتاب گرفت به طوري كه نرخ 
دالر در صرافي هاي بانكي به ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسيد 
و يورو نيز به مرز ۱۸ هزار تومان نزديك ش��د. سامانه سنا 
ميانگين بهاي فروش ارز در ۲۱ ارديبهشت را براي يورو ۱۷ 
ه��زار و ۳۴۴ تومان و هر دالر ۱۵ هزار و ۹۰۹ تومان اعالم 

كرد. سامانه نيما نيز فروش هر حواله يورو را ۱۶ هزار و ۳۴۰ 
تومان و حواله دالر را نيز ۱۳ هزار و ۷۲۷ تومان اعالم كرد. 
عامل اصلي رشد قيمت طال و سكه در معامالت روزهاي 
اخي��ر، افزايش قيم��ت دالر در داخل و به��اي اونس در 
بازارهاي جهاني اس��ت. در بازار طال با اعالم قيمت اونس 
طال به نرخ يك هزار و ۷۰۴ دالر و افزايش قيمت دالر، نرخ 
سكه و طال نيز افزايش يافت و پيش بيني ها حاكي از رشد 
بيشتر آن در هفته هاي آتي است.هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد در بازار آزاد تهران با رشد ۵۰ هزار توماني 
به رقم ۶ ميليون و ۹۵۰ هزار تومان رسيد. هر قطعه سكه 
تمام بهار آزادي طرح قديم ۶ ميليون و ۶۵۰ هزار تومان 
قيمت گذاري شد.همچنين نيم سكه سه ميليون و ۵۵۰ 
هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و ۹۷۰ هزار تومان و هر 
قطعه سكه گرمي يك ميليون تومان تعيين قيمت شد.هر 
گرم طالي خام ۱۸ عيار ۶۶۸ هزار تومان و هر مثقال طال 

نيز ۲ ميليون و ۸۹۴ هزار تومان ارزش گذاري شد.
در بازار ارز رسمي نيز، بانك مركزي نرخ رسمي ۴۷ ارز را 
اعالم كرد كه بر اساس آن نرخ ۲۴ ارز از جمله پوند انگليس 
افزايش و ۱۳ ارز از جمله يورو كاهش يافت همچنين دالر و 
۹ ارز ديگر نيز ثابت ماند.هر دالر امريكا بدون تغيير نسبت 
به روز قبل ۴۲ هزار ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند 
انگليس با افزاي��ش ۱۰۲ ريالي به قيمت ۵۲ هزار و ۲۱۰ 
ريال و هر يورو نيز با كاهش ۴۲۲ ريالي به قيمت ۴۵ هزار 

و ۵۷۱ ريال اعالم شد.

   شوك۳۶ ميليارد دالري كرونا  در خليج فارس
 مطابق پيش بيني موسس��ه اعتبارس��نجي امريكايي، 
بانك هاي رتبه بندي ش��ده در كش��ورهاي عضو شوراي 
هم��كاري خليج ف��ارس، پي��ش از اتمام س��رمايه پايه 
خود، قادرند ش��وكي به بزرگي ۳۶ ميليارد دالر ناش��ي 
از پاندم��ي را مهار كنند. به گزارش بلومبرگ، موسس��ه 
اعتبارس��نجي S&P Global Ratings اع��الم 
كرد كه س��ود نس��بتا قابل توجه بانك ه��اي رتبه بندي 
 ش��ده در منطقه خليج ف��ارس در كنار ذخاي��ر زيان وام

 )loan-loss provisions( ب��ه اي��ن بانك ه��ا 
كم��ك خواهد كرد ت��ا مقابل دوبرابر ش��وك ناش��ي از 
پاندم��ي كرونا و ري��زش به��اي نفت مقاوم��ت كنند. 
ش��وك ۳۶ ميلي��ارد دالري كه بانك هاي كش��ورهاي 
 ش��وراي هم��كاري خلي��ج ف��ارس برمبناي ب��رآورد

 S&P Global Ratings  مي توانن��د آن را مهار كنند 
تقريبا سه برابر ميزان ضرر و زيان محاسبه شده توسط اين 
موسسه بوده و به گفته اين موسسه امريكايي »حاكي از 
سطح قابل توجهي از فشار وارد شده به آنها« است. مطابق 
پيش بينيS&P  س��ودآوري بانك ها در سال ۲۰۲۰ به 
دليل پاندمي و قيمت پايين نف��ت، ضربه خواهد خورد. 
اين سازمان در گزارش خود آورده است: اين اتفاق به اين 

دليل است كه رشد سرمايه گذاري محدود مانده و بانك ها 
به جاي تمركز بر توليد تجارت هاي جديد بر شاخص هاي 
كيفيت دارايي )سرمايه( متمركز خواهند شد. S&P  در 
ادامه تاكيد كرد كه انتظار مي رود كيفيت سرمايه كاهش 
يافته و ريسك هزينه اي افزايش يابد و همچنين پيش بيني 
كرد كه در س��ه ماهه سوم س��ال كوويد-۱۹ مهار شده و 
فعاليت غيرنفتي از س��رگرفته ش��ود. در غير اين صورت 
سودآوري بانك ها بيش از پيش تحت الشعاع قرار گرفته و 
حتي در برخي موارد تبديل به ضرر خواهد شد. اين موسسه 
اعتبارس��نجي امريكايي در ادامه ضمن اش��اره به اينكه 
كاهش هزينه پايه و تدابير نوين صرفه جويي در سال آينده 
به سود بانك ها خواهد بود، اعالم كرد: از نگاه ما، اقدامات 
حمايتي صورت گرفته توس��ط كشورهاي عضو سازمان 
هم��كاري خليج فارس در خوش��بينانه ترين حالت اين 
مشكل )كاهش سودآوري بانك ها( را به تاخير مي اندازد. 
بنا بر اعالم  S&P، در حالي كه برخي از بانك ها اقداماتي را 
در راستاي حفظ نيروي كار خود اتخاذ كرده اند، اگر شرايط 
بهبود پيدا نكند، س��ال آينده شاهد تعديل نيرو خواهيم 
بود. بنابر اعالم اين موسسه، بانك هاي عربستان سعودي 
سرسخت ترين ها هس��تند و كويت بيشترين ظرفيت را 
براي افزايش ريس��ك هزينه اي دارد و بانك هاي بحرين، 
عمان و ام��ارات متحده عربي براب��ر چنين هزينه هايي، 

آسيب پذيرترين ها محسوب مي شوند.

   وزير خزانه داري امريكا: 
نرخ بيكاري وخيم تر خواهد شد

مطابق اظهارات وزي��ر خزانه داري اي��االت متحده، نرخ 
بيكاري تكان دهنده اي كه روز جمعه توس��ط دولت اين 
كشور اعالم شده است، احتماال تش��ديد خواهد شد. به 
گزارش فاكس نيوز، »استيون منوچين« در اين باره گفت: 
اعداد و ارقام اعالم شده، احتماال پيش از بهتر شدن، بدتر 
خواهند شد. براساس اعالم روز جمعه وزارت كار امريكا، نرخ 
بيكاري در اين كشور در ماه آوريل به ۱۴.۷ درصد افزايش 
يافته است؛ رقمي كه از ركورد ۱۰.۸ درصد برجاي مانده 
در نوامبر ۱۹۸۲ كه باالتري��ن نرخ بيكاري پس از جنگ 
جهاني دوم محس��وب مي شود، سبقت گرفت. منوچين 
در ادامه به مذاكرات در كاخ س��فيد در خصوص رونمايي 
از محرك هاي مالي بيشتر به منظور تعديل آثار اقتصادي 
نامطلوب ناشي از پاندمي، اشاره كرد و در عين حال گفت كه 
دولت فدرال نمي خواهد از ايالت هايي كه با ضعف مديريتي 
اداره شده اند، پشتيباني كند. وي عالوه بر اين افزود كه كاخ 

سفيد به دنبال كاهش ماليات بر حقوق و دستمزد است.

   صعود دالر در معامالت خارجي
شاخص دالر مجددا به مدار صعودي بازگشت. به گزارش 
رويترز، هر چند كه نرخ بيكاري عجيب و كم سابقه امريكا در 
ماه آوريل باعث شده است تا معامله گران با احتياط بيشتري 
نس��بت به خريد اسكناس بز اقدام كنند اما كاهش شمار 
قربانيان كرونا در امريكا به نصف روزهاي اوج، خبر بسيار 
خوبي محسوب مي شود. از س��وي ديگر شمار ديگري از 
كشورها نظير نيوزيلند و ژاپن اعالم كرده اند محدوديت هاي 
رفت و آم��د را كاهش خواهند داد ه��ر چند در انگليس 
نخست وزير اين كشور گفته است هنوز براي عادي دانستن 
وضعيت خيلي زود است.  مارك شاندلر، استراتژيست ارشد 
بازار در موسسه بنكبورن گلوبال فاركس گفت: واقعيت اين 
است كه اقتصاد در بد وضعيتي گرفتار شده و اينكه ۲۰.۵ 
ميليون نفر در امريكا بيكار شده اند يا ۲۲ ميليون نفر خيلي 
فرقي نمي كند. بانك مركزي و دولت بايد كارهاي بيشتري 
بكنند و گرنه بازارها دوباره متالطم خواهند ش��د.  وقايع 
معامالت ارز همچنين تحت تاثير 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. امريكا و چين 
از سال ۲۰۱۸ با يكديگر وارد يك جنگ تجاري گسترده 
شدند و سرانجام اواخر سال گذشته دو طرف بر سر اجراي 
يك جدول زماني براي متوازن شدن 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 كشورها تحت تاثير 
شيوع كرونا و تعطيلي كسب و كارها به پايين ترين سطوح 

تاريخ معاصر رسيده است. 

رشد ۶ درصدي سكه در يك ماه اخير

صدور ۳۱۷ ميليون كارت بانكي تا پايان سال ۱۳۹۸
بر اساس آمار منتشره از سوي بانك مركزي، 
ش�بكه بانكي تا پايان اسفند ماه سال ۱3۹۸ 
بالغ بر 3۱۷ ميليون و ۷۰۷ هزار كارت بانكي در 
قالب كارت برداشت، اعتباري، هديه و كارت 

پول الكترونيك صادر كرده است.

به گزارش »تعادل«، اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي 
جمهوري اس��المي ايران گزارش تعداد كل كارت هاي 
صادره شبكه بانكي كشور را به تفكيك تا پايان اسفند ماه 
۹۸ اعالم كرد؛ اين گزارش دوازده ماهه سال گذشته در 
بخش هاي كارت برداشت، كارت اعتباري، كارت خريد 
يا هديه و كارت هاي پول الكترونيك در دو قسمت استان 
تهران و ساير استان ها منتشر شده كه بر اساس اين آمار 
بالغ بر ۳۱۷ ميليون و ۷۰۷ هزار كارت بانكي انواع مختلف 
از سوي ش��بكه بانكي تا پايان اسفند ماه سال ۹۸ صادر 
شده است؛ مقايسه آمار منتشر شده در طول سال ۱۳۹۸ 
حاكي از آن است كه تعداد كارت هاي صادره توسط شبكه 
بانكي همواره در حال كاهش بوده و بيش��ترين كاهش 
نيز مربوط به كارت هاي برداش��ت بوده كه از داليل آن 
مسدود سازي )غير فعال س��ازي( يا عدم دريافت دوباره 
كارت پس از اتمام تاريخ اعتبار و انقضاء مي توان اش��اره 
داشت كه همين موضوع باعث شده تا در نهايت در اسفند 

ماه حدود ۴ ميليون كارت نسبت به ماه هاي گذشته در 
شبكه بانكي كاهش وجود داشته باشد.

در دي ماه سال گذش��ته بانك ملي ايران با ۶۶ ميليون 
كارت بانكي در صدر جدول بانك هاي صادر كننده كارت 
قرار داشت و همچنان اين بانك مانند ماه هاي ديگر سال 
۹۸ در اسفند ماه نيز در صدر قرار داشته، با اين تفاوت كه 
تعداد كارت هاي بانكي صادره توسط بانك ملي ايران در 
اسفند ماه سال گذشته به ۴۴ ميليون و ۵۸۰ هزار كارت 
بانكي كاهش يافته است؛ بانك هاي ملت و سپه در ادامه 
بيشترين تعداد كارت بانكي را داشته اند و به ترتيب در 

جايگاه دوم و سوم قرار گرفته اند.
بر اساس گزارش منتشره از سوي اداره نظام هاي پرداخت 
بانك مركزي تا پايان اسفند ماه س��ال ۹۸ بالغ بر ۲۱۲ 
ميليون و ۸۳۸ هزار و ۶۴۵ كارت بانكي از نوع برداشت در 
شبكه بانكي صادر شده كه بانك ملي ايران با تعداد ۲۸ 
ميليون و ۴۰ هزار و ۶۹۰ كارت، بيشترين صدور كارت 
برداشت در ميان بانك ها و موسس��ات مالي و اعتباري 
كشور را داشته است و بانك هاي ملت، سپه و صادرات در 
رده هاي بعدي قرار دارند؛ از سويي ديگر بانك خاورميانه 
با ۴۰ ه��زار كارت كمترين تعداد كارت برداش��ت را در 
شبكه بانكي صادر كرده است. الزم به ذكر است كه تعداد 
كارت هاي برداشت صادره در تهران ۴۰ ميليون و ۸۶۲ 

هزار و در ساير استان ها ۱۷۱ ميليون و ۹۷۶ هزار كارت 
اعالم شده است.

بر اساس گزارش منتشره از سوي اداره نظام هاي پرداخت 
بانك مركزي تا پايان اسفند ماه ماه بالغ بر ۴ ميليون و ۲۱۰ 
هزار كارت بانكي از نوع اعتباري در شبكه بانكي صادر شده 
كه بانك ملي ايران با تعداد يك ميليون و ۳۳۹ هزار كارت 
بيشترين كارت اعتباري را در ميان شبكه بانكي كشور 
صادر كرده است؛ الزم به ذكر است كه مقايسه وضعيت 
تعداد كارت هاي اعتباري در اسفند ماه نسبت به ماه هاي 
گذشته سال ۹۸ نشان مي دهد كه رشد بزرگي در تعداد 
اين كارت ها رخ داده و تعداد كارت هاي اعتباري در آبان 
ماه كه ۲ ميليون كارت بوده در پايان سال گذشته به بيش 
از دو برابر افزايش پيدا كرده است.بر اساس اعالم شبكه 
بانكي، در ته��ران ۹۰۲ هزار كارت اعتباري و در س��اير 
اس��تان ها ۳ ميليون و ۳۰۷ هزار كارت اعتباري تا پايان 
زمستان ۹۸ صادر شده است. جديدترين گزارش بانك 
مركزي در خصوص كارت ها بانكي نش��ان از صدور بالغ 
بر ۸۷ ميليون و ۶۹۴ هزار و ۴۳۹ كارت خريد يا هديه در 
سطح كشور توسط شبكه بانكي تا پايان اسفند ۱۳۹۸ 
دارد كه بانك پارس��يان با ۱۹ ميليون و ۶۶۲ هزار كارت 
خريد يا هديه در صدر جدول قرار گرفته و توانسته تا از 
بانك هاي ملي ايران و ملت در زمينه كارت هديه سبقت 

بگيرد؛ در تهران حدود ۴۱ ميلي��ون و ۳۸۲ هزار كارت 
خريد يا هديه و در س��اير اس��تان ها ۴۶ ميليون و ۳۱۱ 
هزار كارت بانكي صادر شده است كه نشان از استقبال 
گسترده مشتريان ش��بكه بانكي در استان تهران براي 
صدور و اس��تفاده از كارت خريد / هدي��ه دارد. گزارش 
بانك مركزي در زمينه وضعيت تعداد كارت هاي بانكي 
ص��ادره تا پايان س��ال ۹۸ حاكي از آن اس��ت كه تعداد 
كارت هاي پول الكترونيك با رشد بسيار زيادي روبرو بوده 
است؛ در حقيقت، تعداد كارت هاي پول الكترونيك از يك 

ميليون و ۹۸۰ هزار كارت پول الكترونيك در آبان ماه به 
۳ ميليون و ۹۶۳ هزار كارت تا پايان سال ۹۸ افزايش پيدا 
كرده است؛ اين گزارش نيز نشان مي دهد كه بانك ملي 
ايران در اين بازار با رشد بزرگي روبرو بوده و توانسته تا از 
اين بازار كه سهمي نداشته با تعداد يك ميليون و ۹۸۱ 
هزار كارت از بانك ملت سبقت بگيرد و بيشترين كارت 
پول الكترونيك را در اختيار داشته باشد. تعداد كارت هاي 
پول الكترونيك صادره در تهران ۷۴۹ هزار كارت و در ساير 

استان ها ۳ ميليون و ۲۱۴ هزار كارت عنوان شده است.



روي خط خبر

مدير تحقيق و توسعه شركت بورس تهران خبرداد

صدور و ابطال واحدها از طريق سامانه معامالت
گروه بورس|

سرمايه گذاري يكي از مهم ترين مؤلفه هاي 
شكل دهنده توسعه پايدار است. در صورتي 
ك�ه جريان س�رمايه گذاري و جذب آن در 
يك كشور به صورتي پايدار و در بستر امن 
تثبيت ش�ود، مي توان گفت كه دستيابي 
ب�ه اش�تغال و رش�د اقتصادي ام�ر دور از 

دسترسي نخواهد بود.

س��رمايه گذاري در ايران نيز مانند س��اير كشورها 
يكي از عوامل مهمي اس��ت كه همواره مورد توجه 
سياس��ت گذاران واقع ش��ده و در جهت تقويت آن 
اقدامات زي��ادي صورت گرفته اس��ت. با اين حال 
در تمامي س��ال هاي گذشته ش��اهد آن بوديم كه 
به دليل مشكالتي نظير نااطميناني و نبود شرايط 
مناسب براي توسعه كسب و كار، اين مهم از توفيق 
زيادي برخوردار نبوده اس��ت. در دو س��ال اخير اما 
گسيل نقدينگي به بازار سرمايه و شدت گرفتن آن 
در ماه هاي اخير بس��ياري را اميدوار كرده تا اقبال 
عمومي به معامالت س��هام، گامي در جهت جذب 
نقدينگ��ي به س��مت فعاليت هاي مه��م اقتصادي 
باش��د. چنين اميدي در حالي از س��وي بسياري از 
كارشناس��ان م��ورد تاكيد قرار گرفته كه بررس��ي 
جريان معامالت سهام حكايت از مولد نبودن حضور 
مردم در سرمايه گذاري دارد. اين شرايط به جز آنكه 
افزايش هيجاني قيمت سهام شرايطي را رقم زده، 
در عمل ريسك حضور در بازار سرمايه را براي مردم 

افزايش مي دهد.
نگاه مورد اشاره به بازار س��هام از سوي مردم باعث 
مي ش��ود تا سياس��ت گذار نه تنها ني��از به نظارت 
بيشتر بر جريان معامالت داشته باشد بلكه با اتخاذ 
تدابي��ر تس��هيل كننده درصدد تش��ويق مردم به 

سرمايه گذاري غير مستقيم برآيد.
در اين باره مدير تحقيق و توس��عه ش��ركت بورس 
تهران از آماده س��ازي طرحي در اين ش��ركت خبر 
داد ك��ه در صورت عملياتي ش��دن، صدور و ابطال 
واحدهاي س��رمايه گذاري صندوق ه��ا را از طريق 

سامانه معامالتي بورس امكان پذير مي كند .
به گزارش س��نا، رضا كياني با اشاره به رونق بورس 
و تاكيد بر افزايش دسترسي مردم به صندوق هاي 
سرمايه گذاري اظهار داشت: از سال ها پيش طرحي 
توسط بورس تهران آماده و در سال ۹۲ براي سازمان 
بورس ارس��ال شده اس��ت، مبني بر اينكه صدور و 
ابطال واحدهاي سرمايه گذاري صندوق، از طريق 

سامانه معامالتي بورس قابل انجام باشد.
وي توضي��ح داد: كلي��ات ط��رح ب��ه اي��ن ترتيب 
اس��ت كس��اني كه مي خواهند واحد ه��ر صندوق 
س��رمايه گذاري براي آنها صادر ش��ود، مي توانند 

س��فارش صدور خود را از طريق تمامي كارگزاران 
- نه تنها كارگزار صندوق- وارد س��امانه معامالتي 
كنند و كس��اني هم كه مي خواهند واحد صندوق  
س��رمايه گذاري آنها باطل ش��ود، از طريق تمامي 
كارگزاران، س��فارش ابطال ش��ان را وارد س��امانه 

معامالتي كنند.
 كياني با بيان اينكه بازار س��رمايه، س��ال گذشته و 
امسال به ش��دت مورد توجه مردم قرار گرفته است 
و در چند سال گذش��ته هم مسووالن توجه زيادي 
به اين بازار نش��ان داده ان��د، گفت: بازار س��رمايه 
قابليت هاي خود را براي سودآوري و تأمين مالي به 
سياست گذاران اقتصادي، دولتمردان و مردم نشان 
داده است؛ از اين رو مورد توجه مسووالن و مردم قرار 
گرفته و اين اتفاق بس��يار خوبي است كه از سال ها 

قبل همه منتظر آن بودند.
مدير تحقيق و توسعه شركت بورس تهران با اشاره 
به افزايش چشمگير تعداد كدهاي معامالتي ادامه 
داد: هم اكنون بيش از ۲۰۰ صندوق سرمايه گذاري 
در بازار فعاليت مي كنند؛ همچنين سبدگردان ها و 
مشاوران سرمايه گذاري نيز مي توانند سرمايه هاي 
افراد غيرحرف��ه اي را وارد ب��ازار و به طور حرفه اي 
مديريت كنند. ولي در حال حاضر به نظر مي رس��د 
كه ورود جريان نقدينگي بي��ش از آنكه به صورت 
غيرمس��تقيم و از طريق واسطه هاي مالي وارد بازار 

شود، به صورت مستقيم وارد بازار مي شود.
كياني افزود: براي تسهيل ورود افراد به بازار سرمايه 
از طريق غيرمستقيم، يكي از كارهاي موثر اين است 
كه دسترسي مردم را به صندوق هاي سرمايه گذاري 
افزايش دهيم. بنابراين طرحي آماده شده كه صدور 
و ابطال واحدهاي سرمايه گذاري صندوق، از طريق 

سامانه معامالتي بورس انجام شود.
وي با اشاره به جزئيات اين طرح توضيح داد: سفارش 
صدوري كه توس��ط كارگزار دريافت مي ش��ود، به 
عنوان س��فارش خريد در س��امانه معامالتي ثبت 
مي شود. همچنين سفارش ابطال كه توسط كارگزار 
دريافت مي ش��ود، به عنوان يك سفارش فروش در 

سامانه معامالتي وارد مي شود.
كياني ادامه داد: چون قيمت صدور و قيمت ابطال با 
هم متفاوت هستند، براي هر صندوق سرمايه گذاري 
كه وارد اين طرح ش��ود، دو نماد معامالتي تعريف 
مي ش��ود كه يك نماد براي صدور و يك  نماد براي 
ابطال اس��ت. مدير تحقيق و توسعه شركت بورس 
تهران با بيان مثالي در اي��ن خصوص افزود: فرض 
كنيد صندوق س��رمايه گذاري »الف« وارد فرآيند 
صدور و ابطال واحدهاي س��رمايه گذاري از طريق 
سامانه معامالتي بورس ش��ده باشد. در اين حالت 
يك نماد معامالتي براي صدور واحدهاي صندوق 
»الف« و يك  نماد معامالتي براي ابطال واحدهاي 

آن در س��امانه  معامالت��ي تعريف مي ش��ود. علت 
تعري��ف اين دو نماد تفاوت قيم��ت صدور و قيمت 
ابط��ال واحدهاي س��رمايه گذاري صندوق »الف« 
است. حال اگر سرمايه گذاري خواهان صدور واحد 
صندوق »الف« باشد، مي تواند سفارش صدور خود 
را به ه��ر كارگزاري مثاًل كارگ��زار »ب« به صورت 
حضوري يا اينترنتي ارايه دهد. كارگزار »ب« پس 
از دريافت اين سفارش، آن را به عنوان يك سفارش 
خريد در نماد صدور صندوق سرمايه گذاري »الف« 
وارد س��امانه معامالتي مي كند. اگر اين س��فارش 
براي ابطال به كارگزار ارايه مي شد، كارگزار آن را به 
عنوان يك س��فارش فروش در نماد ابطال صندوق 
سرمايه گذاري »الف« وارد سامانه معامالتي مي كرد. 
كياني ادامه داد: فرض كنيد اين سفارش روز شنبه 
توسط كارگزار دريافت و وارد سامانه معامالتي شده 
باشد. چون صدور و ابطال واحدهاي سرمايه گذاري 
صندوق ها بر اس��اس قيمت صدور و ابطال روز پس 
از ارايه سفارش انجام مي شود، صدور واحد صندوق 
الف در اي��ن مثال باي��د با قيمت صدور يكش��نبه 
انجام شود كه البته در روز ش��نبه هنوز محاسبه و 
مشخص نشده است. از اين رو با توجه به الزام سامانه 
معامالتي به ورود قيمت در هر س��فارش، سفارش 

صدور ي��ا ابطال صندوق »الف« در اين مثال در روز 
شنبه با قيمت يك ريال توسط كارگزار وارد سامانه 
معامالتي مي شود. زماني كه قيمت صدور و قيمت 
ابطال روز يك شنبه صندوق »الف« توسط نرم افزار 
ويژه آن محاسبه شود، كه معمواًل اين امر با يك روز 
تأخي��ر و در مثال ما در روز دوش��نبه انجام خواهد 
شد، قيمت هاي يادشده توس��ط نرم افزار صندوق 
به ش��ركت مديريت فناوري بورس اعالم ش��ده و 
در س��امانه معامالتي جايگزي��ن قيمت يك ريالي 
مي ش��ود. در مرحله بعد كارگزار صندوق »الف« به 
تعداد تجمعي س��فارش هاي خريد در نماد صدور 
اين صندوق، س��فارش فروش با قيمت صدور و به 
تعداد تجمعي س��فارش هاي فروش در نماد ابطال 
آن، س��فارش خريد با قيمت ابطال وارد مي كند. با 
توجه به جايگزيني قيمت هاي يك ريالي با قيمت 
صدور و ابطال در نمادهاي يادش��ده، سفارش ها با 
يكديگر تطبيق يافته و همچون معامالت متعارف 
اوراق بهادار مراحل پس از معامله آنها به ش��ركت 

سپرده گذاري مركزي انتقال مي يابد.
وي در جم��ع بن��دي مطال��ب گف��ت: اي��ن طرح 
دس��تاوردهاي گوناگوني خواهد داشت. مهم ترين 
دس��تاورد آن افزايش درخورمالحظه  دسترس��ي 

مردم به صندوق هاي س��رمايه گذاري اس��ت و اين 
ب��ه س��رمايه گذاران كمك  مي كند ك��ه به صورت 
غيرمس��تقيم وارد بازار ش��وند. از طرف ديگر تمام 
اطالعات صندوق هاي س��رمايه گذاري در شركت 
سپرده گذاري مركزي ثبت مي ش��وند و اين امر از 
نظر نظارتي مي تواند به سازمان بورس كمك كند. 
همچني��ن فرآيندهاي اجرايي ص��دور و ابطال نيز 
براي مديران صندوق هاي سرمايه گذاري آسان تر 

خواهد شد.
مدير تحقيق و توس��عه ش��ركت بورس ته��ران، با 
بيان اينكه طرح افزايش دسترسي به صندوق هاي 
سرمايه گذاري، از س��ال هاي گذشته براي سازمان 
بورس ارسال شده است، گفت: جلسات متعددي در 
سازمان بورس و بورس تهران در اين ارتباط برگزار 
و بررسي هاي زيادي با حضور مديران و كارشناسان 
س��ازمان بورس، ب��ورس تهران، ش��ركت فناوري 
اطالعات بورس و ش��ركت س��پرده گذاري مركزي 
انجام ش��ده و اين فرآيند امكان پذير ارزيابي ش��ده 
است. اميدوارم كه با همت و درايتي كه در مسووالن 
ارش��د بازار س��رمايه وجود دارد، هرچه زودتر اين 
طرح براي ساماندهي وجوه ورودي به بازار سرمايه 

عملياتي شود.

شاخص بورس تحت تاثير بازگشايي نماد »سايپا«
بازار س�هام ديروز روند متفاوتي را نسبت به 
روزهاي ديگر در پيش گرفت و وارد فاز نزولي 
شد كه اين موضوع ناش�ي از بازگشايي نماد 

ساپيا در بازار است.

به گزارش ايرنا، بهادر شمس به اصالح شاخص بورس 
اش��اره كرد و گفت: داليلي مختلفي در تغيير مس��ير 
شاخص بورس در بازار امروز)دوشنبه( تاثيرگذار بود اما 
بازار هيچگاه به صورت يك خط مستقيم با رشد همراه 

نيست بلكه هميشه به دليل وجود برخي از نوسانات، 
كاهش يا افزايش خواهد يافت.

وي ادام��ه داد: زماني كه بازار رش��د زي��ادي را تجربه 
مي كند بايد انتظ��ار برخي از نوس��انات را هم در بازار 
داشته باشيم اما گاهي به دليل محدود بودن نوسانات 
ايجاد شده نمي توان اسم اصالح را بر روند بازار گذاشت 
اما به نظر نمي رس��د بازار اصالح قيمتي شديدي را در 
چند روز آينده تجربه كند. اين كارشناس بازار سرمايه 
خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه افراد به دنبال خريد 

سهام سايپا هستند از طريق فروش سهام خود درصدد 
تامين نقدينگي مورد نياز براي س��هام اين ش��ركت 

هستند.
وي افزود: بازگشايي نماد سايپا بازار را مثبت مي كند 

و شاهد هيچگونه اصالحي در اين بازار نخواهيم بود.
شمس با بيان اينكه يك چرخش نقدينگي در بازار در 
حال جريان است و از برخي گروه ها خارج و وارد ديگر 
گروه ها مي شود، افزود: اين هفته نماد سايپا و هفته آينده 
نماد ايران خودرو بيشتر مدنظر سهامداران در بازار قرار 

خواهد گرفت.اين كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: 
اكنون شاهد ورود گسترده اي از سهامداران تازه وارد و 
ورود پرقدرت نقدينگي به بورس هستيم كه با توجه به 
اين مسائل در وضعيت كنوني نمي توان هيچ اصالحي 

را براي معامات فعلي بازار متصور بود.
وي با تاكيد بر اينكه همچنان رون��د صعودي در بازار 
ادامه خواهد داشت، اظهار داشت: اگراتفاق سياسي و 
پيش بيني نشده اي در كشور رخ دهد مسير بازار تغيير 
مي كند اما در شرايط فعلي روند معامالت بازار به دليل 

ورود نقدينگ��ي همچنان مثبت خواهد بود.ش��مس 
مقاومت بعدي شاخص بورس را كانال يك ميليون و 
۵۰۰ هزار واحد اعالم كرد و افزود: به نظر مي رسد روند 
صعودي بازار در اين زمان متوقف شود.اين كارشناس 
بازار سرمايه اظهار داشت: اگر روند صعودي بازار مانند 
فروردين و ارديبهشت باشد ش��اخص بورس تا پايان 
خرداد به كانال يك ميليون و ۵۰۰ هزار واحد خواهد 
رسيد اما اگر روند صعودي بازار كندتر شود رسيدن به 

اين شاخص نيازمند زمان بيشتري خواهد بود.

گواهي سپرده قيمت سكه را گران كرد؟
»سكه كاغذي« اين روزها به دليل استقبال 
سرمايه گذاران سر زبان ها افتاده و باالتر بودن 
قيمت سكه بورسي به نسبت بازار نقدي نيز 

موضوعي است كه محل بحث شده است.

به گ��زارش خبرگزاري تس��نيم، حس��ن كاظم زاده 
كارشناس بازار سرمايه و مدير سابق يكي از صندوق هاي 
طال در خصوص روند شكل گرفته در بازار گواهي سپرده 
كااليي س��كه طال و مقصر دانس��تن بانك هاي خزانه 
گواهي سپرده سكه طال در پيشي گرفتن قيمت ها در 
بورس نسبت به بازار آزاد گفت: مقصر دانستن 4 بانك 
خزانه سكه طال در بازار گواهي سپرده سكه يا بورس به 
هيچ عنوان منطقي و درست نيست. چراكه در اين بازار، 
بانك ها صرفا نقش انب��اردار را ايفا مي كنند و همانند 
يك گاو صندوق بزرگ فقط از دارايي س��پرده گذاران 
سكه حفاظت و نگهداري مي كنند و در قبال ارايه اين 
خدمات كارمزد دريافت مي كنند. بورس نيز تنها بستر 
معامالت��ي الزم را فراهم كرده و نقش��ي در افزايش يا 

كاهش قيمت ها ندارد.
وي در بيان علل س��بقت قيمت سكه بورسي نسبت 
به بازار نقدي گف��ت: يكي از مهم ترين داليل بروز اين 
ش��رايط، آن است كه تمايل به س��رمايه گذاري روي 
دارايي هاي مختلف همچون ملك، خودرو، سهام و نيز 
طال افزايش يافته و انتظارات تورمي موجود در جامعه 
تقاضاي س��رمايه گذاران را تحت تاثير قرار داده است. 
به طوري كه قيمت ها در بورس با واقعيت ها و انتظارات 

تورمي حاكم بر اقتصاد كشور انطباق دارد.
اين كارش��ناس بازار سرمايه ادامه داد: افزون بر تمايل 
به سرمايه گذاري روي دارايي هاي تورمي، درصد قابل 
توجهي از نقدينگي سرگردان در جامعه طي ماه هاي 
اخير به سمت بورس سوق پيدا كرده كه بخشي از اين 
منابع ورودي به بازار سرمايه به سرمايه گذاري در بازار 
طال و گواهي سپرده سكه اختصاص پيدا كرد و موجب 

رشد تقاضا در اين بازار شد.

وي يكي از مهم ترين داليل اقبال از خريد س��كه در 
بورس نسبت به بازار نقدي را سهولت در انجام معامله 
ب��ه صورت آنالين و ع��دم نياز ب��ه مراجعه حضوري 
عنوان ك��رد و در بيان ديگر داليل اظهار كرد: معامله 
گران گواهي سپرده سكه ضمن راحتي انجام معامله 
به صورت آنالين، از بابت خريد س��كه واقعي و تقلبي 
نبودن آن اطمينان خاطر دارن��د. ضمن اينكه افراد 
پس از خريد سكه در بورس كاال نگران نحوه حمل و 
نگهداري آن نبوده و از طريق نگهداري سكه خود در 
قالب گواهي سپرده كااليي ريسك ناشي از سرقت آن 

را نيز پوشش مي دهند.
كاظم زاده اعتقاد دارد اين قيمت سكه است كه در بازار 
آزاد واقعي نيس��ت؛ چراكه در شرايط كنوني به دليل 
شيوع ويروس كرونا در كشور و لزوم رعايت فاصله هاي 
اجتماعي و كاهش ترددهاي غيرضروري در سطح شهر، 
خريد حضوري در بازار آزاد سكه به شدت كاهش يافته 
و در مقابل معامالت آنالين گواهي س��پرده سكه طال 
در بورس با رونق همراه ش��ده است. به طوري كه افراد 
ترجيح مي دهند بدون مراجعه حضوري به بازار روي 

كاالي سكه سرمايه گذاري كنند.
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه بورس كاال توان 
و ظرفيت تعادل بخشي به بازار سكه طال را دارد، گفت: 
اگر برخي افراد معتقدند كه قيمت ها در بورس كاذب 
است، مي توانند اقدام به گواهي كردن سكه كنند و با 
قيمت باالتر آن را بفروشند. اما نكته حائز اهميت اين 
است كه اتهامات مطرح شده نسبت به 4 بانك خزانه 
گواهي س��پرده سكه درست نيست و اگر ظرفيت اين 
بانك ها افزايش يافت��ه و بانك هاي ديگر نيز به عنوان 
خزانه بورسي اعالم آمادگي كنند، مي توان به رونق هر 
چه بيشتر اين معامالت و تعادل بخشي هر چه بهتر به 

قيمت ها كمك كرد.

   منظور از گواهي سپرده چيست؟
گواهي س��پرده ابزاري مالي اس��ت كه شخص دارنده 

اين گواهي روي دارايي س��پرده گذاري شده مالكيت 
دارد. گواهي سپرده انواع مختلفي دارد، برخي از انواع 
گواهي هاي سپرده قابليت انتقال به غير دارند، يعني 
مالك اين اوراق در صورتي كه بخواهد مي تواند سپرده 
خود را با قيمتي توافقي به ش��خص ديگري بفروشد. 
اما در مورد گواهي سپرده طال اين قضيه عكس است. 
يعني اوراق گواهي سپرده سكه امكان انتقال به غير را 
ندارند و تنها به شخصي كه با مشخصات اوراق تطبيق 
داشته باشد، تحويل داده مي شوند. بنابراين در صورت 
گم ش��دن يا دزديده ش��دن اين اوراق مشكلي پيش 
نمي آيد و يكي از مزيت هاي گواهي هاي س��پرده طال 
همين اطمينان و عدم وجود دغدغه و نگراني از دزديده 

شدن است.

   گواهي سپرده سكه طال چيست؟
گواهي سپرده س��كه طال يكي از ابزارهاي مالي است 
كه از س��ال ۹4 براي افزايش امني��ت و آرامش خاطر 
سرمايه گذاران، كشف قيمت رسمي سكه و شفافيت به 
وجود آمد. همانطور كه در باال گفته شد گواهي سپرده 
اوراقي است كه دارنده آن نسبت به دارايي ذكر شده در 

آن مالكيت دارد.
بنابراين گواهي سپرده سكه طال يك گواهي است كه 
بيانگر مالكيت صاحب آن به س��كه هاي طاليي است 
كه در انبار يعني خزانه بانك ه��اي مورد تاييد بورس 
كاال سپرده گذاري شده اس��ت. پشتوانه اين مالكيت 
هم رس��يدي است كه پس از تحويل توسط انباردار به 
سرمايه گذار داده مي شود. به همين دليل مقدار سكه 
خريداري شده و مكان انبار در گواهي سپرده سكه طال 

بايد آورده شود.

   خريد گواهي سپرده سكه طال 
در بورس كاال

بورس كاال مانند بورس اوراق بهادار بازاري است كه در 
آن يكسري كاالي مشخص شده تحت قوانين خاصي 

خريد و فروش مي ش��وند و سكه طال يكي از كاالهاي 
قابل معامله در اين بورس است كه در قالب ابزار گواهي 
سپرده كااليي خريد و فروش مي شود. پس جهت خريد 
و فروش گواهي س��پرده طال به صورت مستقيم بايد 
كد فعال بورسي داشته باشيد. از اين رو، براي دريافت 
كد بورسي ابتدا بايد در س��امانه سجام اعتبارسنجي 
شويد، س��پس در يكي از كارگزاري ها ثبت  نام كرده و 
كد بورسي دريافت كنيد. پس از دريافت كد بورسي با 
مراجعه حضوري به كارگزار يا به صورت آنالين به راحتي 

مي توانيد گواهي سپرده سكه طال خريداري كنيد.
خريد و فروش گواهي س��پرده سكه طال دقيقا مانند 
سهام است، يعني بايد س��فارش خريد يا فروش ثبت 
كنيد و پس از آن تعداد واحدهاي معامالتي مورد نظر 

خود را معامله كنيد.
زمان معامالت گواهي سپرده سكه طال در بورس كاال از 
ساعت 13:۰۰ الي 1۵:3۰ مي باشد و از ساعت 1۲:3۰ 
تا 13 نيز مرحله پيش گشايش معامالت انجام مي شود. 
سكه هاي مورد معامله در بورس كاال بايد مورد تاييد انبار 
باشد. سكه هاي مورد تاييد انبار بايد همگي سكه تمام 
بهار آزادي با عيار ۲۲ )درصد خلوص ۹۰۰ از 1۰۰۰( و 

وزن 8.133 گرم باشند.
ارزش هر برگه گواهي سپرده طال برابر با ۰.1 يك سكه 
طال است، يعني براي خريد يك سكه كامل تمام بهار 
آزادي بايد 1۰ گواهي س��پرده بخريد. به عنوان مثال 
اگر قصد خريد 6 سكه تمام بهار آزادي را داريد، بايد 6۰ 
گواهي سپرده بخريد. به بيان ساده هر تعداد سكه كه 

قصد خريد آن را داريد ضرب در 1۰ كنيد.

   سكه هاي خريداري شده 
به كدام انبار سپرده مي شوند؟

سكه هاي خريداري شده در قالب گواهي سپرده طال در 
انبارهاي مورد تاييد بورس كاال نگهداري مي شوند. مكان 
اين انبارها كه در واقع خزانه بانك ها هس��تند، بسته به 
اينكه گواهي سپرده خود را از كدام بانك خريده ايد يا سكه 

خريداري ش��ده از بازار آزاد را به كدام بانك تحويل داده 
و در قبال آن گواهي سپرده دريافت كرده ايد، فرق دارد.

   دريافت فيزيكي سكه
مالكان گواهي سپرده سكه طال يك روز پس از خريد 
س��پرده از بورس كاال مي توانند ب��ه خزانه داري بانك 
مربوطه مراجعه كرده و با ارايه گواهي سكه هاي خود را 
دريافت كنند. ساعات كاري انبارهاي تحويل سكه از 

8 صبح تا 16 بعد از ظهر است.

   تحويل سكه به خزانه
شما حتي مي توانيد س��كه هاي خود را كه به صورت 
فيزيكي خريده ايد به همراه مدارك شناسايي خود به 
خزانه يكي از بانك ها ببريد و در ازاي تحويل آنها پس از 
يك روزكاري و اعتبارسنجي سكه ها، قبض انبار دريافت 
كنيد. پ��س از دريافت اين قبض از طريق كارگزاري يا 
به صورت آنالين مي توانيد نس��بت به فروش آن اقدام 
كنيد و مبلغ مربوطه پس از يك روز قابل برداش��ت از 

حساب خواهد بود.

   مزاياي خريد گواهي سپرده سكه طال چيست؟
در بيان مزيت هاي خريد گواهي سپرده طال مي توان به 
امكان از بين رفتن ريسك هاي سرقت، تقلبي بودن سكه 
فيزيكي و احساس امنيت خاطر و نيز قابليت خريد و 
فروش به صورت آنالين و بدون نياز به مراجعه حضوري 
اشاره كرد. همچنين كارمزد كم معامالت بورس كاال 
نسبت به خريد فيزيكي سكه نيز از ديگر مزاياي اين ابزار 
محسوب مي شود. به طوري كه خريد فيزيكي سكه در 
بازار يك الي ۲ درصد كارمزد دارد؛ در حالي كه كارمزد 
خريد گواهي سپرده س��كه طال از بورس كاال ۰.1۲۵ 
درصد است؛ يعني كارمزد خريد و فروش يك سكه در 
مجموع ۰.۲۵ درصد است. از مزاياي ديگر نيز مي توان 
به معافيت مالياتي گواهي سپرده  سكه طال و نيز انتقال 

سرمايه به بازاري قانوني و شفاف اشاره كرد.
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4 شركت استارت آپي
در مسير ورود به تابلوي بورس

معاون وزير ارتباطات از حضور و عرضه سهام چهار 
شركت استارت آپي در بازار سرمايه تا 6 ماه آينده خبر 
داد و گفت: حضور شركت هاي استارت آپي در بورس 
تغييراتي بزرگي در اكوسيستم اقتصاد ديجيتال ايجاد 
مي كند.به گزارش ايِبنا، امير ناظمي با اشاره به ضرورت 
حضور شركت هاي استارت آپي در بازار سرمايه، افزود: 
حضور در بازار س��رمايه در يكي از قالب هاي بورس 
اصلي، تابلوي مستقل يا فرابورس به استارت  آپ ها 
در توسعه و جذب منابع مالي آن  هم در شرايط فعلي 
كه مش��كالت متعددي از جمله وضعيت اقتصادي 
و تحريم ها سرمايه گذاري در ش��ركت هاي نوآور را 
دشوار كرده، كمك مي كند و در عين حال دارايي هاي 
غير فيزيكي آنها كه بر پايه مغز، فكر و ايده قرار دارد، 
شناسايي، ارزشگذاري و به رسميت شناخته مي شود؛ 
در عين حال اين شركت ها گزينه هاي جذابي براي 
فعالين حوزه بازار سرمايه و سرمايه گذاران هستند 
و مردم نيز تجربه جديدي از سرمايه گذاري خواهند 
داشت.معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات ادامه 
داد: با تغييرات در سازمان بورس، هماهنگي هاي الزم 
براي حضور هر چه سريع تر شركت هاي استارت آپي 
در بورس انجام شده و به منظور ايجاد شرايط حضور 
استارت آپ ها چند نهاد و س��ازمان از جمله وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات در كنار مجمع تشخيص 
مصلحت نظام و صندوق نوآوري شكوفايي همكاري 
دارند تا نخستين شركت هاي اس��تارت آپي آماده 
ورود به بازار سرمايه ش��وند.رييس سازمان فناوري 
اطالعات ايران با بيان اينكه در گام اوليه شركت هاي 
داراي صورت هاي مالي شفاف و بزرگ براي ورود به 
بازار بورس انتخ��اب و اعالم آمادگي كرده اند، گفت: 
هم اكنون حضور چهار شركت صبا ايده، كافه بازار به 
صورت انفرادي بدون حضور هلدينگ هزار دستان، 
تپسي و ديجي كاال در بورس قطعي شده اما جزييات 
در حال نهايي ش��دن است و با پيگيري هاي متعدد 
بايد گفت مراحل ورود اوليه و عرضه سهام تا كمتر از 

6 ماه آينده نهايي مي شود.

مشموالن سهام عدالت ۶ ماه بعد 
امكان فروش ۲۰ درصدي دارند

عليرضا صالح، تعيين تكليف مديريت سهام عدالت 
مش��موالن را يكي از موارد مهم برشمرد و گفت: 
آزادسازي اينگونه خواهد بود كه ظرف 6 ماه آينده 
بتوانند تا ۲۰ درصد س��هام را بفروشند.به گزارش 
ايِبنا، عليرضا صالح تعيين تكليف مديريت سهام 
عدالت مش��موالن را يكي از موارد مهم برش��مرد 
و گفت: مش��موالن دريافت سهام عدالت يك ماه 
فرصت دارند تا نحوه آزادسازي سهام را مشخص 
كنند. سال 8۵ با فرمان رهبر انقالب، سهام عدالت 
براي 6دهك جامعه درنظر گرفته شده و طي اين 
س��ال ها از محل سود ش��ركت هاي سرمايه پذير 
موجود در پرتفوي سهام عدالت مبلغ هر برگه تامين 
شده اس��ت.وي افزود: دو دهك پايين جامعه كه 
تخفيف ۵۰ درصدي در سهام عدالت داشتند، برگه 
سهام عدالت يك ميليون توماني در اختيار دارند. 
اين رقم براي مابقي مش��موالن حدود ۵۰۰ هزار 
تومان است. برخي از مردم داراي سهام عدالت ۵3۲ 
هزار توماني و برخي نيز 4۹۲هزار توماني هستند. 
علت اين اختالف نيز در آن است كه در مقطعي از 
زمان سودي بالغ بر 4۰ هزار تومان به حساب برخي 
از مشموالن واريز شد كه اين رقم از حساب آنها كسر 
شده است.اين مقام مس��وول با اشاره به پرداخت 
سود سهام عدالت طي س��ه سال اخير به حساب 
مشموالن، ادامه داد: سود سهام سال ۹۵ به مبلغ 
1۵۰ هزار تومان در سال ۹6، سود سهام سال ۹6 
كه معادل 1۷۵ هزار تومان بود در سال ۹۷ و سود 
سهام مربوط به سال ۹۷ نيز كه معادل ۲۰۵ هزار 
تومان بود در سال ۹8 به حساب افراد واريز شد. با 
توجه به اتمام 1۰سال زمان مقرر براي آزادسازي 
سهام عدالت اين امر به مرحله اجرايي وارد شده و 

بايد مديريت آن تعيين تكليف شود.

بازگشت اميد به بازارهاي آسيايي
بازارهاي آسيايي در معامالت امروز به دنبال روند 
معامالتي ش��ب گذشته در وال اس��تريت با كمي 
افزايش همراه ش��دند در حالي كه به نظر مي رسد 
بازگشت فعاليت هاي اقتصادي، تاثير مثبتي را بر 
بازارها برجاي گذاش��ته اس��ت. به گزارش سنا، در 
حالي كه در برخي كشورها بازگشايي فعاليت هاي 
اقتصادي موجب جهش تعداد مبتاليان به ويروس 
كرونا شده است اما اين مس��اله، بازارهاي آسيايي 
را در معامالت صبحگاهي ديروز با روند افزايش��ي 
همراه كرده است. به اين ترتيب، بازارهاي اروپايي 
هم با روند مثبت معامالت آتي خود را آغاز كردند و 
شاخص يورواستاكس با رشد 1 درصدي همراه شد 
و شاخص آتي اس اند پي اروپا هم ۰.۵ درصد مثبت 
شد. افزايش تمايل كش��ورهاي آسيايي به كاهش 
محدوديت هاي عبور و مرور ناشي از كرونا، اميد را به 
بهبود اوضاع بيشتر كرده است. در اين ميان، نيوزلند 
از روز سه شنبه تمامي محدوديت ها را لغو مي كند 
و اوضاع ب��ه روال عادي باز مي گردد. ژاپن نيز اعالم 
كرده در برخي از ش��هرهاي اين كشور كه منطقه 
سفيد ناميده مي شوند اين هفته محدوديت ها لغو 
خواهد شد در فرانسه نيز مردم در انتظار هستند تا 
از امروز برخي از محدوديت هاي اعمالي دولت لغو 
شود.اين در حالي است كه، كره جنوبي در انتظار موج 
دوم ويروس كرونا است در حالي كه تعداد مبتاليان 
در اين كشور روند صعودي به خود گرفته است . اما 
بازگشت اميد به بهبود اوضاع موجب شد بازارهاي 
آسيايي در شروع ساعات معامالتي امروز)دوشنبه( 
در مدار مثبت قرار بگيرند و به اين ترتيب شاخص 
آسيا پاس��فيك با رش��د 1.1 درصدي همراه شد. 
شاخص نيكي ژاپن توانست افزايش 1.۵ درصدي 
را به نام خود به ثبت برس��اند در حالي كه شاخص 

بلوچيپ در چين رشد ۰.1 درصدي را شاهد بود.

بنابراين طرحي آماده شده كه صدور و ابطال واحدهاي سرمايه گذاري صندوق از طريق سامانه معامالتي بورس انجام شود 
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»تعادل« بازار رهن و اجاره مسكن در تهران را بررسي مي كند 

فقر فايل اجاره آپارتمان نقلي در جنوب پايتخت

ضربهكرونابهدرآمدخلبانها
تيم هاي پروازي دو سوم حقوق خود را از دست دادند

مديرعامل انجمن خلبانان مي گويد: دو سوم 
حقوق خلبانان و كروي پ�روازي در ايران بر 
اساس ميزان ساعت پرواز آنها است كه با توجه 
به كاهش شديد پروازها، اين دو سوم از حقوق 

آنها حذف شده است.

غالمرضا محمدي در گفت وگو با مهر درباره بيكاري 
خلبان��ان در ايام ش��يوع ويروس كرون��ا اظهار كرد: 
خلبانان در ايران با ش��ركت هاي هواپيمايي قرارداد 
دارند اما نوع قرارداد همكاري آنها متفاوت است؛ مثاًل 
در آس��مان و ايران اير با توجه به اينكه دولتي يا شبه 
دولتي هس��تند، قرارداد اس��تخدامي دارند و حقوق 
ماهانه دريافت مي كنند. اما قرارداد ساير شركت هاي 
هواپيمايي با خلبانان به صورت ساعات پروازي است 
و هر چه ساعت پرواز آنها بيشتر باشد، دريافتي آنها از 
ايرالين ها بيشتر است. وي افزود: اين در حالي است كه 

خلبانان ايراني كه با ايرالين هاي ديگر كشورها قرارداد 
همكاري دارند، نوع قراردادشان به گونه اي است كه 
شركت به آنها تضمين مي دهد كه حداقل ۷۰ ساعت 
پرواز به آنها در ماه داده شود كه دريافتي آنها از محل 
اين ميزان ساعت پروازي، به عنوان پايه حقوق در ايران 
ياد مي ش��ود؛ اين رقم مثاًل در ايرالين هاي اروپايي، 
حدود ۱۵ هزار دالر اس��ت؛ هر چه قدر هم كه ميزان 
پرواز آنها از اين رقم بيشتر باشد، به عنوان اضافه كار از 
آن ياد مي شود؛ حتي اگر ساعات پروازي آنها كمتر از 
۷۰ ساعت شود، باز هم حقوق پايه به خلبانان پرداخت 
مي شود. اما اين نوع قرارداد در ايران ميان ايرالين ها و 

خلبانان رايج نيست.
مديرعامل انجمن خلبانان اي��ران ادامه داد: در ايران 
حدود دو س��وم حقوق خلبانان بس��تگي به ساعات 
پروازي آنها دارد و طي ماه هاي اخير با توجه به اينكه 
شيوع كرونا س��بب كاهش پروازها شده، بسياري از 

خلبانان پروازي نداش��ته اند و طبيعت��ًا حقوق آنها با 
كاهش شديد مواجه شده است. وي يادآور شد: پس 
از حاكم شدن شرايط كرونايي در صنعت هوانوردي، 
برخ��ي ش��ركت هاي هواپيمايي در اي��ران گارانتي 
پرداخ��ت حقوق پايه را براي خلبان��ان اجرا كردند و 
برخي ديگر از ش��ركت ها هم اين كار را نكردند اما در 
هر صورت حقوق خلبانان مانند ساير اصناف با كاهش 
روبه رو شد؛ بسياري از خلباناني كه بصورت تخصصي 
در پروازهاي خارجي به كار گرفته مي شوند، بيش از 

۴۵ روز است كه هيچ دريافتي اي نداشته اند.

خلبانانبيمهبيكاريميگيرند؟
محمدي درباره پرداخت بيمه بي��كاري به خلبانان 
گفت: از آنجايي كه بيمه بيكاري به افراد اخراج شده از 
مشاغل تخصيص مي يابد و همچنين با توجه به اينكه 
هيچ يك از ش��ركت هاي هواپيمايي تاكنون خلباني 

را اخراج نكرده اند، لذا بيمه بيكاري به خلبانان تعلق 
نگرفت اما اگر اخراج شوند، بيمه بيكاري به آنها تعلق 
مي گيرد. برخي شركت هاي هواپيمايي در ماه گذشته 
به خلبان��ان ۵ تا ۶ ميليون تومان حقوق دادند برخي 
ديگر هم كمتر از اين ارقام بوده اس��ت؛ اما خلباناني 
كه حقوق هاي باال مي گرفتند، ماه گذشته يك سوم 

دريافتي داشته اند.
وي تصريح كرد: در شركت هاي هواپيمايي كشورهاي 
همسايه نيز حقوق خلبانان به يك سوم كاهش يافته 
اما همين يك س��وم حقوق آنها، معادل ۷۰ ميليون 
تومان اس��ت. علي رغ��م آنكه پروازه��ا در تمام دنيا 
متوقف ش��ده، اما حقوق خلبانان در س��اير كشورها 

پرداخت مي شود.
مديرعامل انجمن خلبانان بيان داشت: شركت هاي 
هواپيمايي در ايران هنوز خلبانان را تعديل نكرده اند و 
منتظر هستند ببينند در ماه هاي آينده چه اتفاقي رخ 

مي دهد؛ ما جلسات متعددي با سازمان هواپيمايي و 
انجمن شركت هاي هواپيمايي داشته ايم؛ ايرالين ها 
مي گويند به دليل كاهش ش��ديد تعداد مسافران و 
پروازها، درآمدي نداريم؛ با اين حال همچنان در حال 

پرداخت حقوق به پرسنل هستيم.
وي گفت: در حال حاضر نرخ بليت ها در پايين ترين 
س��طح قرار دارد؛ از س��وي ديگر وزي��ر راه مي گويد 
باي��د پروازها ب��ا ۶۰ درصد ظرفي��ت هواپيما انجام 
ش��ود؛ اما هيچ راهكاري براي جبران هزينه ها اعالم 
نمي كنند؛ در برخي پروازهايي كه انجام مي ش��ود، 
درآمد شركت ها از محل فروش بليت، حتي از هزينه 
س��وخت مصرف ش��ده در آن پرواز هم كمتر است. 
بنابراين خلبانان از شركت ها توقعي ندارند كه بتوانند 
حقوق هاي آنها را به موقع و به اندازه ماه هاي گذشته 
پرداخت كند. چون دو سوم حقوق كروي پروازي بر 

اساس ساعات پروازي است كه انجام مي دهند.

راه گريز از عوارض سنگين عبور از كانال سوئز هموار شد
اثرگذاري كاهش قيمت نفت بر مسير خطوط كشتيراني

تقليل هزينه سوخت كشتي ها ناشي از كاهش جهاني قيمت نفت، باعث 
شده كه خطوط كشتيراني مسير حركت خود از آسيا به اروپا و بالعكس 
را به سمت دماغه اميد نيك منحرف كنند تا از پرداخت عوارض سنگين 

عبور از كانال سوئز بگريزند.
ب��ه گزارش ايلن��ا، به اذعان تحليلگ��ر آلفاالينر، تعداد كش��تي هاي 
كانتينربري كه براي اجتناب از پرداخت عوارض كانال سوئز از مسير 
دماغه اميد نيك استفاده مي كنند به باالترين حد نصاب خود پس از 
وقوع جنگ بين اعراب و رژيم اشغالگر قدس )كه دهه ها پيش به وقوع 
پيوست( رسيده و از اوايل ماه آپريل تا اوايل ماه مه  سال ۲۰۲۰، حداقل 
۲۰ سفر در اين مسير جايگزين بين آسيا به اروپا و بالعكس انجام شده 
است. مسافتي كه كش��تي ها از مبدا روتردام به مقصد سنگاپور طي 
مي كنند از طريق مس��ير دماغه اميد نيك ۱۱,۷۲۰ مايل دريايي و از 
طريق كانال سوئز 8,۴۴۰ مايل دريايي است. طبق گزارش آلفاالينر، 
دليل گرايش كشتي ها به مسير دماغه اميد نيك پايين آمدن قيمت 
سوخت است كه سفر از اين مسير را با وجود آنكه بيش از ۳۰۰۰ مايل 
طوالني تر است، از نظر اقتصادي به صرفه تر از مسير كانال سوئز مي كند. 

 TEU به عنوان نمونه عوارض عبور يك كشتي با ظرفيت حمل ۲۰ هزار
از كانال سوئز، حدود ۷۰۰ هزار دالر است.

طبق آمار، بيشتر اين سفرها براي بازگشت كشتي ها از مقصد اروپا به 
آسيا بوده اما آلفاالينر سه سفر رفت از مبدا آسيا به مقصد اروپا را نيز ثبت 
 CMA CGM كرده است كه همه آنها مربوط به شركت كشتيراني
فرانسه بوده است. آلفاالينر مي گويد كه اين تغيير مسيرها، كانال سوئز 

را تا كنون متحمل ضرري بيش از ۱۰ ميليون دالري كرده است.
ش��كل گيري اين زيان مقارن با لغو متعدد سفر كشتي هاي خطوط 
كشتيراني مختلف از طريق اين كانال در مسيرهاي آسيا-اروپا و حتي 

آسيا- سواحل شرقي امريكا از ابتداي ماه فوريه سال ۲۰۲۰ است.
بنا به گزارش آلفاالينر، مقامات كانال س��وئز حاال براي جلوگيري از 
گسترده تر شدن اين ضرر، مجبور به اعطاي تخفيفات بيشتري شده اند 
تا خطوط كشتيراني را از انحراف مسير كشتي ها از طريق دماغه اميد 
نيك منصرف كنند. اما حتي پس از اعطاي اين تخفيفات توسط مقامات 
كانال سوئز، در ماه مه  نيز چندين سفر ديگر از طريق مسير دماغه اميد 

نيك صورت گرفته است.

معاون وزير راه  و شهرسازي تشريح كرد
جزييات حمله سايبري به بندر شهيد رجايي

مع��اون وزير راه و شهرس��ازي با اش��اره به حمله س��ايبري اخير به 
سامانه هاي چند اپراتور بندري، گفت: حمله سايبري اخير در زمينه 
نفوذ به سامانه هاي سازمان بنادر ناكام بود و فقط توانست به تعدادي 
از سامانه هاي اختصاصي عملياتي بخش خصوصي در بنادر نفوذ كند 

و آسيب برساند.
محمد راستاد مديرعامل س��ازمان بنادر و دريانوردي در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادي ايلنا درباره جزييات حمله سايبري به بندر شهيد 
رجايي در چند روز گذشته اظهار داشت: حمله سايبري اخير در زمينه 
نفوذ به سامانه هاي سازمان بنادر ناكام بود و فقط توانست به تعدادي از 
سامانه هاي اختصاصي عملياتي بخش خصوصي در بنادر نفوذ كند و 
آسيب برساند. وي با تاكيد بر اينكه اليه هاي حفاظتي بايد تقويت و به 
روز رساني شوند، گفت: سازمان بنادر از نظر حفاظت در وضعيت خوبي 
قرارداد اما الزم است كه اليه هاي حفاظتي به طور مستمر تقويت و به 

روز رساني شوند تا ريسك حمله سايبري به حداقل برسد.
معاون وزير راه  و شهرسازي ادامه داد: درباره منشأ بيروني اين حمله 
سايبري اطالعاتي ندارم. راستاد همچنين درباره تراكم كشتي هاي 

حامل كاالهاي اساسي در بندر اميرآباد و دليل عدم توزيع اين كشتي ها 
به ساير بنادر شمالي اظهار داش��ت: در حال حاضر توزيع بار در بنادر 
شمالي روال خوبي دارد. با وجود اينكه عملكرد تمام بنادر جنوبي منفي 
است اما تمام بنادر شمالي عملكرد مثبتي دارند و تنها بنادري كه در آمار 

سال جاري مثبت بوده اند بنادر شمالي كشورمان هستند.
وي با بيان اينكه عملكرد بندر فريدون كنار حدود ۲۰۰ درصد رشد 
داشته است، گفت: بندر انزلي كه چندين سال فعاليت منفي داشت 
هم در سال جاري هم مثبت شده  است و در بنادر آستارا و نوشهر هم 

شاهد رشد عملكرد هستيم.
رييس سازمان بنادر و دريانوردي ادامه داد: از آنجايي كه بندر اميرآباد 
ظرفيت بيشتري دارد و حجم و ظرفيت سيلوهاي نگهداري در اين بندر 
باالتر از ساير بنادر شمالي است به همين دليل تقاضاي بيشتري براي 
تخليه و بارگيري دارد اما با مواجه شدن صف و ترافيك كشتي در اين 
بندر، كشتي هاي در صف مانده به ساير بنادر شمالي سرشكن مي شوند.

راس��تاد افزود: صف ورود به بندر اميرآباد معموال به 8 فروند كش��تي 
مي رسد.

چراگرمخانهها
مبتالبهكروناندارند؟

مبتال نشدن هيچ يك از مراجعان گرمخانه هاي شهر 
تهران به كرونا موضوعي است كه توجه مديرعامل 
سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي را 
هم به خود جلب كرده اس��ت.  سيد مالك حسيني 
در گفت وگو با تس��نيم، درباره علت مبتال نش��دن 
مراجعان گرمخانه ها به كرونا با توجه به اينكه اصول 
بهداش��تي بين آنها كمتر رعايت مي ش��ود، اظهار 
كرد: با ش��يوع ويروس كرونا، تحليل ما نيز اين بود 
كه با شرايط نا مناسبي مواجه شويم به ويژه درباره 
زباله گردها، نگراني از ابتالي آنها به كرونا وجود داشت 
اما خوشبختانه برخالف پيش بيني هاي ما حتي يك 
مورد هم ابتال به كرونا بين مددجويان وجود نداشت. 
وي ادام��ه داد: با اين حال بنده صالحيت اظهارنظر 
در اين باره را ندارم زيرا اين امر نياز به كار پژوهشي و 
علمي دارد و از پژوهشگران و مراكز علمي و پژوهشي 
در حوزه بهداشت درمان مي خواهيم به اين موضوع 
ورود كنند چراكه دس��تيابي به نتيجه بررس��ي ها 
در آين��ده مي تواند به م��ا و مددجويان كمك كند. 
مديرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشاركت اجتماعي 
شهرداري تهران با اشاره به اينكه گذشت حدود سه 
ماه از ش��يوع كرونا زمان مناسبي براي ارزيابي اين 
موضوع بود، تصريح ك��رد: پرداختن به چرايي اين 
موضوع را در جلساتي كه با مسووالن وزارت بهداشت 
و دانش��كده علوم پزشكي مطرح كرده ام اما مكاتبه 
رسمي در اين زمينه نداشته  ايم. از اين تريبون بار ديگر 
اين تقاضا را مطرح و براي همكاري با مراكز علمي و 
پژوهشي و زيرمجموعه هاي وزارت بهداشت و درمان 

اعالم آمادگي مي كنم.

اجرايمجددطرحترافيك
تهرانپسازشبهايقدر

 با توجه به آثار و عوارض توقف اجراي طرح ترافيك و 
طرح كنترل آلودگي هوا در افزايش ترافيك محدوده   
مركزي شهر، پيش��نهاد اجراي طرح ترافيك پس از 
شب هاي قدر، ديروز در شوراي ترافيك تهران بررسي 
شد. به گزارش روابط عمومي معاونت حمل و نقل و 
ترافيك شهرداري تهران، سيد مناف هاشمي معاون 
حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران در حاشيه 
شوراي ترافيك تهران از احتمال اجراي طرح ترافيك 
پس از ش��ب هاي قدر يا ابتداي خ��رداد ماه خبر داد 
و گفت: با توجه به آثار و ع��وارض توقف اجراي طرح 
ترافيك و طرح كنترل آلودگي هوا، بر اجراي مجدد 
طرح هاي ترافيكي تاكي��د داريم. او با بيان اينكه لغو 
طرح ترافيك و طرح مح��دوده كنترل آلودگي هوا، 
افزايش ترافيك معابر اصلي در محدوده هاي مركزي 
شهر، تردد سنگين وسايل نقليه و افزايش تاخير در 
ترددها و بروز ترافيك هاي شديد، اشباع فضاي پارك 
حاشيه اي و افزايش پارك دوبله و در نتيجه، كاهش 
ظرفيت معابر را در پي داشته است، اظهار كرد: پيشنهاد 
ش��ده، در مرحله اول، زمان طرح ترافيك كه پيش از 
اين از ساعت ۶ و ۳۰ دقيقه صبح تا ۱9 بود به ساعت 8 
صبح تا ۱۶ كاهش يابد، در عين حال از ساعت ۱۴ به 
بعد نيز خروج از محدوده هاي ترافيكي رايگان خواهد 
بود. به گفته  او، با توجه به اينكه اكنون زمان كار ادارات 
از ساعت ۷ صبح تا ۱۴ منظور ش��ده است، از اين رو، 
سفرهاي كاري در اين طرح، مشمول محدوديت تردد 
نخواهند شد، همچنين براي ساكنين محدوده هاي 
طرح ترافيك و كنترل آلودگي هوا نيز تخفيف هايي 
بيش از تخفيف هاي معمول در نظر گرفته شده است.

ثبتبيشاز۷۰۰زمينلرزه
كشوريفروردين99

شبكه هاي لرزه نگاري كشور، در فروردين 99 بيش 
از ۷۰۰ زمين لرزه را ثبت كردند. به گزارش تسنيم، 
ش��بكه هاي لرزه نگاري مركز لرزه نگاري كش��وري 
وابسته به موسس��ه ژئوفيزيك دانش��گاه تهران در 
فروردين ماه ۱۳99 تعداد نزديك به ۷۱۰ زمين لرزه 
را ثبت كردند. اين زمين لرزه ها در نواحي مختلف ايران 
و نواحي مرزي رخ  داده و توسط شبكه هاي لرزه نگاري 
ثبت و تعيين محل شده اند. در فروردين ماه ۱۳99 
تعداد ۱۲ زمين لرزه با بزرگاي بيش از۴ در داخل كشور 
توسط مركز لرزه نگاري كشوري به ثبت رسيده است 
كه بزرگ ترين آنها در تاريخ 8 فروردين 99 با بزرگي 
۵، ۴ حوالي فارياب واقع در اس��تان كرمان، رخ داده  
است.  از لحاظ آماري ۶۴۰ زمين لرزه   داراي بزرگاي 
كوچك تر ۳، تعداد ۵9 زمين لرزه داراي بزرگاي بين 
۳و۴، تعداد ۱۱ زمين لرزه داراي بزرگاي بين ۴ و ۵ و 
تعداد ۱زمين لرزه داراي بزرگاي بيش از ۵ بوده است.

اولينپروازخارجيپساكرونا
ازسرگرفتهشد

هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران از آغاز مجدد 
پروازهاي برنامه اي تهران - آمستردام در روزهاي 
پنجش��نبه هر هفته خب��ر داد. به گ��زارش مهر، 
هواپيمايي جمهوري اس��المي ايران )هما( اعالم 
كرد: با پيگيري هاي اين شركت، موافقت مقامات 
بهداشتي و صدور مجوز پرواز از سوي هواپيمايي 
كش��وري هلند، »هما « پروازهاي برنامه اي خود 
را مجددا به فرودگاه آمس��تردام برق��رار مي كند. 
اين پروازها با كس��ب مج��وز از وزارت بهداش��ت 
و س��ازمان هواپيماي��ي كش��وري و رعايت كامل 
پروتكل هاي بهداش��تي، روزهاي پنجش��نبه هر 
هفته از فرودگاه حضرت امام خميني)ره( به مقصد 
فرودگاه آمستردام انجام مي شود. براساس مجوز 
صادر شده، ش��هروندان كش��ور هلند، دارندگان 
كارت اقامت، ويزاي بلندمدت و افرادي كه ويزاي 
)MVV( تايپ D دارند، شهروندان اتحاديه اروپا، 
انگليس و سوييس، ديپلمات ها، اعضاي سازمان هاي 
بين المللي، سازمان هاي بش��ر دوستانه و پرسنل 
نظامي، ديپلمات ها ... افرادي كه به داليل غيرمترقبه 
خانوادگي نياز به سفر داشته باشند،  در همان روز در 
مسير دوم باشند، مي توانند به هلند مسافرت كنند.

مجيد اعزازي |
فايل رهن و اجاره واحدهاي مسكوني كمتر از 
50 مترمربع در مناطق جنوبي پايتخت ناياب 
شد. بررس�ي هاي ميداني »تعادل« حاكي از 
اين اس�ت كه بازار اجاره در مناط�ق 14، 15، 
17، 18، 19 و 20 از نبود يا كمبود شديد عرضه 
واحدهاي مسكوني كمتر از 50 متر مربع رنج 
مي برد. اين در حالي اس�ت كه در قوي ترين 
موتور جست وجو امالك و مستغالت، از 59 
هزار فايل اجاره آپارتمان ارايه شده، بيش از 
6 هزار و 300 مورد به آپارتمان هاي با متراژ تا 
50 مترمربع اختصاص دارد. اين مساله از آن 
رو اهميت دارد كه واحدهاي كوچك متراژ در 
مناطق جنوبي پايتخ�ت در زمره ارزان ترين 
واحدهاي مس�كوني در بازار ره�ن و اجاره 
پايتخت به ش�مار مي روند و از سوي ديگر، با 
توجه به الگوي ساخت واحدهاي ريزمتراژ در 
جنوب پايتخت و فراواني اين دسته از واحدها 
در اين بخش از شهر، كمبود عرضه واحدهاي 
كوچك متراژ به بازار اج�اره را بيش از پيش 
برجسته مي كند. بي گمان، يكي از علل عمده 
ناياب ش�دن فايل هاي اجاره آپارتمان هاي 
كوچك متراژ، تقاضاي بسيار زياد براي رهن 
و اج�اره اين دس�ته از واحدهاي مس�كوني 
در ارزان تري�ن محله ه�اي تهران به ش�مار 
مي رود، چه آنكه طي دو سال گذشته، در پي 
جهش هاي قيمتي مسكن و در پي آن افزايش 
اجاره بها، شاهد كوچ مس�تاجران از مناطق 
ش�مالي و مياني پايتخت ب�ه مناطق جنوبي 
و حاش�يه اي و حتي ش�هرها و شهرك هاي 
اطراف تهران بوديم و از همين رو بود كه قيمت 
مسكن در پرند و پرديس دستخوش تغييرات 

چشمگير شد.

بررسي هاي »تعادل« نشان مي دهد، حدود ۳۲۳ هزار 
واحد آپارتماني به بازار مسكن تهران عرضه شده است. 
از اين تعداد، حدود ۵9 ه��زار آپارتمان در تابلوي دوم 
بازار مس��كن يا همان بازار اجاره به نمايش درآمده اند 
و بيش از ۱۷۲ هزار فايل ني��ز در تابلوي بازار اول بازار 

مسكن عرضه شده اند.
نتايج بررس��ي هاي ميداني »تعادل« همچنين نشان 
مي دهد، از ۵9 هزار فايل آپارتمان عرضه شده به بازار 
اجاره پايتخ��ت، ۶۳۱۲ مورد به واحدهاي كمتر از ۵۰ 
متر، بيش از ۲۰ هزار مورد به واحدهاي ۵۱ تا ۷۵ متر 
مربع، ۱۴ هزار و ۳۰۷ مورد مورد به واحدهاي ۷۶ تا ۱۰۰ 
متر مربع و مابقي فايل ها به واحدهاي باالتر از ۱۰۰ متر 
مربع اختصاص دارد. اين آمارها نشان مي دهد كه سهم 
فايل هاي اجاره واحدهاي مسكوني تا ۷۵ متر مربع كه 
كامال مصرفي هس��تند، با بيش از ۲۶ هزار فايل كمتر 
از ۵۰ درصد از كل فايل هاي اجاره عرضه شده به بازار 
است. به عبارتي، بنا به داليل اقتصادي و شرايط درآمدي 
خانوارهاي مستاجر، اغلب واحدهاي با متراژ متوسط و 
كمتر، دس��ت كم در شرايط كنوني، يا اجاره رفته اند يا 
مستاجر براي راضي كردن مالك واحدمسكوني خود 
تالش كرده و رضاي��ت او را براي تمديد قرار داد اجاره 

جلب كرده است.

مالكومعيارتعييناجارهبها؟
در حالي كه اقتصاد ايران شرايط ناپايداري را سپري 
مي كند و بازارها نوسان هاي شديد را تجربه مي كنند يا 
در آبستن حوادث و تغييرات قابل توجه هستند، پيش 
بيني ميزان اجاره بها در ماه هاي باقيمانده از سال 99 
بسيار دشوار اس��ت. در اين ميان، يك معيار و مالك 
اساسي براي تعيين اجاره بها وجود داشته و دارد و آن 
هم قيمت ملك مورد نظر است، به گونه اي كه معادل 
يك چهارم )معموال واحدهاي نوس��از( تا يك ششم 
)معموال واحدهاي قديمي( از قيمت ملك مورد نظر 
به عنوان مبلغ رهن كامل از مستاجر دريافت مي شود. 
به طور مثال، اگر آپارتماني با ۵ تا ۱۰ س��ال سن، يك 
ميليارد تومان قيمت داشته باشد، يك پنجم قيمت 
آن، يعني ۲۰۰ ميليون تومان براي رهن كامل واحد 
مورد نظر از مستاجر ستانده مي شود. البته همان طور 
كه مي دانيم، مبلغ رهن در بس��ياري موارد با فرمول 
صدي سه قابل تبديل به اجاره ماهانه است. در رابطه با 
مثال ياد شده، يكي از تبديل ها مي تواند ۱۰۰ ميليون 

تومان وديعه و ماهانه ۳ ميليون تومان اجاره باشد. در 
اين حال، بر اساس آمار بانك مركزي، متوسط قيمت 
خريد هر مترمربع مسكن در سال 98 نسبت به سال 
9۷ حدود ۶۲ درصد )۶۱,۷درصد( رشد يافته است. 
اما به اعتقاد برخي از كارشناس��ان مسكن و از جمله 
مصطفي قلي خس��روي، رييس اتحاديه مش��اوران 
امالك، اجاره بها در س��ال 99 كمتر از نرخ تورم رشد 
خواهد يافت. به اعتقاد اين دس��ته از كارشناسان كه 
ديدگاهي كامال خوش��بينانه نيز دارند، نرخ عمومي 
تورم نيز رقمي بي��ن ۲۵ تا ۳۰ درصد خواهد بود و به 
همين دليل، نرخ رشد اجاره بها در سال جاري حدود 
۲۰ درصد خواهد شد و مالكان نبايد بيش از ۲۰ درصد 
به اجاره بها اضافه كنند. به طور قطع، واقعيت بازار اجاره 
بسيار سخت گيرتر از ديدگاه اين دسته از كارشناسان 
است، چرا كه وقتي، قيمت مس��كن آن هم در سال 
گذش��ته و نه در س��ال 99، حدود ۶۲ درصد افزايش 
يافته، نمي توان از مالكان انتظار داشت كه اجاره بها را 
۲۰ درصد افزايش دهند و اين شكاف ۴۰ درصدي را 

از جيب مالكان پر كرد. از سوي ديگر، با توجه به قانون 
اعداد بزرگ، درصد رشد قيمت مسكن با درصد رشد 
اجاره بها قابل قياس نيست. به طور مثال، اگر يك واحد 
مسكوني در سال 9۷ حدود يك ميليارد تومان قيمت 
داشته اس��ت، با رشد ۶۲ درصدي متوسط قيمت هر 
متر مربع، در سال 98 به يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون 
تومان بالغ ش��ده و آن ۲۰۰ ميليون تومان مربوط به 
رهن كامل نيز در س��ال 98 ب��ه ۳۲۰ ميليون تومان 
افزايش يافته است. حال آنكه چشم انداز تورمي سال 
جاري بس��يار بنا به علل حاكم بر اقتصاد ايران بسيار 
باال است. در يك كالم، وضعيت اجاره نشيني و تامين 
هزينه هاي آن بس��ياركمر شكن شده و از تاب و توان 
بسياري از خانوارهاي ساكن تهران خارج شده است. 
به همين دليل نيز از س��ويي، نسبت فايل هاي اجاره 
واحدهاي كوچك متراژ از كل فايل هاي اجاره اندك 
است و از سوي ديگر، فايل اجاره اين دسته از واحدها 
در مناط��ق جنوبي و ارزان قيمت پايتخت كم ياب يا 
ناياب شده است. بخشي از نتايج بررسي هاي »تعادل« 

درباره ميزان اجاره بهاي واحدهاي ۵۰ متري در تهران 
را در جدول شماره يك مشاهده مي كنيد.

تغييراتجمعيتمستاجرانبهروايتآمار
در پي جهش هاي مكرر قيمتي در بازار مس��كن طي 
س��ال هاي 8۶، 89، 9۱، و 9۷ و 98 تركيب جمعيت 
مالك و مس��تاجر تغييرك��رده و از جمعيت مالكان 
مسكن كاسته شده و به جمعيت مستاجران افزوده 
شده اس��ت. اين مساله به خوبي در نتايج سرشماري 
نفوس و مس��كن مشهود است و نش��ان مي دهد كه 
خانوارهاي اجاره نشين از ۲۶.۷ درصد در كل كشور 
در سال ۱۳9۰ به ۳۰.۷ درصد در سال ۱۳9۵ افزايش 
يافته اس��ت. بي گمان اي��ن روند نه تنه��ا متوقف يا 
معكوس نشده كه همچنان با قدرت به طور صعودي 

به مسير خود ادامه مي دهد.
در سرش��ماري س��ال ۱۳9۵، از تعداد ۲۳ ميليون و 
۵8۰ هزار و ۲۲۱ خانوار كش��ور ساكن در واحدهاي 
مسكوني، ۶۰.۵ درصد از خانوارها مالك عرصه و اعيان 
)زمين و بنا( بوده اند كه بيشترين درصد مالكيت عرصه 
و اعيان به ترتيب در استان هاي اردبيل با ۷۱.۵ درصد، 
مازندران ۷۱.۴ درصد، خراسان جنوبي ۷۱.۲ درصد، 
زنجان ۶9.9 درصد، گيالن ۶9.8 درصد، آذربايجان 
شرقي ۶9.۵ درصد و گلستان با ۶9.۳ درصد اختصاص 

داشته است.
كمترين س��هم مالكي��ت واحدهاي مس��كوني در 
ميان اس��تان هاي كش��ور نيز در اين سال، مربوط به 
اس��تان هاي تهران با ۴8.8 درصد، قم ۴9.9 درصد، 
البرز ۵۱.8 درصد، خوزستان ۵۶.8 درصد و كرمانشاه 
با ۵۷.۲ درصد اس��ت. در آبان س��ال ۱۳9۰ از تعداد 
۲۱ ميلي��ون و ۴9 هزار و 9۳۴ خان��وار، ۶۲.۷ درصد 
از خانوارها مال��ك عرصه و اعيان بوده اند. مقايس��ه 
سرشماري سال هاي ۱۳9۰ با ۱۳9۵ نشان مي دهد 
كه درص��د خانوارهاي مال��ك از ۶۲.۷ درصد در كل 
كشور در سال ۱۳9۰ به ۶۰.۵ درصد در سال ۱۳9۵ 

كاهش يافته است.

تهران،اجارهنشينتريناستان
همچنين بر پايه نتايج سرش��ماري نفوس و مسكن 
سال ۱۳9۵، حدود ۳۰.۷ درصد خانوارها اجاره نشين 
بوده اند. بيش��ترين درصد خانوارهاي اجاره نشين به 
ترتيب در اس��تان هاي تهران با ۴۳.۵ درصد، البرز با 
۴۱ درصد، قم ۳9.۳ درصد، كرمانش��اه ۳۵.۲ درصد 
و خراس��ان رضوي با ۳۴.۲ درصد تعلق داشته است. 
كمترين تعداد اجاره نشين ها نيز در استان هاي اردبيل 
با ۱9.۴ درصد، گلستان ۲۱.۱ درصد، خراسان جنوبي 
و آذربايجان شرقي هر كدام ۲۱.۴ درصد و چهارمحال 
و بختياري ب��ا ۲۱.8 درصد س��اكن بوده اند. در آبان 
۱۳9۰ از تع��داد ۲۱ ميليون و ۴9 هزار و 9۳۴ خانوار 
۲۶.۶ درصد خانوارها اجاره نشين بوده اند. به اعتقاد 
كارشناسان اقتصاد مسكن، كاهش قدرت خريد واحد 
مسكوني ناشي از افت درآمدخانوار، كاهش قدرت وام 
مسكن در پوشش هزينه هاي خريد منزل و همچنين 
توزيع نابرابر درآمدها باعث شده است، طي سال هاي 
اخير توان خريد مسكن در خانوارها به شدت كم شود 
و در نتيجه جمعيت بيشتري از خانوارهاي جديد در 

اين سال ها روانه بازار اجاره شوند. 
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دانش و فن6دنياي فناوري

پس از مشكل ثبت سفارش تجهيزات آي تي، نوبت تخصيص ارز شده 

هفتخوانوارداتكاالهايآيتي
وارد كنن�دگان كااله�اي فن�اوري اطالعات و 
ارتباط�ات مي گويند كه هنوز و بعد از گذش�ت 
دو ماه از س�ال ۱۳۹۹ موفق به دريافت ارز براي 
واردات كاالهاي خود به كش�ور نش�ده اند. بعد 
از رفع ممنوعيت يك ماه ثبت س�فارش برخي 
تجهيزات زيرس�اختي فن�اوري اطالع�ات از 
س�مت وزارت صنع�ت، معدن و تج�ارت حاال 
واردكنندگان اين بازار خبر از مشكالت جديد با 
بانك مركزي را مي دهند. در جديد ترين تصميم 
بانك مركزي، با قرار گرفت�ن بخش عمده اي از 
كااله�اي آي تي در رده بندي كااله�اي ۲۳، ارز 
بخش عمده اي از تجهيزات آي تي بايد از طريق 
ارز حاصل از صادرات تامين شود و واردكنندگان 
كاالهاي آي تي امكان تهيه ارز از سيستم بانكي 
را نخواهند داش�ت و با ادامه اين روند به اعتقاد 
بخ�ش خصوص�ي و واردكنن�دگان، تخصيص 
ارز ب�ه واردكنندگان ب�ازار فن�اوري اطالعات 
با چال�ش جدي  روب�رو مي ش�ود و در ادامه نيز 
منجر به ورشكستگي و بسته شدن بسياري از 

كسب وكارها خواهد شد.

در اين راستا حميد توسلي، عضو كميسيون سخت افزار 
سازمان نظام صنفي رايانه اي استان تهران در گفت وگو با 
»تعادل« درباره مشكالت ماه هاي اخير در حوزه واردات 
تجهيزات كاالهاي آي سي تي بيان كرد: »مشكل ما از يك 
ميز به ميز ديگر مي رود. اگر مس��اله ما هفت خوان باشد، 
اكنون خوان يك را رد كرديم و به خوان دوم رسيديم و از اين 
نگرانيم كه خوان هاي ديگري هم وجود داشته باشد كه البته 
اميدواريم با همين دو مورد ختم به خير شود. از ابتداي سال 
99 اعالم شد كه تعداد زيادي از كاالهاي آي تي توليد داخل 
دارد، ازجمله سرور، سي پي يو، رم، هارد و لپ تاپ و با همين 
توجيه واردات اين كاالها ممنوع شده است. بعد از اعتراض 
واردكنندگان و بخش خصوصي و مصاحبه هاي متعددي 
كه انجام شد، از سمت وزارت صمت اعالم كردند كه منظور 
ما چنين چيزي نبوده و ثبت سفارش طبق روال خودش 
انجام مي شود. پس از آن، ثبت س��فارش، آن هم نه براي 
همه كاالهاي آي تي، بلكه براي كاالهايي كه عنوان كرده 
بودند، ميسر شد و واردكنندگان توانستند ثبت سفارش 
كنند. مرحله بعد از ثبت سفارش و خوان دوم، بانك مركزي 
اس��ت كه بايد ارز تخصيص دهد. ما در حال حاضر در اين 
قسمت دچار مشكل شديم كه بانك مركزي ارز تخصيص 
نمي دهد. در حالي كه براي واردات كاالهاي آي تي، پس از 

ثبت سفارش بايد تخصيص ارز بگيريد و آنگاه كاال را وارد 
كنيد كه پس از آن كاال وارد گمرك شود، اكنون پس از ثبت 
سفارش در مرحله تخصيص ارز مانده ايم و در شرايطي كه نه 
ارز نيمايي و نه ارز حاصل از صادرات به كاالهاي آي تي تعلق 
نمي گيرد، عمال نمي توانيم كااليي وارد كنيم. هفته گذشته 
از طرف سازمان نظام صنفي به رييس كل بانك مركزي 
نامه زديم تا درباره تخصيص ارز به تجهيزات آي تي تصميم 
بگيرند اما هنوز جوابي نگرفتيم. درواقع عمال رفع مشكل 

ثبت سفارش، مشكل ما را حل نكرده است.«

  كاالهاي آي تي لوكس نيستند
وي با بيان اينكه هرچه در بس��تر اينترنت اس��ت، نياز به 
تجهيزات سخت افزاري دارد، اظهار كرد: »ما شرايط تحريم 
كشور را درك مي كنيم اما بحث سر اين است كه كدام كاالها 
اولويت دارند. اخت��الف زاويه ديد ما با تصميم گيرندگان 
اين است كه ما معتقديم كاالهاي صنف آي تي كاالهايي 
با اولويت باال هس��تند و اين را همه افراد در دوران كرونا و 
دوركاري و قرنطينه با تمام وجود حس كردند؛ وقتي يك 
دانش آموز در خانه مي نشيند و مي خواهد از راه دور درس ياد 
بگيرد نياز به تجهيزات سخت افزاري دارد، از تبلت و لپ تاپ 
و گوشي و اينترنت. همين اينترنت سرور مي خواهد، سرور 
سي پي يو مي خواهد، به دنبال آن هم هارد و رم نياز است. 
اينها همه زيرساخت هايي است كه بايد وجود داشته باشد، 
بانكداري ديجيتال و فروش هاي آنالين هم بر همين مبنا 
يعني سخت افزار استوار است. عضو كميسيون سخت افزار 
س��ازمان نظام صنفي رايانه اي اس��تان تهران با اشاره به 
اظهاراتي مبني بر توليد تجهيزات آي تي در داخل كشور 
بيان كرد: »انحصار توليد كاالهايي كه به تكنولوژي باال نياز 
دارند، در دست چند كشور بزرگ در دنياست و نمي توان 
گفت همه اين  كاالها را مي توان در داخل توليد كرد. يا بايد 
گفت اصال اين تجهيزات را نمي خواهيم كه مثل اين است 
كه بگوييم اص��ال اينترنت نمي خواهيم كه چنين چيزي 
امكان پذير نيست. تا چند ماه پيش يك سري تجهيزات 
در انبارها بوده، اما اكنون بازار با كمبود مواجه شده است. 
متقاضي كاال هس��ت و مش��تري به تجهيزات نياز دارد، 
دانش آموز، دانش��جو و مهندس به تجهيزات نياز دارد، اما 
با وجود تقاضا، كااليي در بازار نيس��ت و هر كااليي كه در 
بازار وجود دارد هم با قيمت شديد كاال مواجه شده است. 
توسلي با بيان اينكه هميشه به كاالي آي تي به چشم يك 
كاالي لوكس نگاه مي كردند، افزود: در حالي كه اين كاالها 
همه ابزار و وسائلي است كه نمي توانيم بگوييم به آنها نيازي 
نداريم. باي��د روي اين موضوع تاكيد كنيم كه اين كاالها، 

كاالهاي با اولويت باال در كشور هستند و نه تنها در كشور 
ما بلكه در همه دنيا اينطور اس��ت و راه گريز و بازگش��تي 
از اي��ن موضوع نداريم. ممكن اس��ت ب��ه دليل تحريم ها 
محدوديت هايي وجود داشته باشد اما همين محدوديت ها 
هم بايد اولويت بندي شود. واردات تجهيزات آي تي جزو 10 
اولويت اول است چون زندگي انسان  ها در اين بستر حركت 
مي كند و براي سرعت و صحت در كار، شرايط دوركاري، 
آموزش آنالي��ن، بانكداري الكترونيك و مثال هايي از اين 
دس��ت و لزوم آن براي همه مشخص شده كه اين كاالها 

چقدر ارزش و اهميت دارد.

  عرضه و تقاضاي ناموزون 
وي ادامه داد: »يك بخش تجهيزات آي تي، بخش واردات 
كاالهاي بازرگاني است كه به ش��كل ساخته شده وارد 
مي شود و اصال قابليت توليد اين كاالها در كشور وجود 
ندارد؛ درباره اين كاالها هرچه قيمت ارز باالتر باشد، به 

همان نسبت هم كاال با قيمت باالتري به دست متقاضي 
مي رس��د. بخش ديگر كاالها مربوط به توليدكنندگان 
اس��ت. توليدكننده زحمت زيادي متقبل مي ش��ود و 
اشتغال ايجاد مي كند و به همين دليل ارز اختصاص يافته 
به آنها ترجيحا بايد ارز نيمايي باشد كه بتواند با قاچاقچي 
رقابت كند. به طور مثال اگر االن ورود كااليي مثل مانيتور 
ممنوع است و يك شركت در داخل كشور مانيتور توليد 
مي كند و اما قاچاقچي با ارز حاصل از صادرات كه تقريبا 
همان قيمت نرخ آزاد است، بتواند به صورت قاچاق كاال 
را وارد كند، عمال توليد را زمين زده و است و توليد ديگر 
معنايي ندارد. وقتي كااليي به صورت قاچاق وارد مي شود، 
نه تنها مدت زمان كوتاه تري صرف واردات كاال شده، بلكه 
واردكننده غيررسمي نه گمركي مي دهد و نه ارزش افزوده 
پرداخت مي كند و كااليش هم نرخ بازار است. اگر قاچاق 
رونق پيدا كند، طبيعي است كه توليد تعطيل مي شود، 
بنابراين براي بخش توليدي، ارز نيمايي الزم است. براي 

اين كار هم اقداماتي انجام ش��ده از جمله اينكه كاالها 
اولويت بندي شدند، براي قطعات كامپيوتري در اولويت 
22 و لپ تاپ در اولويت 24 قرار گرفته است و به صورت 
خودكار، دستگاه هاي ساخته شده مي رود به سمت ارز 
حاصل از صادرات و كاالهايي كه در داخل توليد خواهد 
شد، مي رود به سمت ارز نيمايي. اما مشكل اين است كه 
در حال حاضر هيچ كدام از اين ارزها نه ارز نيمايي و نه ارز 
حاصل از صادرات به كاالهاي آي تي تخصيص نمي يابد.« 
توسلي با اشاره به شرايطي كه بانك مركزي به تجهيزات 
آي تي ارز تخصيص دهد، اظهار كرد: بحث سر عرضه و 
تقاضاست. در حال حاضر براي تجهيزات آي تي تقاضا 
وجود دارد اما تعداد كاال محدود است. وقتي كااليي در 
انبارها كاهش يابد، با افزايش قيمت مواجه مي ش��ويم، 
همانطور ك��ه همين االن هم انبارها خالي ش��ده و اين 
افزاي��ش اتفاق افتاده، اما درصورتي كه كاال وارد ش��ود، 
حتما بر بازار تاثيرگذار است و قيمت ها كاهش مي يابد.«

شبكه ملي اطالعات و ضرورت ملي آن
شبكه ملي اطالعات خوراك مورد نياز افراد را بدون هيچ گونه 
محدوديت در اختيار آنها قرار مي دهد و مي تواند نياز بسياري 
از كاربران را در حوزه هاي مختلف بر طرف كند. به گزارش 
فارس، شبكه ملي اطالعات به عنوان زيرساخت ارتباطي 
فضاي مجازي كش��ور يكي از مهم تري��ن پروژه هاي ملي 
محسوب مي شود كه تحقق آن بنا بر رويكردهاي جهاني و 
ضرورت هاي ملي از جمله ارايه خدمات زيرساختي پيشرفته، 

مس��تقل و مطابق با نيازهاي كشور و حفاظت از اطالعات 
كاربران در برابر تهديدات امنيتي الزام شده است. طبق سند 
ضرورت تببين الزامات شبكه ملي اطالعات كه در شوراي 
عالي فضاي مجازي به تصويب رسيد مقرر شد تا شبكه اي 
مبتني بر قرارداد اينترنت به همراه سوئيچ ها و مسيرياب ها 
و مراكز داده اي ايجاد شود به اين شكل كه درخواست هاي 
دسترس��ي داخلي براي اخذ اطالعاتي ك��ه در مراكز داده 

داخلي نگهداري مي ش��وند به هيچ وج��ه از طريق خارج 
كشور مسيريابي نشود و امكان ايجاد شبكه هاي اينترانت و 
خصوصي و امن داخلي در آن فراهم شود. اهميت شبكه ملي 
اطالعات در حدي است كه مقام معظم رهبري بارها بر لزوم 
ايجاد اين شبكه تاكيد داشته اند و كوتاهي در اين خصوص 

را گوشزد كرده اند.

   اليه زير ساختي شبكه ملي
 اطالعات انجام شده است

امير ناظمي، معاون وزير ارتباطات و رييس سازمان فناوري 
اطالعات با اشاره به فعاليت هاي انجام شده براي تحقق شبكه 
ملي اطالعات گفت: »وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
بايد در اليه زيرساخت فعاليت هايي را انجام مي داد كه اين 
فعاليت ها بر اساس سند تبيين الزامات شبكه ملي اطالعات 
انجام شده اس��ت. به طوري كه سه اليه محتوا، زيرساخت 
و خدمات در ش��بكه اطالعات وجود دارد كه تنها در اليه 
زيرساخت سندي تعيين شده و مي توان بر آن نظارت كرد 
و در دو اليه ديگر خبري از تدوين سند و نظارت نيست.  وي 
افزود: »ش��بكه ملي اطالعات يك شبكه فيزيكي نيست؛ 
چراكه مقوله شبكه ملي فراتر از آن است. در واقع مجموعه اي 
از شبكه، امكانات و خدمات پايه اي جزو شبكه ملي اطالعات 
است در حال حاضر در تعريف آن مي توان گفت فيلم هاي 
محتواي داخلي كه توسط نرم افزارها پخش مي شود جزئي از 
اين شبكه ملي اطالعات هستند. از كشور ايران داراي شبكه 
ملي اطالعات است و به معناي ديگر بايد اين شبكه تكميل تر 

شود. گسترش پيشرفت در شبكه ملي اطالعات هيچ وقت 
تمامي ندارد چون تكنولوژي در حال رش��د و پيش��رفت 
است و ما بايد بنا بر ميزان رشد تكنولوژي، امكانات و فضاي 
اطالعاتي خود را           افزايش دهيم.« رييس سازمان فناوري 
اطالعات با اشاره به پيشرفت ۸0 درصدي زيرساخت شبكه 
ملي اطالعات توسط اين وزارتخانه، گفت: »برنامه داريم 20 
درصد باقيمانده اين پروژه هر چه سريع تر به اتمام برسد. بر 
اساس فرموده مقام معظم رهبري اليه زيرساخت به عهده 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اس��ت البته با توجه به 
اينكه تكنولوژي هر روز توسعه پيدا مي كند و اهداف نسبت 
با آن تغيير مي كنند لذا زيرساخت ها نيز بايد مجدداً بازنگري 
شود همچنين در برخي از موارد اين نياز احساس مي شود 
كه بايد سندهاي پيش بيني شده تغيير كند. از طرفي در 
اليه محتوا صداوسيما، سازمان تبليغات و حوزه هنري بايد 
فعاليت كنند و ما نيز جزو كساني هستيم كه درباره عدم 
فعاليت نهادهايي كه براي اليحه محتوا و خدمات مسوول 

هستند مطالبه پاسخگويي داريم.«

   شبكه ملي اطالعات يك ضرورت ملي است
محمداسماعيل سعيدي، عضو كميسيون فرهنگي مجلس 
شوراي اسالمي درباره لزوم شبكه ملي اطالعات گفت: »به 
معناي واقعي كلمه وجود شبكه ملي اطالعات به عنوان يك 
ضرورت از اهميت به سزايي برخوردار است چراكه كشور در 
حوادث سال گذشته به طور ملموس نقش اين شبكه براي 
همه مسووالن و مردم مشخص شد به طوري كه افرادي كه 

تمايلي براي راه اندازي شبكه ملي اطالعات نداشتند به اين 
واقعيت پي بردند كه كشور به چه ميزان از ناقص بودن اين 
شبكه آسيب پذير است. وي افزود: كساني كه داراي وجدان 
بيدار هستند بر ضرورت شبكه ملي اطالعات تأكيد دارند كه 
در اين رابطه بايد گستردگي اين شبكه فراگير شود و بيش از 
گذشته زيرساخت هاي آن فراهم شود زيرا هر چقدر شبكه 
ملي تقويت شود آسيب پذيري از اين ناحيه كمتر خواهد شد.

  رشد فعاليت هاي تحقيقاتي
 با گسترش شبكه ملي اطالعات

جمشيد جعفر پور، نايب رييس كميسيون فرهنگي مجلس 
شوراي اسالمي درباره لزوم ش��بكه ملي اطالعات گفت: 
»تاثيرات گسترده فضاي مجازي در افكار، عقايد و سبك 
زندگي مردم بيش از گذش��ته نشان مي دهد كه بايد جزو 
اولويت هاي فرهنگي قرار گيرد كه براي تحقق اين هدف 
راه اندازي ش��بكه ملي اطالعات مي تواند نياز بس��ياري از 
كاربران را در حوزه هاي مختلف برطرف كند چراكه از اين 
شبكه ديتاهاي مورد نياز افراد بدون هيچگونه محدوديت 
در اختيار آنها قرار مي گيرد اين موضوع در حالي است كه 
فعاليت هاي تحقيقاتي با گسترش شبكه ملي اطالعات رشد 
و افزايش يافته و نياز خود را در درون ش��بكه پيدا مي كند. 
ش��بكه ملي اطالعات براي حوزه كس��ب وكارها و حتي 
سرگرمي مي تواند با توليد محتوا نقش محوري ايفا كند زيرا با 
وجود اين شبكه، ديگر هيچ يك از بخش هاي مختلف جامعه 

نياز به سرورهاي خارجي نخواهند داشت.
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بدافزارها و ويروس هاي رايانه اي 
به عكس تبديل مي شوند

مايكروس��افت و اينتل در حال اج��راي طرحي 
مش��ترك هس��تند كه در قال��ب آن بدافزارهاي 
خطرناك براي تجزيه و تحليل دقيق تر به عكس 
تبديل شوند. به گزارش مهر به نقل از زددي نت، 
طرح يادشده در قالب يك پروژه يادگيري عميق 
ماشيني موسوم به استامينا اجرا مي شود. از اين 
طريق شناسايي و طبقه بندي بدافزارها تسهيل 
مي شود. بر همين اساس، نمونه هايي از بدافزارهاي 
مختلف به عكس تبديل شده و سپس اين عكس ها 
اسكن مي شوند تا الگوها و بافت هاي اختصاصي آنها 
استخراج شوند. در نهايت اين فرايند به توليد يك 
فايل نهايي متشكل از كدهاي باينري مي انجامد كه 

درك و تحليل بدافزارها را تسهيل مي كند.

ارسال كمك هاي بهداشتي 
گوانگجو و شيان به اصفهان 

ظرفيت امور بين الملل ش��هرداري اصفهان در 
دسترس دستگاه هاي دولتي و غيردولتي است  
پيوندها و نامه نگاري هاي اصفهان با ش��هرهاي 
خواهرخوانده براي برون رفت از مشكالت ناشي 
از كرونا به بار نشست و بيش از يكصد جعبه اقالم 
بهداشتي ش��امل ماسك، لباس ايزوله و عينك 
از ش��يان و گوانگجو ارسال ش��ده و در اختيار 
ش��هر اصفهان قرار گرفت تا بين كادر درماني 
توزيع شود. در همين رابطه اقالم اهدايي شهر 
شيان به اصفهان با ش��عار »رفاقت در روزهاي 
مش��قت« براي توزيع در اختيار دانشگاه علوم 
پزش��كي اصفهان قرار گرفت.  به گزارش اداره 
ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، مديركل 
ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان با 
بيان اينكه در شرايط شيوع كرونا با يك بيماري 
روبرو بوديم كه تصويرس��ازي شرايط از دو ماه 
آينده را دشوار مي كرد، اظهار كرد: با وجود اين 
چالش مي توانستيم شرايط شهرهايي كه قبل 
از ما درگير شده اند را ببينيم و از تجربيات آنها 

استفاده كنيم. 

 5G مشتركان شبكه
روي نردبان صعود

شركت مخابراتي اريكسون به تازگي پيش بيني خود 
از تعداد مشتركان شبكه ۵G تا سال 202۵ ميالدي 
را تحت تاثير شيوع ويروس كرونا افزايش داده است. 
به گزارش ايس��نا به نقل از رويترز، شركت سوئدي 
اريكسون كه از بزرگ ترين و معتبرترين اپراتورهاي 
مخابراتي در جهان به شمار مي رود و در سال هاي 
اخير تالش بس��ياري براي توسعه زيرساخت هاي 
مربوط به راه اندازي نسل پنجم شبكه اينترنت همراه 
موسوم به شبكه ۵G كرده اس��ت، به تازگي اعالم 
كرده كه تحت تاثير ش��يوع گسترده و همه گيري 
ويروس كرونا كه منجر به اعالم وضعيت اضطراري، 
قرنطينه، تعطيلي تمامي كسب وكارها و دوركاري 
كاركنان شركت هاي مختلف در كشورهاي مختلف 
جهان شد، تعداد مشتركان شبكه ۵G تا سال 202۵ 
ميالدي به 2.۸ ميلي��ارد كاربر افزايش پيدا خواهد 
كرد. اين شركت پيشتر برآورد و اعالم كرده بود كه تا 
پنج سال آينده تعداد مشتركان نسل پنجم اينترنت 

همراه، 2.۶ ميليارد كاربر خواهد بود. 
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7 صنعت،معدن و تجارت

ضوابط جديد فروش خودرو براي سال ۹۹ كه قبل از عزل وزيراعالم شد 

كشف قيمت خودروهاي پرمتقاضي 
تعادل| 

 فرم�ول نهاي�ي قيمت گ�ذاري خ�ودرو پس از 
چانه زني هاي بس�يار استخراج ش�د. براساس 
توافقات صورت گرفته ميان ستاد تنظيم بازار، 
سازمان حمايت و شوراي رقابت، دستورالعمل 
تعيين قيمت خودرو تعيين شد. قيمت خودرو 
در كف بازار شامل قيمت درب كارخانه به عالوه 
حداكثر ۱۰ درصد سود خواهد بود. براساس اين 
دس�تورالعمل هر كجا قيمتي باالتر از اين ارقام 
داده شود، به منزله گران فروشي بوده و بازرسان 
اين سازمان با آن مقابله خواهند كرد. با قيمت هاي 
اعالمي جديد، نسبت به قيمت هاي ۱7 دي سال 
۱۳۹7 ستاد تنظيم بازار، ۲۳ درصد به قيمت درب 
كارخانه خودروهاي س�ايپا و ۱۰ درصد به قيمت 
درب كارخانه خودروهاي اي�ران خودرو اضافه 
خواهد شد. در همين راستا، ضوابط جديد فروش 
خودرو نيز مصوب شد. براساس آنچه مسووالن 
وزارت صمت اعالم كردن�د، از اين پس »فروش 
فوق العاده، پيش فروش و مش�اركت در توليد«، 
سه روش فروش خودرو خواهد بود و بر اين اساس 
6۰ درصد از توليد خودروسازان به ايفاي تعهدات 
جاري و معوق اختصاص مي يابد و مابقي در قالب 
فروش فوق العاده و پيش ف�روش به متقاضيان 

واگذار خواهد شد. 

  سرانجام قيمت گذاري خودرو 
به  رغم تمامي حواشي به وجود آمده طي هفته هاي اخير به 
دليل افزايش نجومي قيمت خودروها و انتقادات نسبت به 
روند قيمت گذاري خودرو، سرانجام روز گذشته با بازگشت 
شوراي رقابت به قيمت گذاري خودرو، فرمول نهايي قيمت 
خودرو  اعالم شد. اين در حالي است كه شوراي رقابت اواخر 
شهريور ۹۷ و با تصميم شوراي هماهنگي اقتصادي سران 
قوا از قيمت گذاري خودرو كنار گذاشته شد. برهمين اساس، 
تصميم گيران اصلي در تعيين قيمت خودرو به س��ازمان 
حمايت و ستاد تنظيم بازار محول شده بود. با حذف شوراي 
رقابت از روند قيمت گذاري، نه تنها بازار خودرو آرام نگرفت، 
بلكه مش��تريان و خودروسازان هم از اين وضعيت ناراضي 
بودند. برهمين اساس، برخي بازگشت اين شورا را به منزله 
برگشت آرامش به اين بازار تلقي كردند. برهمين اساس، در 
سال جديد، وزير صمت از رييس شوراي رقابت درخواست 
كرد كه دستورالعمل قيمت گذاري خودروهاي داخلي را به 
ستاد تنظيم بازار ارسال كند.با توافقات صورت گرفته وزارت 
صنعت، سازمان حمايت، شوراي رقابت و ستاد تنظيم بازار و 
براساس فرمول خروجي، به طور متوسط قيمت خودروهاي 
ايران خودرو ۱۰ درصد و قيمت خودروهاي سايپا ۲۳ درصد 
افزايش خواهد يافت. همچنين براساس دستورالعمل اين 
ستاد، كشف قيمت چهار خودروي پر متقاضي صورت گرفته 
كه قيمت جديد پرايد ۱۱۱ حدودا ۴٢ميليون و ۱۰۰ هزار 
تومان و س��اينا ۵۹ ميليون تومان تيب��اي صندوق دار ۵۲ 

ميليون تومان و تيباي هاچ بك ۵۹ ميليون تومان اس��ت. 
البته به گفته رييس شوراي رقابت، جزييات بيشتر و آناليز 
قيمتي خودروهاي مختلف امروز اعالم خواهد شد. رضا شيوا 
همچنين در توضيحاتي عنوان كرد: در جلسه ۲۰ ارديبهشت 
شوراي رقابت هر خودروساز سبد تورمي قيمت هاي خود را 
به شورا اعالم كرد تا بر اساس آن قيمت گذاري انجام شود. 
سبد تورمي كه خودروس��ازان اعالم كردند بر اساس تورم 
اسفند ۹8بوده و قرار است سبد بخشي تورمي خودروسازان 
مجددا براي س��ه ماه آينده يعني خرداد ماه اعالم شود. اما 
شيوا در مورد اينكه چرا درصد افزايش قيمت محصوالت 
سايپا نسبت به محصوالت ايران خودرو بيشتر است، گفت: 
دليل افزايش كمتر قيمت هاي ايران خودرو  نسبت به سايپا 
اين است كه در بهمن ۹۷، ايران خودرو در محصوالت خود 
افزاي��ش قيمت8۴ درصدي اعمال ك��رده بود. البته بنابه 
اظهارات عباس تابش رييس سازمان حمايت خودروسازان 
متعهد به توليد يك ميليون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در 
سال جاري شده اند كه بر مبناي آن، در هر ماه برنامه هاي 
توليدي آنها گرفته مي شود تا به تناسب آن از بين خودروهاي 
توليدي ۶۰ درصد به تعه��دات و معوقات باقي مانده و ۴۰ 

درصد به فروش فوق العاده اختصاص يابد. 

  ضوابط جديد پيش فروش 
در نشست روز گذشته ضوابط جديد پيش فروش خودروها 
نيز مشخص شد. به طوريكه بر اساس دستورالعمل جديد 
محدوديت هاي��ي نظير هر كد ملي يك دس��تگاه خودرو، 
محدوديت س��ني باالي ۱8 سال و عدم ثبت نام يا دريافت 
خودرو از ايران خودرو و س��ايپا در سه سال گذشته در نظر 
گرفته ش��ده است. براس��اس اظهارات عباس قبادي دبير 
كار گ��روه تنظيم بازار، س��ند فروش خودرو ني��ز در رهن 
باقي خواهد ماند. همچنين براساس اعالم رييس سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، قيمت خودرو 
در نمايشگاه ها بايد در ديد عموم بوده و قيمت ها در فضاي 
مجازي نيز بايد متعارف ب��وده، عرضه كننده خودرو احراز 
هويت شده باش��د و خودروهاي واقعي عرضه كرده باشند. 
همچنين اگر بيش از سه ماه خودرو در پاركينگ نگهداري 
شود به منزله احتكار خواهد بود. همچنين به گفته تابش، 
خودروها نبايد بيش از س��ه م��اه در پاركينگ ها نگهداري 
ش��ده باش��د و در صورتي كه اين خودروها در اين مدت به 
نمايندگي ها براي سرويس هاي اوليه مراجعه نكرده باشند، 
به منزله احتكار تلقي شده و گارانتي آنها ابطال خواهد شد. 
او تاكيد كرده كه موضوع احتكار خودرو از موضوعات مهم 
و اولويت دار اس��ت كه توسط اين سازمان رصد خواهد شد 
و همچنين وزارت امور اقتص��ادي و دارايي مكلف به ايجاد 
زيرس��اخت الزم براي اخذ مالي��ات از معامالت مربوط به 
خودروها شده است .همچنين به گفته تابش، اتحاديه ها و 
اتاق هاي اصناف در سراسر كشور مكلف به ارايه دستورالعمل 
تعيين ش��ده به تمامي مراكز خريد و فروش خودرو اعم از 
نمايشگاه ها و شبكه هاي مجازي هستند. اما در مورد اينكه 
آيا افزايش قيمت خودرو شامل خودروهاي معوق مي شود يا 

خير؟ مسووالن وزارت صمت اعالم كردند كه موضوع افزايش 
۱۰ درصدي قيمت محصوالت ايران خودرو و افزايش ۲۳ 
درصدي قيمت محصوالت سايپا، شامل خودروهاي معوق 
شده نيست و اين خودروها با همان قيمتهاي قبلي در اختيار 

مشتريان و ثبت نام كنندگان قرار مي گيرد.

  سه شيوه براي فروش خودرو 
نشست خودرويي روز گذش��ته يك خروجي ديگر هم 
داشت كه براس��اس آن ش��يوه جديد فروش خودروها 
براي س��ال ۹۹ مشخص شد. براس��اس آنچه مسووالن 
وزارت صمت اعالم كردند، از اين پس فروش فوق العاده، 
پيش فروش و مشاركت در توليد، سه روش فروش خودرو 
خواهد بود و بر اين اساس ۶۰ درصد از توليد خودروسازان 
به ايفاي تعهدات جاري و معوق اختصاص مي يابد و مابقي 
در قالب فروش فوق الع��اده و پيش فروش به متقاضيان 
واگذار خواهد ش��د. در فروش فوق العاده حداكثر ۳ ماه 
خودرو به متقاضي تحويل خواهد شد و بر اين اساس سايت 
فروش خودرو يك هفته باز است و تمامي متقاضيان قادر به 
ثبت نام و واريز وجه خواهند بود. البته اينجا يك محدويت 
لحاظ شده كه براس��اس آن متقاضياني كه در سه سال 
گذشته در فرآيند فروش شركت ها حضور نداشته اند اجازه 
ثبت نام خواهند داشت. براساس اعالم وزارت صمت، اين 
شيوه فروش در طول سال ادامه خواهد داشت و متناوبا 

فروش فوق العاده انجام خواهد شد اما بعد از تمام مراحل 
ثبت نام اگر تعداد ثبت نام كنندگان متناسب به سهميه 
اختصاص گرفته براي فروش باشد، بدون سود مشاركت 
و ۳ ماه��ه خودرو تحويل داده خواهد ش��د اما اگر تعداد 
ثبت نام كنندگان بيش از خودروها باشد فرآيند قرعه كشي 
با حضور مراجع نظارتي در شركت هاي خودروساز انجام 
مي شود. در همين حال، چنانچه متقاضياني كه ثبت نام 
كرده و واريز وجه انجام داده اند اما نام آنها در قرعه كشي 
نبوده اس��ت مي توانند وجه خود را دريافت كرده يا وجه 
واريزي را براي فروش هاي بعدي استفاده كنند. در فرآيند 
پيش فروش مجدد سايت باز مي شود ضمن اينكه سود 
مشاركت نيز صفر خواهد بود و صرفا براي مصرف كننده 
خودرو در نظر گرفته شده اس��ت. بنابه اظهارات معاون 
صنعتي وزارت صمت، روش مشاركت در توليد خودرو 
متعاقباً اعالم خواهد شد. متوليان وزارت صمت همچنين 
تاكيد كردند كه مردم نبايد در فضاي هيجاني وارد بازار 

خودرو شوند، چراكه قيمت ها شكسته خواهد شد. 

  ثبت نام ايران خودرو امكان پذير نشد
 حال كه بحث ش��يوه پيش فروش ها در ستاد مشخص 
شده، بد نيست به اتفاقي كه روز گذشته در روند ثبت نام 
پيش فروش ايران خودرو افتاد، اشاره اي داشته باشيم. 
وزير صمت همين دو روز پيش بود كه براي اصالح فرايند 

ثبت نام خودروسازان يك اولتيماتوم ۲۴ ساعته داده بود 
كه خودروسازان وقعي به اين موضوع نداشتند. به طوريكه 
متقاضيان خودرو براي ثبت نام خريد محصوالت ايران 
خودرو مانند دفعات قبل با در بس��ته روبرو شدند. ايران 
خودرو كه طي روزهاي گذشته به معرفي چند محصول 
خود شامل »دنا، پژو ۲۰۶، پژو پارس و پژو ۲۰۷ آي« با 
موعد تحويل آبان، آذر و دي ۹۹ براي پيش فروش اقدام 
كرده بود كه ثبت نام براي اين محصوالت از س��اعت ۱۱ 
صبح روز گذش��ته يعني مورخ ۲۲ ارديبهش��ت ماه ۹۹ 
آغازشد. اما بعيد اس��ت كه كسي موفق به ثبت نام براي 
خريد اين خودروها شده باش��د. خبرنگار تعادل ضمن 
تاييد گفته هاي برخي متقاضيان كه نتوانس��تند براي 
ثبت نام اقدام كنند، در همان گام نخست ورود به سايت 
با اخالل ج��دي مواجه بود اما پس از تالش مكرر و ورود 
به سايت برخي گزينه ها براي ثبت اطالعات غير فعال و 
يادرخواست متقاضي براي ثبت يك خودرو در يك تاريخ 
مشخص رد و امكان ثبت نهايي اطالعات وجود نداشت. 
اين درحالي است كه برخي از متقاضيان به خبرگزاري 
فارس گفته اند كه در شرايطي كه مردم نمي توانند براي 
خريد اقدام كنند، دالالن پيشنهاد ثبت نام خودرو با نرخ 
كارخانه را در ازاي دريافت ۵ ميليون تومان مي دهند. به 
نظر مي رسد، اين شيوه ثبت نام كردن، نوعي فريب افكار 

عمومي و نهادهاي ناظرباشد.
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بازگشايي مرز ايران و 
پاكستان در ميرجاوه از امروز

سخنگوي گمرك گفت: »طي مذاكرات مديران 
گمرك ميرجاوه و مديران مرزي تفتان پاكستان، 
مرز ميرجاوه ب��ه صورت محدود پس از بيش از دو 
ماه توقف، فعاليت خود را از سر گرفت.« به گزارش 
گمرك ايران، سيد روح اهلل لطيفي اظهار كرد: »بر 
اس��اس تصميم مديران مرزي ايران و پاكستان، 
اين م��رز در روزهاي زوج از س��اعت 8 صبح تا ۱۴ 
فعال خواهد ب��ود و در دو بخش گمرك و بازارچه 
۷۵ كامي��ون كاالي صادرات��ي اي��ران را پذيرش 
مي كن��د. اين تصمي��م از امروز عملياتي ش��ده و 
اولويت با كاميون هاي متوقف و كاالهايي است كه 
از اسفندماه براي ورود به پاكستان اقدامات قانوني 
را انجام داده اند. از آنجا كه بيش از ۶۰۰ دس��تگاه 
كاميون منتظر انتقال كاالهاي خود به مقاصد شان 
در كشور پاكستان هستند و در صورت ادامه روند 
پذيرش كاال از سوي پاكستاني ها در سه روز در هفته 
و اين تعداد، نزديك به سه هفته زمان الزم است تا 
اين تعداد كاميون ه��ا از مرز عبور كنند، بر همين 
اساس از تجار و مسووالن مرتبط با تجارت خارجي 
درخواست داريم براي جلوگيري از توقف كاميون ها 
در اين مرز، صادرات كاال هاي جديد را به بعد از اين 
تاريخ موكول كنند. در صورت عادي شدن شرايط 
و پذيرش بيشتر محموله هاي صادراتي و ترانزيتي 
از سوي پاكستان، گمرك ايران آمادگي دارد ضمن 
اجراي كامل پروتكل هاي بهداشتي، به صورت ۲۴ 
ساعته براي تسريع و ارايه خدمات فعاليت كند.« به 
گزارش ايرنا، از اواخر اسفند ماه مرز ايران و پاكستان 
به دليل شيوع ويروس كرونا از سوي اين كشور بسته 
و اين موضوع منجر به توقف تعداد زيادي كاميون 
پشت مرز شد. دولت پاكستان مدت زمان تعطيلي 
مرز را مشخص نكرد و اعالم كرده بود كه احتماال 

فعاليت مرز تا دو هفته ديگر متوقف باشد.

 ضرورت به كارگيري
 استراتژي صنعتي توسعه محور

 آگاهي از اين جزيي��ات گاهي اوقات جهت گيري 
كلي تحليل را تغيير مي دهد. اما بر اساس آنچه در 
فضاي رسانه اي و خبري جامعه جريان دارد مي توان 
گفت كه رييس جمهوري از نحوه كلي فعاليت هاي 
وزارتخانه رضايت نداشته اس��ت. به هر حال وزير 
صمت در اقتصاد ايران س��كاندار هدايت س��اختار 
توليدي و بازرگاني كش��ور است و به نوعي بخشي 
از مهم ترين راهبردهاي اقتصادي كش��ور در بطن 
تصميم س��ازي هاي اجرايي اين وزارتخانه متبلور 
مي شود؛ مس��اله قيمت كاالهاي اساسي، قيمت 
خودرو، بخش��ي از مساله اش��تغالزايي، مشكالت 
بنگاه ه��ا و... موضوعاتي اس��ت كه ذي��ل عملكرد 
كلي اي��ن وزارتخانه تعيين مي ش��ود و اثرات قابل 
توجهي در مقبولي��ت يا عدم مقبوليت دولت دارد. 
تغيي��ر در راس هرم اين وزارتخانه نش��ان مي دهد 
ك��ه رييس جمهوري از دس��تاوردها و نحوه كنش 
اين وزارت صمت رضايت كافي نداشته و از دل اين 
تغييرات به دنبال دستاوردهاي افزون تر است. اما 
درخصوص راهبرد كالن حوزه صنعت و بازرگاني، 
نكته اي كه فراي اين آيندها و روندها مي توان به آن 
اش��اره كرد اين است كه در كشور ما اساسا توجهي 
به الگوي توسعه نش��ده است. ما در حوزه صنعت و 
بازرگاني نيازمند يك استراتژي توسعه محور هستيم. 
نوع خاص��ي از راهبرد كه به ص��ورت كوتاه مدت، 
ميان مدت و بلندم��دت نحوه كنش��گري ما را در 
فضاي صنعتي و بازرگاني چه داخلي و چه بين المللي 
مشخص مي كند؛ با داشتن اين استراتژي مبتني 
بر توسعه است كه تغييرات افراد نمي تواند راهبرد 
صنعتي كشور را تغيير دهد؛ يعني افرادي كه براي 
مسووليت در جايگاهي قرار مي گيرند بايد در مسير 
راهبردي كه تعيين ش��ده حركت كنند نه اينكه با 
تغيير افراد برنامه ها هم دچار تغييرات بنيادين شوند. 
اين در حالي است كه موضوع ادغام يا جدايي وزارت 
صنعت از بازرگاني مدت هاس��ت كه مطرح است و 
يك ع��ده در موافقت اين ادغام صحبت مي كنند و 
گروهي ديگر اشاره مي كنند كه جدايي باعث بهبود 
شاخص هاي اقتصادي مي ش��ود. يعني مديران ما 
هنوز به اين درك نرسيده اند كه بايد از چه الگويي 
اس��تفاده كنند. اساسا مهم نيس��ت كه وزارتخانه 
بازرگاني و صنعت جدا باشند يا در هم ادغام شوند 
مهم اين اس��ت كه ما چه الگويي را براي توس��عه 
اقتصادي در پيش گرفته ايم. مثال ميتي كه وزارت 
صنعت و تجارت ژاپن است ساختار يكساني را براي 
توليد و تجارت در نظر گرفته است؛ ولي شما مي بينيد 
كه ژاپن هم در زمينه توليد اقتصادي پيش رو دارد و 
هم در زمينه بازرگاني. ظرفي كه انتخاب مي كنيم 
اهميت ثانويه دارد؛ موضوع اصلي محتوايي اس��ت 
كه براي پر ك��ردن آن ظرف در نظر گرفته ايم. واقع 
آن است كه كشور ايران ظرفيت هاي فراواني را هم 
در حوزه ه��اي صنعتي دارد و هم بازرگاني كش��ور 
با توجه به جايگاه ايران در مس��ير تبادالت شرق به 
غرب مي تواند جايگاه بلندي داش��ته باشد. اما اين 
ظرفيت ها بايد در قالب يك استراتژي صنعتي تعيين 
شده باشد. اقتصاد ايران براي دستيابي به اهدافش در 
حوزه صنعت و بازرگاني بايد يك چنين الگوي توسعه 
محوري را تدارك ببيند تا در بطن اين راهبرد كالن 
بتواند پيش��روي كند. بعد از به كار گيري اين الگوي 
توسعه محور است كه مي توانيم نسبت تازه اي با توسعه 
برقرار كنيم و از تكرار تصميمات غلط فاصله بيشتري 
مي گيريم. بر اين اس��اس اس��ت كه معتقدم آمدن 
فالن شخص به عنوان وزير و رفتن شخص ديگري 
از وزارتخانه تا زماني كه اين الگوي مدبرانه صنعتي و 
توليدي را تدارك نديده باشيم؛ اثرات قابل توجهي بر 

وضعيت اقتصادي كشور نخواهد داشت.
تحليلگر  اقتصادي

هنوز  معلوم  نيست  سرپرست  وزارت صمت موافق اين ضوابط است يا نه

رييس اتاق ايران نامه اي 12بندي به رييس كل بانك مركزي ارسال كرد 

پاسخ اتاق به جوابيه رييس بانك مركزي 
تعادل |

رييس اتاق ايران در نامه اي به عبدالناصر همتي 
رييس كل بانك مركزي، جوابيه اين مقام دولتي به 
نامه قبلي رييس پارلمان بخش خصوصي را پاسخ 
داد. شافعي، شرايط دشواري كه تحريم و كرونا بر 
فعاالن اقتصادي تحميل كرده اس�ت را تشريح 
كرد و از ريي�س نهاد پولي و بانكي خواس�ت تا 
سياستگذاري ها با مشورت بخش خصوصي انجام 
شود. غالمحسين شافعي خطاب به عبدالناصر 
همتي، ضمن انتقاد مجدد از بخشنامه رفع تعهد 
ارزي صادركنندگان، عدم حضور بخش خصوصي 
در تصميم گيري ه�ا را موجب اتخاذ تصميمات 
غيرعملياتي دانست و به ارايه پيشنهادهايي با 
هدف بهبود شرايط توليد پرداخت. شافعي در اين 
نامه ۱۲ بندي، جوابيه رييس كل بانك مركزي به 
نامه قبلي رييس اتاق ايران در زمينه شرايط رفع 
تعهد ارزي صادركنندگان را مورد توجه قرارداده و 
نكاتي را درباره مفاد اين جوابيه، مطرح كرده است. 
متن كامل نامه ۱۲بندي به رييس كل بانك مركزي 

به شرح زير است: 

۱. مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري 
اسالمي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي 
اس��توار اس��ت، به گونه اي كه منطبق بر آمارهاي مستند 
كشور، سهم بااليي از بار اصلي اشتغال بر شانه هاي بخش 
خصوصي قرار داده شده است، در حالي كه وفق آمار رسمي 
بانك محترم مركزي، بخش هاي توليدي و صادرات به طور 
مزمن در دوران تحريم ها، كمترين سهم از مانده تسهيالت را 
داشته است و تعجب آور اينكه براساس جداول داده - ستانده 
مبتني بر حساب هاي ملي كه توسط مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اس��المي براي س��ال ۱۳۹۰ تهيه شده، 
بيشترين بار مالياتي كشور بر دوش بخش ساخت صنعتي 
بوده اس��ت، اما متأس��فانه مالحظه مي گردد كه باوجود 
سال ها درخواسِت بخش خصوصي مولد جهت قرارگيري 
در مراكز تصميم گيري اقتصادي، همچنان حتي در اين 
شرايط بحراني اقتصادي از اين مهم غفلت شده و تصميمات 
اقتصادي بدون حضور نمايندگان بخش خصوصي، ازجمله 
در كميته موضوع ماده )۲( - كه به ويژه بسيار مورد تأكيد 
جنابعالي قرار گرفته - اتخاذ مي شود. اگر چنانچه نمايندگان 
بخش خصوصي در اين كميته حضور مي داشتند، مطمئنًا 
تصميمات به صورت منطقي تر و منطبق بر امكانات اجرايي 

كاربردي تحت شرايط فعلي، اخذ مي گرديد.
۲. متأس��فانه به غير از عدم مشاركت بخش خصوصي در 
تصميم گيري هاي اقتصادي، مالحظ��ه مي گردد كه در 

بحران ها، تصميماتي اتخاذ مي ش��ود كه بر مبناي آزمون 
و خطا ب��وده، درحالي كه بخش خصوص��ي در ايجاد آنها 
هيچگونه اختيار و دخالتي ندارد، اما در نهايت اين بخش 
خصوصي است كه بايد فشارهاي وارده را تحمل كرده و در 

جهت جبران نتايج اين بحران ها ياري رسان باشد.
۳. قانونگذار در قوانين مختلف و از جمله در قانون تشكيل 
اتاق ايران و قانون بهبود مس��تمر محيط كسب و كار و در 
ساير قوانين، همواره از سياست گذاران درخواست كرده تا 
نظر مشورتي بخش خصوصي را جويا شوند. البته تأكيدات 
مقام معظم رهبري نيز در اين زمينه متعدد است كه ازجمله 
آنه��ا مي توان به بيانات معظم ل��ه در اول فروردين ۱۳۹۳ 
اشاره نمود »ببينيد، همين هايي كه در دوران جنگ به داد 
نيروهاي مسّلح ما رسيدند. در دوران جنگ تحميلي، يكي 
از مشكالت ما، از كار افتادن دستگاه هاي ما، بمباران شدن 
مراكز گوناگون ما، تهيدست ماندن نيروهاي ما از وسايل الزم 
� مثل وسايل حمل و نقل و اين چيزها � بود. يك عّده افراد 
صنعتگر، ماهر، مجّرب، راه افتادند از تهران و شهرستان ها � 
كه بنده در اوايل جنگ خودم شاهد بودم، اينها را مي ديدم؛ 
اخيراً هم بحمداهلل توفيق پيدا كرديم، يك جماعتي از اينها 
آمدند؛ آن روز جوان بودند، حاال سّني از آنها گذشته، اّما همان 
انگيزه و همان شور در آنها هست � رفتند داخل ميدان هاي 
جنگ، در صفوف مقّدم، بعضي هايشان هم شهيد شدند؛ 
تعميرات كردند، ساخت وس��از كردند، ساخت وسازهاي 
صنعتي؛ اين پلهاي عجيب وغريبي ك��ه در جنگ به درد 
نيروهاي مس��ّلح ما خورد، امكانات فراوان، خودرو، جاّده، 
امثال اينها، به وسيله همين نيروهاي مجّرب و ماهر به وجود 
آمد؛ امروز هم هستند«. از اين رو، شوراي مشورتي اتاق هاي 
ايران، تعاون و اصناف شكل گرفته و حضور نمايندگان اتاق ها 
در جلسات هيأت ها و كميسيون هاي دولت و مجلس بر آن 
است تا فرصت مغتنمي براي همياري، همكاري و تبادل نظر 
كارشناسي باشد. متأسفانه اگرچه بخش دولتي همچنان 
سياست گذاري را حيطه تخصصي و انحصاري خود لحاظ 
مي نمايد، با اين حال بايد اشاره داشت كه دست اندركاران امر 
كه همواره دست بر خاك و پاي بر آتش دارند، با پشتوانه ده ها 
سال تجربه مبتني بر واقعيت، ميدان مبارزه اي كه كشورمان 
با آن دست و پنجه نرم مي كند، برخورد نموده و اگر نكته اي 
هم ارايه مي  دارند از سر حفظ منافع ملي است كه هميشه دل 
در گرو آن داشته اند. پرسشي كه امروز مطرح مي شود، اين 
است كه مگر شرايط تغيير كرده يا بهتر شده كه تعهد ارزي 
8۰درصد تبديل به ۱۰۰ درصد شود؟ از اين رو درخواست 
تعديل در شرايط تعهد ارزي مطرح بود و انتظار مي رفت كه 
با افزوده شدن بحران كرونا بر بحران تحريم، بتوانيم شرايط 
مساعدتري را براي فعاالن اقتصادي و صادركنندگان كشور 
كه امروز به واقع در جبهه اصلي مبارزه با تحريم هاي اقتصادي 

و هجمه جهاني قرار گرفته اند، برقرار شود و نه آنكه با نامهرباني 
تالش شان را زير سوال برده و آنان را متهم نماييم كه سود 

نابرده و سوبسيد دريافت نكرده را پاسخگو باشند!
۵. مقررات و مصوبات متخ��ذه بايد بر مبناي يك منطق 
عادالن��ه و اقتصادي هزينه درآمد باش��د، نه با قيمت هاي 
غيرمنطقي و به ض��رر صادركنندگان، آن هم با ش��رايط 
دستوري. بنابراين با درك ضرورت اقتصاد ملي و حمايت از 
سياست هاي كالن، بار ديگر بر ضرورت بازگشت ارز حاصل 
از صادرات به چرخه اقتصاد ملي در راستاي تأمين نيازهاي 
اقتصاد ملي، تأكيد مجدد نموده و از همه فعاالن اقتصادي و 
صادر كنندگان بخش خصوصي كه دل در گرو منافع ملي 
دارند، درخواست مي كنم، همچون هميشه و به ويژه در اين 
شرايط سختي كه كشور و ملت بزرگ ما با آن دست وپنجه 
نرم مي كنند، به اين مهم و ضرورت توجه دوچندان نمايند.

۶. اصل اعتراض اتاق ايران به دستورالعمل ابالغي بازگشت 
ارز حاصل از صادرات سال هاي ۹8 و ۹۹ به چرخه اقتصادي 
كش��ور، دخل و تصرف در توافق صورت گرفته في مابين 
نمايندگان بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، وزارت 
صمت، گمرك جمهوري اسالمي ايران، سازمان امور مالياتي 
و نماينده اتاق بازرگاني ايران مي باشد كه پس از برگزاري 
جلسات مكرر حاصل شده است، اما با دستورالعمل ابالغي 
به شماره ۹۹/۲۴۳۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۲/۶ از سوي معاونت 
محترم ارزي بانك مركزي به س��ازمان امور مالياتي، مورد 

بي توجهي واقع شده است.
۷. اطالعيه روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران مورخ هفتم ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۹ تحت عنوان 
»نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال  ۹8 و رفع تعهد 
ارزي س��ال ۹۹« كه در پورتال آن بان��ك محترم قرار دارد 
)https: //cbi.ir/showitem/۲۰۰۷8.aspx(، در 
شرايطي صادر شد كه در آن رسمًا اعالم شده بود »شرايط 
رفع تعهد ارزي سال هاي ۹8 و ۹۹ كماكان همانند سال ۹۷ 
مي باشد«. اين در شرايطي است كه در دستورالعمل ابالغي 
فوق الذكر از سوي معاونت محترم ارزي آن بانك به سازمان 
امور مالياتي، ۲۰درصد مرتبط با تعديل ميزان صادرات حذف 
شده و اين بند فقط براي رفع تعهد ارزي سال ۹۷، مورد تأكيد 
قرار گرفته است، اما اين موضوع نه تنها بر خالف توافق صورت 
گرفته، بلكه در تناقض با اطالعيه رسمي آن بانك مي باشد.

8. با توجه به بند ۳ نامه جنابعالي به عرض مي رساند مشكل 
انتقال ارزهاي صادراتي از عراق و افغانستان به داخل كشور 
كماكان ميس��ر نبوده و مش��كالت فراواني دارد و تنها راه 
برگشت ارز از اين دو بازار مهم صادراتي كه بيشترين سهم 
صادرات ايران را دارند، اس��تفاده از صرافي هاي مورد تأييد 
بانك مركزي است كه هزينه هاي هنگفت غير اقتصادي 
را به صادركنندگان اين دو بازار تحميل مي كند، در حالي 

كه اين مشكل باوجود جلسات متعدد با نمايندگان محترم 
بانك مركزي به عنوان سياس��ت گذار پولي و ارزي كشور، 
تاكنون مرتفع نشده است. لذا بايد توجه داشت وضع مقررات 
دستوري، بدون فراهم نمودن بسترهاي الزم، منجر به توقف 
فعاليت هاي رسمي و رونق فعاليتهاي زيرزميني خواهد شد 
و مي بايس��ت قبل از صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها، 

روش هاي عملياتي شدن آنها نيز مشخص شود.
۹. نكت��ه حائز اهميت آن اس��ت كه متأس��فانه علي رغم 
مسووليت مستقيم بانك مركزي در مسائل ارزي به خصوص 
در اجراي مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، موانع و 
مشكالت نقل و انتقال ارز با شركاي تجاري از جمله روسيه 
و كشورهاي حوزه اوراسيا همچنان پابرجاست. در حالي 
كه با توجه به وظايف ذاتي بانك مركزي مقرر ش��ده بود، 
چالش هاي پيش روي فعاالن اقتصادي در تمامي كشورها به 
خصوص در بازارهاي هدف صادراتي از ميان برداشته شده و 
چالش هاي نقل و انتقال ارزي از طريق برخي بانك هاي مورد 
توافق حل و فصل شود، اما هنوز پس از گذشت دو سال، اين 
موضوع عملياتي نشده و مصاديق مشخصي وجود دارد كه 

قابل ذكر است.
۱۰. با توج��ه به بند 8 نامه جنابعال��ي مبني بر حمايت از 
توليدكنندگان صادرات محور كه علي رغم داشتن مشكل 
در بازگشت ارز صادراتي، از ارز يارانه اي براي توليد بهره مند 
شده اند، بايد به اين نكته اش��اره داشت كه طي سال هاي 
متمادي توليدكنندگان بخش خصوصي از هيچگونه ارز 
يارانه اي جهت تجهيز كارخانجات و مواد اوليه بهره مند نشده 
و آن دس��ته از توليدكنندگاني كه از منابع ارزي و خوراك 
ارزان   قيمت دولتي استفاده كرده اند نيز عمدتاً شركت هاي 
وابسته به دولت يا به اصطالح شركت هاي خصولتي  بوده اند 

كه بازگشت ارز آنها مورد دفاع آن جناب است.
۱۱. درخصوص اي��راد جنابعالي به نحوه عملكرد اتاق هاي 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي سراسر كشور در امور 
مرتبط با كارت هاي بازرگاني به اصطالح يك بار مصرف نيز، 
به استحضار مي رساند طي دو سال گذشته، اتاق هاي بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي سراسر كشور در همكاري تنگاتنگ 
با سازمان هاي استاني صنعت، معدن و تجارت، نهايت تالش 
خود را جهت غربالگري و تش��خيص دارندگان كارت هاي 
بازرگاني به كار گرفته و خوش��بختانه امروز تعدادي از اين 
كارت ها شناسايي و ابطال شده اند. بايد يادآور شد كه مرجع 
صدور كارت عضويت، اتاق هاي بازرگاني و مرجع تأييد نهايي 
صدور كارت هاي بازرگاني س��ازمان هاي صنعت، معدن و 
تجارت استان ها هستند و چنانچه پيشنهادهاي اتاق بازرگاني 
كه طي س��ه دهه گذشته بارها مطرح شده بود، مورد توجه 
قرار مي گرفت، امروز در اين بخش با مشكالت طرح شده از 
سوي جنابعالي روبرو نبوديم. براساس قوانين موجود، اتاق 
بازرگاني اختيار جلوگيري از فعاليت افراد را در زمينه استفاده 
نادرست از كارت هاي بازرگاني ندارد و وفق قانون، اين اختيار 
ممانعت از صدوركارت به اتاق ايران داده نشده است. در طرف 
ديگر بانك ها- مشخصاً وفق قانون پولي و بانكي سال ۱۳۵۱و 
قانون بانكداري بدون ربا در سال۱۳۶۲، بانك مركزي تمام 

اختيارات ممانعت و جلوگيري از ايجاد آنها را داشته و داراي 
قدرت موسع قانوني درنظارت، اقدام عملي وبرخورد باتخلفات 
آنها است- نهادهاي معصوم و مبرا از خطا نيز نيستند. به بيانات 
رهبر معظ��م انقالب در اول فروردي��ن ۱۳۹۴ توجه كنيد: 
»بعضي از بانك ها در سراسر كشور با شيوه هاي خاص برخي از 
بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط را به تعطيلي كشاندند، 
نابود كردند.« يا بيانات ايشان در تاريخ اول فروردين ۱۳۹8: 
»طرف مي آيد بانك ايجاد مي كند با استفاده از اجازه  توسعه  
بانك ها -كه يكي از كارهاي غلطي كه در كشور شد اين است 
كه اجازه مي دهند همين  طور پشت سر هم بانك به وجود 
بيايد – پول هاي مردم را جمع مي كنند، بعد ش��ركت هاي 
صوري درست مي كنند، پول هاي مردم را به عنوان قرض، وام 
و تسهيالت بانكي به شركت هاي خودشان مي دهند، جيب 
خودشان را ُپر مي كنند« كه حائز اهميت است. همچنين 
صحت انتقادات نخبگان كشور را اكنون مي توان در محاكم 
برگزار شده افراد متهم به فساد و سوء  استفاده از مسووليت هاي 
آن��ان در نظام بانكي مالحظه نمود كه گاهي با يك توصيه، 
سفارش يا يك برگ كاغذ، ميلياردها تومان تسهيالت ناحق 
براي عده اي از افراد در اقتصاد فراهم مي شود. علي الظاهر به 
نظر مي رسد بانك ها در زمينه ترويج فسادهاي مالي در كشور، 
يكي از مراكز كانوني مهم فساد به شمار مي آيند، درحالي كه 
اينگونه نيست و افراد وكارشناسان صحيح العمل و پاكدامن به 
منافع ملي در نظام بانكي وجود دارند كه پاسدار نظام اقتصادي 
كشور هستند. به صورت متقابل، در ميان بخش  خصوصي 
عضو در اتاق ايران هم بسيار افراد وفادار به منافع ملي وجود 
دارند كه رهبر معظم انقالب بارها به نقش و فداكاري آنان در 

جنگ تحميلي اشاره داشته اند.
۱۲. عدم تأييد پرونده هاي مرتبط با واردات در مقابل صادرات 
از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران طي سه ماه 
گذشته، باوجود نّص صريح بخشنامه هاي آن بانك محترم 
مبني بر استفاده صادركنندگان از ۳۰ تا ۵۰ درصد ارز حاصل 
از صادرات براي واردات خود و يا واگذاري آن به غير، سدي 
در برابر عدم ايفاي تعهدات ارزي صادركنندگان شده است 
كه بر اين اس��اس، همان گونه كه بانك مركزي جمهوري 
اسالمي ايران همپاي بخش خصوصي واقعي، به دنبال ايفاي 
تعهدات ارزي صادركنندگان است، حداقل انتظار آن است 
كه به بخشنامه هاي صادره توسط خود پايبند بوده و شرايط 
را براي رفع تعهد ميسر كند، نه اينكه فضايي را فراهم آورد 
كه صادركنندگان با مسائل و مشكالت بيشتري روبرو شوند. 
مجدداً ضمن تأكيد بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات 
به چرخه اقتصادي كشور، كماكان باور بخش  خصوصي اين 
است كه راهكارهاي اجرايي راهگشا، كمك كننده اصلي 
برگشت ارز صادراتي به چرخه اقتصادي خواهند بود و بايد 
واقعيت ها را در اين زمينه پذيرفت و به جاي تنگ تر كردن 
شرايط سخت كنوني، سياست تسهيلگري، همراه با نظارت 
كافي با ابزارهاي در اختيار بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران و نهادهاي نظارتي را در دستور كار قرار داده و زمينه 
اعتمادبخشي به فعاالن اقتصادي و صادركنندگان را براي 

ارزآوري بيشتر فراهم نمود.
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كيانوش عياري ساخت »۸۷ متر« را از سر گرفت
سريال »۸۷ متر« بعد از يك وقفه درتصويربرداري ناشي از كرونا، دوباره جلوي دوربين رفت. مجموعه تلويزيوني »۸۷ متر« پس از ۷۰ روز تعطيلي 
ناشي از شيوع بيماري كرونا، چند روزي است كه دوباره به تهيه كنندگي و كارگرداني كيانوش عياري تصويربرداري خود را آغاز كرده است. به 
گفته كيانوش عياري كارگردان اين سريال، فيلمبرداري از يك هفته قبل شروع شده و البته كار توليد هم به خوبي در حال انجام است. او افزود: 
شيوع ويروس كرونا مانند همه مشاغل و فعاليت هاي اجتماعي، باعث شد تا دوربين هاي سريال »۸۷ متر« خاموش شوند ولي با رعايت شرايط 
بهداشتي، كار را مجددا آغاز كرده ايم و اميدوارم طبق برنامه جلو برويم. به دليل رعايت نكات بهداشتي، به تعدادي از همكاران مرخصي داده ايم 

تا مراحل ضبط با شرايط مناسب طي شود و هم اكنون در لوكيشن اصلي سريال يعني در خيابان نيلوفر تهران در حال تصويربرداري هستيم.

يك آلماني اختالسگر، اولين رييس بانك ملي 
سال ۱۳۰۶ قانون تاس��يس بانك ملي از 
سوي مجلس صادر شد و در روز سه شنبه 
بيست شهريور ۱۳۰۷ اين بانك رسما كار 
خود را آغاز كرد. براي رياس��ت بان��ك ملي آقاي »دكتر 
كورت ليندن بالت )Kurt Lindenblatt( « آلماني 
كه پيش از اين رياست بانك اعتبارات صوفيه بلغارستان 
را داش��ت به پيش��نهاد »محمدعلي فرزين وزيرمختار 
ايران در آلمان« انتخاب ش��د. بيست و سوم ارديبهشت 
۱۳۰۷كورت ليندن بالت براي برعهده گرفتن رياست 
بانك ملي ايران وارد تهران ش��د. او پيش از اين در برلين 
براي اين عنوان انتخاب و استخدام شده بود. ليندن بالت 
از زمره آلماني هاي پاك دس��ت نبود و به پشتيباني مرد 
شماره دو قدرت در آن زمان يعني تيمورتاش وزير دربار 
ش��روع به اختالس از بانك كرد. لو رفتن قضيه اختالس 
باعث حوادث زيادي در كشور شد؛ به نحوي كه رضا شاه 
كه به داليل مختلف با تيمورتاش اختالف پيدا كرده بود 
)به خصوص ارتباط تيمورتاش با شوروي و نگراني رضاخان 
از قدرت گيري بيش از حد تيمورتاش و همين طور تالش 
انگليسي ها براي حذف تيمورتاش(، او را از سمتش عزل و 
راهي زندان كرد و در آخر هم در سال ۱۳۱۲ تيمورتاش به 
دست پزشك احمدي در زندان قصر به قتل رسيد. ليندن 
بالت و معاونش فوگل از كشور متواري شدند. فوگل كه در 
بيروت به سر مي برد وقتي مجبور به برگشتن به ايران براي 
محاكمه شد در بيروت خودكشي كرد، ولي بالت به ايران 
آورده و به حبس و جريمه محكوم شد. مهدي قلي خان 
هدايت مخبرالسلطنه نخست وزير وقت در كتاب خاطرات 
و خطرات خود اين واقعه را چنين شرح مي دهد: »معلوم 

شد معامالتي بدون وثيقه كافي شده و خساراتي وارد آمده 
است، ليندن بالت رييس بانك زياد مقيد به رعايت نظرات 
هيات نظارت نبوده است و شايد متكي به تيمور تاش، در 
هر حال اختالساتي مسلم شد. ليندن بالت به خيال گريز 
مي افتد به بهانه مرض و معالجه با اجازه مسافرت مي كند 
)اتو( فوگل نايب رييس چاره را در فرار مي بيند شاه شخصا 
به بانك رفته و طالي وثيقه را بازديد كرده، نقصي نداشته 
است. فوگل مفقوداالثر مي شود، )سرتيپ( ايرم )رييس كل 
تشكيالت نظميه مملكتي( در گاراژها معلوم مي كند كه 
دندان سازي به دعوتي به بغداد رفته است. تفحص مي كند 
هيچ جا او را در اتومبيل نمي يابد، بعدها كاشف به عمل آمد 

كه در صندوق پشت اتومبيل پنهان بوده است. به اين تدبير 
از سرحد مي گذرد در بغداد معطل نشده به بيروت مي رود. 
دولت، فوگل را از حكومت شام مي خواهد وي ناچار انتحار 
مي كند. اين واقعه براي آلمان نهايت اهميت را داش��ت 
عده كثيري متخصصان آلماني در ادارات ما كار مي كنند؛ 
به طوري كه مي شود گفت سياست آلمان در ايران روبه 
غلبه دارد و بانك ملي قلب اقتصاد است ليندن بالت از راه 
قانوني مسترد شد با وكيل مدافعي به تهران آمد به ۱۸ ماه 
حبس و ۷۰۰۰ ليره و ۴۶ هزار ريال محكوم شد )۶۳هزار 
تومان( دولت باز يك نفر آلماني را به نام هرست، توسط 

سفارت خودمان در برلين به رياست بانك اجير كرد.« 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

كالسكه دودي در ايران 

گذشت بيش از ۶۰ سال از تولد صنعت خودروسازي 
در ايران، نشان داده كه اين صنعت مهم و حياتي 
كشور، فراز و نشيب هاي بسياري را از سر گذرانده 
است. نخستين اتومبيل سواري كه وارد ايران شد 
يك اتومبيل ف��ورد بود كه در اوايل قرن بيس��تم 
به دستور مظفرالدين ش��اه قاجار از كشور بلژيك 
خريداري ش��د. اين اتومبيل كه دود زيادي از آن 
خارج مي شد به كالسكه دودي معروف بود. در اواخر 
دوره قاجار و رواج اتومبيل در دوره پهلوي اول، اغلب 
خودروهاي ايران از دو كشور امريكا و انگلستان وارد 
مي شد اما از اواسط دهه ۱۳۳۰ خودروسازي ايران 
ابتدا تنها با مونتاژ خودروهاي خارجي و سپس با 
بومي كردن محصوالت كشورهاي صاحب صنعت 
خودرو، به ايران وارد شد. پيش از اينكه دو شركت 
ايران خودرو و سايپا توليدات معروف خود را وارد 
بازار كنند و مشهور شوند، شركت هايي مثل پارس 
خودرو يا ش��ركت صنعتي - توليدي مرتب سهم 
بيش��تري از بازار داش��تند. بايد گفت كه در سال 
۱۳۳۸ ابتدا در جاده كرج شركت بازرگاني جيپ 
كارخانه خودروسازي خود را تاسيس كرد و بعد در 
سال ۱۳۴۱ ايران خودرو و در سال ۱۳۴۴ شركت 
توليد اتومبيل سيتروئن نيز به آنجا آمدند و عمال 

فعاليت خودروسازي در ايران رونق گرفت.
اولين اتومبيل ساخته شده در ايران اتومبيل پيكان 
بود كه در شركت سهامي عام كارخانجات صنعتي 
ايران ناسيونال تحت ليس��انس كارخانه تالبوت 
انگلستان ساخته و در س��ال ۱۳۴۶ وارد بازار شد. 
توليد وانت، ميني بوس، اتوبوس نيز به تدريج در 

سال هاي بعد در اين كارخانه شروع شد. 
ش��ركت ايران خودرو ك��ه بزرگ تري��ن كارخانه 
اتومبيل سازي در ايران اس��ت، در سال ۱۳۴۱ با 
سرمايه ۱۰۰ ميليون ريال به ثبت رسيد. توليد اوليه 
شركت، اتوبوس هاي معروف به ال پي بود كه شاسي 
آن از آلمان وارد مي ش��د و با نص��ب اتاق روي آن 
مونتاژ مي شد. در سال ۱۳۴۵ قراردادي با شركت 
روتس انگليس به منظور توليد پيكان، منعقد شد 
كه يك سال بعد در ۲۴ ارديبهشت ۱۳۴۶ كارخانه 
خودروسازي به نام ايران ناسيونال با سرمايه حدود 
۴۰۰ ميليون ريال تاس��يس شد و شامل زمين، 
اعتبار بانكي، ماشين آالت نو و كهنه بود كه قادر 
به مونتاژ روزانه ۱۰ دس��تگاه سواري و ۷ دستگاه 
اتوب��وس و كاميون بود. از س��ال ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷ 
پيكان در مدل هاي مختلف كار، لوكس، جوانان، 
استيشن و وانت و همچنين اتوبوس ها در مدل هاي 
اتوبوس ۳۰۲ ش��هري، بياباني و س��وپرلوكس و 
ميني بوس و آمبوالنس توليد مي شد. پيكان اولين 
خودروي مونتاژي پرتيراژ كشور بود كه توليد آن 
پس از حدود چهل س��ال در سال ۱۳۸۴ متوقف 
شد. پس از آن با خانه نشيني پيكان بود كه پرايد 
توانست با توجه به قيمت پايين آن به جايگزين 
مناسب پيكان براي قشر اصلي مصرف كنندگان 
ايراني تبديل شود. پس از پيروزي انقالب اسالمي 
نام شركت ايران ناسيونال به شركت ايران خودرو 
تغيير يافت. به دنبال تعطيل��ي كارخانه تالبوت 
انگلس��تان ش��ركت ايران خودرو اقدام به خريد 
ماشين آالت خط توليد آن كرد و از آن به بعد اكثر 

قطعات خودرو پيكان در ايران توليد شد.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويب قانون شرايط اساسي امتياز نفت شمال به كمپاني امريكايي 
خرداد سال ۱۳۰۲ قانون شرايط اساسي امتياز نفت شمال 
به يك كمپاني معتبر مستقل امريكايي به نام اتازوني به 
تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.  بر اساس ماده يك 
اين قانون، مجلس ش��وراي ملي تصويب كرد كه براي 
استخراج نفت و گاز طبيعي و قير و موم معدني در قسمتي 
از مملكت ايران كه عبارت است از خراسان و آذربايجان 
) كه اردبيل هم جزو آن ايالت محس��وب مي شود( و دو 
واليت از سه واليت ش��مالي واقع در سواحل بحر خزر 
) گيالن و مازندران و استرآباد( كه در ضمن اين قانون چهار 
قطعه ناميده مي شود امتيازي در حدود و بر طبق اصول 
ذيل اعطا شود.  هر گاه در مدت اين امتياز دولت خواست 
امتياز قطعه استثناء شده را كال و بعضا به دولت يا كمپاني 
يا اتباع خارجه واگذار نمايد كمپاني امريكايي كه داراي 
امتياز نفت شمال مطابق شرايط مقرره اين قانون خواهد 
بود حق تقدم خواهد داشت. همچنين تصويب شد كه 
پس از پايان مذاكرات و امضاي امتياز از طرف نمايندگان 
ذي صالحيت دولت ايران و كمپاني رسميت و اعتبار امتياز 
مزبور منوط به تصويب مجلس شوراي ملي خواهد بود. 
از طرفي، اعطاي امتياز مقيد خواهد بود به اينكه صاحب 
امتياز الاقل ده ميليون دالر با تصويب مجلس ش��وراي 
ملي به وسيله بانك هاي معروف ممالك متحده امريكا 
به دولت ايران قرض بدهد به ترتيبي كه از جهات معامله 
ب��راي دولت ايران مفيد بوده و اعتبار دول��ت ايران را در 
ممالك مزبوره تشييد كند.  به موجب اين امتياز، صاحب 
امتياز حق و اجازه مخصوص و مانع للغير استكش��اف و 

استخراج و تصفيه نفت و گاز طبيعي و قير و موم معدني را 
در تمام قطعات چهار گانه دارا خواهد بود و همچنين حق 
و اجازه غير انحصاري به معرض تجارت رساندن و حمل و 
فروش و صادر و وارد كردن نفت و گاز طبيعي و قير و موم 
معدني يا متفرعات آنها را در داخله ايران خواهد داشت. 
همچنين دولت بايد در امتيازنامه قيد كند كه صاحب 
امتياز متعهد است از مقدار نفتي كه به موجب اين امتياز 
در ايران تحصيل مي شود معادل احتياجات و مصارف 
ايران در خود ايران تصفيه كند دولت و س��اكنين ايران 
حق خواهند داشت كه مقدار نفت تصفيه شده و بنزيني 
كه براي استعمال و مصرف داخله الزم است ) ولي نه براي 
صدور از ايران به جهت فروش( به قيمتي كه حقيقتا تمام 
مي شود به عالوه صدي ده از صاحب امتياز خريداري نمايد 
قيمت هر چليك نفت خارج قسمت مبالغ ذيل خواهد بود 
بعده چليكهاي استخراج شده قيمت حقيقي مزبور عبارت 
است ) الف( قيمت نفت تصفيه شده كه عبارت است از مزد 
عملجات و مخارج سوخت و آماده كردن آن )ب( مخارج 
تصفيه و حمل و حاضر كردن براي فروش در ايران )ج( 
 مخارج اداري و دفترداري و نظارت در ايران ) د( استهالك 
سرمايه مصروفه براي احداث كارخانجات و ملزوماتي كه 
در معرض استعمال و براي تحصيل نفت و تصفيه و فروش 
آن به موجب اين قرار داد الزم است از قرار سالي )۲(. )۱( 
۱۲ تا وقتي كه سرمايه مصروفه بالغ به صدي صد شود 
) ه�( ربح سرمايه مصروفه از قرار نرخ ساالنه صدي هفت 

مادام كه سرمايه مزبور مستهلك نشده است.

بازگشت محدوديت ها به خوزستان
معاون بهداش��ت وزير بهداش��ت با تاكيد 
ب��ر اينكه وضعيت كرونا در كش��ور عادي 
نش��ده اس��ت و در صورت ع��دم رعايت 
موازين مربوطه از س��وي م��ردم، بيماري 
مي تواند به سرعت بازگردد و همه را گرفتار 
كن��د، از تعطيلي هاي مج��دد در برخي 
شهرستان هاي استان خوزستان خبر داد و 
گفت: در صورتي كه نكات بهداشتي رعايت 

نشود، اين اتفاق مي تواند براي هر استان ديگري هم رخ 
دهد. عليرضا رييسي گفت: يكي از اقدامات بسيار خوب 
در كشور اين بود كه بعد از مرحله بسيار توفاني كرونا و 
مراجعات زياد به بيمارستان، دو اتفاق موثر در كشور افتاد 
كه بخش اول آن بسيار موثر بود و مي توان اين موضوع را 
با آمار و ارقام نشان داد. او افزود: مهم ترين اتفاقي كه افتاد 
رعايت كردن مردم بود. اگر رعايت كردن و اين سطح از 
سواد سالمت در سطح كش��ور و در تك تك افراد اتفاق 
نمي افتاد، اين توفيقات را به دست نمي آورديم و اين به 
صورت واضح خودش را نشان مي دهد. زيرا تمام راه ها و 

توصيه ها و مدل هايي كه در زمينه مبارزه 
و كنترل اين بيماري وجود دارد، متكي بر 
رعايت افراد، مسووليت هاي اجتماعي افراد 
و سطح سواد سالمت و همكاري و همدلي 
افراد جامعه است كه در سطح جهان هم اين 
اتفاق افتاده است؛ به طوري كه در جاهايي 
كه خوب رعايت كردند، الگوي موثري در 
روند بيماري را ش��اهديم. در كشور ما هم 
همكاري فوق العاده اي كه مردم انج��ام دادند در حوزه 
رعايت فاصله گذاري اجتماعي، بهداشت فردي و توجه به 
دستورالعمل هاي بهداشت، باعث شد الگويي كه در كشور 
ما رخ داد، بسيار قابل توجه باشد. بعد از ورود مردم و كنترل 
خوبي كه انجام شد، افت بسيار خوبي در بيماري داشتيم.
وي ادامه داد: اتفاق دومي كه افتاد بحث تعطيلي مدارس 
و دانشگاه ها، عدم مسافرت ها بود كه در اين حوزه روزهاي 
بي نظيري را در كشور تجربه كرديم. ۱۳ به در امسال مردم 
ما بيرون نيامدند، در خانه ماندند و نتيجه آن را در سطح 

كشور ديديم. 

معتادان، مستعد ابتال به كرونا ويروس
برخالف شايعاتي كه در روزهاي نخست 
ورود ويروس كرونا به ايران مطرح ش��ده 
بود، معتادان از ساير مردم در مقابل ويروس 
كرونا آسيب پذير تر هستند. معاون پژوهشي 
موسسه كادراس درباره چرايي آسيب پذير 
بودن معتادان در مقابل كرونا گفت: سيستم 
ايمني بدن معتادان نسبت به افراد عادي 
ضعيف تر اس��ت، در نتيجه استعداد آنها 

در ابتالي به اين بيماري به شدت افزايش پيدا مي كند. 
منصور براتي با اشاره به ش��يوع بيماري كوويد-۱۹ در 
كشور، گفت: افرادي كه بيماري هاي ايمني بدن دارند، 
زنان باردار، معتادان و افراد سالخورده بيشتر از ديگران در 
معرض ابتال به اين بيماري هستند. او با بيان اينكه معتادان 
بيش از ساير اقشار در معرض ابتال به كرونا هستند، تاكيد 

كرد: با توجه به اينكه قشر زيادي در كشور 
را معتادان تش��كيل مي دهند، بايد به اين 
موضوع به صورت علمي پرداخته ش��ود. 
اين پژوهشگر حوزه اعتياد درباره چرايي 
آسيب پذير بودن معتادان در مقابل كرونا 
تصريح كرد: سيستم ايمني بدن معتادان 
نس��بت به افراد عادي ضعيف تر است، در 
نتيجه استعداد آنها در ابتالي به اين بيماري 
به ش��دت افزايش پيدا مي كند. كرون��ا ويروس ارتباط 
مستقيمي با سيستم ايمني بدن و همين طور سيستم 
تنفس دارد و از آنجايي كه مصرف مواد عمدتا سيستم 
تنفس افراد را تحت تاثير ق��رار مي دهد و معتادان نيز 
از لحاظ ريوي دچار مش��كل مي شوند، مستعد ابتال به 

كرونا هستند. 

میراثنامه

تالش براي رفع موانع ثبت جهاني ماسوله
مدير پايگاه ميراث فرهنگي ماسوله از ايجاد كميته ثبت 
جهاني شهر تاريخي ماسوله در استان گيالن خبر داد. 
احمد نجيبي با اش��اره به تالش ه��اي مديركل ميراث 
فرهنگي و همراهي استاندار گيالن براي ايجاد كميته  
ثبت جهاني ماسوله در استان، بيان مي كند: در واقع همه  
ادارات و دستگاه ها براي به سرانجام رسيدن اين اتفاق، 
به نوعي دخيل هستند. به همين دليل براي رفع موانِع 
ثبت جهاني ماسوله، بايد همه  مديران كل عزم خود را 
جزم كنند.  او از جمله  موانع موجود در سر راه ثبت جهاني 
ماسوله را كابل هاي برق و تلفن مي داند و مي گويد: براي 
برطرف كردن اين مانع در با بازديدي كه وزير ارتباطات از 
بافت ماسوله داشت، رايزني هايي انجام شد تا تلفن ثابت 
در ماسوله به صورت سيم كارتي به مردم داده شود. نجيبي 
به وجود پتانسيل اجرايي موجود در سطح شهرستان براي 
اجراي كابل هاي برق به صورت زميني و بر اساس تصميم 
گرفته شده در جلسات كارشناسي با مسووالن اين اداره 
اشاره مي كند و هدف از انجام اين كار را خالي كردن سيما 
و منظر ماسوله از اين كابل ها عنوان مي كند. مدير پايگاه 
ميراث فرهنگي ماسوله دفع آب هاي سطحي يا فاضالب 
را از ديگر موانع موجود در ثبت جهاني ماسوله مي داند و به 
ايسنا مي گويد: نهادهايي مانند جهاد كشاورزي يا محيط 
زيست كه در بافت طبيعي منطقه فرهنگي ماسوله نقش 
دارند، مي توانند در هماهنگي با ميراث فرهنگي، پيوندي 
موثر ايجاد كنند تا حفاظت از اين بخش ها نيز توامان انجام 
شود. او اما حذف ساخت وسازهاي انجام شده در ماسوله 
از گذشته تا امروز را كاري زمانبر مي داند و ادامه مي دهد: 

اين اقدام در سطح شهرستان مسكون است و نياز است 
تا فرآيندهاي مرمت به ترتيب اصالح شود. از سوي ديگر 
از مدتي قبل ساخت وس��ازهاي در دس��ت انجام تحت 
كنترل هستند تا با تاييد ميراث فرهنگي اجرايي شوند. 
نجيبي از ابالغ دو ضابط��ه جداگانه براي حفظ حريم و 
ساخت وسازها در ماس��وله خبر مي دهد و مي گويد: در 
مرحله  نخست ضابطه  حريم ماسوله در سال ۱۳۷۶ و در 
مرحله  دوم در سال ۱۳۹۳ ابالغ شد كه خوشبختانه از اين 
نظر ماسوله اكنون در وضعيت خوبي قرار دارد؛ يعني هيچ 
بناي جديدي در اين منطقه  تاريخي ساخته نمي شود مگر 

اينكه شواهد تاريخي بگويند در گذشته بنايي تاريخي 
در آن نقطه بوده است. به گفته  او، با توجه به عكس هاي 
تاريخي، بناهاي تاريخي براي احيا يا بازسازي نيازمند 
اسناد تاريخي گذشته در اين منطقه هستند. مدير پايگاه 
ميراث فرهنگي ماسوله با بيان اينكه »اميدواريم امسال 
بتوانيم پرونده ماسوله را براي ارايه آماده كنيم« مي گويد: 
اعتباري حدود ۱۷ ميليارد ريال به بافت تاريخي ماسوله 
اختصاص داده شده كه در حوزه هاي مختلف بايد هزينه 
شود، اما تالش كرديم تا حد امكان بيشتر اين اعتبار در 

خدمت ثبت جهاني ماسوله باشد.

كتابخانه

چگونگي رشد و فروپاشي اقتصاد
»سي سال بعد كه من اقتصاد امريكا را از فراز يك صخره نگاه مي كردم و مي ديدم 
كه دولت ما در حال تكرار و تشديد اشتباهات گذشته خود است من و برادرم فكر 
كرديم كه اكنون زمان خوبي براي ويراست و به روز كردن »داستان ماهي يا اقتصاد 
ماهي« براي نسل جديد است« اين مطالب را پيتر شف يكي از دو نويسنده كتاب 
چگونگي رشد و فروپاشي اقتصادي در مقدمه كتابش آورده است. كتابي كه با آن 
روبه رو هس��تيم بازگويي تاريخ اقتصاد امريكاست كه بر اساس كتابي از »اروين 
شف« پدر اين دو نويسنده بازنويسي و تكميل شده است. اين داستان اقتصادي 

با لحني روان و شيوه اي بسيار ساده توانسته 
است يك نظام پولي و مالي را توصيف كند. 
خواندن اين كتاب مي تواند ديدگاه هركسي 
را نسبت به چرخه اقتصاد شفاف تر كند. كتاب 
چگونگي رشد و فروپاشي اقتصادي را دكتر 
حميدرضا ارباب سال ۹۲ به فارسي برگردانده 

است و نشر ني آن را روانه بازار كتاب ايران كرده و در حال حاضر نيز موجود است. 

هنر

تئاتر شهرستان ها در بالتكليفي
به گزارش ايلنا، امروز حدود دو ماه و نيم از تعطيلي تئاترها و فعاليت هاي هنري به 
دليل شيوع كرونا در كشور مي گذرد؛ با اعالم رسمي آغاز پاندمي كرونا، فعاليت ها 
و مجموعه هاي هنري پيش از هر حرفه و محل تجمع ديگري تعطيل شدند. توقف 
فعاليتي كه قبل از بخشنامه ستاد ملي مبارزه با كرونا و با دستور وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي رخ داد و تا امروز هم ادامه دارد. با اينكه از هفته هاي اخير بسياري از مشاغل 
با رعايت پروتكل هايي به روال عادي خود بازگشته اند، هنوز خبري از زمان احتمالي 
از سرگيري دوباره فعاليت هاي هنري نيست. نه خبري از تدوين پروتكل هايي براي 
بازگشايي اماكن فرهنگي و هنري است و نه زمزمه اي از راهكارهاي احتمالي براي 
ايجاد فضاي ايمن و سالمت فعاليت هنرمندان به گوش مي رسد. اين در حالي است 
كه مديركل هنرهاي نمايشي، چند روز پيش تئاتر را در دسته بندي مشاغل پرخطر 
از ديدگاه س��تاد ملي مبارزه با كرونا برشمرد كه بر همين اساس در آخرين مرحله 
بازگشايي ها خواهد بود. اما اين بالتكليفي در زمان و چگونگي بازگشايي اماكن هنري 
به دغدغه اي جدي براي هنرمندان تئاتر به خصوص در شهرستان ها تبديل شده است. 
اصغر نوبخت از پيشكسوتان تئاتر قم و رييس پيشين انجمن هنرهاي نمايشي اين 
استان به ايلنا مي گويد: »بسياري از فعاالن حوزه تئاتر در شرايط عادي هم با مشكل 
مالي روبه رو هس��تند چه برسد به اين دوره زماني كه امكان فعاليت هم ندارند. من 
نمي دانم چقدر اين توان در اختيار ادارات كل فرهنگ و ارشاد استان ها قرار دارد كه زير 
بال و پر هنرمندان را بگيرند اما مي دانم هنرمندان تئاتر دست شان خالي است و انتظار 
داريم دولت در حد توان و با برنامه ريزي از هنرمندان در شرايط بحراني دلجويي كند.« 
بهمن صادق حسني رييس انجمن هنرهاي نمايشي گيالن هم از گستردگي تبعات 
تعطيلي تئاترها و زيان آن به هنرمندان گفته و تصريح مي كند: »امروز هنرمندان 
تئاتر گيالن دچار مشكل اقتصادي هستند و دغدغه نان دارند.« تنگناهاي اقتصادي 
ناشي از بيكاري طوالني مدت، تنها دغدغه و تبعات تعطيلي فعاليت هاي تئاتري براي 

هنرمندان نبوده است. بسياري از فعاالن تئاتري كشور »خانه نشيني« چند ماهه و 
نبود چشم اندازي روشن از وضعيت تئاتر در پساكرونا را از عواملي مي دانند كه موجب 
آسيب هاي روحي به اين بخش از جامعه هنري شده است. بسياري از هنرمندان تئاتر 
در اين مدت از ادامه و حتي تشديد بحران هنرهاي نمايشي كشور با اتمام تعطيلي 
اماكن هنري و س��الن هاي تئاتر گفته و تاكيد كرده بودند پس از بازگشايي دوباره 
تماش��اخانه ها، تازه قرار اس��ت با بحران جدي مخاطب روبه رو شوند. مساله اي كه 
قادر آشنا هم به آن اشاره كرده و »فراهم كردن ضوابط و مسائل بهداشتي به هنگام 
بازگشايي سالن هاي نمايش و ديگري استقبال يا عدم استقبال مردمي« را دو دغدغه 

اصلي برگزاركنندگان تئاتر و صاحبان سالن هاي نمايش مي خواند. 
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